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ingilterenln , Ö R F f i O A R E 
bir ihtarı ~' f~~~~~~~~~~ 

-, 
Bulgaristan için kat'i bir 

lıa~ hanıi<et ihtiyarı zamanı 
gelıniştir. Ya komşu Uıprak
la.-a t.aı-."\Il lırnı ve talebkırini 
~a.kk{ı]< ett.innek için teca
\'iiuı geçerek btiyiik bir lm
lllar oynar, yahud bütün bu 
hiilya.lıın bir tanı.fa at.arak 
kom~nJariyle sıımimi ve ha: 
u~hir dostlal< münasebetleri 1 

,.
• 

ı ' • : l Komutanının. 

~is eder. • 

t_ llııan : Hüseyin Cahid Y ALÇl1' 

a ngiltere hüldimeti tan rafından Bulge.rista
. na tevcih edilmiş bir 
ilıtar gazetelerde okundu. 1n
tiltere hükumeti Bulgarista
~ faal veya pasif bir surette 
~ver devletlerine yardım et
llıeınesini, Balkanlarda lngiite
~Iıin müttefiklerine taarruza 
alkmamasını istiyor. Bulgans-

lan bu hareketlerden hiç birini 
~apınazsa. İngiltere~ pek tab!i 
0Iarak iştirak edecegi snlh mu
~kerderinde Bulgaristawn ta
ll:ıamiyetini temin için imkan da
JrCSitıde olan her şeyi yapaca
tıııı vadediyor. 
. İşte tam yerinde bir ihtar .Ye 
%ı İngiltere politikasında ~<;>r
llıek istemiş olduğumuz degı -
l~klik. İngiltere kabinesinin, ~~: 
Çu!( devletlere kar~ı takib ettıgı 
llıüıayim, hayırhah ve yüksek 
8'Yasctin filiyat sahasında ne 
~adar suiistimal edilmekte oldu
~u takdir ettiği ve buna kar
§ı tedbir almak zamanırun gel
~i ve hatta geçtiı;ini gördü-
6U anla.9ılıyor. İngiliz politika-
8lllın böyle metin. azimli ve fay
dalı bir hattı hareket ittihaz et
llıesi dostlarını pek memnun e
decek bir tezahürdür. 
. lngiltere hükfımeti, mihvere 

Ak.denizde ltalyan fll08iyle uzaktan tıeıwıs efmeie 

Roma Ak· l> .. 
denizdeki 1 HA~GIS~ 
harbi nasıl DOGRU · 
anlatıyor Akdenlzdeki son car

pıfmada lngilizler mi, 
ltalyanlar mı kaçtı ? 

h
Ulihak ederek faal surette, ya-
taUd iltihak etmeden pasif bir Evvelki günkü İngiliz tebliii, 

tzJ.a Alman) :ı ve !talyan:n -- • - - Alulcnizde Sardcnya ada.uun cl-

lnglliz filosu ltalyan filo
sunu görUnce kaçmıt 

llıuvaffakıyetine yaı dını ed~c<'k varında bir !ngiliz filosunun bir 
~abud İngilterenin müttefikle- Roma, 28 (a.a.) - 1 H nııma-
~in" taarruza kalkc "" ı. kil~ük raiı resmi tebliğ: çok lrruvazörlerden ve destroyer-

' ·"""" ' lerden mürekkeb bir ltalyan filo-dev}0tlere karcı bir Don Ki~ot Dün, Sardenyarun cenubun-
~ ' - da d aile uz.aktan t.emas ebneğe muvaf-llıevkiine düs.mıv. ee<'k, siyaı;et- olaşmakta olan bir filomuz 

'- bd ı b' k falı: oldu(unu, fakat İtalyan lilosu-

• 

malumat 
Molotof Boğazlar ve 

Karadeniz statUaUnUn 
muhafazasında şiddetle 

ıarar etmiş 

• 

i 

lngilizlerin Yunan 
kuvvetlerine yardı

mı genişliyor 
-<>--

Atina, 28 (a.a.) - YWlan b-.,,...ku -
mandaolı;:ının 32 numRralı t*bliii : 

Kıtaat.ımıı. Arnavutluk araz.isinde 
faali,eUerine muvattakiyetle devarn 
etmektedir. Hareket halinde bulu • 
nan d~ıno:ın\n tahşidat, kıtaat veba
taryaları hava kuvvetlerimiz t..ı·a

/dünkü ziyareti • 
rı 

Pazar akşamından 
itibaren hususi ev
ler de maskelenecek 

i Halkın mütereddid bulunduğu noktalar neş
redilecek bir beyanname ile izah e.dilecek ---Örfi idare komutanı korgeııP
ral Ali Rı.a Arlunkal, \'li:iyct ı 
erkA.ruıu tanunak nıak"<><liyl~ 
dün bir çok ziyaretler yapmı~- 1 
t.ır. General öğleden sonra va
li muavini Ahmed Kııuk ve vali 1 

mu:..vini Hüdai Karat.-ıbanı zi
yaret etmiş ve makamında bu
luıımıyan Hüdai Karatabıma 
kart bırakmıs ve mütcakibt•ıı 
jandarma komutanı Ziyayı da 

{Sonu 5ahife 3 sütun 2 de) 

Türk Hava Kurumu Merkez 
heyeti toplandı 

Ankara, 28 (a.a.) -Türk Ha
va Kurumu genel merkez heyeti 
bugün EJAzıg mebusu Sabit Sa
ğıroğlunuıı reisliğinde toplana -
rak kurumun altı aylık ça.lışm:ı 
devresine aid raporu ile m Ura- ! 

Hava ordusu 
yetiştirildi 

kipler raporuna ittıla peyda et
miş ve kurumun bilanço ve he 
sablarını tasdik eylemiştir. 

Genel merkez heyetinin bu 
toplantısında okunan rapora 

(Scınu ıayfa 3 ıütun 6da) 

ıazu;;"' heı· hatarun bir ceza .. sı.olm.al. ' gar en ge en ve ır aç safı- Zürih, 28 (a.o.) - Reuter: 
h b hlıs b . ta · nun derhal kaçlı!ını bildirmişti. --------------gelecegı" · preıısıpını goz- ar zır ı, ır yyare geırusi N .. wzurcher Zeitung ga..etcsi, son 

• b. k k .. ·· i.hti Çok uzak m..afeden Yl'Pllan ateıı 

(Sonu aayfa 3 sütun &da) 

İngilizlerle 5 milyon sterlinlik 
yeni bir anlaşma 

"E!ı:ı uzak tutmıyacakt.ı..-. ve ır ço ruvazoru va a- ltlnlerde cernyon eden Abnan _ Sov-
""yle bı·r ı'htarın ilk defa ola- den bir İngiliz filOBU ile temaaa leami neticesinde İt<ılyan tılosun- yet görüşmeleri hakkında mubabir-
no ,_;" • da bazı baııW"atın YUkua celıniş ol-

~ak Bulgans· tana tevcih edilmi~ ge........;,,tır. !erinden biri tarafından çekHen tel-., Ge . . uharebe masırun ınuhteınel olduğunu da ı Olıı:ıa;ıı, bazı Bulgar m:ıhafili- milenmız m ye tu- ilke e(miıU. ıırofı n.,_..etmektedir. 
liıub ·n şu sırada ,.,,.k fazla bir isti- tuşınuş ve muhakkak olarak .Muhabir diyor ki: 

..- · K · ind b' kru (Sonu aoyfa S .otun ı do) a eseri göstermesinden ve Bul- ent tip en ır vazörle l l Boğazlardan ve kü~ük A•yadan 
gar kralının gizli Almanya se- Birmingham tipinden bir kru- ~ ---ı geçerek Filistin ve Mısır'ı istıa içlı1 
Yahati ile bunun etrafında deve- vazöre isabet Olmll§ ve hasara d bir proje mevcud idisc bu proje Sov-
l'aıı eden dedikodulardan neıı'et uğratılmıştır. Valiler arasın a yeUer birligınin muhalefeti üzerine 
etın.;ş olabilir. :Maaınafih ibtar Bir düşman obüsü kruvazörle na ki il ar terkedilml,tir. 
ı!oryayı düşünclürdüğü kadar Bir düşman obüsü kruvazörle- Her türlü suiletcLhüımın önüne 
ha.;ka payıtahtlarda da dikkati rimizden birine Fiume kruvazö. Ankara 2S (Hususi) - Bolu valisi seçmek için So\'yetler birliği hükfı-
Ctddi surette cclbetmiş olacağl rline isabet etmişse de obüs Nan Kıcmıan Trabzon vallJlğine, met; B. Molotol'un bizzat Alman 
Wbhesizdir. İşte şimdi hakiki patlamamıştır. Destroyerleri- Trabzon vali•i Osman A!yoo valili - hülalmetiyle görüşm.,ine karar ver
'le ciddi bir Cihan Harbi ile kar- mizcfon biri, Dazıcierc qestroy&- tine, A!7on valisi Ahmed Durrnuı 

8o (Sonu sayfa 3 alitun 4 de) 
§llaşıyoruz. Her millet atacağı =====( ="="='="Y=f=a=3=s=il=tu=n=5=d=o)==Bo=l=u="=alill==tı=·n=e=tayi=·=n=edi=· lmi=·~=l=er=dir=· =· = !============= adımları hcsablamak ve karar -
l~tıracağı battı hareketi iyi dü
l\Uunek mecburiyetindedir. BULGARLAR 

• 
NE iSTER? 

1 

Tnrih içinde kaybolan Bulgarhğı, Bir 
4ynaroz Panazı naSJI uyand•rdı ? 

r-_-Harb~, 

Vaziyeti 
Yunan • İtalya har
binde takib safhası 

YAZAN: 

Rumanyada 
suikasdlar 

Eski başvekil Profesör 
Yorga da öldUrUldU 
Büheş, 28 (a.a.) - BoşveHlel 

tebliğ ediyor: 
26/27 Sonte~rin C:et:E'-~ i Jülana 

hapisha.nesindeki kemikler;n nle?.ar
dan çıkaİ-ılınas ı n1ünasebE-t~l ~"? orada 
çalışnu:ıkta olan lejyonerlf'r hapisha-

1 ne içJnc girerek c~ki rejımde Gudrea-
(Sonu sayfa 3 ıUtun 4 de) 

İcra Vekilleri 
toplanhsı 

-<>--

Ankara, 28 (a.a.) İcra 
Vekilleri heyeti bugün öğleden 
sonra Baş\•ekıl.let dalresinde 
Başvekil Doktor Refik Sayda
mın riyaseti altında haftalık 
toplantısını yapmış ve ruzname-

Finlandiyadan 
milyon liralık 

bugünlerde bir 
mal gelecek 

İngilizler muhtelif maddeler 1 
satışı ile mukabilinde idhal edi- t 
lecek mallar için Aııkarada yapıl 
makta olan anlaşmalar i~in dün 
yeıri malfım<tt alınmı~tır. lııgil
tereye on bin ton üzüm ve beş 
bin ton incir satışını temin eden 
anla§ma yarını milyon sterline 
tekabül etmektedir. Bu satıg 
mukabilinde İngiltereden yarım \ 
milyon sterlinlik manifatura id-

hal edilecektir. İngiliz ticaret 
korpor:ı.syonu mümessili Tüı k 
piyasammn ihtiyaç göstereceği 
manifatura eşyasının tamamen 
İngilteıcden temini mümkün ol
duğunu beyan etmesi üzerine 
yarım milyon liralık lıar~ılıkh 
satış anla.~masının tevsii derpiıı 
edilmiş ve bu esas her iki taraf
ça da kabul edilmiştir. Buna gö-

(&onu sayfa 2 sütun 6 da) 

SABAHTAN SABAHA: 

Muhtekirler ve 
örfi idare 

Mesela, bu ihtarın tevcih edil
llıiş olduğu Bulgaristan artık 
kendisini her bakımdan emniyet 
altında görüp harb ne suretle 
iııkişaf ederse etsin mutlaka e
line bir şey geçeceğini ümid e
demez ve komşuları . zararına 
hiUyalara dalamaz. Bulgaristan 
artık biliyor ki komşu devletler
den toprak koparmak isterken 
eliude.k.ileri tamamen veya lus
llıen kaybetmek ihtimali de var
dır ve bu kat'idir. Bir devlet bu-
1\a emin bulunursa kolay kolay 
llıaceraya atılamaz. 

Bulgaristanın komşuları Uze
l-inde hasıl ettiği intıba ve telkin 
ettigi kanaat maatteessüf ken
disi hak.kında hiç de emniyet 
~ikin edici bir mahiyette dr
l:ıluir. Ferdlerin fikir ve mUtale
alarından devleti ve bütün Bul
tar sosyetesini mes'ul tutmak 
labii pek mübalağalı olur. Fa
ltat Bulgaristanda kom§uları 
ıararına genişlemek hırsı yal
nız hususi, ve ehemmiyet.siz 
kiınselerin muhitlerine inhisar 
etınez. Bu hırs parlamento kür
SÜsünden de ta~ar, muhtelif t&
Bekküllerin nüma~erinde de 
~endisini gösterir ve nihayet 
»ulgar matbuntıwn sayfaların
dbrın h!ç eksik olmaz. 1ş başında 

Wkmet llıı;u 

Muharebe taan·uzla, lıarb 
takible kazanılır. Yunanlılar. 
İtalyan mukavemetini kıra
rak Görice, Pogradct, Her
seka, Levkovik şehirlerini 
zapcttiler. Cenubda Ergeri 
kapılarına dayandılar . Ya
ni bir aydır devam eden mu
harebeyi kazandılar. Fakat 
Yunan İtalya harbini Iıeııüz 
kazanmadllar. Harbi takibde 

~:%1tür~eseleleı· üzerinde \Yalniz şehirlerimiz arasında değil, şehrin 

1 pazarları arasında da büyük fiyat farkları var 

Ulunan devlet adamları Bul
earistanın kom~uları ile müna
~ebetıcrini düriliıt bir şekilde 
l\lume etmek için bazan ne ka
rar çok gayret ederlerse etsin
er, muhtelif Bulgar muhitle-

l3tınden aksetmekte olan s&ler 
tılgQr hükfımetinin bıi.tün e

llıeklcrini boşa <:ıkarırlar. Görü-
llü~yiıı Cıılıid YALÇIN 

(eonu uyfa 3 ı~tun 3 de) 

Bulgar papazı Bulgarları a;yıınıııa.ğa ~'lMyor 

1388 de, Bulgar kralı "Şiş-ı Yarımadasırun şarkı, Bizans 
man., la Sırb kralı "La.zar., ın surlarına kadar tamamen 'l.'ürk 
kumandaları altında. müttefik hllkimiyeti altına geçti ve Bul-
bir kuvvet l:P.ş- garistan, tarih 
kil eden Bulgar y A z A N : ve coğrafyada 
ve Sırb orduları, yok oldu. Fati-
Kosova ıney - A N K hin 1453 de la-
dan muharebe- • • • tanbulu alıp Bi-
sinde birinci ıansı yıkmasiylc 
Murad tarfından mağliıb ve ı zafer tamam oluyordu. 
mlinheziın edilince, Balkan &cnu ••yfa 4 sütun 1 del 

gösterecekleri maharetle ka
zanacaklardır. 

