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Mihver devletleri 
karşısında Türk 
polit. as 

• • • • itabe er· ım 
Türk politika..'" ta.fa, beır za

.ınan inkar oluwın vfidlaJ'.'8. 
dı-ğil, rmliteyc istinad ediyor 
"e ı,ruv açıl ve dürü t bulu
nuyor: Karşısındn.ldnden i'ite
lfİği df'ı hundan başka bir §tıY 
cltj;ildir. 

- __ .J 

ihver dı>vlctlerine kar
§1 'J'Urlnycnin ta.kib 
ettiği siyaset gayet 

~llVVctlidir. Burada "kuvvetli,, 
ltelinıeaini şiddetli, hasmane 
ıuhud muarız manasında kul
~!Urııyoruz. Bunun gnyet haklı, 
1.!Urüst, açık ve her balamdan 
!:1üdnfaru:ı kolay olduğunu an
'<llı:n ..k istiyoruz Tiirkiycnin 
h.aki!~i kuvvet kaynagı işte bu 
aıyuscttir. 

re 
« Yeni T .. r .. iye .. n, yükse:<, pa lak Türkiyenin 
istikbaline h 

0

ikmetmek üzere yet. şecek arlca
daşlardan büyük hizmet er ve çok b .. y .. k va-
sıflar beklediğimizi tekrar ederim. Bu vasıf ar 

~lilıver devleti< n Türkiycden 
~kayet edebılm 1r için hiç bir --
ho.kıı scbeb gö teremezler. 'l'ür
kiye ne Almruıyava, ne 1talya
~a karşı biç bır zaman mütear
i2ııne bir emel bel"lcmemjştir . 
:.aten bunn mnddeten imkfın 
~oktur. Türkiye büyük bir Av
t'upa devleti olan Almanyaya 
hUcunı ctmeyı bır dakika bile 
fllılına getiremez. ltalyaya hü
C\ını edecek kadar donanması 
~a yoktur. Oniki Ada meselesi 
1attsna edilltlre, İtalya lıe esas
lı bir ihtilaf çıkarabilecek bir 
~beb de gormliyoruz. Alman-

sizde vardır. Kanınızt. ~ var r. » 
Atu•• r., 4 (a.a.) - Siyasal Bilgi-

b~~ ıle böyle bir mesc1emiroen 
ılc bahsedilemez. 

~ l ler, «IVhılı;;ıye, okulunun kurulusu
nun 84 umu \ c yukt'.ck tt.>dnı1 mücs
s<'.SCSi olu Jnuıı 63 uncil yıldonümü, 
Celiel'idckı ukul binasu·.da buyuk 1.Ö· 

renle kut!. nını§tır. 
Reisi ı.ımhm· 1sn ~ tuonunun yüce 

buzurlarJlc 6Cre.flendirdıklcn bu 
merasimdi! B. Millet .Meclisi reısi, 

BaşvU'il, Vekiller, mebuslar "'' içle-
(Sonu aayfa 8 alitun 4 de) lilli Şef ve Beisiciimhurwnur. :ismet tıwnıi ----------------------- . -- ---

4vekilden m ··rekkebl 
bir komisyon urulduj 

--- -·--

--

F'alcat bizıın Almanya ve 1-
t.1lyndan çok elkfı.yetlerimiz ve 
~lldLcrelerimiz vardır. F;ski Ro
ma,_ imparatorluğunun varisi ~1: 
dugunu ilan eden ve Akdemzı 
k<!ndi denizi yapmak isteyen fa. 

t lta.ıya yalnız bi7jm iÇin de
bütün Akdeniz devletleri için 

Komisyonun vazifesi ihraç ve id 1 Ma. edonya Komitesi az zam nda bütün Bul-

dd 1 · · f. 1 b. ~ gar havasına hakim ve kelimenin en geniş 
r tehlikedir. Her tarafa teh

•lırııer savuran 1 nşist nutukla
tını dahili pohtıka manevralan 
lcubındnn telakki ederek lii.kay
d:ıne knrşılamağa imkan yok
t~r. Çlinkti Akdcnize hft.kimiye
tın faşist ve emperyalist İtalya 
lçitı esaslı bir politika teşkil et
U~inden g:ıflet göstermek afie

ma 8 er nın ya a 1 fi t s 1 etme 1 }manasiyle ~rarengiz bir cemiyet har ne geldj -
laşemüsfeşarlığl hazırlıkları' Blitün Bulgar tıırihinde en

7 
_____ _ 

mUhim rolü oynamış müessese, y A Z N: 

dilınez bir hatadır. 
. l.ı"'aşist İtalya, Mihver Yasıta· 

t1yıc aı·lmsını Almanyaya claya
llıktnn sonra, bütün bütün mü
learrız ve f nal bır şekil aldı. 
~arlti Akdenizi, Ege denizini 
~~nelisi için _!lir hayat sahası 1..., ... , +.ı.-..--.ı.-ı..ı.. Volos ...J.rlnd.rı ,_..._.ı;. basar 
ilan etti. Bogazlardan Knradc- """"ruı _,,,,,_.._...-.u · 11'1""' .,..., ..... 

Antara <i (Husui>l) - Lüı.urn gö -
rüıcn ithal ve thraç mnddclcri ı-:in 
:fiyat t~yin etoıel. 'e bu fıy:ıtııırdan 
noksan vı>ya Cazla sab!)ı ınen('yleınek 

iŞ 
K 

LA 
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ıı.-ıl;;hıH1 ~re MalJyc, ı 
l!tb at, 'l. • t vektllerın-

d!N m\11 < k h• u •Jll '" m ısyon tc~kıll 
(Sonu aayt;a 2 aütun 6 da) 

lliıe atlamak t.asavvurlannı y ) J A H•tJ M ) l f 
Ortaya dölttü ve günün birinde unan ) ar ya ) er • 0 0 O 
Arnavutluğu ele geçirdi. B h sust h t ft k 
.ıt~yanlar, Hallrn.nlarda ken- seranda o··nu··nde mu··ıaAkatı u u a er ara a ço 

dileıınin malfırnat ve mm•::ıfaka- - sıkı f l 
!~olmaksızın hiç bir ffCY yapı- ~ ~ le fiş er yapılıyor 
G1.tnıya.cağını büyük bir gurur 
•le a<:ıktan açığn ilfın ettiler. Kc- ltatyan resmi tebHOI de MUIAkat aafhaları hak- . -------

Makedonya. komitesidir. Dene-
bilir ki Bulgar devletinin umu- A N K 
m) poliUkasmı ı;oıı elli sene zar- • • • 
f ında, resmi Bulgar hillrumet -
!erinden ziyndc "Makedonya da-
hili ihtiJfıl komitesi,, adını taşı. 
yan bu tedhis ruüessest.>si t.emsil 
etmiştir. 

Komite Bulgan~tanın her 

1b'!l'lclcr üzerine.le oynamak, bir- Yunan tazyikini itiraf kanda verilen şayana 
•rlmizi nldatmağa kalkmak ne . 

taraf mda o derece gcruş bır şe- 1 

bekeye f'alıib olmuş ve öyle es
rarengiz bir hava yaratmıştır ki 
Bulgru-ıstanda rastladığınız a
damlardan kimin komiteci olup 
olmadığını ve yahud kimin ne 
kadar yaşayıp ya.~amıyacaj;'llll 
ancnk ve yalnız bu komite bilir. 
Ne tarihte, ne yeni çağlarda, hiç 
bir gi?Ji cemiyet, Bulgarın de
ğil Bulgaristan<la, fakat bütün 

Hava ta:ırr\12larına :karşı 1,sıklann 1 n .. rnc ıııın uıtbıknh ılım g !<!e de e dür.yada şöhret kaza.nmı.~ bu 
maskC'lcnme ve röndurulmesi nizıım- h<>mmiyctlc tefti:; olunmu§tlır. Mal\edonya lwmitesi kadar hem 

fayda verir? ltaıyanın hakika- adıyor dikkat malOmat 
len eski Romn imparatorluğuna :A.tina, 4 (a.a.) - Salı akpnn 
Varis olmuş gibi Balkanları, Ya- neşredilon 88 sayılı Yunan teb
kııtr..,arkı, kısmen Anadoluyu liği: 

Vıl:ıyt t, m»v•'.lııl h.ıtaL-ııı ı;uraüc sııTlm iyi muhafaza, hem kara-
Londra, 4: (&.a.) - Daily He- ' H a r b or.lt>mcl. gaycsilc tt'rtiı; ve kontrol • nnı onun ka<lar hunharanc tat-

rald gazct.esinin diplomatik mu-r- -9\ lcrıııi dun geceden itibaren tcşdıd bik etmesini bilmemiştir. Bu ba-

t\İif uz altına almak hırsına dü.5- Pogradeç mıntakasmda şid
'nüş olduğu bizce muhakkak- detli muharebelerden sonra Yu
tır. nahlar yeni tepeler iKal etmia 

habiri, Bitler - Molotof mülakatı .
1 

(Sonu uyfa 3 sutun 2 de) kımlardan Makedonya komitesi ıur Makedonya KomiteS 

==~~:~~r ~!~ii Vaziyeti Vekiller Heyetinin,====So=n=u =sıı=yf=a=4=ıü="tu=n=1=d=c=) ===Reisi=· =T=Od=or=A=lcksan====d=ro=f= 
Almanyanın da milli budud- ve esir almışlardır. 

!arı içinden çıkarak hayat Cebhenin sa:ir kıeımlarmda 
l.lilhası bahanesi altında etrafına muharebeler, Yunanlılar lehi
laşması ve §imdi de yeni bir ne b~ı torakkilerle devam et--f 

teklif edilen taahhüdlerden hiç b• k 
birini .~abuı etmemiştir. ~u ıı_a- Amavudluk harbine lf ararı 
ber, dun resııU Rus mahfıllerile • 
9l1r:ı münasebetleri olan bir ma- daır 

.ı\~pa n.i?.arnı ~cuda getir- ektedir (Sonn sa. s, SÜ. S de) (Sonu aayta a sutun 6da) 

lnc:ge knlkmnsı bızı uyanık ve -:m=======· ====================:::::her ihtimale karşı hazır bulun-c "\ 
lnağa sevkeden bir amildir. Valiye verilen ziyafet ı 

:Binaenaleyh, Türk politikası 1 1le mihver politikası karşı kar- -------- -------------' 
~Yn gelip alul ve mnnbk daire- · 
"lllde koııu§mn.ğa kalkarlarsa 
lliıcak Türlr politikası bu dcv
~·tıcrden §ikayette bnkh olabi-

b~· Mihver devletleri b~zden. h~ç 
ır vcchile menınunıyetsızlık 
%ynıı ctmcğc lıak kazanamaz
lar. 

Fakat siyasıyatta haktan 
bahsetmenin gülünç olduğunu 
biliyoruz. Biz bunu unutm~ ot
flak hile 1.:Uhver devletlerinin 
'i d"lcri bu hakikati biitün dün
Y<.ı.ya öğretmişlerdir. ·Kuvvetli 
llevıetıcr knraı laştırdıkları tc
~Vüzlcri icray. müsn.id vaktin 
l~üı ettiğim gorünce herhangi 
bır scb b icad ederler ve uydur
ma bir hnlI maske.si altında ta
f!ı-1 UZa ge erle.r. 

l3iz mıhver d vletlerinden her 
l=(thıkii normal münasebetlere 
clcvam ctrırekten başka hiç bir 
fJ<ıy istemiyoruz. Onlar da bu 
norınaı mU:nasebetlcre devam 
~lrnek mesleglni takib ettil ... leri 

llüscyin Cahid YALÇIN 
( 6onu ı.ayfa 8 ıOtun 3 de) 

-.. 

~-ü ziyafette Vail, Orft lda:ro Somutaııı ve 
Parti Müfettişi arnsmda 

Vali Doktor Lfıtfi Kırdarın 
üçüncü vazife yılına başlaması. 
eerefine Basın Biı liği tarafından 
P n r k o t e 1 d e verilen z.i. 
ya.fct çok samimi bir hava için
de geçmiştir. Ziyafette örfi 

İdare Komutanı Korgeneral 
Ali Rıza Artwıkal'la Parti Mü
fettişi 1zmir mebusu Reşad 
Mimaroğlu ve gazete sahib ve 
başnıuharrirleri hazır bulun
muşlardır. 

ı~ 
Bir çok kimseler İtalyanın 

40, Yunanistanın ise 7 mil
yonluk birer ınemleket oldu
ğunu düşünerek 1talyan1aıın 
nasıl oluyor da bu işde bir 
muvaff akıyct gösteremedik
lerine hayret etmektedir. Fa
kat ~<Je askeri bir gözle baka
cak olursak bu muamma çok 
çabuk ba1ledi1ebilir. Ve İtal
yanların, Yunanlıların büyillr 
§eeaat ve kahramanlıkları 
haricinde ne gibi maddi se
bebler yüzibıden bu harbcie 
muvaffak olamıyacakları 
meydana ~lkar. 
Vakıa ltalya 40 milyonluk 

bir devlettir. Fakat bu cihan 
harbinde kenclismc düşen en 
mühim vazife Afrika kıtası
na isabet etmektedir. Bugiln 
İtalya Habcşistanda, Somali
dc ve Trablusgarbde kendi 
mesahei sathiyes.inin takriben 
beş misli yeri müdafaa etmek 
ve bu mıntnkalnrda hatta ta
aruz hareketine geçmek mec
buriyetinde ·bulunmaktadır. 
Gitgide artan İngiliz kuvvet
lerinden başka bugün ciddi 

(Sonu uyfa 2 ıUtun a de) 

"'-~----------~ J 

• 
Ortı idare. KomutanhOma 
devredilen alAhiyetler 

Ankara 4 (Huswsi> - c>rrı idarenin Bu izdihama başlıca sebeb mektebi erin ve 
de\ :ımı mtidrl~ııwe mezkur mınta- d • ) • J } • • b• } • d · 
lr;;l .. rdn polı& V:l41fe ve :salfıhiyct ka- aıre enn açı JŞ saat eJ:lnlD Jr eşmesi )f 
J1urıunun 6, 13, l4 ve 21 inC'i maddc-

lCl'.ile S ınu madılı nın D ve 9 Ullt:U mnd 
denin 1" fıkrnlnı mdaki s:ıl[ıhiyctle

rın 011· idare ı..omutanlıitınn dcvre
dılmcsı Heyeti Vekıle<'c knrnrl:ı:ıtınl
mışt.ır, __ _,. ... ""...--------

Resmi devair 
saatleri de 

değiştiriliyor 
• 

Mesaiye saat 9,30 da 
başlanması isteniyor 
Recmi dcvairln mesai snnUcrinde 

yemden 1ach1at yapmak üzere lstnn
buı vil!'ıycti hfı.kCımcte müracaat et
mlsilr. 

Vıliiyct.in bu ~uracaati Mnnrif 
Muılurltiğümin vi~yele yaptığı bir 
talcb uzcrlnc karnrlaBtırılınıştır. 

Maarif Mudurluğu bu talebındc mek 
teplerin ve devairi resmiyC'llin sa -

(&onu ayfa 8 ılltun S de) 

r.11'- tek tmmvay srabasmm bir güı>ilc ta:lıd:ığı yolculamı ~ 
(İdarenin sahih olduğu 156 nraba gün.de 250 bhı kisi or!) 

.LYamı ı;ayfö 2. sütuD 2 ~ 



Ooktor Ensari: Müs
lümanlar arasında 
Garb doktorluğunu 
en muvaff akiyetle 

temsil eden adam .•• 

Yatat:'lllla girdim. cibinliği. sı
kı ınkı kapadım. Kındmtan ge
cesinin seslerini dinledim. Za
man zaman bir çocuk ağlıyor, za 
maıı 7.aman kahkahaya benzer 
acayip ses er işitiyorum. Erte
si gün bunların maymun ve ça
kal sesi olduğunu söylediler. 
Biraz sonra kanat sesleri duy
dum. Dış balkona açılan kapının 
üst penceresinden iki kuş girdi. 
bir hayli u~uştı.ıktan sonra kar
yolan n cibinlik direkleri üstün
de tünediler. Hayat birliğini bu 
kadar derin ve hakiki bir şekil
de hissettiren acaba başka mem
leket var mıdır? Bir cebhe
den hakarşanız hayat bir şey
le bölünm miş, öteki-cebheden 
bakarsanız - belki bu fazla bir
liğe bir aksülamel - insanları 
birbirinden ayırmak için vazih 
ve g" ilinez hudutlar çizilmiş. 

