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GÜVEN 
Sigorta Sosyetesi 
Hayat • Yanu;ın -•uff,at -laza 
Sünıerbank binası, Galat& «969 

• 

Yunan Başveki~i 
<::::::: 1 1 •• , 

Generaı .r , .. akın tarihin ibret verici sahneıerı ı 
1 

~ etaksas Un Vefat Etti ~ 
; 'Q z mu • m _ 

Dost Başvekilin vefatı memleke-
• ı 

timizde büyük teessür uyandırdı 
&aşvekil'!te Yunarj Milli Bankası Direk-, 
~Ü B. Aleksandr Korizis tayin edildi 
Cleneral t y 
ttletaksasın ' u an kralının bevannamesi 1 

\lef atı 

~ık tı lar 
tii 
~~ llthUrrcisimizin 
~k~ltı~ şereflendire-
, ~tı tahmin ediliyor 
~lıu ara, 29 (Hususi) - Reisi 
'~· r hu akşam saat 23 de 
~~ lrenıcriyle Ankaradan 
""!~ ~edere!< memleket dahi
'llııılat ledkik seya.luı.tine çık
~~huaı dır. latasyonda vekiller, 
<ij~ "° ve kalabalık bir hane 
ıt,.. ı cılıııh .. ~'b'-''"' te . .. ,l§tj ~............... şyı 
,. r. 

~,""ÜU 
"'t~~I\ Şefin Erzurumu şereflen 

ler; tahmin e<iılmektedir. 

NlzameCdin Nazi.!. mUt.evefJa Yııııım BaşWokili General 
Meta.ı.sıısla konnşıırlıen.-. 

Büyük Mebıksas öldıi. l sa bir zamanda dirilmek ve 
Uzun zaman büyük devlet a- dilnyaya vakur bir boy göster. 

damı hasreti çekmiş ola.'l E:.ın mek kudretini vermiş olan asD 
milletine, idaresi altında pek kı· (Sonn Hayfa 5 ısU Z de) 

-
Yenik bineı 
yemin etti 

· ~ -

Hür Fransız 
kuvvetleri· 

nin bir akını 
Cenubi Trablusgarba 
girerek 350 kilometre 

ilerlediler 

• 

O 2 ltalyan •skerleri gllle oynaya Trabl~a yolunu tuttular. 
• Onlar zahmetsiz ve kolay bir zafere kavuşacaklarını umuyorlardı. 
İtalyanlar, Tralıluıogarb lieferine büyük I' raf dan Ha.lloo ımpahı rak ~lmiiş, höJ-

blr IUmadlA baş~ Çünkü omdaki aı-- · Jikle Trııb' • r tılr thı.lyıııı htıcnmu 
ıın"larından alnuş olduklan raııorlar, OsmaııJı kıı.rı:• koyac.:ıl< lrn vet kalmamıştı. Onun için 
lnıpara.torlnğunun lıoralannı ne dereoo ihmal İtalyanlar Trahlıısgarb <;("ferinin kendilPri içln 
etmi~ olduğunu vazıhan bildiriyordu. Bıllhla.n ı;ad.,.... bahri bir t.-nt'ZZilh ola<-a~na inannur 
başka Osmanlı donanma.~• da Abdi:Jharnid ta- tardı. 

ALARM Pasif korunmada dikkat 
İşareti dün de edilecek mühim noktalar 

verilmcd i 

Libyada: 
Mareşal Gra::ianiyi gene

ral Bardinin istilıl8.f ettiğine 
dair haberler gelmektedir. 
ltaıyada komutan değiştir
mek İnutaddır. Muvaffakiyet· 
'" inkisaf eden Habeş hareka
tında da Debono, Badoglio ve 
Grazia:ı l rol almL~lardı . İtal
yan nazırlar da cepheye koş
makta biribirlerile >anşınak
tadırlar; şüphesiz, vaziyet 
hakkında karar verenler, yük-

Yazan : Emekli Hava Binbaşısı Bedri Celasin 

Kahire, 29 (a.a.) _ İngiliz sek icra kudreti de gösterebi· 
umwni karargii.hıım tebliği: lirler. 

Yunan. İtalyan 
cebhesini gösterir 

harita 
Denıe mıntakasında düşman Büyük hareket kabiliyetini 

knvvetleri üzerinde yapılan taz.. ve adedi ıe·c~vulrunu haiz 
yik e.rtmaktadır. Agordat _ Ba- !ngiliz -~sır ordmı~un _gün 
rentu mıntakasında harekat in- .erdenben De~e oıUermde 
1tişaf etmektedir. Umm _ Hagar oyalanması, :ı.gırlık merkez. 
dan çekilen İtalyan kıtaları In- (Sonn sa;ı.fa 5 sil 7 de) 

Son» •Yf<ı 6 .sütun 6 dl!) \.------·---' 

MARP 
CEPHF.J'"İ 

!ta;ya ile Yunanistan arasın-ı bir hastalıktan öldü. Bu acı. 
d~i harbin Uçünci'. . ayı bittiği komşumuz Yunanlılar kadar 
gun Yunan Bru,'VC'kili M'ctaı.sas (ffo,.,. sayfa 4 sütun 4 de) 



_.,. __ 

S:ı.yf" : :ı l'EN1 SABAH 30 IJ;jnc!kjl,.un 19'11 

-~~! 1 11 im· Köşesi 
Youaa: 

~:ra~:;a~k::;na ~~; HALiDE EDİB. · 0 / uvu~~ a di • 6 çocuklu an- ~ ifler -ihtiralar 
prcığrema bağlı oldu. t .~ 1 cek noktal r nelere yardım ş -----' ---

Cakuttaya Hindu üniversite- No. 61-' Bn, oı.;lundaki mağa- '"" ...... 
sinin Javeti üzerine iki konfe- vıı.rrlır. Yani yeni dünyayı ılmin zaların ıPUstehcen Renkli sinema 

ra:- vermek için gelmiştim, kurabile~-eğine, yiııi insaruyetin vitrinleri 1 Pasif korunma h:tl·kmda bun- nağı haline konabilir. Bu halJelTahsiııatın azlığı yUzUn-
bın .ın dolayı, dünyaca tanın - illinden alacağı dersin en esas dan evvelki ya~ımda !tavaya ısl:ı!dığı muhafaza i~in kafi ıl'ı:<- den muntazam 
mı. olan bu şark üniversitesile ders olduğuna inanır. n ııcc Genç ve afif oır kız okllTUfll- karşı gizkm~en b lıfletı:ıi~tim. t:ırd:ı ihtiyat su bulu. r.~,ına yakılamıyor 
tem::.·ım çok sıkı oldu. Garl:ıden bugün "New Huma.niam., yini m.2'.bn •ldoğımız •ikiıyet melr.tu- Bu defa da bombalaı Jrnrşı ko- ihtiyaç Yardır. 

bı.mda deniliyor ki: 1 · · --•t G ta t h ·b ge. n h~rhangi misa.fıre bu illin "yeni !nsanıyetc;ilik,, ismini alan, nınma veva on arın tesırın :ıuu az arruzu, a rı ve yan-
·müess:?<"--sirun derin bir tesir Whitebead gı"bi büyük ülemaııın •Birkaç gundur Beyoğlurıdan, mayı tetkik YE' münakaşa edece- guı bombalariyle birlikte d» ya-

-~~ ' r<.-ciyc kildar cadde üstünde ğim. Bu hususta takib ,.e tat- pılırsa böyle muvakkat sığınak-
yapmaması imkanı yoktur. Eşi- terviç ettiği yeni felsefenın heTkel ,.e biblo ••lan butiln dük- bik edilec'ek usuller çok ehem- !ardan çıkmak mecburiyeti ha-
i;ırnl••n atlar atlamaz bütün Şarklı bir örneğidir .. İnsanların k !arın "itrinleri -herhalde bir miyetli ve her birinin iizerine sıl olur. 
m;m, sıyle ark:ısında bir asırlık vahdeti, iş birliği, birbirlerin· kat daha süslenmek ve sUslemek durulmağa değeı m'!vzulardu:. Maske: Hava taarruzlarında 

gayreWe olacalı: - pek açık, &ıçll; B d ı....1ı ~ı~nı ·r im ak halk · · an' nesı olan bir üniversite ha- ne kadar bağlı ve muhtaç olduk- un an ._, a .,... ra ınasra- va11 e a ıyac ıçın gaza 
1 TV'l7lalarla kadın vücudlanoı leş- f · ta "ht" k lı. b" likt bulu va.-ı altraıruz. Talim heyetı ara- lıırını ancak ilmin- tekimill tari- ~-· a, ıcraa ve zaınana ı ıyaı: an;ı er zaman ır e -
1 htr eden heykellerle doldurulu- ·· t · ··k ı· d · · b" k t 

sında ılim sahasında Nobel mü- hinden ogren··-ebi!ecegımıze-· · inan- gos erır ve en mu emme ın en nan ıyı ır orunma vnsı ası-
yor. en basitine kadar ne yapılırsa dır. Vazife alanlara eldiven, el-

kafatı sahibleri olduğu gibi, mı~lardır. Sir J. C. Bosc ne- Dün bir asker kalabalığı topla- öylece fayda temin eder ve teh- bi•e, çizme gibi diğer levazıma 
dünyanın ilim ve fikir merkez- batatçı idi. Onu meşhur yapan nan bir vilrin merakımı mucıö Jike ve tesiri azaltırlar. ihtiyaç vardır. 
lerinıle i•im yapmış profesörleri nazariyesi şu idi: Nebatatla bir oldu, •acaba neye bakıyorlar?> Dağılma: Bir ııehrin ve niifus Hülıi.sa: 
vardır. nevi his vardır: Bir ağacın bir diye aralanndan şöyle bir l<>Z kesafetine göre muhiti ne ka- Pasif korunma ve bombalan 

attım ve Ol"adao dar kaçtun. dar dar olursa o şehrin kanali- tesirsiz bırakmak veya tesirle-
tek yaprağına muayyen bir e- •Afrodıl> romanını mııstelıcen zasyonunun, yollarının yapıl - rini azaltmak için gizlemeye ila-
lektrik cereyanı tatbik ederse - '''YlP mahkemeye vernıek müm- ması, tamiri, sulama, tenvir ve 1 veten: -
niz o a,,öacı.n bütün yaprakları kün olan bir :rurdda acabe bu ro- temizlik gibi umumi hizmet ve 1 - Dağılma, 
elektriklenir. elektrik tesisatını manın kahramanlarını çınt OP- işleri o nisbette kolay ve iktisa- · 2 - Sığınaklann yapılması, 
nebat koleksiyonlannı gösterdi lak magaza vitrinlerinde teşhir et- di olacağı. gibi ml'Sken ve nüfus l 3 - Siperler kazılması , 

lirmek müstehcen sayı!neyor mu?. sayısı sabit kalarak muhiti ge- 4 - Maske kullanmak. 

- O· 
1 

Sıhhat V ekıi.leti, 933 ııenesin -1 
de 6 çocuk doğuran analara se-

1 
nede 30 ltra nakdi yardim yap
mağa karar ,·ermişti. 

O zamandanberi şehrimizde 

bu yardıma 3000 ana talib ol-! 
muştur. Fakat öğrendiğimize 

göre bunlardan ancak 200 ta
nesine yardım yapılabilmlı;tir. j 

1 ııubatta da 933 senesinde 
miiraraat ederPk bu lı.ususdaki 
evrakı tamamlanınış 3 aileye 
30 lira yardım tahsisatı verile-
cektir. 1 

Yardımlaı'ın muntazaman ya
pılamamasının sebebi Sıhhat 
Vekaletinin bu hususdaki tabsi-

Talebt>nin ekserıyeti Hindu 
olmakla beraber pek ı;ok müsiii
man talebe de vanlır. Konfe-ı 
ran,;lar haricinde de Webe ile 
temas ettim, konuştuk, şarkılar 
söylediler, saz çaldılar ve şür o
kudular. Bir yabancı için ~du 
ile Mii.sliimanı harici göriinüııi
le ayırd etmek azıcık müşkül

dür; zihniyetleri, hazan istika
metleri ayrı olsa da, ayni ihti
raslı, Bengale'in daınarlarında
ki kana mütemadiyen ateş dam
lattığı gençlerdir. Ayrılan ve 
birl,•:;en Hindistanın Bengale 
ülkesınde Müslüman - Hindu 

ve muavini bir çok tecriibeler Btınun cevabını sevgili Yeni Sa- nişledik.;e bu hizmetler de 0 nis- Suretiyle hava taarruzlarına 
yaptı. Nihayet yeşil çimenlerin- bahdan soruyo.- ve cell8b bekli- bette güçleşeceği ve masraflı 0 _ \ az zayiatla mukavemet edilir ve \ satının gayri kıifi olmasıdır. 

1 
de k1rmızı gagalı, .1rurşuni tüylü, yoı-um.> lacağı maliıındur. Nesimi hava bu suretle itfaiye ve imdad pos- --»<>•-- ı 

mizac itibariyle o kadar birbi
rim· yakın ki aralanndaki di
dısme insana bir nevi kan koca 
kav;::ası gibi gelıyor. 

~ bana, biitün dahili kavgala
rına rağmen birbirlerinden ay
nlma tarı müşkül bir aile fenl
leri gibi geldiler. Hatta bu mü
temadi didiıımeleri biraz da mi
?.açlarıuın doğurğu bir ihtiyaca 
beıuiyordu. 

Talebenin talebi iizerine Üni-

uzun bacalı:lı garip kuşlar do- YENi SAllA+ı - oıa.ouc-ıı- ve iyi ya.şama; ağaç meyva ve ı talarının vazifeleri azalmış Yejs· h k" d h 
la.şan güzel bab<;ellinde bir ağaç- zun belki de pek haklı ...... çiçek yetiştirme gibi hem mad- kolaylaşmış ~ur. - ır mu 1e ır a a 

muhtemel bulunan bu -ıusuna di faydalar ve hem aevk veren -~"""'"' 
ta meşhur olan ° tecnılıeyi yap- cO\·ab verecek matam; biz değiliz. ihtiyaçlar dolayisiyle esasen ge- B ı·ı t' t TaahhlJdünU ifa etmi-
tı. Bu olsa olaa CilmburiyetJıtilddei- nişlemeğe b:ı._'llıran şehir ve sa- asra yo l e ıcare 1 

Calcutta geçen üç giin sa- umumilit.i makaınıc!ır. Bunun iÇio nayı merkezlcrının, zamanımız- yen keresteci 
bahtan akşama kadar devam e-

1
.d.ik_k_at_nazar1ann ___ •_ç_ek_er_iz.___ da yıkıcı yalı:ıcı ve öldüriicü ha- ---<>-- tevkif edildi 

den bir programa bağlı oldu. va silahlarının tesiri karşısında Alakadar tacirler dUn 

Gu .. mru"'k ve ı"nhi daha ziyade dağılma ve yayılma 1 b" t ·- t t 1 Evvelii. Lady Bose'in riyaset et-, - sına rneebuiiyet hasıl olmakta- ır op .. n ı yap ı ar 
tiği bir kadın toplantısı, diğer 

1 
v k'I" , dır. Basra yolile iş yapan tacirlc-

toplanWara takaddüm etti Bu- sar ar e f ının Birbirine çok yakın olan ehem rimiz dün öğleden sonra bir top 
rada da, tıbkı ÜniveJ'Sitede ol- miyetli tesisatın muhiti o şehrin j Jantı yaparak bu yoldan dah9. 

, duğu gibi teced~üd ve terakki-ı \edkı' klen' hassas bölgelerini teşkil eder. geniş bir surette istifade temin 
nin arkasında uzun bir an'ane Bir aradaki bu gibi tesisatın ak- I etmek için alınması icab eden l 

tif olarak müdafası daha kolay t tedbirler etrafında görüşmeler-
bissediliyordu. Hindu kadınlığı gibi gcliree de defi silablanı:ıın 1 de bulunmu~la.rdır. İçtimada 
Miislüın&nlara nisbeten çok ile-/ Vekil dUn halıCI ria pek o kadar müessir olamadığı şehrimizin tanınmış nakliyat 
ride ve faaldır. Bunlar Brahma- gece ve uı;uşa müsaid bulutlu ambarlarının münıessilkıi de 
Samaj'ın içtimai faaliyetleri bi- görilştll havalarda taarruza hedef ola- ı hazır bulunmuşlar ve ithalat ile 

- rak zarar görürler. ihracatta hangi nevi malların 
rer dini vazife diye telkin etti- Esasen zarar verdirilirken za- d üh" ul tl k edi b" ·· 
ği devrin doğurduğu müessese- Şehrjmi7.de bulup.an Giimriik yı"atı da ,_ ___ ,_._mak ınecbuı·ı· - aha s e c na 1 ·1e ılccegi 

...,,...._ ve ne suretle daha geniş istifa-
Jerdir. Müslünıan kadınlıgı- run ve İnhisarlar Vekili Raif Kara- yeti ı.--·- gtte taarrııı:lıı- d ı tenı· edil b"l - · · h deniz dün satış vihn..DOilnde A<U..-- e er ın e ı eceginı ıza 
faaliyeti henüz "perde,, arka - .,--.,-· "rının daha çok olacağı anlaı;ı- etmişlerdir. Tacirlerimizin ileri 
smdadır. Maamafih Onların da me~gul olmU§ ve İ.stanbul güm- labilir. Bundan ba~ka her mem- sürd" •• kler· te ·ı ı tiki · d b" ·km· lan sıı.1ıi u ı mennı er meyan n-

1 batın sayılır mekteb ve müesse- r enn e ın ış o p- leketin lıa&<w; yerlerini defi si- dıı. nakliyat kin dalıa fazla va
siz eşya hakkında al§.lı:adarlar- lihlariyle müdııfaa eqnek defi gon tahsU. e<l:lmesi vardır. Bu

seleri var. İkisine de müşterek da.n i:ı:ahat a!mıııtır. silillılanmn dağılmaroruı seheb nun için mıntaka ticaret mü . 
olan hassa imandır. \'ekil bnrada transit balı i§i- olur. dürlüğü tacirlerin bütün te-

( Arkaa mr) le meşgul olan tacirleri kabul Şu halde fabrikalar. garlar, mennilerini bir raporla "'Iüna-
ederek kendilerile bir müddet liman ve depolarin tahrib ve kalat ve Ticaret Vekaletine bil-ı 
g-örti~müştür. Hah ihracatçı.lan yangın bombalarına karşı birbi- direrek bu yoldan daha· geniş 
ıran transitinden memleketi- rinden uzak ve hatta birisinin istifadeler temin edilme.;ine kaDenizyolları Umum 

Müdürü Karabüke 
gidiyor 

ınizın daha geni!) miky-ıa ilıti- iç tesitatı lıile milinün olıluğı.ı 
f d · b k rar vermiştir. a r teınm etmesi için azı adar ayn ayrı yapılmasına ib-
formalitelerin kaldınlmasını is- tiyaç vardır. --»0•--

lrva kaymakamı dUn 

mahkOm oldu 

Siimerbank deri ve kundura ı 
sanayii müesse:;esine 17.12.1940 
tarihinde 55 metre mikabı ke-

\1erilmi~lir. 