Takibin gayesi maliimdur. 
Ricat halinde bulunan bir or
duya ilerde tekrar mukave
met imkanını vermemek için 
yorgunluktan ölenlere, nefe
ai kesilip kanlara, açlığa, su
suzluğa, yağmura, souğa bak 

ÇOLAK 
MOLLA 

Tarihin eşini kay
detmediği en 

büyük pehlivan --· - .-
madan gece, gündüz dü:ıwanı Koca Yusufu ve Adalı 
kovalamak Ye hatta düşmar 
hatlarını yaı·arak ileri ge~mek- Ha!ili yenen bu hariku
tir. Ricat eden bir ordu ancak ilde pehlivanın haya
bu şekilde bir talc ib yapmdkla 
inhilal ettirilebilir. &.!kanlar- tını yakında M. Sami 
dPki harb şimdi bu sa!lıada- Karayelin kalemile ga-
dır. zetemizde okuyacak-

Cehheden gelen haberlere 

(Sonu sayfa 2 ıUtu n 3 de) I isi;ı;n;ı;z;.;;;;;;;;;;;ı; , ______ Jl, 

Şehrin ii<: muhtelif sebze 5atışlndal<i fiyat farkla.rı 

l'E5) ir kilo eti bfila 30 • 35 kuru
ıg :ıa yiyen Konyada yağ 120 ku 

ruşa fırlaouş. Bu küı;ük mi
&al gcnl>;leUlcbilir. Ayni memleketin 
muhtelif ıielıirlerl arasında akıl alını
yacak fiyat fark.kırı vardır. Fakat 
ıcyni şehirin muhtelir semtleri ara • 
sındaki fiyat !arkları bazan olekini de 
acçjyar. Bu hususda normal iuni1ler 
pclc çoktur. Baıılıca ~ lht1k5r ..-. 

mü.rakabesi7. hktir. 
On gündC'ı1ber1 ceb fenerlcrinde 

müthiş bir ıbt.ikJ. r yapıldı. Şehrin 

bir ~emtinde 45 kuru.şa satılan fe -
nerlerı dükk5.ncı1 .. r 90, 100 kuru,.tan 
silrdtlkr. Bu farkda ne nakil Güçlüğü 
Ye masrntı, ne semtlerin kira ve ver .. 
&i farkları amil değildir. Bunlar ü
çer, bq•r lwruıluk Iarklara sebe!J 

.(Sonu ••Yfa 2 •\;tun 7 de) 



29 tr~~CtT ŞRİN 1910 

H ilim Köşesi 
Yczcın: 

• 
oKuYucu ~l l<aza a uğrayan 

DIYORKI · 1 .. 1 
Hhıdistanı bir lngiliz hocamın vasıtasile Bir kuyruklusu 
tanıdım. 40 sene evvel Türkiye-ye hocalık eksikti ı.. ---o-.---

Dün sah hki SiS 
Praf. Salih Morad~zdlJlk -
Keşifler, ihtirataJ 

Ok Uz 
mo or er uyucum --o--

y.apmak için gelmiş, görgülü tir kadındı. Gördünüz mü §U dünyanın Bu sene görülmemiş 
Bo memlebtirı adını en en-el _ Yazcn . başına gelenleri? _ kesafette olan sia bazı ı 

., 

u.kl.,ı;..,....;ı.. söylen ~ • ~ Sanki tepesinden tırnagına kazalara sebeb oldu ı ~d~ımı. B:1 hik~ H Ali DE E-oı B kadar her noktasını allak bullak Dün snoah istanbul Umanı bu se-l 
lerin başlarındaki tekerlemeler- ed n harb yetişmiyormuş gibi ne ı:orulmcmış ı mf bir sis kapln -
den bilk.-.-sa a.;_·ı Hind, ... ~-~ simdidc bir kuyruklu yıldızın b bl t 9 b ~·)!, k 

1U10:S .L1UC :u .... .ua ~ mıştır. Bu se e e s:ı:ı u~"'iia n-
1 çok uyduğu için burada tekrar T•frika No. : 2 tehdidine maruz bulunuyor- dar Şırkctı Hayri.ve vapurları sefer 

hakh olduğunda 
ısrar ediyor 

-0--

•G:ıyri kanuni olarak vergi ta
hakkuk ettirılmis olduğundan do
layı 20/11/1940 tarihinde muhte
rem gazetenizde intişar eden şi
kA,Yet mektubuma tstanbul DeC
tc.rdarlıgından verilen ce,·nbı o
kudum. Cevap da şöyle denilmf'':
tcdir (Kadıkoy şubesi mlikellc!le-

edeceğını. k t-.-:1;_1_ • nl tırdı Ta T muı:ı?. yapaffiı-uuı lar, Dcnizyolları ic h:ltı:ı-
"E~el zaman içinde Ahir za. ço .... 16~n a a · rı ~- Amerikan rasa.dhanelerinden nn:ı çalı,,an vupurlar da 7 • 8.30 ara-

n .. nde, ı.... baaıan' gıç bu den bu aa:amıann, arka kcmık- biri tarafından keşfedilen kuy- "mdakı sef-leri yan"mamı.,lardır. 1an ıçı , ..,... ':>.' - 1 · :ı...: 1 ...;.;1.... • del · ı....... - "" y-•· " 

günkü Hiııdistana çok ykraşı- erı u!r §eY e --~ez. ıra erı- ruklu afet arzımıza yak~yor- Bu scbeble Boğma oturan mektcbli, 

Y Cu .. ku·· ı'ç'ınde uu:--tein, ı"n nin f}nyri tabii denilecek dere- muş. Hatta İstanbul rasathane- mAmur ve ;_,.ı'lcr v:~z.ı"fcl-ı'ne nncaK ?r, n · ~ ' ced kudreti· ld - hissedili- - rasad bile " ....... .... w "ızafı) et,, nazanyeaıru t.a.t.ırla - e 1 0 ugu si yıldızın kuyrugunu saat omfan sonra gcleb.lm~lerdir. ts-
taıı bir şey var. Bir vak'a en es- yordu. etmiş. tanbuldan karşıya Eeçecek olan arab:ı 
ki bir devre yahud yüzlerre se- BocaJD, yainrı bir defa be- Harb, zclzeie, seylib derken ve otomobiller de araba vapurlarının 
ne sonrn gelebilecek bir güne aid yaz adam Hindistanda gafil av- bir de kuyruklu yıldız tehlikesi- Sirkeciden hareket edememesı yüzün 
lab·ı nisb" h k"k tler land da "M tin d d ro· ne maruz kalan kürciarzın sab- den .,,rk-ıdekı' salonun ontirule saat 

• rinden olan Hakkı Tczer':in 2" 
No. lu dükkdndan başka 25 No. 
lu dükk3nı da işgal etmekte ol
duğu 940 yoklamasında ~öriılmuş 
ve keyfiyet. komşularından c!a 
iaınılatılmı.ş olıın bir znbıt \ara
k:ısile tcsbıt edı1ı:niştir) dcnilınc.-k

o ı ır, zaman ı a ı a - ı, o u y,, e e ı. rı tükenib Bllikına karşı elleri- .;>.L ....... 

den birıdu. Hindistanda tarihten "Mutiny,, <.iediği şey 1857 isya- ni açarak: ona kııd~r beklemişlerdir. 
eV\"eJki giinlere aid öy1e ~"'o :ıııydı. Bmn anlalırken hocamın _Ey Ulu Tanrım, sinemd~ Kazalar 
fikirler var ki, onlar ancak bın- götlerinde, Hindistanda Ya§a· Nasuonal ~ .... ı;...... gı"bi, fa- s -zünd HaııAte Sü 
l · · tc mal- ln .J ~,......_.. ıs yu en ~ reyy:;ı P~ 
erce sene onra ınsanıye .. mış gil zleri ebediyen takib e- şizm ilh.. gibi bir sürü &retler :f.lbnkasJnın iskcl inde bağıt bulu-
olnbıbr · Hindistanda buguo decek bir korku se.zdim. Yalnız halkettikten sonra bı"r de ı. ..... _ h 

le h f'ki ·· ~ nan musa bir motör çarrı~rak asara 
görüb. öy ayat ve ı ~ or- o isyan zamanı "Caste,. <.lıvar- ma tepeden ınme· kuyruklu yıl- •. :ır.-.._ I · d eli"' .__. 

tedir. 
27 No. hı dükkAn iki senedt)n be

ri Jstie3rımda olup Erenköy zabıta
sına ve Kadıköy maliye şubesine 
beyaruuımclcrl de verilmiştir ve 
vergisi de iki senedir \•cıilmckte
dir. 25 No. lu dük.kin ise bana ait 
olmnyııt 940 yoklamasında mahalle 
mfrmcssıli Memduh ı;ckcrgil sehven 
b:ııuı aıt olarak gbsU!rrniş \"e kom
şularım tnr:ıfından hiç bir zabıt 
varakası imza edihne::n.iştir. Mn
halle mümessili hatasını itir ... f ct
mcktedır. tddi::muı enğru old tu
nu buradan yapa&ıcak tahk kat 
meydana çıkarııaktır. Bu tahki-

nekleri \·ar ki, onlar ancak ınsa- ları arkasında oturan insanların 'uo• .... ,.ıştır. ..ım:ın a .,er "'"" e -
· "d Jabir clız feliketi yaratmak şanı aza- hemmi,-etslı: hiıdıseler vuktu ~ -niyetin ıJk günlerıne aı o ır. tufan gibi her şeyi istila etmi§ metine yakışır mı? diye tazar- m4tir. 

t te bunup için oralarda do- lngfüzler.·i perişan etır.·ş olduğu- rua başlamasına bihakkın inti- -----====----
la.şan yirminci asır evlQdı müte- n:.ı anlatırdı. zar edilebilir. 
madi.} en e\Vel zaman ve arur (Arkası var) A. (}emaJeddjq Sanıooğın 
zam n'a yı.iz yüzedir. 

B ı gn....nb memlck1Jte çok ya- (1) <Hari•.aı..';l> C~ar haricinde- J·AAAR/FDE 
ra.,,an ıkinci tekerleme de "bir ln sınıf demektiı. Buna mensub olan- vı 
varmış. bir yoıtmuş,, tur. Bu.na lal' yalnız muayyen işler görebilir. Ve Ş h • • ""•t 
hu cümle e ki "fizık,, te "atom,, apı bir grup halinde yaşar. CLste dn. e rımıze on egı -
dıye anı an. yeni "fizik,, te "neo- hili ffindular için burilaP' tema .. et- men gönderiliyor 
elektron • ismini alan şeyleri ha- mek ha~. gulgelerini bile ı:örmek 
tırlatır. Yaktiyle var olan a- gusül icab ettirecek bir günahtır. Bun Şimdiye kadar !stanbul viliyeti 
tomU.ı ı ercde·'.' Onları bu gfb! lora İngilizler cUntouchQbles> ynnl dahilinde bulunan kö,-lere hiç köy 
sırı: izl r ıin ziynlannda hLsec- t('l.nas cdilemiycn adamlar dıyorlar. e ıtmeni tayin obınmamaııı lıbaril 
di ıoruz. 1-.i Ilindıst:mdn filo- Bunlar b:ıkkında llmde malümırt "e- VckAletinin nazarı dikkatini cıelbet -
zo"fla.r, e:diynlar, hilkümdarlıı.r, ıileccktir. mti-tir. Bunun üzerine vcldlct der-
ilfı!'ıfar \'ardı. Bwıiar ademoğlu- hal faaliyete ccoerek istanbul Maarif 
m n mu~lderatm tama.men <2> (Caste) Hindistanch eski Brah- Mudurlüfü emrine derhal 16 koy e-
hukimd •ı. Şımdı onlar nere- man akidesine ıöre taksim edilen sı- ğitmcni tahsis ebniitir. Bu eiitmen
do? Y::.lnı.t, -bıraktıki!ırı il.bide- ıu!lara derler. Yani mübalftgQlt bir sı. ler bugünlerde..febrlmize aeieceklcr 
1 ', ad Ucr, nıasall::.r ve dinlerin nıf mclhumudur. Bir (Cnstc) emen- \'e Maarif Mtidüdii!Qnün kararlaştı
i nd izl ri ı;örünnyor. sup olan feriler biıibirine müsavicU.r. rncağı kö,-ler ete taaliyete ıeçecek -

Br:nz onra Hin<listanı bir Aralarmda evlenirler, beraber yaşar- lerdir. 
1 b · ı ta lar. Başka cCaste> e nıerısub olanl:ı.r-ngı o . mm vası1!'sıy nı- · SaMy- -ta okulu faa-
cl Kı ı Tü. ki .a evlcr,emez ve ben:ıbcr yemek yiye- vw vıı 
ım. ... r-;. lnA "vve r :;~- lı"yete geçı"yor 

~ h J...:k vapro11k itm gelmi m("Z.}cr. Tabii bu. bugün aşağı yuka. 
gJnıT:.:s e>çir;n ·~ bır kadındı. rı naznI1 bir vaziyettir. Vaktilc, ru-ı Sarıyer orta okulunun açılışına 
llınd' tan a bir çay tüccarının haniler, askerler. tüccar ve çiftçiler, aid bütün baı:ırhklar tam.amlandı -
kar. ı Ql" k yirmı senede:ı faz. işçiler ismı oltında dört~ varken f.'llldnn paznrtesi gününden itı"barcn 
la yp nuçtı. As! n İrJandalıy- bunlardan sonralan bir çok Caste ı :faaliyete ~r. .Boiazın uzak 
dı. Bundan dob.yı her anlıı.ttı- d.-ıha çıkmıştır. Sayıl&t binleri geçer. semt~inden lsbnbula inen orta o
;;. \ ' g~.ınıti..."'iln ön!\nde (Hari;cın) lar hiç bir tnııınıuış (Cns- kul tnlebekrlle Ernirglrı. ~Jkaz 
tıyatro E2.hnesi gibı canlanırdı. Q) e mcn.wb olmıyanlardrr. Castc ve orta okulu talcbelerinden ist.iyen
B .':ı n :a taıif kudreti, belki Harijan hakkında ileride tafsilAt ve- ler bu orta okl1la nakledebile<:ekler-

tl h · er.n çocukluk muhayyile- =;ri;l~~k~ti;.r;·===========di=·r=.=====~=ı::ıı:::ı~=:== 
mız rtı}< mı:ısal dcvrinı at-
ı .n • f .K t hftlfı masala ben
:-.ı; ·n bir Hindi...tan gösterirdi. 
Onun r.( ettiği yerlerde artık 
hı.Lk'm l n y yerli hükümd:ı.r
l:ır, ıl • hlar dnğildi. Hindistan 
E p ·al t bir milletin oyun 
m yd nı olmı.ştu. Hocamızın 
ta ... \ r t 'li memlekete hakim 
olan o n ngilizlerln en zavallı
EI bıl biı Cengiz han kudretiyle 
l.Jiud· t2.llda hüküm sürüyordu. 
Dc:~ıl ıns<: . .nlar, valısi hayvanlar, 
!ı.ıtta '.\ lln.r.lar bile onların ta-

Biz karanlıkta kalırken servetin aydınlığına 
kavuşanlar ·pencerelerimiz ve bir dua -

sanki bu mahrumiyetlere katlanma· 
mışız !.. İhtiyarın ölümü. 

Koku alan burunlar 
ve biz Türkler 

h.ık1tuİniı 1e boyun cğmi lerdi. Hesriiz şapka kanunu çıkmadan ko-
Bu menı el~ctin ycrlllcri neıe- kuyu nlanlar ibti,.acı karşıl.l;facak 

d ~ idı r? Daima n~·ka safta ... 
Y c.Jnız bunların arasından iki 
ki i muhayyclemde hfila ya
§.."U" ! Eiri yn.z geceleri sabaha ka
d r bir lı lize yelpaze sallayan 
yelpa7..ec.ı, öteki bir Harican
lır. (1) Bu adamı, karnını do-

,yurmak için silprüntülUıtleıi ka
rı..,tınrken, hayvan leşi yeı ken 
göriırduk. Ve bulunduğu yere 
birisi gelir gelmez bir gölge gi
bi aı ka. POk:::iklara ydhud O""JDB.Il· 

far dalardı. 

r-:::.-=-~ stoku memlekete 
yı.imışlıar, iki lira
lık s:ıpkaları dort 
b~ lirayn satarak 

~ır,.·..a-.; zenain olmuşlardı. 
AtatYl"k bunu bir il-J 

.~i-Q~mr..il ay evvelden isarct 
ctmiail. 

Fakat ışıkların kn 

Bir ihtiyar kOMşUm! 
- Şiındi s:i,yah bir bezle örttü

güm şu pencere1ıerin hepsini kırmızı 
bayraldarla süslısneden göderlm ka
panmaz inpallall ... 

Diyordu. 
Bu duanuı mü.stecab olacatına 

imanımu var. 

Alışkanhk ve mahrumiyet 
B:r ;~ bizim icm tabii olan 

haller şimdi mahrum.fyet mahiyeti 
alıyor. Evvelden atlı 
tramvaylar ve lls- ,.,.,..,....~~--. 