U un müddet uyanık kaldım 
ve üsündüm. O diyarda her 
g "C böyle kendi kendime dü
sünmek bir adet hükmüne gir
eli. Hindistan. en hakiki mina
siyle hHkatın atelyesi: İlahlar 
ve insanlar; en güzel ve en çir
kin, en vahşi ve en munis hay
vunlar; en eski ve en yeni şe
killeriyle f'kirler ve sanat... 

Hepsi üstüstc, karmakarışık 
bu atelyede görülüyor. Vaktiyle 
ben, yeni Rusya ile Amerikayı 
ivi tedkik eden adanı tarihin is
li ::o.meti hakkında bir fikir e
dınir sanırdım. Şimdi bu acayib 
ülkenin de fikir, sanat hatta 
siyaset dünyasına vereceği bir 
çok şey olduğuna inanıyorum. 
:M n ınafih bana bu hiı:;si veren 
Rindistanın eskiliği değil İçin
de dinamo gibi işliyen, güm
biir gümbür atan hayat. Belki 
bu miilabaza.. Çin için de, Japon 
iciııde vardır .. Belki tarihin yü
rÜdtiğii yolun nerelere varaca
ğını tahmin edebilmek için, kü -
',.ilk büyük, içinde hayat böy
le dinamo gibi atan her memle
keti bira.g bilmek ve anlamak 
lıi7.undır. 

Doktor Ensari, Camiadaki 
kon eranslar bs~-ılamadan ev
vel cUnlemnek, etrafımı görmek, 
biraz da memleketin maddi, 
mane\'İ iklimine alışmak için, 
bc-ni on gün serbest bıraktı. 

Doktor Ensari (1) U.P. eya
lctindendir. Çünkü, her yerde ol
dufrıı gibi, orada da muhtelif 
vila)etler aşağı yukan muhtelif 
zihniyetlere ali.met olmuştur. 
Hindli mütefekkirlerle konuşur
ken bir kısmı size U. P. eyaleti
nin en çok lider yetiştirmeye 
nıüsaid Olduğunu söyler; bir 
kısmı da hudud eyaletinin asıl 
başbuğ yetiştirebileceğini iddia 
eder. Her halde 1935 senesinde 
bile Hındistanın istiklali doktor 
Ensarinin hayatında (2) alı
nabilir gibi görünmüyordu. 
Buna rağmen mütefekkirlerin 
nıüstakil Hindista.nı idare ede
cek zihniyet ve kabiliyet için ne
ler düşündüğünü göstermesi 
ba.kıın1Man beni alikadar etti. 
U. P. eyaleti halkında idare ve 
liderlik evsafı görenler diyor 
ki: 

"U. P. balkı süratle düşünür, 
çabuk anlar ve kavrar. Ayni 
zamanda teşkilatçıdır ve zihni
yeti tek cebheli değildir. ,, 

Doktor Ensarinin ecdadı şi
malden gelmiştir. Aralarında ta
nınmış askerler, hakimler, me-

( 1) Unii.ed Provinces. 
(2) Doktor Ensarl 1988 senesi so

nund oldü. 

,.. 2\ 
Yeni Sabah 
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cV •ftJ 8abeb a tlnderlfeR yamlar 
ve eıtrak ftell'•ıtlWn edltm..,11 lath 
olıınm• ve lııunlaruı kaybolmala.ruı
dan ~ol~ ltlt bir •eeull7et köal 
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murlar ve ulema vardır. Eğer 
insan ccdad vasıflarına tevarüs 
ediyorsa Ensaride cesaret, teş
kilat kabiliyeti, kanun mefhu
mu, ayni zamanda ruhani evsaf 
olması 18.zımdı. Bütün bunlarla 
beraber Ensari doktorluk mes
leğini intihab etmişti. 

Bu adam bütün manasiyle 
Hindistan topraklarının mahsu
lüdür. Tahsilini evvela Haydar
i.batta yapmış ve en ziyade fen
ni mevzularda kabiliyet kazan· 
mıştı. Oradan aldığı, daha doğ- 1 
rusu kazandığı bir yardımla (E-
dinburgh) Tıp fakültesinde

1 
ı 

tahsilini bitirmek için İngiltcre
ye gitmişti. Kendi zamanında 
Londrada ( Charing Cross) has
tane.<ıine dahili doktor, (Lock) 
hastanesine cerrah olan tek 
Hindli doktor Ensaridir. Bu, 
tabii olarak mesleğindeki kabi
liyetinin fevkalade olduğunu is
bata kifidir. Ayni zamanda ba
b. medeniyetinin ilim ve fende
ki ( (Metot) !arını kavradığını 
da gösterir. 

Doktor Ensari benim tanıya· 
bildiğim Hind müslümanlan a
rasında, şahsiyetinin hususiye
tini muhafaza etmekle beraber, 
garbe mahsus addedilen gün
delik hayattaki dürüstlüğü ta· 
mamen almış küçük bir zümre
dendir. Her halde MüslUman -
lar arasında garb doktorluğunu 
en muvaffakıyetle temsil ettiği 
gibi bütün Hiııdistanda da 
meşhur olan birkaç doktor a
rasında bulunuyordu . 
Şunu ilave etmek lizımdır ki, 
Hindistanda bugün ekseriyet 
"Yunan.i., ismini alan eski dok
torlara kendini gösterir. Bu es
ki doktorlar, zannedildiği gibi 
cahil adamlar değildir. Onlar da 
ekseri tıb fakült.elerine gidiyor
lar, fakat tedavi usulleri başka
dır. Bunlar arasında. çok itimat 
edilen simalardan biri doktor 
Ensarinin büyük kardeşi idi. 

(Arkası var) ...... 
SABAHTAN SABAHA -
İzdiham artıyor 

A ylardanberi lstanbulun mi.ı
nakalesl müthiş bir hal aldı. 
Bunun sebebi yalnız tram

vaylann azalması, yollann bozuklu-
gu değil, İstanbul halkuı111 da başdan 
b:ışa seyyar olınaya başlamasıdır. 

Artık şehrin bir ucunda işi olanlar 
öbür ucunda ev tutmaktan veya sa-
tin almaktan çekinmiyor. Sabah, öğ
le, akşam, gece yansına kadar kü
çilk \·esilelerle otomobil veya tram
vaya binmekten kaçınmıyoclar, Bu 
aylardanberi böyle. 

Fakat şu üç gündenberi İstanbul 
halkı bir misli arttı mı? Ne oldu ki, 
sabahları, hele saat sekizle dokuz 
arasında, akşam dörtle yedi arasında 
istasyonlar bir mahşer ycrlııi andı
rıyor. Bunun sebebi, başlıca şudur: 
Mesai sa:ıUeri değişti. Eski k~ saa
tile iş ve mekteb saaUerl sekiz ile 

dokuz arasında :inklsama uğrıyan ta
lebe ve memurlar, batti isçiler ve 
esnaf, simdi hep saat dokuzda iş baş.ı 
yapmaya mecbur oldular. Hep orta
lık kar:ırmaya, lAmbalar yanmaya 
başlar başlamaz evlerine akın edi
yorlar. flilhassa dairelerin ve mek
teplerin ayni saatte açılmıısı sab::ıh
ları, karanlıkta .kalkan ve hazırlanan 
çocukları ve memurları bir de tram
vay, otobWı beklemek, yakalamak, 
içine binmek, ayakta itile blnla, ezi-ı 
le bllzüle seyahat etmek, çok defa 
istasyona vaktinde yetiştiği halde işi
ne yetişememek gibi lüzumsuz rnü;:
kiılıitla kar;sılaştmyor. Lüzumsuz di

yoruz. Çünkü bu mesai saatlerini 
tcrtib edenler mekt<'plerle dairelerin 
açılış saatleri arasında on ~ da
kika, yarımşar saat fasıla koyarak 

pckila bu izdihamın önü.ne geçebilir
lerdi. Gene de geçebilirler. Yoksa iz
dihamın can sıkıcı aksaklıklara se
beb olması mümkündür. 

tstanbul münakalesini son günler~ 
de bozan diğer bir amıl de taksilerin 
?.ıenginler tarafından kil'l\lanmasıdır. 

Hususi otomobiller kaldınldı. Fakat 
zeaginler her gün talaıi arıyacakları 
yerde birer arabayı kiralamakla ve 

bir gün tek, ertesi gün çift numaralı 
taksileri sabahtan ak$ama kadar e
mirlerine amade Jo]makJa meseleyi 

balleöüer. Bu suretle binlerce kişi 

tramvay ve otobüs yolcusu oluyor. 
Otobüsler ayakta müst«i tasıyama
dıimdan bütün yük tramvaylara dil
şiiyor. Şimdiye kadar günde \"asati 
1600 yolcu taşyan bir tramvay ara
basmm 2000 yolcu taşuna,ya başla
dığına şüp:ı. yoktur. 

cArbk bu terazi bu kadar si.kleti 
çekmez.> 

BEHÇET SAFA 

Yarabbi! Sen sabır 
ihsan eyle .•. 

Lehistan hududunda ilk sila.Iı 
patladığı dakikadanbcri ken -
disinden hiç bahsedilmez olan 
"Cemiyeti Akvam., meğer şu 
sırada salname ve istatistik ha
zırlamakla meşgul imiş. Bunu 
idarehanemize gelen bir matbu
adan öğrendik. 

"Vekayii hazıraya rağmen 
Cemiyeti Akvam umumi ka
tibliğinin tclaıik faaliyeti sekte
dar olmuş değildir,, cümlesiyle 
başlıyan bu matbuada umumi 
kitabetin var kuvveti bazuya 
vererek ihsai malumat topla
makta ve istatistikler vücud• 
getirmekte olduğu müjdelen
mektedir. 

Sayi meşkiır olsun. işte Mil" 
!etler Meclisi umumi kitabctinin 
bu ihsai çalışmalarından öğre
niyoruz ki: "Son yıl zarfında ve
fiyat, hali hazırdaki neslin di
ğer bir mislini görmediği bir te
denni kaydetmiştir ve bu vefi
yat azalışını sıhhi tedbir ve re
fah meselelerinde kaydedilen te
rakkiye borçlu,, bulunuyormu -
ŞUZ. 

Demek ki 1989 • 1940 arasın
daki yıl ne.sli hazırın en az kur
ban verdiği bir rekor senesi ol
muş! ... 

Su halde ya tayyareler bomba 
yerine Noel Hediye kutulan 
atıyorlar da ajans idareleri her 
gün yüzlerce ve yüzlerce kişinin 
ölmesini kendileri uyduruyor
lardır, yahud da muhterem u
mumi katiblıK. "vefiyat,, cetvel
lerine harb ma.ktullerini kaydet
meyi unutmuştur. 

Tecahülün bu derecesi arifa.
ne de olsa, çekilmiyor. 

A. Cemaleddin Sa~.oğlu 

HARB 
VAZİYETi 

Arnavudluk harbine 
dair 

(Baı t.nafı 1 inci 11.1yfada) 

bir mahiyet ik:tisab eden Hür 
Fransız kuvetleri, Belçika kon
gosu orduları, Cenubi Afrika 
hükfımeti kuvveti ve her an is
yan etıneğe imade Habeşler 
nazarı itibara alınacak olursa 
1t.alyanların Afrikada değil 
taarruza. geçmek, mevkiini mü~ 
dafaa etmek için bile çok bü
yük ordulara malik olması icab 
ettiği kolaylıkla anlaşılır. tw
ya, bunun için, çıkaracağı ordu
nun en az yaclSllldan fazlası
nı A:frikada bulundurmak mec
buriyetindedir. 

İşgal edilen Fraosada, İsviç
re hududunda ve bilhassa Yu
goslavya hududunda ayrıca 
mühim kuvvetler bekletmek 
mecburiyetinde olan İtalya bu 
sebebden dolayı Arnavutluğa 
hiç bir zaman Yunanistamn çı
karabileceği kadar asker yığa
maz. 12 Adalara tabşid edilmiş 
hiç bir iş yapamıyan ve teslim 
olmıya mahkum kuvvet1er de 
bu hesabdao hariç bulunmak
tadır. 

Bu riyazi neticeye vardıktan 
sonra ~ Almanya müdahale et
mediği takdirde Yunanlılar için 
hiç de telişa ve endişeye ma
hal olmadığı, buradaki ltalyan 
kuvvetlerinin denize dökülme
sinin aşağı yukarı mukadder 
olduğu anlaşılır. Yunanlılar 
için bu harbde gaye Arnaviıd
luğu işgal değil, Amavudluktaki 
İtalyan kuvvetlerinin sağ ve sa
lim !ta.ıyaya çekilmesine mani 
olmaktır. 

MotUrlU vesaite 
talebi 

zam 

Motörlü nakil vasıtaları ce
miyetleri belediyeye müracaat 
edel·ek yüzde 20 nisbetinde zam 
istemişti. Bu Web belediye ta
rafından terviç olunmamakta
dır . 

Denize dökülen bahklar 
Balıkçılar tarafından denize 

dökülen balıkların Darüaceze
ye, hastahanelere ve okullara 
verilmesi hakkında teşebbüsler 
müsbet netice vermiştir. Dün 
ilk defa Bakırköy akıl hastaha
nesine balıkçılar tarafından be
dava balık venlmiştir. 

HALKIN NAZARI 
DİKKATiNE 

Kızılay ceeılystlnden: 

Kahraman erlıeriınize kışbk he
diye olmak üzere muhterem halkı.
mımı ıetirdiil yün çorab ve eldi -
vcnlerin çoğu küçüktür. Bunları 

yapanların boy1anm biraz büyütme 
leri ve alaDlann da buna dikkat 
ve itina etmeleri rica olunur. 

ilkokulların yeni l(oKuvucu ' 
• DIYORKI: 

ders. Saatler! Beşiktaş pazarından 
tesbıt olundu şikayet ediliyor 

--:toııc--

İstanbul ilk okullaruıın ders eaat
lerinde, yaz saatinin tatbikine baş
ltınması dolııyısile yapılacak tadilat 
Maari! Miıdtırlüğü tarafından tesl;ıit 

olun::ır.ik alakadarlara tebliğ olun-

• 
Hayat palıalılığma karşı her 

semtte ol;m pazar yerlerinin çok im 
) :ık ehemmiyeti vardır. Çünkli p:ı
zarlarda mal sarfiyatı fözl::ı; ınasrnf 
az olma ı her hangi ems malın 
dükkandan daha ucuza verilmesi muştur. 1 

Bu tebligata nazar:ın çift tcdri~t · bir sebeb teşkil eder, 
yapan ilk okullar her gun 4, cumar-
tesi günleri 3 saal ders yap:ıeaklar ve Nitekim halkın pazar yerlcı'in-

Sovyetlerle 
ticaretimiz 
artıyor 
--o--

Sovyet Rusya ile ticari müba
delelerimiz son günlerde fazla
Iaşmağa başlamıştır. Dün Sov
yetlere yeniden taze balık, pa
lamut hülasası, deri ve susam 
gönderilmi~tfr. Diğer taraftan 
muhtelif memleketlere de 200 
bin liralık ihracat yapılmıştır. 

--»0{{--
bu suretle huftadu 23 saat ders yap- den iyi istifade görmeleri için pa-

JTıış olacaklardır. Tek tedrisat yap.:ın zarfann nizamlL \-e icrfpli olmala- , 4 vekı.lden mürek-
ilk okullar her gün 5 saat ders yapa- rı H'ızıındır. . 

caklar, bu suretle haftada 26 sa<ıt 1 Halbuki büyüle pazaı· yerlerin- l<eb bı·r kom·ısyon 
ders yapmış olacal<lardır. den sayılan Beş~çt..-ış p~zarı çok 

Çüt tedr~at yapa.n ilk okuli<ırda J;:arışıktu·. Mesela bak!{alıyc s,ıtan 1 (Baş tarafı 
2 

inci sayfada) 
sabahlan 8.4..ı de tedrısat:ı başlanaetık esmıfın yarısı caddede yarısı c,ımi H t' \r kil 

1 1 
tı lıru<-fı 

" d ~ . eye ı c - ece {arar aş rı .,, r. 
ve birinci grup talebe saat ı~.ıo a s~kagınd.adır. A~·~ı mal sa~ııı ~~r.