Ardiyesinde yapılan araştır
mada taahbüd ettiği mıktardan 
daha fa::.la kereste bulunduğu 
da tesbit t-...:ılnıi:;. ve miiddeiu· 
mumilikçc dörd;Jncii sorgu ha
kimlığine Hrilmiştir. 

Mihalin yapılan sorgusunu 
müteakib tevkifine lüzum gö
rü!nıü~ ve dün yaptığı tahliye 
talebi de ayrıca reddedilerek 
muhak~me:<inin mevkufen ya
pılma•ına karar verilmistir. 

--JHt--
Tenekelerin tevziatına 

başlendı 

Dünkii yazunızda Ifodakolom 
w;uliinde çekilen renkli filmler
den bahsetmiştik, hik"iciik si
lindirik adPSelcrin vaıul deri kü
çücük satıhlara düşen ziya şua
larını yayıb filmin arkasındaki 
emulsiyon her filtreye tekabUl 
eden empr<lSyon hasıl etmektir. 
Filmdeki sıhndink adeseler 
filtre üzerindeki ı·enk seridleri
ne miivazi olduğun\!an filmin g<> 
risindeki emulsivomla birbirne 
miiivazi üç hayal teııekkü\ eder. 
Bu üç hayalin her biri bır »enk 
filtresine uiddir. Göze göriınmi
yen bu küçücük ııatılıların bir
likte tesirleri cismin foto@;rafik 
hayalidir. 

Mesela, bir cisimden tıkan 
kırmızı şua Film üzerindeki & 

mulsiyonun filtrenin kırmızı 
sathına aid bir noktasını müte
essir eder. Diğer bir yazı,fa bil
direceğim (maküs :ımeliye) bU 
noktayı şeffaf satha çevirib 
filtrenin yeşil ve mavi mıntaka. 
larına a id olup miiteessir olma
mı~ olan satıhları gayri ~effaf 
kılar. Binaenaleyh cisim iizerin
deki kırml7J noktaların mecmud 
film üzerinde filtrenin kırmnı 
sathına aid bir ı;erid hasıl eder. 
Ayni keyfiyet yestl ve mavi i<:iıı 
de varılır. 

Sinema projPksiyon cihazında 
sistem akscrlilir. Kırmızı - Ye;;il 
- mavi filtre, kondansör (ziyayı 
teksif eden ade"" sistemi 1 ve zi· 
ya menbaı filmin gerisindedır; 
Filtrenin üç rengınden mü~avı 
n.isbette gelen ziyalar perde ü
zerinde birbirine binerek beyaı 
görünür. Filtrenin yeııil \'C ma
visini kapatırsak perde kırm~ 
olur. Ayni keyfiyet diğer ikt 
renk için de vardır. 
Eğer filtrenin mavisi kapatı· 

Jıp kırmızı ve yeşil açık bulu
nursa perde sarı görünür. Çün· 
kü beyaz nakıı; kırmızı maviml> 
rak yeşili verir. 

Binaenaleyh her ı·eııgi!I 
beyaz ziyaya maruz bırakılan 
satıhlarının mcsahalannı değiil'" 
tirmekle namiite:ıalri renk! t 
hasıl olur. Bu stıl"('tle asıl fi]In· 
de hangi renklere göre sahala.t 
te,,ekkül etmL<;se projeksiyonl3 
perde üzerinde bu renkler hasıl 
olur. 

Bu ıı.ulde fılnı r~nkli olmayıb 
filmin şeffaflık der~-cesi renkle
ri meydana getirir.Bu şeffaflılC 
derecesi de üç filtreden geçeıı 
ziya şiddetinin giimü.~ emulsı; 
yonda yapmrn okhı~ı te«ire bag· 
lıdır. 

Vtnıitedeki konferansları bina
lartıı ortasıncWti büyük mey -
d nlıkta verdim. Talebe yedi 
binden fazladır ve en büyük sa
lonları beş bin kişi alıyordu. Bir 
balkondan. Bengale'nin yıldızlı 

bır gecesinde Bengale gençliğine 
bakmak bir san'atkir için unu
tulıİııyacak bir levhadır. Yanlar
da drktriklere rağmen bu mu
azz m kütlenin ortası loşlukta 

kalınıştı, adeta beyaz kostümle
ri bu ısık ve loşluk sahnesinde 
yere inmiş bır beyaz bulut 
letıiri yapıyordu. Ve bu be
yazlık içinde bakır renkli başlı 

ve ışıldıyan gözler bulutu de
lib çıkmış sonsuz yıldızlar gi
biydi. 

Denizyollan Umum :MüdUrü 
İbrahim Kemal Baybura Müna
kalat VekA!etile temaslarda bu 
lıınmak üzere dün akşam Anka
raya gitmiştir. Umum Müdür 
Ankaradan sonra Karabüke gi
derek bazı tetkiklerde buluna
caktır. Bu tetkikler meyanında 
vapur inşaat ve tamiratında 
kullanılan bazı demir aksamın 
Karabiikde imal edilip edilmi
yeceği hakkında alikadarlarla 
görüşülecektir. 

temiRlerdL Halen tatbik edil- Milletler arası bak ve kaide
mt-te olan ahkiı.ma göre İran lere l!ş.rblenie ekseriya riayet e
transit halı.lan memleketimi:ı- dilmediği görillmektedir. Buna 
do bazı · kayıdlara tibi tutul- binaen hıısııal mt>skenlt'rin sey
makta olduğundan ihracat ge- rek yapliması ihtiyatı • hatta 
cikmektedir. Harbden sonra tra çok yerinde bir tedbir oltır. 
nın artmış olan halı ihracatın- Köylerde; ihtiyaç ve bayt tar
cbuı transit suretile daha ziyade zı dolayısiyle bu daı}ılma eRa8Pn 
istifade temin edilmeırinin miim mevcud bulımmaktadır. 

Şi!Pııin 1rva kaza.'U kaymaka
mı Tah:;inın usulsüz <arfiyat
tan dolayı birinci ağır cezadaki 
muhakem<"line dün de devam e-

Ziyanın renkli filtreler tara· 
fından absobre edilmesindc!l 

İngiltereden '\'elmiş olan 16 dolayı bu w;ulde yapılan resi<;' 
bin tek sandık tenekPlik levha- !erin eb'adı ancak o 55 santı· 
nın te"ziatıııa ~!intaka Ticaret metre olabilir. 
Müdürlüğünce ba~lanmıstır. llk Adeselerin ıslahı ve emuısi· 

Bandr Mataram. (") Allahü 
ekber! Bu sesler ikide birde bir 
fırtına !;iddetiyle meydanda u -
ğulduyordu. 

Üniversiteye bağh temaslarım 
arasında hiç unutaınıyaeakla -
rımdan biri de Sir J. C. Bose'in 
eruıtıtüsilnü ziyaretiındir. 1ki 
sene evvel evlenmiş olan bu ih
tıyar Hindistarun dünyaca ta -
nınmış alimlerindendir ve bun
dan l:ıa.şka da bir felsefesi de 1 

(*) "Y a{l>'.t A 11ııc,, demektir. 

DAVETLER 
Doktorları davet 

Tii.rk Mikrobiyoloji cemiye
tinden: 

kün olduğu Vekile anıedilıniı;- İnşa tarzı ve malzeme: Za-
tir. maıumızda yapılacak mühim 

dilmis ve duruşma karara bağ- olarak resmi müessesı:Jerin youun kuvvetleştirici yoliyle bU 
lanmı*tır. 1 ihtiyaçları temin edilecek geri- usulde ıslahat yapmak için ro

Kaymakam Tahsin.in usulsüz ye kalan kısım hususi ihtiyaç- şerjler d~vanı etmektedir. 
tara tahsis edilecektir. Bu mc- _;___:::_ _________ _.. 

sarfiyatı mahkemece sabit gö- ya!ıda kutu im Litı için konser- İstanbul halkına teşekkilf 
rüldüğünden dün bir ay hapsine ve fnbrikalanna _ela bir mikda~ fat ıııbııl l'crcm .lliirodr(<;st 

_k_ar_ar __ v_e_ri_lm_i"_· t_ir_. _______ t_c_ıı_e_k_e_ı_c_v_h_a_,',..'e_rılcc~ktır. Ceıni1Jrtidcıı: 

Raif Karadeniz halıcıların di binalar hakkında ahsab malze
leklerini dinkmiş ve kendilerine me düşünülemez. Meskenlerde 
mümkün olan her kolaylığın kargir; tuğla ve beton ohrak ve 
yapılacağını vadetmiştir. Vekil I tavan kısımlanuın da yane;ın 
öğk~len sonra İnhisarlar Umum bombalannın nüfuz ve tesirlc-r-
:Miidürlüğü:nde meşgul olmwı- den azaltacak ve hatta mani o- YA L A 
tur. Vekilin birkaç giin daha lacak şekilde yapılması dağılma r~-.. --
·ehrimizde kalarak tetkiklerine suretiyle korunmayı tamamla- HA 

• Muhterem btnnbul lıalkınırı 

O 1 S f ___ son aylarda ecmiyetinuz merı• 
ı "\ faatinc çıkarılan yardım puıı~· 

rına gö:;terd· iri çok vakıa ah" 
kadan dolayı idare heyetirıııS devam etmesi muhtemeldir. mış olur. 

Sebze hali 
Sığınaklar; Sığm:ıkları talı -

rib bombalarının te.;;irine ve ga
za karşı olmak üzere müt::ılea 
edebiliriz. 

Müddeiumumi; "Vatan,, gazete
sindeki bir havadisi tekzib ediyor 

sonsuz şükran ,·o mi~11 tlerıV 1 

arzeder. 

HınduJ.arm milli mıır:11nııı nııka
rat«iıı. Hindular hcyeoarı ve 
•fCllııı.d takdirlerini h"1J bumınlıı 

'>J<ule tder müalilmanlar da "Al ' 

30/1/941 perşembe giinü ııa
at 18.30 da Etıbba Odası konfe
rans salonunda yapılacak Lop
lantıda "Menejitte siilfamidler , 
I:>r. Osman Şerafeddin ve "Sii
permikroskop hakkında,, Dr. 
Zekai :M. Tunçman, tarafın
dan tebligatta bulunulacak v~ 
"Mikroskopla gördüğümüz mu
cizeler ve fare müCadelesi hak
kında sinemıı. gö"tcrileccktır. 

genişletiliyor 

Halde yeni bir pavyon 

inşa olunacak 

Bombalarm nüfuzu büyüklük
lerine, abldıkları yüksekliğe ve 
patlayıcı maddelerinin ınıkdon
na ve tapalarının. haBsas ve ta
vikli olup olmadığına gorc deği
şir. Tam koruyucu bir sığına -
ğın iistü ve yanları metrelerle 
beton istet. Hususi sığınakla -
nn bu suretle yapılm:csına ek
seriya iınklin bulunmıyabilir. 
KB.gir binaların alt katları ğı
nak haline konulabileceği gibi 
bahçelerde kazılacak lıtrıdt'kler 
de parça tesirinden korunur. 
Bodrum katları ekseriya b'rbiri
ne benzer. Bunlardan istifade 
için . bazı tadiller ve ilaseler ya
pılabileceği gibi sığınma hendek 
leri de niimune üzerine yapılabi
lir zemin hazan sert ve hazan 
su çıkması dolayısiyle kazılara 
müsaade etmezse kum tortala
rından siperler yapılır. kum tor
balariyle kıymetli ve tarihi bi
nalar ve eşyanın muhafaze edil

Dünkü . al.ah ı,az telerindrn d n 
biri; "geçen glin r.-:czrı.rı::u.:~a 

fethi kabir yapılan Samat).ıh 

olü Katmanın morgdaki fethi 
m yit amel1yesi raporımun 

müddeiumumiliğe vcrildı i Ye 
bu raporla Ort:ıkoy Şifa Yur
du $ahibi ve b....,hckimi Doktor 
Asım Onurla diğer iKi d ktor 
turafınaan yapılan kilrt.ıj , mc
liyesinın bu ölüme sebeb!y t 
verdis:ı anlaşılara}<. nıezkiır 

iiç doktornn ifadeleri 'alındığ1-

ıu,, ynzıyordu. Hatta •·.ıoktor
ların tevkif edilmelı>rin.in rnııh-

lıud 

ıul 

al 

sonra bu snı:un faili ya
faı.leri ulan r.udular ara

. bt.I 'l cak ve ifadeleri 
c lttıı-. Halbuki makamı-

Cemiyet m~Jıar oldııgu b~ 
teşYıkden kuvTet alarak KasıJll' 
paşada bütün e mi te<;hizı>1J 
havi modem bir verem di:;p.111• 
seri açmağa karar vermiştif· 
DispanRer bu mıntakanın v>ll 
miinasib bir malıallinıle ararı1'. 
lan arsa üzerine inşa editccc~ 
ve en ge<; ye\!i sekiz ay icin,ıe 
fan.liyüe gecPccktir. lııhü Ekbe,-,. le ifade eder. . 

' Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

TUrkJye Ecn•bl 
SENELi K 1400 K"9- 2700 Krw-
6 AYLIK 760 » 1450 » 
3 AYLIK 400 » 800 » 
1 AYLIK 150 » IOO » 
30 lklneikinun 1941 PERŞEME 

2 Muharrem 1360 
17 lkinclkSnun 1356 

Gun 30 Ay 1 Yıl: 941 • Kasım 84 

GUneı ÖGI• ikindi 

1.33 7.05 9.44 Ezani 
8.14 13.27 16.05 Vasatı 

Akpm Yat11 lm•k 
12.00 l.34 12.10 Ez.anı 
18.22 19.55 6.31 Vasatı 

" DİKKAT 
cVenl Sabah> a g6nderllen yızıl«r 

ve evrak neıredllıln edlfmeıfn fada 
ot onmaz ve bunrırın kaybolmaların. 

,. • ., doıtıyı hi9 bir meaullyet kabul 
,dıtmez 

Muhterem meslektaşlann teş 
rifleri rica olunur. 

Halkevleri balosu 

Cilmhuriyet Halk Parti.si ta
rafından Halkevleri namına her 
sene verilmekte olan ve mevsi
min güzel eğlencelerinden birini 
teşkil eden balonun bu sene de 
şubat ayı içinde verilmesi ka- , 
rarlaştınlmıştır. Cümhuriyet 
Halk Partisi lstanbul vilayet 
heyeti reisi ve İzmir mebusu M. 
Reşad Mimaroğlu tarafından bu 
işle meşgul olmak üzere davet 
edilen muhtelif meslek ve te
şekküllere ınensub zevat dün 
öğleden sonra Çağaloğlundaki 

parti merkezinde toplanmışlar 

ve uzun boylu müzakeratta bu
lunmuşlardır. 

Bu seneki Halkevleri balosu
nun İstanbul için ı:nüsteııııa bir 
eğlence matı teşkil edeceği 

İstanbul bclediyesi yaş sebze 
ve meyva halini ıslah etmek ve 
Ytridatını arttırmak mak.~adile 

halde yeniden ıslahat yapmak 
Ye hali miimkün olduğu kadar 
tevsi etmek kararını vermiştir. 

Halin senelik umuıni vari
datı 230 bin liradır. Bunun 150 
bin lirası safi kiı.rdır. Yeni alına
cak tedbirlerle umumi varidatın 
300.000 lirayı tecavüz edeceği 
tahmin olunmaktadır. 