Uksiz arabalarla Ak 
saraydan Babıll.lyi! 

veyn Pancalbdan 
Galataya bir 1Müe ...,,,,...,.-.,...,,./. 

gelenler şlındi oto-

mobil veya tramvay ~i~!t~m 
azlığını. tahammül 
edilmez bir hal ad-

HARB 
VAZiYETi 

Yunan - ltalya har
binde takib safhası 

(Baı tara1ı 1 inci sayfada) kat Kodıkoy tııb .. kkuk memurlu-
bakılırsa İtalyanlar Berat • ğunc:;ı veya Eren koy Nahiye mu -

Elbesan hattında kat'i müdafaa dilrliığünce veya Ere.'lkoy zabıta-
için tahkimat yapıyorlannı.ş. 1- sınca yaptırılabilir. Bu tahkikat 
tnıyan ordusu kuvvetli düm- sonunda iddinmın dogrulugu yani 
dar mUbarebeleri yaparak bu 25 No. ıu dükkAn ile hic bir nlA-
vakti kazanmak istiyor. Ricati kam bulunmndığı goriılcccl ... tir. 
setreden kıtalar Premeti ve K~yfiyetin bu sureUe gazeteniz-
Ergeriyi müdafaaya çalışıyor- de neşrini s;ıygılarımla rica ede -
lar. Yunan ordusu, dümdar kuv- rim. 
vetlerini ezip geride hazırlanan Erenköy Et.hemefendl cad. No. 
hatta lUıJyan ordusiyle bcra- 27 T;ı§deicn au dep~ uhibi 
ber vasıl olmak mecburiyetin- Hakkı Tezer 
dedir. Buna muvaffak olurlarsa VENi SABAH - Okuyucumu-
harbi kazanmış olacaklardır. zun şikayetini 20/11/1940 tarihli 

Bugüne kadar alınan esirler- ! nüsh::ur.1 dercetmiş, Deftcrd.ırlık 
den çok gnrib bazı şeyler öğ- makamı da şaynm şukran has n i-
renilmiştir. !bılyanlar Yuna· yeti mut.adcsile bu şik~yctl nazarı 
nistanı istiladan o kadar emin dikkate alarak tııhkikat ynptırmış 
bulunuyorlarmış ki sefir Atina- ve 26/l ı/940 tarıhli nüshnını1.da 
da hangi binaların orduya tah- bir tııvzi.hruıme neş-rcttirm ti. 0-
ais edileceğini gizlice tesbit et- kııyucumuz bu ta\ zihnam ye 
miflve hatta Megalo Britanik yuknnd:ı verdigi mukabil ccvabla 
otcli başkumandanlık kararga- haklı olduğunda ısrar etmektedir 
hı olarak iııtihab olunmuştur • ki bu cc\·ab-ı aktlce\ abı da aynen 
Üsera arasında Atin anın zap- dercetmeyi bir meslel' ve durüsU 
tında yapılacak dini merasim- borcu saydık. Şayed iknriiıni.zin 
de ililıtler okumak üzere ltal- dedigi gib!, ort:ıda mahalle ımimes 
yadan cclbcdilmiş papasJara te- silinin de mutcrüi oldutru bir zuhul 
sadüf olunmuştur. Yunan hal- varsa okuyucumuz. Dc!terdarlık 
kına dağıtılmak üzere hazırlan- makamınca hakkının ihkak cdılc-
nuş soğuk soğuk beyannameler ceğlrulen emin olabilir. 
ele geçtiği haber veriliyor. •-------------•• 

Cebhe muharc.>belerl de bir POL/ SDE 
psikoloji tecrübesi geçirmiştir. 

Yunanhlnr süngü ve kılıç pı- İzinsiz .sefere çıkan 
nltılarının top ve makineli tü- otomobiller 
fek seslerinden da.ha fazla ınii· 
essir olduğunu anlamışlardır. Verilen emre ırağınen dun çift nu
Bunu anlayan Helen muharib- maralı oldukları 11aldc servise çık.ın 
ler dalına siingü hücumuna uç yaksi ıle bir husust otomobil nl
kalkmakta ve müstahkem 1Uıl- tıncı şube memurları Uırafınd:m gô
yan hatlarını kolayca tapta mu- rillcrck çcV1ilmişUr. Şofuı-leri hak
vnffak olmaktadır. kında kanuni muameleye tevessül o. 

Harbin birinci ayındaki Helen luı:ınıuştur. • 
muvaffakıyeti çok büyüktür. -->o{[--
Evvelii İtalyan taan·uzu dur
durulmuş sonra mukavemeti 
kırılmış, mütecaviz ordu hu
duddan dışarı at.lmış ve şiın
di de taarruz ve takib başlamı~ 
tır. Fakat harb henüz bitme -
mi§tir. Netice hnk"'..nda karar 
vermek için muharebelerin Be· 
rat - Elbcsan ha ... tmn intikali
ni beklemek zaruridir. Beratın 
yükselt tepelerinden Adriyatik 

Orduya kış hediyesi 
1zmit (Husus!) Kahrrummn ordu

muza Kış hediyesi vermek üzere b:-ş
lıyan hazırlıklar devam etmektedir. 
Valimiz Ziya Tekelinin reisliı;inde 
Halkevindc toplanan dcvair mudllrle
ri bu yardımın biran evvel t.acili i
çin çalı~aktııdırlar. Şehrimiz po
lis memurları 90 adet pamuklu göm 
lek dıkUrmektcdirler. ı 

ŞUkran ve Dehizarslan 
motörlarinln tayfaları 

kurtuldu 
Birkaç gun e\"\ el Knradcnlzde çı -

kan fırtına sebebıle iki motoriin ka,-. 
bolduğunu ve bunların 15 tayfasın
dan hi.Çbir haber alınamndıh cihetle 
cr.di ye du ulduğiınU yazmıştık. M:.A 
takn Liman ri;"B:S«1 ile motör sa -
h blerinin butiin sahil merkezlerine 
çektiği taı.tr nara ~ün cevab gelmii 
ve b~ Lede D nu:. .. rslanı motörüuün 
:P..efken CI\"nrında bir knya sıiın -
ma0 a muvnf:fak olduğÜ anlaşılmış
tır. Bu mot r Şfikrar motörunün bü
tun tayfalarını kurtarm~r. Esasen 
bir kuyuya çarp.'lrak nltı ~nmis 

bulunan Şi kran motörü b&''tlı~tır. 
--»o«--

lngilizlerle yeni 
bir anlaşma 

Telle resim 
n11k~etmek 

-ıı ~ 

Telle resim göndermekte ana roll 
oynıynn ikinci njan bir ra~yo amA
likstorudur. Radyo \'al!lıırlle bir ~ 
kım bobln e kondmlsatorden ibar
olan bu cihaz her radyo maı&ıesind9 
vardır. 

HAmil dalgaya (cercyon."l) gelince 
bu da telden geçen telgrıır 'eya te-
lefon haberlerine aid ce..-cyanlnrd;ı 
tabııvvüllere uyan mutcnavib ceıey:ıı& 
lardır. Bunlnrn hiimil dalga cıcnnıe
sinin sebebi cereyana bindirilen di• 
ğer nereyanları nııkletmesindendir· 
Bu h!lmil cereyanlar :foto clektrl" 
seilülı.indcn ı:cıcn mütehaV\ il ecre .. 
yanları da nakleder. 

nelttrik filtreleri bir devrcdeıl 
gec~ mt~b!clif lıfunil rcrcyQnlıırı i! ... 
tenilen yP.rlerde biribirlcrmdcn oyı• 
r.r. 
Miıoasib ~rutte tanzim edilmiş 0'" 

( Bai tarafı 1 inci sayfada) lan bir telefon devresi rc:ıiınlcri11 

re son satı§ anla.qması yarım elektrlkt usulle nııl\li için en mu\a· 
milyon sterlinden 5 milyon ster- fık bir yoldur. 1!:>1er.•, da 'Bell tele· 
}ine Çlk:ı.rıla!!alrtır. İngiliz Ma• :fon sisteminin JnU:t~m telefon sebe
nifatura eşyaları evsaf itibarile kesi bu husu:::ca her kotı.ylı~. gos· 
şimdiye kndar diğer ecnebi mem tcrmektcdir. 
leket.krden idhal olunan benze· Ikr r~im bir t•.kım l:üçuk parÇn· 
ri mallardan daha mukavemetli lardan mur~kkeb rddedılcbı!..l.. B n

ve desen itibariyle de daha za. ların pnrlaklıkla:-ı nrn.'. ·nıia rız ço'S 
riftir. Bu itibarla bir par<'a fi. f:ırk 'ardır. P. rlaklıkt.:ıl,i b ı f ri<. 
yat farkı olınnsı muhtemeldir. yahud nydınlık ve J.:mırb, 4 to 1 lt-

Finlandiyadaıı bir milyon tril; selHUunün ı .. toduna giden :ı: y• 
liralık mal geliyor ;ıiddcUnde bir for c 

0

hnsıl eder. 1 1' 
Ankarada imzalanan yeni telle resim mık ndr b:.ındnn ~t;de 

Türk - Finlfındiya ticaret anlaş- edilır Rc.c;mın foto~Tafı bir !ilrr..t' te
ması hükümlerine göre bu gün- kilir. Bu mm lı'r sil !ldir !"K ne 
lerde Finl" nd;yadan bır milyon konup bir or.ıb:ı i.iu:rinc t~h'z ~-cı 1 r. 
liralık muhtelif idhırlat madde- Bu arabn ,.ıı ı He fılm hem • nd:r 
si geleceği öğrenilmiştir. m:h, eri i tik m~tinde hıırel ... t cd« 

Finandiyadan yol::ı. çıkarılan \'ehem de bu m"hvc:- ctr fınd det-.; 
bu mallar ar.asında kiı.ğıd, scllü- reder. Bu hareketler muayyen ı:ıı• 
loz, kutuluk kereste, maden di- manlard:ı ... uı.u:ı getirilır. FCito c.1 ı:k
reği, yUn1ü mensucat ve ss.ire trik sellühı bu fılm ~ 1 dirinin ı .r. 1c· 
bulunmaktadır. Bu mallar me- dir. 
lcketimize geldikten ~onra Fin- Bu suretle ş ddeti motehan n uir 
Jerle clahn geniş mıkyasta işler daimi cercynn tnmln edı!miş olur. 
yapılacaktır. Çilnki.i halen Fm- Bu cereyan amprtık ... tör vas ta ·i" 
landiyadan 300 bin lira kadar büyutuklu den onra foto ccrc:ı;~ ,,. 
alacaklı bulunmaktayız. Bu mal- hamil dal"a ını te.kil eden mutena 
lar geldikten sonra borçlu va- \ib bir cereyana oturtulur. Tddf 
zi:,ıete gireceğimizden derhal telinden g.iden bu ccrey nd n mn. da 
ihraca.ta ba!']lan c:ıktır. Finlfuı.- dıger bır cereyan daha gider. Bıı 
diyaya gönderilmek i.izere mü- cereynn alıcı ve verici tilind.rlerln 
him m1ktarda tütün hazırlanmış h:ırekeUcrini Scnkronizc eder; Y t 

br. \·erici r.tlind'r il,. .-ılıcı s.lindirler ay• 
lwman~ U."J a fınclık gfm<kıiliyor nl zamanda ayni mikbrda hareket ve 

Rumnnyaya yeni anlaşma hü- devrederler. 
kümlerine göre f ındıl~ gönde- Şımdl , ynı tel üzcr.nde yan yana 
rilecelrtır. Bunun için temaslara iki cereyan g tmiş oluyor demckUr. 
geçilmistir. Rumanyaya bu haf- .Alıcı t..ırafdakl :fıltreler bu cercyıın· 
tn flndık nümuneleri gönderil- lıırı blriblrlnden ayırır \e her ('('fc• 
miştir. yanı nid olduğu devreye verir. Alıc 

Balık avlama malzem~i 1 t:ırııfın nnsıı çnl~tığını yarın bıl-
Balık avlama malzemesi fi.• direceğiz. 

yatlarında miihim mıkyasta ih- ---·----
tikar yapıldığı anla~lmıştır. SABAHTAN SABAHA 
Evvelce kursunlu bir iğne bir ============ 
kurm~a iken son zamanlarda :ıo j 
kumsa cıkmıştır. Keza 5 ku
ıuşluk oltalar l 7 .5 kuru~a sn.-1 
t.ılmaktadır. Fiyat mi.irakabe J 
komisyonuna bu hususda bazı 
~ikayetler yapılmıştır. A{omis -
yon bu meseleyi teukık edecek
tir. 

Altm 
Altın fiyatı di\şrneğe başla

rnıstır. Dün bir altın 24 lira 20 
kuruştan muamele görmüştür. 

I>il bc:rannanıeleri 
il:i'iyat rnürakabc komisyonu 

dün toplanarak pil ve elektıik 
fenerleri satışlaıını gözden ge
çirmiştir. Komisyon ihtik.~a 
meydan vermemek için ellerinde 
pil olanlardan beyanname isti

Muhtekirler ve 
örfi idare 
(Bııı tarı:fı 1 inci sayfada) 

olab lircıi. Lalıa failosına asla .. CeÔ 
:feneri ihtiyacının artncacını ny'Iarc:ı 

evvel hesnb etmiş olanlar, bu ihU
yacı knrşılıyacak kndar fener celbct
m'ş. on..-a istedikleri fiyata silrmeye 
ba lıımışlardır. Pil ve ampulde nyrı 
oyn yuzde yuz ibtikfır y:ıpılmış, 

~lardan yaln z hirine muhUıç o1:ın
lnra fener takımile satılmak i ten· 
miştir. Işıkl:ırı karartma karannd. n 
sonra ve derhı.l alınma ı lnzı.m ı;elcn 
kurarlar geç kalını:;; nmpul ve pil 
!.yatları tesı.-ıt .cd:lmiş :ımn a atı Qlan 
üsküdan gcçmistir. 

!.c;te kırk sene evvelki Hin· 
dl tan sahnesinin en önünde ln
gilizler, en :ıdras.ında da Han -
canlar gorWlürdü. Bu iki Baf a
rasında kımler vardı? Küçük 
ltücük gruplara ayrılmış; her
grup <Caste) (2) denilen hu
dutları, bolünmü.s icayip bir 
in · niyet orncği. Bu ( Caste) 
hudutları zindan duvarların
dan daha muhkem, daha ebe
diydi. Bunları asanlar en kor
lmn ccz:tl:ıra mabkfundular. 

rartııacafını da ne
reden luıber aldılar? Memleketin her 
tarafına eı lftmbalan, siyah kiğıdlar 
doldu. Hatti evv.?lki gün gelen bir 
tngiliz vnpuru, elektrik lambası ge
tirmiş Demek ki ticaret zibniycUnl 
Hazreti Musa zamanından beri flrti
sab edenler bu kokuyu da çokdan 
~ar... 40 kuruşluk bir l.Amba 
ao _ 90 kuruşa ııabhyor. Yani biz 
karanlıkta kalırken bir knç vatan. 
daş serveUn bol ışığına kaVU§UYor-

dedıyorlar. Evvelden yollar, cadde
ler, ı:okaklar sanki pırıl pırıl aydın
lıktı. Şimdi kanınlı'k1an siklıyet edi
yoruz. Evvelden sanki herkes tütün 
sarmazdı. Şimdi s4:ara k4!ıdınm bu
lunamıyac;w haberi bile tiryak.ilerin 
keyfini kaçmyor. 

yecektir. 
denizi görülür. Yunan ordusu =========================== 
bunu dünyaya teb"ir ettiği gün 
İtalyan ricabnın bir hezimet 
§Cltlin.i aldığına şübhe etmemek 

Mcmlekctııı muhtelif şeh·rıcri nra
smdakl biiyük farkları bir ıa-nfa 
bırakıyoruz; t tanbul şehrini ele lcı
lım· ~hrin bir cok yerlerinde p z r 
yerleri kuruluyor. Bereket 'ersin k:l 
bu cskı mınne yerine ~enisl ve " isi 
yapılmadan yıkılınamı.tır. l'auır 

yerlerinde sebze ve meyva dukk5n
larn ve roka!: satıcılarına r:orc u
cu2cadır. L"hanayı beş h.1.lrll :ı ln -
bilirsiniz. F::ıkat .,ynl llıh:ına ~okak 

satı.:ısında yedi buı;ouk, dUkkflnd:ı i c 
on kuru tur. lFp:ınak 7.5, 10 \'C 15 
kuru:.; gıbi farklar gosterir. Mcvkiln 
ve suriım&ıı böyle büyük :farklar 
vermesi mumkün değildir. 