11
. Hükumetçe ittihaz edilen tedbl.rle-

mektepten çıkmış bulunac:ıklır. 1kin gil~rdc fıvafüır ıkı tararda ık! tur- M b' lı dahili tı f" tı 
ei grup 12.25 de tedrisata başlıyacak lüdür. . . re gore, ır mu n • sa ş ıya 

ile lınrict :<atı;;; fiyatı arasında fazla ve 15.30 da derse nihayet \•erccektlı·. 
Nedense eski ayakkabı elbise \'e 1 kfıı· h:ı.sıl olurra, bu fazla !.ardan Zi-Tek tedrisat yapan ilk okullar sn- ' 

çamaşır satanlar temiz caddede ıaat B:ıukası.oda bir fon tesisi için 
bah 9.40 da tedrisata başb.~acaklar bakkal s.ergisi yanlarında, bakkali- yul::mda zikredilen \'ekillerden te-
ve akşam 15

·
30 

da paydm yapacak- ye sergileri ise yolları bozuk (kı- şeickül edecek olan komisyona sa-
lardır. Bu programlar bugilndcn iti -
baren ı şubata kadar talh'ik oluna- şın çamur \'e pislik içinde kalan) Uıhiyet verilmesine de Vekiller He-

cak.tır. c::ımi ırokağındadır. yetince km-::ır verilmiştir. . 

Eğer bir de yolunuz Pendik pn- İa~ mi.iste~rlığı lın,zırbklan Kahvehanelerde topla
nan talebeter 

zarına di:i~erse görürsünüz ki; b::ık- inşe i~!crile mPŞgul olmak i.ızere 

kaliye hep bir sır:ıda, sebze hep bir kurula-cak teşkilat draiındaki hazir-
Polis tarafından kahvehanelerde 

yapılan teftişler neticesinde, ders sa- 1 
atleri esnasında k:ıhvehanclerde vakit 
geçiren 31 talebe yakıılanm~ \'C 

bunlar derhal mcnsub oldukları mel; 
teplere bildirilmişlerdir. Bu talebeler 
inckteb idareleri tarafınıLan 3 ·gün 
tard cezasile cezalandırılacaklardır. 

.sıracla, elbiseciler yine baıika biı· lıklar tanıanıl:ınmı~tır. Te,şkilıil Ti-
sı!':ıda yer almışlardır. Bu şekilde earet Vektıletine baglı bil' iaşe müs-
tcrtibat hem esnaf için hem mliş - teşarlığı hallı1de faaliyete geçecek-
tcri için faydalıdır. tir. Bu hususdaki kanun layihası da 
H:ıtkm ~pazardan daha iyi istifa- hazırlanmıı;lır. K;ın•.ınun kısa bir za-

de görmesi için Beşikt:ıi l;aynı::ı- mıında mccliı::c \erilerek ni.ı ıaceliyet 
kamlığmın nazarı dikkatini celbe- kararıle müzakere cciılecegj bildiri! -
der ve paı.ar yerini ıslah etmesini ınektedir. Toprak Mnhsulleri O&i 

Kıdem alacak muallimler dilerim. ile mürakabe komisyonları bu teşki

Maarif Müdürlüğü 940 ,-ılmda kı -
dem zammı görecek ilk okul ogret-

menlerinin yaziyetterini gösterir bir j ADLJY EDE 1 
rapor hazırlamıştır. Bu ropora itiraz 

ecıecek itk o'wı ö&rctmcnıerinin itı-1 Gülizar on beş aaneye 
razıan ".ıaarit 11rndn.r1ügu tararıncı:ın hkOm ·oldu 
tetkik olunacaktır. ma 

--»<>«- Erkek kardeşini öldürerek 
Hava Kurumuna para memleketten 1stanbula gelen 

Kazımın yolunu bekleyip Gala-
ya rdı mı yapan tada Perşembepazannda ta -
yurddaşlar banca ile öldürmekten suclu 

Armenak Şckerciyôia 2500, Veli oıl- Gülizarın nak~n yapılmakta 
ıu Ekrem Haznedar ve kardeşleri olan muhakemesi dün birinci a-
50, Leon Çıkmwur 250, Servet A - ğlt· cezada sona erdirilm~tir. Gü 
vunduk 500, Avraın Şıkar 25, 1snk Iizarın malfıliyeti sabit görille
Bcneaa \'e Eskinazi 3000, Albert Ka- rek 24 senelik mahkfımiyctinin 
talan ve Sason Flnanser 100, Selim- 9 sene tenziline ve cezasının 
zade Abdülmecit ma.hdumlan 500. 15 seneye indirilmesine karar 
Bcnyamin A,·avyu Polit.i 750, Avram \'erilmistir. ı 
Bcnezra Yaer 100, Minas Karakaş - •• 
200, llya Yeriisalmi ve ortağı 250, 1 Kartsmı oldOren Ahmed 
Selim Duek \'(! ortab'l 500, J:Iy .. Kapıı- 7 seneye mahkOm oldu 
<mo mahdumu 300, Sau1 Menahem, 
1lya Kohen şürekası 300, Nesim Mi-ı- Bir müddet evvel Yalovada 
rahi Bemırditti 3500, Pera.b,ra oğul - Muhtar Halidle gayri meşru 
ları 50, Yetvart Eksercir.m ıo, Y. münasebette bulunan ve son

Hlta baglanacakbr. Musteşarlık i!.tih
saliıtı t~ıd \'e tanzim ile gıda mad
delerinin :ıt~ını kontrol ve müra
kabe edccckl!r. 
Kücük memur ınaaıo;lanna zam 

~ ya.p1lacak . 
Diger tarafdan fiyat pahalılığı 

kar-;:ısında küçük meınur maaşları
na füı bir mikdar zam yapılm:.:sıum 
dcrpi~ cd'l~i .Ank::ır::ıdan gelen ha
berlerden :<nlaşılrnaktadır. Ancak bu 
ruı dair karamı 1941 rmıll yılından 

sonr:ı t:ıtbik ıne,·kiine ~·ık:ırılacağı 

W:n c edilmek tedır. 
Ticaret \'ekilcti kadrolanncla 

deği~likler 
Ti"'aret Vekiiiet: teşkilatında bazı 

deği 'klikler yapıldığı Ankarodan 
gelen haberlerden nnlaı:tlınıştır. Bu 
degc ililiklere gôre dış tic:ıret umum 
ımidurli Sen·ct Berldn Maarif Ve
ı~aletinde bir \ ameye tayin edilmiş
tir. Servet Berkinin yerine i!: tkaret 
umwu ınüdmii C:.ıhid, iç ticaret u
mum ıni.ıdiirl.!gtine tstnnbul r.ııntaka 
Ticaret ınlidürıi Avni Sal•m:ın İstan
bul Tir:aret m.id:irlugüne de dış tica
ret mua\'İnleıinden Celal Yarman ge-

Fındıklıyan ve şeriki S:ıdi Tamer ra kocasından korkarak İstan- tirilmektc·dir. 
500, Pandeli Aymaloglu 15, Vahan fa bula BCE!iktaşa kaçan karısı A- --»o«--
nal ve ortağı 75, Ali l<a.J11lak 15, siyeyi öldfü·mekle suçlu Ah- İsviçreye 2 milyon kilo 
Mıgırdıç Yaı.nrncıyon 500, Vahe Kö - med Böceğin ikinci ağır cezada m·pa sahldı 
~yan \·e ortagı 15(), Arditti Bcs - görülmekte olan muhakem~i tı.<ılardaıı lsviçreye 2 milyon ki
so 125, lsak Taragano mahdumlaı'l dün nihayete erraiş ve karara 10~ arpa dün İsviçreye gönderil-
409, Beııbasat Bozaldo 1750, lsoık bağlanmıştır. Suçlunw1 bu cina- miştir. 
Varon mahdumları 500, Uzicl Mı:mıhi yeti tahrik ile yaptığı ve Asi- kat bu memleketten alacağımız 
lSO, Katalaıı biraderler 1250

• ihsanı yenin gayri meşru münasebeti bir milyon lirayı geçtiği için li· 
Mermerci 150(), Manifatura Ltd. l'l50 b't .. film' .. t sans \'erilınemektcdir. Eski sa-
Bohor Piçor 100, Bay Pep:ımi ö 1:en ı sa 1 gor uş ve cezası en-

zilen 7 sene 4 ay mahkfımiyeti~ İsviçreden son günlerde mü-
Mustafa :wo, Bay Lcon Ku,yumcu • ne karar verilmiştir. him talebler gelınckkdir. Fa-
yan 25, Bay Parunak üı.gencr 25, ________ __;.:......--------------~;._ ______ _ 

Bay Hamalyan 100, Bay Ycn·ant[ A DOGRU MU" amlıyan 50, Bay Maksud ''C irfan ~.A~---ACAB • ., ___ ..._.. 
100, Bay K. Küpdelenyan .20, Bay I" 
Bayer 20(), Bay Mehmed Mur.idoğlu f 1 

300, Bay Yardan PHidiı 300. Dııy 1 

Sah.ak Manuelyan 30, Ba.T Mar.Jum - Amerikada Kolombiya üniversitesine 
malzemesi ısmarlamış? 

yan 40. 

HALKEVLERI ..,f 
Fotograf Sergisi 
Beyoğlu Halkevln41ea: 1 

Amatörlere mahsus resim ve fo
toğraf sergisi, bu sene lli birincika
nun 1940 tarihinde açılacaktır. Ser
giye iştirak etmek istiyenterin hemen 
evimize milracaat ederek talsiliıt al
malarını ,.e eserlerini nihayet 1 U 
12/1940 tarihine kadar evimi7..e tes
lim eylemelerini rica ederiz. 

Konser va Konferans 
Eminönü Halkevinıten: 
ı - 7 /12/1940 cumartesi guııü saat 

(14) de Türkiye Sağır, Dil.sü 'e 1 

Körler Tcsanüd Cemiyclini:ı \'ÜCUde 
getirrliği körler orkestrıısı ilk konse
rini salonumuzda \"erccdcti.-. Dühu
liye yoktur. 

2 - 8/12/1940 pazar ıtiıoü saat 
(1(.30) da Doçent Su.ad İsmail Gur
kan (Diş bakımının ehemmiyeti) 
mevzuunda bir konferans ve l.'vi.miz 
orkestrası aylık konserini verecek
tir. Bu toplantılara gelmdı; isUyen
lerin giriş kartlarını büromuzdan 
almaları rica olunur. 

--H--
ıngiltereden yeniden 

mal geldi 
Dün 1ngiltereden Ylllli bir 

parti idhala.t e.şyası gebniştir. 
Bu mallar arasında. kontrplik, 
keten, porasit madeni gelmiş
tir. 

kırtasiye 

Dün Yedinci asliye c:cza mahke
mesinde garib bir sahtekarlık dava
sına bakıldı. Esas iddia yabancı bir 
memlekette bulur.an meşhur bir 
proresöriin akrabalığı iddia.ı ile im
za taklid etmek \'e yine yobaııcı bir 
memleketin yüksel• bir firmasına 
k1ılliyetli ınikdarda sivarişler ver
mektfr. 

Yapılan iddiaya göre \'ak'ada suc;. 
l:.ı gösterilen ve Lu snhtekfırlıgı yap. 
tigi ileri sürülen (Röne) isı inde 
musevi bit- \ atand~tır, Ye lıadi.,e 
;sbyle cereyan c:tmişt:r. 

eVaktilc 1\met·lkada Kolombiya 
üniversitesinde profesörli.ik etmiş 

olan bir Fransız fılimin:n C'lycı:m 

Fı-ıtnsada bulunmasından ve bu ı.ini
vı;:rsitede olan yiik!:ek suksesinden 
io;tifade edilmek düşunülmuş. işte 

bu diişunce ile guya Röne ismindeki 
\'atandaş Amerikaya Kolo:nbiya da
rülfünununun matbaa ve kırtasiye 
şubesine bir mektub göndermiştir. 
Bu mcktupdn: 

«~n Fransız profesörlerinden 
( ...... ) in yakın nkrabasmdaa bulu. 
nuyorum. Elyevm tstanbııldayım. 

Buradn ktiğıd ve her •cins kırtasiye. 
ye ihtiyaç fazladır. iyi bir Jm:::ı.nçln 
ts yapılııb!lir. Bana buraya 

0 

luzum 
gösterdiğim m'.kdnr kad::ır I.ırta~iy~ 
levazımı gönderiniz. Ancak kredi 
ile yapılacak bu muameleye nJcra-

b<!mdan olan pı ofcsör ( ...... ) kefil 
olncnkt•ı denilm~ktcdir. llyı::i za
manda bu me'ctuba o profesöün im
zasını taşımakta olnn bir de tav.siye 
Ye l:efıı let \'ar:ı kası C'klenmiştir. 

Kolombiya clarülii.inununun kırt:ı
slye i4eri ınlidürü kurnaz \'C mü
debbir bir zat olacak ki bu cihetin 
önce profesörden tahkikini faydalı 

görmi.ış ,·e Fıansaya haber gönde
rer~k pl'ofcsöriin fikrini almıştır. 
Tnbii \erilen cevab malılı:n artık. 

Bunun üzerine Kolombiyo üniver~ 
sih.'S! rektörliigi.ıne iş aksdtiı ilmiş 
'e işe polL. müdahcle ederek sefa. 
reUıLıncler 'asıtasile huriciyeye, o
ı adan da Dahiliye Vekfıletlcrlne 

ınalCımnt \ erilerek nih::yd Türk po
lisi hfıaiseye el koymuş. Akabinde 
Rör.e iS->nindcki bu vatandaş ı aka
laıı:ırak a:iliyeye teslim edilmi tir. 

Dünkü duruşmada suçlu mektup. 
!ardan ve böyle bir siparişden hiç 
ınaliım;ıtı olmadığını söyliyerck ala. 
kasının külliycu bir zan ve tah
mine istinad ettirildiğini iddia eyle
mişlir. 

Kolombiya üniversitesinden gelen 
mektuplar ve imz:ılar kendisine 11,ös
terilm iş yine ademi' malumat beyan 
etmiştir. 

Bunun üzerine mnhkeme mektup. 
ların metinlerinin tercümesi için 
başka bir güne bırakılmıştır. 

ilim Köşesi 
Yczan: 

Praf. Safih urad Uzdllak -
Keşifler, ihtiralar 
Sesler ve Renkler _,_ 
Bu harbin bize öğrettiği şeylerıı. 

biri de ışıkları maskeleme ve rn~ 
~ık kullanmaktır. l\1avi ışığın hUSU.
siyeti nedir? Bunu anlatabilmek içiJI 
~ ve renk hakkında ilmin bize öf
rettiği şeyleri kısaca gözden geçir.,. 
lim. 

Güneş ziyası bir nıcnşuı:dan geçi
rilince bir takını renkler peyda olUl'· 
Bir başda larmızı \'e diğer başında 
menekşe bulunan bu renklere Tu:rd 
deriz. 

Bunları duvardaki kalın :ıyn:ınlll 

kenarına perde arasından geçen gil
neş ;sualarıııın çarpmasile \'eya :ılA
imüssem.ada görürsilnii7_ Normal gôG5 
Tayıfda yedi rengi görür ki bunlarda 
kırmızı, turuncu, sarı, ye.)il, mavi. 
mor ve ıneııckşc<lir. Heksokromat o
lan p.özler menekşe ile moru bir (ya
ni yedi yerine altı renk) görürler. 

Fizik bakımından her renk muaY"' 
yen uzunluktaki bir ziya dnlgası[Ull 
gb:ı:de yapını~ olduğu ihtisasdan iba. 
rettir; bpkı musikı notalarının kll• 
lakta hasıl cttigi ihtisas gibi. 

