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eUNLOK SiYASi HALK BAZETESI Her yerde a kurut 

Sovyetler ve 
Mihver devletleri 

munasebetleri 
KaradMk ye JloPzlan 

Millf Şef, 
. 

on Papenl 

kabul etti 
ye~ Almuı nüfuzu 
Rusyayı ta Baltl1rtmı iUbaft.n MÜLAKAT ESNA
~ bir ~ içinde Slka-

~~~Tıtı ~:~~ SINDA HARiCiYE 
w. 1 VEKiLi DE HAZIR 

r-= .... ım v.ııııı YALÇili 1 BUL~ Nou 

B ir İsvi~re gueteR Sov-
yetler Birliği ile Mih- Ankara, 29 (a.a.) -
ver devletleri arasın- R 1 • U h 1 

daki münasebetlere dair çok 8 • 1 c m u r smet 
clikkRte pyan bazı haberle1 ln6nU bugUn aaat 16 
Veriyor. Bunları tamamiyle da Almanya bUyUk el
doğra diye kabul etmekte mi.i- i i 
tereddidiz. Fakat İsvicre gm:c- ç • B. Yon Papen"i 
lesinin neşrettigi havadis ma- kabul etmiştir. 
la başında uydurulmuş olsa bi
le gayet maharetle tertib edil- Bir ••atten fazla aU-
aılıjtir. Mevcud vaziyetlerin ren bu mOllkatta Ha-
aıaııtıki bir muhakemesi de · 

Vatandaşlan 

nazarı dikkatin 
Evlerin 
dikkat 

maskelenmesinde 
edilecek noktalar 

Villyetln Be~annamesi_ 
Yann akfamdan itlbarea «han 2 - Kırmw, Art. ,...U sibi renk 

tarruzlanna brp 111klana Mhıde- veren 6rtülerle maskelemek yasak. 
rQlmesl ve masııea.. r*• ntzaınna- tar. 
mesinlll bu8mıl mesk.alrre ald 
lııGkOmleri de tatbik olunacaktır. 
Bu ıuı.-ı. ıstanlıul ~ halkı 
ımü:elenme illerinde tenvir etmek 
üzere bir be:ramıame netretınlltlr. 
Bu beyannameyi apllda ~ruz: 

3 - Apartmanlarda bilhassa mer
dlven pencerel~le bava aratıkla
rına tesadüf eden mutfak gıbi pen
cerelerin de tamamen masJt"1enmeıd 
>Anmdır. 

bunları teyid edecek mahiyette- rlciye Vekili ŞUkrU Sa-
dir. raçoQlu da hazır bu- lagilt.ere,e pim DaclM &I;' fa lılr 4 ••' e ....,... ... ta,,....a te9* ~. 

~,.,..,... ..... 
1 - Her"· peneere. tarua. bal

kon, kapı sibl bWbıaum menfesleri 
ai,.ah bez Yeyahud kqıd IJc p7et 
llkı olarak hiç 1*' erüktlllı lllk 
SJZ1D1111Cak tekilde kapamalıdır. 

4 - Apartm:m, otel, sazino, han 
libi blnal:ırm kapılarında ve antre
Jertnde yanan llm.balann kO)'U ma
Vi renkte ve üzeri ma&kelenmiş ola
rak sokala a)'dınlık vermiyecek şe
kilde maskelenmesi 142*.mdır. 

Berlinde, Molotof mülikatın- 1 t 
da lfalyanlar temsil edilmiyor- un mu, ur· • B u L G A R 
du. Bunuır elbette bir mana~n ===========-ı=::: 

~~ iıt~~y::~~:ıet~~ı:r~: Yunan - Italyan TALEB LERI 
'11n müzakerelere iştirak etmc-
Bıelcrini Sovyetıerin Mihveri hal b 1• şı•ddetle · 
kendifliylc anlaşma yapılacak bir 1 
teşekkül olarak tanımak isteme- d . şlMDI DE YUBOLAVYA· 
mesine hamlediyor. Bu mittale- evam e d I y 0 F DAN MOZAK ERE iLE 
anın doğru olmasına hiç bir ma- ı 
ili yoktur. Çtlrıkü Sovyetıerıe • T O P R AK lsTIYORLAR 
AlDwıJar arasmda taahhüdler i . i 
~da timcliye kadar bunla- NGIL Z TAYYARELERi 
~':9:,~~=~r~~e- MOHiM MUVAFFAKl-

Berlinde öçler mısakMJa. aid YETLER KAZANDILAR 
:meselelerin de görüşülmesini • 
Rusyan:nı kabul etmemit olıdll -
ğunu lsviçre gazetesi temin e- Atina, 211 (a.a.) - tnciliz hava 
'6yor. Filhakika, bunun aksinin kuHetleri umumi kıırargihının teb

• 
Selp, 28 (a.a.) - Jl88met ,..... 

tLdDln ufla ar.aı.naıdan B. Ymet 

80D IOalerde lnllJiz blldlmet! tara· ı 
flDdan Bullaristan laaklı:mda 7apılaD 
be,aaata temas ..-. kraliyet 
auıku etntında ceft)'an edelı mi.
~ bpatnııstır. 

'VUkn'a gelme.ini akıl almazdı. liii: B. Yanef, taıl1i& PRlimelltosuaun 
~er misakı, ne denilirse denil- Son iki pin :ı.arlmda 1ncWz ava Bulpriatanla mecuı cılıluiunu tör· 
~ Sovyetlerin de aleyhine mü- 1ayyarelerı on dupnan ta1,,.....ı mekle babtb-M oldujunu ~7lemit 
teVeoeih bir tertibdtr. Hatta B:ı - tabrib etmi,ı.dif. fakat ,a&,.,ı. ~ ..... rflfwıq• 
~ik • Amerika devletlerinden Dlin Arnavutıuıun batı cenubun· UMD elinde balunan te7Jsl Nhfc~ 1Mllt .. il 
ziyade Sovyetleri göz önünde da avcılarunızdan mürekkeb küçük tilini> OAve etmilUr. R V ) 
tutmuştur; ona karşı daha nme- b:r devriye ırupu 20 düeman tana- B. Yanef, BuJıar • YUIGlllav pro.. umanya ~ra J 
ll bir tatbik imkinJna maliktir. (&onu N)'fa 1 eütun 6 tk) (Softu •yfa 1 MitH '418) 

Sovyetler hü!tlımetine tabüdir ""'====--===-======------------ memleketi·nden ki bu misakın hiç bir tehdidi ve -

tehlikeyi ta...-:ımmun etmediğit!e M kt bl d d 
~==~Afi=·ve0p~ e e er e ers kaçtı mı? 
testoya kallmiamıot.ar. Bu da • 

Deniz harbi· 
nin neticesi 
ITAL YANIN 6 ZIRHLI· 
SINDAN SADE BiRi 

SAGLAM KALDI 
• 

(lenu •yfa 1 eitUft 1 daı) 

BULGARLAR 
NE İSTER? 

LoDdra, 29 (a.a.) - Sarden· 
~ yakmında wkubulan - -

-.i.ır~~-= Bulgarlar uyandıktan sonra 
S.~!.ri:?i ~ K!lis! isteriz!,, tlige ruhani 
:~•birlfQ•tlları yazmakta- ıstık/al savaşına başladılar 
Amiralbk Wıiğinin tahlitiMe, 2 ----
ıpPJeki llarb gemilerinin u 

~...,. ............. 
ŞE HIR 

MECLiSiNiN 
iÇTiMAi 

YAZAN: 
A. N. K. 

.. rlık P'e11er partlkhaft•lnln keıtdl4 
l•rlnl Vuna11hlık heubına tem.-GI 
etmek lltfyeft gayretlerfle milli bet14 
ıııını ka)betmlı zelll ve avare bir 
.Oril ltallne teldi • 

bir hnlrikattir. Fakat Sovyetle· s a a t le r 1• d e g"' ı·. ş t 1• lin ~ler miılakı aleyhinde bir 
vuiyet almamış olması o itti
fakı tasvib ve takdir etmiş ve 
bundan biıyük bir memnuniyet 
duymuş olduğu minaamı ifade 
edemez. İsviçreli muharrir, bu 
misakın imzasını müteakib Sov
yetler Birliğinin Çin milli hü
kfu"lletine yarcb aıda devam ede
ceğini beyan etmiş okoaauıı R'1S
yanın hareket serbestisini mu
hafazada devam ettiğine bir 
delil diye gösteriyor ki bu da 
realitenin sadece bir müphede

Demir muhafızların aul Aaker ailel-'-e vardım 
... dlerl endit• ile ....... ı 

F•kat on Mklzlncl urın ortalarıu 
cMtru, 8ir Bulear papazın ın kafama. 
ıla, Bulearlılı ~enlden yaratmak fikri 
chldu. Paı.ı adını tat•Y- bu papa 
Ayneroz manaetırının u91 ukalına 
kantmıı ihtiyar keı·ııerlnden biri. 

alııden ibarettir. 

-Talebelerin karanlıkta kalmamalan için 
mekteblerde dersler daha erken bitecek 

taklb olunuyor lc;in yednde bir karar 
• •lln dı Bulear ko1ıtitacalaruue arıaa11 

Ankara, 29 (a.a.) - Maarif 
Vekilliğinden tebliğ edilmittir: 

lşıklann karartılıp maskelen
mesi ve saa.tlerin ileriye abnma-
111 sebebiyle çocuklanmızın çok 
erken evden çıkmak ve aktam 
karanlıkta eve dönmek mecbu
riyetinde kalma.malan için vekil
lilt, okullarda derse 'ba§htma ve 

N.vyork, 29 (a.a.) - Nev
JOl'lr Times gueteeinin Belgrad· 
dan alarak nefl'eWği hablriere 

80ll wrme .aat1erini clniln iti· itin ana kraliçe Helene Jbniı•& 
tiyaçlanna göre ~. ~ bçmıştır. Kendiai mev-

Orta tedrisat mle•eeeleri t=-yfa s .atu11 ı •> 
2 Klmmuevvel 1940 tarihinden ·:::11=-===ııaiiz:!::İiiıİa!llı====--~=-= 
itibaren saat dokuda derse 
bqhyaealdudar. Den aralan 
tsıeffftslerinl w mlitalM möd
detinin indirilmeaiyle Gğleden 

(ao.u •yfa 1 altun 1 de) 

~Harb---.. 

•....1.--'-·' a ... ı.;r Meclisı" dtln l muaarab c1ihlldl tefrlblluzm bir kDtOphane fare.lydi. Bir gün ma-
.llR.BIHJUI ~ ..... ftutırın eekı kACıtları araaında vaktile 

=~~n~=~~~ == [1388 de Keev• m.ydan ırıuhare· bir Bulgar milleti ve bu mlletin bir de 
Juarak ruznamesinde mevcud b..tncle 81rlnol Murad &trb ve Bul- devleti olduiunu giateren tpretlet9 

gar müttefik ordularıat maitGb v• UUdlif etti. Bunun Uzerlne timdi iti .. 
ıwe&eleri müzakere etmiştir. JDIRhulM ettikten eonra Bulgarlar tUn Bulgarlılın mukaddH kitabı ... 

Ayaspqa., Dolmabahçe ve Ka-
bataş Jnmmlaruıa aid tafsillt tarih ve oolnıfyada )'Ok oldu. Bul· lonu eayfa 4 aUtun 1 de) 

Muharririn verdiği en ehem
miyetli havadis Sovyetler Bir
liğinin ~öın.ı muhafaza 
etmeğe ve mücadeleye, dolayı- ---------==-=====-=----------
siyle olaa bile, karı...qmamağa ka- ş h • t ki• t 
rar vermiş olmasıdır. Bu yeni e rın e na ıya 1 

Vaziyeti 

plinlanmn tasdiki hakkındaki 
teklif muhtelit encümene sevk
olımmue, köprihıüıı Kadiköy 
iüeıe,mıde yükçWer için tahsisi 
icab eden yer ile tatbik edecek
leri ücret tarifesinin uygun gö
rilldüğtine dair mülkiye encil
meni ve bUtçenln fasıllan arasın 
da 1"626 liranın miinalralest 
uygun görüldüğüne dair bütçe 

SABAHTAN SABAHA: 

·varın geceden sonra 
pencerelere dikkat 

bir havadis değildir. Şimdiye 
k~ar SovyeUer Birliğinin bü-
tün :-eami beyanatı bitaraflık· t • ı 
:ı~kte~=a: anzım o unuyor 

altaya yapılan bav 
hücumları 

1 ..;!...~ 1 
encüment.mubatası kabul o- Bu gece evlerinizin kapı ve pencerelerinden 
hmmU§tur.• 

ABUr aUeleriDe ,.n1mı ışık sızıp sızmadıfını kontrol ediniz 
linin ehemmiyeti Molotofun 

~~~i~~.~~ .~ BELEDiYENiN YENi NAKiL MO 
tirmck istkdılderı zan ve mti-

Bu barbclen ~·eı Malta adası 
lnlDizlerln Akdenlzdeki en mü
ltUn deniz lliEil idi. Gerel adanın 
tlıfmdan, peynir ve .tidden seçen 
hQmmesuıdan halka m~ bir 
11'11 ;,oktur. Fakat Sicilya boiazı
na b6kim vaziyette buluıunaaı, 

Valetta limanının güzellili, deniz 
tlıcareUnln zeqinliği ebemmi7etin.I 
arttJro'ordu.1ııgilizler adaya bAkiın 
oldııklım 7üz kırk sene zarbnda 
._mıeler, mendirekler, fabrika
llr J'8PDlıihu', bir otomobilin an
cü. bir taraftaki kapıamı açmağa 
mOsald olan kalenin esrarengiz 
J'Ol)anm adaltıa kaplaJDlllar, ye
lllllk. cibetile pek fakir olan ad87J 
pmklarla süslemi§ledir. 

Hazer ve aef erde askere gide
(&onu uyfa 2 .otun 5 de) 

~Y=f ile~f~ TORLE.RI DENiZE iNDiRiLDi 
birdenbire haber verdiler ve - ÇOLAK 

MOLLA 
büUUı dünyada bir "tiyatro . 
wbesi,, tesiri yapmak iatedi
Jer. Herkesi Berlin mülikatı ne
ticesinde çok mühim kararlar 
Din edilcceğıni beki~ sevk
el'·lediler; ve bu ziyareti lllhver 
diplomasisinin büyük bir zaferi 
teklinde göstermek yolunu tut
tular. Bu diplomMI aferi eonra. 
lakeri bir zafer haline inkıl&b 
edecekti ve dünya .Almanyanm 
istediği bir nizam altma girecek
ti. 