Hiılde alınacak tedbir, frigo
frik tesisatı havi yeni bir pavi
yon inşa ederek burada peynir, 
yumurta ve yoğurt satılmasını 
temin etmektir. Paviyonun pro
jesi hazırlanmaktadır. 

anlaşılına1ı:tadır. Balonun mü
kemmeliyetini temin için aza.mı 
gayret ve mesai ııarfolımnıak 
tadır. 

dikleri görülmektedir. 
Gaza karşı olan sığınaklar

dan ise gazın içeriye sızmaması 
istenir. Mükemmel ve asri bir 
sığınakta gaza karşı da tertibat 
bulunması liizını gelirse de ze
hirli gazlar havadan ağır olduk
larından hususi meskenlerde 
tercihan yiilıBek katlarda birer 
odanın kapa ve pencereleri keçe 
ve miistacel zamanlarda ıslak 
çarşaflarla kapanarak gaz sığı-

temel görüldüğünii,, de ila
ve e<livordu. 

Dün - makamında rnü\!dlıu-
mumi Hikmet Onadı ziyaret 
ile bu hadise etrafında rualü-
mat ricasında bulunan gazete
cilere sayın müddeiumumi şun
ları söylemiştir: 

"- Makamımız henüz hiç 
bir 'iCY yapmış değildir. Çün
kü vak'ada bir suç bulunup bu
lunmadığı ancak morgun vere
ceği raporla anlaşılacak ve on-

mıza bu rapoı- verilmiş değildir 

vc binae leyh vak'ada ihbar 
cdildı~i gibi bir suç bulunduğu 
he ı:z bit olrıamı,tır. Tabii 
hiç bir doktorun d:ı ifadesi a
lınmamıstır. 

Baş ıımavin beyin söylediğine 
göre bu ııabahki "Vatan .. gaze
tesinde "rapcnııı makamımıza 
verildi"; ve doktor !arın ifade.;i 
al _,ıı;;ı lıatt.iı. tevkif edilecekle
ri ihtim::ıli bulunduğu,. gibi 
bir havadis varını~. Bunun aslı 
esası yoktur. Serapiı yalandır. 

Makamımızın heı:ı,üz haberdar 
olmadığı ve yapmadığı bir şeyi 
bir gazete haber alını.ş gibi ya
zar ve çizerse bittabi bunun ya 
lan olacağı ~ikirdır. Resmen 
söyliiyorum .. 1'ekzib edebilirsi
niz. Ve henüz morg raporunun 
müddeiumumiliğe gelmediğini 

yazabilirsiniz .. İşin doğrusu da 
budur, zaten. ,, ~----.,,_ _____________________________ , 

Cemiyet yardım t>Ullannııı d~ 
ğıtfünasında büyük gayret ,·o 
yanlımlarını <;iirdül:ü sin ırı; 
sahiplerine teşekkiirünü ııı 
borç bilir. 

Kır koşusu 
Kad ıküy Ha ll;cvi mü 11 ,,,,1 
2 ~ubat 941 pazar günü 3()11~ 

metrdik mültiüallı kır k~ıt> r 
yapılacaktır. Be•inciye ka011 

muhtelif hediyeler verilecel<t'.~ 
İştirak etmek istiyenJerı~:Jo 
mezkiır günde" sabah saat ''· f 
un Fencrbahçe stadında haP 

1 

bulunmalan . 
. Lisans talebleri telçraf' 

la yapılacak 
Vekalete yapılan lisans ı:: 

lehlerine verilen cevablar .~.,t 
cikmekte olduğundan vel<a .ş• 
ibrıı.cat lisansları için yeni 1' t1 
rarlar vermiştir. Bu kara~!~, 
göre tacirler taleblerini tel u~ 
la yapacaklardır. Vekiı.let ' 
taleblere ayni vasıta ile ce\r,. 
verecek ve lisans işleri dı1 
süratle tedvir Pdi!ecektir-
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Alman Casusluğunun Esrarı 
11-

YAZAN: TERCEME EDEN' 

, __ e_e_r_n_a_r_d_N_e_w_m_a_n_~ Hüseyin Cahid VALÇIN 

HER SABAl-1 

Acaba niçin ceb
heye gittiler ? 0Askerlik bahisler·0 

Şimdilik bu ka ar 

General l\1e a sas 
ve Türk dos~luğu 

Roma ve Londrad:ın gel.ın a-J;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;j Dost Yunan Ba'l\'ekili GPne-
jans haberleri ltı>Jre. bariciy~, ral Metaksasın ölü.mü, Tiirkt 

cepheye hareket etınrn oldukla- milleti de bu büyük o.damın C:-
:~i~:r~~~a:iaB~~zır~~~i~a~~::'~ Kaçırılmış fırsat ar ~;~~~~~ :ü::!l'."~~~~ş,k~~~l 
nnı haber v~riyorlar.- lümüudeıı dolayı h~ınen hemen 

Casuslara do~rud"n doğmya j ya • ayan olabilir. Bn gPncin ver- Hariciye nazırı Kont Ciano ayni elem ve acıyı duymu!}tur. 
not alacak yerde hafızayı uyan- diği maliımata güre, İngiliz ca-

1 
c~ki bir hava yarbyı sıfatilf' 

dırmağa yarayacak i~aretler 1 Hus mc·ktebı, Dcvoushirc'de halk bir bombardıman tayyare filo- ' 14 Sene [ ı• .1 J A/ Onun ölümü ha!)<'rini aldı-
H t ı ... alı d ·ı k d .. evve ngı tere e mangada ğım zaman. kendi~u .. bes sene yapmaları öğretiliyordu. a ı- • arasınc a sıy sano., eru en 

1 
su uman anbı.,'lnı deruhde et- ' 1 evvel Belgrad Balkan konse-

ra defterine yazılacak ~eylerin bir binada i<li. Alman casusluk mia imi~. Hattıl bu filonun da-
hiç biri okunaklı ve manalı ol- tedrisatı sekiz hafta sürer. ln- ha şimdiden muharebe mınta- 1 p [ J ç k [ k J F yinde yaptığım konuşmayı ha• 
ınıyacnktı. Mcselıi, bir casu.~ ' giliz casusluk mektebinin talı- ~asında faaliyete gPçmiş oldu- 0 0 n Ya Q 1 e OS 0 Va Ya Q Ve r an- tırlıyorum. Türk elçiliğinda 
!'lrmi beş tayyare görmü.~ ol- sil miiddeti ise ür sPnedir. Bu gunu gene Roma resmen bildir- J [ h h Balkan konseyi münasebctile 
ı.lı,ğunu dcft..,ıine kaydetmiyc - yifaden t:ıb$ilin hayıt>t verecek 1 mektcdir. Sa a yapl an ir seya atın hat ıra/ arl verilen bir resmi kabul esnıı.•ırı-
rcktı. ı kadaı mükemmel olduğu anla~ı- İtalya hıikumct ı·eisinin da- da bir ara onunla ~·alnız kal-

0 g' un·· ""_va hat nn~rafı yir- lır. 1ııgilteı·c castLY mektebinde ı madı ve daha dünün azametli l'l2'l , ..---- Yazan : ......... _.., belki gizli ve icin i~in de çalışı- mak fırsatını bulmuştum. O za· 
0

• t· ik ti ük" k b' 1 · de, bir askerı heyet ara- • -.. ·n: be;; mark olı.luğunu y'\zınıı.." I ız · sar :ıruı g:ıyd ~- se ır haridye n=rı kendisini yirmi • hyordu. man Yunanistan henüz parti 
ltafi idi. Etne"lıi lisanlaıı blldik- .,e,•iycye vasıl olııı~~ına ehem-\ dört saat içinde ateıı hattında sında, Avrupanın bazı memle- Emekli General Almanyada görebileceğimiz hastalığına müptela oulunuyor-
)Pdni belli ctnwmderi dı• kendi- ! miyet Yeriliyordu: 1 bulacak olursa diğer üç nazırın ketlerinde tetkik seyahati yap- şeyler yoklu, ayrıldık. du. Yunan par!Amentosunda lıi.I' 
•erme ihtar olumıvurdu. Cünkü Jimnastik taliınl~rınc ıuntta- 1 tl:ıha evvel ve daha müşkül mak fırsatını bulmuştum. Dö- K. M. çok gruplar mevcuddu. Her ne 
., Z'1amaıı bnşkıılar'ı nnların önün ı sıl devam ediliyordu. O derece-!' R:ı.ı·tla,· içinde cephede faaliyetP ' nüştc edindiğim intibaların bu Polonya.da: kadar General Metaksas v:ı.zi-
,ı~ d~ ha B<:rber-L konu~ıırlardı. deki miistakhPI caswdar adeta geçmi.5 olduklanııa hükmetmek mevzuun çerçevesine girebile _ Ordu kuruluyordu. Fransız yete haklın idiyse de program• 
ikna edici, Pmniyet telkin edici bir cambaz haline geliyorlardı. ı, hiç de mübalağalı bir tahmin sonradan daha on gün uğraş- sermaye.si ve irfanı bu müttefik lan şüpheli ve gayrı· vazıh olan. 

1 cek kısımlarını, telhi.~an bu sü-
bic t.wır \'l' h:ılleıi olmak icab Ht·ı·kes yüzmek, ata bin- sayt amaz. mak ıazım geldi! memleketin ve ordunun kallruı- daha bir çok partiler faaliyette< 
'"•'•·reli. B_uııun büyilk bir ehPm-

1 
mek. araba k'dlanmak u- Bizim bildiğın1iz diplomatlar tunlara geçirmek istiyorum: İngilterede: masına yardım ediyordu. Ordu bulunuyorlardı. Ve bunlar Yu~ 

n: ıyet w kıymeti \'ardı. Çünkü ~ullerini ogrenmcğe mcc • mücadele ederler ve döğüşürlcr Fraa~arl:ı.: Avrupanın yeni subaylan, üç komşu memleket nan kalkınışına sekte verebile-İ 
eo.ı;ıısun «il birinci işi ~üphe burdu. Ağadara tu manmakta. amma böyle tayyare mitralyö· ve ufak memleketleri ordula- Sevres'in cihana bahşettiği cek bir kuvvete sahih idiler. 
uvandırmamaktır. Maamafilı. dın·ara ı:•kmakta maharet zünün ba~ında veya silah elde rından da muhtelif subaylar sükun ve emniyete güwnenlcr, ordularında yetişmişlerdir. Hat-
tı ;ııı kere. masal kitapla11nda- ke.~bc.lecc·klerdi. Mt•kteb binası yarı bele kadar çamur dolu si- Versay kurslarıncfaıı, Fransız asude yaşıyorlardı. Mikdan ta ordud.a üç fikir cereyanı da Bir ara mevzu Türkiyeye v• 
kı casusların esıarengiz t.wır bn talimler ic:in kola}hklar arz· perler içinde değil. Onlar kışın 1 milyonu geçen işsizler ikdar vardı. Halk Partisine intikal etti. nııı 
.-.. hareketlerini takınmak 'hti- ediyorcltı. · kaloriferli, yazın soğuk hafa askeri mekteplerinden feyiz al- Genel kurmay başkanı A- esnada General Me~ 

Uf. 1 maktadırlar. Fransız ordusu ve ediliyordu. Harb dolayisiyle a- gözleri parladı. Genç ve kat'• 
yaeı hasıl olur. Çünkü öyle i~a- Boks Ye .Ju _ Jut.ııu der~leıi eyiCi tesisatlı mükellef otel vusturva ordusunun mum·· taz bır' ~·Ie·. 

k. ı b' h h • l'k' ·rfa ·· 1 · ··tt f"k e çılan mühimmat fabrikalarından -, ~ rctl~r vardır ı on ara ır es- verili~·ordu. Akcornları u'erc·ler ve ~a ane ususı ma ı anelcr ı n muessese erı, mu e ı v k 
rar havası i~inde yakla•ırsanız ı daha hafif ve a;;:;rucu bir ~ma- salonlarında ye~il ı:uha örtiilü dost memleketlerin tahsil genç- kapalı olanlan gösterdiler . .As- ıırmaylarından bir orgeneral, - Milletin bütiln kuvvetinl 
ı~..ııaı dilleri ~özülür. hiyette idi. Çünkü bir ca~ns, her masalar başında belagat ve ik- liğine küşıldedir. keri mecburiyetlere lüzum kal - Poznaıti, kolordw;u kumandanı bir araya toplıyan, vatandaşla• 

.\imanlar casusluk i~inin en sosyetede, her yerde kendini na. silahlarına sarılarak müca- Akademi komutanı, sofrada maınıştı. Gfıya hasım sernigiın- da eski bir Alman tümenini rı yekdiğerine hasım değil dost 
l ı. d ı·ı •--k '·'- ._, d b·• k b' k b'l' ttc ederler, iı<ittikleri yegane infi- du'. sevk ve idare etmış' bir zattı. ıa.,lı rns ı sa <' ı ' OLUül .,.,_mı ıuare e " Lece ır a ı ıye 1 "Alman sanayii, kontrol altında yapan bu sistem, sizin biiyilk 
-~ldigıni cıı.suşl:ırına her 7.aman olmak lıi.7~mdı. Talebeler ak- lak sesleri de şampanya ve 'lC- Bir erbaş okulu komutanı Po-
. •· · reflerine yapıla oeh • · ı da, günde, 1000 makine yapmak Alınan~ada: muvaffakiyetinizin başlıca sır• kikin dıniştir. l'falbuki onlu- Rıım yı:ıne,.-mc inmek ı~in gece n ~ rayın er- Jonyalı bir Türk yarbaydı. Bir 
ıııı foııliyetinde bu va»fıı. pek t>Svablaruıı giy~rlı•rdi. Kendile- de atılan lıwal fi~eklerin patla- kudretini haizdir,, diyordu. Liebkneclıt'in halefleri de az, tank icad eden Kardc§Of adlı Ianndan biridir, dedi. 
nadir 01,mık tesuJüf ediliyor~ rine gaı-:oonlar hizmet ederlerdi. .ı,,şları olurdu. Panteon'u ziyaret ettirmeyi çok intizam temin etmişlerdi. birisinin denemderiııde bulun- General Metaksasın Atinava 
l:fak taf"ilat ve teferrüata e- İcab C'der~e adabı ınua~eret kai- Halbuki cepheye gittiklerini unutmıyanlar, bize, Fransız şe- Fransa trenlerinde 6 saatlik ge- avdetini müteakıb diğer bütÜ.11 
hemıniyet verilme3i lüzumunda <ieleri de öğretiliyordu.. öğrendiğimiz dört İtalyan nazı- ref ve istiklfılinin t i m s a 1 i cikmeler de olmuştu. Cernıan duk. lO kolordu manevreleri- Yunan partilerini feshederek 
!l 'k haklı olarak rnrar edilmek- CasuHluk talebeleri dansetme- rı doğrudan doğruya düşman ni "Pozen,, kumandanı idare et- bütün Yunanistanı tek bir ideal 

" F ı t b t · · Al 1 mitralyözü ve süngus" ü karşısı- olan bayrağı tanımıyan, Jüro- disiplini, trende "kuş sütü,, de t' k • 1 b" -''-" ı.ecur. a.rn n avsıycy1 - · yi. briç oynam.<yı, hatta en ya- ı ve ço yagmur u ır ı;<=.ıe etrafında topladığını öğrendi-
! k k hm 1 na sevkedilmiş bulunuyorlar. sun kemikleri önünde saygı ile bulunduruyordu. O sıra bir yer- • . 