Fizik b:ıkıınınd:ın s~s ile ziya tA
r1bine benzer, iki.:ıi de ihUzaz Vı.t.,. 
dalgn hnreketidir. Aradaki b:ıfllıca 
fark: birinin tulani 'c cliğerinirt. ar .. 
zani dalg:. t'pinden olmasıdır. 

Hava gibi ııı:n i bir ,-~salm ınole
ldilll'ri ihtiz:ız ederek bir metıb:.ıdntı 
çıkım ses enerjL<:ini naklooerler. Bit 
moleküllerin üzerinde ihtizaz ettikleri 
hatlar enerji istikametinde bulun "' 
duğuııdan dolayı bu nevi d;ılgal.1r8 
(TııHiııl dalgalar) diyoruz. 

Zıya enerjisi ise maddi o1mıyaJI 
(Esir) dediğimiz bir \'asıta n:ıklo .. 
lunur. F..sirin ihtizaz müstevisi ziY8 
dalgasının intişar hattına amud ol· 
duğıınd:ın bu nevi dalgalara (arzani 
dalgRlıır) deriz. 

Her dalganın bir sillali bir FrekruJSI 
ve bir de dalga uzunluğu vardır, BIJ 
üç miktar da biribirine yakın bir rnil 
nasebetle bağlıdır ki bu da sürat :::S 
Frenkans X dalga uzunluğudur. 

Bu üç mikdarı losaca tarif edelitı1-
Surat diyince bir \'asattan geç .. 
enerjinin bir saniyede katettiği mseıw 
Ieyi anlarız. Se;in havadaki siirail 
(Takribi olarak) saniyede 340 met
redir. Yani ses enerjisi veya dalga" 
ha\·ada bu türatle gider. Frekans .ise 
\'asattalti bi:: noktadan bir sani.Yed• 
geçen dalga adetlidir. Misal olarak 
müzisyenlerin ku ll::ı ndıklaı ı vasAl 
(la) ~·ı alalım. Bu notanın Frekansı 
saniyede 435 Oir. Yani bu notayı çı
kanın. maşa ~eklinde \'e diyapazOll 
c!C'dig.imiz basit bir cihazın çatalı bit 
ı:;aniycde 435 defa raks \'eya ihti%aJ 
ediyor, demektir. Dalga uzunluğu Uıe 
bir dalganın bir ·noktasile ınüteııkıb 
dalganın mütenazır noktası (meseli 
iki ınütl':ıkıb tümsek veya iki ınute:ı
kıb çukur) :ırasınd,•ki mesafedir. 
Şimdi, IJu malumata göre, vasat 

(la) nın dalga uzunluğunu bulmak 
için s:.ııliyede ·340 metreyi .saniyede 
435 le taksim edc~~ek takribi oı:ırak 
0,8 meyreyI buluruz. 

Yanı nsat (la) noktasına rı.id 
dalga uzunluğu 80 santimetre kadar 
elemektir, Bu halde her notanm 
ınurıyyen bir frekans ve dalga uzun
luğu \ ;ır demektir. Freknns büyü
dükçe dalga U7.'Jnluğu ki.i~üllir \'e ses 
perdesi ylik~clir yani tizleşir; biltıkil 
!relrnns ktlı;tildükçe dalga uzunlultı 
artar, perde ;ı lÇ'nln· \'eya pesle!ilr. 
Ayni keyfiyet r::.d.vo dulgaları için de 
clogrudur. Kısa dnlgalıınn Ireknnst 
büyük \'e uzun dalgaların frekanSl 
küçüktılr. 
~ 

KöprUnUn açllma saati 
Işıkların söndürülme ve ka· 

rartılmasına başlandıktan son· 
ra Halice girip ~ıkan vapurlar 
yeni bir müşkülat karşısında 
kalnuşlarclır. Köprü sabah saa~ 
5,45 de açılmaktadır. Halbukı 
bu saatlerde her taraf karan • 
lıktır, köprü üstiindeki ışıklar 
kimilcn söndüriilmfu? olduğwt· 
dan vapurlar yollarını görın~ 
mektc ve muhtemel bir kazıyı 
karşı bazı vapurlar Halice gir· 
mcmektedirler. Liman idaresi 
dün vilayete müracaat ederek 
bu hususda tedbir alınmasını is· 
temiı:ıtir. Vilayet bugün bir ka.· 
rar verecektir. Köprünün bir 
saat sonra açilına.sı muhtemel· 
dir. 

--:tCKOC---

Remzi 7 ay hapis 
yatacak 

Eyüpde bir işkembeci düli• 
kanında kavga ettiği SıdkJY1 
bıçakla yaralamakla auçlıı 
Remzinin altıncı asliye ceza.· 
da görülen muhakemesi dün ka.• 
rara bağlanmıştır. YaraJanl& 
suçu sabit görülmllij ise de talı: 
rik de sabit olduğundan Renızl 
hakkında 7 ay 26 gün hapis ce
zasına karar verilmiştir. 



lı Fillıakik'a, Berlin, • Prag ara-
nda Alman • Çek uzla~ması

llın metnine dair müzakereler 
~Yan etmekte idi. 
.. Buııdan ba~ka. nikbin olmak 
~n diğer sebcbler de vardı. Ben 1 

a ndradan ayrılmadan evvel, 
)ard of Traule reisinin ve de-1 

~z. aşuı. ticaret dairesinin kil ti: 
~ttıııı Bellini ziyaret ctınelerı 
il.tarlaş ınıştı. Bunların seya

batıeri, 1937 de Lord Halifax'in 1 

Besahatinde olduğu gibi, hu
~Usı olacağı resmen söylenmiş-
. Bu mUna,;ebetlc göze Garpa

tak sey Berlinde bazı İngiliz 
6<ı:ıayi mümessillerine verilecek 
:raretten ibaretti. Bu mümes- 1 

lt.'r Alm~n rakiblcrinc bazı 
~· et anlaşmaları .için nıüza-
~!'eleı de bulunuyordu. Fakat 

tuyrj csmilik zevahirı altında 
~·aıetin hnkiki maksadı aBikar-

()l~irinci gaye pek müte\•aziane l 
~akı ı. beraber daha umumi ve 
~ hhas licaı·et müzakerele-\ 
Ilı·~ Yol acaca0m1 iiınid etmek 
ta" ru olabilirdi. !ktısadiyat
b n siynsiyata geçmek biiyük 
ır adım te!>kil etmezdi. 
Berline dö~r dönmez, Feld 

::ıre _al Goering ile Herr von 

1 •
1~?entrop'a, Mr. Oliver Stan • ı 

tt!J ın \'e Mr. Hudsonun ziya -
eu '~inden balı~etmistim. 1 
~ İ ·ı i de bunu takdir ettiler ve 
~ etinden balıscylcdilcr. Ma· 
1 ,,~ lf1h, mutad .t\.lm. n hassa.'3· 
;f'Yle, hlr. Hudson'un Berlin-, 
ıtı !1 OLır::ı. Hosko~·aya gitmesine 

U..'1.fa:ı oldular. ikisi de Alman 1 
taıtaki \'aziyeltcn bahsederken, ı 
l;ıernen hemen ayni cümleyi kul
d ~rlılıır. Nihayet. dediler, bir 
~ t tatôr Je, bir demokrasi hü- ı 
g 1tıneti gibi, halkın arzulnrını 
ı1'.JZ önünde tutma~a mecbur • 
Ilı.ur. Alman kavminin, bir heyeti 1 
\' Clnua halindl'. İngiliz kavmi 
b" biilüıı diinya gibi mükerrer 
b "ftanlar<lan yorgun ve bıkkın 
~ Uııcluğu ve sulh istediği a.ııi
llj ~olduğu için, efrnclilerinin se
ıı:}1 beıTak surette aksettiren 
l tnütnleayı Hitlerin sulh sa- ı 
b :\·ına ge<:mck kar~ıım vermi~ 

Unması mô..nasına :ıldım. 1 
la ~Urembergde 1939 parti top
\' tı~ısına "nulh toplantısı., adı 1 
1 ·rıleccg'ne dair Hitlerin aleni 
t>'anuhna da bu miitalea uy-
un. geli:,:ordu. . 

in Bınuı:m'lleyh, bir kere daha 
b Utedil st:.rettc iimidlendim. Hiç 
~r ~eyin karanlık tarafını gör
cl e~e mı;yyal değildim. Beııiın 
~ aralarına katılmama hacet 
~ lınıyac:ık kadar yer yüzünde 
uııı ağızlı peygamberler var- ı· 

~t. liattf: ben, 11 i.inihden sonra 
~Zırn uzlaşma mes~lesinde yan-
1/1 :ı..tılaş için pek namus
() ar~ne bazı sebebler mevcud 
~u1bıleceğini de hissettim _ve J 

atta Berlinde Alman - In
~1liz cemiyet.inin sened 7Jyafe
o 11 leve Kolonyada bu cemiyetin 
rt:acıaki şubesinin resmi küşa
t~kia ira<l ettiğim iki ~le_n~ mı-
4 ta bu noktayı tenvır ıçm e
l ı:n~n. gelen gayreti sarfettinı. 
~tıgıliz sfü.hlanmasının muhte
~ ~e bir sulh aşkı ile yalnız 
ltllifı kabil bir şey olmakla kal
ı,, ~Y~p bunun elzem bir lahika 
lll~kıı ettiğini mevzu olarak ele 
h ~tıın. Mr. Chamberlain ta
~fından kanunusanide Hitler 
~ t'Q.fından İngiltere ile Alman
\l :ı. arasında el birliğinin lüzum 
~ zaruretine dair nıku bulan 
Yanatına Mr. Chambcrlain ta

~fıtıdan derhal verilen cevap
ilh~ Ve Lord Halifaks tarafından 
ıla.,'l'en hiç bir tngiliıı; devlet a
~ n1:nın, 1ngilterede hiç bir 
f at:l•nin bir heyeti mecmua sı-
atıyıe İngiliz kavminin hiç bir 
~an bir taarruz haı·bi aklın · 
0f tı geçirmiyeceği ve buna razı 
~ ın.~Yacağı yolunda vuku bulan 
at ı beyanattan bahsettim. 
vu~erlinde ziyafetin sonunda 
il lla gelen küçük bir' hadise 

1111: bu noktayı daha teyid cdebil
~· \!k .. inıkamru buldum. Ben sö-1 
yUtııu tam bitirmiştim ki harici-, 
11 ~nezaretinde matbuat büro
ilUt1un şefi elinde yeni bir telgraf 

1 

e Odaya girdi. 
llil'!-'etg1·af Avam kamarasında 
~ ~hlnnma için 150 milyon İn- ı 
l'ıJl·f .lirası daha tahsisat kabul 

1 dığini haber veriyordu. 
~· ~Ulhperverane sözlerimi bi
~ Pek aşikar olan bu mütaar
!!d ne niyetlerimizle nasıl telif 
Yaeb~diğini biraz infial ve gale
t:lrn ıle ~lenden sordu. Lord 
&lf 0<=~et, cemiyetin reisi sanisi 
d atıyıe İngiliz • Alman. arka
d~lıgı hakkında söz söylüyor-, 

ke lierr Aschmann'a, Lord Bro~
~e: w~utkunu bitirince cevab ve
t~ı eğıllli anlattım. Almanca 

g"rnfnamenin Uzerine aşağı- ! 

l 
1 

daki cümleyi yazdım, altına im
zamı attım: "Ancak İngiltere 
kentlisini müdafaa edebilecek 1 

bir \'aziyette bulunduğu takdir
dedir l•i sulh temin olunabilir.,, 
Dr. Aschmann, mütalcamı ga
zetelerle neşredip edemiyeceği
ni sordu. Bunu pekal8. yapa
bileceğini söyledim. Söylemeğe 
hacet yoktur ki bu hiç bir za
man yapılmadı. 

Fakat bu cümle hakikatte o 
t.arihdeki bütün delillerimin ve 
iuıhatlarımın zübdesi demekti. 
Goebbels'iıı harb taraftarlarının 
o tarihlerde lngiltCl enin, Al
manya çok kuvvetli hale gelme
den evvel rakibini ezmek mak
sadiylc harbe acele ile hazırlan
dığına dair neşrctınckte olduk
ları sudan mukadcleme gözüken 
Alman safsatasına hakiki bir cc
vab teşkil ediyordu. Bu ister a
şağılık Complexi olsun ister ol
masın, Hiller ile müfritler ken
dileri taarruzu düşünmeseler ve 
kendi askeri hazırlıklarını mu
hik göstermeğe çalışmasalardı 
böyle bir söze zor inanırlardı. 
lngiltere 1920 den sonra kuv
vetli kalmış olsa idi, onlar hiç 
bir zaman taarruzu göze almaz
lardı. lngilterenin zafıdır ki on
ları A \Tlıpa hakimiyeti, hülya
sını sevmeğe teşci etmiştir. 

Hakikat şudur ki eğer bir 
memlekete komşularınkinden 
cok daha fazla \'e kudretli bir 
silahlanmaya hazırlanmak için 
müsaade edilirse sulh hiç bir 
zaman temin edilemez. İnsan 
fıtı atine bu kadar çok itimad 
edilemez; hele A vnıpanın muh
lelif memleketlerin de medeniyet 
seviyesi farklı olur:5a. Bütün 
dünya için sa:uJet devri hulül 
e<linciyc kadar mübalağ,alı işti
halara ve hırsı cahlara çekile
cek en iyi sed macerayı herhan
gi bir memleket için olursa ol
sun me~kılk bir sergüze."it ve 
tehlikeli bir tesebbüı:ı haline so
kacak km·vet müsavatından 
ibarettir. 1939 şubatında sahih 
olduğum nikbinliğ"in esaslı se
beblerinclen biri de İngilterenin 
sür'atle artmakta ola.n silılhlan
masmın faydalı bir manin. hiz
metini göreceği \'e elinden eldi
veni fırlatmadan evvel Hitleri 
iki kere dfü;ünmeğe sevkcdece
ği mütaieası idi. 

O şubatta sulh lehincle diğer 
bir cihet te ispanya <lahili har
binin nihayet sona yaklaşması 
ve o taraflarda yeni yeni hadi
seler zuhurunun artık vaziyette 
bir amil rolünü oynamaktan 
çıkması idi. Nihayet, ciddi mu
hasemat baıı gösterirse hava 
kuvvetlerinin sefi ve feld ma
reşal sıfatiyle. huzuru elzem 
olan bizzat Goeringin zayıfla
mağa karar verdiği ve bazı ça
relerle ağırhğından üç "Stone,, 
kaybettiğini göl'düm ! 

(Arlmsı va.r) 

Işıkların tam 
karartılması 
(Baştarafı 1 incı uyfada) 

elmiş ve evvelce hak'lları kendilerine 
ihtar olunan kimsekrden halulannı ve 
noks.:mlarını henüz taın;1mlaınamı;ı o
lanlar hakkında ceza zabıtları tutul
muştur. Bunlar derhal müddciwııu
miliğ" teslim olunacaklar ve hakla
rında pası! korunma nizamnuınesinin 
cezai hükümleri tııtbik olunacaktır. 
Diğer tarafdan teftiş vazifesilc ta\'Zİf 
kılınan kaymakam, nahiye müdürü, 
polis ı.omiscri ve emniyet teşkilatı 

ınensublnrının vazifclerinJc ihmal \'e 

Jiık:.lydileri L'Öriilenlerin clerhnl ceza
landırılması tla kar:ı.rlaştırılınıştır. 
Diğer tarafdaıı c::ıddelere konul:ın 

maslrnlenmiş mavi Uımbnlann az ışık 
\"erdiı;i görülerek bwıların fazla ışık 
\'ermelerini temin maksadile ted -
birler ıılııumştır. Ma~keli liimbıılara 

ayni l.U\Tdte birer ampul <inha ko
nulına:sı k:ır;:ırlaş!Jrılmıştır. 

- Neıedcn UÖ) le? S.ıçların ııe 
kadaı güzel! Ucrberdcn mi çı
k1) oısun yoksd ·~ 

- Hayıı ! Başımı GİBBS Şam; 
puanile yıkaclıın. 

- Hcıyı el 1 Bütün dostlarım bu 
mlıslahrnn metlıccliyor. O ka- · 
dar n:ükcııımelıııi? 