Bütün bunların hiç biri olma
dı. Görülüyor ki Rusya, harbin 
'bsu:Jangıcmdanbcri kendisine 
~ meslekten ayrılmamı§ • 
tır ve Mihver lehindıe bu siya.
metten aynlacağma. dair de bir 
tiler göetermemiftir. Abnpnlar 

- biz böyle bir iddiada bu
lunmaı!!ıpık diyemesJrr. Sarih 
Ye &§ik&ir bir idJia.da bulwıma· 
dıkları malamdur. J'akat ver-

Bhyla <lalllıl YALÇIN 
(tonu .. 1f• 1 llltll9 1 .. , 

• 
Tarihin eşini kay
detmediği en 

büyük pehlivan 
• 

Naı>ob'on Kısır seferine Cid'cr
ken 8dayı zaptebniş ve Draıot te
pede 19ldeiirmenine benziyen köh 
•bir kalede Türk i.stilisınııı te- Koca Yuaufu ve Ad•ll B ır teır peneereden llZan tu-ı 
lllnGrlnü bekllyen bir kumandan çük bir Jlliııı bir dii§man 
1'almu,tu. AmJraı Nelson ıaoo de Hallll yenen bu hlrlku- tanar-IDe büt:ln b!r &eh-
.tQı l'ransızlardan ist.irdad ettiif llcl8 p&hllV8ftlft haya• rln Y11Zi7eU için mükemmel itant 
aman an'aneyı idame etti. Bugün k teokil ettili aablt olmut ve a1lrm 
de 11a1ta ıwmanc1 .. nı pet nadir~ tını ya ında M. Sami halinde &eiıirlerin d!ljarıd.,n t:ım bir 
ftJııle dıpn ~ak saWıqetne Karayelin kalemile ga- karan1ı1a tömülmcslnden br ka ça-

Yeai -·- :.a-a- lwA • •il =m ' ılıeı!::: ..._ ~.._ -..... re olma .. ·iı anJac:·•- t B dan Wll --- ---; - •- --• • ~ ,_- .....,_ ._. _ __. tepeaindekl bu kalenJn zetemlzde okuy•c•k• "'"' ,.un:IŞ I'". Un 
ı.tnliU1 belıedbtli eehlrde e& •:ı 1ı1r oolllrmlD lldqaca tekabül ede. tclDıll pce ve gQndüz oturarak dolayı on l(lndenberi yollarımız, so-

ı:latuıı blsul 711PNla bellwl4h+ı ....... daecede tül olduğunu na- (lollU aa)'fa 2 eUtun 1 de) 81ftlZ. bklannuz, nakil vasıtalarımız lgin 

IODl'a ~ "-'""iD llillbla 'loaa uvfa 2 ıütun 4 de) r;;ifiiiiiiiiiiiiii;;iiiiil ;rapilaıı inaskelıenme sistemi, lbür .ı .. ~-------·---" ıı üpmdu itibaren bütün binalar 

tepnil edileıeeldir. Binalardaki ~ 
laruı mukelemn.eei pencerelerin, ka
Jlllann, a,.tınlık veren aralıklar-. 
cllımlardoki camlaı· n ve dogrudma 
dolnı7a ampul, llmba \'eya nmmıa. 
nn karartılması demektir. • 

Dikkat ediyoruz: B:r !:Ok htaıal 
evleri çoktan tedbirlerinl alnuslare 
peacerelerinl, kapılarmı ve J.Ambaı.. 
'181 mMkeJemielenllr. l'aknt ı-.. 

lltlda NuDUD bu ili pek noa. 
_(lonu aayfa 2 ılitun 7 del 



SAYFA 2 

in 1istanın eşiğinde 
Bu isya.nm sebebi ne idi? Bu-1 hayyfil etmek miimkfuı miiydü? 

nu bemm çocuk aklım pek al- • • . • .• • • • 
ınazdı. Hocama göre, bu, zulme Şimdi Hindliler ile temasımın 
v~ esarete ka~şı y AZAN : masal, edebiyat 
bır galeyan, mı!-~ ~ ve kitab saha-
li bir istiklfil da- HA Li DE E D ı· B sındruı hakikate 
vası olınnl.rt:an .. inkıli.b ettiği 

çok uzaktı. Bu r. ,ç .k Nı devreye geliyO\ ·-
maksatsız, sırf •Jn a 0

• : 
3 ruz. Burada kü-

ta-ass.ub. ~ cehaletin .doğurdu-ı çük bir istitrad yapaeat,.Yım: 
gu bır irticadır, derdi. Bunun .Ecnebi bir memlekette bir 
iç yüzünü anlamak ba.ua çok kaç ferdini tanıdığınız lıerhan-

mi., Deniz h--·-.
köşe kapm ca 

oyunumu? 
Al:dcniz yemden bir deniz 

harbine sahne oldu. 
lngiliz ve lt:ılyan deniz kuv

vetleri bir da.ha sarpl§ır gibi ol
dular. 
L~kin her defasında olduğu 

gıbi bu defa da, İtalyan filosu 
dli§mlu;u görünce geri döndü ve 
üs ünün yolunu tuttu. 

eene sonra nn.sib oldu. gi bir millet hakkında toptan 
Nasıl basılmıştı? hüküm vermekten sakınınız. 1 

Muhasım ~eri gö:rünce 
tos geri eden bir filonun bunu 
yapması için clbet bir takım as
keri sebebler vardır amma, 
şimdiye kadar İtalyan harb ge
mileri Akdenizde da.ima ricat 
harbi yaptıklaruıa göre, ciddi 
bir savaştan ziyade köııe kap
maca oyununa ben.ziyen bu hal 
karşısında da; 

Çok müdh:5ı, çok müdhiş bir . ~ükmünüz b~ doğru ola-
üekilde. Asileri !ng~ kuvvet- bilir. ~ak-~t ekserıyetle yanlış
leri öyle bir yerin dibine geçir- tır. Çünku gurbette yaşıyan a
mişlc:cü ki, arbk onların haya- dam çok zaman kök~_nd~ kop~ -
leuerınc bile doğ·duklan toprak- nlmış, akan suların ustunde yu
larda dolaşmak imkanı ka.lma _ zen ~apraklara benzer. Onun 
mQtı. şahsı olan bir hususiyeti size 

Bu kadın gittikten sonra Hin- milli görünebilir 
distanı edebiyatta tanımıya baş- Milli o~n bir fazileyi yahut 
ladım. Bana o esrar diyarını ilk kusu~ sıze ;şa~ına mahsu~m?ş 1 
t:ınıtan tabii olarak (R. Kip- g~le~r .. Hindistan . çok a~~m 
lingJ in eserleri oldu. Her ne _ bır ül.kedır. Harsı, zihni altust 
dcn~c bu eserlerin insanlardan edecek derecede karışık, engin 

'bahsedenleri ile çok alıikadar ve zıt ceblıelidir. llim ve tecrü
olmadım. Belki crarb dünyasının be sahibi iki Hindli size hazan 
şarkı görlişünd~ daima bir ma- memleketleri hakkında birbirini 
rn:ı.I_ üslfıbu sezebilecek yaşb. ol- nakzedc;n_ . ~3:1ümat ve~~?ilir _. 
dugum içindi. li'ak:ıt "Jungle Halb~ .ikl.SllUn .de ~edıgı dog: 
Book., denilen Cengelistanın ru olabilir. Dediklermin nisbt 
nıeskunlanudan bahseden eseri- ehemmiyetini, Hindistanın .tfı.
ni okuyunca yepyeni bir dünya yatındaki mevkiini tesbit etmek 
görmüs gibi oldum. Hindistan ve onları, memleketlerinin hey
kadar h:ıyvruılara hakiki vatan eti umumiyesi ile telif etmek 
olan bir dıyar daha düşünmek çok müşküldür. 
lıemen hemen mümkün değildir. .Bunun i<;in bizzat gördüği.Uxı 
Bu bü~ ük i:lahi, hayvanların ua- H!n·~li!er benim iç~ ~~edilme
sıl yasadıklannı öyle bir anlatı- mış bir kıtruıın bırbiriııden u
yordu ki, ilkbakı~ta sırf lıi:ilya zak ve ba.'?ka başka istikamet
gıbi g·;rünen bn hikayeleri insan ler gösteren nişan taşlarına 
yava~ yavaş r;ok realist bulmıya ~r!~r. · 
b "'lıyordu. Hinalıleri en evvel 1909 da 
Çocukluğunu Hindistanda "'C- Portsaitten Londraya. gider -

çiı'cn bu san'atkar o memlekette ken vapurda gördüm. Bir.inci 
öğrenilen hakikatlerden birini sınıf yolcuları arasındaki kibar 
fi{'Zmişt:i. Yeryüzünde konuşan, örnck~erden ziyade aŞ8{,'Tı taba
koııuşmıvan bütün canlı mah- ka Hintliler zihnimi işgal etti. 
JUkattaki vahdet •.. Hayatın e?.e- Bunlardan birincisi Hindu 
li birliği!. . garsonla.rdır. lngiliz ga.rsonlan 

Hiııdistarun edebiyatta insan ile yan yana görünce birdenbi
tanıfını e.n evvel Abdülhak Ha- re onların Avrupalılartlan çok 
miJin yazılıırınd:ın tamdım. başka (psikolojik) ruhi bir va
Meşrutiyetin akabinde İstanbul- ziycte varis oldukları anlaşılt
da "Finten.., i oynadılar. Lady yordu. Bütün büyük vapurlarda 
Finten,, rolünü yapan cılız, in- olduğu gibi garsonları ırkları
ce .. esli aktris, bir Ingiliz asılza.- nın en yakı§ıklı örneklerinden 
de kadından başka her şeye seçm~lerdl. İngiliz alelide bir 
benzi) ordu. Fukat "Davalaci- garsondu. Hindu kıyafetini de
r?., rolünü yapan iri yarı, sesi ği~~ yük.~ek sınıf bir müte
tıyatroyu çınlatan adam, kır- fekkir olabilirdi. Fakat bunlar 
mızı sarığiyle pekala Hindista- hiç şübhesiz ki, yiizlerinin üade 
nın hudud vfüı.yeiltrinden gel- ettiği hilkatte bir adam olamaz
me bir Coolie (1) olabilirdi. Da- lardı. Olsa olsa suratlarının 
valacironun sevgilisini bulmak manası ecdattan tevarüs cttik
için gittiği gemi fırtınaya tu. leri birer maskeden ibaretti. 
tutmuştu. İnce çeneleri, muntazam, fakat 

Uzun kollarını sallıya sallıya kısa dudakları riyazet ile yaşı
Hii.rnid merlmmun en kudretli yan, OOruni ve sıkı bir iuibata 
parı:;afarında:n biri olan "Dava- tabi insanlar farzettiriyordu. 
laciro,, mın tiradını söylüyor- Gözleri cesur ve halimdi, a
du. Bu tiradın şu mısraları beni dal.esi ile değil, kıllası ve hülya-
düşündürdü: sı ile yaşıyan adamların sükiı.-
Ö} le bir şiddeti tasmim ile nu ile dolaşıyor, hizmet ediyor-

çıktmı ld yola, lardı. 
Karsıma ~ eğer seıık - i İkiııcisi, gem.ieilerdi. Bunları 

memnm. dönmem! inadına en çirkin ömeklerd~n 
"Ben de tüfaıı gibiyim, yağdı- seçmişlerdi. Çarpık, bacak, sıs-

rınm mevtii Jıatv, ka, suratsız, kıyafetleri baska 
Göz ya.şmı seylibela, ahü girivim başka adamlar, se.91ıeri boğuk, 

sa.rsar, hareketleri seri, belde.mediğiniz 
Znhnetin çili edip ey şeb, bir anda arkanızda, yanınızda 
Sala.nm subba nazar. zannetiğiniz zaman direğin tc-

- Mademki dalına ricat ve 
m!istalıkem limanlara sığınma· 
mukadderdir, milyonlar sar
fiyle bir donaımıa vücuda getir
mekte ne mina vardı? suali de 
bila ihtiyar dudakların ucuna. 
geliyor. 

A. ()mıaJedcJm Sara.9oğkı 

HARB 
VAZİYETİ 

Maltaya yapılan hava 
hücum lan 
(Baı tarafı 1 lnc1 uyfada) 

Akdenizdek.i TUı-k levendleıine karşı 
adayı sembolik surette müdafaa eder. 

Hava silahının :zuhuru adanın :ıske. 
ri kıymetini azalttı. Çünkü limanları 
vardı. En müsaid olan ValeUa lımanı 
dahi biz.im Haliçten küçüktür. Büyuk 
bir filo bu limanda h~va hücumların::ı 
mi.ısaid bir hedef ıırzcde.r. Asırların 
harb tecrübesiyle işlenmi~ tngıliz bah 
riyesi bunun mahzurunu anlamak 
için lıir Tar.uıto hailesine muhtaç de
gıldir. Habeş harbinde İngiliz İtalya 
siyasi müııasebetltti nahoş bir safha
ya girince Malladaki İngiliz donan
ması daha emin olao iskenderiyeye 
naklolundu. Bu harbde de ayni ted
bire tevessul edildi. Bugün Maltada 
karakoı vazifesinde kullan.ılaıı ufak 
teknelerden başka barb gemisi. yok.. 
tur. Halbuki hava &ilahının zuhurun
dan e'--vel Akdeniz ihtllatlarında in
gil.z fılosuııun Maltada toplanması 

mutnddı.. ~ 
Habeş ihtilalt esnasında adanu11 

mudafaası için bazı tedbirler alınmış 
\'e bu harbde me?.k-ür tedbirler İl(;de
lılmiş olduğwıdan Mıılbı İngiliz üsle-
ri arasında hava müdafaası en mü
kemmel olanlardan biri haline gel
ll1İ;itir. İtalyanlar haziran ve temmuz 
aylarında büyük ha•"a ku~"Vetlerile 
adaya taarruzu tecrübe ettikten son
ra bundao vaz geçıneğe mecbur kal
dılar. Çünkü bu bi.icumlan.Ia ısrar e
dildiği takdirde adanın yalnız başına 
İtalyan hava kuvvetlerini e:ritl!C'eği 
meydana çıktı. Şimdi fırsat gözetip 
üç beş tayyare ile bil' iki bomba abp 
savuşuyorlar. Ajanslardaki. taarruz 
haberleri bu kabildendir. 

Olürnle pençe 

leşen tayfalar 

Evvelki gün Marmarada çı
kan fırtına yüzünden bic deniz 
kazası olmuş, bUyük bir motör 
batmış ve mürettebatı güçlükle 

1 kurtulmuşlardır. 
Bozburundan limaıumıza gel

mekte olan 120 tonluk çakıl 
yüklü Marmaracık motörü ak
şam üstü saat 17 sıralarında 
birdenbire fırtınaya tutulmuş 
motör yüklii olduğu için suların J 
hücumu ile kısa bir zamanda 
batmı.şbr. Motörün kaptaıu Sa
dık ve yedi mürettebatı motö- 1 

rün arka tarafındaki sandala bi
nerek 11 saat denizde bocala
dıktan sonra Karacabey sahil
lerine çı.kmağa muvaffak olmuş 
mişlerdir. Motörün kaptanı Sa
adet vapuru ile limanımıza gel
mi5lerdir. Geminin kaptanı Sa
dık kendisiyle görüşen bir mu
harriri::nize hadiseyi şöyle an
latmıştır: 

"- Çakıl yüklü olarak yolu
muza devam ederken Karaca -
bey uçıklarıncla birdenbire fırtı
naya tutulduk. Sular kısa bir 
zamanda kabarmağa başladığı 
için motör su almağa. ba~ladı . 
Bütün tayfa büyük bir gayl'et 
sarfederek yükümiizden bir kıs· 
mmı atarak motörü kurtarmak 
istedik. Fakat rüzgarla karı -
şık fırtına o kndar şiddetli bir 
hal aldı lti artık canımızı kurtar
maktan başka çare kalmadı . 
Motöre bağlı olan sandala 8 kişi 
bindik. O dalgalı deniz üstünd~ 
14 saat ölümle pençeleştikten 
sonra nihayet karaya ayak ba
sa.bildik. ,, 

-->o«--

Şehrin et nakliyatı 
tanzim olunuyor 

(Baş tarafı 1 İf\Cİ ııayfada) 1 
zarı Hib::ıra alarıık \ esaiti yenile -
mek üzere faaliyete geçmişti. 

İlk olarak 20 ıı::ıkliye knmyonu 
yaııtmlmasım kararlaşttırml§tı. Bu 
kamyonlar ı...zun bir çalışmadan son
ra bugün tamarnlanmış bulunm:ık
tadı.r. Bcledlye bu yeni 20 kamyon 
için 84 bin lira s::ırfctmi§tir. 

Diğer taraftan denizaŞm kazalara 
yapılacak et n:ıkliyatı işi de yeni 1 
motörlere lüzum gôsteriyordu. Bele
diye bu işe tahsis olunmak fü~ere 

yeni 3 motör yaptırmıştır. Beheri 30 J 

tonluk olan bu motörlerdi!n ikincisi 
dün denize indirilmiştir. 

Mcrasimrle Belediye Re:s Muavini 
Lutfi Aksoy, Heyctı Fenniye Mü
dürü ve gazeteciler hazır bulunmuş
tur. Motörlcrden üçi.incii!'lii d~ 15 gun 
içinde denize indirilecektir. Bu üç mo 
tör belediyeye 57 l.:ıin liraya mnl ola
caktır. 

Nekadar et yiyoruz 
Bir sene zariında 1sl.anlıul m~ba

hasında 85:i.000 hayvan kesilmiştir. 
A;>Tıca dışa.rıdan kesılmiş olarak da 
33305 hayvan gelmiştir. Bunlar ara.' 
sında 336949 karaman, 329141 kuzu, 
19850 öküz ve 8855 keçi vardır. 