••••m ca~us arı <;o ere ı .u kışıın tavır \"e hareketler ile ge, Acaba bu dört ekselans kendi bütün bir kolordu, puruzsuz gim zaman, sevımli ve uzak gö-
ett ikleci için c~z:ısını çekmiş- ce klüblerine devam etmeyi öğ- rzul il eğilmek zamanının gelebileceği- de, bir gazinoda idik. Arkada- bir g""iş to··renı'nde, b"enp ordu- rüşlü bu asker diplomatın bana. 
1 1. B" k tek b" .. a arı e mi, yani gönüllii O· rd ~. • h'" ır. ıı~ casus anca ır renmege muhtar. idiler. Diğer !arak mı harb cephesine koş- ni hayretle aıılatıyorlarclı. şım so u: nun varlığını gösterdi. · o sözleri söylediği zaman niçin 

ata yapa ilir. ta~a~ta, eğer·!~ ı;;~akarsa,1 sos- mn~lartlır. Yoksa: Orada, yirmi dört günlük bir - Ne istesek? Polonyada, iki ay, istifadeli heyecana. kapıldığını anladım. 
Casuslar bir a.lam ile pazar- ya ayatın aşagı uma Arnavutluğun korkunç karlı iş programı tertib etmişlerdi, - PeB melba ! tetkikler yaparak ben, ÇekosTo- General Metaksas çok ener• 

.t., yapar· ltlan zaman, onunla ne sur.,tle hareket edileceği de tepelerinden, Libyanın müthiş bu müddet içinde bitirilemedi, jik, çok cesur ve U?.ağı görüş 
ı!cıımetgahından uzak bir yerde! tedris olunuyordu. Umumhane- kızgın çöllerinden uzak, Roma- !!!"!!'!!!"!!!'"!!!'"!!!'"!!!'"!!!'"!!!'-"!!!'"!!!'"!!!'~ Az sonra., melba takdim eJ.il- vakyaya. hareket ettim. kabiliyeti müstesna bir şekiı.Je 
buluşmak ldzım geleceği tedrisi !erde ve sair adi yerlerde de on- nın debdebeli hükfımet dah-ele- - - - -- ınişti! Polonyada, müttefik ordular kuvvetli bir devlet adamı idi. 
edilmekledir. Bundan maksad o !ar kendilerini ~a~ınnamalı idi- rinin mükellef salonlarında yük viyeyi düzeltmekse o iki cep- Alman ordusuna ağır çaplı mümessillerinin başında tanı -
adamı randevuya gelinceye ka-ı ler. Muvaffakıyetli bir casus sek perdeden atıp tutmak ko- heden gelen haberler bu işin öy silfilılar yasak edilmişti. Rheine dığım, Çekli General Holı'nın Bizi samimi ola.-ak "c,·er, 
rlar yormaktır. Casuslar hiçbır hi<: dikkati celbetnıeden her !ay. Haydi cepheye gidin de işin le üç dört nazırın harbe iştirak- Türk - Elen işbirliğinin iki mera 
zaman istical etnıemclidirler.1 muhitte dolaijllbilınelidir. Lisan iı; yüzünü yalandan görüp an- !erile düzelmiyecek kadar bozul metali, muazzam san'at manzu- bir tavsiyenamesini h>imi.ldim. leketin menfaatine en uygun 
s.,rede l:ıulunurlarsa orada bu- 1 bahsine de hususi ehemmiyet 1 duğunu göstermektedir. melerinin bir sembolü idi. En Polonya ve Çekoslovakya. za- bir siyaset oldugı· ına inanır•lL 

tf 1 d ......_ __ ayın!.. diye yola çıkarılmışlar, 
i•ınmak için me.jnt sebeble-ri. · a o unuyor u. "nu.,,ızca ve onlar da kabadayılığa leke sür- Böyle değil de bu zevat amel- ince aI.~tler de yapılıyordu. Assi- mania düşmandılar. Teçen yağ- Şimdiye kadar verdiği her t:H· 

muayyen maksadiarı olduğunu Almanca en e"ash bir_ nokta te- dürmemek için mi cephe'" boy- !erinin cinsinden bir ceza kao- lograf, menni sesini detll, yo- ması, Polonyanın mukadderat rar Elen milletinin mutlaka Jr· 
'·bat edcbilmeliufrler. Alman ca lıi.kki edilmekte idi. uıtidadlı ta· lamışlardır? , . dile cepheye gönderilmişlerse !unu şaşıran bir vapurun imdat sayfasını kapadı. hinde olmuş ve milletin<' !"'k 
~• t.• laiebeleıine bomba kullan- lehlere ba~ka li"anlar da tedris 1 Şayed kasid bizzat nazırları bundan sonra 1taiyada nazır işaretini alıyordu. Subay, oca- Çekoslovakyada: büyük hizmetlerde buluıımıı~· 
n ' da tedris olunuyordu. Çün ediliyordu. da cepheye go''nderı·p bı'r haylı' koltuğuna talih olanların bir tur. Bu büyük evladmı kayoe-
Jc:"' 1 ı · · did 1 ··k ğından uzak düşmüştü. Fakat, Avusturya • Macaristanın bu u, yapacakları i~in bir kısmını 1!111 - 18 barbindtn evvd n- s=ılını..~ ve gevsemiş olduğu hayli aza acagına şım en ıu t den Yunan millttinc eıı biinilc 
•ab-ltaj ll'l!kil ed~kti. "Detoo:ı gilizler Rus~-a bilen ajanlara Arnavutluk ve Trablusgarb metnıek hatalı bir görüş ol- bütün ruhlar ve emeller bir ga- san' at diyarı, şimdi ordu için, ve en candan taziyetleıimizi" s•ı· 
tor., !ar husu.~i surette öğreti- pek rağbet gösteriyorlardı! cephesinde olup bitenlerden de ınaz. yede toplanıyordu. Bir ittihad hatta dünya pazarları hesabına narız. 
!iyonlu. İl:lerine konan tahıib 1 Mahir muallimler resim ve pckfı.IA anlaşılan kuvvei maue- A. C. SARAÇOGLU şulesi parıldıyordu, kimbilir, (Sonu ı.a~-fa. 5 sü 6 da) J.fURAD .JERTOGLU 
ıııaddeleriui çarçabuk ted:ııik ı plan dersleri de verirler veca- , ----------------------------------------------------------------
•debilmek için muhtelif u&ııl- susları gördükleri şeyi kağıda 
ler izah l'diliyordu. Bu nazari- çizebilmeğe hazırlarlar. Dersha- • 
y !erden sonra tatbiknta geçil- nede gemi modelleri de vardır. 
\iği zaman, sinirli dakikalar o!- Bunların çoğu Alman gemileri ı 
lu. Köpıii, ~imendifer ve em· idi. Planlan ve siluetleıi de teş-
" b moddlcri üzerinde tecrübe- hir cdilivordu. Bundan baska j 
el'i ınüteakıb müstakbel casu~- kalelerin ve topların resim. ve 
ara bombaları verildi. tecrübe planları da gösterilmekte idi., 

.çiu açık Rahatla bilhassa inşa Bu hususda gayet c•aslı malı\·: 
lilmiı;ı bazı binaları havaya u- mnt \"eritiyordu. ı 

çıırıııaları emı-..'l.lildi. Muhabere hakkında da pek 
Ec-nebi!erin psikolojil.:ı ini etraflı tedri~at yapılıyordtL Ta-

t...,tkik ve talı.lil için de bazı !ebeye kod kullanmak hususun
dersler oldu. Fakat J..ehli dos· da icab eden malumat verilmek
tumun teminatına göre bu ders- le beraber onlara en göze ~arp-1 
l<>r pek iptidai bir halde idi. ınıyarak muhaberP usulünün hiç 1 

Diğer tarafdan, minimini fo- zaraı·~ız görünen mektuplardan I 
toğraf makinelerinin kul)anma ibaret olduğu anlatılıyordu. Mü
tar ,<1 mufa>'<'3.l surette İ7.ah -:ı- dakkik sansürlerin gözünden 
hıııuyordu. Birçok tatbikat :;·ap kaçmak için bunun en muvaf
lırılmıştı. Kullanılan mahirane fakıyetll bir usul ol<luğıı mu
foLoğraf makinelerind~n bazıla- hakkatır. 
rıııı aşağıda tarif edeceğim. Faaliyetin dif;eı· bir o;ubcsi <la-
f Lehli dostumun verdiği tafsi· ha ziyade melo dramı andmyor
latta en dJkkatc ııayıuı olıı'l lu. Bana bu ta.G;ilatı ,·erenlerin 
nvkta şudur: Bu makincleı· u- hikayeldine göre. mektebin bir 
murni harb esna.'llnda Alınan • kı,mmda hu.susl bir matbaa te-
lar tarafından casuElarına ve- 8is olmımnştu. Burada ecnebi 
rilıuiş olıuı makinelerden pek pasaportlar, biletJı.r ve bir casu-
:ız farklıdırlar. 1916 da Ar- sun muhtaç olabileceği sair ev
vernde lt'"İs edilmiş olan mcş- rakın kaffesi tabediliyordu. Bir 
hm· mektep mezwılarının not- ticari ;;eyyah gibi yola <;ıkac:ık 
larile mukayese yartım. Bugli'l bir ajan. tevzi edeceği bütün ti
ı:ızilerin propagandaya ve sa- carct reklamlarını w raireyi 
botaja daha büvük bir eher. ı- m ·ktdıden çıkmadan evvel pek 
miyet verm,.leri i tisna edilirsl}, cazib bir surette tabedilmi 
casusluk muallimleri miiteakıb 

1 
bir lıald<' tedarik etmiş bu!ıınu

smclerdc tekııik hususunda tc- yord ıı. 
rakki etmiş gibi görünmüvor-
!ar. l · 

Pek cazib ve yakışıklı bir deli
kanlı olan dostuma cazib ka
dınlardan çekinmesi kat'iyetle 
ihtar oluomustu. Hiç kiı::ıseye ve 
bilh'.tssa bir kadına emniy"t et-ı 
memeli idi. Bir Alman zabiti 
kendisine yabancı mem'l'kctlcr -
de adi sokak kadınlarından ba
§ıııa gelebilecek beJalarıı. dair 
hustL~i bir uzun ders verdiği 
zaman, buna, içinden pek alay 
etti. Çünkü, gençliğine rağmen 
büyük bir tecrübe sahibi idi. A· 
ile ocağından ilk defa ayrıla -
ep k bir gence hiç bir zaman bu 
kadar sıkı ihtarlarda bulunul
tnamıstır ! 

m 
Talebelerden birinin bir ln

R!~~ c:ısııs mektebine dair ,-er-1 
dıgı tafailatı yukıınki malfımat 
ıı,. mukeyPSe etmek pek aliıka -

IY 
Alnwnlaıın kütle prem;ıpını 

kabul etmekri yüzbaşı Stw
vaıtın u,;radığı akibct yüzünden 
bir darb~ yemis olmak icab e
d~r. Bu bir lngiliz Entelijeıı~ 
zabiti idi ki 1914 deu e\'vel Al
manya dahilinde faaliyette bu
lunuyordu. Stew:ırl. an'anevi 
İngiliz tipinde bir casus idi. Son 
dere<'e zeki, tehlikeli vazift>leri 
kabule her ?.aman lıa 7Jr \'C ga
yet kuvvetli bir ferdiyetçi a
damdı. 

Senelerce müddet faaliyet gös 
terdi, bazı mühim munffakı
yctler elde etti. MuhPkkak ki, 
Avrupadaki casuslann en mu
vaffakıyetlilerinden biri idi. 
Nih~yet ona gayet karışık ve 

zor bir vazife te,·di olundu. Har
biye nezar,•ti onun bir asistana 
ihtiyacı ol abil~ceğinc hükmetti. 

( ,irka.<n ı•ar) 
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Bu ~a adedçe bizden az, •• • Hemen Hcligoland ada -

fakat bizden daha kuvvetli si- D u y H R B 1 sındaki istihkii.nıları ba -liihlarla mücehhez ve bize bi- yiik mikyasta kuvvetlen • 
zim yetişemiyeceğimiz kadar dirdikleri gibi Rahillerin -
uzak mesafeden ateş açan bir del:i adaları da birer bireı· kuv-
diişmana ka~ı yaptığımız si- vetli bir hale sokmıya ba~la - -
nirlendirici, öfkelendirici bir • dılar. Bizim mnksadlarmuza ,,n 
harb oldu. Düşman bizim men- ı• ( y E N İ S A B A H ) iN B Ü y Ü K S İ y A S T T E F R İ K A S 1 ı muvafık olan adaların Frise<le-
ziliınize girdi. Fakat o zaman kiler oldu~ kanaatinde idiler. 
da yegane müdafa çaresi, har- "'----------------------------------------• Ayni zamanda ortaya yeni 
bi kısa bir müddet tcrketnıek nizinde hareket yapabiliyorlar- Yaz an .. !!_] bur oldukları mesafede hare _ bir amil, yeni bir silah ç•km•~-
oldu. Bu manevramız düşman dı. Sonra toplan Fransız torpi- ket yapmaya mecbur olmaları tı: Tahtelbahir. 
tarafından farkedilemediği için dolarını tahrib edebilecek ka • r tesirforini ciddi bir surette a- Tahtelbahirler, yalmz bu hin 
onun ateş yağmurundan mun- dar büyüktü. Bu sırada lngil- v ço•• rç·ı ı zaltıyordu. ba~anlmasında müşkülat çı -
tazam mesafelerle ayrılarak terenin bütün cenub sahilleri • Manş denizinle iki ekip ola- karmak, hatta onu in1kansız 
kendimizi kurtarabildik.,, imtidadınca büyük bahri tesi- rak çalışabildikleri halde Şimal birakmakla kalınıyor, belki bi-

ş• l d • • bh • sat· ihtiva eden limanlar, tor- '---- 11 denizinde üç ekip olarak ça!ııı- zim saffı harb zırhlılarıınızı, 
ıma enızı ce esı pilden masun, açık deniz filo- maları lfı.zım. geliyordu. Bu kruvazörlerimizi de batırmak 

1 · · k lı b' t haf sahada faaliyette idiler. Bü- .. d h uh be r·ı 
İc- .. t•- en bu''•-'"· ma- arımız ~ç~ apa ırer a - yuz en er an m are 1 0 - la tehdid edivorlardı. Bir rok 

·-..,, .!""' ~ f -h di yük gemilerin hemen hemen tilla"mızı "çte b" · d gı··ı ' nia. münaka.<;a değil" dir. uzga ı · n u ırı e ' yarı- bahriye fen adamları bn fikiı ı,. 
. eli altında, himayesinde idiler. sı hazır bulunmalı idi. Çünkü ·dil 

Belki de bir i5in nasıl ya- Bir cebhe aktarması Müstahkem limanlara derhal üçte bire karşı düşman her za- 1 er. 
ııı.la.cağıruı. dair evvelce girib çıkabilirlerdi. man bütün kuvvetini kullana- 1911 Teşrinieveliııclc Bahriye 
münaka..,a ~apılmanuş Fakat Y~ci asrın başlan- Halbuki şimdi 240 mil mesa- bilirdi. birinci Lordu olduğum, Y«JJi 
•-·-- ı ··ı llid gıcındanberı ılk defa olarak fe ı'çı"nde l1areket ve faalı"yet bir a.ınirallik meclisı· kur-ou"'.'."ın' an mu e\e muhtemel düşmanımız artık · Yukarıda yazılan eilki stra· 

uaJ t oks l.tr gösterecekler, onları himaye e- teji planımızı tatbik edebilme- mağa başladığım zaman 1 
• uma n an: · FraSntrsa td~ğilik-· d' Almanbyha olmu1 ş- den gemiler Tamise veya Fortb miz için Almanyanınkinden üç vaziyet şu şekilde idi. O 7.a-

lngıliz Bahrıye Nezaretinin tu. a. eJ eniz ce enuzb n- gibi yakın ve müstahkem liman ve belki de dört defa daha çok man düşmana kendi sularm-
an'anevi harb politikaı;ı Fran- gilterenın cenubundan gar ına !ara iltica etmeğe imkan bula- filotillamız bulunmalı idi. Hal- da hakim olabilecek kadar cok 
sa ile yapılan bir siirü muha· geçmşişti. lYd:lni .~anş dekn~7in - madan, Almanların Heligoland buki biz Almanvaya bn kadar destroyer sahibi olmadığınİı?~ 
rebeler csna•ında inkiı;af ve te ~~n ıma euızıne inti w et- körfezinde kendilerini göster- faik bir kuvvete malik değil- ve filotill:imızı büyük saffı 
C!'SÜS etmiştir. Bu plan şöy- miye mecbur idiler. dik, malik olacağımız da yok· harb gemilerımizle himaye Pde-
led . H b ·1· edıl . dil Vakıa düşmanımız, cebhe ' Buııunla beraber amı·rallik t miyeee"'rn;-n anlaclım. 

ıı·: ar ı an ır e mez ıniz ve harb sahnemiz değişti u. b~~. 
clü~ınan'n limanlarma ve deniz amma İngiliz bahriyesinin stra an'anevi stratejisini tatbik et- Fransa ile İngiltere arasında Almanlar tarafından adala • 
üslerine kuvvetli filotillalarla, tejisinin esasları, prensipl~ri mekte devam ediyordu. Aıni· bir anla~ma imzalandı~ zaman rın tahkim olunmasından son
kruvuzörlerin himayesindeki deği~medi; aynen muhafaza o- ralliğin ta 1911 senesine kadar 1905 den 1911 senesindeki .\- ra bu adalara hücum ederek 
küçiik gemilerle abloka koy - lundu. Yani ilk müdafaa hatlı- yaptığı harb planlarına göre gadir hitclisesine kadar lngilw onları zaptetmeıtin ne mü:ıkül, 
mak, bu sırada da yüksek ku\·· mız düşmanın lim·,ııların lan harb ilan olunur olunmaz düş- amiralliji Alman sahillerinde ne tehlikeli bir iş olduğunu dü-
vetli gemileri ihtiyat olarak geı:iyordu. man limanları derhal abloka e- bulunan her hangi bir adanın şündiim. 
elde tutmak. İki yüz senelik Bahriye Nezaretinin plam, d\lecekli. zaptını temin edecek planlar Düşman salıilleriıti abloka 
t<ıcrübeye göre bizint tabiyec:i- bu limanlara karşı kuvveti fa- Neler değişiyor ? yaptı. A!manyamn yanıbaşın- etmek siyaseti, bizim kendi 
!erimiz ı;u esaslı prensip üzerın- ik kruvazörlerle himaye edil- da, :;:;mal denizine karşı sahil- kendimize icad ettiğimiz bir 
de itifak etmişlerdi: ler·indc hir iis tesisi t-ısavvur mis filotlllilar ve hattı harb Dc:;troyerlerimizi çok ıyı siyaset değildi. Bu zartıretten 

''Bizim ilk müdafaa hattımız geıİıileriyle sıkı bir ablok:ı.koy- afta b'' .. k t 1 1 .. ediliyordu. Plan bu: Harb baş doiTuyordu. Sima! dcniz;nın· a-
dii.<;manın limanları üzerinde maktı. ~~hez ~fara~u~:pe~[; ~: hyınca Alman sahillerini ablo- çtk denizlere'. atlantige a~ılan 
kurulur.,, Bu yeni cephede aldığımız manlar ise tıbkı Fransızlar gi- kaya memur filotillalanmız bu yollarını kesecek olursak Al -