- Ben daima bu Şampuanı 
kullanırım, ve saçlarım gördü
ğün p.ırlaklık ve yumuşaklığı 

alır. 

__ :n r .a·1., 1 ~ 

karş~s~nda ~1 ih ! 
po~itikası 

('Elaçmakaleden devam) 

gün Türkiye ile mihver devlet
leri arasırda ınevcutl !O:Oğukluk 
''c ı>ıru:·yN · .. lik ortadan kalk· 
mağn doı::m yiu ili'. Hatta 11ıh- Q 
veı·. devletlerinden fcmiııat, ga- U 
ranti, imza, misak, ilh.. bile is
temeyiz. ÇiinkH bütün bunlar 
normal münasebetler ~erçevesi 
içind0 ya'!amak netice .... :!li ha
zırlayacak tedbirlerdir. Fakat 
felaket şu kı ıırtık bu tedbirlere 
kimsenin itimadı knlm:.ınııstır. 

re 
( Baı; tarafı 1 iner sayfada) 

rinde muhtel.f ciovlet devniri erdi
n ndan bir çok seçgin ze\ at, eski me
zunlar, okulun profesörleri \"C tale
be hazır bulunmu,.tur. 

Törene lalebenin okuduğu isl ltll.ıl 
Marşını miiteakıtı direktör Emin Eri
şirgilin bir hilabesıle başlanmı~t r. 
Emin Erişirgil bu hitabe ··ıdc Milli 
Şefin mues~eı;eyc lrnı l gösterdikleri 
yüksek ve kıymctlı nl.ıknya minnet
lerini arzcylcıniş, !Vl:ulkiy·--nin eski \ c 
yeni durumları ar .. sında mukay " 
)·apmış ve bir mP !eki mcktebdcn 
be1'lcnen gayelere i:,;aret ederek. k 
Mülkiye ınezunuııdnıı bugünkü Si
yasal Bilgiler okulu tnlcbcsinc kad .r 
bu mucsseseden yeti cnlGin halk.ı 

hizıııcti ş:ar edinmiş oldukla .. ını te
baı-iız ettirmiştir. 

bur ... d, ıntimkün oldu~u 1 adar engin 
uru ·ı r ~:cma .:ı çalı~ıyoruı.. z ra h3-
Y• tt çok genış bir bil :i e ihtiyacı
mız \ardır. Ancak biltilP bunlar, bun 
dan ~on,·aki tecL.ik ve ~·alı-m:ılarımız 
için anahtar mahiyetindedir. 

Son zaınanlaıın mümeyyiz 
vasfı budur: Artık hiG bir millet 
kan'?ıdan işittiği dostluk temi
natlarına, vadlerine, imzaladı-
ğ.. muahedelere güvenemez. ı 
Alınan ve İtalyan diplomqsisi 
dUnya.ya bu felaketi getirmişler
dir. Beynelmilel münasebetler
de zerre kad:ır itimad eseri kal
mamı.ştıl'. Almanya ile İtalya 
bunu kökünden, tamir kabul et
mez surette yıktılar. Şimdi ken
dileri isteseler de sözleı·ine iti.
mad hissini karşılarındaki dev
letlere telkin edemezler. Emni
yetin ve i tiınadın geri gelmesi 
için hüsnüoiyetin uzun müddet 
hükünu·an olduğunu görmeğe 
ihtiyaç vardır. Fakat bunu 
tebşir edecek hiç bir alamete te
sadüf edilmiyor. 

Bu vaziyet içinde, karşılıklı 
diploma.si görfü;ımeleriııden bir 
fayda beklemek beyhude bir 
ümide dü:?mf:!k olur. Dost geçin
mek istiyen iki devlet bu cmelle
riııl filiyat ile gösterirler ve 
tatbik mevkiine koyarlarsa en 
kat'i: ve mutantan misaklardan 
ziyade hayırlı iş görmüş olur
lar. Türk politikası lafa, her 
zaman inkar olunan vadlara de
ğil, realiteye istinad ediyor ve 
gayet açık ve dürii.st bulunu
yor. Karı:ıısındakilerden istediği 
de bundan başka bir şey değil
dir. 

Hüseyin Cahid YALÇ'IN 

Resmi devair 
saatleri 
(Bat tarafı 1 lnci sayfada) 

b:ıhl:.ırt saat 9 da iııesaiye b:ışl:ımulan 
clolayısile ves:titi nakliyenin billıossa 
tram\·oyların çok kalabalık oldtığunu 
bu yüzden talebenin mu~külat çek
tiklerini ve hatta bir çoklarının mek 
tcplcrine bir saat kadar geç kaldık
hmnı ileri :ıürerek re•-ınt de\ airde 
mes:ıinin 9.:ıo da b:;~fam:.ısını istemiş
tir. 

Bu tnlcb vili\yet t:uarınd;.ın makul 
görülmüş ve hüklımetten müsaade 
istenmesi kanıı laştırılnııştır. Vil:i • 
yl'tin düııündüg\i şekle nazarım resmi 
cle\·n"rde snbohları 9.30 do mesaiye 

1 b· "h.n:ıeak \'e l .5 saatlik öı;:le rı:ıy
do~ları 1 sa,ıte indirilerek hu y<ırım 
:saa11ik fark karşılaıı.ıcakhr. ---------
Yunanlılar Aya· 
seranda önünde 

{Bai tarafı 1 inci sayfada) 

Bombardıman tayyarelerimiz 
düşman kollarına ve geride bu
lunan depolara hücumlar yap
m1şlardır. Büyük yangırılar çık
mıstır. 
Aya~ranıli dü.:>mck füere 
Atina, 4 (a.a.) - Atina rad

yosunun haber verdiğine göre 
Yunan ordusu Ayasar:mdiye iki 
kilometre kadar yakluıımış bu
lunmaktadır. Ayni radyo, mer
kezi mıntakada, kilid vazifesini 
görmekte olan Ergiri şehrinin 
şark kısmma hakim bulunan 
iki mühim tepenin de Yunanlı
ların eline geçmiş bulunduğunu 
haber vermektedir. 
Anıanıtlııkt .. t isyan mı çıktı? 
Romrı, 4 (a.a.) - D.N.B. : 
İngiliz radyosu son günlerde 

us:ınQ verici ve bitmek tüken
mek bilmiyen bir tarzda Arna
vutlukta İtalyanlara karşı bir 
isyan Gıktığı haberini tekrarla
maktadır. Bu haber salahiyettar 
İtalyan mahfilleri tarafından 
kat' i surette tekzib edilmekte
dir . 

italnm re:ırui tehli<ri • ,., 1 

İtalyada bir mahal, 4 (a. 1 
a.) -- İt:ılyan orduları umumi 
karargfı.hıuın 180 numaralı teb
liği: 

Yunn.n ceblıcsinde bir cok 
düşman teı:ıekküllerinin müliim 
topçu hazırlığı ve yardımı ile 
mükcn-crcn yaptığı taarruzlar, 
kıtalarımızın anudane mukave
meti sayesinde durdurulmuş -
tur. Kıtalarımız, şiddetli muka
bil taarruzlarda bulunmuşlar
dır. 

Bombardıman tayyarelerimiz, 
Preveze, Aya.mora limanlarma 
muvaffakıyetle taarruz etmiş -
lerdir. Hava t~ekküllerimizden 
biri "Pzl,, tayyarelerinden mü
rekkeb bir filo ile Tir.a'n üzerin
de tutuştuğu bir muharebe es
nasında altı tayyareyi alevler 
içinde düşürmüştür. 

Direktörfı takiben, okulun en e ki 
mezunlarından Ordu mcb.ısu Ahmed 
ihsan Tokg-öz J{ürstıye geJc,.ck lwye
c;:mlı bir sesle ctuygul,ıı·ını if,ıde Ye 
bazı lay:rnetli luıtırnl:ırını n::ıkletmiş

tir. En eski mczunda"t Fonr:ı. ınek

tebin son sınıf talebe inden 1 mail 
Soysal arkadaşları nanuna ı::uzcl 
ve heyecanlı bir nutukla bıiyı.iklerl 

tckdr ve tebcil e<lerek sözlerini ıiÖY
le bitirmi~tir: 

«Bu top!antımıza şereflerin en kıy 
metlisini bahşeden yuce huzurunuzda 
biz, bugünkü Siyasal Bilgiler Okulu 
talebesinin de bizden öncek.ıler gıbi, 
vatan \·e millet kaygusuııu Ye o va
tanla o milletin necat. itila ve ::o"~iı

nıetini kafi! biricik \"asıta olan Cum
huriyeti luıyatıınızdn tek gaye tanı -
yur;:ık o uğurda vasıta olun nef.işlcri
ınizi seve seve feda edeceğ'.mize and 
içiyoruz. 1 

.,Siz en biiytığtimüzden örnek, ı~ık 
ve hız alarak, milli birlıifüı koru nıeu 
ve kuvvet verlci Çel'Ç~\ esi ıÇım:Ie 
halkm refahına. yurdun i..~klnline 

\"e üstün bir medeniyetin durmadan 
inkmtfma c;al~mak, mü;ıterek idea
limizdir. Bunun, tektib edilmez 1.ıir 

h<ıkil,at olduğuna itinrnd bııyunıı:ını
zı ic;ten saygt \'e sevgılerimizle dile
riz:> 

Bu genç tnlcbC'ye hassaten iltiiai 
buyuran Milli Şet, okula kar~ı b~
ledikleri teveccilhtin yeni ve pek 
kıymetli bir nlşancs, olmak i.izerc, 
Lütfen kürsüye gelcrt'k nşağıdaJ:i 

sözleı·le talebt'ye iltifat \·e kendılerini 
irşad buyurmu~lar(l ır: 

Reisicüınhurumuz demiştir ki: 
- Arkadaı:lar, 
Siyasal Bilgiler okulu memle\.-eti

miı:in idare hoyatına h<'r sene serme> 
uzuvlıır yetistiren en kıymetli mues
seselcrimizden biridır. Diğeı· biıyllk ı 

iltın mücsscscleı·iınlz mezun verir - I 
kerı ve tahsillerini bitirenleri huya1u 
çıkarırken onlnra serbe:,i ınesleklenlL• 
de c;alışmak imk~ınlarını veriyor. Fa- 1 
Jcat bu mı.ies~eseyi bitırip çıkanlar 

daha ilk günlerinde kendilerim de\·. 
lete \•akfetınek k:ırarıle ıı:c başlıyor
ltu-. Serbesl hayutı en zayıf ıht!m:ıl 
olar:ık gö:ı: önünde tutllyorlar. Önıı.ir
lcrinl millet hizmetine bLığışlıyr>rhır ı 

Memlekete faydalı olın;:.yı m:ık~;,d

ların:ı uygun buluyorlal". B:ışlıca rc:;
ıni idare mekanizması içinde \'azifc 
alıyodaı•. Bu bakımdan l>u mı:esse. 
seııin hususiyeti, \ e kcndi::>ine mah
sus şeref \"e imtiyazı vardu-. 

Arkadaşlar, 

Büyül~ bir milletin hizmetine gir
mek üzeresiniz. Bu milleti an·a,1e o
laı:nl\, aile olarak sevmekten drhrı 1 
fıızl::ı, tam bir nskla lıissetmel',.iniz. 

İdare hayatında, ik1isad \'e nı:ıliyc 
s:ıha~ında ve hcr sııhada, milletimizle 
tema;; ettiğiniz znman onun kud::et 
ve isteklerini yakından göre, ı-ksi -
niz. 

Size bu müessesede mümkün ol
duğu kadar kuvvetli bilgi Yermeye 
<;alışıyoruz. Knbul etmelisiniz ki, size 

M mlekeiin idare hayatında mllle
timlzin temas edccegıniz i. lcri pek 
udur: l\Iücs:eseyı bitinnel.le ılmin 

s"ne taallük eden bil ileri, ~ize bu
r. dJ, en ince teferriı:ıtı a !.adar ver
mek, hiç birlınizın iddia ı değildır. 

B•ı, !zi ihti)açlıır ka ısuıda te$a
dut cdeccgniz mevzuları ôg.enmel: 
'e ı::urınak için göstercc:egın z g;,.y
retc birine: derecede baı,;lıdır. 

Arl ... ::Lı .. l:ır, 1 
Bu mcv:z.ua temn ... cdı "ınin sebebi, 

çoJ,tur. Memlel<et mc\"ZUl:ırırun hep
bitr.ıedigıni. ancak lfızım olan bilgi
lcı i elde etmel, için bunl::ınn !:ilZC 

an:ıhtar olaral' \ erıldigıni go"tcrmek 
tedir. ::\faUyede, iktısadda. idarede. 
s,y:ıı;cltc sizin esas rolUni.ız, aldıgınıı 
'u2ift.yi, bulclugunuz çarkı en iyi şe
kıldc işletmek dı:gildlr. Bundan da
lın fazla olnrak, yeni ihtiyaçları ön
liyecek ve memlckeli ilcrlet~k tcd
bırkri bulup tatbik etmeniz, asıl \'a
zHcn·z olc.cakhr. Mi.ıtemııd!yen araş -
tırm::ıyı istiyen bir me:lcğe girecek
sinfa. Bu memlekelle teşkilatçı, ku
rucu ve bulucu bir meslegi seçtlginizi 
ilk günden hatırlayınız. Kuruculuk 
\"C buluculuğu yalnız :ı:eldl yııpamaz. 

Bwılar, büyük mıl.yasta bilgiye, tct -
l,ike \'c tecrübeye ihtiyaç gösterir. 
Onun için oğrendikleriniz çok kıy -
n1ctlidir. 

Fakat gösteret·ckleriniz, gen·ş 

nıikyasda öni.ini.izde acıktır. Bıı açığı, 
Yazi!e başınd,aki çalışınalaruuzla ka
pıy::ıeaksınız. 

Arkadaşlar, 

::-.renmriyet h:ıyntında, neftıoize iti
madınız, ilk gü•1dcn itibaren esaslı 

bir \'asfınız olmalıdtr. iyi ögrenmek 
\"e ögrendlğini amniyctle tatbik et
mek ruh haleti, size hCıkim olmııltdır. 
Nefsıniıe itimrıdın.ızla bu söylediğim 
lıtlyiik ihtiyacı daiıua hatırınızda 

tutarsanız ltendinize jtiınadın taşkın 
hale gelmesine katiyen mani olursu
nuz. Amirleriniz size her zam.:ın iyi 
~·oı gösterecekler \'e iyi muamele e
dr<:('klcrdir. Amirleriniz.den iyi mua
mele görmeye emni.}·etlc bakınız. Fa
kat hayatta, bilıniz ld, hıızmı güç O· 

lan ıııuaınele, iyl munmeledir. Bu 
iıı anı sert idare etmek kol.:ıydır, le
Ye<:l'tıh gören ınemuruıı miitemadfyeo 
i~ i muamcfoye hak knzannıası col• 
&uçtur. Te\·eccüh ,.c iyi muamele J,ar 
şısınd:ı insan, kendini kaybetmeme
lidir. Bu da. ilerlemek ,.e muvaffak 
olm:ık için başlıca amildir. 
DcıneK istiyonun ki, kendi nefsi

nize olan itimadıııızhı fmm·leıinW 

size kolnylık göster neye teşvik etmek 
s:zin elinizdedir. Kendinize inancını< 
h.ç s.·u·sılıııanı:ılıdır. En sert. sizden 
çok yaşlı muhitlerde bile layık ol· 
dugunu;; mC\•kii tuk'bilmenin ş:n-tı, 

nelsiniıe hüı·mclinizcl~r. Nefse hür -
ınc·t, terbiyeşj yeriııdc \"C temiz ah·· 
Hıklı 0!:111 kimscll'rc en y;ışlı ve en 
ç·etin blr muhit içinde bile en ~ayı
lan biı· me\ l:ii kr..ı::ınnırır. 