Tabii olarak bizim hoca en 

Yeni Sabah 
:;80NE B:w:D&Ll 

TUrklye !.ea.M 
UNELIK 
f AYLIK 
1 AVL1K 
1 AYLIK 

1400 Krf. 1700 K,.. 
7IO » 1410 • 
400 • 100 • 

1IO • 100 • 

29 Sontefl'ln 1940 CUMA 
29 ~vval 1859 

16 Ruml Sonufl"ln 1366 
Gün 334 Ay 11: Yıl 940 • Katın 22 

GUn.. Ö()le ikindi 
2.21 7.20 9.46 Ezant 
7.03 12.02 14.29 Vuatl 

Aqarn 
12.00 
16.42 

Yattı 

1.37 
18.19 

lınuk 

12.se 
5.19 

DiKKAT 

EzanT 

Vaaatr 

«Y•ftl ~bah• a glnderllen yazılu 
Va ewak netredlleln edllmuln !atfa 
olunmaz ve bunların kaybo!maların
dan dOla)'1 hlQ bfr tn11:ılfy•t kabaf 
tdll.m.a. 

ıar. 
Onların uynnıklır,'lna ve burunl:ı-

rının kcikuyu ı;Unlerce, a,ylarca ev
vel alına3ına diyecek yok. Ji'akat bu 
kabiliyetin onda birini de bWro ih
tiklrla mücadele komiqoou için te
menni ederdik; bir ~ gün evvelden 
ellenieki malı, &tokları ôirenmiş ol
sa, fiyaiları daha kola7 ve vaktinde 
tesbit etmez mi idi? 

Pençeraler ve perdel•r 
lki gece sonra pe.D"8l"derlmlzden 

biç bir ışık su.mıyacak ve bugün. 

lıerde henüz sokakla
n tek tük aydınla- • 
tan lilkla'!'dan ela 
eser kalm.ı7ru:ak. 

Bir çok evlerin i~~~~~ 
perdeleri acık renk-: uli~~~ 
tedir, bir Qoklann
da siyı:ıh perdeler 

1 
ke.narlanndan :ışığı 

s:ızdınyor. Hiç per-

desi ol.mı7anlar da v:ır. Fnkat her 
ev ele pratlk zek.D. faaliyetine geçmiş. 
Açık renk perdeler siyaha boyandı. 

~ ışık swın pencerelerin 
pervnzların:ı sabit bir sl,yah band 
~ildı. Pudcsiz Olanlar cin si,-:üı 
ki!:dlan dört köşe çıtnı:ıra rapte
derek ışıldıınnı maskelemek kol:ıyı.
nı buldular,' 

Hakiki uulhnmüyeUere bile aiısıl -
dağını saman ekm~ini hatırlıyD.nlar 
pek lıla bilirler. O zamana yetismcmis 
olanların böyle bir tccriıbcdcn ebe
diyen mahrum kalmalımnı temenni 
edelim. 

Altmış1ndan sonra ..• 
Beşiktaşda Mehmed All ismlnde 

ve 60 yaşında bir ihtl,ynrı öldürmüs

cektim! denılş. 

lcr. Böyle bir ayağı 
çukurda ihUynrlann 

J...-nUini okuyunca 
Nasrcddln Hocanın 

!ıkr.ısı hatırıma ge
lir. Hoca ~ten 

düşlıncc etrafında 
krihh-nhalarla gülen
lere dönmüş: 

- Ben zaten ine-

Hoca Dasi1 alsa tnecekU. F 1cıt 
böyle tepetaklak etmeyi gozüne nl
mcdığı muhakknktır. Nasıl ki bir 
ayngı çukurda olanlar da daha u
zun ~eler bayatın sırtından inml -
yeeeklerlnl sanırlar. Şu za allı Be -
şiktaşlı bllc a!tmışınd n <>nra ho
v·ardalıktan geri kalın n onu da 
bir cse~n çtftcal 1'1" 1 

BEHÇET SAFA 

icab eder. 
~Küçücük kadrn ! 

ADLiYEDE 

Seyfinin katili 
AQırcezada 

Yenic:ımide daktılo Seyfiyi bıçak
la tıldilrmekle suçlu Kıbrı 1ı Mehmcd 
öncun· n muhakemesine dun ikinci 
llt'Ir cez:ıdn başlanmı tır. Su~lu h di
seyi 6Byl nnlatm ktadır: 

- Ben Seyf.i.nln mısır[ rt bulunu
yordum. ıstıınbula geldıgim sır da 
beni kendi e\iinc götlırdu. tzaz ve ıl.
ram etU. Kız kard~i Nüz.hcti de b:ı
na vermek ! krinde olduğunu soy
led.i. Böylece bir milddet yaşadık. 
Bu arada benden 150 lira kadar pa
nı çektiler_ dnh:ı d:ı tcmeıtt. de
v:ım ctUklcrini görünce vermcdan. 
Esasen benim de ! 1Ja pnram yoit- ı 
tu. O zaman beni knpı dışarı etti
ler. Aradan bir müdd t geçti. Bir 
gün Se,.Uyı bul:ırak kendi inden bu 
1110 lirayı istedim. Ennn olmad k 
lrlif(lrlcrle mukabelede bulu du. 
Bu aralık çakanı çek Um \ e üst tnra-
1ını bilmiyorum. 1\1 er vurup oldt\r. 
mnsnm. Yoks:ı bir k .. d. yoktu. 

Mahkeme bund 
hldlerln celbi için b 
lik olundu. 

Bir aşıkı onu kocasından 
kaçırarak almak istemiş! .. 

Dün birinci sulh cezn ma k 
sinde çok ~ayanı dikk .. t bır lnz 
kaçırma> davası ,ci.ıruldu. Su lu Cu
mıı admdakı gencin beni.iz 13 ~ m
da bulun:ın Zuhrcyi zorla kaç.nnak 
ve tcc:ıvüzdc bulunmak l t.cy: l • bit 
oldu ve hakkında tevkif k:ırarı \ e
rildi. 

Uıkin bu davanın asıl dikkate şa
yan tarafı Zuhrcnin hcnilz on üç ya iıın' tir. r,u 

11 \le sonk şında bulunmasına rağmen bir miıd-
k:ılkmıs ve 

Zuhrenin feryadı Uzer.ne yetişen 

ı onu ve kumsu Cumayı milt cav:iz 
bir \ az'yett<> :J 1 al:ımı 1 rdır. 

t.enberi evli ve kocalı bir kadın ol
duğudur. 

öirendiğimlze corc; Zuhr bun
dan bir kaç ay evvel köyunden ı -
t.D.nbula getirtilmiş ve bur ... d Yc-
şilditektc bir ailenin o lun.ı -e:ki 
tabir ile. odalık olmuştur. 

ZilhTe kilçUk ynşına :r..i::b 1 f zla 
gösterir, genç irisi \ e gt"-cl bir 

kwbr. :M.nh!Unde, gelir gelme dıkka 

••• 
1ht kara k:ır~ koyncak J anunun 

tatbikindcki yavaşlıktıın bu sUtun
larci:ı ötoderıbcri .kuyet cdlyordulc. 
Koruma kanunu iyi, Fakat bir kanu. 
nun },endi lıaşına iyi olınnsı neye ya· 
rar? t te bu tyl l·anun da tatbikntta 
semere 'ermedi. 

Örfi !<!ıtre ı;anınz ki geç kalan mn
eadeleyl tamamlıyacoktır. Şehrin üç 
yerinde askeri mohkemel r kurula -
cak; hu mahkemch.-r ınuhtckirlcrin de 
yEOO'ı ına yapı.ıacak, bunları mülki 
k:ınunlann milsnmDha •c endi cle
rinden istif de ettlrmiyecekt.r. Na
muslu ve durüat vatand. şlara knrş:ı 
en buyük mu .ınuıhayı gösterecek o
lan 6rl1 idare yolsuzluğıı, iht k ra 
karşı amansız olacaktır. 

Fe\k:ıliide z:ımanl."lnn fC\ k llde 
tedbirlere ihtiyncı vardır. 



B 
[Ba;makaleden devam] 

L ŞiMDiLiK 
BU· KADAR 

TÜRKÇEYE ÇEV~;LçıN ~r 
Hüseyin Cahid ~ füyor ki Bulgaristanda beheme

hal etrafa taşmak isteyen bir 
zapt ve isUla hırsı, doymak bil-

Alman -Rus 1 HANGİSİ 1 Yunan tazyiki 
devam ediyor 

Bir alçaklık 
karşısında 

-49- • mcz bir iştiha, durup dinlenmez temasları 
Bitlere başvekil tarafmdan 1 

rıihai bır wsi mesaj tebliğ et
lllekliğim içm talimat veriliyor
dtı. Bu mesajın muhteviyatı şu 
idi: Mr. Chamberlain, Bitlerin 
btr akı::am evvelki mektubunu o
~dulttan sonra, hfıJ.a şu kanaat
ta idi ı..; Almanya esaslı arzula
tını harbe müracaat etmeden 
tide edebılirdi. 

Mr. Chamberlain bütün me
lleleyi H tlerle ve Fransa ve 
ltalya mfönessillcrinin huzuru 
ile mün ka a için Berline der-ı 
ha.ı gc.!m "C hazır bul~uyor. -
du. Mcs lcvi hal ve tcsv yede b~r 
kaç gun mühlet vermemek uğ
l'Unda bir dünya harbine sebeb 
otrnak mc ulıyetini Bitler. y~k-

1 lenrnek ter miydi? MesaJ boy
le nih· ' t buluyordu. 

O n \ e müşkül günde vu-
k t • ı im tamamen doğru 
bir ur t lı tırlam k münasib 
oı l'. G : ıng Bitleri 10.15 ile 
11.ı- g ·rmeğe gitti. 
aur l tlı da ona iltipak 
et.t C gı halde kendi-
!iğ hareketi yapmıştı. 
li ı :kı c müzakere tarıldyle 
llullı ı t' ..ıne bır hal çaresi bu-
hın ı tar idı!er. Hit-
leı-ı v rlerinin bir toplan-
tı: l.ı ıl çk onusulmuş -
lu (' Ribbentrop'u lıar-
bı ·yor dıye iddetli su-

1 tmi. ti. Ezcümle 
l rbin ne olduğunu 

,. tekrar harb içme a
mecliğini söylediği rı
ınuyordu. 

M mı ıh Führer "Marş!,, 
~rinı y r cek olursa ilk ve 
'lil t ı H re ılc bizznt harbe 
tır kt . • • 

ı,... On n butuıı istediği şey Rib
ntı •un an tayyarede arka

tıbll\1 ı ı• ı,cmlede oturmasından 
1 atettı. 

Goe ı g bunu, yahud bu me
tld bıı y söyledi. Fakat Filh
~l'in h runda değil.. M aaın a
f~ bu münasebetle Ribbetrop 
~kk 1d ''cani bir c:ılgın,, tabi
~"li ull •. ndı ını zannediyorum. 
'ltfl hır ek harbinden vnz 
teçzn c ·kedcn muhtelif 5.
~:!ıe ... ı ın 1 Goeringin müda
"<l.1 ~ · r chcmmiyetsizi adde-

! ın .l. 

Son Pon ·et'niıı mülfıkatı 
11\.ı'.u bt d ı. Bu mülakatın üzc
~de, cH en C\.'\'Cl saat on biri 
<v ge · H tler İtalyan sefırini 
torznek üzere odadan çıktı. 
"A ~efir h- e\ vel, sinyor Mus
~ıı· t r· fmdaıı umumi sefer -

bir tahrikat daima vardır. Bul
binnisbe dost3.Ile davranmaktan garistan kendisiyle iyi geçinmek 
başka bir şey yapmadı. Fn.k.at; ye sıkı münasebetler tesis ct
mecbur olursa Gocringin hava mek istiyen komşulaı ım dalına 
kuvvetlerine vereceği emirleri nevmid etmiş, onların cesaretini 
anlatırken bir ild kere sesini 

1 

kırmış ve bu yoldaki iyi niyet
yükseltmişti. Kapının öte tara- lere karşı hiç bir memnuniyet 
flnda muhavereyi meral{ ve en- ve minnettarlık hissi besleme
dışe ile dinleyebilenlerin bu gü- miştir. Düne gelinciye kadar 
rültüye bakarak işlerin .fenaya Bulgar resmi mahafili Türk si
sardığından korkutukla.ruu son- ı ynsetinin Bulgaristana karşı 
ra haber aklım. Ben artık Hitlc- iınldin nisbetinde göstermekte 
rin sinir coşkunluklarına alış- olduğu teveccühden, müzahe
mL5tım. Üzerimde fena bir tesir 1 retten, , yardımdan pek müte -
husule gelmemifft,i. 1 şekkir ve memnun görüniiyor-

Fa1mt, hakikatte. her şey ben lardı. J?.obruc:a mesel.e~in lı~li 
o sa balı clu.ha şansölyelik daire- ıçı~ ~. Türk dıplomasısı::ın. saı ~
sine gelmeden evvel hallolunup ı ettıgı gayret B~lgar hu~ume.tı: 
bitmişti. Hitler saat 11 i 10 ge- nin pek ~araretlı teşekkurlerını 
çe, yaııi gece yansından tam iki davet edıyon:l~ı. 
saat yirmi daldka evvel sinyor ı Fakat h~bı~ ~uhu_rn ':c R17-
Mussolininiıı talebi il7.erine u- manyanın ışgalı ıle sıyası v.azı
munıi sefcrberliğiıı tehiri emrini yet Bulgar hll'Sıcalılarını bıraz 
verdiği zaman sulh temin edil- o!<şar gibi görününce B~~g8;-ı 
mi.5tL Seferberlik emrini vermiş nstaııda hava ?erhal de~ı~tı. 
olsaydı artık geri dönlilemezdi. Bulgarlar Garbı Trakyayı ıste-

Çekoslovakya bir sene sonra 
Lehistaıun uğradığı mukadde -
rata maruz kalacaktı. O gün 
öğleden sonra sn.at ikiden evvel 
hiç bır haber sızmamış olsaydı 
Hitler için ordularına yiirümek 
emrinj vermemek imkansız olur
du. 

Çek Majino hattı kuvvetli 
idi. Fakat cenupdan Avusturya 
taraf mdan arkası çevrilebilirdi. 
Her hnldc, haı b Lehistanda ol
duğu gibi, Alman kuvvetinin 
büyük üstünlüğü sayesinde ni
hayete erdiri!ırdi. 

Ba. ka iuniller de Hitleri dil
şü:ımeğe sevketm.iş olmakla be
raber, onun pazartesi günii 
Sportpalastta arkasındruı ka· 
pamış olduğu kapıyı tekrar aç
mıya ancak İtalyan müdahale
si kadir olabilirdi. Bitler tara
fından Mussolininin Münihde 
şahsan hazır bulunmasına atfe
dilen ehemmiyet bunun diğer 
bir delilidir. ! 

O son dereeede nazik ve müş
kül çarşamba gününde, ltalyaıı 
sefiri iiç saat içinde Hitleıi dört 
defa ziyaret etti. (Dördüncüsü, 
sinyor Mussolininin Milnihcle 

1 
bizzat hru-.ır bulunacağını tebliğ 
etmcl\ içindi) ve Roma dan yir
mi defa telefon muhaberesi yapı 
tı. 

Romacla telefon muhaberesini 
temin eden telPfoneu kndma sin
yor Mus::ıolir.i tarafından ifa et
tigi hizmetlere mükafaten 2000 
liret ,·erildi. Münihe gklcrken 
Attoliconun bu.na söylediği gi
bi, "Komünistler fırsatı kaçır
mışlardı. O gün Roma ile Bertin 
arasındaki telefon tellerini kes
miş olsalardı harb çıkmış ola-ı 
caktı. ,, 

(Arkası var) 

meğe kalktıkları gibi Trnkyn 
kelimesini kullanırken "garbi,, 
ve "şarki,, farklarını da unut
mağa basladılar. Hatta doi:rru
dan doğruya bizim Trakynmıza 
göz dikenler de oldu. 'l'uh:ıkkuk 
ediyor ki Bulgarların istedikleri 
_şey iktum.dt hayatlarını normal 
şartlar dalıilinde inkişaf ettir
mek, ticaretlerine engel teşkil e
debilen vaziyetleri düzeltmek, 
hasılı komşuları ile sulh müna.se 
betleri içinde elbirliği yapmak 
değiklir. Bulgaristan sadece 
toprak istiyor, kuvvetlenmek 
istiyor, ve Balkanlara hakim ol
mak istiyor. Kimbilir, eski kral 
Ferdinandın !stanbula giı erken 
giymek için sipariş verdiği sır
malı ünirorma nerede muhafaza 
ediliyor ve zamanını bekliyor. 