Torpil icad olunduğu zaman tedbirler, asırlarca Manş sahil· bi düşünerek biwn büyük ge- üsten kömiir alabilecekler, ora- manların bütün dünya ile ti • 
Fransa bir çok torpidolar inşa !eri cephesinde Fransızlara kr- milerimi?.e torpidolarla hücum da tamir görebileceklerdi. Harb caretini mtıhvedecekUk. O za
etmek suretiyle İngiliz deniz şı alınan tedbirler kadar kııv- etmek fikrimle idiler. Biz dest- şiddetlendikçe bu üs inkişaf man Almanva iktisadi ve mali 
siyasetini, planlarını hükümden vetli olamazdı. Çabucak her royerlerimizi inşa ederken top- edecek ve burası bizim deniz bir tazyik altında harbi uzata
düşürınck istedi. Fakat buna. şeyi tamamlıyamazdık. Fakat !arına ve denize karşı muka- kuvvetlerimizin ileri hatta ku- mıyacaktı. 
İngiliz Bahriyesi bir kaç se- umumi harb, dünya harbı baş- \'emel.ine ehemmiyet vermiştik. rulnıuş müstahkem bir kaiesi Bu ta?.yik bel.ki d~ Alman 
ne zarfında torpido muhribleri !ad.ığı zaman bu cephede de Halbuki Almunlar hava müsa- olacaktı. İşte bu planla Amiral donanmasını harekete getire -
inşa ederek mukabele etti. Bu bahri üslerimiz mevcud bulu - id olursa destroyerlerini kulla· lik an'ancvi bir harb siyasetini cekti. Daha iyi... O zaman Al
muhribler iki vazife görebili - nuyordu. nabileceklerdi, yalnız torpiller- ve plfuıı.nı takibde devam etli • man filosu mahfuz limanlarda 
yorlardı. Bir kere kafi derece- Bu değişiklik bilhassa dest- le büyük sür'ate ehemmiyet yorAdub.I k f değil, kuvvetçe, aded~e b;zckn 
de büyük oldukları için her za.- . royerleriınizin kullanı!ıBında veriyorlardı. O anın aydası aş:ı.ğı olarak a~ık denizlerde 
man denizde bulunabiliyorlar, belli oldu. Evvelce bıınlar Man.ş Amma de•troyerleriınizin Şi- Bizim tasavvurlarımız .A ı . bulunacakti. 
Hzım olduğu derecde Maıış d&- denizinde 20 ila 60 millik bir mal deıtizinde katetmeğe mec- manların gözünden kaçmadı. (Arkası var) 
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PORTAJ 

Bir notadan t'" rı 

• J.1olliııun mül!Uııı.za.ya, ve, 
llll;Tcte düştii.,Oünü aj;'llbeyisi se-
8ince gü..erek; 

--5 
-en:-~ 17 

Taı :ı yi!z okka ... 
-'-'"• ? .,........an .. verı e d3n ç arnr,tı. o. şimdi Ça- üç a :B!~~,, 1 ,:<:;., ·I 

kırları, r.-un·· •,:ciyı," İnce Melh·ilc-ı ..,., ~ bi•i tle mil~ i:.- etti. öT"m-
di du .. ş"·ni"·orda. 

~ ' de bir tek t "ili nokta.•ı var<ı:ı. 
Yoil1. r.cz r-Lııcd.en ve ::1ır ver~ ~ - :Mümi:n, ulan doğru söyle 

ne en bunlar üzerinde bu ka.d:u
JD<:Şgulsun? ... Neden ha,ı.rete 

1 
~ün?. 

ney Wahür ıb.YiDuştu ,;ğ -
lım tan... XtıU', içindeı:ı g-Jlerek, 
ııes:ıt.·~ balı. na h ~ ııi.r uey 
bclJ.i euııedl-.n babaama cevab 
ve.rmiııti: 

o da Yunanhlarır deiie-1 Baş" 
mede.ı ll'Jynl<Lu ı,wuin baoaı;ına 

vekillerden gözlerini bi'ylıY bir 
&o'*' u: 1. im d 1 s 

D:ıba bu, Heıv..cı, Liı.n-
ümid i~'iııde "aramış· o a ı ır. 

- Ağa.bey, biliyorsun ki, gü 
meraklıyım?.. Yalıın:, ıu 

merak saikasiyledir ki, Çakırın 
pcl1iı·aıı!ı,,-'>ına lu.yret ettim ... 
~ben. Man.asbrda Helva
eıyı gördüm, yaman bir adam
tlı .. Öyle, kol:ıy h"Olay yenilecek 
adam değildi .. 

beyi.mi Ali.ah bağı&!a
sn. .. T .. ı.ıun ~t bir 
J>elı!inn-. 

Tam tlç ay evvel, yani ilkteı,
g:ız..J..ı, Çingeue Ak.ıccl .m0 l; 

rinin 2S ine' gürü Atina·laki 1-
çok yaman pc1'l'•·anlar... t l"aı.1 ~efirıuin u~ı .ıebco ,. 

- Sen ue söylü.-crsun ~o.:u-
' ' lan nol::ıyı verdiği zat, işle dün 

ğu: " .. f.unlaı·, bı :rük 0 taıııa ök:ı Metak;:ı.sdı. Zavallı Yunan 
ana.I .ar:l Jır... :E ıu.ua1ı. ' 1oya, 

uydurabilmek için 
anlamak lazı"ı l 

Evdel~i pazarı çarşıya 
es.ıaf !n dil"nden 

Kapalı car~ı ... Ba<v<'kili gece yansı, aha 
doy;• m ğliıp Ptr ıcde.:ı OC.ş ı.i'. 

k .... _. saat ü~te yat ğmdo •• 1 .. 
dırılm ·o. lt:ııya' ..r.1nis~.u:dan 

- Tal:ii ::;.< ••• • 
Yazan: 

- Dü:.,ün bir kere, Çakır. öy· 
:ı.. bir adamı bir çırpıda ortadan ı 
çıl nverdL. Hem de Edirneli· 
Jcr, Helvacı için ortaya miihim 

- Sen de böyle :ılmnş olsa 
idiı.. ııeııi d pehfa"FJı yapardım?. 
P'a!:&t. ı!:l": b;r &:V!!'Ç adar ,n 
bcm de çolak... çlt:enbik 
ai,a=n t:k di~ e hm ııöyledi. 

na ' iç cır pchlivaıı gcı;eı.ı. .. 1 

bir cok il.'il~..x ve y~r}ı,;•r i. t.;:>1or
- Eu, sa; J.,;ıı pehlha !ar .. 

BüyU- ortanın kalesid •... Baş dıı. 

Her 1s ~ 'ull'J, §CİlTireizln bu 
mP.r~hur, tar hi f.:arşı.c;1nı bilir, ,~e 
ço('.umuz b.'"riz ki bıı ç r~ı için· 
de yalr;.: h r cir;;ı m::I satıian bır 
pazar "~n d Jil, a;ıu _..;nanda, 
içinde türlü türlü eşya iı:::ırrl e-

1 
d rn bir im:ı. 1 -ltlı:ıncdir de. Bil
mem ı:;L: de buna di!rkat ettiniz 
mi?... 1 

ECAİ S NAY 

Mctaksas ter ıl•'üd !'tmeK!:izin 
altın.ı, l ı k .Llel~r f ~tt ~ıı~ .k-

1 bu notayı re.ldctmie, itıı 1ya o 1 

l ., ıu i!ı~afın'l kolmıştır, de ıc-

1.ıilir! 1 
para koymuı rdJ. Pd.li-

ts.n so:ı a varılır... d " ta 
gün saat altı a ı .. nanis na j s~ğ'a ~ola kıvrılan dar ı;okak-

•anlarma. güveniyorlardı. - Bruyururu, pclilivanlık liı· 
- Ağabeyim!. Çakı:· filan gü- fı işittin mi lrulal-.lanıı dör'. a-

nc olur?. <;ılıyor?. Lakin, cl- JeJim, ne 
! - Sen deli misin!.. Ağabe- de aenm "1i:ıJc et .n pehlivan 
yin Çakmn elini tut~ bilh· mi? olman için bir şey JQk. Liifi ile 

- . .... geçinıp git ~ie .•. i _ ~enin anliyacağın, Çabr, Dedi. V<}, sonra, ıi.clerine de-
Künteci, Hayrabolulu, dalının, vamla: 

- ... 
- Bele, b::.s altındaki pelıli -

vanl::r .. Ça!'1t"lar, Künteci'•r,' 
Hayr. l 1lululaı bunlar, birer b'· 
lidırlar ... Başa geçrn~k için bu,, 
lıelill ·ı .;iğnemck Hizırııdır. 

- Anln.dııt nıı şimdi pehlıv;uı

lığı ? ... SPnin ço.:ık kolun! , bir 
avuç gö,·dcnle ol~c2k şeyler mi 
bu isler? .. 

Koca Yusufun, Kara 0Hmanın - Bak ağabeyin bByük or
i'ilibeli Kara Ahınedin, Rüste- taya ~yor... Helvıı.cı ve 

1min, Ar .. b Saidin bulunmadığı Liiıgazatı ile Ç'.n Ahmed- - 'J 

1 l _,, .. _. ·· · 1 y~ le kaqı, kıı.rş:ıya pehlivan - ·~ga-~yini, Kavala g:üre-yer eı ue ua.'j8. gureşır er... ..,. 
ııi, bu, pehlivanlardan ancak bi- oldu. lmıalla!ı Y' da onları !!ine hazı::-:ıyon:ın... Kavalad.ı, 

-m1ek • dırlar da yaıu.lt baş altına geçe - Çinge-ıe il , Helvacı ile, L8.ı •,a.I ıer go a.şagı ... 
l Dedikten sonra, biraz düşlln- cek. .• Bir kaı; sene ı;.ıirmez, A· zalı i!e inşallah güreşini ayırd et
clii ve, siizlerine sunlan da ilave clahlaıla ~1aşacalı: bışallah.. tireccğim... ı 
'etti: Deyince, Molla deU divane ol- - K:..vaL'l, güre§i ne vakit o-ı 
~ - Bu pehlivaıılar nerelerde du. Fabuı, neler ~ityordu. lacak baba! .. 
r .. . 'ıarı O, baMınnttı söylediklerini ço- - İki ay sonra... 1 
gııreşıyor ... . 

; _ Ha, bunlar küçük güreşle- lak lroliyle bir çırpk}a meydan- ( ~-r-~_ı_ıı_a_r J_ 

te gitmezler ... Büyük güreşlere 'ıı 3 
giderler .. Büyük pay altrlar... ::===::.::.::.-= O -

- Ya... :•-------------------• - Öyle, Manastıra, Ü~kübe, 
Dramaya filin gidip üç buçuk 
\uruşluk ödiile,güreş tutmaz -
Car .. 

- ..... . 
-Bak, Rırkpınara, Selfuıik 

panayırına, Edirne panayırına.. 
Büyük c;iftli.k ağalarının iddialı 
Jlireşlerine ve, zengin düğünle
re davetle gidip g\lre§ tutarlar ... 
&nede on güreş yaparlar, a
wç dolusu alUn alırlar anladın 
JD1 '! .. Kısbet omuzlannda dilen
ci gibi oradan oraya dolaımıaz-
Jar ... 
l Dedi. 

Çolak Molla,kliçük ağateyisi
llİll verdiği izahata bayılmıştı. 

• lğabcyisi her şeyi inceden in
ıeye biliyordu. 

Molla, altlıııda i.eimleri s.ıyı -
rordu: 

Küntecı KB.mil.. 
Çatalcalı Kara Osman._ 1 
Hayrabolnllu İnce Mehmed .. 
Mollanm, aklı fikri bu isim-

fıerde idi. Gece rüyalarına giri
yordu. Molla, çiftlikte kaldığı 
müddetçe babasıyle büy\lk ağa.
beyisiyle ancak y"fltek sofra -
81Dda bulWJUyordu. Daima M.&k 
'lıaçıyordu. 

Sonra, Mollanın korktu,,"u bir 
ıey daha vardı. Eğer, ağabe
yisi ve babası Manastır ve Dra
ına gü~erini öğrenmiş iseler 
lıali harap olurdu. 

1 

Bereket versin, ağabeyleri ve 
babası Manaııtır ve Drama gil
reılerine aid hiç bir şey bilini
yorlardı. 

Bir gün sofrada babası, yine 
Mollaya çatmıştı, hatta, ileri 
giderek: 

- Mümin, daha hala pehli
Yanlık merakı var mı? .• 

Dedilcten sonra, pehlivan, a
ğabeyHılni göstererek: 

TIYATROLAK 1 
"Şehir 

tiyatrosu 
temsilleri 

:repelııı§ı Dram Kısmında. 
BU AKAŞAM saat 20.30 da 

EM1JJA GALOTri 

* tsUlıW eaddeslnde komedi 
lmmımda 

Bugün akşam saat 20,30 ela 
KIRALII' ODAT.All 

K zL·sele 
vo eybol 

Çamhca ·ı., Kız 
Kız beleıi araamda ter-ı 

tıb ediltn Yoleybol m!lpehakaJa-
nnn dfın Eıxıi:nônü Balkeri ııalo· 
nımda dıMı.m edildi 

11k m!!sabaka Çamlıca ile 
rum ~ arasında 

yapil4ı. IJlmüiye kadar yaptık
lan biltlm 11ıaçlanadrı. eyi o ;un
lar ~ bti 
çarp~a ralublcrinin 
çok lr:nnetli olma.ımdaıı kuvvd 
maneviyeleri Jm;lmıo clacak ki 
kendilerinden .-:.Jmen oyunu 
bir türlü göstcrcmedJer. 

Birinci ııept Çamlıealı1ar her 
:çımant! llııtiln oyımluuu gös
teroiler. Güzel ve babetli paslar
la ralıibleini 15 • 4' r:uıtlilb etti-
1'!1'. lkiııci seııtde sıkı başlayan 
Cllıclıuriyetli lnrin bu ııeptı ka
zanmalı ıu:mıyle oynadıklırı an
laşılıyordu. Fakat bu partide 
kendilerini gösteren Çıımlıl'alı

lar Cümhuriyetlile.i 9 sayıda. bı
rakarak 15 şi yapmağa muvaf • 
fak oldular. Ve arka arkaya ka
zandıkları iki scptle galib ayrıl
dılar. 

İkinci milsaba.ka lstanbul kız 
lisesiyle kız öğ1'Ctmen arıı.!<ında 

yapıldı. Rer iki takmuıı kun·et
lerinin müsavi olm- itibariyle 
bu karşılaşmaruıı <;etin olacağı 
tahmin ediliyordu. Fakat Kız 

Bu haftaki Kroslar 
Beyoğlu Halkevi tarafından 

tertib edilen krosların ikincisi 
önümüzdeki pazar günü Şişli ! 
tramvay istasyonu ile Tuğla 

1ıannaııJarı artl.!lındalti 3000 

metrelik mesafede yapılacaktır· I 
Beyoğlu Balkevinin tcrtib ettiği 

• kros ıofıubakalan gencliğ.n 
istifadesi bahmmdan c;ok ve
rimli 'fiil fazla al.ika celbetınesi 

itıbariyle de şayanı memncıni -
yettir. Her yapıları krosa yüz. 
len:e porcu iştirak etmekte ve 
yarış mesafesini tsbit edilen 
muayyen ııaatte Mtlren genç a
dedi her müsabakada biraz faz

• 
arasın 

çları m 
a 

öğretm n galib · 
öğretmenliler oyunun ba.şlama
siyle bariz bir hıikimiyet elde 
ettHer. Ve birinci septı 15 • g I 
kazandılar. İkinci septte İs·' 
tan bul Kız liselilerin ist~ 1 

oynadıkl:ırı göze çarpıyordu O
yunda ayni seri tempolarını de
vam ettiren Kız öğretmeı:ıliler 

ikin · ktqımda "bleriniıı an
cak ılört sayılarına mukabil 15 
sayıyı tamamlayarak eııerjik ve 
güzel oyıınları ile galibiyeti h:ık 
ettileı. "'", 

EminönU Halk$vinin 
tertip ettiı')i ko~u 

1 - Spor şulıemizin tertlb 
ettiği ikinci koşu müsabakası 
2/2/ !Hl pa.z:ır günü s.ıal 10.30 
da yapılacaktır. 

2 - Ko~u mcs:ıfesi Halkevi -
GWharıc parkı ortasındaki ru;a 
yoldan giılL~ ayni yoldım dö- 1 

nüş (3) lıilometredir. 
3 - Ko~uya her teşckküiden 

a7JUlll (20) kişi dahil o!a~:ık-, 
tıı. 

4 - Oyuncuya kadar derece 
alacak ko ucnhra madalya ve-: 
rilecektir. 

5 - Müsabaka kayılı 1/2/941 
cumartesi snal (19) da kapana
caktır. 

6 - Müsabakaya dahil ola
cak k0 eular saat (10) da 
spor salonumuzda bulunacak-[ 
!ardır. 

--•<>«-
Gümüş yüz kuruş
luklar yarın akşam 
tedavülden kalkıyor 

Gümü.~ bir liralıklardan kAfi j 
miktarda hazırlandığı için gü
mü~ yüz kuruşluklar yarın ak-1 
şamdan itibaren tedavülden kal 
dlrılacaktır. Bu liralar Clim • 
huriyet Merkez Bankası tara
fından bir sene müddetle kabul 
edil~>cektir. . 
100 bin liralık ihtikar 

lalaıımaktadır. 