Arkadaşlar, 

Si7.İ. burçıy:ı, Siy:ı~aı Illlgiler oku
lun:ı girmeye karar \ erdiginiz :ındu.n 
itıbaren, millete hiznıcij yiireklerini
zc ycrleştirilmi!:} okm·k laıbul l'di
yornz. Sizin, gösteri,.li \'aziyetleı-i 1 
dii~uıımekten 7.iyadc kendi \·icda _ ı 
nını~ı tatmin c:dccek surette millete 1 

hizmet edeccglnizc !:ani bulunuvcı-
ruz. . 1 

Tıirk milleti, içinden yetişiyursu

nuz. Tlirk milleti, ic1:ıre luıyatmızd.-ı : 
gureceksiniz ki, ta:ın\ \ur cclemiyecc
giniz kadar ince göri.ı 't'dW", gı.iç be
gc nir \ c ku~ur ar:ır dc·~ilılir. El\·eı·ir 
ki, ,·azHedc bulun nların ciddi \•e 
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·~ A ua at 
Harbi niçin mutlaka 
İngiltere kazanacak? 

(Bu!i tarafı 1 ln::i sayfada) 

kam tarafından verilrn' tir. 
Soyh.:ndi~ine göre: ,. folotof, 

Ru~·yanın bir nüfuz nımtakasile 
alaka.dar oJmadı,;ı, nncak bir 
emniyet mmta.kasiyl" alakadar 
olab"l c~ği noktaı:ı.ında ısrar et
mi~tir. Moskova. hül fım ti, har
biı{ Balkanlara ve bilhassa Tür
ldyeye yayılmasına mani ol
mak arzusunu izhar etmistir. 

Molotofun Berlin ziyaretin • 
<len sonra Sofya ve Bclgraddaki 
Almaıı mümessillerinin bu mcm-
lelı: tlerin hükiı.metlerinc Al-
man~ nnm Bulgaristanın ve 
Yuı;o'31,..vyarun tanrımiyetini 
ihl<il etnıek ta~avvurundu bu -
lunmadığıııı bildirmi15 olmaları 
dikkate Rayandıl'. Ayni teminat, 
Türklere de \'eı ilıni!)tir. 

Hitler, söylendiğine göre Rus 
kıt.alarmm hududdan cekilmE!si
ni memnuniyetle karşılnyaca. -
ğıuı ihs ıs etmiştir. 

1 Fı·an•an:;;-is!ı~dilmesi ve 
haıb ru ri nde kalm&s.ı, tabi o
larak bır c k zihi!tlt>rde ınüva· 
zenenin m~ll' er dev!etleri lehine 
belki de bır ciaha tevzine ımkim 
olmıvacak kadar bozulmuş ol
duğti zehabını hasıl etmişti. Öy
le ya., İngilterenin en büytlk 
miittcfiki yere serilmiş, bu yet· 
miyormuş ı;ibi nüfusu Fransa· 
dan da fazla olan İtalya da bü
tün kuv\:etiyle Almanyanın ya
nında yer almıstı. Bu vaziyet 
karşısında bi arc ingilterc na 
yapabilirdi? Öyle b~r lngiltero 
ki elinde ne asker, ne ele hnva 
kuvveti vardı. On milyonluk 
ınilkcmmcl Alman ve ıtalyan 
oı dularına nasıl mukavemet e
debilir, hele bu iki devleti nasıl 
mağlftb edebilirdi? Bu muhal 
degil mi idı? 

Halbuki vazivet hi" de böyle 
inkisaf etmedi." 15 agustos ola
rak ilan edılen İngiltercnin is
tilası aradan dört ay ger;tiği hal
de lahakhuk etmedi. üstelik 
İngilterenin hava kuvvetleri 
dört ay evvelkine nisbetle mu
hakkak surette pek fazla iş gör
meğc ba.~ladı. Alman ve İtalyan 
sanayi ınıntakaları muntaza
man tahrib ediliyor, abloka git
gide takviye edili~ or. 

llıfolotof, Rus yanın keneli ta
r:ıfmclan hududu tahkim etme
ğ·e devam edeceği Ye bn if; için 
gece gündüz çalışıldığı cevabı
nı veı mis tir. 

Hitlerin taleblerine rağmen, 
Molotof, Çine yapılan SoYyet 
yaıximıuu sekteye uğratacak 
veya bu yardımı tahdid edecek 
mahiyette bir nıiizakeıeye gi
rifjınekten imtina etmiştir. -

--ıuc--

Buharla müteharrik 
tayyara 

Stoklıolm. 4 (a.a.) - Stefani: 
Svenska Dagbladet gaze~esinin 
Vaşington muhabiri. Besler kar
deşlerin buharla işleyen ı::cssiz ı 
bir turbinle müteharrik bir tay
yare icaa ettiklerini yazmakta
dır. 

Bu tayyare, az havalı yük-. 
sek irtifalarda arızasız ucabil-
mE>.ktedir. ~ 

Niçin'? 
Bu 1\adur hakim vaziyette gö

ri.inen Mihver devletleri niGin 
İngiltereyi yere seremediler. 
Mecmıı nüfusları 130 milyonu 
ge~en Mihver devletleri niçin 
47 milyonluk İngiltere ile ba
ı:;a çıkamadılar? Buna sebeb 
~adece deniz kunetlerindeki 
fark mıdır'? 

Otomobil 

Bu da iddia edilemez. Harb 
yalnız Manş denizi önünde cc
ı·eyr.n etmiyordu. Afrika saha
sı da bir harb sahnesi idi? İtal
yan kuvw:tleri niçin . Mısırı z:ıpt 
edemediler? Niçin Ingiliz do

Levazımı için naıınıasmı Al!denizde boğama
dılar? Ankara, 4 (Hususi) - IIa-ı 

ricden otomobil, kamyon lasti
ği Ye südkoslik nıübuyunsı için 1 
Ziraat Bankasına sekiz viiz el
li bin liraya kadar J·redi· tahsi
sine Vekiller Heyetince lrnrar 
verilmiştir. 

Şübhc yok ki İngilteı·enin e
linde ne bir efsun, ne bir mucize 
\'ardı. Ne de Mih\·er devletleri 
İngiliz milletine merhamet duy
dukllmudan dolayı Jıarekete 
gecmiyorlardı. Bunnn sebebi 
brı:;ittir. Çüı1kil İngiltere, biraz 

idealle çalı,:ıt.ıl•laıma kani ol un. derin diisüniil<liiifü tak<lirde 
,;\rk.ıd:ııılar, hükmoluna.cağı gibi mihver dev-

Siıc e ki zamanfarm bu 1'1CTJıleke- !etlerinden çok daha kuvvetli 
te 1.ımıl•tı.,ı bir çok fencı hulyadı.ın bulumnaktadıı·. Ve bilhassa 
b:ıhsctmiyecegmı. Eski ı.usurfar, Frans::. sahnsı ortadan kalktık
Cüınhııriyet ailesinde unutulrnuştur. tan sonra Mihver devletlerine 
Doğrulugu, artık aramızda ba hen bir nisbetle r.ok faik stratejik bir 
meziyet s::ıynııyacak ı.adrır ilcriy~ me,·kie salıib oJnın~tur. 
İyı \•ıısıflar dediğim zaman, ileri vo İddiamı7.l isba t edelim: 
istikbali açık Ti.ırkiycnin istedigi, EvYela :Mih\•cr dcYletlerini ele 
yıiksek ,·asıflru:ı anlıyonını. Onlara 1 alalım. Alm~nya \"C İtalyanın 
kendinizi hazırlam:ılısınız, bunu is. mecmu niifusu 130 mil:vondur . 
Uyoruz. Bnııa mukabil İngiltere her 

s:zin muesseseden yeti en gcçmiş- ı ne kadar 4 7 milvonsa buna har
leriniz, bu memlekette iyi ıııım bıra- be bilfil iştirak~ etmekte olan 
kacıık şekılde ("alısmışlardır. ş. n ve Kanada, A\"ı.ıstr:.ılya. Yeni Zc
şcrc! knzanmışlardır. Sizin de bu landa, Cenubi Afrika, Belçika. 
bn amdan mı·aııe obrak, anlam \'ü Koııgosu, Htlı• Fransız kuvyetle
içindt' bulunduğunuz müesseseye ri, ve Yunanistanm nüfusları 
hor<;lannız nırdır. S•zin Jıııyatını:c:ı ilave eclilct!ck olursa 113 milyona. 
tnkil> ederken ek,,er:vetle iııUb.ıun cıl.al'. Halbulü huna ayrıca isti
uauı· ki, buradan y~ni ycUscn nr- fa. edilmis ı"'llan Belçika, Hollan
ı~nJ:ışla., bize. istikbal i in dalı:ı da. Norveç, Polonya ve Çckos
f.ızla ümit yeı·el·ek \-aziyettedirler. 10\·.ıkyadan kaçarak gel<>n gö
s·u. bu memleketin isUkhruine,. sa- nüllüler, bu milletlere mensub 
l'ıhiyetk. yük~ck in .. rıni ve vatnn - olup da Amerika gibi yerlerde 
pcn·cr \'a.,ıflada hiıkim olm .. ga hak ya"ıyan 1dmseler. 300 milyon
knzanmış birinci derecede ümid Ye- luk Hindistandan bu davaya ka· 
ril ı unsııı-lrır olanık karşıt yoruz. Si-ı tılnn askerler \"e nihayet bu 
zin mu\·a,.Cakıyetiniz, ır.illct geni" davaya Arabistan, Irak, Suri
iıltude hızmcttir. Sizden ook hizmet ı ye, Fi_listın v~ .Mısırda...'\ hat~~ 
beklıyoruz, Temiz hizmetler ,ôrece. Amerılmdan ıltıhak eden go
r:ın ize emin bulunuyorum. nfülüler de ilave edilmelidir. Bun 

M lletlerin çok mtic:ıdclccl ve çok 1::ır de. nazarı itibara alındığı 
)'1 t cı olduklıırı Mr ı mand:ı yeni I takdirde karşılıklı km'\·etıcrin 
Tıiı 'dv~ıı· ı. yüks!!l:, p:ı ı, k Tiırk·- mutlak :::-urctte 130 milyonluk 
yenin i tı :baline hi.ıkınctnıcl' iizere mihver devletleri lmvvdlerine 
yetı iCCCk arkada5l::u:da11. buyük hiı:- faik olduğu neticesine riyazi bir 
n eJcı· ve r'Ok yiilr..s"k rnc-ı!l:ır bekle- kat'iyetle vasıl oluruz. Demek 
d gimiz.ı tekrar ede .. im. Bu Vai;lllar Oluyor ki İngiltere bu davada 
s· de vardır. Kanuuzd:ı vnrd ır. Zira bir harbı i.:tikbalinde en GOk 
biz"m milletimiz. millcJerin en bü-ı müessir olan insan kaynaklan 
yü~li. en ereOisidir. uıısurn b~ kınımdan asla geride 

Hazır hulunanlaı·ın C'O kun \'el bulunmamaktadır. 
"iirckli alkı)ar ile kol'Ş!lanan Milli Bıı f ıı~ nUfns1 rağmen belki 
Şefimizin bu beliz hitabelerinden bugün !ngnter<> on milyon as
sonra, ~a\'clliler okulun iç:ıvlu mı- kcr çıkaramaz, fu.k t insanlar 
~:ı lıa7,.ırl nan büfede iımz edilmiş. silah kullanmasm. ~.;;;n. bir za-
1 rdir. manda öğrenMer. Önümü deki 

Bu sır<'da muhterem Cümhurrciri, yaza Jrn.d&r İngiltere de mutlak 
Direktörluk odasında i tirahnlle surette on milyon insanı sefer
mektep h:ıkkmda izahat almı"'lar. bcr edebilecek hale gelecel~tir. 
te lris ht>yetine Ye takb<'Y<' yenideıı Bir sene sonra ise bu ımktar 20 
ill fnt etmişler Ye ger, vnk:t. t::ıleben;n milyona vasıl olacaktır. Halbu
i 1 'ıı J·op .. n hararetli alkı:ıl:wı ar:ı- ki mihver devletleri bunn asla 
s nd:ı okuld ,u :ıyrılmışbrdır. nm!rtcdir olamr.zlar. 

·--....-· İşte ingı'lt~renin harbi ka-
Ö l Ü M 7.aııacağ111n dair cerhedilcmez 

Şıırk Halı Kumpanyası İstnnbul 

mumcs .. ili \"e emekli subayl:ırdan 

:U~ki Ap<1k 'cfat etmiştir. Cenazezi 
buziın (5 Diriucikanun 940 perşembe 
.. :mil) 12.ao da Taks'mde Mete rokak 
As l :ıpal'tmandan kaldırılacok, ö;,Ie 
n tıı::ı7.ı Abacamiinde !:ılındıkUın >:On

;ı Bakukoyündeki aile kabristanına 
defnedilecektir. 
Cenabı Hak rahmet cyJlye. 

birinci faikiyeti. Bu balıse yarın 
da cle\•am edeceğim. 

l~URAD SERTOGLU 
~'VVVVVV'V" 

Feci bir tren kazası 
Madrid, 4 (a.a.) - Madridle 

Barselona aı-nsında bu sabah 
vukua gelen tren çarpışması 
neticesinde 55 ölü ve 80 den 
fazla yaralı vardır. 
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BULGARLAR 
NE iSTER? 

m;i '(8qt9refı 1 lncf Myfaö) 

---=--- -
1 RADY~ 

6/Xll/1940 PERŞEMBE 1 
8.00 Program ve memleket ~aat 

ayarı, 8.(13 Mfü:.ik: Hatif progrnm 1 
(Pl.), 8.15 A)Qn!l Jıaberlcrl, 8.30 Mü
zik p•ogramınııı devamı (Pi.), 8.45/ 
9.00 Ev kadını - Korıurına. 

YE..~ SABtJI 
.... O"" •• <' w wm 

lstanhul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
f~letmeleri Unıum Müdüı·lüğünden 

f'1emur Alınacağı Hakkında 
idaremiz .&ı:tt okumn ~b< .. ın orb ~ me'Zunlanndnn 305 - :-110 

ile 337 - 338 erkek doğımılulnı ı'laı yedi ve rtyaziye.tıl kuvvetli lir OJ(Ylllll

lanndan ela mtis.'lbak.ı ile üı 1' adııı nıeınur nbnaıcaktır. 
Talıblerin 9/12/IMO paz.ırte:ıı gilnU r .at onda nüfus htiviyet cUzti::mı 

Ye diplom.-..lnrile hirl.lktc idnH nın Melro .!ıanmdaki 7..at lşlcrinı:' müra<'mıt-
lan. lü:lumu bildüiJır. 'l 15241 

mevcud .. gizli ~ to1-
JebfyOD11 arasmda, bUhana 
Jııeııdiaini ibate eden 6Ulmet ve 
cJebaet ~armdan, cinayetin 
bOtUn atmosferini taşıyan tah· 
Cllel' bir tedhi§Çller iAi. sayılabi~ 1 

lir. 1 

bilmesi ~fn onun millet tabaka
la.n aı-asmda dalbudak salması 
ve köklerini milletin ruhuna da
yamış olmflBI lfızım gelirdi. Ni
tekim bUttin tedkikler.imin so
nundn bende §U ~ahsf kanaat 
husule geldi: Ifomite Bulgar 
halkın izhar ettiği nıhi ve siya
si tcmayüJlere en iyi cevab ver
diği içJıı Bulgar mekanizması 
içinde bu derece müessir bir uz
viyet haline gelmişti. 