ADLiYEDE 

OKUYUCU "\ 
DiYOR Ki: 

Talebe pasoları için 
Bir oh."tl.yuc~uz yazıyor: 
"Allah ciimleninkini ba&'ı.<:

la.sın, iki oğlum var. Her ikisi 
de üniversitede. Sarıycrde de
demizden kalına evimizde o
turuyoruz. Üç ayda 90 lira a
lır bir emekliyim. Bu çocuk
ların vapur parasına ancak 
yeti.'.}iyor. Üniversite talebe
si için her yıl vapur ve tram
vaylaı·a ucuz binmeğe yarnr 
bir vesika verirlerdi. Bu yıl 
da vermezlerse veya gecikir
se bilmecburiye çocukları ii
niversitcye göndermekten 
vazgeçccciill1. Gi.inah1, veba
li bu işl geç veya büsbütiin 
yapm:ıyanların boynuna. Bir
de babasız, bir kız çocuğu ak
rabamız var. Orta mcktebtc
dir. O zavallıdan da radvo a
lacağız diye öğretmenler pa
ra alıyorlar. Lutf en bunu (O
kuyucu diyor ki) sütununa 
yazmanızı rica ederim. 

Şehir ıneclisinin 
içtimaı 

( !3aş tarafı 1 inci a;ıyfada) 

ccklerin muhtac ailelerine va· 
pılacak ilk yardım hakkı~drı 
miinakalc teklifi mür.akcrc o
l mını.n 15tu ı-. 

Riyaset tarafından yapılın 
teklife nazaran asker a i!elerine 
ilkkanun ayında verilecek aidat 
60 bin lira ·kadar bir yekun t~
mnktadır. Halbuki bu mıktar 
paranın bir kaç gün içinde tah
sili miimkün olamıyacağmdan, 
bilahare yapılacak tahsilattan ı 
kabzolunrnak üzere asker :ıile-1 
leriııe yardım icin 40 bin lira
lık münakale isteniyordu. Bu 1 

teklif kabul olunmuştur. 
Malıa.fü~ cldplerinin techiza.tı 
Hava tanrruzlarına karşı ko· 

runına kanununa müsteniden 
tanzim kılınan nizamnameye gö
re m:ıhallc ckiblcrinin giyindir -
me masrafı olarak gayri menkul 
sahiblerinden bina ''ergi.3i üz - ı 
rindcn nazım he.sabla.ra alma -
cak kararların kayd \'C sarfı 
hakkındaki teklif üzerine gelen 
enciln!en ma7-batası da belediye 
muha .. ebe müdürü Muhtar A
carın verdiği izahat üzerine ka
bul olunmuştur. Bay Muhtar A
car bu izahatında demistjr ki: 

"- Şehirde teşkil olunacak 
pasif horuma itfaiye ekiblerinin 
şahsi tcchizatları ve diğer sön
dürme vasıtaları vaı::dıı·. Sön
dürme vasıtalarını beledive te
min etmektedir. Fakat ·şuh.si 
techizatların nizamname muci- 1 
bince, mahalle veya sokaklar -1 
claki bina sahiblerindcn biua 
vergisine ilaYe olunacak nisbet
ler dahilinde tahsil olunması 
lazım gelmektedir. Yapılan he
saplara nazaran her nefer iç:üı 
80 lira sarfotme-Jc lazım gelmek 
tedir.. 4.000 itfaiye neferi lı:ıı.ıı·
lamn.k ıazım geldiğinden 320 
bin liraya ihtiyaç vardır. Bu, 
para tabii olarak bir kereye 1 
mahsus olarak U.hsil olunacak
tu· . ., 

Kahve stokları 

azaldı 
• 

-- --9 
ilim Köşesil1 

Praf. Sa;·:~;~d Uzdi'ek 1 -
Keşifler, ihtiralar 

:Memleketimizdeki kahve 
Telle resim nakli 
Alıcı taraf stoklan son zamanlarda. azal

mıştır. Gümrük!erde bulunan 
1500 çuval kahveden 200 çu -
val Anka.raya gönderilmiştir • 
Geriye kalan kısım da ilıtiyaca. 
göre tevzi edilecektir. Kahve 
ve Çay Birliği Brezilyadan bir 
transit limanı için yola c:.ıkarılan 
miihim bir partiyi memleketimi
ze getirtmek için temaslara baş
lamı~tır. 

--»cc-

Vatandaşların na
zarı dikkatine 

(Baş tarafı 1 inci aayf:ıda) 

Dükk:in, l\la.ğaza Ye emsali 
yerlerde :rapıiaca.k işler 

1 - So!Gtk, cephe, numara, rek
lam gibi bilümum teın iratın her ne 
şekilde olursa olsun yakılmnsı mem
nudur. 

2 - Dükkan ve m;.ığazaların vit
rinleri tamamen ma.skelcnecektir. 

3 - Sinema, tiyatro, bar ve müma
sili gibi unıumi yerle.rin antreleri yi
ne maskelenmiş ko) u mavi lamba ile 
sokaga 04ydınhk sızmıyacak şokilde 

olmalıdır, vcyahud dışarıya aydınlık 
Vffllleıncsi iç-in iç içe iki kapu olma
lıdır. Birinci kapı açıldığı z::ıınao 

ikinci kapı ktıpalı bulunmalı ve bi
rinci kapı k;:ıp nd1ğ1 zaman ikinci 
kapı açılmalıdır. 

4 - Ampullerin üzerine muhtelif 
renk !;agıd yapı~tırmak suret.ile ınas
kclemek yasaktu·. 

5 - Btlümum dı.ikkarılaı-da her ne 
şekilde olursa olsun lhşany:ı :.ıydınlık 
verecek lcimba yakmaları memnu -
dur. 
Jfalkuı ria.J.et edeooği lmsnsat 

1 - HaJJcın kullam::cagı el Ieilerleri 
de mavi ampul veya boya ile ~ııaske
lendirilmelidir. Açık kullananların 

lamb.:ıfaı·ı :ılınacaktu .. 
2 - Knnınlıkta halkın yoluıı sağını 

takib etmesi selametle yUrümek ı-ıok
i:ısındıın li.iıumlltdur. 

3 - Elektrik feııcrleı·iııin \'esaitc 
ı.arşı tutulması ve bHhC!!:sa gelcıı oto
mobillere karşı tutnıalaı ı kazava se
bebiyet \ereceğinden bu cı.İıetten 
halkın sakumıalaı:ı lii1Jmdır. 

4 - Bu ınesl;:elcmenin nihavet 
1/12/910 gününe l~:.dar ikmal edil
miş ol:::ıası lazımdır. 

O gece yapılac<!k lefl.işde ınaskelcn 
memi~ Jşık zörülürse emre r'ayet 
etmiyenler hakkında kanuni t::ıkibat 
yapıl~caklır. 

lstanbuJ Yallı! N, 

Alımed Kınık 

Be<1en tcı·biyesi m1füellefleri İÇİ.il 
Beden Terbiyesi mükellefiyeti ka

nummun lıükliır.1 'ri cl:ıiresindc mun
tazaman bedeni harekat yapmaf,ta 
ınccbur ın(ıJrclleflerin p:ısif korunma 
işlerind~ ç:ılı tırılması hakkında tet
kikat yapılınal.t.adır. 

VeriCi taraftaki film. silindirinin~ 
mamile ayni olan hassas bir fı1.m: O.. 
lindl.ri alıcı tarafta bulunur. Bu ilsi 
film. g~ makalede bildirdiiiıö 
gibi, ayni süratle hareket ederleı'. 

Hassas film ziya sızdı.rmaz bir kubl 
içindedir. Maskelen~ olan bir Iü.ın
badan çıkan dar bir ziya Iıuzmeaf 
adese tertibatından \'e bir dar yarık
tan geçerek filme vasıl olur. (Ziya 
valfı) denilen tertibat yarıktan geçen 
bu ziya huzmesini verici tarafa gor9 
ayar ve tanzim eder. 

(Westem Elecrie usulündeki ses-
li filmlerde sesler yine bu (Ziya val
:fı) ile kaydedilir. Bu valfın esas kı
sımları bir r.ıikoatıs ile dar bir §erit 
&eklindeki nakilden ibarettir. Cere~ 
yan bu nakilden geçeı-. f 

Cereyan ile ıniknatısi sahanın birl
bllne tesiri bu ~cridı süratle hareket! 
ettirir. Şeridin hareketi yarığı ııçar 

ve kapar. Bu suretle füme gelen ziya 
şiddeti değişir. Film üzerine sabir 
şiddette ve mütehavvil gcıüslikte ve
ya sabit geni~likte müteha~·vil şid
dette ziya gefü. İkinci usul<le !ilme 
gelen ziya şeridleriııin genişliği bir 
milimetrenin dörtte bid kadardır. Bu 
film banyo edilince aslının hemen he
m en ::ıyni olan bir resim çıkar. 

Bunun taibikalıruı gelince hayal 
dairemi4 istedigiıniz kadar b\.iy(ılle
biliriz. Bu keşfin tatbikatı burada sı~ 
ralanınıyacak 1.adar ç-oktur. Tclgrd 
tellerile resim nakli üzerinde eskiden 
beri çalışılmakta idi. 

İlk tecri.ıbelcr 1847 senesinde ya .. 
pılmı:itı. Sonradan İngiltere, Fransa, 
Almanya ve Amerikada muhtelif u
suller tecrübe edileli. GerÇi 1907 se
nesinde Avrupalılal' bu işde ınuvnr -
fak olmuş idiselcr de bir çok müş.
küllerle karşılrıştılar. Tel yerine tel
siz telgraflıı resim nakline t~b\d 
edilmişse de yine müşlriillcre rastlan
dı. Bu yüzdeB böyle bir servis halka 
::ıçılaınadı. Fakat radyo arnplifikawr
lerile foto - elektrik selliillerinin. 
1sl:ıhı bu keşfin terakkisine ve 
pratik hale grmesine yardım elmi:;ıtir. 
1934 senesinde Sırb kralının Mıı.r -
sily.:ıdaki katli hadisesine a.id resifn,.. 
ler, telli ve telsiz resim nakli usulile, 
üç dört saat sonra Londra g.nzetele
rinde neşredilmişti. Bu harbdoo. ev• 
vel Avrupa ..-e Amerikada büyük 
futbol ma~ları llibi halkı alakadar e
den her ne,·i mühim vak'alar ha 
usulle derhal gazetelere nakledilir. 
Ve pek az zaın.:ın !arkile nl'Şreclilirdi. 

Telle resim n:ıklinden maada telle 
hasta kalbi de dinlenilir. San Fran
siskodak:i bir hastanın kalbini Şik:a
bı.godaki bir l:alb mütebassıst otur
duğu yerden d.inliyebilir. Bütün bu 
terakkiyi meydana getiren b:ışlıc:ı 

iımil radyo lftmbası dediğimiz Yalflar
dır. Bunfarıtt gördüğü işlerin listesi 
cildlerle kitap doldurur. 

SABAHTAN SABAHA Şimdiye kadar k::ıydedilenlere n:ı.
zarı:ın ist, nbul belediye hududları ============= 

Yarın geceden sonra 
pencerelere dikkat 

cl. h.linde SO()O \'e lıelcdiye hududları 
h::ır:cindeki kazzlard;ı da 6000 mükel
li!f vardır. Bu suretle pasif korunma 
:işlerinde bilfiil çalı.,tırılacak olan 
clerr.ao.1.ınn mikdarı 11 biı:ı. genci 
bulm<ıktadır. Yakında bu hususda 
k:ırıır \'e1ilcccktir. Bu mısralar beni düşündürdü. pesinde bulduğunuz acayip mah

Çünkii onların ifade ettiği ruhllt l(ıklar ! Kaçar gibi, uçar gibi yü
tahayyiil ettiğimiz Hindistana rüyorlar, ayaklarını hiçbir mil
hiç uyduramadım, romantik bir Jette görmediğim şekil bir ma
şairin hakikate uyrruyan bir hül- rifetle kullanıyorlardı. İçlerinde 
yası diye telilt.ki ettUn. Öyle ya.. isimsiz bir korku hak:im imiş 
Kendi mezar taşını yıkıp geçe- gibi görünüyorlardı.. Burada 
cek kadar hangi Hindli bir e- Hindiiların korkak oldu.klanru 
mele, bir maksada. bağh olabi- kasdetmiyorum. Onlar cesur
lirdi. Esrar~ masal ve bütün ha- lar cesuru insruılar yetiştirmiş 
yatlarına hakim olan gizli kud- ve yetiştiriyorlar. Bu gemicile
retlerin zulmetinden yakasını rin sezdirdiği korku bambaı.,cd<a 
kurtarıp, yani gecenin karanlık bir şey... Asırlarca ezilenlerin, 
perdesini yırtıp sabahın yüzü- cine, periye innn:ı.n..l.arın, görü
ne bakabilecek bir Hindliyi ta- nür görünmez her nevi kudretin 

italyaya pek yakın mesafede olan 
bu İngiliz ÜS8ÜDÜ İtalyan t.ıyyarele
rinin pek seyrek ziyareti nazarı dik
kati celbetmiştir. Yapdan imalara 
karşı rıdada pek fazla ttalyao bulun
dugu ve bunlann bayat ve servetle
rini k:orınr.ak için hava hücumlarında 
imsak edildiği mazereti ileri sü
rülüyor. Bu babaııe Malta rnüd.:ıf:ı.a
sındaki nıuvatfaki.yeti ı;i%1emek içfn 
uyrluıı.ılmuştur . .Haziran ve temmuz. 
aylarından sonra ltalyadan Malt.aya 

Murad Sertoölu sorguya 

c::enf e!~=:)ekgazetesinin r--M A O A M A T İ N A 
"Şimdilik bu kadar,, başlıklı fık- 1 1 1 ' 

(Başta rafı 1 incı uyfad:ı) 
yaptıkları dışarıdan yapılan bir 
kontrol ile anlaşılıyor. Kiminin k:ıp. 
ladığı kağıdlar incedir; kiminin per
delcıfoden ı~ık smyor. Bunları ta
ınaml::ımak güç değildir. V:ıtand:JS

larırı bu son gece evlerini bir kere 
soka!;;;t.nn kontrol etmeleri, eksiklc.ri 
tamanılamalarıru ta\•siye ederiz. Hü .. 
kümetin bu hususda hiç bir ihmale 
razı olmıyacağı çok ~iddetii CC'Zalar 
vereceği anlaşılıyor. Hatta ihmal e
denlerin elektriklerini kesmek de 
bahis me\7.Uudur. 

( 1) Coollo = Hamal 

... -., 

Yeni Sabah 
TOrkl7e ıı...eaıı 

iBNELiK 1400 Krf. 1700 K,,. 
t AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

710 • 14IO • 
400 a 100 a 

110 • IOO • 

80 Sont~rfn 1940 CUMARTE81 
30 Şovvaı 1359 

17 Rumf Sont91rla 1ı66 
Gün 335 Ay 11: Yıl 940. Kasntı 2.3 

GUn.. (36te ikindi 
2.22 7.21 8.<le Ezar 
7.04 12.03 l~ Vaaatf 

,Akta."' 
12.00 
16.42 

V•taı 
1.37 

18.19 

IMuk 
12.3'1 
·~.20 

DiKKAT 

Ez.ant 
Vasatı 

cYenl Sabah» a glSadarl&en yazdar 
ve evrak ncıredlWn 6dlhn•la iade 
olunmaz: ve bunların kaybolmaların
dan dolayı tılt ~r •ecuUyıt kabul 
•dilmez. 

oyuncağı olmuş talihsizlerin 
mübhcm korkusu ... 

Hindlilerle asıl temasını Bal
ka.D: felaketi esnasında, ) 912 se
nesınde oldu. lstanbula doktor 
Ensarinin riyasetinde bir Hind 
Hilıi.liahmcr heyeti gelmişti. 
Bn:nların hepsi müslüma.ndı. Bil
hassa doktor Ensan Hind müs
lümanhğının hakiki mümessili 
addedilecek bir sima idi. Doktor 
haricen çok .değişmedi. Kırpık 
b1yıklı, biraz Hindilları hatırla
tan hassa ve ince ağızh çok si
yah ve kalın kaşlı bir adamdı. 