Fiyat mürakabe bürosu tara
fından tesbit edilen 100 bin Ji. 
ralık bir ihtikar hildisesi hak
kında yeni delilleı· elde edil
m~tir. Komjsyon bu hadise 
hakkındaki kararını bu ak.qam. 
ki toplantıııında verecelr · ve 
icab ederse suçluları adliyeyrl 

' t.esllm elıtir 

karşl harekete gc~miştir. 
Bir gece yansı veril~n. üç 

saatlik mühleti ihtiva eclen no
tanın arkasınd:ı.ki tehdidleri, 
tclılikclcri düşününüz. Sa 1 ıı·dı 
ki !Wva, bir yıldırım gibi Yu
mmist.na ~ullar.mak üzere bü
tün hazırlığını ikmal etmiş, v:ı
ziyetinılen ve karı;ı,•ndaki kü
çiik devletin zafından emindir. 

O sır::.larda gazctelorinin yaz
dıkL'.ınnı, radyolarının iıldialan

I" cliişününüz: On beş güı:ı için
de Yunanistan ikiye ayrılacak? 
Yunan ordusu imha edilecek v.., 
ltalyan Generali Ati naya gire
cekti. 1 

Bu i<:dia ve hı telıdid General 
Mctı kn-ıs'm azmi, kuvvetli ira- [ 
desi, Y un<:..'l milletinin istikliıl 

a:-kı öııünJe boş bir h 'an gibi 
söndü. bir krç gün içinde söudU. ı 
tıc~i gidecek c:"n İtclyan kıt' • 
l<ırı on beş ~nde ırcri dör.ılü
ler. farb Yunan topra,Y..ııda o
lacak yerde o gündenberi t~ 1-
yan topraklarıncla cereyan edi
yor ve artık İtalya en biiyük za
{cri bir giın bir tek karış topra
ğı muhafaza edebilmrkte görü
yo~. 

Vakı! Yunan Ba.§vekili ölür
ken Yunan ordusu b nüz kat'i · 
zaferi kazanmış değildi . Fakat ı 
buna mani olan İtalyan muka
vemeti olm~ış, havanın muka
v~meli olmustur ve M.-tak.;as 1 
bunu görerek, bilerek gözleri~; 
ynmmu.'jtur. Yrnan d<>vlct a
damı şundan emin ve müste
rih olarak can ve1<U: 

Y· nan istild!li artık aııla tE-b-
1'.kede değildir. 

il ıQAt SAF.o\ 

Şehir Me< lisi 
top~anıyor 

Şehir Meclisi 3 , ıbat pazar
tesi gününden itibaren şubat 

dcvr i içtimalanna ba~lııyuc:ık
lır. Bu i ~tim:.Jı:rda 941 m-.yıs 

yılı belediye ve vilayet bli qele
ı·iyle, zabıtal belc,Iiye 1.alimatıı. • 
mesi mJzakere cdıJer;)k kabul 
olıınacakbr. 1 
Ekmek niinıunele.ıi ha.zırl;lJldı 

DUn belediye taro.fından yüz
de yirmi ve yüzde kırk çavdar
lı ekmek nümı:neleri hazırlan

aı .,ınm, s-dccc l:.ir salıs lla
zurı olan l:ısmı bir tarafı Beya-\ 
zıd, <L,;;cr tarafı Nuı uosmaniyc 
taraflarına nı:•lan kapıları biri
birinc b·1'.;lıyan btlytlk cadde ve 
knyumculara doğru kıvrılr.n 

.M~.ca:ı t:ınıfıd'r. Fakl!.t, ~arşı 

bu kadar mıdır? .. 
Mücevherat ve sandal beılen

tcnlcriııin 'rka tarafından ör.i
cü\cr kapısına ve Çadırcılara 

dogru içiı:c uzayıp .<len bir dl
sokak vt..r ır ki yolu dü~üµ te 1 
semtıne uğramıyanidr ç:oktur .• 

Ya, çanı1ra mi.!hak ''e bi ~i~ik i 
hanbr? .. Bunlarm her biri çe- 1 

ljidli lınalltla bulunan lttiçük 1 
mikyasta birer fö trikadır. 

Çarııı:;a, Çadırcılar kapısın -
d:ın girdiğimiz ::.ıman kendirııiıi 1 

mcbilye mağ ıralan arru,ında bu
luyoruz. Bir ev diiı;cmek iHtiyen 
buracl:ı. möbleye :ıid her şey bu
labilir. Ne arar.sa vardır.. 

1 En ucuzu.-ıdan, en pl'chalıı;ına 

kadar, burmalı ııikelılj karyo- ı 

lalardan tul.muz, en lüks gard
rop, büfe ve en hafifinden en 
a;,tmna kadar ec~id çe.ıid ka
nape takımi:ıriyle ve ınobilye

ye aid türlü türlü teferruat ile 
1 

tıklım tıklım dolu olan bu ma-' 
ğa::alann sattıkları bu hazır eş
ya nerede yapılır, diye bir sual 
aklınıza y:ı gelmi,;tir, ya gelme
m.i~tir ! Diyeceksiniz ki: "Neme 
1J.zım1 üzUmllnü ye de, buğını 

sorma.!,, d2.Dl:~. 1er ... Bu .. ·:z doğ
ru olabilir; I:ıkat. ine an üzümün I 
bağını biln ek d·~ğil de, hiG ol -
mazsa, cinsini iyi tarnısa, aıa. 

''yaptncak., yerin.:! 11 ~a\·u~" ye- 1ı mez! 
E,·et, .c:ırşı<f'ın, ziyanlı ~ıkma-l 

dan alıR \'eriş edebilmek i•:in 
çar~ıyı Uınımak icab eder. ll 

Mesela, burmalı, garn:türlü 
bir nıkel;;.j karyola alacak olur
sanız; eğer, bwıd~n yedi, scltiz 
sene evYel Avrupadan mamül o-

1 
la, ak gelen bu liiks karyolanın 
hemen omcıl A.aki "Ağ hanı0 nda 
yapıldığını, çdik sustalı "Ame-J 
rikan., somyasuun da ayııi fab
rilranın iın:ılgerd!"1i olduğunu 

bilmt?seııiz karyola:, ı, ıneselii. 

İngiliz, somyayı dn Amerikan 
malı diye almamanız "tezgfılı-

hı:uaki d}ltl<lnla.n dolduran o 
gö.-d;J.;iinüz pı.rıl pırıl mobilye
lcr; garclıropl:ır, komcdüıler, e
tajerkr, masalar, büfeler, port
ınantol:ır ilah .. hemen oracıkta, 
çar§ının içinde yahucl hanların
da imal edilir. Ve çar~ın:n bu u
fak miltyastaki, sessiz saô.!l!'ız 

~alışnııı•iyle bilhassa karyola, 
somya ve mobilye sanayünde ı 
\•erdiği randıman ve gösterdiği 
inkişaf cidden takdire değer. 

Çünkü, bizi, Avrupanın her han
ı;i ~amiil e.~yıı.<;111a muhtaç ol -
m<l.ktan kurU!.ran her hanın bir 
sınai hareketi şükranla anma
mız gen:k. 

• • 
E\"et, ~ar~ıda, yalıu7., her ~ey 

1 
sııtılmaz, ayni zamanda heı· şey 
imal Yeya tamir edilir. Elbise -
den, ayakkabıdan yorgana va
rıncıya kadar her ~y... Fakat, 
bu yazının gayesi ~arı;ının yalıuz 
bu tarafından bahsetmek de
ğil, cünkti bunhr ıı.~ağı yukıırı 
malfun olan şeyler. Çaı:Şının bir 
de karakteristik vasfı vardır ki 
üzerinde durın:ı.k okuyucularım 

için faydalı olur, ümidindeyim. 
Pazarlıksız satış usulüne ken

dimizi alıştırmak için her ne ka
dar oldukça kuvvetli bir hamle 
yaptıksa da, bilhassa çarşıdan 
bu eski f.deti söküp atmak ka
bil olmamıştır. Hılla çmı;ı alış 

verisinin mekanizması bu csaı; 

üzerinde işler: Pazarlık, ynpa
bi!iliğin kadar pazarlık! 
Beş liralık malın fiy»tı dokuz 

liraclır; siz cınu g~ne b<:se, hat
ta tk;lki •1. 75 kuruşa alıı sıııız 

amma Ç(ncııiz bir hayli yorul • 
duklan sonra .... 

Esnafa. scrarf!nn1z bu paw.r: 
!ık d.;rcliııd n müdhi~ ~ikayctçi ! 
"Ba~ka tiirlü başa çıkamıyo
nız .. ,, diye kabahati müşU,riyı.: 
yüklüyor. Müşteriye, yani biz
lere sc.r:ıınanız iTu1lla.h bu pa -
zarlıktan diyoruz. Anlaşılmaz 

bir dava! Yalnız ııwydancla ve 
:ınla§ılan bir şey vr.rsa, o da çar
~ıda pazarlı{;'l:n alabildiğine hü
kürnferma olduğudur!. J 

Madem iti bu lıir hal:ikıdtit, 

O halıle çar mm diiindcn anla-
1
, 

mak lazım. 
• • 

Bir misal: 
Yeni Yeya mütitard bir elbi-

dığını yazmıştık. Bu niimuneler ==========================:.. 
bugün belediye ilitısad müdür- Beş muhtekir Okulların hava ku· 
lüğü tarafından tedkik olun:ı-1 kasap rumuna yardımla n 
caktır. 1 HalS.,,kiir Gazi caddesinde ka- ı Tiick Hava Kurumu istan-
Maarif Vekaleti ço- sap RıdY:ın Filmas M.ıca, So- hııl Rubesi şehrimiz okullarında. 

rak, Mack:ıda Arif SnyJ.ın, Ab- kııruma yardım dernekleri tesi
cuk kü tübhaneleri dullah Doğı·ugör, Erikli tıy,,dis sine hararetle devam etmekte -

açıyor et fiyallarıncla ihtikar yapmak dir. Şimdiye kadar Şişli Terak-
Maarif Vekaleti şelırimizcle suçiyle belrodiye tarafından ld, Kız muallin1, Selçuk ıın 

milddeiumunıiliğe sevkolunmıw- F m'at, Çamlıca, K1z, Isılc Ka-
çocuk kütüphanderi tesis etme- 1 d bata", Çamlıca, !;,"renköy Lisele-
- k . t" .ar ır. ' 
ge arar vermış ır. 0 tirti"le · ı·ı·yıc Pa~tı· ve 1zınır' kız talebe 

Ü 
toblis ge mı~ ı•ı· , 

Şimdilik biri Bküdar ve <lİ· 1 1 • 1 yurdl"rında •-.. o'"'"t tamamlan-stanbul be.edıyesi bir . ngiliz " "''!Ulli 
ğeri Fatilıde olmak üzere iki mıştır. 

firmasiyle otobüs satın almak 
kütüphane iesi~i mutasuvverd!r. üniversitede bu ~ekilde bir 
Bu kütüphaneler mekteblcrin ta hususunda nrıla•mı~tı. Bek-diye yardım dernngı' ''•ıs' ı· ı'çı'n ı~l'-

firmanın alınacak otobüsler ' ""~ , , 
til günleri sabahtan akşama ve haklu d k k " klif b törlüklc temaı;lara bıı .. lanmıs.· • 
mekteb günleri saat 15.30 dan n a i at 1 te ini ek-

lerken firma İngiliz hükünıe- tır. 
sonra açık bulunacaktır. 

tinin motör vc~.aiti ihracını ---~-·----
Orta tedrisat mtiesse:ıP!eriııiıı 

t.eftişi 

l\faarif Vekfilcti müfettişlcıil 
pazartesi gününden itib .. ren şeb 
rimizdeki orta teddsat müe.,se
selerini teftişe başl.ıyacnklar.lır. 
Bu teftişler esnaııın(fa. umınni 

tedrisat vaziyeti bilh.ıraa ıı.1zn.

rı itibıı.ra alınal'akt. . 

me'lPdcn kaıarı dolnyı.;;iyle o- DUnl:O ihracat 
tob.ıs s.,t mıyac .;;1 w·klindc D:in muhtelif meıriJ(!kell ·M 
bir ce\"ab alm tır. 25() bin liralık ihracat muame-

V ı'i '"" hclediy rei i doktor l si kuvde<lilm!ntir. Bu ihracat 
meynnİncl:ı "'irılandiyay:ı. tCtiin 

Lütfi I<ırda.r bunun üzeri 1e vo !s,·ere tiftik sr: •k•.dilmi'ltir. 
hr.ımizdel<i lng::iz ticaı·ct lmr- --

ııor:ı,,,.;y.ınları nıünıesaili Lıırd rica ctmi,;tir. Lo!"d. \ lı \e bc

r~linl·uru 'Zi}ar"t cu ı~k bu hu-,· lc<liyo rci.ı'ne ba hususda tavas·ı· 
ı, d~ tav· ssutta bulunr.ws ru s•ıtta bwlillunayı var! • ,ı.i~tir 

se alacak~uw.. Ç',;ı.rşıya gir«< 
~ağlı sollu dükkanlara baka tJıa.. 
ka yürürsünüz. Sağdan soldılll 

se;ler ~-ülr.eliı · 
- Bc;im .. Beyefendi bir ~ 

mi istecrn;z7 .. Gelin .. bakın bUI'" 
da var ... 

- Hi.~t!.. Baksanıza tlen4 
amca... Bur.ıya b;ık bcyağabey
Tam size göre güzel bir takım. 
~·ar... Gelin, canım bakın dl: 
almayın ziyanı yok ... 

Bu aralık ya kolunuzılan t.
tulup bir dükkfı.na çekilı~ini:r, 

yahud, nyakçıhrdun biri koJ.ı,. 

nuza. yapışu·: 
- Gel bir ele bizim mağazıı. 

ya bak ist.ıdiğini bıılursıın

Hem de ucuz ver~-ceğim ... 
Ve.. sizi bırakmaz alır bir. 

bir ılükkana götiit·ür. Dükkh
cıya tezgahtarına emreder gibl: 

- Beye güre! bir takım ver
Yahud: 
- İyi bir palto ~ıkal'... Y• 

barcı değildir .. 
Der ve burada dükkihıcı ile be
raber sizinle alış vcrİ''ll girişli:. 

Halbuki haddizatında onun iM 
dükkiinla hiç bir alakası yok 4 

lur. Sadece ayal:çı koltukçular
dandır. Tabii, sizi yoldan çe
virip oraya babasının hayrına 
gctiımcmişlir. Pazarlığa giri
şiıı;iuiz. Alacağımz malın kıy • 
metihe göre o bıı i.3ten alacağla 
karnrlnştırır ve düklôıncıys. 

söyler. Fakat, onun söylediği 
dildc::ı siz hiç bir ~()y anlamazsı.. 
ııız. İngilizce, frruısızca, .almaıt

ca, italyanca söylemez, türkçe 
söyl.;ı· umma siz anlay:ı.mazsı • 
ııız. :'II~lı1, <lül;k;;.ncıya laf arar
smda: 

-- Y:.ıı un "e\'cl;;ğe,, 11imşa.,; 
~·ım! .. 
Der. Anlatlııuz mı• Zannctıniyo
yoruın. İnışa olmak bir sallşt.aıa 
keııd:nc hisse aynlmasıııı iste • 
ınektir. Bir "evlek., bef< liradır. 
Denı.:ık ol~yor Jıi ı;izin anlaım.

nıza m y<lıı11 ,·ernıt::drn .,unu alt'"' 

!atıyor: 

- Ben bu sa\J~lan iki buçut: 
hra hisse isterim! .. 

Bu uı;ııl, a;ııeıı, ~arşıdaki kar
yolP. ve mobilyc mağazaları içill. 
tlc cilı:idir. Oral rtla da böy~ 
mtifıteri çevirip i.<ttcdiği dükkfuıs 
götürerek kendine hisse rıkaran-

• ıar \'e bu yüzden gündeliği doğ
rııltanlar \ Mdır. Meself\ bir mo
bil ye mağazasından alıcağınıs 

melın ueğerinc, fiyatına göre 
hoıı liraya, on liraya, nn beş li
raya ''imı;1a,. oluverirler! Tabll., 
bu para dükkancınıu kArıncla.ıt 

çılm-.az. Sizden çıkar. Dükkancı. 
oııa vt.'receği parayı he.,1ba ko
yarak Hizinle ona göre pazarJılı: 
eder. Diikkancının bu yüzdes 
bazan mfü;tcri kaçırdığı ela olur. 
Arada nıııt Ya~sıt olmaHa vere
ceği bir fiyata veremediği içi9 
malını b<ıfamaz ! Bu, vclıleten. 

dükkancı içiu de karlı bir usul 
de--Jil gibi görünebilir, ıımma, o-
uıın da kan dükki'ııııııa müşteri 
~enilip getirilmesidir. Bu yüz
den ka~mfan mü~teri de pek ııa
dfr olduğu için esnaf hir şef 
k ybetıni'!Z. Çünltü ticarette, u
muıniyetle, mutava.•sıt, müşteıi 
aleylıine ~alışan bir ım~urtlur. 