12.30 Prngrmn ve memleket saat 
ayarı, 12.33 Mı.!zl~: S('Çilmiıı earkıl<lr, 
12.50 Ajans haberleri, 13.05 Miızih"'! 

Yeni şarkılar, 13,20/14.00 Mti:ılk: Ka-ı===================================::;:::== 
nşık program (Pi.) lstanbul D ft d J v d 

18.00 Progrnın ve memleket saat e er ar ıgın an : 
Bulgaristanda bulunduğum 

müddet zarfında tedkik ettiğim 
Bulgar hususiyetlerinin başın
da bu. Makedonya komitesi gel
mekte idi. Bu komite nerede 
idi? .Azaıar kimlerdi? Kararla- 1 
rını ne zaman, nasıl verirdi? ı 
Hareketlerine hakim oh\n pren
sipler ne idı? Bu istifhamların 
hepsi bana Conan Doyle'un za
bıta romanlarının verwği mera
kı a.~ bir heyecanla birer birer 
~ülmesi liızım gelen muadelc
Jer ~ibi göriınmekte idi. Sofya 
cemıyetindc, itibar muhıtlPrde, 
llüblerde, kalweleı de, lokruıta
ıarda, dansinglerde bir çok kiın-
11eler gorii~ or H." tanıyordum. 
Bunlar Bulgru lardı. Fakat ko
miteciler, asıl oııJ-ır nerede idi? 
Havaya bu ka<.lnı km·vctlc ser
pilmiş ~r:u-engiz bir mevcudi-
yetin pek uzaklatda olmrunası 
ve bu U>.mas ettiğim muhitler~ 
hiç olm:ızsn kı~men bul ınmrua 
icab cdcı di. l 

Nitckırn, hır. ı ic U.ıkt~n son
ra anl:ıdım ki, h::ı.kikat. de öyle 
idi. Mnk donya irnınitc1.:U ba
zan hülmmctm ıçmdt.: nru:ır o-
larak, ba".n.n şu veya bu siyasi 
fırkanm idnde> partizan olarak, 
hazan şu veyn bu rn"ktcp<lc mii
dür olarak, bazan şu veya bu ga
zetede muhf:n·ıı· olarak, hülisa 
atclycicrde mühendis, hastaha
nelerde luıstabakıcı ve hatta 
Dundukof caddesinin izbe bod
rumlarında meyhnned olarak 
Sofyada bıle çeşit! çcşid örnek
lenyle Bulgar hiyonetinin bü-
tün faaliyet sahnelerinde hazır 
ve nazır buluııuvordu. l'omitc -
nin, ttattf kadinlar arasında, 
hazan g~ı1., Ye güzel biı osyete 
diiberi halın1,;, bazan ltöylü elbi
sesi giymiş dağını}\ bir hıznıet-

1 çi kıyaf dine girdiği de oluyor
du. Bunların hepsi, resmi sıfat 

ve kıyaf etlerınin ınaskesı arka
sında, Bulgar komitesinin k ·u
dileri için tayin ettiğı muhtelif 
vazifeler le yükliı il inci ve gızli 
bir hüviyete aahıb bulunuyor. -
du. Bir farm::ısomı tc,.his etmeı~. 
bir komrteciyi tanımağ. naza
"1lll b .. .;it bir çocuk bilme\!es~
nP benziyo. du. Farmnsonun yu
zundcn, ::am::-ı ne o'ursa olsun, 
hiç olmnzsa nıkabını taktığı ha
yır gayesinin az <ok Hızıh çizgi
leri farkolunabıliı dı. l•'axat l,o
miteci, cemiyetin! kcndı.,ine ve:r
diği açık cchr(',sı gcri~indt:', 
tamruncn, yüzde yiiz bir sır t.P.ş
ı..;ı etmekte ıdi. 

Makedonya komitcsir.in )\u
ruluşundan (1908) c kadar 15 
3E'.Ilesini dolduran ınüdhiş faali
yctın Şa:kı Run.dı ,.iJ,'LyeU.1-
de o dt\Mcr t .. ıır'bat y-ıp'l.b.l -
mcsi, Lu ccm )C.tin zuli m ve ki
'al gayesinde muvaffakıyc:.·mP 
reLcl> 'c hıkmc!i bilhassa 
'sır,, ın bu derec.c mütcassıb:ı.
ıe mubfn .. a edilebilmesinde 

Komitenin kuruluşu, ilk mü
essisleri, bunlann "ya hürriyet, 
ya ölüm!,. düsturları, yen,iıı şe
Jn1leri Sof yada Bulgar mefahi
ri arasında zikredilmekte ve ko
mitenin "Todor Alcksaudrof,, , 
"Protegcref,, , "İvan Mihailof,, 
gıl>i reislerinden, dini azizler
den bnhr.olunur gibi bahsedil -
mektc idi . .Makedonya köyleıi
ni senel~rce yakıp yıkmış bir 
e~kıya sergerdcsinden tıa.şka bir 
şey olmıyM '-rodor Alch"'and
rof,, u bilmiyen bir Bulgar GO
c~1ıno t6sadüf etmek kabil dc
ğildJ. Protegcrof Mnkedoııya.nın 
Hulga .. istana ilhakını değil ile, 
evvela müstakil hnlc getirilme -
sini ve ondan sonra münasib 
bıı fırsatta ilhak edilmesini is
tcdigi için kendi komite arka
a.- ~ıarı tarafından ihanetle it
ham olunar&k katledilmişti. 

1van Miha.ilof, Bulgarın Ma
kedonya davası bayrağını, ko
ca '\:ugoslavynnın bütün zHbıta
sına \e bütiin hudud hlvvetleri
ı:ıt ragmen ül Bclgra<lda. attığı 
bombalarla yükeeğc kaldıran 
genG ve ilmid uülu bir şef gibi 
telakki olunuyordu. 

Bazı genç Bulgar kızlru-ınm: 
- Mihailof bazı akşaml;ıt· ge

lir, Çar Osvoboditcl cnddesiu -
tleki kruab::ıbk arasında ge~lj!., 

ayıırı, 18.03 Mlızik: !ladyo ca?: w.kes-
1.rası (lbrnhim özgur idorcı:t0oe), 

18.40 MuZJlt: Karışık sarkılıır, 19.15 
Müzık: Operctlcıden seçme p::m;n
lar (Pi.), 19.30 Memleket saat rıyarı 
ve ajans h.ıberleri, 19.4l'i .Müzik: İnce 
.mz f, slı, 20.15 Radyo gazctes.i, 20.45 
Mt\zık: F..kmarı soloları - Necib Aşkın 
ıaraf.ından, 21.00 Mu~k: Dinleyı~ı ıs
tekleri, 21.30 Koııu~.ı. {SUıbol .. a
ati), 21,45 Mü.dk: Rndyo orkc<J.rası 
(Şef: H. Ftrld Alıınr), 22.30 Mcmlc -
ket saat nyru-ı, Aj.·ns b.abcılcri; Zi
raat, Fl\.'ı:un • Tahvilat, Kambıy~ .. 
Nukui BrH'.sll ı (Fıyat), ~2.45 Miizlk: 
C'a?.b<md (Pl.). 

23.25/2ô.30 Yannki pı ognıın ve 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
Ttopcba:!ında Dram Kıamındll 

5/12/94-0 perşembe günü ak!1arnı 
'lM!t 20.30 d:ı 

BUJ.U.N1\IAZ UŞAK 
Ya.r.:ın: J. M. Barrie 

• • • 
İı+Hloiil c~döi Komt'di 

lRı;ın ı mla. 
5/12/1.14.0 pcı§cmhl' gılnu al.ş:ır.ıı 

ıaat 20.:JO da 
DA Dl 

Son haft .. sı 

BORSA 
4 Birincikanun 9 40 

Açılış ve 
kapanış 

Diyt' ge.Iıç sergerdeden teocıili 
kıyafet ederek ı·eı.ıyası anısında 
dolaş.-ın hükümdarlar ~bi bah
set ıkledn: çok rluydum. 

E b.. .. b l .. t Londra l Sterlin 5.24 
sa.sen ulun U •. teza ıurat- New - Yorl. ıou Dolar ıa2 20 

ta~ daha oort. te.~hurlcr ~a- , Cı>nevtt• ıoo tsviç. Frc. !!9.687li 
keı..onya komıtcsiJ!ın. Bulgar.r. - Atina 100 Dralımi 0.0975 
tanda her Ş(;~c hukım kuvvet s .. 100 1 '\i 1 ~225 
ld - l "bl b k CMy.ı A! a ,v 

o U.;blmı .a as a şu ıc ıra mı-j Mnddrl J oo Pcçeta l!i.90 
ycırou. Budapeştc JOO Prn ~b n: 26.5325 

Her ~afta Sofyanııı bir tara- Bükrc:; 100 Ley o.625 
fıntla hır bomba. patlıyor ve ko- Belgrad 100 Diruır 3.175 
mitecilerin yeni bir cinayetim1cn Yokoharo" 100 Yen 31.1375 
bnhsolunuyorılu. Bu cinayctleı: ı oo hHç kr. 31 ooa 
::,; ?.lmz polisin gözü önünde de- Eıham v..: Tahv11$t 
~l, hatt{t. Bulgar sarayının J,al- T~h' ikı. iizeıine n;unmcle olına
dll"ımları iizerindc cereyan edi- nutıır \:Orclu. Sonra bu k tillcrin .. k· '-_._._ ___________ .. 

:·u amf'll('I I, mukabıl darbl>leri 
vulrna geliyordu. Makedon
ya komit~irun iki hizbuıdan bi
mı~n ıildurdüğünün, intikamı
m a,hnal> uzerc, bu sefer ikinci
si, polıs 1 ursuniylc yaı ~ l n•p, 
lıastaham:)e k~tldırılan k::. tıli, 
h.~t tii yara• mı ı:ıarmağa memur 
kıi;tabakıcnun ~unc bit t::ı b. ıı
ca ver1.:rck, yirnu doı t saat i<'in
dı:> oldurtiıp mtikam aln12um 
yolunu buluyordu. Ncdc>n son
ra, haı:ıtnbakı<'.mın ela Mnl•cuorı
ya l·:.>ınttesindcn ol.iuğu , nlasıh
yo- VC' hc·rkcs ha.yretl0r içinde 
~ ,Jıy c•rdu. 

MÜHiM 
Erkek ve kadın fnrkı yok 

ADEMİ İKTİDAR, 
BEL GEVŞEr<Lf GA 

\ e :1.nfiye1i ıımumi_vcye kar~ı 
Hormona {, bril{acının 

DEt~ (Eski Pc;rizyana) 

idi ıı 

Bütün tedkik1er ·,(; mii a1•cde- ı~ 
ler göstel'lyordu ki komite, B:.ıl- ~~; 
"ı:!.risfanda, ha•,ndn, ve sun'?, ııt 
.;oraki bir cemiyet değildi. Bir 

Saionlanndu: HER AKŞAM 
Gliziae s.n. heyt.·tine: Se .. kr:ıliçC; i 

HAMiYET VüCESES 
Be tt·ldir SALAh;ıdtlın F'INAR, Kcmııni Ncc<ıti 

TOKYAY, Piyanı t FEYZi ASI ANGIL \e m
kadaşları ı,tirak etm• htcdırlcr. 

miyctin bir meml ·ltct. icinde 
uikümet !f'ri ı• Jıindiren, fırka- ı 
ara boyun cf.diren bh nüfuz _ 
·c kuwet derece. i peyda ede- • 

Beşiktaş kuymoknmlık bm.o&ımn 3448 lirn 9 karua ~i baric1 ınvo 
tamiralı 16/12/1940 p:ızartesı ı.?ııııu sıınt 14 de ı.ımı Ernl!ık Müdıırlııgundc 
toplıınııenk olan komısyondn a('ılr ek•ıltıYıe He ihale edi1et!ek1ir. Elutillınryc 
iştirak için 259 liralık muvakkat teminat ıle bu işe beru:cr en m: 8 bin lıra
lık iş yııptıgına daır eksiltme gunilnden 8 gun evvel ııbnmıs ehlly<"t ve 
940 yılımı aıt Tıcarct Odası ve:ıık':ıSJ ıbraz edilmesi .lfızımc1ı • ( llS:i!J) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Vıliyct Bükdmnt ktınngın<1. :ynpf.ı.rılacaı.: 1499 Jlra MI kuı·uı; kcşiflı elek

trik tesisntı 16/12/940 P'!Zl'lrtc:.ı gunu ~at 14 de Milli Emlfık Murllır1u
.~ıinde topL-ınncnk olan komlsyoııdn 11çık ekt;ıltn1'> ile ihale e<llleccJdir. 1"
tekJilm;n 113 lır.llık muv:ıkkat. h'lninııt de bu işe benzi'!!' en co. 1000 lımhk 
iş yaptıklarına d:ıır ~k ll\ıııc gıır.ıırıı1en 8 gun evveı alınmış ehliyı't V< 940 
yılma ;mi 'Tıc:ırei Odası vcsık • .,-;ı ıhr:n etmeleri ı~zımdır. Munak:ıs: nırnkı 
ttıUı giin1ermdcn ma. da hı.>r guı MiJll EnıJiıJ.. 4 \il}( ü kıılc•n>irııl<: r,ıırıH~ 

bilır. d 131\Cı) 

l __ is_t_an_b_u_l_B_c_le._d_iy_e_s_i _İI_an_l_ar_I 
Haselu, Ccrrahp:ı,,.a, l:M:')'oglu VP Zilhı cvl hastalıkl:ır h.ıı.ı..ır..ı ıclcrılc 

Zeyneb Kfımıl Doh ıınevınin yıllık ıhtiy:ıcı ıçin Hizuınu ol:ın saburı ~oda, 
ıeytin)iııgı \C ze;ı;tııı t .. ııesı k.ıpal zarf tı~ulilc eksiltmeye kçıı ulrouştur. 

Mecmuuııun ı..h .1ın edeli ll{IJ8 Jırn ve ılk teminatı 668 lır01 86 kuı uşl.ur. 
T:ılıbl,er topıl:ın 'c;ı;a t•ıns ıtıb .. nlı .. yn ayn teklifte buluıı:ıb1ln·lf'J". Ş:ırlı.:ı

mc Zabıt 'c· Muameliıt Mudııı luı:ıı knlcminde gönılebılır. ilıııll' l2/l2/!MO 
perşembe gürııı ı.ıt 15 de DaıınJ Encurıw111lc yapıl:ıcak tır. 'rıılıblcı ın ilk 
teının:ıt m:ıkbır. \c;ı;a ml'i·.ıupı~:ıı \it' 940 yılına .ıid Tic:ıret l)d:ıcı vı' ık:ı
Jaril,.,. 24!.lô nuın:ıuılı Jı .. rıtıııı.mın flırıf;ıtı çcvresin~e hazırlıy ... c:ıklaı ı tt>..klif 
ıncl.tupl.ırın1 ıtı.ııt ~unil ı;.;o.ıt 14 ,,,. k<ıd<ıı D,ıınıı Enırnnıcııc Vl'nru•leıı la· 
:wndır. (11253) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan 

Leylı Tıb 1.'alcbc Yımhınuıı 3000 dded ftt111t gomlei;i im,ı ı irı ~dt 
eksiltnıı;-yt: koııuJmuo;tur. 

l - 1 l/12/l<l40 <:aıt-<-ıııı11. guıııı saat 15 de Cagaloı:lumfa !'ıhhat ve Jç. 
timai Mua\ C'.1et Mud\lrluğu bln:ı~.rıda kuru hı koınisyorıdn y;ıpıl&<'nldır. 

2 - Muh:ımmen liyat· Il<'lıc:r r,oııılek rliki;-;ı 50 kuru!j1ur. 
3 - MU\ :ık kat temınat 11? lıı n ::O kuru9tur. 
4 - NUnıun<" ve ş:ırtrıaru sıııı lu r g(m yurıi nıcrkC'ijnd ı•oı d..ııııılfr. 

f - Jı;teklık• 1V4U yılı Tıc:ıı el. Od:ısı v~c;ıtı:ısilc U!IO ı;:ıyılı kaıı1111<ln y. -
t.zılı \CSıkala "• im IGC' yf'to ırıııv.ıkkat fı}rnin~1i ırı:ıklıuz "'Yll brııılrn nwk. 
tubu ;Jc \:irlıkl.c be Ilı gvıı 'li• s.'l«tl•· konııbyon:1 gdıııf'lcri. "ı ı22!J 

1 Dev et De~y·oliarı iianİar~ 
Mulınmmcn h•dclt {5!7;&) ır:- ı::il) ı...uııı olan muhtelli wn ve cb ,\Cı

sfa 4150 Kı. cl,.ı ~rod 25/12/1!140 ı;orşnrnlı:ı gunıı sa:ıt ( l!i) on ~~1<' Hay
darpa .. :ııla Gu d. l• Jınrlı k. komı::.·yon tarnfrnd:ııı k .. p.-ılı ... ırf usulılc 

pnr:ıı::ı:z; ol:ıra k 

r~1e~ n~r! rat in] ihanında kazananlara 
İnhisarlar Un1um Müdürliiğiinden 

• • ' 1 

1"..•n, Yo , • ıl .l\kş;.ı ' t' d.elcriııin Z4/1 l/1940 t:ıı ılıli 111 lı;:ıl:ırınd:ı 

ıdarem· ce r J .. ı nıı:.murıyet ımtıhaıııııda k:ıum<'lıkları ıli'ın edılmış olanl:ır

d.:m ~ıı'ndiy" ıoı:ıı id. PJnizc mcır:ıı.::ınt ı?tmiyl'nlcrin aznmi bır hMtn içinılc 

mlir:ıc. t'- ı ı .ık h.ıldc Jı ... rlr•rlnc lı:ışk.llanrun tayin ,.,.dı'C"ekk i ili, olunur. 
(11492) 

iI .. A N 

94.0/Hlli5 

Birine Suı Hukuk 
Hfıkimliginden. 