Gözleri dikkati celbeclecek 
kadar çukurdu.: Gerek bu göz
lerde, gerek bütün yüzünde 
ve tavrında hissedilen rikkat 
ve mülayimete rağmen irade 
sahı"bi bi?' adam olduğuna hiç 
şübhe yoktu. Az konU§UI"du. 

Hindistan.dan nadiren bahse
derdi. O günlerde Londra.Oa gi
yirur ve kıyafeti çok zarif ve 
şıktı. Hülasa bizim o günkü 
meşhur doktorlarımızdan pek 
farkedilemiyordu. Ve o günlerde 
başhyan dostluk ö1ümüne ka
dar devam etti. 

'qjevamı \'1U') 

muhacir gelmemiştir. • • 

HALKEVLERI 
Resim sergisi 

Eminönü Hıll<evlndı:n: 

ı - 15/Birincikanun/194-0 daEvi
mizclc bir (Resim sergisi) ~çılacak
tı.r. 

2 - Bu sergi yalıuz ;ımatörlere 

mahsustur. Ancak reslın mu:ılllmle
rj Ye talebeleri ile hususi s.urPtte ça:. 
lı,..:p resim yaparak bu sahada ken
dilerini tamtı:nış olanlar iştirak e
debilirler. 

3 - Sergide tC"",..hir edilecek c:ser
lerin mevzuu ı.erbe.stUr. Yai.:lı boya, 
sulu boya. Pastel. guvaş, oiort, tahta 
üzerine gravür, kara kal<!m, desen 
gibi resim sanatına dahli her nevi e
serler teşhir edilebilir. 

4 - Sergiye ıstirak eden eserler _ 
den birinci. i.ldnci ve üçüncülüğü 

kazananlara laünasib birer mUlcltat 
veraeceii giıı.. hunlar, Ankaıııda 

açılacak (HaJkevi umumt resim ser
gisi) nde teehir edilmek üzere C. H. 
P. Genel ~liğine de &önderile
cektir. 

5 - Resimlerini teşhir e' ek isti
yenlerin 10/Birindkünurı/1940 tari
hine kadar esl?l'lıeri..-ıl bir rr 1 buz mu
kabilinde Evhn!z Eürosur:ı veı'1ll.ele-
ri rica olunur. 

ra muharriri Murad Sertoğlu
nun dünkü yazısında "on üç ya -
şında bir kızın yapılan muhake
mesinde mahkemeden gizli kal
mı.ş olan asıl facialı cihet,. şek-ı 
!indeki cümleleri bir "ihbar 
mahiyetinde,, görüldüğünden 
bu hususda ma.lfımatınn. müra
caat edilmek üzere davet edil
mesi müddeiumumilikçe karar 
albna alınmıştır. 

Tan muharriri Naci Sa
dullah sorguya çektldi 

Muharrir N:ıci Sadullalun ev
velki günkü Tan gazetesind~ tü
tün mevzuu etrafında yazdığı 
fıkra memurlara hakaret ma
hiyetinde görülerek dün fıkra 
muharriri Naci Sadullah ile 
Tan gazetesi neşriyat müdürii 
müddeiumumiliğe davet edilırJş 
lerdir. Kendilerinin ikinci ted1dk 
bürosunda ifadeleri alınmış ve 
bu hususda hazırlık tahkikatı
na başlanmıştır. Aglebi ihtimal 
bu ylizdf?ll gazete aleyhine bir 
dava açtlaeağı tahmin edilmek
tedir. 
~~ 

EVLENME 

Meğer firmasının beynelmilel 

büyük bir şöhreti varr:nış? 
Dün volisden adliyeye yeni bir 

randcvucul.ık Yak'rısı inlıkal etti. 
Bennutad suçluların başında me~hur 
4Atinaııo bulunuyordu. 

Oldukça ya.c:lı olnıaı:uıa rrığmcn 

halrı gcnçlhini \'C güzdliğini mu. 
hafaza edeıı !',fad:ım Alina dün yine 
albn sarı..sı s:ı.çlarını, siyah lüt.r m:ın-
tosu ve s yah ~:ıpl:a::ı arasıncla pırıl 
pırıl ışılclaruırak adliyede arzı endam 
etti. Plılisin tuttuğu z ... pta ve yapı 
lan iddiaya eöre rnç mahiyeti LW-li 
ev işlctmcJ.., genç kız ve kadın! ırı. 
fuhşa teşv;;~ cylemekti, Yapılan za
bıtta l'viadaın Atimmın b~ri Sıra cr
vilerde 63 nurn:::ralı C\ i; d geri de 
İstiklal caddesinde Rcşidpaf:a lınnın-
da 2 numar[ılı da.reyi rande\ u C\ i 
olarak i~lettiği tesbit edilmiş ve 
yardımcıları o1ar..Jt da Madam Ka
tina, \"asiliki \'e Amely:ı adında üç 
tane k::ıdm daha yakaları.mıjllır. 

Bu cYlerde henüz 14 yaşını dnldur
mamı:ı ofan iki genç krdın ile, d,ı
lıa bir takım gımç aile kadını n bi 
takım erl,eklcrle münascbc 'z va.
ziycllcrde gôrükrck ınu:ıycncye 

scvkolunmuşlardır. 

Madam At:na dün muddclumtı
millkte verdiği ifadede kendlıı.i §Öyle 
müdafaa etmiştir. 

- Söylenilen e\'1erle benim hiç 
bir olakam yol-tur. Euralıırda rnn
de\'U C\'i işlet 'd.ginden bile ha
berdar değilim. E~ı~r bunlar ve ora
da!j, sermnyt'ler benim ismimi kul
J:ınmı~larsa lw.> ret etıncm. Çunkü 
firmam s·ok büj iik \'e şöhretlidir. 0-
lllln kıymeti yal.ıa11cı mcınlPJ~etlerce 

de takdir olı.!•ııı . B . .mun için yalnız 
bunlar de.;il, daha birçok kimseler 
l~cnd'lerinc paye verır.ek ve yi.llu:e 
ücret almak i~:.n bu firmad .. n istifa
de ederler. c:Biz 1'la.dam At.in:ının 

kızlarıyız!.> d~r'er. işte mesele bun
dan ibarettir. Hem sorunuz bak:ılım .. 
bu evlerin kon'ı"atosu vnı· mıdır \•e 
\'ars:ı. kimlere aiddir. 

O ~ırada yand:ı. bu sözleri dinliyen 
Vaslliki söze karısrr...ış ve: 

- Evet e' lcrin ikisi de benim ta
r:ı!ımdan tutulmuştur. Kontratlar 
benim üzerimdedir. 

Diyerek bu sözleri teyid etmeğe 
kalkmıştır. Fakat müddeiumuntililt 
hiç bir ınütalead.a bulunm yarak ev
rakı ve suçluları biı'inCi S( rgu bA
kim liğinc göndermiştir. Yapılan sor
guları ınuleakıb ber dört k<ıdın hak
kında tevkif kararı \ c,.il ·rck mü
zekkcrt!leri ke:illp teYkifhaneye gön 
derilmişlerdi. 

Gazetemizin Bursa muhabiri mu
harrir a;rkadaşınuz E::ıad Alka.n'la nr, 
Şakir torunu Bayan Müveddct'in 
alddlcri dün Fat,h evlenme mcmur
luğwıda iki taraf ailelerinin ve yalon 
doıstlnrmın bıızurunda ir.ra cdilmiştir. l 
Genç çiftlere mesud bir h::ıyat tcmen-

~ e&rlz. "1•----aam:ra-...---~-----......,----.... -----...=-~ 

Bir evdeıı sızacak ışık yalnız o evi 
de,ı:il, bozan bütün bir şehir içiıı, 
binlerce, ~-i.ız binlerce kişi iı;in leh
likcli olabilir. Bundan doL1yı ihmıı
lı ~iddetle cezalandırmakta lıi.ikCıme

tin h:ıkkı \::ırdır, 
En iyi maskekıne usulü ~liphcsiı: kl 

siyah "eya Hlci \'erd istorlru:dır. Pen
ccreleı·d~n biraz daha geniş ve pen
cere kcmn lan.na i) ice dayanan iı:tor
lar ziyayı asla dış.arıya sı..:dı.nmız. 

Frumt bunlar pahalıdır. Ki'ığıd \ cya 
rc:nkli mukan·a ancak pencere bü .. 
yüklüğiinde lm:m~ıklar;ı tutturulursa 
prntik olur. Yoksa bunları örseleme
den asıp çıkarmak l~dır. Buııa da 
muktedir olamıyanların 15.mbal:ırın 

üstünü ve etrafını laciverd kfıgıdla 
maske1eme1eri kafidir. Bu maske 
pcnccrckre hlç bir ısık vermiyecek• 
suretle takılmalıdır. 

Paz.ırtes.iden sonra daireler ve 
mcklt-pler aydınlıkla açılıp aydınlık
ta kapanacaktır. Uzakta oturanlar bi
le evlerine ortalık karnrınadan vara~ 
caklardır. Bununla beraber harbde 
değiliz ve evlerimizde kapalı kalma.'t 
mecbuı·iyeti de henüz yoktur, Gece 
sokaklarda dol!ı~rkcn taşımaya lü
zum göreceğimiz lambaların da bol 
z.iyn vermemesini, bu ziyanın b.ir klı
ğıdla renklenmesini temin etmeli 
yiz. 
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Hüseyin Cahid YALÇI 
L asebetle i 

[Bar;mııkıılcden devam] 

mek istedikleri intiba bu idi. 
Şimdi aradan günler geçtikce 
hakikat kendisini ya.va.ş yavaş 
bclliediyor. 

-50-

~ patlak vermesine mUn-
lan vckn.yJ hakkındaki ni

"liı: Porumda ttaıyan sefirinin 
~ uğrundaki yorulmak bil
~ 1~Yretlerinden bahsettim . 
~ "'<1V9 buhranında ne kadar 1 
~ Uise 1938 buhranında da 
~ ~erecede doğru idi. Bu 
~. ~os ayı gayretleri, biz
~lllki gıbi, aklın kaldı. Fnkat 
&; her zaman zihnimde l938-
~ Stılhu :muhafaza hu tisunda
~Uvaffakıyetin büyük bir 
~ nı Attolıcoya atfetmişim- , 
~ Muhakkak ki Avrupayı 

nizler kadnr mürckkeb sarfolu
nacaktır.,, Bu sözlerin ikisi de 
doğru çıktı. Fakat tarihin ve
receği hüküm her halde, baş
vekilin takib ettiği yolun o ah
val ve şerait dahilinde ycgfuıc 
doğru ve scliın yol olduğu mer
kezinde buluna.ca.ktır. 

blll facialarından kurtarmak 
~"tı t.ın~aki gayretlerinde bü-

() kalbiyle samimi idi. .. . . 
1 Uyük dirayet v<; encrJısun 

bu gayeyi temine lıasret
~tı. Bundan baska, bu i~c 

ı tarnfındnn da pek ma
b.r yardın1 görüyordu. 

'. ı yet güzel Almanca 
ler ' fir bunu yapamıyor· 

an sefiıi bemra'e bcra· 
tr nle Mumne giderken nıa-
1\ttolı o d:ı. muhafazası uğ

o k... • ,. ·:ı.lı.'ibgı sulh le
du • için kocasının luı. beri 

U..n, tayyare ile !talyaya. 
~ 7. mihrabına ucuyordu. 

yeni Brouri Housc-
~ <.lev l t damının toplan-

1 'l i günU, 29 e.}lülde. öğ
r. ·a bir bucu \t bru;ladı. 
'" c:o1·ni Romaclan t.ren-

·· Dal~dier, b:cy.·ekilden 
ı ·a, Pari ·ten tayyaı·c 

U\a u.'at ctmicıti. Üçü de 
~! ı do!duran Alman hal-

rarıntl!l.ll ~vk ve he) ecn.nh 
?ı. lf1ardı. Müzakereleri on 

taat onra, cuma sabahı sa
Lki b .. ukta nihayet buldu. 
ııll a'n.rın hi bir safhasın· ı 
\

1 
p hiddetlc~medilcr. Sııı-
. olininin huzuru Bitler 

1 b r fren hizmetini gördü . 
".rın \'C l:ngiliz - FranSJz tek-

~ınır b0rle::ıtfrilmiş bir sekli- ! 
li ulı nnin kendisinden sn
lrrı ı ·r teklif g bi ılcri sür-

~ uı etiyle gôstcrdiği dira
ır~ :~ • ayı kohylaştırdı. 
~l:, .i Ribb utrop lrnndisi-
hazırbdığı bir teklifi orta

atırı, k ga) r<:>tind ıdı. Onun 
tı.ıl'etleı i akim kaldı. Netice-

· tıı f{ecıkmesine e>ıı cok üç dild .. 
~gil;z('e, F'ransızea· ve Alman- ı 
~ . • t rcemeler yapmak Z1-
tl lı sebc·b olmuştur. 

~Urıa mukarrerutı aleliicele 
~ trıe almak zorluklo.ı·ı da 
~aırı t'tmişti. Dôrt devlet a
\ . ~ in le yalnız sinyor Mus
~1. tıc ı c:anı söyleyip anla.ya· ı 
bııf: dı .• lr!ıai anlaşma, esas ili-

111Yle, Godesberg muhtırasının 
lııgilız - Fransız plıiru da-

1 ~l'i ilde tadil edilmiş hatları ü-
t l?d \"Ukun g~ldi. Tedrici 
1c:tte, muayyen tarihlerde iş-

1 
t educcck doı-t mıntaka tcs

olUnJu. 
~l'ar ı.a.kkı garanti edikli, 
~ı:citc mıntaknları kararlaş· 

·· Nihai nnlaşmanın icra31 
ille. gu1 olmak üzere beynel· I 

~~bir komisyon tayin olundu 
"'Ott devld mümessillerinin 
'd~ bir içtimaı imkanı da dii
ilJdü. Prnnsız ve İngiliz hü-

\~etıeri küçü1ccek Çckoslo -
faya bir garanti teklif et

• l ınak adiyle e\vclcc izhar 
'.~~ı i nıyete devam etmek is· 
~1kle1 ini bildirdiler. Alman, 
~~an hükumetleri Macaris
~Y ııe Lehisbı.nın talebleri ni

et tntmin edildikten sonra 
R'aı antiye iştirak etmeyi ka- ı 

t;Ylediler. 
~ e Almanya Südet arazisi, 
\~ dökUimeden ve bir lcur lun 

?nadan, bu suretle Reich 1n 
1~ etti. Fakat Hitler bütün 

~'i{{! klerini elde edememişti. 
~ meselede knrnr \·ermek 
(! harbe terkedilmi§ oLqay

~ ~elkrine nail olacaktı. Hit~ 
tıı r çok Alm~nlann arzu et-

1~ Q}clukl rı stratejik hududu 
't'd0l'du ki Pragı da ihtiva edi-

nu~'a.c;ı ilk Alman ünh·crsitc
>a ~ ~erkezidir. Çekoslovak • I 
"aıt linıalki Versayda Çekos-

1 kııa devletine katılmaması 
~ n.e ola.cak araziyi - biraz 
~llsıyle - kaybetmişti. Bu a
~1; fi derasyon esnsı jstisna 
~t~tse, hiç bir zaman da.imi su
itıd ~ko lovakya lıuduclları 
~ ~ k:ı.1 m:ızdı. Çeklerin tez
~l lnı i bir trnjedı idi. Fa.
~c k Mr. Clıru:ıberlain'in E ~~ t ve seb tı sayesindedir 
::%~n ız ve liizumsu?: bir 
'lıı ın. cinü alınmı~tır. Her şey 
ıJ> ~ıt~iktcn sonra ona ya7.dı

~l! gibı: "Milyonlarca ana o
~d~~nı harbin fecayünden kur
tlli ~~ııd n dolayı bu gece 
~at'~ takdis edecek! rdir. 