Bulgaristanın öu hali komşu
larında kendilerine karşı itimadı, l 
yakınlık hissini . mahvetmiştir. 

Halbuki Bulgaristan bu kom
şularına ınulıtaçtır. Onları Bul
garistan etrafında bir emniyet 
kordonu çevirmeğc mecbur et
mekte Bulgaristanın hiç bir 
hakiki faydası yoktur. Komsu
lar aleyhindeki daimi tahrik yal
nız politikacılığı kfır ve geçim 
san'atı ittihaz etmiş profesyo
nellere menfaat verebilir, asıl 
Bulgar milletine zararlı olur. 

Bulgaristan için kat'i bir hattı 
hareket ihtiyan zamanı gel
miştir. Ya komşu topraklara ta
şan hırs ve taleblerini tahakkuk 
ettirmek için tecavüze gel erek 
büyük bir kumar oynar, yahud 
biitün bu hülyaları bir tarafa 

1 atarak komşulariyle samimi ve 
halis bir dostluk münasebetleri 
tesis eder. İkisi o'ttnsı tercddüd 
politikası Bulgaristan kin her 
zaman zararlı olacaktır. 

Hüseyin Oshtd Y AI.çIN 

( B•ı tarafı 1 inci sayfada) 
mistir ve yapılan kontışma13r So\•
yctler birlıgi ile Almnnyayı do.,'rU
dıın doğruya ::ıliıkad:ır eden mesele
lere hasredılıni t.ır. Mosko\ ıı. mihve
ri kcndis..yle o.nla..<ma yapılacak bir 
teşekkül olarak tanımakt.:ın imt na 
etmektedır. Binaenaleyh Sovyetlcr 
birliği hukumeti nazikane fakııt 

nzimkiırnn<' b.r surette Bcrlın koııu -
mıılarma italynnın iş• rnk cttirilınt' i 
fikrini rcddetmi tir. 

Alm..,nyıı, 1t.:ılyn \•e J ... pony:ı ara
sında !ılı bir :ıskeri ittifak mnhiye
tlnde 3 de\ Jet paktına aıt meselelerin 
de gôru.,.ulrncsini Rusya kabul etme - , 
mıştir. Pakt hakkındaki nokl.ai na
z.arını Sovyetler birlıgi lıul.üıncti, 

paktın ırrz::ı ını mute .. J-ıb Mo kO\ rı -

dalıti C n cl iı c Şıınk - Kay - Şck'e 
yarcLm etmegı- ·de\ ııın kararında ol
du~ıunu uyledi z:ı.m::ın bıldıı mi tır. 

tngi!iz. • So\y t mu a:. betleri Sov 
yct-A..neti.k:ı vn lı0ını lemin husu
sunda sarfcdılen Ol) eUer n mu\ ::ıf
fak olrnnm:ısı yuz.i.ı den her ne J,:ı

dnr çok yen· bir scıfhadtı i e de Mcr...
kov .. biı.,r fügını muhuf .. w ctme!,:e 
\'C nO'il ey kar ı tc kkı 1 eden 
Koalı yona iltihak ve halta bilv la 
bile olsa mtic.ıdelcyc müdahale etme 
mcge kıırar \ermiştir. 

1 
Bcrliıı müz, kerelerinin kıs::ı unnc

sine bakılırsa, Almanyayı \ e Sovyct
ler birligini clogrudan dogruy ::ıl.1-

kadar eden mc eklerin memnun.yet 
\'er.ci b r tarzda l:\alledılıni olması
na hu.,ınedılebılir. 

Gazetelerde ne rcdilcn bazı yazılar 
hıl!ıfına olarak Berlin konuşmal:ınn
da yakın şark 'c merkezi Asya me
seleleri goriı iilıncmiştir. 

B. Molotof Sovyei.lcr birlıginm K.:ı
radeni& ve Boga 1, rln ol kadıır ol -
duğunu ihsas etmiştir. Bu ikı mıntaı. 
kadn da Sovyellcr birliği st.:ıtukonun l 
muhafazasını iddeUe istemektedir. 

ttim:ıd edılir k ynaklardaıı oğrc -
nildi!!ine gorc, Sovyetıer birlığinin ı 
Ilogazl, r hnl.kmd.ıki hııttı hareketi I3. 

Hitler tar::ıfı•ıdan anla,şıl::ıcak ve t:ıa-ı 
vıb edilecektir. 

RUMANYADA 
SUİKASDLAR 

(Baı tarafı 1 inci eayfada) 
no ile le ':ıo onerlert" karşı ya pılını olan 
cina;)'etlerın ba hen f,ıill ri nddedı

len :y~i mc\kuflardan bk kısmını 
kurşuna dlımi erclir. 

General Antoncsko, hük(ım.et ve 
lejyoner hareketı bu fili takb h ct
mcktedırler. Gencrnl Antonesko, 
d .. ha bidayette ıken yeni ıeı'mc esas 
olnrak k, nun \'e • delet me1humlar111ı 
vaz.etmış \'C lejyoner h:ıreketi ise ni
zam \ e k, nun kadrosu içerisine 
kendilit;Jnde:-ı gır i~lir. 

Şiddetli c al:ır tatbik edilecektir.! 

1 . li -m \ umi dürt sa.at tehiri 
t.~tı tel t nla vı.ku bulan müs
~I bir müracaat üzerine ora
~a gc!mı ti. İtalyan müdahale
t' tı ılh khi,ıde J,at'i ve niha1 
~1°)111 ol lu. Hitlerc zevahiri kur
' t'Jna.k suretıyle kati geri çe-
lltnek ım <anını Yerdi. 
Onu P ncet'nin hemen arka

d .~ n 12 yi çeyrek geçe gör
ti~ Z3.man, bana ilk söyledi-

Saz şu oldu: 

ı.:_"Büyük do tum ve müttefı
~ sinvcır Mussoliniuin talebi 
~rine: askerleı imi seferber et
~·i :virıni dort saat tehir et-

Örfi idare komutanı
nın dünkü ziyaretleri 

Yeni tel'kifler 
Londr:ı, 28 (a.a.) - Reuter: 
Alman i t"hbarat :ıjansına ~k

rcşce ı;clen bir telgraf, dlin sabah 
yenı tevkıfnt ynpılmıs olclugunu bil
dirmekled r. Te\ kif edilenler meya
Dmda kral Karol'un son başvekilı B. 
Gi .urtu, sabık bıısvektllcrden B. 
Argoteanu ve sabık kralın askeri 
kabinesi şefi general 11asieviç bu -
llınrn.'\ktadır. 

~~amafih, Bitleri görmeden 1 
~el, vn.ziyctin daha iyilesmeyc 
~ı-u bir değişiklik almış oldu-
11.-t· u aı lamıştım. Şansölyelik 
lloıresin • gırdiğim ?.aman, holü 
~duran ı azi askerleri ve yaver 
~ kal. b. lıgının pek harb ta
bi; tarı ' mıyanlannın ~ üzünde 
h~ itim <l 'e memnuniyet lıa
b~ı _vard. J ostlarırnd n biri 
~ım .. fı !dadı: "Das ğeht 
ti Ser ha.iten le mır fest,, (İyi 
d~U1Yor. M<>Hn olunuz.) Beni 
~ th:ı.ı Hıtlerin knbınesine al
~ l<lr. Orada, Goering ile Neu
~ lh·a Hitlerin yanından çıkar-
~lcen tesadüf ettim. Hitlere 
~ Vekihn me 'ajııu verdim. Ba
~ ltat'i bır ce\ ab teb1.ğ etmeden 
~el smyor Mussolıniyi görc-
-,.Ql..i ·yledi. 

ltrt 1'1-unsız ve İngiliz 1ı ilkfunet
~ ilin en on tekliflerini güzel-

, dostnne münakaşa ettik. 
~ ~olye, biraz dalgın olmak
~ ~her, gayri makul değildi. 
~ Scuıttcn ziyade devam eden 
~aitatım 1talyn.n scfiıi ta
\. llıclan vuku bulan ikinci bir 
~aateuı gene inluta.a uğradı.Bu 
% .$Cfır inyor MllS."'olininiıı bir 
~~;r içtimaı akdi haklnndn.ki 
~"~ tel,lüini kabule meyyal 
lit l.ı~ııu bildiriyordu. Bu tek-

"'\.Otnaya telgraf edilmişti . 

~· Ribbentropla şuradan 
~ an l on urken HiUer ya- 1 

~~ , . Vaziyetinde bir tc-
1 ~a,, __ un farkına varmadım. 

--....ın ih ne evvel. ne sonra 

( Baştarafı 1 inci sayfada) j 
makamında zivaret ederek bazı 
meseleler hakkında görÜ§mÜ§
tür. 

Korgeneral Aı tunk:ıl bunu 
müteakib İstanbul müddeiumu
misi Hikmet" Onatı ziya.ret et
miştir. Bu ziyaret esnasında 
muhtekirlerin askeri mahkeme
lere sevki meseleleri mevzuu 
bahsedildiği söylenmelttedir. 

Askeri mahlmmo ~lddil 
ediyor 

örfi idare ka
0

riunu hükümleri 
dairesinde fnalivctte bulunmak 
üzere şehrimizle teııekkül ede
cek askeri mahkemenin iki a
zası Ankaradan gelmistır. Mah- 1 
keme yakmda teşekkül ederek ı 
faaliyete geçecektir. 

Yeni karagrillı merkezi 
Karargah ittihazı kararlaştı

rılan Tophanede eskı Boğazlar 
komisyonu meı·kczi olan Top
hane köşkü hakkında alakadar 
mnlrnmlarla temaslar yaı ılmak
tadır. Bir kaç güne l.adar ida
rei örfiye karagahı bu binaya 
naklolunncaktır. 1 

Pazar günü al.~11 ederin 
1 ~ıldan da mu.si eleııoook 

Pazar günü ak a.muıdnn itiba
ren şehrimizde "Hava tanıTtızu
na karşı ışıkların mn.sl.elenme 
ve söndürülm si,, nizamnamesi
nin hususi meskenlere aid alıku-1 
mmın tatbikinn baı !anacaktır. ! 

Bu hususdn halkın mütered
did olduğu noktaları izah etmek 1 
maksadiyle vil ·yet c martcsi 

1 günü Ankara radyosu ve pazar 
günü de ın tbuat vasıtnsiyle 
bir beyannnm ne:::recI :rek lii
zumlu olan bütün tar latı ilfuı 
edecektir. 

Diğer taraftan dün akşam, 
dd le d askelenmede 1 Ya Demir muhafızlar polisi bı.. ZC'Vatı 1 caerem ı -

nan 50 lftmba saat 18 de söndü- evlerincle te\ kif etm' tir. Tcvkifııtın 
··ı •·şt" c ddelerdc maskele C'beble"i hHkkmda hiç bir mruıimat ru mu ur. a · n 

mi:;; olarak lrnnan 337 lfı.mbanın mc\ cud deglidir. 
da daha iyi ışık vermelerini te- Profesör Yorga da ka.UOOildi 
m.in etmek mnksadiyle 2 metre Berlin, 28 (a.:ı.) D. N. B. aJal15l 
daha aşağı indirilmeleri düşü- Buk ·e d"n bildiriyor: 
nülmekte idi. Fakat bu şekilde Profesor Yo ga dun lejyonerler 

tnr, ıd •1 C\ md .. n k ldırılmı tır. rüzgar ve sair kazalar neticesin-
de ampullerin kırılması tehli- Profesorün cesed Ploestı ynkmında 
kesi düşünülerek bu fikirden yol üzerinde ro\cl-.cr kurşunu l!e 
vaz geçilmiıı ve maskelenen lam- delık d<' ik hır h ld bul..ınmu.tur. 
b:ılann daha açık maviye bo- 1931 de Rumen ba \'c\ ıı ğı etmi 
yanması kararlaştırılmıştır. olan pro .. c ör 69 )tıc:mda \C bf::kııç 

h fU'danber! Su1 • d, ik met elmek-
Yeııi mesai saati tc idi. 

Yaz·saatinin tatbiki hakkın- 1 
LejyoncrlE'r Yor• ;ıyı, demir muhn-

da verilen karardaıı sonra resmi fızların şefi ol. n }{ rdre:ınunun k::ıt. 
devairiıı yeni mesni saati lıak-

lındcn en anen mc ul :ıd<k>diyorl:ır-. 
k~~da Da~liyc .\.'.ckale~in~cn dı. Yorga. Kodrca uyu bir m kal _ 
vılii.yete bır teblig gelmıştir. d d" · 

1 
t· 

B "d . ne cnııı. una naz,u-an rcsmı _evaırde • ·lemi , e K de 
sabahları saat 9 da mesnıyc baş- ey 
lanacak 12 de bir buçuk saatlik 
bir öJlc tatilinden sonra saat 
17 ye kadar me..,.ıi devam ede
cc!<lir. 

Yesaiti nak1i.)c tarifeleri mü! t ı 
Yaz saatinin tatbikinden son- Şl kın, s. 

rn şehirde çalı~an vesaiti nakliye ~ne kad lto rnufettı leandcn l'c\zı, 
tn.rifekrinde df' yeni tadil:tt ya- Denizli mcktupçuluğun s:vas kay
pıl ... caktu·. Şirketi Hayriye, De-: m.ıknmı \'as f fayin cd ı .ıcr. Denk 
nizyolları. Devlet Demir~ olla.rı knymaknmı H"kmet ı,on len Iuzum 
banliyö b:ıtlannda bu tndil · t a.y üzerine vckaJc.t emrine olmdı. 
başından itibaren tatbik oluna- l rw mu '?9 

ca~tır. dir. Bundan böyle hangi asliye 
Aılli~cde ışık söndiirmc ceza veya sulh ceza mahkemesi 

tedbirleri nöbetçi olursa gl ce duru!]ma-
Iş:ıklan sönditrnıc G 1 yısiyle larını bu salonlarda y·apacak -

adliyede t:ım ~ l.il • batı lardır. 
ikınru edılmifl olan b · i asliye Bund .... tı b, ı::ka adliyenin ha-
ceza ile Sultan h • "ı.ci , ulh riç pencere camlaıı hemen ta-
ceza nıa.!:ık~m,.... . ı r..ıün- manıiyle mavi boya ile boyanmış 
h .... sıra.n nöbet i l: k olan ve lambahnn ampulleri de m.wi 
mah.kcn.elere h.ı • .... .lırJ.,,ler - olarak konulmuştur. 

OOGRU? 
( Baştarafı 1 inci sayfada) 

Hnlbuki dun gelen ve y:ındnki sii
tund:ı okuyacat'lIUz İtnlyan resmi 
tebligi, bu deniz temasını 1ngilizler 
ıçın bir hezimet ,.e italyıın kuvvcUe
ri ıçın parlak bir 1.afer (ieklinde gös
termektedir. füılyun tayynrcleıi ta
rafından bilfıhııre bomb:ı ile hasara 
ugratılıın bir İngıliz. hattı hnrb zırh
lısı, tayyare gcmısi ve knıvazörler
dcm m ada Kent sınıfından bir zırhlı 
ile ağır bır k-ı'U\ azorun de isabet al
dıgı iddin olunmaktadır. İtalyan res
mi teblıgı neticeyi .,öyle bağlıyor: 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 
!ından muvaftakiyeile bombardı -
man edilmiştir. ı 

Duşnıaı:ı hava ku\"\'Cileri cephe u
zcrinde faali.}et gösterdıkleri Cibl 
Epirdc, Koı-!oda ve Kefolony .. da ba
zı kbyleri bombardıman etmislerdir. 
Bazı binalar yıkı~tır. 

Mareşal Badoglio Tiranda 
Atina, 28 (a.a.) - B. B. C.: 
Mareşal Badoglio'nun u.-numı ka

rorcahını · Tiranda kurdugu ve ora
dan 1truyı:ın ordusunun yerudcn tan
zim ctmcge çalıştığı haber alınau~
tır. 