O halde? .. 
M~.>cle basit: 
Çarşıdan iki tiirlü alı;; verit 

cdtbilirsiniz: l!ıtiyacınız eılaJI 
her hangi eşy~yı, ya ı.sııı:ırlayıP 
,aı şı imal yerlerimle yaptırmalr. 
y:ıhud, >'atış mnğaz:ılarmdaıı. 

dükkfuılarından hazır alın~ 
Her iki la.kclirde imdadınıza şıı 
iki tedbir yetişecektir: YoldııJl 
revrilmemeğl'! dikkat, "evlek.< 
ve "imşa, sötler;ne kulak ve!" 
mel·!. I' <'&İ :-;ANA\' 
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·Iaı ·1 ı , et 'i \.ld· 
·n ılib: .c•ı bu UK hır ki

l biliy l ıle icraata 
un:ın tan .ınd- her 
bu k bir admn ola
ne murlerem ve 

bir mevki yaptı. Ge
taksas s:ınıinıi bir 

tu idı. 'l'iirk ve Eir·n 
rr 1t·t rtnhı mukactderallann-
d· lılıgı ta kdır etmiş ot-
d bı :ısırlan·o bir :ırada 
y 

bera her yi ve fena 
irmiş, muştcrek hatı

r;ı ını· \e an'aneler yaratmL~ iki 
llıillttin birbiri rinı anlayabil
lnt•lt·ti kabil olacağır.:ı. cidden. 
'll'laıı Hmi~ti. C.,nera! Metaksas 
ıd,1rca ıııleki Yuruınıstan harici 
P0litilasında en birinci cı;as o-' 
larak 'I'ürkiye ile samimi bir 
atılaı,nıa dairesind" hareket et
llıeyj kubul etmi~li. 

Cl\:neı-.ı.I Metaksas bu siyaset
~n hı. bir zaman şa.~madı ,.e 
nıç bir zaman ufacık bir hayal 
~' 1 kut u a bile uğramadı. Bila
kis bu on barb esruı..>ında Türk 
d"~let' milletinin Yunaııistana 
gö~ter gi muhabbet ve sami
llıiyet g neral Metaksasa ta
kib ettııti politikasının isabetini 
lil~n ;;bat etmek suretiyle 
~erıınuniyetini ce!bettiği şüb-
!'ııizdir. 

Yur. istan bu büyük devlet 1 
aılanııru böyle facialı bir dakika
~a ka> •ttiğinden dolayı uzun 
ır rn.ıtem i inde kalacaktır. Ge

noraı M~takııa.tıtan Yunani.ııtan 
~~ ~akınşark daha çok zaman 
P.UYuk hizmetler bekliyordu. 

'
1lhassa Balkan misakının mü

lekabil ba"larını muhafaza hu-
Ru " ktıııda g<mcral Metaksasın 
~nlayışlı ve becerikli tavır ve 
~nreketı ve yorulmak bilmez 
!tay" ti büvük bit- rol oynamış-
tır. · 

. B:ıtran misakının hazan ge-
<wd b ı•:ı uhraıılı dc\•rclerdt' ge-
tıera k " takaasın umumi men- ı 
faati temin bakımından ifa et-

~Ri ~eli mulıtdif . Bal~.an 
•1 rı ıye nezaretlerı daıma şük

tan ı:ı• hatırlayacaklardır. 
.. l)ıısı ,.., müttetik Elen ınille
tın· 111 g~neral Metaksası kaybet-
~<·kı . .;o rlııyduğu acı muhakk~k 
1 

1 lıuyii k kcr w büyük dev-
•·t !ııl 

1 '"' ın b ' a karşı be;-
l<li"ı h · b Ilı' l. ,, ı:ı lH n1ct Ye at: ı b"ln ne 1-

111•.- Yok genC'nllin ebedi 
h Yb · ti Yunan politikasında 
ıc bır de''i ikili< vapmıyacağı 

~b! \:unani.~tanın girismfş ol-

huı:u anh harbin idaresirıd de 
it k 

l\ıı * te Ye arızaya s~beb ol-
" ><4'aktır. Dost ve müttefikle
'~i~ lıı bir millet çok büyük· 

1 allılar yetistirm~k kabiliyeti
'' ha ~ 12 bir beşiktir. Gen ral Me-

en 
id 

a 
bir 

(Baş tarofı 1 inci sayfada) 
Metaksas'tan bahsetmek fırsa

tını, ıınuıı her gün bir yeni zafe
ri ile karsılaştı~ımız bugünlerde 
ölıimunden almak ne :ıcı ! . 

Talıhiıı bu biıyük zulmüne is
yan etmemek elden gelmiyor. 

Milletiıü, mev'ud bliyük zafe
rin!' i · nlık ile kolkola ulaştır
dığı gün n dir )-a.zıhr destanlar• 
dan birini bize ilham etmesi mu
kadderdir sandtğmıı7 bu bü
yük dost. büyük bir mütefekkir, 
büyiık bir münevver, büyük bir 
diplomal, büyii k bii· politikacı. 

büyük bir A:>k<'r v~ büyük bir ı 
insandı. Milktinin ba~ına,, bir 
halitskir ıfilalıat~ı olarak gcç-1 
mhı olan bu kudı elli insan bir 
de · bir büyiik kahramanı o-1 
!arak aramızdan göcüyor. 

•• 
Mes'ud bir takım te ·adüfler, 

bana dost Yunani~tanın büyük 
Metaksas'ı ile bir kaç defa kar
şıla"1Dllk, onu tanımak ve gözii

ne ilişt:iği.m zaman kendisi tara-ı 
fından tanınacak dcn?cede te
veccüh ve iltifatını kazanmak 
şerefini vermiştir. Bunlardan 
bilhas,;a ~unu hiç unutamam: 

"1 36 imanın karlı bir ge
cesi.. Yunan donanması amiral
lığı, Atinada "Hole! Grande 
BretagnP.. ın mükellef :;alonla
rmdıı., T"ıirk donanması ~fi
ne mı.ılıl.eşt>m bir ziyafet rnnniş, 
sonra ünifonnah genç erkek gö
ğüskrindekı nisanların göz ka
m.astıran renklerine güz.el luı-1 
dın omuzlarının temız kokuları

nı karıştıran bir Yals ilP- çok da
ha muhl.eşem bir balo başla

mıştı. 

Türkiye ile Yunanistan ara-ı 
sınciaki en hurda münasebeti 
mutlaka bizzal idare etmek ve 
Türkiyeye aid hirbir i"dc ı,endi
sini bir vekil ile temsil ettirme
mek dikkatini her zaman gös
temıQ o!.aıı ~vekil, bL.tün ve
killeri, butün genel h-urmayı. 

hava, kara ve deniz erkan ve 
ürncrasını, hatta hır çokları si
yasi hası.mlarından olan bütün 
mülga partilenn reislerini ve 
ıleıı gelenlerini, fikir, san'at ve 
finans aleminin btiliiıı tanınmı~ 

şahsiyetlerini davet ettirdiği bu 
baloda bizzat bulunmayı da ih
mal etmemişti. Bir ara, yan sa
lonlardan birinde amiral Fahri 
ile Yavuzun suv risini, kur
maylarımızdan bazılarını ve or
ta elçi Ruşeni ba~ına toplayıp 
ncş'eli neş'rli konu$tuğımu gö
rünce yanına yaklaşmaktan 

kendimi alamadım. Bu sırada, 
büyük Metaksas, İyonyen deni
zinden abnmı~ iki büyük damla 
gibi hazan ma ,·i mavi. hazan ye
şil y!'.şil u;ıldayan gözlerini sa
londa dönen ~ıftiere daldırmış; 

- Söyleyin;z bana .. - diyor
du - Bu gece en cok danseden 
kim? 

Ve sayılan insaıu dinlemeği 

o roz sciyl meğe tercih ed n 
ve bunu ata terbiyesı bilen Türk 
denizcileri eevab vermeyince 
tatlı tatlı giilerek devam etli: 

- Kıska.'llllıyayım diye ken
dimi zorluyorum ama kabil al
mıyor. Amiral Şükrü bu gcce
nın n grnç subayı do,:;rusu .. 

Ve ·ii:ı:ü bana ilişince sordu: 
- Ne dersnıiz bay muhar-1 

rir? 
Ben, onunla kunıL•mak fırsa

tını kaçırmak ist emed !!im için 
ce\-:ıb verdfm: 

'u~n \ azifesini liyakatle de-· 
1,~'ı. 'llı'Cek bir devlet adamı 
lıa, n. bulacaktır. Yunan erkanıJ 
~bıy~ı ve Yunan kumandan-. 
~'lf 1'.1ıkl3} gibi vazifelerini mu
t•ıJı f._ıkıyetle idare edecekler ve 
~ · ri inç şiibbesiz kaza. 
~~ akı.rcıır. Fakat bu şanlı gü
~iııııı, n ·ral Metaksasın da bi
~t ~lıcr gormesini ve saa
tlı~'ll:lı,e lştırak etnıesmi ister-! 
~vı·',ı l!:len milleti bütün vatan 
lı;(1 1 ' ııın mil trr<'k fedakar
'q l-abranıanlığı sayesinde 

l:ıtı P <:e~i ıınferin ilk tohuın
r,ı0 ~general Mctakııasın atmış 
hatn- :ıu unutmıyacak ve onun 
""- ını her zııman takdis e- -----'====-----ı 
""''lı.tı 

lot?<ıııtr;.e müttefik Yunan mil- ALA M 
~dıııı ':.a::.mi taziyelerimizi İşareti dün de 
~~-ııı .... ~ .... ~ .... ·-id_ıı:_·AL_çıx verilme d 1 
~'ilgi/izlerin 
'obruktaki 

zayiatı 
t ~elbou 

29 "İye rııe, (a.a.) - Har-
n~ırı S ı\v11 Ue!lcler, bu sabah 

~traı 
~k Ya kıtalarının Tobruk-

ı ".a . 
~ . Yiatının 300 .. edi 
"'11 ,.. l u ge<;m -

'Y~.ir 

(Baıı tnrafı 1 inci Myjada) 
~ok kuvvetle mııbtemeldir. 

Vilayet seferberlik müdürlü
ğü dün de şehrimizde pasif a
larm tecrübı'leri esna.'illlda faa
liyete ge<;ecek olan ekiplerin 
bir kısmını tefti~le meşgul ol
muştur. 

TeftiRler e:;nasında bilhassa 
Sirkeci garında faaliyet göstere
cek olan pasif korunma ekipleri 
e:özdeıi gecirilıniştir. 

eta s s 

a ıra •• vtfat un 
- S .,.nı ayni 

setiıns 
m ck-ı 

- Eh ... Bu ece .;o:rü:.üze ilı
şen başka bir ;ey yok mu.? 

- \'::ır ·ıh., lins. 
- Di. eyenıe;;:: niyiz? 

u le oocrs"nir. .... 
- • i u •ı ııtle n~ leme!< . Bu bir 

emirdır. 

B·.ı ozli ,ayet ıııili;•ik bir ta
vırlu soylemişti ve yanuıdaki 1 
yiik~k nıtbc·li Ttirk Ye Elen 
subzyları liY.erınJe göllerini do
laRtırar.ık; 

- D·~;~ıl mi efendiler• . de
di - Bız .ıkerl~r <:ııırederiz .. 
:Ua r.:ı.'ih bu emri yerine geti
rirken :ırlrn·la~uı ayakta durma
sını da istemeyiz. Oturmalaı·ına 
müsaade ederiz. 

Bh· isareti üzerine Yunan 
matbuat umum müdürü kenar-, 
daki koltuklaı-dan birini bru;ve
kile yakla~tırınca oturdum. 

- LiıU:cttiniz ek. eliins .... 
- dedim - Geeenin en entereclan 

(E fa ı L ·nr i " yfa:la) 1 
Yı: un kralı, Yunan millet.ne 

hitaben clS'111:'1d.lt{i b..:.~;~nnameyi 
ne~rclnu:=Jtir: 

Beş s,nc h< n m yanım.la -ür
at ve rerağallc memlek<'linu 
idare eden, aydın zekô.siyle dev
lete verimlı faalıy<'tinin damga
sını d rin bir Şekilde tatbık et
miş olan. ın:'li ılııyguyu canlan
dırarak düşman l'ntrikaları.~ı 

karı;ı cesurane ,•aziyH alan Jan 
Metak,aı<. Yunan tarihinin ebe
di simaları aramnda yer almak 
iizere gözlN ini dünyaya kapa -
nııştır. 

Hatn·a•ına saygı göstermek
le bugüne kadar ~iyaRi ve askeri 
sahalarda olduğu gibi :ımele ve 
ziraata müteallik ıslahat saha
larında ve ayni zamauda milli 
gençlik te~kilatı sah:ı.<ında da 
eserinin. daim~ yııi heyecanla 
takib etlile<:eğini, millPtime te
min ederim. 

Yeni hükiımetimiıı reis ve a
zaları ~imdıye kadar miiteveffa

rılt'mlel etimlı<lt' toog.-.ür 
Ankara. 29 (ı ıı..) - Ankara 1 

halkı Metnksasın vefatını radyo 
dan üğreıımi v,• bülün Türki· 
yeye yayılan b ı haber derin 
bir elemle karşılar. ı tır. 

Bütün TLrk mı ti bu tc:ı 
günde karrleş. t .,. mi.ıttefık 
rnilldin ele i andan iştırıık 
etnıistir. 

Ankara r i\ nıtn ptkC"ri 
teessürderı tıtny hır ı .. hu 
acı haberi v r'lik ıı .<onru r.ı.ıi
yo ne~riyatının bıttı~nı bildir
mi<Jtir. 

Bütün ak-anı ;::azetelcr. hu 
o.cı ha beri siyah çcrcevelcr v~ 
büyük başlıklarla bildirmekte 
ve dost büviik Elen rlevlet 
mının Türk - ~·ın.ın dostluğu
nu sıklastmn~k husu~unJa ,arf 
ettiği gayretleri ~·aolelmektl"dır
ler. 

Valinin taziyeti 
Vali ve Belediw R,•ısi D•'k

tor Liıtfi Kırdar - dust Yıınarı 
hükiımeti sefi ve Harieiy nazırı 
General ::"11e\ak~a.'1n i>ltimii dola
yısile şehrimi7.d~ki Yunan koıı-1 
solosluğuna t:v.iyetlerini bildır
mistir. m üşahetlesi bence sudur: Bu 

salona ne l<J.<tar dikkatle bakar 
saıuz bakınız, Janseden su bay
lardan hr.ııgisinin Türk, hangi
süıin Elen olduı,>ıınu farket
mek imkan•ız. Bilmem siz de 

run uzun zam'lndanberi mesai -----====----
arkada.7ları bulunmaları. bu ese
rin tatbikinde devam cdilereği
uin en kat'j zıın<intdır. 

Milletim ile beraber tahtım 
bu klln:ı.atte mi.dniz? etrafında sıkı bir surette bir-

Ba&vekil MPtakısas'ın yüzün- . le>;mis bulunan ve ayn izamanda 
deki tebc,;süm o anda silindi. milli hayalımızın son şerefli 

Bunun yerini bir hakikate u- "ayfalarındaki fe,·kali\de de
la~mı~ iru;anların. bir ideale ğerli miı;allenlt·n ilham alan na
inanmı:3 ve büyük doğmu~ in- zırlarım Yunan ordusunun şe

sanların e.:2be ıfa<le eden sükiı- ref meyda~ında lakib ettiği kah
nu kapladı. Bir ..aniye kadar dü- raman ve muazzam mücadeleyi 
siindü. soııra ağır ağır ~unları fedakarlık Ye ferağatle sona er
söyledi: direcekler Ye emin olunuz mu-

Hür Fransız kuvvet
lerinin bir akını 
(Baş tatafı 1 iıı<:i .w11ıfad,ı) 

giliz km-vetlerı tarafından sıkış
tırılmakta \'C ric'at<' rlevam et
mektedir. 

Yeniden 73 e:;ir alınnm;tır. 
İtalyan somalısi hududunun 

dı$ında bir çok mıntakalarda 
şiddetli keşif kuvvetlerı faalıye
li olmaktadır. 1 

Habeşistaııda ::"lletenınıamn 
şarkında vaziyette hır d<'ğıRık -
lik olmamıştır. · 

- Atatürk ~;ge medeniyeti zaffer bir neticeye isal edecek-, Yunan - İtalyan har-
hakkında ne söylemişse doğru- !erdir. b" - -· ·· ·· 
dur. Esasen o ne zaman konuş- Bütiin Yunanlılardan şimdi- Inln UÇUnCU ayı 
mu,3 a daima doğruyu ve tek- ye kadar olduğn gibi disiplin ve I (Baş ta ı<ıfı 1 İl!( i suyfada) 
zibinc imkan olmıyaııı söylemis- \'atanper\•erlifrin avni parlak de dilmiş ve bu binanın iistüne bom 

l ·ıı · · .. 
0 'ı · · · t · balar atilmıştır. tir. Türkiyede ve Elen diyarın- ı erını goslcrnıe erıoı ıs erım. At' 

1
. d b' 

. . . . . ına, person,• ın en ı - 1 da yaşıyan itl1'<1nları birbirin- Allahın ınavetı w mılletimın ... 
1 

.. 
1 

d 
1 1 

ta ı 
. · . . rı o muş ve ara arın a · Hl.:i -

den ayırd etmcğe imkan veren kuvvet ve ırad<•sıle Yunanrnlan bakıcı kadın olduğu. halde i kisi 
tek farika dilleridir. Bu insanlar ebedi Yunaııistaıı yaşayacak yaralanmıştır. Bir dlii<man tay
yan yana durudarsa, yan yana \'e büyük rraadıllllL.o. ve kahra- yaresi Makedonyada bazı kaııa· 
harbederlerse, yan yana dans- manlarımıza layık bir surette baların kırlık mıntakalarına ıla 

ederlerse hatta şarkı söyleme- muzaffer olarııktu-. bombalar atmış f:ı kat hasar ve 
insanca zayiat olmamıı:.tır. den bir mu.iki alemi yaparlarsa \'t•oi ~;h•n Ba~Hkili Yuna ııre.;mi ı .. l>lip;; 

tamamiyle birbirlerinin aynıdır- Atına, 29 fa.a.ı - Kral Me- Atina, 1 ~ (a.a.l _ Yunan 
!ar. En hücra köylerde Elen, taksasdaıı ınlıilal cdrn ba.sve- başkumandanlığı tarafından 28 
en hi!era köykrdeki Tlirk gibi kalet" Ytuıaıı baııka~ı umumi ikincikanun akşamı ne-'ircdilen 
yaı>ar. Şehırlerin ve kasabaların 1 müdüı·ü sabık nazırlardan Alek- 91 nwnaralı resmi tebliğ: 

sandr Korizi~'i ta~:in etmi>;lir. " .. h' tt ahd d Jıa Elen Gocuğu ı;ehirlerin ve kasa- ~uevzıı ma ıye c nı· u -
Yeni b;u;vekil ayni r.unarnla ha- k' l ı tı B' k•ç e r baların Türk co. cuihı ~ibidir. re a yapı mış r. ır u • Hl 

.,. ., riciye nı·zaretini d,. lizerine ala- ahnmıstır. İki dü man tayyare-
Davul çaldığınız zaman anala- rak _ ıetaksas kabinesinin aym sı hava balaryalarınuz tamfın
rınız sizi nasıl öperek askere olaıı yeni hükiımeti İt"'kil et - dan düşürülmüı;tür. 
yollarlarsa bizim memleketin a- miştir. Yeni kabine b gün saat Harbin ü~iincü a~ ı 
ııaları da GOcnklnrını öyle ÖP<'r- onda yemin elıni · ve ıse ba.~la- Atina, 29 (a.a.) - Atina a-

rnıstır. · !er ve yolları r .Tarihin en ka- jansı bilJirıyor: 
.Anadolu AJ·aıı..ının notu: K tlı' · · z'tes· muha 

f ı 
(Thış ta.rafı S ünPıi sa}·fada) 

.,.ı'ı · ıyoıı:lu, silahçılık la her 
memleketle yanşabıfirdi. Fa
kat, ne Polonyada, n de burada 
büyük bir intizam göze çarprnı
yor<lu. 