•atınızı tenkid icin le de- 1 

O tarilıde yazdığım gibi, "Al
manya ile yeniden muharebeye 
mecbur olacağımız gün hülul e
debilir. Eğer .Pöyle yapacak o
lursak, eminim ki itiraz kabul 
etmez surette ahlaka uygun bir 
davayı ihtiva eden bir sebebden 
ncş'et edecektir. !ngilterenin 
§cref ve namusu ve hayati men· 
faatleri o derece a.r;ikar surette 
mevzuu bahsolacaktır ki bütün 1 
müttchid İngiliz kavminin, im-ı 
paratorluğun ve dünya efkarı 
umuıniyesinin müznhcreti lehi
mizde tecelli edecektir.,, Hal
buki 1938 de böyle olamazdı. 

Başvekil. Bitlerle nihai ola
rak, yalnızca görüşmeden ve 
3 eylüldeki lngiliz - Alman 
beyanatını kaleme alıp imzala
madan evvel ben Milnihden a.y
r.ılclım. O sabah, erkenden, Fran 
sız \•e İtalyan sefirleri Alman 
müstc arı ve benimle birlikte, 
tayyare ile Bcrline gittiler. Mü
nih anlaşması neticesinde te
şekki.il eden beynelmilel komis
yonun ilk içtimaı ayni gün öğle
den sonra san.t beş buçukta 
Yukua geldi. Komisyonun top
lanması dramın jk•nci perdesi
nin son sahnesini te~kil etti. 

Sefirleı·e tevdi edilen vazife 
prensip itibariyle nankör bir 
i~di; tcferrüat itibariyle nahoş
tu. Daha ilk ic~tim.ı başlama
dan eweı. ben istikbal bakımın
dan Çekoslovakya için en büyük 
iimidin. kabil ise, Almanya ile 
rtoğrudan doğruya miizakerat
ta ve yalnız kargaşalıklar Çlk
ması neticesini verebilecek plC
biscıte'lcrdcıı, ne bahıısma olur
sa olsun ictinnb edilıuesiııde ol
duğuna kana.at getirmiştim. Bu 
iki F,nyeyi temin için elimden 
geleni yaptım. Goering'i ,gör
düm. Çek hükumeti, Almanya
ya karsı 7.1ddiyet gö:,,termcktcn 
ise Almanya ile elbirliğj yapma
ğı hnlisane nl'Zu etlerse Alman
yaııın Çek lıükiımetine karşı uz. 
laşma jstemcz bir hattı harekP.t 
takib etmcyeceğiue da.ir ondan 
teminat aldım. 

Felcl mareşal ile komisyonda
ki Çek delegesi mbsyö Maslny 
arasında bir mülakat tertip et
tim. ll:fösyö Mastny ayni 7.aman
da Berlinde Çek orta elçisi bu
lunuyordu. Biitiin buhran es
nasında onunla gnyet dostane 
miinasebetlerim olmU§tu. Bcnea 
istifa etlikten sonra, Alman -
!arın mutad olduğu veçhile, ta
leblerini tadil veya Goeringin 
vadini fılicenabane bir şekle if
rnğ lıusasunda pek az gayret 
sarfctıuiı:ı olmalarıııa rağmen, 
vaziyet daha kolaylaştı. 

Beynelmilel komisyonun mü
zakereleri esnasında iki büyiik 
buhran tnhaddüs etti. Münih 
protokoln ınübhcm kelimelerle 
kaleme alınmıştı. Birinci buhran 
plebiscite yapılmntlnn Alman -
yaya t el'kedilecek ınıntakalann 

1 genişliği ve yiizde kırk bef) nis
betindc ekseriyet meselesinden 
çıktı. Ekseriyet meselesinde Al
manların hattı hareketi Miinih 
uzlaşmasına ve buna takaddüm 
eden İngiliz - Fransız teklifine 
uygun idi. 

Fakat Çekler bunu kabulden 
imtina ettiler. Hitler hir illti
matoı11 ile mukabelede bulundu, 

1 
1910 Avusturya haritasında çi
zilmiı:ı lisan hattına kadar i5-
gal yapılmasını istedi. O sene 
ile 1923 senesi arasında ırki 
mm.takaları gösteren bir harita 
yoklu. 

(Arlmsı vnr) 

Zaten, Sovyetler Birliğinin 
İngiliz kuvvetini ort&dan kaldı
racak ve bir Alman hegemon
yası kuracak yo1d::ı gayret sar
fctmes' 21e hiç akıl eremez. Sov
yetler birliği Almanya ile pek 
iyi komşluk ve dostluk müna
sebetleri besleyebilir. Fnlcat Al
manyanın cihana hfildm bir 
mevkie çıkması gaye.sine yar
dım etmek için hic bir scbeb ve 
lüzum görmeyebilir. Sovyc:tler 
Birliği Almanyaya düşman ol
mak ve onun mahvine çnlışmalt 
icab eder demiyoruz. Fakat Al
manyayı bütün clüııyaya lıfıkim 
ol. cnl;: kadar lmvvctli bir mev
lde çılmrmııkta Sovyetlcrin hiç 
bir favda tasavvur edcmiyecek~ 
lcrine · hiikmediyoruz. lsviçre 
gazetesinin verdiği h:ı vadis de 
bu mütaleaya uygun düşmek
tedir. 

Berlin kontı'imalarında Ya
kmşark ve Merkezi Asya me
selelerinin göriiştilmemi-ı olma
sı hakkındaki haber filiyat ile 
tccyyüd ecler gibi görüniiyor. 
Bunun siikun verici tesiri Ya
kınşarkta hissedilmeğe başlo.n
mıştır. !sviçreli mubanir Ka
radenizde ve Boğazlarda va.z:i-
~ etin muhafazası Sovyetler Bir
liğfoce §iddetlc matlüb oldu
ğunu ve bunun Almanyaya bil
diı ildiğini temin ebnektedir. 
Sovyetlcr Birliğinin önüne Bas
ra körfezi vo1unu acarak Bo
ğnzlara baŞka bir nÜfuzun yer
leşmesini temin kabil olacağı 
hnkkuıdaki dilf;ünce1erfa hiç 
bir ameli lnymeti olmıyacağı ta
biidir. Çünkü Knt:ıdeniz. So\•
yetler için yalID7. bir girip çık
ma meselesi değildir, ayni za
manda bir emniyet meselesidir. 
Karadeniz ve Boğazlara yerle -
şecek Alman nüfuzu Rusyayı 
ta Balbktan itibaren çelik bir 
çember içlnde sıkaralr Avrupa
dan uzak tut.3r ve daimi bir teh
did altında bırakır. Dost bir 
Tiirkiyenin Kamdnizde ve Şü- j 
ğazlarda bulunması bu muhte
mel demir çemberi temelinden• 
kırar. Sovyet!er Birliği bu hu
susda Tiirkiycye itimad edebile
ceğine emin olmak lazım gelıı. 
Binaenaleyh, Bertin mliliıka
tında Yakınşarkııı vaziyetinde 
esaslı bir değişiklik yapılması 
da bahis mevzuunu te§kil et
memi~ ise bunu pek tabii görü-
rüz. lliiseyiıı Cahid YALÇIN 

Mekteblerde ders ı 
saatleri değişti 1 

(8aı tarafı 1 inci uyfada) 

önceki mesainin saat on üç o
tuzd:ı. ,.e öğleden sonraki müta
len saatlaı ının on beşi kırk befj
te bitirilmesi temin oluıımll§tur. 
Çifte tedrisat yapan okullaı da 
sabah grupları sekizi otm·.da. 
derse ba~lnyacaklar ve öğleden 
sonra okuyanlar da güneş bat
madan cvYel on yediyi kırkta 
okuldan ~ı'kacaklardır. Öğle
clcn e\·vel ve sonra gel !Cek tale
benin okul binasına yakın otur
maları ile yaşları diki ate alııın. -
rak secilmesi ve kız talebenin 
sabah gnıpların:ı alL'lillası okul 
idarelerine bildirilmiştir. 

Meslek tedrisat okullarından 
kız enstitüleri ile ticaret okulla
rı saat dokın:da., sanat okulları 
saat seki?. buçukta derslere baş
lıya.caklaı• ':e en geç oıı yedi o
tuzda bitırcceklerdir. 

Bu esaslar daiı esinde açılıp 
kapanma saatlerinin tcsbiti 
yüksek tedrisat müesseselerinde 
kendilerine ve ilkokullarda va
liliklere bırnkılnmıtır. l\fnlıallin 
icablarına ve mesai hayatına 
göre tesbit edilen bu saatlerin 
bir ~eyTek önce~:c veya sonra
ya alınması vekilliğin mü.c;aadc
si ile kabil ol bilecc-Jj de alcika
dnrlara aynen. bildirilmiştir:. 

--»«--Çin çetelerinin 
fa liyeti 

Sanghay, 29 (a.a.) - Yarın 
Rumanya Kralı 

imza. edilecek olan anlaşmalar p. J k f 0 

)'1:11c Nankine gitmekte ol:ın ı m....,ın e e 10 en 
Japonlarla emirlerindeki Çinli 1 ? 
memurları hamil treni Çin Çe· k a Ç t } ffi ) 
teleri berhava etmişlerdir. 'fı en- • ~ 0 

de ba?.ı yabancı gazete mümes
silleri de bulunmakta idi. Bu 
yüzden Şnnghay ile Nankin 
arasında bUlün demiryolu ser
visi intizamını kaybeLrniştir . 
Yüz kadar kimsenin öldliğü ve 
yaralandığı bildirilmekte ise de 
ölenler arasında A vrupahlar da 
mevcud olup olmadığı bcllı 
değildir. Bazı haberlere göre 
tren Sooçeu'nun dı da h-vnya 
atılmıstJr. Beş vagon }oldun 
çıl mışLır. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

çok ağır bir surette hasara uğ
radığı tebaı üz ettirilmektedir: 
Littoria sınıfından 35 bin tonluk 
bir zırhlı, 200 milimetrelik top
lar la. mücehhez 10 bin tonluk üç 
kruvazör, 150 milimc>trC"lik top
larla mücehhez daha küçük 
bir lrruvazör \'e iki torpido. 

Bu hasarat, 10 bin tonluk 
Fiume kruvazörü ile bir torpi
dodan bahseden dfu1kü İtalyan 
tebliğmde kabul ve teslim <.:di
len hasardan çok daha şiddet
li bir darbeyi gösterir. 

İngiliz Berwick gemisinin ye
diği ve gemiyi derhal hizmete a
made olmaktan menedememir; 
olın iki darbe bu hasaratın ya
nında pek ehemmiyetsizdir. 

Bu suretle İtalyanın malik 
oldugu altı zırhlı ve yedi ağır 
kruvazörden şimdi yalnız bir 
zırhlı iki ağır kruvazör hasar -
elan masun kalmaktadır. Bu
nunla beraber bu maddi zayiat 
Faşist prestijine indirilen dar
beye nisbetle hicbir şey değildir. 
Bu prestijin uğradığı zayiatın 
çok vasi olacağı anla§llmakt.adır. 

İtalyan filosunun ba]lgi li
mana çekilebildiği bildirilme -
ınekte ise de muharebenin Sar
denyanın garbında bir yerde baş 
ladığı ve bir saat içinde nihayet 
bulduğu nazarı dikkate alınırsa 
kaçan gemiler Sardenyada bir 
limana ve muhtemel olarak Cag
liariye iltica etmiş olncaklar
dır. 

Eğer böyle ise, bir hafta evvel 
ile veya dört zırhlı ile iki şğır 
kruvazörün İngiliz tayyareleri 
tarafmdan hizmet harici cık
karılmaları üzerine terkettikleri 
Tarantoda.n daha az emin bir 
vaziyete girmi3 olacaklardır. 

BÜ).'lik bir geminin mühim 
bir tamire tevessül edebileceği 
birinci sınıf bir üs ne Sardcn
yada ne de yakınında me,·cut
tur. Napoli dahi 300 mil mefill· ı 
fededir. 

--»«--

İngiliz - Alman 
torpidoları 
çarpıştılar 

Londra, 29 (a.a.) - Londra
da öğrenildiğine göre, dün gece 
İngiliz bombardıman tayyarel -
rindeıı müteşekkil kuvvetli fi. 
!olar Dusseldorf'la :Mannheim'i 
ziyaret ederek gaz ve esliha 
fabrikalarına ve muvasala hat
larına hücum etmislerdir. F'ilo
larımız Baltık denizinde bir 
limandaki petrol tesisatına \-e 
Anvers, Boulogne ve Havre isti
la limanlar:ına da hücum etrni~
lerdir. 

Manş deubinde çm-pı~ma 

Berlin, 29 (a.a.) - Resmi 1 
tebliğ: 

Alınan torpido muhribleri 
Manşın garb methalindcn İngi
liz sahilleri civarına kadar ha
rekatta bulunmuşlar ve lngiliz j 
torpido muhrible~e bir muha
rebe vermisleroir. Jki düşman 
torpido muhribine torpil isabet 1 

etmiştir. 

Diğer torpido muhriblerimiz 1 
İngilterenin cenub sahilleri açık
larında 9,000 tonilatoluk iki va
purla ba.şknca iki vapur daha 
batırmışlardır. 

re Jila' a hapishan~jndc yapı
lan toptan katilden mesul De
mir muhafızlardan b:ızıları bu 
cinayeti müteakib intihar et
mi~lerdir. 

Kimler öldüriildü? 
Bükre 29 (a.ıı.) - D. N. B. b 'J-

yani. 

va 
(Baş tarsfı 1 inci-sayfada) 

resine tc :ıdu! et~ 'ştir. Tnvy releri
miz dchal hucum cd('rclc bır dakıka
dan nz bir zaman zarfında yed dus
ın:ın t&y;ı: aresi du urmuşlcrdı . Dah 
sonra hır avcımız munfcr den :ı: aptıı,<ı 

bir muharebe esnasında bir duşmon 
tayy, rc.,ilc çarpışını tır. it .. lvan tay
:ı: ıe ı nle'l:lcr içındc yer<' duşmuş
tlir. İngilız tayyar i pilotunun p:ı
rn u'lc ııdı .. r gorulmti e d~ henuz 
bulun, mı tır. 

Bomh rdıman tayyarelerım • Ayn-
nr nda uzcrinc ba 'mılar y:ıpmış -

lard ·. Korfo , da ını bomb:ırdm an 
edl'n du n an destroyerleri tayyarele
ı ımizi gorun e J,açmı lard·... Bom .. 
baı·dım:ın tayy, reler miz Dr c ve El
b~wnı da bor:ıb rdıman etmı lerdır. 

Ayasarnnda da \ apurlnr bonıb. r
dıman cdılmi ve rıhtımlar ve duklnr 
uzerindc bombal..ınn p,ıtladıgı onıl-

ınuştür. 1 
Dı aç 'e Elbasaııdn buti.ın hombalnr 

he~lef tutulan böl clcrc- du muşsc de 
hava ,·azıyeti neticelerin gönılmesinc 
mimi olmufilllr, 

nu harck!lttan iki tayyaremiz üs
lerin" dorunemişt r. Bunlıırdnn bıri 
duşman tayyaresile çarpı.san a\·cı tay. 
ynresıclir. 

E\1\ elisi gün, ayni filonun B\'Cıl<ırı 1 
bir d n gru.punu yak.alam brdır. 

B r duşman tayyaresi :ı.k'lilcr ıçir.de 

dusmüs bir digeri de tepeıun arka
sında kaybolmustu. 

Yunan resmi tebliği 
Atina, 29 (a.a.) -Dün ak.Sam 

neşredilen 33 numaralı resmi 

1 tebliğ: 
Cebhede cereyan eden mev

. zii muharebeler lehimize ııeti
celenmi§tir. 

Hava kuvvetlerimiz, kıtaatı -
mızı setir maksadiyle keşif ve 
de,,·iye ucu5ları yapmışlardır. 

Cereyan eden bava muhare- 1 

b"h.:ri esnasında mühim mıktar
da düşman tayyaresi dü.cıürill - ' 
miiştür. 

tt.aı.,·a.da endişe 
Zül'ih, 29 (~ı.a.) - ltalyadan 

Zürihe gelen Amerikalı yolcu
larııı sö) lcdiklcrinc. göre, son 
haftalar içinde, e"reyan eden 
hadiseler ltalyada inkisarı ha
yal doğurmuştur. Barb heye
canı azalmaktadır. 