1ngilız !ilosu cenubu ~ı~r istika- ltaı.~·an bo-zgmıumm tahlili 
ınetind~ bulun sürnlıle knçınıştır. Londr:ı, 28 (a.u.) - tngıliz gaze-

Şuph<- yok ki bu ıki tclgr:ıfı oku- tcleri Yunı:ın zaferleri ve llnlynn 
yarıl r buyuk bir tered ude duşccek- ricatı ılc huliısn edilebilen Arn.ıvut-ı 
lı-rdır. Acaba bu teblı.,lerdcn lıangı- · luk • Yun.:n hududundaki \ ::wycU 
si do nı., Kı a uren bu çarpış- teU,ike de\ am etmektedirler. Ilu me-
ına neticesinde 1ngıliz fılosu mu, yanda Taymis gazel.esi şı..ıı1.1n y. z.ı-
ttalJian filo u mu knçıruştır:' yor: 

Bu sualin cevabını dogru olarak 
verebilmek için ufak bır noktayı 

l;ııydcdcccg.z \ c netixyi çıkarmayı 
yıne okuyucul:ırnnıza bırakacağız. 

İtalyan harb gC'mllcrinin lngillz 
hnrb cmiler.ne kar<,.ı ~ c ·ime u tün
luklcri f.,l. ratleri, yani kaçına kudret
leı idır. Bugunki.ı fn.ııliz h:ırb gemıle

rinin vnsııu . uratleri 28 mil el\ arın
da oldugu h ... ldc l' l,> anl rınki 32 mıl 
k::ıdnıdır. Bu itıbarln frıgiliz fılosu

nun İtalyan fılosunun önünden ka
çabilmesine maddeten imkıin yoktur. 
İtalyan filos'1ııun İnglli:tlc:in önim
den ktıcması ise ı;uraticri ı;ayes nde 
k::ıbıldir. Bu b~ faknt reddi im
kansız nokt., göz. ömme olınacıık 

olurs:ı S::ırd<'nya adası civ rında ce
reyan eden harbin hakiki tarzı ~rc
yanı ve hangi filonun ı,açtıgı kola)'cn 
ımiasıl.ı bilir. ---------
Akdeniz harbi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

ıi ağır hasara uğramış ve üssü
ne kadar yedekte götürülnıüş
ıur. 

Harb ge_miler:miz.in hava d !ı ba
taı yaları iki du.ma.n t::ı) yar<'.>.nı 

r~unnuştur. 

Duam:m filo u :ı1. ke: NCk ı.r t-

Yun:ın kıtaatı lngill::. h 'a kuv-. ct
lerile birlikte rıc:ıt eden dü r.uına bir 
dakika bılc rahat \ermemek hakkın-

Dün 1stanbuı mahk~ 
de bir kız kn!;Jrmaya tetebböl 
davasın& balnldı. Bugünktt e-
?.ete1erde tafsilatını okuyacap 
nız bu hiıdisenin bir de malıke
meye intikal etmeyen çok aa. 
çok hazin bir tarafı var. 

Vaziyeti bir kaç cümle İlll 
hillasa cdcyı.m: 

13 ya.şmda Zehra isminde bir 
ltöylü kızını, iki sene evvel ı.. 
tanbula getirmisler ve iddiaya 
göre bu kızcağızı Ycşildire.k ci
varında oturan bir :ıilenin oğlu
na odalık olarak \'ermişler. 
Mahdum beyin l;)tifraş ettiği 
bu masum yavruyu diğeı· bir 
adam zorla kaçırmak tesebbü
siinde bulunmuş. Bunun üzcriu 
faaliyete geçen adalet mekani> 
mnsı derhnJ mütecasiri yakala• 
yıp mahkemeye se\ ketnmı. 

Bu h ... beri okm ken beyhude 
\ cı e> rensum köylü kızı Zeh
rayı köyimden kandı.rarak baş
ı.. !arına p~ke-ı çekmek Ü7..ere 
l t:ınhula gt.:tircn c ..., varla, bu 
bcaıxıi:ıt 'fi.irk ynwusunu iki 
ıreneü~nlJPri odalık olarak kul
lanan hfLyasız mahdum bey 
efcndınin h"ngi ~ğır cezalara 
çarptıı ılr!ıklanm :ıra. brdıın. 
F 1 L h.tyre>t ı;<' teessiirle, bun
lar lıakkmda k nuni takibat ya
!>1ld•ıruıa d, ir lıiC' bir kayda te
adıif ((! kdim. 

I ht.r bu 1 adıse dOl:,'l'U ise, e
ğ r za\ allı Zehrncık hakıkatea 
ıki !>t:n< .ı ı·:·Lti Yesildırektcki 
m um kı l- P, n mahdum beyi
nin o:'! ıı;ı '· <' mibtef risesi ıs. 
Ciimhu1 i:y ' Miiddeiumumiliği
nin dcrlı-:1 en b'ıyük titizlik \•e 
c;;ür'atk> har. kete geçtiğini ve 
bu ahlak düşkiinü mutccasirlcri 
ışled\kl rı huzin cinayetin hc
salYnı v rmek üzere ağır ceza 
mahkemesine sm kettiğini bir 
an l'"'·eı öğrenmek, eföarı u
m umıye İÇ.in b'"yük bir ihtiyaca 
ccvab olacaktır. 

Ifangı clcvırcle yası}oruz? O
dalık ne clemel.tir? Konaktaki 
mahdum bey kım cluyor? Bu 
la ~ğ 'l e m nfoat gostererck 
elde ctm• l rdir? ecıctini kime 

lc ceubı:ı ., r.,ı ti ,;:ımctlnd uı.a J, -
~rkcn, S:ı.rde11J da.."l ıkı :, uz kılo t
re kudar mc- a!ede • \ t yv relerıı 
ı<:fahatinde uçnn b ....ı S. i!>> bc.m
bardımnn te-,ıekkt1ll • ız tnrafınddıı 

tekrar \·urulmuştur. Bir tn.)y re gc-1 
mısinc, bir s:ıffı hnrb zırhlısın:ı ...:e bir 
krU\ .ız.ore ağır çapla boınb lnr isabet 
eyll'mlştir. Dıliih.ır ,>.pılan ke ·r u-j 
çuşunda sfil!ı barb 1.ırhlısının tc\ ak
kuf e\tigi vı: ıçinde yngın çıktıgı ıes- i 
bit olunmuştur. ı 

- v nrru cl"dır? \ c iti nedenberi 
na 1 hiil"iunete duyurmadan 
haba etlerinde devam edcbil
mı. !erdir? 

Tııyyare gemisinden kalknn duş -! 
man avcı tnyyareler.ılc bizim a\etla
rırnız orasında cereyan eden şiddetli 
ha\ a muharebcll'rinde b~ duşmnn 

tayyaresi duşfui.ılmu tur. Tayyarele
rııniz.den bır· ve dıgcr bır ke5if tay-1 
yarentlz. Ü.1'lt"rine dônmeıruştir. 1 

Kızıldenizde, 26 sonteşrin sabahı, 

bir denizaltı ge:rumiz Gnlilco Ferra
rıs. kuv\ etlı blr muhafazıı allında 

giden bır du~n knfılesindcn i.ıç \'a
pur::ı uç torpil utmıştıı-. üç vaı ur taf!l 
isabetle torpil yer.ıi~ ve batmıştır. 

Bir İtalva zırhlısı daJıa mı 
y"a.raıa.nclı ~ 

Loudıa. 28 (ü.a.) - D•ıtly Tcle -
graphın deniz ınuhan·iri, Akdcnizde
ki lngılız - ltnlyan çarpı ması bak -
J,111d:ık1 bu ç:ırp~mnd:ı. 1talyon t.c1 b 
gemılen yollarını de ı tirerck rat
le kaçını !ardır.- ingıltere bahriye ne 
zaret1 tarafından dun eşredi.len tcbli
gı mev'ZUU bahsederek eliyor kı. 

Kaçan ıt::ılyan fılorunun 11 Son -
~ı·indc Tnrantoy:ı l .. rsı bnhnye 
tayy::ıreleri ~'!rafından y pılruı t.:ıh

ribltiır taarru dan sonra dcniı.e :ıçıl:ı
bıle:ek geınılcrı ihth n ettlğı t.. h n n 
edılnıcktcdir. Bu t:ıarruzd.ın kurtu-
1.ı ı sek z kı U\ tızür ile 27 destro~ er 
lıund::ın bir kaç guu evvel lın::;arn 

ur:rıy:ın lıınnndan çıkını olnn bu f -
loya duhil Qulunuyordu. Bu fılo o-

• 1 
h::ırekelı p .. m tcsi :;:unu 1 bcr nlın-
mış ı;e d b emin bır ye· lan po 
vey::ı Spc ·a)a '· d y l 
J,c lı e i · n l l • 1. \ \ 1 

• Ue t db" le ıt 

durdu u ı;ö='Jkrnektc li . Dunun d::ı. 

hasarn u • adıgı anla ılıror. Delki de 
tanılı- cciilmcktcdir. F ' diğeri rı.y
lc bırlikte hareket etn: mis olm:;sı 
her· holde aılibi dik1' a t'r. 

Dün tngiLz. f'tlosu t.: f ndan ı:oril
len iki 1.ırhlıd:ın b'rj Li torio tipin
den 35.000 tonluk ve d'feri de C:ı
vour tipinden 23.GOO tonluktu. Bun
~ 6ürat.i 30 •e 27 milcUr 

lcrl 

Türk Hava Kurumu 
( Baf1 1 inci sayfada) 1 

nazaran, Ha\•a E:uruınunun son 
altı aylık devre ıçın faaliyeti 
bir ) andan gelir kaynakla nnın 
'erimini arttıracak yeni t<>dbir
Jeri bulup tatbik etme~ c lı -
mak, diğer yandan da mıllı ha
vacılığımızı t.a7.e elen anları 
kuvvetlendirmek yolunJaki 
mesaisine hız vermel.le ger -
miştir. 

194.0 yılının ilk aylannda geli
rinin dikknti çekecek derecede 
bir dil. üklük göstermiş olnıa..,ı 
dolayısiyle kunım, teşldIM.mın 
faaliyetini arttırmak çarelerine 
ba..~,·urmuş olmakla beraber ye
dinci kurultayın dileklerini ka
bul etmek suretiyle b~Ş\«:kili - 1 

mizin göste...-miş olduğu Joy
mctli yardım ve müzaheret a
yesindc fıza sayısınıl yarım mil
yondan 816.989 za cıkarmı tır. 

Son ayların havacılık c Iı. -
malaı ı ile genel kurmay brı!'lm 
nı mare nl Fevzi Çakmak \(' 
B kil Doktor Rt>fık Sayd -
ımn t . kkiirleri ile birlikte ktı
ruma tebliğ eyledikleri takdirle
rini bw:.nacak bir canlılıl: gös
termiş olan Türk Hava Kuru
mu raporunda "Hava gedikli 
lı:uıı lama yuvası,, nın iki yll 
içinde binlerce uçucu yetiştire
rek lıavn kuvvetlerimize verdi
ğini, Hava Kurumu kampların 
da tayyarecilik öğr('runi 1i eli 
gençlerden yüzlerce g~ıc-in s c
dcl· hava subayı olarnk hava 
kuvvetlerimizde hizmet :ılmış 
bulunduklarını rakumlrı ra da.
yanarak falır ile knydeylemek
t~dir. 

Zavallı Zehra! Ne olduysa 
na oldu. Kimbilir senin gibi 

bır y::n rııcuJu hangi hilelerle 
aldattılar? Hangi muhtaç va
ziyetini nl akça ve namussuzca 
istismar ütiler? Seni ye«il a
ı açl.ı.rından, sarı başaklarından 
'c k~ra gözlü kuzu1a11ndaıı a
~ ıı m. k içın 11° mcl'unca tuznk
lar J,urdul..ır? Ve göz ya.5l:ırınla 
lmpatıldığın senin için o zın
dandan farksız ınc,,'um konak
ta deni ruhlu, a"ağılık mahdum 
beyinin hayYani hırs ve arzu
larına zorla alet olurken ne ka
dar bu) ilk ıstırablar çektin! 

Onlar senin küçiık, cahil ve 
görgili üz oluı;iundan şimdiye 
kadar istifade ettıkleri gibi şim
diden sonra da siibhesiz ki isti
iadı:: clme>~e kalkı!'lacaklardır? 
Kimbilir kanun rnk lanna de
mir clle.'":iyle yanıı:ıtığı zaman 
hakkınd, ne jftiralar savura
cakl~r? Seni lmrkutmak icin ne 
ler ynpat'aklar? Beni kirletmek 
için ne desi!':l'!er yaratacaklar
dır? Ye sen ?.avallı Zehra, sıska 
omuzların, çükük bakışların, ı
sık ız zck~ nla kendini müdafaa 
c.tm k ı'-" ·n ne kadar büyük zah
metler ç:ckeceksin ! 

Bu hu ta. biricik ümid 
Cümhuriy m"ddclumumisın· 
dedir. O, s run l akça çalınan 
hakkının ,. ı> yanal n na
mu ... umın . bmı bu al aklnr
dan almayı bılecckt r Bunu bii
tiin bir nimet namın umid ede
lim ve bekliyelim. 

MURAD SERTOGLU 

Ankara Tıb fakOltegi 
inşaatı 

a 28 (Hu si) - Bur da ya-
p· 1 U. ol .. n Tıb Fak· Itcsı i..l 

m· t ııdan dogwn ve nıs.: ye k 
bın. ı ın tr, ı 1-.ar:ırlııstır lmı r. 
T hrnın edılcn in a bed li b'r mı 
l'rndır. 

VEFAT 
Dil, rb kır mebu u Ru du Beki Un 

hc:m re. Zc.hr:ı \ efat etmi t r. Cc-
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İ=5tanbul Def lerdarl ğından : BUL 
NE 

ARLAR 
İSTER? 

(Da, tarafı 1 inci aayfad~) 

'.Ancak, Balkan Yanma.dasın
da, tstanbulun fethinden on do
kuzuncu asır başlangıcına ka
dar beş yUz sene devanı eden bir 
uzun devir zarfında, Osmanh 
wtanatının siyasi ve idari nü
fuzuna müvazi olarak, yavaş 
yavaş ikinci bir saltanatın nü
·uz ve tesiri de kök salmakta 
recikmcdi. Bu nüfuz, yıkılan 
BWınsı yeniden lmrmal{ mak
,;adını güden Fener patrikha -
11esinin dini siyasete alet eden 
ruhani nüfuz ve saltanatı irli. 

Fener patrikhanesi, Osmanlı 
Jcvleti ricalini ke.ndırarnk Bul
garhktan yegane müesseae ve 
proto Bulgar devirlerden tek 
~iye olaralc kaloıı Ohri<leki 
Bulgar Eksarhhanesini de lağ
ırettirdikten sonra, bütün teş- ı 
':dlatiyle harekete geç-ti ve Bul-
1arlığı kendine benzet.~ck ve ı 
ma milli benliğini tamamen kay
bettirmek için mekteblcriylc ve 
::emıyetleriyle bi.iyük bir tcm('s-
1ül sava.']lDa giri5ti. Ekilen to
:ıum seıneresini vermekte gc
~ikmedi: Dört beş nesil geçme
mişti ki, tarih<lcki büylik 'l'ürk 
ıkınından kopmuş biı· parça -
Jan başka bir şey olmıy::ı.n 13ul
,arlık, YUtıan taklidcıliği içinde, , b . .>zünü tamamen kay etrnı~, 
~erkesin hor baktığı, fı.vı>ıe, dil-
3iz bir sürü haline geldi. 

Fakat bu karanlı~: c.iürt asır 
;ürdükten sor...ra, bit' gün, Ma-ı 
'.:edon.~·aca, bir T>uJgar papazı 
pc·,Ja oldu. Bir Bulgarisw n 
~ikri ilk defa Pais..,i acili 
Jıı pnpa~.ı )'!f:!smda dof'du . 

Paissi, Ayn:;r"z man:ısttrı
nuı snçı ı:a.kalın·~ Jrnrışmış ihti
yar keşişlerir. Jcn b"ri, yan mec
~ul:f bir kütliı.i1 ne faresiydi. 
rüUiu ct.-:ı-\:üı tozlu evrak ınah
renl"'rinde geçiren bu papas, bir 
'?Ün, clme ~en k;.wdl:ırı l~a-
> a.k'l •. Y,1 rıştırırkC!:\l v t l~ e ,,ir vUıgar 

milleti ve Lu 'l'ıiiletin bir de 
Jcvletı olduğ'.m ı dair bir talanı 
t"Uet.ere tcsıı.di.if etti. Eski kli.· 
}'ıdlarda. ~en~ftvı..r olıluğu ya
~lı, Çarlı ve sarayh mil!cUc 
>rmanlar ~anınJ. dağıln.ı bu 
·ürü ar::ıtınua ne r.1ilnasebet o
!:.ı.bilirdi? 