M .. lım;.ıdpa ... ;ıd, Yc.5ıldiıck Ko~. 
1 

Iııın NıJ 10 M'n, • S:ıhnkyıının Şel 

şirketı VP l'ıfoır,..,oglıı Dımitri aleyh-ı 
Jerin•' iknnıl' t7k<lıııı ı~tılıkak davn
sının carı muiıakı;ıncsindc mudc!cı ı 

Mit~<; Sah:"kyn dm .... :;.ını i.'tJrjb t
memi• ik:ı•ndgfılıı d:t belli olmaclı-1 
ğınclan Ş<'i lrk<.>1iniıı \crıliğ• d:ıv ı 

istidas·ruıı 15 1,'lin mud<lctlc ılfınen 
tebliğine karar ve .. ılmr"' ve usulcn 
ıl'in d:ıhi yapılmış olducu halde 
rııuddci Minııs Sahaky:ın gelıp dav.ı

sını t.akılı Ptnıcıni:; oldutwııian 15

1 
gün nıuddcllı:! illinen gıyab luııaımın 
kl.ılifiııc v" muhııkcmıcııin de l9/12/ 
1941) taııhinc nıii~adiI pcr:;;cmbc günü 
sa:ıt ıo ;ı talikına mahkemece knmr 
verilmiş olduğunc!nn tnrihi iltmc!nn 

i~b:ıren 5 gün zm·fındun itiraz cdil
mC'ılıii ve mahkemede lı:.ızıı· bu1unııl

madıgı takdirci~ gıyaben hükiıın ve 
karar vl'r lecc"i ilanım tebliğ olunur. 

laMadıın. 

Et~ar h. r .. nlık. llu; L .: ;ı;a gorı;n
muyorc! •• Dıı• t.u··~mu 'Ji rı c. lım ile 
mu,ıycn,. cttım. Gayet yul ek otlar 
or •ınd bulunduguınuzu , ııl:ıdun. 
e;;.mJ. r.<> u r<ıfrı gıq , c •ımııı t:ıyin e
dcmıyordıırn. Hıı· s:ınt l.m!. r bel -
mızı, bacaldanmt2.ı u~u tuı. rLk ::ıg

rıları geç:ştirdılt. A ki.id .;ını,: 

ir çalgıcının sey~~ 
~Ai;~,S.....~llllllJlll ............ mıı:ıı .. 111 .. llli'ill!F411!~1 1()() 

de on 
on dal.il. 

lki :>r· 

- Af!" n Fredr h b lım hurdehaş 

ldu. Dc<lı . 
- Bana dn soı ma' Gnlıba bııcak

lnrırn kırıldı. 

Jyicc yüksek bir nol..-1 clrın atlıımıs 

dik. 
Bunun icın iklrr.ızın de vücudii 

peyce hıı palnnmış irU. Frcdrihe: 
- Gııyrct orkadn , gayret 
Dedim. 
- Ne royhıyorsun. Alfred? Sen 
ıunlh tchrlnde (Yuhan Bı"lhnmer) 

in evinde penccı·edcn, duvarW.n atıl-, 
ya aUıyn idm;ın peydn ettin nmma 

- :;,ımdı ııc y.ıp:ıc •ıı. dedim. 
- Alfreıl barın hıç ı;oıı :ı! Scrun 

yuzuıır.~11 az tl:ıh:ı 1 nf ırıı kırıl 1.:ak 
idi. Nt• ..ıliı .ırnba le ı; c:· duk, ö
k 17:lt•rdcıı Jt0r1<:ıcal nc- '. r ıii? 

- Nn::ıl n· Vl!r ni. H )'\ ıı lnr ıkl
dc bır <.ı • heni kol{luyo,' dı. Hattfı 
bıı ncı;ı ).ıızumu y,ıJ<ı • bıle ce
~.ıı t ctt . Ad:ım oldu u u • nl rlru 

ist<.rse ı ırır. L&.kırclı ı n • 
- Öyle J e ısımdj ne y ı • c mızı 

sen dilşun 
- Ben duljundum. Burada ljimcn

dıCcr arabasını bekleriz:. 
- Sonrn? 
- Sonrası varmı yn? Araba geçer 

iken içerisine bineriz. 
- Duı .. da durur mu'l 
- Biz bağıru·ız. Biletimlı. oldu-

ğunu dn söyleriz. Elbct ourur. 
- Haydi b:ıkıılım scnln dedi in ol

sunt Falcat benim. knrnun ~cıktı. 

- K.ır:ınlıkta ycmd. ,}'C1tir mı! Va.. 
kın benun d"' acıktı. 

- Atlnm emle, ycnıı· yenir. 
Bir -.;u' saottcn b .i yemek yeme
mıs idı!ı:. Jo •• rnım z pek çok .. cıkmı 1 
idi. Na• •• ır nı kad::ı,ımın U?klifıne 

muv;ıt<:ıkat ettim. 
- Frcclı ıh c n ı. torb.:!..I ı çıkar 

bakalım. 

Ped r , Fredrih: 
- 1fong1 ekmek torba u ı? 
- C ı ım ııncndile?'in kar U\ -1 

daki 1.ı:ıkkald:ın ... lını:; oldu•!l.unuı 1 
erzak. 

- O endı.: degıl mi? 
- Ne öyluyorsun be? Bende ke-

man torb n lan başl.a bir (:ey yok, 
o d:ı atlnd ı,ım &ır .. d, galiba kırıldı. 

- Dende de ekmek toı·bası, Iilfııı 
yok. 

- Amnn 'Frcdrlh bcnl aç;-lıktan mı 
öldüreceksin'.' Şimendifer arabası

na biner iken ekmekleri, kntıkhı.rı 

samı vermiştim. 

Fredrı.'ı bir mudclet di.ı.,<iindi.ıktcn 

sonra: 
- Hal Öyle blr sey l::atınınn ge-

liyor. J:'ak~~ acele ile ar::ılında unut
tum zannediyorum dedi. 

Bu b'ır:ııl:ı ek.ırı••k torl asını aralı.ı
da bırakmak ne kacl::ır fena di. gpcy 
ce tekdir etmek hitedlm. Uıkin bir 
defa olmuştu. Hem de Fl'cdrıhi gü
cendirmek istemiyordum. Binae:ı
leyh: 

- Frcdrih bi-· daha böyle cer -
scml:k ctıne. Ş mdı ne yiyecct:i2.? 

Demekten kendimi alam dım. Ar
tık iş işdcn ı;cçmiş idi. Yakınlurd:ı 
bakktıl dül·kc1nı olmadı ı meyd:ındn. 

İşin en garfü ciheti bulunduğumuz 

yerden bir kimsen n geçmeme i idi. 
Acab:ı dağ basında mı kalnu!i idık., 
Yoksa gece nıunru:ebeUle herkes uy
kuda mı idi? Arknd:ıı;ıma: 

- HayıH kalk bakaltml B;ra.~ etra
fı mu::ıyenc edellrn. 

Dedim, İki urkadıı:ı nyağ."'ı kolklık. 
Dört beş ndım at:ır atmru: l'rcdnh 
yüz üstU yere kapandı. 

- Hay Allah cczaSlı versin! A
yağım bir yere tıkıldı. 

Dedi. Frcdrihln oy$nn takılan 
ı;eyl muayene etmek üzere yere eğı1-

diın, gayet uzun bir demir idi. Ar
kadaşıınn; 

- Aı:al.ıa bu ncdır·1 
D~clinı. Fredı•'h de tlcmiri ınunyc

ne ettikten sonra: 
- AlCred bu tleınır bir t.ıne de ıl. 

Yıınyana iki tane. Hem boyun::ı ,gi. 
d.;) er. u~ ı )Ok. Gulıb:ı nrkb 1 J,u .. un 
i.ıwrınde glrl yor. 1 
Cevabını verd . 
Dcı~ir!~rin bulundu ,u yen ~oy -

bed ek o~ur i •- b <lı n:'.I ı•~i-ı 
!eri 1.>'ıhm.y:ı"a' ld c. Ilunuı ıc;iıı 
aı!. •a ım:ı: 

- Frerf.rih l!"r' , m.z Y"rlerc birer 
isar t· koy.ılım. Bı::.h::ıre ~ı.~· n~·r • l 
but .n-ıyız deci m. F • ~rih fil, im. 
pek miln<ısi:ı ~drdCi. Fakat v :ı:c-J lc-ı 
cck lşa,.et no-ıl nlmnlı 1' i? .,,ı me
sele ı:.imizl de cpeycu dli :ı.ı .. du:-.tu., 
Ni!ı:-ıyct yinP. henin aklt ıu u r ted
bir geldi. Zaten 'i'redrihlıı hi" 1.ı : 
şı>ye nklı er'l"!iyor ben ne dcrıı"m 
hı..ır. n ma}mmı tnoo .dC' lJ::ışın. f::ıl

lıyo" • •. 
D;:ımrlcrin kcnarlanndn iı ili uuık

lı hı.. cok t."'ı~lar vnr I'-!. Bunlaı ile 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Eskişehir şeker fabrikası için 
2 Elektrik vo Oksijen Kaynakçı ustası 
1 Birinci Smıf Demirci U3taaı 
1 Birinci sımf Döküm Modelci Ustası 

A 1 ı n a c a !c: t ı r 
istekti olanlar timdiye kadar ç•ll§llU§ oldukları yerlerden aldıkları 
hizmet ve.llcalarlle biz.zat yahud yıuı Ue EstrifetNr Şeker Fabrlkld• 
Müdilrlüğüne müracaat etnıeleı i. 

AJ;FlllEE Avrupa ve Amcrikad.ı bllc pek bliyUk ffihren kazanan• ...... ••• 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
TiCARE:. THANEL~Ri, pazar günleri açıkt'r 

Merkec:i: 13ahçekapı, Şubel~ri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıki:'y 

·---I l~msalııız KAVMAKLI L~KUM '9C KESTANE ŞEKERi _ .... 

J..iralık Lira 

1 2000 -
s 1000 -
2 700 -.. llOO 
8 250 -

35 100 Sl500-
80 50 4000.-

800 20 - 6000.-

Ke~iuelc1: 4 Şubat, 2 Ma·ıj Kumb<ıı;.ılı ve lrumb::r:l.'.:ız 
yı ·, l '}i!uslos, 3 ııuncitcş- \ hl'sapl:ırında en az elli li-

rln wrihlc:rind yapılır. ra:;ı bulunanlLır kuraya 
' dahil edilirler. 

RESIVlI ve NİM RESMİ MUESSESELERİN 
ve HALKIMIZIN NAZARI DİKKATİN 

Askerleı imize h;,ız.ıı lanal'.ık h<.~lıyPlt-.ı· içinde en kı)imetlısi olan onu ve 
ark.ısı kalın boz şayakd<ın yrıpılııuş avcı yelegı siporışlcrı nJınıp surtıtle 
teslim edılmekk'<lir. Hafln<la ıki l.ıin yckk tcslımi mıımkumlür, Mti
luııı ve toplu olarakt:111 yapılncok sipari.şknlt' fiyatı 200 kuruştur. 
Bundan evvel bildirılcn per:ıı..ende 200 ıopJ.:ın 180 kuru~ fiyat önü şayak 

arku&ı a&tarf·ı yeleklere aiddir.) 

TÜRKİYE KOVLÜ ve IŞÇı ELBiSELERi 
--Toptan sabş yeri: i ·t:ırıbu! Sultanhamnm trı. -

ıııye çnrrısı No. 18 - 19 

~ahibi: A. Cemaleddin Saraçoljlu - Ne$rfyat Müdürü: Macid Çetin 
Basıldığı yer: (H. Bekir Ci.iraoylar ve Ccmaleddln SaraÇoğlu mntbanş&J 

adımda bir, yere bir 1aş bırakmak 
pek kolııy idi, iki arkadaş yere e
ğildik. Ccblcrimiz~ alııbildiği .kadar 
taş doldurduk. Haltfı ;Frr.drjh buna 
kan..'"lat etnıcdi. Başından ş.ıpk:ısım 

çıkarO'rak iı;ine taş ycdcşt.i.rdi. 

- Ey arkııdaş dedim. Bu cfa ol
du. Şimdi gideceğ'mlz tarafı tayin 
edelim. 

Fı·cdrih eli ile biı· cihet ösgtercrck: 
- tştc şu tarafa doğru gidelim .• 
Dedi. Bu!unduı,;uınuı. mahallin 

her iki tanıtı da yüksek oldugundan 
r.ayet dik biı' bayırı tırmanmak H'ı
zım geliyordu. Diişmcmclt için pek 
çok müş!cülat çcldyorduk. ı;ünkü e
Jimlzt'e dayanacak bir baston bile 
y,, • idi. Arn sıra benim yahud ıır

kad..ı ımın aya •ı kayıyor, üç adım 
tırrr ır sek dört adım aşağı yuvar
lanıyorduk. Yarım saatten ziyatlc 
ui'h" ık. B yırın tepesine vfısıl ol
duk. Fredr.hc: 

- Arkadaş 1.ılrinci ta!>ı koy. Sonrn 
bir scy bul::ıına;>ız. 

D<.'dlın. Frcdrih ş.,pkıısından bk Uı!l 
<ılıp yere koydu. 

- Uir, iki, üç. 
D'yc adımla ınuzı eayın,ıı:;a b:ışln

dım. 
Otuzuncu adımda: 
- Fredıih b1r ta.;; cl:ıhı, dcd m. 
Tnhmlncn bir s:ıat kadaı· yol yU

rlimU., idik ki F'rc<'l ih ı.,' rın bitti-

rj!! 

g\.ıf, bcndekilerin ıdaıe ıle kull:ınıi 
ması lüzumunu rhyle<U. T~ vcm1c ' 
rnsı b.-na gelmiçt.i. Bu defa da J~ı eJJ 
rih :ıdımları s:ıyıyor. Otuzd:ı bir: 

- Alfred Uı~. 
Diyol'clu. Bendeki t:'ışlar dn bıt. 

me.,-c yuz tutmuş idi, lıikın mcyd:uıı 
da el':ıo ne bir kiiy ne bir z.iyn göri• 
nüyorJu. Bu sıraria Prcdrihln 

- YJrıni sekiz otuz. 
Dedlgini işittim: 

- Be budala ne ynpıyoıı;un? De' 
mimlenberj böyle yanbş ı.ayclığu 

için taşlar çabuk bıtü. Bir oıdımı 1111 
nıı sayıyorsun? 

Dedim. 

- 1'::Vet. Bir !:ng ~y .. k 1ıir de r>d 
ayak iki etmez mi., 

- oyle :;ey mi olur? Adım ıkı :ıyatr 
ar:l!lındnki açıklı[~n denir. Sen kendi 
aynklannı sayacak de~in. 

1''redrih yarım s...atknbcn bır a
dımı iki .... ::rını , brn ele her on bet 
adımda bir ta., kO,}'lnu6tun1. ucs:ıbl 
düı:clttik amma iş ~den gcç.ıniş idi 
Son ti:ışı yere koydum. 

Fn•clrih artık üı~ do bitti. Biı cU • 
buradan ilcr.i gidemeyiz. 

Dedim. 
- Niçin Alfrcd? 
- Niı;in olacak. Sonı a şuncndı.fcd 

bul:ımayız. 

(Arlm.ı;ı \al°) 