( Ba;p trırafı 1 inci eııyfada) 

t'?kolunun iki memleket arasında 

cebedl dorılucu> isUhd~f eden bir 

merbutu buldugunu hakkında Yu

goı;lnv ıncmbal:ırmdan Ç"tkarıl n ha

beri tekzi.b etmiştir. 

Bununlıı bcrober B. Y:ıne!, Bul

garistanın ikı memleket arasında 

ımı:.lllnkta bulun:ın meseleleri sulh 

yolıle h 11 tme i am mi suı etle an:u 

etmekte oldugunu il!ivc eylcmi~r. 

skeri m0mur ar 
hakkında 

Ankara, 29 (Hu u i) A kcrı 
mc:nurlar kanununun 4 ı..ın u m.ıd
de iııin tadıll hakk nd~ki Iıiyı l:J 

mcchs ruzamcsine alınmıştır. 

Knmınd,ı yapıla~ak taclıle öre. 
mezkôr k:ınw1un neşrinden evvel lise 
veya muadıl mektep mezunu 'e ye
dek sub:ı.v oldukları h;ılde memur 
ınua. ınh t e hızmetc a!ınanl ı n 
nas1bl n bırinci ınaddedckı huk c 
gol'c tashih edilecek H bu ta h.ıhdcn 
dolayı maaş farkı 'trnın·yecektir. 

Orta me'-teb mezunu oldukl:ırı hal 
de yedek subny ycü tiıılm· olanlar
dan şarUarı haiz bulun nl r bir e
nelık ı eslekı tahsilden onr me -
ınur mun\ inliiti ile- asl·eri memur -
luga alınrıbılc ek ve bunlarda.'l ehli
yeti ta dik cdıle.'llcr altı ay so 1ra 
seki:ıinci sınıf mcmuı·luga geçinlc -
ceklerdir. 

Meclisin içtimaı 

ın:ı nıh:ıyct \'ermiştir Neue Zurchcr Zcit.ung gaze
zetesinin Roma muhabiri, 1tal- KambUk Fabrikasıntn bir 
yanların endişe içinde bulundu-
ğunu ima etmckted!r. kısım malzemesi geldi 
Arnavutıann J.ta6İf faaliyeti Anknra, 29 (a.a) - Bize ha-
At.ina, 2!) (a.a.) - Bugün Stc- her verildiğine göre. at nelı de

fani ajnnsı, Arnavut ınilletiniu miri ile arabaların tekerlekleri 
faşist orduya karşı isyan elmi~ için lUzumlu ol:ın }ina deınirle
olduğunu kabul ve teslim etmek rini yapacak tesisat KarS;buk 
mecburiyetinde bulunmaktadır . demir Ye çelik fabrikalarına 

Filvaki Stefani ajansı. ayan- gelmis ve bu tesisatın sür'atle 
dnn Prens Markngioni'nin ye- kın ulması için lfızımgden ted
ğeni Arnavut riies.ru;ından Do- birler nlınmıs bulunmaktadır. 
danın ccbhcde ölümüııti haber ~~~~~~!!!!!!!!!!!!""!~~~~!."""'""'!! 
verirken "müteveffanın çarplf:!
ma esnasmda hain bir Arna
vud tarafından tanınmış ve a
ğır ~urctte yaralanmış,, oldu-
ğunu tasrih etmektedir. 

1 
Aınerlka.nın yanlunı 

Nevyork, 29 (a.:ı.) - Yun.a
nistandaki harb kurbanlaı ıııa 
yardım i!;in para toplanması le
hinde Amerikada. geniş bir ha
reket başlamıştır. 

Harold Vanderbilt bir kaç 
gün içinde 67.135 dolnr toplan
mış olduğunu bildirmistir. 

"İıı!!iltereye paket l~omitesi., 
adını tnşı:ynn te~ :kküJn. gelince 
325.000 dolar toplaııınış ve btt 
para ıle 1ngiltercde harb kur
b:mlarına yardımlarda bulunul
muştur. 

Bu paradan 20.000 doları bat
taniye, cerrahi aletler ve ıont
ken cihazları alırunasın:ı sarfe
dilmiştir. 

·· hhedelü inkişaf h:ıl kında 
nıahım:ıt 

Gorl enin şimalinde \ c g.ı b ndc 
mutehıırrık Yunan d:ıg 1 ta tı \ c 
SÜ\ arikri bin birini takilı eden grllp

l:ır halındc aı: \ c halslz İtalyan er 
dökunliılerıni toplrun:ıl.l:ı mcşınıldur 

ndcn onra "\iu ol rwun tan :ırc: ı-

1 -i muh rebc mc,ı;d. nınd:ı çokluk 
goniruneı olınuşl:ırdır. Goriccyc gc-ı 
ı~ yeni Yuıııın kıta,.,tı t. yyarc rncy
d n:nda 1t. lyıınlar taraf ndan t ·<'

mlm _ 9 tayyare enkazını ~eyrcbnlk-ı 
le b r C\ k ve. te§\ ık his i du k-
t dırl r. Bu n .n • ;ır mi , 
naklıy:ıtıııda kullanıl n iıç m t lll 

r n Ua7z:ıın bır tayyare ile 1t. l;ı: :ınl rın 
yanlı lıkla bı -.at du urd.ı deri lı.r 

. :ı\·oya t y~ aresi de mc\ cuttw-. 

ir şoförün 
şi rtay 

. 
1 

ha h 

Dün ak§am bir taksi şoförQ. 
olduğunu söyliyeıı bir okuyucum 
bana telefon ederek hiilii.sateıL 
şu sö1Jeri söyledi: 

"Biz iki arkadas piyasada iki 
taksi işleten bir damın yanında 
çalı§.lyorduk. Bükiımetin it
tihaz ettigi bir gün tek, bir gtill 
çift numaralı taksilerin islemesi 
hn.kkındaki karar üzerine, ça
lıııroakta olduğumuz ar baların 
numaralarının birinin cift, diğe
rinin tek ile bıtmesi üzerin dün
den itibaren müPa\ ebe ile çalış
mağa ba ladık. :F'akat otomo
billeı in sahibi bugün ikimizi 
çnf,'lrdı. Bu vaziy t karsısında 
ikimizi de ~ lıstıramı)I cağım, 
birimizin işim bırakmasını iste
di. Kalan arkadn~ her gün ça
lışnak üzere iki otomobili de 
idare edecekmiş, 1Jdmi7. de ço
luk cocuk ı:ıahibı kimseleriz. Ge
ce giındüz caıı makla ancak 
güc belit ekm 1 par. mızı temin 
ediyorduk. Şimw otomobiller a
zaldığından hele kalacak ola
nın i9i iki misli artacaktır. Bu 
suretle tal-:si snhıl.ıi bir şey zi
yan ctmiyecek. fakat buna mu
kab'l iki aileden biri perişan o
lacaktır. Bizim vaziyetimizde 
bulunan Poförlcrin sayısı bir 
hayli yiıksel·tir. Bızi bu fela
ketten kuı-t:aracak bir makam 
yok n:udur?.,, 

Okuyucumun sozlerini çok 
haklı buluyorum. Filhnldka. 
taksi sahibi hükiımt'tin bu ka
raı ından asla zarnr görmedi
ğinden b~ka i.istcliY. kılr dn et
miştiı·. Guek hu.,usi otomobil
lerin ortadan kalkması, gerek
se otomobillerinin aşmmasının 
yarı yarıya azalması ona eski
sınden çok mc.nfon.t temin ebniş 
bulunmaktadır. Bu v::ıziyette ına 
iyctindc c-alıc::ı..~ bir mförii çı
karması ancak vicdan ızlık ke
lime iyle tav.,if edilebilir. 

Fakat i3 bununla k lmamalı, 
Yaşadıgımız d 'ir normal bir 

devir olmadığından hiçbir iş ve
ricinin yanında çalurtırdığı İ§Çi
yi bu gibi sebcblerle, hasis men
fatlPıinc biraz d:ıha fazla k:ir ili. 
vesi gnyesiylc ifjinclcn çıkarma
smn. kanunlarımız da müsaade 
etmemelidir. 

Şoförler cem ·Jetinin bu işde 
olsı.m bir fonliyet eseri göster
mesini bekleriz. 

MURAD SERTOGLU ------··---
Dün gece vuku 

bulan kaza 
Dun r;ecc s:ınt 1 raddelerinde 
~ ed n nmektc olan 58 nıuna

r:ılı H bıyc - Ak a~ny tr:ımvay1 

h nuı hu\ ;ı:e\ı t bıt edılcınıyen bir 
nd, ı n rpmış 'I: c trnm'li ayın allına 
yu\ arlan n ad muı g ay 1;mı bi
le de kesmiştir. Y::ırah dcrh:ıl Bc
;)'O. lu h. tahM1esine kaldırılmış vo 
tnhıuk .. •. b. bnmSJ.tır. 

--:ııoc--

lngiltereya hava 
akınları 

Londra, 29 (a.a.) - İngiliz 
hava ve dahili enmiyeı. neza • 
ı etler.i tebliği: 

Dün gündüz yapılan hava 
lıücumfan esnasında olen ve 
yaralanan olm mu;tır. Gene 
gündüz dü.,ınan avcı ve avcı 
bombnrdımrn tayy:ueleri Kent 
kontlugunda. bir şehirle Tan!isc 
koyu iizcrind n çok yüksek bir 
iı Üfadaıı uc,muşlarsa da pekiı.z 
bomba atmışlardır. 

nu rıc.:ı cd 
Kızları: Atıfet Suda, Necdet Suda 

o• 
~-Bu hafta SUMER Sinemasmda li'itm~ 

DANIELLE DARIEUX 
JEAN KİEPURA ve LUCIEN BARROUX 

.Kİ GÖ •• 
L i OLUNCA 

ltfahteş11m ve mükemmel mvsikili ve şarkılı filmdo 

Scvimlilikkri, n~ l'l i ve cazibeleri itibarile cnt'.alsizdırler. ?.ı ontc- Kar
tonun Hıks hay lı ar ı d ç vrıl"n ve Monte Knrlonun gC<.'c hayatı._ 
Operasını .. Ser nadlar 11 •• G %1nosunu ... TDsvir ve bunlar arasında 
canlı ve cazlo bir a k m::>cerası .. 

lllıv ten: BiR MÜZiK HALL SUARESi 

Sc n 1 r: S t 1.30 • 3.30 - 5.30 ve 8 de 
~~--llillli~~~~m:i.i::ıaıll!ıfl1El3lllilmlm!m.~111ZJE7' 



SAYFA: 4 

BULGARLAR jR"ADYO 1 • NEiSTER? SOıXl/1940 CUMARTESi 
B.00 Program ve memleket saat 

a:;:ırı, 8,03 Muzlk: Hafif program 
(Pl.), 8.15 Ajans h:ıberlcri, 8.30 M\i
z.ık ı>rogıomının de\·omı (Pl.), 8.45/ 
9.00 Ev kadını - Yemek listesi. 

, 
(Bat tarafı 1 inci Hyfıdı) ı 

ıaıt ' dUlg:ır mllletlnln, çarlarının, 
.uhlerfoln tarihi» iftllı khabını yaz
cb. ~u kltab ilk Bulgar tarihi idi. 
,.,...eddelerl elden ete doalıarak ye
niden bir mll!-tt haline ge~mek fikri 
Buliıarkr arasında bliyük tesir hıuıl 
ettJ. Pabı&in ln arkasından papaz kı· 

yafetlnde bııtkll mür~idler peyda ol
d•far ve bunlar dağlarda, mai)aralar
da b;ıılarına topladıkları Bulgar ka· 
'abalıkl.ıırını uy:ıı~d • maga lıa~tadılar. 
!='ener p;ıtrıkhanesı bu uyanış hııre

ketinln farkına vıır~nca önel ler tld
detJi bir takibe girlif.l. Bun l;ırdan 
bir kısmı Bukre~e kaçtı ve or:ıda 

lk Bulgar iht1Jı1 nüvesini vücude 
getirdi. Az zamand:ı bas hın eserlerle 
Bulgarlığın uy:ındırılmnsı hareketine 
daha vlddetH bir hız verlJdj. Bu ıu -
retle kesif bir cehalet devrinden aon
·a, bir aaır kadar dev,;m eden gay
-ctler ve faal ye•lerle Bulgarlar ara· 
sında 116ulg:ırlıkJ> fıkrl yeniden 
:ıünyaya geldı.] 

• • • 
Bizans cöhUp yıkıldıktan şon

ra, şark oı todok-Itığtmmı t>n hii
Jük mcı l,e1i olan mc.qhur l•'cncı· 
riliscsi, rulı ııi mnskc altında, 
Bizans1 ycnhl•}ll yaratnıak fik· 
rinin de m~rkezi haline geldi. 
Bu merkezin bütün teşkH:ıtı Ru
meli Yaı n!'adasına hflkhn Os
manlı dev!etinin elinden fili nü
fuz ve iktıdarı almak kin uğra-1 
~ bir mi.icadch.: fikriyle tc1,;hh 
l!dilmişti. Mü lüman Osmanlı 
levletinin scr'i kanun1<1rl orto
loks hıri ti)anların bin tiulü 
'1ayat ve ölüm da vahıriyle me~
;ul olmağa ıhii58id değildi. 

Binaenaleyh, Hıı i t:yan ceıııi
;etlerin dini adet \'C ~aruretlcri 
leri sürülerek devlet müt1cma<li 
'•apitülasyoıılara icbar edildi. 

Patı-ikhan1.:nin lıi!" ve c!csisc
i ve zamane ricalinin gafleti ile 
• iman \•c \erilen ıntısaadcler, 
~ttikçe artan lıir imtiyazlar yc
cOnu vücutla getirdi. Bu suret- , 
c ortodok>!Uğl<n ş:?rk miicsz.;c -
·esi, ya.va~ )avas. Jevlct içinde 
kinci bir cievlct halini a lm:lkta 
;ecikmedi. Bu ikinci dt>Yktin 
'{ayesi idare ~ltıği hu istiyan ka
abalıklara , dini vazlar arasında 
Bizans fikrini a~ılamak ve Bul
jarlar gibi ortodoks, fakat mil
iyetini kaybetmiş yığınları kcıı
li idealinin mühhcm hacmi içi
ıe alarak kuvvet ve chernmiye
•ini çoğaltmaktı. Bunun iı·in
fir ki Bulgar uyanışı, dsmanlı 
levletinden e'"Vcl, da11a çok Fe
ner kilisesinin hidedtinc, husu-1 
!netine uğradı. 

Ancak, bir kere uyananla.r, 1 
inleriııdcki Fener kilisesi misa
inden ibret alarak, her şeyden 
•vvel ruhaı.i sahada müsUıkil 
>lmak sava. ına aWdılnr Ye büy
'ece Osmanlı devletiyle siya-
·t beylik kavgasına girişmeden 
•vvel Rum kilisesiyle dini is- ı 
dk1al mücadelesine tutuştular . 
Bulgarlar her.şeyden en-el Fc- ı 
er patrikhanos.inin nüfuz ve 

hükmünden kurtularak knıdi 
<iliselerini kurmak wı iptidai 
'<asabalarla dağ kovukları arıı-1 
::ına dağılmış miitcfcrrik bir 
..raziyetten !::ikaı ak m:nv:n~mak, 
•oplanmak, te~kilatlanmak isti
yorlardı. 

Hıristiyan dinine aid işlerde ı 
Omnanlı vezirlerini istediği yo- ı 
la imale etmcği iyi bilen Pat
rikhane, o tarihlerde, hcniir. Bul
.;arlıkta bir Jmwct görmeyen 
ıe kendisini himaye eden Çarlık 
usyası sefirlerini,1 ınfümhere

tiyJe, Btılg1\rJaı ın ayı ılm? ha
'clcetkrini ve kilise istelderini 
lkim bıraktırtmak idn h;ç bir 
~ayreli csirgemecli, hiç bır f1r- I 
mtı fevt etmedi. -

Bu ruhani istiklal savaşının 
ilk adımJarı , gene uyanış mü
cadelesinin bn.5ladığı yerden, 
Makedonyaclan at1lıp gelmekte 
idi. Fakat senelerle si.İren bu 
uğraşma esnasında. Babıiili bi.i
tün müracaatları reddetti. 