Paiszi cezlıcy~ daldı ve sc
nelerc" ara~brdıkian ''C uğraş
tıktan sonra "fl: .. lgar milletinin, 
çarlarının, azi7Jerınin tarihi,, 

29/Xl/1940 ClıUA 

8.00 Proıtr:ım ve mcmle!<tt s:ınt 

1yarı, 8.03 Muz.ı : hnfıf prognw. 
(Pl.), 8.15 A; .ns h berlcri, 8,30 
Mü::.ik progı nının devamı (Pi.), 
'3.45/9.00 Ev kndınt - Yemel: listesi, 
l:' .30 Pro"rn l "c memleket s:ı::ıt 

:ıy;m, 22.33 Milı.ık· S::ız tak imleri 
ve saz sem l Jeri, 12.-0 A:ans haberle 
rl, 13.05 Muzık: ş ... rk1lar, 13.20/14.00 
MUzıl:: K:ırışık pı·ogrıı•n (Pe.), 18.00 
Program \ c memleket saat ::ıyarı, 

18.03 .Muı.ık: Ruflyo •S"ing> k"Uar
teti (t. özg .ı· >c Ateş Bu<X'klcri), 
18.30 Muzi'::: Buyu { fa ıl heycU, 
19.30 Memleket sant r.y.ırı, \ c :ljııns 

haberleri, 19.45 Muz.ık: Geçit luıllııde 
şarkı \'C Uıks mkr, 20.15 l.ndyO gn
~·etesi, 20.45 Tcms .. ı, 21.30 Kvnuşma 
(fktı$ld saati), 21.45 Muz.ıJ.: Rad
yo salon ork ":.rn ı (violoni.,t Nccıb 

Aşkın idare inde), 22.SO Memleket sa 

diye §İmdi Bulgarlığın mukad
des kitabı halini alan meşhur 
eserını karaladı. Basılmaya.rı, 
fakat elden ele dolaşa dolaşa ga
rib bir intişar kabıliyeti kazan:ı.n 

• bu ilk Bulgar tarihi, diğer pa
ptl.Zlann da ilaveler;yıc, az za
m!lnda muazzam blr tom~r ha
line gr··<li. B~ı klilf>hlı ve göğc;ii 
haçh bir keşi!j, Bulgar sürüsP
nün önüne geçmi~, bir mc~':ıle 
gibi elinde taşıdığı . bu ldtabla 
ona tutacağı yolu göstermiş~i. 

Paissi kitabında, Bulgarn, 
"her şeyden evvel Bulgar ol
maktan utanma!,, diye eınrcdi· 
yor ve ona ilk Bulgar kralı As
paruk'tan Çar Krum'dan Çar 
ASEcn ile hulgarlığa. ortodolıs· 
luğu kııbul etfüen Çar Simeon
dan bahsederek Bulganr. ölü 
ruhunun milli bir i\!eal ateşi tu
tuştunnağa çalışıyordu. 

Bu adam ve bu kitabdır ki a
sırların zulmeti içinde kaybol -
muş Bulgarlığa milli bır ı 
benliğe malik olmak fikrini ye
niden aşıladı, ona evvela bir 
millet ve sonra da bir devlet ol
malt ihtirasını verdi. 

"?aissi,, nin arkasından ydi
şeıı yiiz!erce ve yüzlerce rniirid-] 
ler ise, kalab:ılığ·ın :ıras!n:ı. da,:~
larak Bulgar milliyetçHiği filt
rini yaymak için, her ta.rafı do
l:ısmağa koyuldular. Ke-ıdls~n
deıı sonra gelenler, bu iik r.ıüj
<lccmiıı uözlerini dalın sadeleş
tir erek en ko.b:ı çobanla! ın bile 
anlayabik-ceği hale koydular. 
Bazan, bir dağ kovuğı.mrla, ha
zan bir dere kenarmlln, bnzan 1 
bır köy meydanında ve çok ılc
fa doınqz ahırlaı mda rast.ladtk
ları adamları etraflarına topla
yarak onlara milli varhklar:n -
dan, tarihlerinden ve kendileri
ni yalnız esaretin bu hale ge
tirdiğinden bahse başladılar. 
Pa.issinin mrş'alesinden mumla
rını tutuşturan diğer bir çok 
p:ıpazkı.r, ellerind,..ki küçük zi
ya lıuzmclertylc, kesif bir zul
rn~tin ic,:'nde, yer yer dolaJ'iıp or
t.'Uığı ayd.ınlatmağa koyuldn -
hır. 

İşte bütün Bulgar milli lıare
kctlerlndc kalabalıklara hitab 
ve onu aynğına gidip tenvfr et
mek itiyadı bu suretle peyd.ı ol
du. "Dazkal,, adım verdiğimiz 
ve Bulg:ırista.ıda ünımiliklc en 
büyük mücadeleyi yapmış \C 
muvnffctk olmu.~ yarı papas, ya
rı hoca tipi, köy viUzinin ilk ör
ncğ'i böyle doğdu. 

Ancak, bu Bulgu uys.mşı, Os
manlı devleti gibi uyumayan Fe
ner patrikhanesinin ve bilhassa 
Etnild Etery:ı Cemiyetinin gö
zünden kaçmadı ve her tarafla 
Bulgar milli ha.rek0tine önayak 
olanların takibine başlandı. Taz
yikler o hale geldi ki, "Paissi,, -
den sonı-a bayrağı ellerine alıp 1 
öne geçen ve daha yükseklere 
lmldıran Sofroni Stoyonof ve 
Miladinof kardeşler gibi ön
cüler Rumeliden kaçıp Bükre
şe iltica etmeğc mecbur oldular. 
Şimdi, Bulgar lığın yaşadığı ·top
raklar haricinde, yabancı ve ı a- , 
}ı:ıl. bir yerde, ilk Bulgar ihtilal 
cemiyeti ve nUvesi, adsız olarak, 
fakat filen teşekkül etmiş bu· 
lunuyordu. Evvela Bulgarlığm 
kafası doldurulacak, ondan son
ra, kimsenin tnhrıkine lüzum 
knhnadan, o bizatı1ıi mütelıar -
rik bir makine gibi kendiliğinden 
harel~cte geçerek kendi yolunu 
kendi bulacaktı. 

Beşiktaş, Beyoğlu, Üsküdar, Eyü , -Eminönü, ICadıköy, Fatih kazaları malmüdürliiklerinin 
K. Evvel/940 ila Şuh /941 üç aylık tekaüd ve yetim maaşları tediye cedvelidir. 

TAR1B1 

3/12/ 9 '° Salı 
4/ 12/H~O Çarşamba 
5/ 12; 9W l'et"Şcmoo 
6/l2 ~HO Cuma. 
7/l:~/!>40 Cıuuart<'.fti 

9/ lZ/9..10 Pa.:r,art~i 

TAI!tıtl 

S/ l2 !HO Salı 
•112 9!0 ('.v.rşarnha 
5/12/9<\0 rc~mbo 
6/121910 Cutııa 
;;ıı;9·t0 Cumart~i 

9/ 12 ~10 P~.a~i 

Beşlktaş Malmüdürlüğfuıden : 
Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tckaütleri ve tekaiitleri ------

1-150 1-350 
151 - 350 351 - 700 
351- 500 701 -1000 
501 - 650 1001 -1300 
651- 800 1301-1600 
so1 - na 1601 - na. 

Enıinönii Aialmüdtirldt~en: 
Birinci ~işe 

Mülkiye yetim Askeri vetim 
ve tekailtleri ve teka1itıeri 

1 - 4.00 1 - 4.00 . 
401 - 800 401 - 800 
801 -1200 801 -1200 

1201 - 1600 1201 - 1600 
1601- 2000 1601 - 2000 
2001 - 2800 2001 - 2800 

Bf-:roğin Mslnriidürlüğö.odtıa: 
MUlkiye yetiin Askeri yetim 
ve tekaüt..leri ve lekaüller i 

1-200 1-600 
201 - 550 601-1200 
Ml- 800 1201 - 1800 
801 -1050 1801 - 2400 

1051- 1300 2401 - 3000 
1001 - iıa 3001 - ili 

İkinci gişe 
Aske6 yetim mülkiye yetim 
ve tekaUUeri ve tekailtlcri 

2801- 3100 1-1000 
3101 - 3400 1001 - 1750 
34-01 - 3550 1751- 2500 
3551 - 3700 2501 - 3000 
3701 - 3800 3001 - 3500 

aso1 - rooo 3501 - Ha 

Vsktida.r ltlalmüdürlUğti.nden: Eyüp Htıhnüdtir'li~iinıilf'n: 
mülkiye yetim .Askeri yetiın Müllrlye yetim Askeri yt•tfı9 

ve tekaüUeri ve tekaütleri ve tekaiffleri ve tekautıcrl 

1-300 " 1-600 1- -!O 1- 100 

801- 600 6()1 - _200 •1-80 101 - 200 
601- 900 1201 - 1800 81 - 120 201 - 400 

901 - 1200 18Q1 - ~00 121 - 160 401- 500 
1201 -1.500 240'!. - 3000 161 - ill 501 - 600 
1501 - Ha 3001- ili O- o 601 - ilfı 

htih ll:ılmüdürlüttinden: KadW.öJ· Malmtidfirliiğüntl""n : 
Birinci~ .ikinci gise 

Askel'i yetim Askeri yetim Mülkiye yetim Aı-;keı i vctJro 
ve tekai;tleri ve tekaütleri ve telrnütleri ve tekaüt ierf 

1-750 3501 - 4250 1- 250 1-500 
751 - 1500 4251- 5000 251 - 500 501 - 1000 

1501 - 2000 ::--001 - 5750 501 - 750 1001 -1500 

2001 - 2.~ 5751 - 62.50 751 -1000 1501 - 2000 
250t ~ 3000 1)251 - 6500 1001 - 1250 2001 - 2500 
3001 - 35(10 6501 - na. 12.'ll - Ha ~ı - ili 1 

1 - Zat maaş!an sahihlerinin muayyen giinlP.rde gişelere müracaatla maaşlarını almaları lazımdır. Aksi takdirde istihkakları umumi tediyattan son• 

ra verilecektir. . k . \T . ~1 el •· t t k b ı arak 
2 - Tediyata sabahleyin saat sekiz buçuktan itibaren başlanacak ve on ikiye kada.r devanı edılecc tir. e öge en sonra ~a.ı.t on uc; e e rar aş ay 

on altı otuzda nihayet bulacaktır. 1 ··d·· ı··kı · · · l"' kt B ı d ~ ı 
3 _ Maaşlarını Emlak Bankasından alacak olan zat maWiları sahibleıinin cüzdanlarının ma mu uru crıncc vızesınc uzum yo ur • un ar ogrı • 

da..."l doğruya bankaya müracaatla istikra.zat.ta bulunabileceklerdir. · 27 / 11 940 __ ::~-:.::::...:=.....=:::===================~ 

ORSA 
28 lkinciteşrin 940 

f:yc.tları 
Açılı~ fJe 

ı: kapanı~ 

Londra 1 Sterlin 5.24 
Nevyork 100 Dolar i32.20 
P:ıris 100 Frc. 
Mılano 100 Liret 

Cene\TC ıoo tsv.içre 29.6875 
Amsterdam 101) Florin 
:Ccrlın 100 Raylşm:ırk 
Bruk el 100 Eclgn 

Atira 100 Drahmi 

Sofya 100 Leva 
Pr,ıe 100 Çek kron 
Mnrlr4d 100 Pcçeta 

Vıırşova 100 Zloti 

1.6225 
0.9975 

12.!!0 

orniz LEYAZllı! SATIN AUJA K&MİSYONU iiANUHI ı ı 
50.000 Jdlo Nohut... 905U.OO 76&.75 2/J2/940 PazartNl 14 de 
47.00C kilo 7..cytin 12220.00 916.':.0 2/12/940 Pazartesi 15.30 I 

l - Yuktı.rıdn cins nıikdoı, t:ılı.min lx.-deli ilk tcminutlaı ılc ek ıltmc 
cün ve saatleri yazılı ikl kaleı.ı gıdcl maddesi hi;.al;,ırıııd.ı göst~·ıilcıı Uırilı
lcrde kapalı zarfüı e>-siltmekıi yapılacaktır. 

2 - - Ş:ırln:ımelenni görmek ve almak isUycnlerin her gı.in komı J·oıı.ı 

mürneaatl..ırı. 
3 - Eksıltnıcye giree<:klcr1n ~490 :;ayılı kanunun tıırlüıtı dnhi.lın.d" ha

Ztr!ıy:ıcalda ı kapıılı l<.·klif rr.ckl•ıp!arını belli giiıı ve s:ıatlcrı.len bın·r s:ı .. t 
evveline kndnr Kasımpa~ıd:ı bulunan komiJ;yon ba~kanlıJ;:ına nuı.kbuz mu-
kabilinde vermeleri. (10843) 

d YURDDA SABAH j 

Marmara gazetesi 
kapandı 

tzmit (Hususi) ı;thrimlzde b!r 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 

Buıbpeş, 100 Pengö 

Bükre~ 100 Ley 

Belgrad 100 Dinnr 
Yol~oh:ıma 100 Yen 

Stokholın 100 İs\'eç K. 
.Moskova 100 Ruble 

26.5325 
0.625 
3.175 

31.1375 g 
31.005 ' 

müddctden beri inUş.1r etmekte nlan 
'Marmara ismindeld gazete ncşn
yatıru tatil ctnuştir. 

Kısa haberler j, 

Tepcba,ında Dr~ııı Kısmınd:ı 

29/ll/I 9~0 Cı.mıa gumi a!o..~.ımı 
saat 20.:ıo da 

AYAKTAKIMI ARASl-.n" 

lstll<l;ıl caddeaintlc komedi k13mında 
29/ 11 / \940 C\lın,ı gıınU akşamı 

5'\at 2 ı.ıo da 

ÇOCUK OYUNU 

Esham ve tahvilat 
Merkez bankası 105.25 

şatl edilmişti! 

* Yeni M üfotti~ler - Beledıye 11;.1 
tısad Mudtirlüğü kodrosunn yen· den 
10 müfettiş ilavesini karnrlnşlıı rnış 

ve bu hususda belediye d:ıiınt cncu
rnenindcn miııııınde lstemi$tlr. 

reci yaıadılışlar ır.cydaııa çıkı-ı 
yorduk ki, siirülerin bunların 
peşine takılıp gösterdikleri he-, 
aerıere koşmaması kabil değil
di. Mesela Ricski adlı bir· Bul
gar rehberi F('ner pntriklıanc- ı 
sinin korlmsiyle geceleri dağ 
başlarında veya izbe nıağnrıılar
da topladığı cemaate: 

- "E...,·vclR. ınektcplen kuı un, 
soru·a kiliscled ! Evvela mekteb 
için lazım olan kitabı basın, son
ra incili!,, diyordu. 

Ve dinleyenlerin lıayranlığ1 
arasında devam cillyordu: 

• • • 
Şshir Tiyatrosunun 

ilav9 m tineleri 
Tt'lk'lY.:\,"/tntla J)ı-am kı ·mıııda 

Bu cumartesi giinii saat lt> d.:ı. ı 
ve bu pa.z:ır saba}ıı cı::ı.t l 1 de 

AYAKTAKIMI ARA.SINDA. 

Ifomedi 1'iya(~uoıH 
Bu pa2J1.r sabahı saat 11 de 

DAI>l 
temsil edi!ıı:rAkt.h-. 

Askerli ..... T~I 
Bayanları şubeye 

davet 
Beşiı-:tıış Askerlik şubcıeinden: 1 

' 

1 g L+-· 

J .. iralık Lir:ı 

1 2000 -
8 1000 
2 750 
4 500 -
8 260 -

35 100 - 3500.-

xo 50 - 4000.-

80U 20 6000.-. 
~~ Ctlı) 

~l 

KE>.şic.Ieler: <l Şub::ıt, 2 Ma-ı Kumbar:ılı ve kuınbarasız 
yıs, l Ağustoş, 3 lkincıtcş- hcs:::plarındn en az elll li-

ı in tarihl;•riııdl! y:ıpıhr rası bulunanlar kuraya 
dohil edilirler. 