Ancak, bu red ccvabl:m Bul
garlaı ı ümidsiz!iğe düşürecek 
ve onl::u ı utk istekletinden vnz 
geçirecek yerde bilfıkhı luz
Jarına şiddet verdi. Asla zeki 
değil, fakat muhakkak ki çok 
kurnaz olan Bulgarlar, inad ve 
isra ede ede, sert ve delin
mez sanılan duvarda nihayet bir 
rahne açacaklarını umuyor ve 
bir kere bir küçük delik açınca 
onu vuracakları hesablı darbe
lerle alabildiğine genişlclcccklc
rini biliyorlardı: Binaen~1eyh 
hır.istiyaıı Bulgarların istid~la-

13.30 Program \'e memleket soıı.t 
nyan, 13.33 .Muzik: Şarkı ve türkü
ler (Pi ) 13.50 Ajans haberleri, 14.05 
Muzık. Memleket oyun havaln (Pi.), 
14.20 M:uzık: Riyllset:cumhur bando
su (Şef: th.:;:uı Kunçer) 

15.00 Ankara 2onbclıar at yanı.; -
lan tohminleri, 15 10/15.30 Müzlk: 
Karı~ık progr~nı (Pi.), 

ıs 00 Program \C memleket sa::ıt 

ayar, 18.03 Mü:·ik: Radyo caz or
ke 1r.ı ı (lbrohim özgür idaresinde), 

18.40 MuLik: T\irk muz.ğındrn 

Foll,lor omcklcrl, 19.00 Konuşma 

(Gunün meseleleri), 19.15 Müzik: 
Solo ~arkılar, 10.30 Memleket sa:ıt 

aya·ı ve :ıjans haberleri, 19.45 Mu -
zik· Fasıl h<'yeti, 20.15 Radyo gaze -
tesı, 20.45 Müzik. Beraber ş:ırkılar, 

21,15 Komışma (Dibliogra!ya), 21.30 
Munk: Rodyo salon orkestrası (Vio
lonıs\ Necıb Aşkın idaresinde). 

22.30 ?.lemleke1. saat ayarı, Ajans 
ha bet lcrı; Zir .. at, Esham - Tah\'ilfıt, 

Kambi~o - Nukut Borsolan (Fiyot.), 
22.50 Konutına (1ngiliı.ce - Yalnız 
kısa d<ılga postaslle), 22.50 Dans 
muzil:i (Pi.), (Saat 23.10 a kadnr yal. 
nız uzun dalga postasile), 23.25/23.30 
Ynrınki program ve kapan~. 

rı yağmur gibi BabıfLliye yağ
mağa ve "Kilise isteriz!,, hay
kırışları devlet kapısının duvar
larım aşındırmağa başladı. ls
tidaların arkasından heyetler 
geliyor ve Rum papaziyle Bul
gar ı•apazının din kavg:ı.sı e!>a
ser• c..ıddi işle meşgul o!mağı ra
hatmzlık sayan Osmanlı devlet 
a<.lamlarını hakikaten iz'aç et
m1..ğc haşlıyordu. Devletin ba
sındl tşkodradan Basraya ka
dar koca bir ülkeye aid o kada!' 
çok gaile vardı ki bir de hıri~ti
yan · Bulgarların kilise bfı.dire-:i 
artık faz1a olmağa ba.<jlıyorclu. 

8 TiYATROLAR 1 
~:---=----

Filvaki, Bulgar ruhani hare
keli, Make<lonyarun bazı sehir
leriııdc yer yer kıyamlar:ı ve 
karga .. alıklara scbcbivet veren 
had bir dereceye gclniişti. Mlis
takil kiliselerine müsaade cd1l
'mediğini gören Bulgarbr, yer 
yt·r ayaklanarak Rum papruda
ı ı kovınağa, dövıncğc, yarala
mağa, hatta öldürmeğe ba~la
dılaı· . 

Üsküptc, Pcrlepede Yunanca 
yazılrr::ş İncilleri yaktılar ve din 
bahanesi altmda c~kıyalık hare
ketine başladılar. 

J'aissinin yaktığı ocaktan 
mumwlU tutuşturan Bulgar pa
paz!arı, şimdi ellerinde incil. fa
kat ayni zamanda. cübl;>elorinin 
altında birer tabanca ife vf!::c~
mekte idiler. 

A varc Bulgar bu suretle ifü 
siy~si istihalesine uğruyor ve 
bil' ııc\·i kabuk bağlamağa. ba.ş
lıycırdu. "İatecliğimi almak jc;in 
silahım var!,, diyen bir hal taltı- ı 
nıyordu. 

Her açılan ağzı bir lOkma ile 1 
kapaınağı itiyad edinen Sultan 
idaresi, bir taraftan ardı arkası -
gt:lmiyen mliracaatiar ve diğer 
taraftan sinsi ve tehlikeli bir 
müradcle mahiyeti alan mahalli 
kıyamlar karşısında, nihayet 
öyle bıkkın bir manzara göstu-
tli ki, yavaş yava.s Bulgarlıkta 
hir kuvvet seznıeğc baHlıyan 
Çarlık Rusyası elçisinin d\! yu
nıuşnJığını görünce, F'encr ki
lisesi, davayı kaybettiğini his
setti. 

Bulgarlar, Babıaliyi y:ılnız 
sıkıcıtmnakla kalmıyorlar. Os
manlı ricali arasında sadakati
le ~öhret kazanan ve Sisam be
yi tayin olunan Bogrodi bey ad- ı 
1ı bir Bulgarı da davalarına ka-
zannııl) bulunuyorlardı. 1 

Bu adamdır ki bükı'.'ımetin ile
ri gelenlerini tedrici bır hiilfıl 
ile Bulgar davasına doı:,"nl mcy
lett.irmeğe başladı ve Çar e1dsi
ui ele yumuşatıp tesirini bitn
raflnştırınca hemen sarayı da 
el altından hediyeler ,.c atiyc
ll'rlC ikna ederek Bulgaı lc.r he
sabına ilk muvaffak.ıvcti kazım-
<lı. (Arl'iası rnr) 

11 
Şehir 

tiyatrosu 
temsilleri 

Tepeba§ında Dram K"mında 

30 /ll/1940 cuınm:.te~i güuil uk~mı 
saat 20.30 d::ı 

AVAKTAKIMI ARASINDA 

lstiklil Cadoeıind• Kcıned l Kısmında 

30/11/940 Cumartesi gundüz 
saat 14 ele 

30/11/1940 cumartc i gunü :ık:aını 

saot 20.30 da 

• • • 
Şehir Tiyatrosunun 

ilave matineleri 
Tt>peba..iındıı. :Uranı kbmımla 

Bu cumartesi günü saat 16 da 
ve bu pazar sabahı saat 11 

ve 15.30 ela 
AYAKTAKIMI ARASINOA 

Komedi Tiyatrosund~' 
Bu pazar Habah1 ~aat 11 

ve 15.30 <l::ı. 
DAUI 

tenu.H cdilece-1'.tir. 

Askerlik işleri wl 
Bayanları şubeye 

davet 
Beşiktaf Askerlik ıui;e!lir.dcn: 

1 - Okur yazrtrlığına dair diplo
ması buluııanlnrl:ı lise, orta ve ilk 
mektep mezunlarından 30 - 40 ya~ın
daki b:ıyaul.ıra mahws a~keri has
ı:.ıhan<.'lerdc iiçüncü defo açılacak 

olıın Yard~mcı ve Ha~bakıcı hem
t:iıelt:r kursuna iştirak etmek isti -
;:1 cnlenn kayıtları yapılmak üzere 
uıere birer aded vesikalık fotogı :ıf
l:ı şubemize her gün ve sa<ttte ~i!ahen 
rnuracaat etmeleri. 

2 - Bu kursl:ıra iştirak edecek 
baya:ıhıra kurs sonunda VekAlctçe 
dıııloma \ t rileceği gibi bir c;ok rüç
h:ıniyct ve imtiyaz hakları da knuın
mış olac<.klaı·ı da m'm olunur. 

• ÇALGILAR 8' 
Ahenk, Mandolin ve saire 1 
Eskişehir: Ahenk mucidi 

S. SUAT 

OR: 

Biriııci devre 
lig maçları 

sorıa ererken 
---·---

Bu lın!ta yapılocak maçlarla lig 
maçlarının birici devresi sona ermiş 
olacaktır. Bu ı:;oıı hafiada Bcşikta~ın 
Topkapıyı lrnl:ıylıl:la yenerek 24 pu
vanla basdaki yerini Fenerbahçenın 
de Melıhin • lstlrakılc kuvvetlenen 
hiıcuın hatlarıııın soıı haftalord::ı 

çık:ırdıgı seyyal \'e seri oyunlle Ve
fayı yenerek 21 puv:ınla ikinciliği 

Galatasoraym da normal oyunilc 
Beykoza kazanarak 20 puvanla üçün 
culüğii muho!ozn etnıeleri ve bu 
aıra ile de ikinci de\Teye girmeleri 
beklenebilir. 

Du ha!taki moçların en mühimmi 
Şeref stadında 11 de yapılacak Be -
yogluspor Afüntuğ karşılaşmasıdır. 

15 pu\ anla dürdüncülUgıi muhafaza 
eden Beyogluspor bir puvan eksiği 14 
puvanla Altıntuğ takib ediyor. 

Deyoğluspor Altıntuğdnn bir pu
van ileride oldu"undan bu maçı 
bcraberlıklc bıtirse bile dördüncülıl
ğil kaybetmiyecektir. Buna muka
bil Altıntuğun maçı k::ızanın:ısı şar
tile bir puvmı !arkla Beyoğluspo

run yerini alınası kabil ol:ıc:ıktn·. 

Bu şekilde dôrduncuiük bu iki ku
lüpden birisine y:ır olduktan sonra 
bc,.incilik içm İsl<lnbulspor Siıley
maniye moçını ele almak icnb etler. 
Bu maçda Süleymaniyenin dağınık ve 
grlişi güzel oyununn ınukabıl daha 
derli toplu bir Uıkım oyunu oynıyan 
tstanbulsporun kazanına<;ı daha kuv
vetlidir. tstanbulsPor bu maçı k:ı

z:ındığı Altıntug da Beyoğluspor ma
çını kaybettigi takdirde İstanbul 

spor beşinci Allıntug do altıncı olu
yor. 

Anenk Alt.ıntuğ Beyoğluspor ma
çını beraberlikle bitirebilirse o za. 
man tst:ıııbulsporla 16 ş:ır l)U\'anla 
mılı:avi voziyete geliyor. 

"lenı~e'i dnha yuksek ol<ın Al
tuntuğ beşinci ist::ınbulspor da al
Uru:ı oluyor. Du ıki ihtim:ılle dordün -
ciıltik, be~indlık, oltıııcılık bu uı; 
kulüb arasında p:ıyla~ıldıktnn sonra 
Vefa yedinciligı Topkapı sekizıncili
gi Beykoz dokuzuculugu Sükymııni
-,e de onunculuğu muhntnı:ı ederek 
ikinci deneye giriyorlar. 

lkincı de\ re maı;larıııdn Vc.fay:ı 

dönen Envcrle G .... latas.ıroya dönen 
Şakirlerinden mQhruın olduk\;o ımı: -
sılınış Bcşikta takıııt1111n bir m:-ıg -
lübiyeti h:ılindc başda gıden üç 1.nkı
mm puv:ın farklımnı epey knpay1p 
blribirlerini krn :ılar rn:z.iycte gfre -
ceklerl için m:ıçlrır dah sıkı 'c lıe
yecanlı olacaktır. 

On beş g<mh k bir isüraiıot dev -
resinden sonra 1kinci devrede takım
ların ne manzara anedccekleri mera
ka değer. Cı.inku yapr:ık dökümü mev 
simi bu iki dene arasında tesirini 
daha f:ızl:ı göstereceğe benziyor. 

Cumartesi gUnkU 
teb maçları 

mek-

lstanbul Mektepleri Futbol Lik t:e· 

.'\KA GÜNDÜZ'ün 
Son neşrolunan : 

TANK • TANGO 
Milli - İçtimai - Edebi 
Roma111 Resimli Ay Mat. 

b -sında 75 kuruşa 
satıl111ak!adır. 

vo f::. h.sar Ml:t-
Çi~e to ve Su 

Kireci Fab ı ... t ... rı Ano
nim Şirketmden : 

Dördüncü da."\·etname 
llrl.nci ilin 

Aslan ve };s.l\ıhisar müttehit çiıneıı-1 
to ve su kireci fabrıkuları anonım ;ılr
kcti h:ssedarlorırun Atideki ruznıımc- ı 

Yi mtizoıkere etmek üzere IcvkaHide 
surette içtimaa davet olundukları 16 
Agustos 1940 t.arıhli birlııcı ve 23 ey
lül 1940 tarihli ikınci ve 13 teşriııisa
ni 1940 tarihlı üçüncü içtimalarda Ti-

1 

caret kanununun muaddel 336 ıncı 

maddesinin istilzam ettiğı nisabı içti
ma hasıl olınadıgmd:ın, şirketi mcz
kure hıssed:ırnnı aşağıda -,azılı ayni 
ruznameyi nıuz:ıkere etmek üzere 19 
ktınunuevvcl 1940 tarihine müsadif 
per:ı:.-mbc günü srtat 14 te Beyoğlun
da tstiklal caddcs.ndc Serklidoryan 
(Cercle d'Orient) binm::nda dördun
cü bir fevkalade heyeti umumiye iç- ı 
timnma davet olunurlar. 

Mf..cl isi idare 

Aslan ve Eskihisar Müt
tehit Çimento ve Su 

Kireci Fabrikaları Ano
nim Şirketinden : 

Sayın hissedarların nazarı 

rn 
1~ 

İLAN 
1\1aliyc \lekaleti ve Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasından : 
28/5 \"e 15/12/1934 tarih ve m3 - 2614 nwnarah kanunlar lllU(İ-

binc~ ihracına salahiyet verilen ve geliri trunamen Sıvu -~ 
demiryolunun inşasına tahsis olunan % 7 celi:·li Sivas - Enurum ~ 
razının 20 senede itfası me:rut 5.5 mflyon liralık yedinci tertibinin 
koyıt mu:ımclesi 5/12/1940 ak;;aıll! nihayet bulmak üzere :W/ll/1940 
sabahından itibaren br.~lam1~tır. 

T:ıbviller :t>5mi1 ne muharrer olup beheri :!O ve SOO llrıı itibari k11· 
cıette b.rHk ve .35 lik ol..ırak iki kupüre ayrılmıutır. 

Bu tahviller umumi ve ınUlhak bütr;clerle idare olunan daire vt 
milesscsckre vilayet hususi idareleri \'e belediyelerce .rapılac~ 
müz~yı.:de ve mnnnknl!a ve mukavelelerde tc..'l1inat olarak ve huineee 
ııatılnuş ve sotılacak olan milli eml.ik bcdellermin tediyesinde başab~ 
kabul olunacakları gıbi ceı ek tahv:ı \ e gerek kupon bedelleı-i de tah· 
villerin tamamen itfasına k:ıdıır her türfü vcrgj ve re.simden .rnua! 
bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı c;4 !.5 olarak tesbit etlilmistir. Yani ~O 
liralık birlik tahvil ~deli 19 ve 500 liralık tııhvil bedeli de 4i5 liradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyeti :Merkez, Turkiye Cümburi· 
yeti Zirout, 1.'urkiye 1ş, Emlak ve Eytam, Halk, Turk Ticaret, Delt-di· 
yeler bankafarı ile Sumer, Eti Bruıl:far tnr:ı!ınd .. ıı icra edilmektedir· 
Diğer b:ınkalar vasıtosıle de tahvil alı.mı temin oluttcıbılir. 