J 

Ve çol{ geçmeden, Bulgar pa
pa:!lar, Sırbistanda bastırdıkları 
kitaplaı· ve manaslırfarda ye
tişt!rcliklcri hocalarla, Bulgarlı
~ kütle halinde okutmağa baş
ladılar. Elli sene içinde Gabro
vo melctebini başka mekteblcr 
takib etti. Bunların her Liri 
şimdilik bir uyanış ve yarın için 
birer fesa<l ocağı haline gele
ceklerdi. Bugün Bulgara, Bul
gar olduğunu öğretecekler ve 
bir ı~erc bu ilmi talim ettikten 
sonra yarın eline bir tab::ınca 
verib cebine bir parça barut 
koyarak dağa göııdcı'«!ekler -
di. Evvela kafa uyanacak, son
ra şuurun telleri, eli oynatacak
tı. Şimdilik, hocalar, yalnız "U
yanın! uyanın!,, diye baf;'l'ıyor
lardı. Bit· kere onu uyaııdırd1k
tan sonra o uyanış içinde komi
teci kendiliğinden reyda olacak

"- İnsan tarlada, c;ölde, "\'
de, dağda, her yerde dua. edehi-, 
lir amma, ne ormanda, ne çöldt', 1 

~c.a~ ,!llek.te
1
bdcdir ki hakiki bil- ı 

gıyı ogrenır.,, 

- Okur ym:arlı~ına dıılr diplu. 
nırısı bulunanlarla lısc, orta ve ılk I 
mektf'p ınc;:unlanndnn 30 - 40 Yl!:}m
dakj bnyaıılanı ınııtısus aslı:c.r. h:ıs-' 
tahaıwlc.rde üçüncü defa :wıh:ıc:.ı~ 

olıın Yardımcı· ve H11stab:ıkıc:ı iv-"1-
::ıirelcr kursuna iştirDk ellnc1~ btı -
ycnıcr:n kayıtları ynpılmnk tızcı e ı 
üz<'rc birer ade<l vesik:ılık fotni:·a!
la ıiUbeııtizc her glin ve saaUe ş.fulwn 1 

mu!'ac:rnt etmeleri. 1 

EMNiYET SANDIGI ILANL~-;-ı 
Emlak almak ve satmak iatiyenlare t a;:ran, akın hrıbcrlcri, Z r.<at, Es

ham - Tahvil t, l{aınb yo - Nukut 
Borsoları (1''ıynt), 22.45 Muz.ık" Rad
yo snlon orke tr. ı progrıımının de
vamı, 23.00 Muzık: Cazbond (Pl.), 
23.25/23.30 Yarınki pı·o:.;ram ve ka
pnnı". 

Seneler süren çahşmalnrdan 
sonra, bu cemiyet, bir gün. ~n 
mühim maksadına erdi: Gab
rovod::ı. ilk · Bulgar mektebi kU- 1 

tı. 
13:1.şlı başına bir mevzu olan 

bu Bulgar milli intibah hnrekc -
tinde öyle cezbeli ve öyle mcfku

İşte, kesif bir cehalet <levl'in-: 
den sonra, bu suretle bir asra 
yakın süren gayretlcı· ve hüm-ı 
malı f aaliyetıerledir ki Bulgar -
lar a.ı asında. bir Bulgarlık fik ri.-

1 
tekrar ve yeniden dünyaya gel
di. 

(Arkası \ar) 

2 - Bu kurslara iı,;tirak edcc• k 1 
bayaularn kurs sonunda fcl:~ı .. tçl' 1 
diploma vcıilcccği gibi !> r ~-..k rııı,;

haniyet ve imtiya1. hak\;u·ı d:ı l:arı:ı-ı 
mı~ ııl ır,;:ıkl:ırı da Han ol'ınur. 

1sl..."lnoulun her st:mtindc her çı-şıt cııılfılc nlmak ve satın.ık için s:ıW 
s.uı.ı.rıUI' ur. en iyi vııSJttı lmline gelmi~ir. 

~...ıct: Bir l.irnd. n aşaf,ı olmamak Uı:cre üç ay için bin ı:rada on ıkı btY 
çuk kuruı;tur. ( 10784) 

Satışlardan ayrıca komisyon alınmaz 
. :?!!' 
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- 'Lfıkln siz. bud ı:ı ın nı ? l 
Dedi. Ben crdu!'l : 
- Niçin'? 
- öylc,):ı. B"r Fra ık ıki hı ı İt..ll-

f:ıya gıdecek imı •..ı ! NC'rc.>de uu 
bolluk? 

- )'..,1.kin n ıı yv bı:ı zerg.n ,icgiliz. 
Hattfı b.r lira v meı,e bıle kudreti -
mlz yok. 

Fak:ıt h tıı ım z i~in h.ı) di şu 

bir l.i:ayı w.m:ım·l .1ınız. F. Ll..ı par'l 
Vt."f"tıln~yl". 

Eu smıda bılt.t m. ıı .. ııı ıc bıı· ild 
ki~ daha t; 'r.1.1 B• ; t r t. r ! ı ıv-
rok: 

M~ni oln :-s . 
Dcd.i. M ı 

l 
. 1 

11«.' iş el ı 

ın l:ıinc 

Herifler bi1.: L l• t ı u·: lliı .!c.n öte 
tarafa SlU"Uklc. lılcrd . Dunl ır eıtU:{. 
ten sonrn yil'c c!dı~c )<ıld:ı t.ıın: 

- :Llıkin ınv ) .;· ı ıc~ cderı. .. 11, ba'm 

~lmizi ı;orOJlllL. 
Dedim. Ht:> ,. 
-1Uıly, ııı 1 nuc:;iı.e gick<ck.:ıhı:z? 
Dedi. 
- N:ıp<ı ye. 
- Nupol'yc ıkı ki i :nu dokssn 

marktır. 

- Amı n )"!" ıııı lın! Bu memle
ket de ı.f' ı~ ... r ı~·haiılık? Mıı~ttees-ı 
ailf mösyö bu kad .. r para -. ereıne
ylz. Biraz Ucr .. m. 

Herif s!iıümü kesti: 

Gcvez.eli~n su·ası de1,!ıl 1 Eğer 

bcrum ıle alay cdi~ orraruı imdi 
ı;i in ıl• nizi de polis1:..rc te rıı cde
ı ır \ ç.. kınlar, 

D"di· Herıftı ikı ltıkırdı d<ıl.:l öyle 
mck i tcdim. HnlJuki bun ı !' ey
d..ın k. lıt>;dı. llerıl kuı;ı..;. pcıı .. e-
rcyi .:iddcUc kapıynr:ıl.- I 

- Ş.ındı İKİ :.:ıat bck:"yiııiz. Tren 
barclcct etti. 

'IJ~di. Çaresiz iki arl.adas y~nc 

bir kô eye bilzulüp oturmağa ıncc 

bur olmı..,tuk. Kcma kendin e du
§Unuyordum. Bumdan Napolıye lca
d.:ı· y.ıı: doksan murk. 

I:ugün ıı:mcndıf'C!'e bi~enlcrııı be
hcı i yuz doksan mark verdılcr isl 
mcndıfcrcılcr M· giln içeri inde 

zcn"ın clmuc,lardı, DocırJ:.u fena l.ar 
d .. b:i1 

ş:.ınemMerln ı;ayet çnbuk g:tti!rrJ 
s6ylemlslerdi. Yoksn &imdi yola rll{ar 
biı· ı» la aı:ıbasır.a binerdim. Bina
cnnlc;>h cebir.ıizdcki parn bizi ıt:ıpo
Uyc l:adar gJtUrrn.iyccekti. Tedariki 
d~ k:ı~!l değll. 

Fridrilı: 

- Ne dü:;ünüyorswı? 
Dedi. 
- Hiç başı.nıza gelenleri sörmil

yor mı;sun? 
• - Eh ne 1apalım? Elbet ç:ıre.>inc 

bru~orııı. • l 
- Ç.aresı filiin kaldı mı yıı! Elli 

dört mnrk ı>anımız var. Heri! yüz 

ir çalg cının seya 
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dol·s:ın m:ırk istiyor. 
- Belki uyusuruz. 

1 

- Uyu'şul;:ıcal: !Jir adnmn 
1 

bem:c- ı 
rniyor. 

- Hele dur c:ıııım. Şimendifer 

gitm:ş öteki iki snat sonra harekl't 
cdccckmi::. Pencere açılsııı da herif 
ile giız.el giizeı konuşuruz. 

Guııcs grup etmek uz.ere idi. Kar
nur.ı~ acıkmıştı, Arkad:ışımıı: ' 

- Fridrıh! Şu torbayı aç ta usta 
bakkal•.ı:ı ntethcttigi peynir, ekmek
tcıı bir knç lokma yiyelim. , 

Dedim. 
B:ıl.knl crw.kımızı bir kaç kôğıda 

snınu.,tı. Bu kağıdlnrdan birini yere 
yaydım. Bir blitün ekmek .ile bir mlk 
tar pcyııir.i üzerine koydum. Arkndn~ 
nrasında tckli!e riayet ctmcdlgimiz
dcn ben hemen ekmuği lrnp:ırdım, ay. 
rıca bir lokmayı ağzıınn nttun. 

Fridrih de yemeğe b:ı~lad•. Doğ

rusu ya ekmeğin lezzcli b:ı':knlın 

mcthetUfi kadar d ... iril imiş. Geveze 
herif bW.ın :ı&"ı:lmıza Hiyık görme
diği ekmeğinin acaba hir 1 1.ııetinc 
bakm::ımıs mı idi? Bir de Liı.im köy-

de yapılnn ekmeı;in arpadan farkı 
olım:dıg:nı söyltiyordu. Asıl arpalı 

ekmek iste lıu. Eknıegi yer iken nğ
z.ımn ufak, ufıık kum parrnları geli
yordu. üçuncli lokmada sert bir 
parça nz dalı:ı disimi k1rnc,1k idi. 

Arkml<ısım:ı. 

- Fridrlh .s<:n.in ağzınn t.nş, kum 
parçaları gelmiyor mu? 

Dedim. 
- r·urkında değilim. 

Dedi. 
- Nıı<-ıl Inrkında değil~n? 

- V::ıkıa nrn sırn dlşlmin lizerindc 
bir şey ı.ırılıyor amma ne oldtıt,'Unu 
ben ne bileyim. 

- Amma ynptın hn? H. ydi c.l.mc
ğin lçerısiııl bil' ınu..ıycne edelim. 

- Ft·n:ı oinmz. 
Frldrlhin bt~yüeck bir çak: ı vnr

dı. Bunun ile ekmek: p::ırçıılnrını 

ince, ince d IimlN·c taksim ettik. Blr 
de ne b:ıkayım her dil.imin iizer'nde 
bir çok siy;:ıh kum parçnlcrı! Bal: -
kal bizim yabnncı olduğumuz. ı :mlu-ı 
mıs, bamunı !:um ile yu{,rrulınuş ck
mcklcrı verm·s. bizi bud. I:ı yerine 

koydugu ir;iıı hı:rifin hıl -iııi yüzlinc 
vurııı::ıg"' lrnraı· verdik. l•'lmıeklcri l 
kkı·ıır ııaketc ~arınnğa lüzum gijr .• 
med k. Katıkları Fdirilı, ekmekleri 
de b n l;ucuklutlun. Doğt tı bakkıılın 
dukkfınmd:ın içeri gire-"'.:.. llc:kk<ıl h.ir 
knç kisi !< .. meşgul bulu•:ayordu. Oi
Zi gonır ı;3rmcz: 

- Y.ııc ne i:ıli.> orsunuz? Sabahki 
aldıgmı?. erzak tııkcndl mi? 

Dedi. Ecn hı<!dcllo! ec\ ab \ eı dim: 
- O kn<ldı· ~eyi biı· oturu~da yiye

cek kodar pis lıoı.:az ckglliz. AkUıu- l 
sus sizin taıılı, tcprnklı e~:nıcl:lc•·ini
ziıı bir dilimini bil~ eritecek mide 
bizde :.·oktur. 

Biz bu :nun:.vl?l.·t-de iker. dığcr m\i -
tcrı1~1' alı~ veı iı;i bırvktıl, r, Llzi rey
rc daldı:<lr, b.ı~kal mii, trr ı1erl:ı'n 
y:ını.nda lu1csini yüzuııe "uı:dut;'t mu
za pek çok kızmış iı:!ı ki lıuııl:ırn: 

- Môs.> olcr, ırlz bu iki • cı cr;ye 
bakm.ı~ ıııı7.. AgııJarmın t:ıtlını bil
mez n<lnnıl11ı·! M::ıllnr '11ın M!;~ -~ti 5iz. 
ce mnllmdur! 

Biıı:ı cfo: 
- ~.ırn~ s~i scr::ı ile dı:;zu-ı Ctk::ırı-

- :.;~ ı'iı niz oldugumı şimdi ;ııılar
sın, mu~lcrilcrfain y;:nıııda mahı;uıı 

olma:mıı ... için ı~i gurultliye getirmek 

1 
istiyor un. F.ıkat i'.1tc svrsünler. 
Diycı ek peyniı ı, sucuğu, pas<lır -

ma~ ı 1~g~hın i.iıeıine atıktan som:ı 

benim l.ucagımd:ıki ekmekleri de :ıl
dı. içinden dilin.leı j ayırarak: 

- Eıı ııed~r? 

Dedi. 
Ark:ıd, şımın bu suali digcr müs -

tenler u1.erinde de tcsırsi?: knlın:ıdı. 
HE>rke., cliııdckt paketini tekrar tcs. 
g~hın uzcrinc koyarak dilimlere tak 
sim ettiğim.iz ekmekleri mu:ıyenl'ye 

bn~l::ldılnr. B.ıkkal hiddetinden kö -
puı1ıyor: 

- Ah çapl:ınl:ır l!.h! 
Diyip duruyordu, Mii5tcrilenlen 

bir ikisi ekmı;-k ptır\·al rını ellerine 
al::ı.. .. k iyice muayene ettikten sonra 
biz : 

- Mo yoler bu ckmeglıı nesi var? 
Dcdıleı·. Ben: 
- Dalın ne i ol. c ı,? lfomurun 

içeri ı l,um parçoh:ırı ıl • dolu. Bun
d:ın m:ıod:ı yerk<'n tuh:ıf biı' koku 
d:ı hı ed.liyor <!"d 1. 

Bunun üZtrine bh kahkaha.in· k p. 
tu. B:ıkkal bıle hiddetini uııı..tmuı;tu. 
Şim<ll hiddet sınııa bi .. c gelmlfi(i. 
Mü.teri ile bcr, bm- k .. lık. "ın:·ı saıı-J 

vcrC'n b. kkala: 
- Li:kin usta bakkal çok ol<luı El! .. 

knıncnln ııırası değıl. Bız bôylc kU"°"' 
lu ekmek yemeyiz. Bunlnu geri nl. 

Dedim. Mtiştcrılerd"n bil"l kntı}{a .. 
h:ımnı zorla tuttukt.~n sonı.: 

- Llıkin ruusyci, o gôı duguıtfıj 
siy:ılı p.u-~nlnr ne t şlır, ne kUnl ,. 

dur, oııl. r nıı:::sondur. 

Dem. ilen sordum: 
- Nasıl ı:ıııa~oıı ? 
Bakkal: 

- Daha anasonun ne olduguııd 
bilmiyor un da bir de ekmek be-" 
ğ!!nmiyorsun! Anason ı::kme.;ın ıc.ı " 
zeUni artırır. 

D<.'<11. Ben: 
- Bu bôyle bilmcdıgimiı: bn ~yf 

yiyemeyiz. Ekmetdcri mutlak de " 
ğiştirmclisiniz. 

Dcd nı. 
Ilnkkol biı.lm gibi aclmı l<l!' ı 1c :ı~ı~ 

veriş c'Clilcmlyecesini bil c ınu~ biZ 
dilkli.nına ayok bile baslınnıyr.,~:!J.111 

söyluyordu. Ben, b::ıkalın so~ı..ne e .. 
hemmiycl \'ermiyonlum. n, k.ıl ct-
meili dc.-ği~tirınck tarart:ırı deg l, {a .. 
kat iıizi bnsınd::ın saYaımyacagu:..ı tul" 
lamıştı. lVHiştcrilerdcn biri: 

(Arkası 'ar) 
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