Sermaye ve t:ıs .. rufhmnı en emin ve en çok gelir getıren snhalaıd:ı 
işletm<.'k istiyen!Ne keyfiyet ilAn ve 15 günlük su kripsiyon miıddeti 
:uı.rfıncia b:mlrnlora mı.iracaatlarının kendi menfaatleri iklızasından bU· 
lundu.1u işaret olunur. cl0990> 

Fiyat mürakabe komisyonundan 
36 numrualı ilan - Ceb fenerkri \ e ceb fenerlerinde kullanılan pil 'tt 

ampullerin her bııındl'n ve;) a he. inden ellerinde ild~er dıiziııeden fazla bil• 
lunanlar bu mall:ırın ciııslcrinı ve ınlkdarlurını biı· bey:ın::ıme ile 2/12/194• 
pazortesi günü nkşmıııno kadıı.r Mıntaka Ticaret Mildurlüı;undl: Fiyat "fdil• 
rnkabe bilrowna bıldireccklcrdir. 

llaseki, Cerralıpaşa, Beyoğlu Ye Zührevi bastnlıklar h~tahanelerı1' 
Zeynep Kôınıl doğumevinin yıllık ihtiyacı için satın alınacak 8000 kilo s .. d• 
yağı ve 1345 kilo tercyıı&!ı kaprılı z:ur usulile eksil'ıtH'YC konulmı.ıçtur. s:ıJe 
yağının beher kilosunun muhammen bedeli 17) kuraş ve_ tereyağının 180 ı,.1l· 
ruştur. Tolilıler sade -.;e terey:ıgına ayrı ayrı tekli!tc buluııab lirler. Mu,•:ı"; 
kat teminnt mikdarı 1201 lira 58 kuru~tur. Şartname Z:ıbıt \ e Mu:ımellı 
Mudürlüğü kıılemindc guı ulecektir. ihale 9/12/19-iO p:ızarteşi gu:ıu ~nt 15 

de Dainıi Encümende yrıpılacakt.ır. Talihlerin ilk teminat makbu.ı: 'e'!' 
mektuplan ve 940 yılına aıd Ticııret Od:ısı vesilrnlarilc !!490 numaralı k:ınll~ 
nun tarif::ıtı çevresinde lmzıı lıyacakları teklif ıncktuplonnı ihale gun\l 
sııat 14 de kad:ır Daiıııi Encumeue Yermelerı lazımdır. (11000) 

1 ILANL~Ri'J 
Taksitli Emlak Satışı sekiz 

EMNiYET SANDIGI 

senede o/o 8,5 faizle ödenir 
Semti Cinsi Muhamrııc" 

kıymeti 
Beyoğluncla Tala' l:ı Ktuı1crhutuıı m!lhnllesinde Dcs---K-6._r_g_ir_ ev _ _;;,_9_~ 
pot ycn.i I\'.okoroz sCJk;ıi;Jnd;: eski 3 yeni 5 No. ıı 
Kasımp ... şado K:ılyuncukullugu mahallesinde Kor
ncş<;i sol:ağında ~ki 20, 22 mu, yeni 69, 75 (~o. taj 
24} No. 1ı 

K irglr ev 

Alışab ev 300 üskildarda Gülferııhatun nıahallcsindc Aziz l\lalunud 
Efendi sokağında eski 42 yeni 20 No. lı. 

1 - Arttırma 16/12/1940 tarihine dı.i~en pazartesi günü yapılacak '{f 

13 ten 15 şc kadar devrıın e:de1.:cktir. 
1hale arttırma sonunda en yiikstk bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymeüu yüzde 15 şl ııisbO" 

tinde pek akçesi yatırın ... k lazmıdır. 

3 - Arttırma bedelinin dürUe biri peşin geri kalaw sekiz senede !.C

kiz müsavi taksitte ödemr. TaksiUer % 8.5 faize tabidir. 
4 - Taksıller ödeninceye katlar gayrimenkul S:ındığa birinci dereccd• 

ipotekli kalır. 

5 - Binaların fotogralları sandık dahilfodeki satış ~aloııunda tt~!Ut 
olunmaktodır. Faı.l;;ı tafsilat alnıak için salonu müracaat edilir. 

Emlak Almak ve Satmak istiyenlere 
tstonbulun her senıtiııdc her çeşit emUık :ılmak ve satmak için en ı.ısa 

yol satış salonumuzun Zl) nretidir. 
Satıcıd:ın alııınn te~lıir ücreti: Bir liradan ~&ı olınonı:ık fı.zcre üç rı1 

için bin liroda on iki Luçuk kuruştur. Satıştan sonra başka ücret almnıız. 
(113li0) 

dikkatin o 

mr;~~~k;ı!~~;:~~d:~:ı~~~nb7rü:= ,,. Hakkile kazanılmış bir şöhret 
manda ifa ve int:ıcı sayın hisscdar-

1 
A o a 

l:ırın mcnfarttleri ica~ından o!dug_un- ~ o M n n ~ Da ~ d Da n 
dan fevkulfıde heyctı umuııııye ıçtı- ~ U U \YI ~ 
mnına icabetleri lıllh:u:sa ricn olunur. • • 

ıst:ınbul, 30 Te~rinis-"'ııi 1940 - H A c ı a E K ı R ~ 
Mecliai idare -" 

- Ha) ır? Nalilc çeneni yorı11:ı. - Zorcrı )ol Zm rı yoı.· B ::ı-ı 
!anılar yabnncı)a be ui)orlnr, ek -
mekleri d<.'ei l r •ıi.z. 

Dedi. D:ıkk 
- Parç I o •tu •ı.on ız e»mı klcıı 

ster yiyiniz, ı ter kopeklcrc \'eriniz, 
onları geri alır m. 

:> uınru :u suratına indtrcce •ini 
dı. 

Bn nı sallıyarak: 

- - II.lydi. Haydi! Bura_ı lm\"ga 
:rc ı d ı.tl, isterseniz m ll::ırıını 'e in 
paı n.uı.ı :ılın. 

Bir çalg cının seyahati 
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- Polis yok mu polıs? Şu ıki scr- ı 
seri çingcnı>)i pofül! \icr<.'Cc~inı. 

Diyordu. ls !cnrı! Herıl bizi polise 
teslim edecek olursa Vıyanad:ın ayrı
Jamıyocalttık, l-'redrıb: 

- Sa\ u.alım. 

Yuz do!tsan mark. 
Yüz doks:ın ın:ırkı nereden bulır .. 11 

irli? 

- Btına b:ık mösyo biletçi. Goıt;. 
yorsun ki paramız yok. S!.:: de bir-" 
l<.'ıızi.lıi t y:ıpnuyorsuııuz. O hald~ 1>1· 
Zj elli ın:ırklık yere kadaı· gotiır\l' 
nüz, dedim. 

Dedikten son a butL'n l'kmeklcrı 
.ıldı, yerine doı t tane b :şl.:ı ckmt'k 
erdi. Dükkün •• pı .nd n ~ıkmnk 1 

uzere iken aklıma bil' ~c.y geldi. Yn 
rucuk, pasdır rn, r.e> nh- de bızım ) i
yce<>ğlmi.ı: bir ~ey degıl ist:? Sonra 
bakkalı nerct!C> bulacaktıl •. H:ızır ak 
1ının gel mi iken her re so:-a) ım de
öim. Dakkal k, ıdiln döndugumu go. 
rür t:ormcz: 

- Yine ne oldu? 
Dedi. 
- Hiç bir ey olınadı. Fııknt lıirnz 

müsade cdinız de şıı katıkları mu-
ayene cdeccg :n. ı 

- Nasıl katıklar? 
- Corum sizden almı~ oldUt.-urnuz. 

:UCUb'U. 
Herif söztimü kesti: 
- Artık sabredemlycceğim hay

azıar, iiimi, gucümıi bırah-ıp sizin 
lemi u&raŞ<ıca~ım? Defolun dış:ın, 
şimdi dayıık yer iniz. 

Dedi. Fridrih: 
- Pardon ı.:slo bakkal! lkide birde 

la:yaktan bah.:..ecl')orsunuz, hnlbuki 
>izden d:ıyak y~yecl!k kadar çocuk 
deliliz! Şunları görllyor mu~un? 

DC..:.:. Muşterilerdcn bir ikisiııi!l I 
mddohal<>si üzcrl::ıe p. dırın. Jarı mr
;:yeııcye lüzum görmed,k. D ıl.kföıcl.m 
dıs-.1rı t'ıktık. Kapıdan çık. ı ken; 1 

- ileride ekmeklerde ann on de
dıı;ırııı. kokulu şeylerden çıl .. c.-k o
lurso ben yapacağımı bilirim. 

Demekten kendııni alaınndım. 

Frıdrıh ~iıldü. 
- .A.lfred ne yapabiliri:ı: ld? J\!c

sel:i şimendiferde gidcı kcıı ... 
- C:ıııun uzotma. tık tevokkuf ye· 

rinde herifi polislere h:::ber \'eriıiın. 

- Haydj bakalım öyle olsun. 
Baltk:ıl dükkAnında bir s.ı.,ttcn 

:t.i) ade vakit geçirmiştik. t. tasyonun 
b'ilyuk k::ıpı:;mdan içeri giı digımız 

zam:ın pencereler açılmı,;lı. 
Ben: 
- Fridrlh bu herifler ile p:ızar 

hk pek güç. Yorım s:ıat uğrasm:ık 

:ulz.ım. Onun lı;in şimdilik knrruınm 
doyurmaktan vazgeçelim. 

Dedim. Arkadaşım razı oldu. nu 
defa iJ...-imiz birden küçük deliğin ö
nüne yoklnşbk. Fakat biletçinin su
r:ıtim:ı indirmli olduğu tokahn acısı-

t; 

nı crıın unutumadığımdan ba~ımı 

pcnceıeden içeriye sokmadım, yalnız 
ağzımı y.ıklnştırrrnk: 

- Hey' İçeride kimse yok mu? 
Bona buk. 
De{Lı:ı. 

Biletçi: 
- Ne b:ığırıyc!' .. unuz, bunlar d:ı 

kim? 
Diyerek (\elikten bize dot,'TU b:ık

tıkt:ın sonro 
- Ha, deminki çobanlar gclıni~! 

Dcdl. llcn Frldrihe: 
- ArkadD~! Bu adam yine iyi 

lmlıı. Yokso baş.kası olsa idi blz.i çin
geneye benzetirdi. M:ıamafih bizde 
ı,.'Oban kıyofcti de yok rımm:ı ... 

Dedim. Biletçi: 
- Ey söyleyin bnk::ılım ne iı:tiyor

sunuz? 
- Mösyö! Evvelce de söyll.'dim ya 

Napoliye gidiyoruz. H:ılbuki siz yUz 
dok&ın mark istediniz. B'zdl' o kadar 
para yok. Bir zengin ad m için yüz 
doks:ın mark bir şey d, •ıl. 

Herif ııözümil "ltesti: 
- Arlık uzaun:.1. Siırd, l ılı t nı:ı.-

halli kalnb:ıhklrışı.-. '!ine tı eni kıı-;ı
rırsmız. Muksndınızı açıkça söyleyi
niz. 

Dr:tlJ. 
- M::.ksadımız ınö • o! II .. tıtın 12 

için terızılfi t. 
- Ne söylüyor~ı.ın be lıeri!? ?-!e 

tenzilatı? 

- Yok giJceıune;pni:!: nı:i.,;o ' :!='a • 
z.arlıksı7. işe gi .. işcnlcrdcn d ~-li.· . Ne 
tenz.ilatL olocnk' iki ki i ye•111 r..cırlt 

verdıkten sonra: 
- Yuz doksan m:ı~l. nni.ıdın mı? 

Napolıye iki kişi di.ırduncü me\ ki 
yüz doksan m-.rk. 

Fredrih lmlağıma: 
- Bir kaç kuruş d ho 1':ızla vere

lim. 
Dedi. Ben oılet.;1ye: 
- Haydi miıs)'ô! 13 zlın iııimizi de 

g6rünüz. Size oıı morl: d:ıha, Otuz. 
mark oldu. Otuz nı. rlt 1 uz.ııunak pek 
kolay mı? Veresiye dc"'il. Şlnırli pa
ranızı aloe:ıksınız. 

Dedim. tı;eddcn 1.ol 'l bir "es: 
- Orrıd:ı ne oluycr? l\k · kim llel 

konu:;uyorsuıı? 

;, 

Dedi. 
- Conım şurada iki budala v:ır. 

Bileı için pazarlık ediyor, iki kiii 
Napoliye otuz. mark \'eriyorlar. 

- De!et ~:ıpkınl:ırı! E&,lcnc~yc mi 
çıkmısl:ır? 1 

Bu sırada arkamdan biri cekctlrrıin 1 
eteğini kuvvetle ı;ekti, birdenbire ken 
el.mi zaptcdcmcdim. Arka üstü y<.'re 
yuvorlaııdım. Belim pe't ziyade ağ- 1 
rımıs idi. 

Deni yere yuvarlıyan ı ezoketsi.ı: 

herif: 1 
-;- Hoyv:ınlar! İki sa:ıttir bilet n.:ı. 

hallini i~aı clıni~ler, herkesL'l ı. 'ne l 
gücüne mfıni oluyorlar. 

Diyerek bilet pencere ine> y .. 'tl.ı<: 
tı. Ben hemen ayağa l.nfütını, iifl~cn~
den, hiddetimden herifin ıucrine hu-ı 
cum ederek surotına l.U\'\'etli b.r 
tokat vurdum. Herif: 

- Vay terbiyesiz çapkın! 
Cümlesi ile tokattı mul obele etti. 

Frcdrih de i~ müdahale etti. Herifi 
güzelce dövüyorduk. Folmt yanımıza ı 
b irikenlerd'-'n bir ikisi bizi ayl!"tiılnr, 
herif: 

Dedı ise de buna h<.Lct 1'.alın~dı. Bir 
],aç l:i"i herifi teskın ctti!er. Muıı:ı.zaa 
bertaraf oldukUın sonra heri! biletini 
aldı. Yunımızd:ın geçcr:kl·n: 

- Ben size a4:un do\ me1:i göste
terirdiın scf ller, fakat ne ise. 

Dedi. Ui:t hi~· :ıldırın:ıdık. Bilet ye
rinde kimse k:ılmamı~ı. 13u dcfu da 
L'imendücri knçırmam:ıl> i~·in .ark:ıda
ı;ıma: 

- Ben herife beş on kuru:; daha 
fazın vcrcc<.'ğlm. Ne olu::-sa olsun, 
but·:ıda l;:ıloc:ık degiliz y;i? 

Dedim. Biletçiye söz anlatmak lm
bll olınuyor. Yirmi m:ııktmı lm!-':;ı 

çıktılt, yine dedib'İ.nd~n fnşrr.ıyordu. 
Nihayet: 

- Artık çoı{ oldunu~! Bilet p:ı -
z:ırlık ile alınnı:ız, :fiyatı iızcrlnde 
matbudur. Beş para noı :mın:ı s.ı -
tılmaz. Anladınız mı? A·ıl . adınız 
ise karakolda size :ııılatırlar. 

Dedi. Benim camrı ıkıldı. C1;bim
dekl elli dört marloıı clli'""nı çıkar
dım, herife: 

- 1ştc siz.e elli mork. Y'•ıc olmaz 
nu? 

T)('dim. 

- Ondan ötesi ne ob-.:ık? 
- Senin nene Iaz n. Bacaklarıı1 ıı 

Y<'k mu? Yürürüz. Yolu bilmiş ol5' 
idik hiç size muhtaç olm. z, çc}:Wt 
yol:ı ı,;ık. rdık. Ne ise! 

- t ~te size elli m«rl ... Xcreye k:t 
dar l'Ôlurebilirsiniz? 

- Ben götilrccek değilim. Şir.ıeJl• 
di!cı· götürecek. Aıılııdııuz mı? 

- H;:ı nnl:ıdık. 

lç<':.-ide bir kaç truıe dılha bilct9 
v:ır ıdi. 

Bunlar da deliğin önüne topl.m11ıı 
lor, bizi seyrediyorlar, ara sıro J<:ı}l• 
k:ıh:ılar le gulüyorl:ııdı. 

f;&bahtan beri bizi uğı aji.ıran bi
letçi bir Jd"ığıd üzerine btr scylcr y:ı:t• 
dıiftan sonra: 

(Arkası ,-ar) 
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