Bir Alınan olan !'Mliye Bella 
f tbrikası müdürü, Çeklikrin ev- ı 

de bılc ana dille.konuşmayı me-1 
nettiklerini, hatta sok kln, kor
dipldnı..: a mensub bır zatın bu 
yüzden Şüvcnlerin taarruzuna 
h uğradığını söylüyordu. ı 

u .. ı~a•la: 
• 1 

Yeni rejimin deği"tirdiği ha-
yat. ~k bak.LŞta seziliyordu. Mi
lan•xla büyük bir fa ist ordu
nun gccid resminde bulunduk. 
İğtinam ettikleri ııilıi.Jıları be
ğ•·nmemi~.ik, alamadık. Her 
halde Roma inkilii.bı büyük inki
şaflar temin etmek, Kadorııa -
nın görü.;lerini baltalamak isli
)'Orda. 

• • 
Fransada sokak siyasetçileri, 

gündelığin arttırılması, i& saati
ııiıı azaltılması için kanlı nüma
yi~leı yapıyorlardı. Maginot, 
ytiksek FrallS17. haysiyet \•e 
menfaatini cerihadar eden bu 1 
nıanzumı> ,ancak o tarihi tür
benin. mukades harimin bir ya
rım duvarını teşkil etmişti! Her 
ü · ayda bir değişen hükumetle
re. Schlieffen planının tatbik sa
hası olan sınırda, denize kadar 
bır s<!J vücude getirilmesi i~in 

tahsisat kabul ettirilemedi. Çok 
yüksek Fransız askeri sanayii, ı 
Almanlarınki ile nıüvazi yürü -
yemedi. Renkli tümenlere güve
nildi, oysa ki Fransızların kana
atine göre, o topr-dkta bu ınev
cudiyelın iktisadj ve iGtimai 
mahzurları da vardı.. 

Almanya, 1933 inkılabiyl<>, 

yalnız istikbal harbi i~in hazır
laıuyordu. Her iş evi, her iş o
cai(ı, bir sil3.h ve mühimmat 
müe:-;~e::;ei idi. 

İtalya, karagömleklilerini, 
kanun tümenlerini Afrik:;.ya sal
dırırken. Alınan inkılabı henüz 
ii~ yaı;ında idi. Müşterek Rhin, 
müdafaasına, Fransız ı::ıukad

dı>ratina hiikiın olan Lavallcr 
inanmıyorlardı. Bu görü.~ hata
"ı tevali etti ve bu yüzden bir 
~'Ok memleketlerin istikıali bal
talandı. öteki macera. malfını-

dıır ... 
&ne8 dıktatörü adB leltiizlik 

etmi.~ olabilirdi. Ancak, silaha 
dayanmayan siyasetkriıı ifli't..% 
mahkiım olduğunu bilen, kim 
'"' nerede idi? 1918 d~nhe•i her 

J.ziyet kaçırılrnı tı. Bundan 
sonra, yeni fırsatlardan istifa-til tecellileri bence bu çok temiz a ımerını ga " ı -

1885 larihind doA"an Alex rebenin üçüncü ayı dol.ıyı,..yle de• etmesini bilenler. kat'i neti-ruhlu ~ocukları birbirinden ayı- ı • y · d d .. 
' Konzis bütun unanıstan a e- yazdığı bir baı;makalede ez - ceyi elde edebileceklerrlir. 

ran hadis•ler olmuştur. rin bir hürmet ~ören kıvmctli cümle diyor ki: Britanyanın bugünkü zimam-
Buraya gelince durdu. Kir· bir ikli~adiyatçıdır. - Bu sabah saat tam 3 de ltal- darları bütün 

0 
kısa guı üşlü-

piklerinde hepimizin gördiiğü- Hukuk talısıliııi bitirdikten yan tecavüzünün ü ·ünc\ı ayı 
1 

. ' idi'! . 
sonra milli Yunan blııkasının bı'tmı·ş bulunuuor. İtalynnlar bı- erın. muarızı eı .. ya_rıı.ıı ıra-nı üz birer yaı; damlası bclirmL~- · · , d ı k ta k d 
i1izmeline ;prmış ~·e oı ada mti- zi avlarca müddet bir Finir buh- eleny e ur rma azmm <" -

ti. Yanındaki masada ~ın"n · · k d ··ı. ı · t· d ı ı· r1 k' tliırluğe a aı yuı<se mı~ ır. raııÜıa uğratın. lardı. Herkesin tlirlcr. Or uya ge ince. e ar 
ı;aınpaııya kadehini dudakları- MumaJevh Yu ıni'itan<la "kum ağzında: "Acaba ha~b ilan L'- ve münevver İngiliz gençligin -
na değdirmesiııden istifade ede- iiziim, iiıruınd kı kı ın ltar le' decekler mi• Harb ılan ederi r· den kuvvet aldıkça, zafer de 
rek bir sual daha sordul!l: sekk"'ün l!!Ü l'l3-'> s.e- se biz ne yapubiliriz ?,, gi!ıı miiemmendir. 

nesin le miıh un ı b-ııkasının su:ıllcr dolasıyor \'C btma lıer-- O hal•ie ekselans bu ayrılı- · - e.ı·ı 
1 reis nıuaviııhg ne tayin ı - kes: "Harb ilan eddlc ka- --------------fra tam bir nihauet verileceg-i · t" a·ı·harc !e'-k""~ hu" 

., ' mış ır. nı a · ..., ~~ - ılın. eolnk çocuk. gen ıhliyar. meye gideceğiz,, diye bağırışı-
bir gün gelmıyecek midir• 1 kiımetinc içtımal' ~.ı\En<'t ııa- hepimiz son nefesimize kadar yorlar. Seferber e<likn geneler 
Gülümseme~e çalı. rak ce- zırı sıfatilc iRtirak etmiştir. ugraşrız ve o \-akıt ya geçemez- otobüslerle, kamyonlarla, tak -

1 1939 d:ı. mılli Yunan lı:nkasının eh · dd l · · ı vab veııli: h ,_ __ , A !er veyahud ge~ecek olurl:ırsa silerle ş nn ca e nnmc en 
G 1 t . ı·· b'I" ı-eı.;lii!in~ inli aL· '"dkn lcx anc·•k bı·z·ım ,.,·ı·cudlarımızı ~,·-- g~ı·ı·tı'lerck budu-'- ~.·'\'kcdilı·-- 'clece ' ır. ~ım ı ır ne za- Korizis Y•·ni 3 ıfosi!c meı;gul u , d _, = ,, 

man ... Siyasi \'e fikri hayatımız- olmak Ü?.eıe nazır ıktan istifa ııi~·erek geçebilirlc·r ... tarzın ı yorlar. Bütün bu :ırab. !arın ü-
.. k'nlı- d cevab veriyorlardı. Nihayet gel- zerinde hareket ve muvasalat. 

da bugünku y:ı ı gın evamı etmi..'<tir. dil r. Adeta Yanaııist:ın böyle yerleri tebeıjirle yazılmış "Ti-
bizi, bizi de;;üse bile gelecek ne- lıareket etmeleri i~in unları ratina-Tirana,,. 

::.:ıyra : 6 

Ti 
Sicily da toplanan 
kuvvetlerin gay j 

(Ba.ı ta.r.a,f, l. ine. sayfada) 

!erinin çok ötelere kaydırılma!C 
sevkulceyşi bir önleme yapılma) 
istediğine i.şarettir, deııebiliıı 
Diğer tarafdaıı, İngiliz ordusı 
hazırlıklarını ikmale, yol ve ı<O 
tesislerini ıslaha da mecbu" 
dur. 

Sicilyada müttefik kuvvl'tl& 
ı in yığılması. burasının bir 
sıçrama tahtası olar k kulla· 
nı imasına işaı-et olarak gösteri· 
liyor. Esaı;en, Sicilyanın ruudar 
faası da kuvvetler sevkıni icab 
e<kbilir. 

Libyanın yeni komutanınıu, 
Kavallero gibi. müdafaa im· 
karılarını mukabil taıırruzlarla 
yapmak iı;temesi dü.~ilnülecek· 
tir. Fakat, yıpranan, maneviya
tı bozuk Libya kuvvetleri ile bu 
kabiliyeti göstermek artık mu
haldir. Deme ve Bingazi önlL~ 

rinde kat'i bir muharebe, Libyıı 
mukadderatını Gizecek ve We
WPl kuvvetlerine tam bır -
beoli bah~edecektir. 

Anıamdlııkta: 

İtalyan merkez cephesi bi.. 
"cckiç .. rolü oynıyabilir. Yunan 
ordusuna düşen vazife, bu cep
hc•yı tesbit, şimalden tarruzlar 
tevcih etmektir. Merkezden 
İtalyanların yaptıkları taarruz. 
lıır. ağır zayiat verdirilerek ge
ri atılmaktadır. İtalyanların b• 
taarııızlarla çok sarsıldıklan 

gelen haberlerden anlı.şılmakta 
dır. Zırhlı birliklerin de başarı 
gösteremediklerini ajansla.r bil 
diriyorlar.Dağlar, zırhla.nan mu 
baribe karşı tabii engellerdir. 
Yunanlılar, son tank savletıerı· 
ni de kırmakla, dağların da rne
taından istüade etmeyi bildik
lernıi ishal etmislerdir Bir mu
kabil hücumu atarak hasmının 
asıl mevzilerine ilerliyen birlık
lerin ecsad yığınlarına rastla
maları, Elenlerin ateş şiddetin" 
ve süngü dehşetine işarettir. 

Vaziyet, Arnavutluk dağların 
da kanlı muharebelere demnıı 
mec'ouri kılmaktadır. Burada 
mühim harekata intizar e<lil('
bilir. 

llabc1jisumda: 

Habeş vatanperverleri, itle 
çarpı~mada. İtalyanlara olduk
ea miihim zayiat verdirmi~l-·r
dir. Yerli kuvvetler, c;ok yük
SC'k manevra kabiliy;?tini hai~ 

ve arazi ve iklim güçlüklerini 
yennı~ye kadirdirler; bu snve
d~. İtalyanlara hiç beklemedik
leri yerlerde ve zamanlarda Ral
dırır ve dehset sacabilirler. Ba 
muharebelerin muttarid.. bir ka
idesi yoktur. Habe.~ çetelerı, 

ltal\·anlar ıcm gorunmez bir 
bela gibidirler. 

Muhtelif istikametlerde icra 
Pılilen hareketlerin hakiki mabi 
yellerini ~imdiden tayin etmek 
güçtür. Habc.~istarun koruna.· 
tak ;'.11kanları bulmakta v11 hin
terlanda kuvvet kaydırmak ça
releri aramaktadırlar. İtalyan· 
!arın cephelerini daraltmalan 
ve bir;;ok arazi terketmeleri 
kuvvetle muhtemeldir. 

200 bin kişilik koloni, milda • 
faa kuvvetleri için bir "Barıgı· 
ran., dır. 
Hasmın gayrimuhairb sö

mürgecilere selamet yolu gö"" 
termek gibi bir ulüvvti cenah 
izhJr ctınesi beklenebilır . 

lngili:: - Al>rıan u.uharcbc 
teması· 

Manalı sükün devam ediyor, 
Denizaltı fııaliyetlE'ri kaydedil
mektedir. Amiral Rneder hA!iı 
Britanyanın istiliisına inanıyo•. 
"işte meydanı hüner, gitnıiye
lim şiraze:,, 

silleri bu saadete ulaştıracaktır. laffuz Plti Jıarn ve'"l!1iş onları terbiye ·t- __ _ 
- Bu netice sitr'atıenılirile- -A J.ı.;abikccı;i1 lıcı l~ .• ld,, .. ıniş, oııhra harekefü•rici <ok -====-------

mez mi? Aranuz<la hüyıık bt fark yok. rlt•f:Uar tecrübe eltirm~ gıhi T ı 
- Bir formiilüniiz •·arsa söy- Ben ~ız Eıu1 p • Mımıı u- sabahın şaal ii~iintlc ültınıa· ramvay paso a ı 

tom wrmek, iiltim.ıtoma müh-leyı.niz mumil ı'rmf'l!.,ı teklif (tmek ııi-
.. Jet .ılarak 3 saat tayin etmek •• · l · l l ' 

- Kolay ... - <kdim - Pasa- y<'tiıı.ic dim. _ ,_, '1lühlet b't e<l n evwl Elektrik, tramvay ve tune ış etme en 
portları teklc~tiri ız, olur, bi- • • hurludl.ırımı1'1 ge m k üzere gel •• d ·· ı ·· ~ ·· d 

... · · - , 1 ,·ı,.ı·. Bı·z. lıı· ttı:,<mı·z n6•-- umum mu ur ugun en: ter. Yuu'.ın mı eu. ı.ıu nsıl çocugu- , <1 ~.-
tın bir barut fı ı ı gibi par n - ı trrunvııy pasolarının 1 Şubat llJ.ll tarihinden ılib•ren n or" ol· Nes'eli bir tavırla sag yumru

ğunu sağ dizine indir!'rek ba-
ğırdı: 

- Bak b<>n bunu rlü"iineme-
mi~tim. Fakat ıloğru söz kabul 
edilmelidir. Kabul bay muhar
rir ... Kabul 1• Yarından tezi yok, 
Elen ve Türk pasaportlanndan 
birini kaldırn·erclim. f-iz ne der-
siniz? Huugisini bırakalım. 

Gülümsemek sırası bana gel
mişti. Cevab verdim: 

- Türk p~saportunu .... 

Bayük Metaksas, birer zeka 
volkanını andıran gö1Jeriyle et
rafındakilerı biı· nn sittdü, 
sonra kcli.-nefori teker teker te-I 

nun C'lün1:~ncL·n ıluydııı.,u matc4 

me T~·l: n ile tiııirı aynen işti

rak ettii;'ıne emin olmalıdır ve 
emindiı .. 

Yunan ml!l .ıım ııc büyük 
talihidlr ki bu '17.ı,, insan. onu 
mıılıte•~m bir i ·tikbalın eşigine 
satvetle veıl~ş1 irdikten ~mıra - . 
öln1 ü:-:tül'. ' 

Tarih. bundıın bt.iyle gelecek
lere dainııı u:ral'la diyel'ektir ki: 

"O Yunan mılletinin baı;ma 

bir halaskar ''lahatr:ı olarak 
geçmiş irli. Bir devrin en büyük 
kahramanlarından biri olarak 

Ni:r.am"'1dia NAZİF 

ııuı:u icin bir k;· iL1< k'brit at i- ı ııa" olunur. (6;;5J 
ıic muhl c iJik. l ly A ·na 
ekisi Smyor Gı-....zzi be':eri.k: n 
hareket!Prile bö~ bir kibn• ve 
riııe gecti ve o 'akit biit· Yu-' 
nanistanın infiali ,-e ayzi bir 
\'olkan gibi semal:ıra k dar f, ~
kırdı. 

:!6 İ'kte'Tin pazartesi günii 
sabahıoıbyız. H r fa'":lfd.ın ~ ·
]C'n can v.ır r •· JUt 1t·r· se3' ri 
kilh~e ra.nları, mı'.'.tk:ı nidaları 
ve sokrıkları UoJ.lıırup t:ı 
binJPrce ahalinin ~Pvinc S.'l 

rı biribirine karı l!lakta - D'
ha pazar günü gl!<'e va•· ı ka 
dar: " ·e vnpanz" su .. hnı t':J.!1 

lar Aımrli rliierl rile bırl ·mis-

lnh · sarlar U. Müdürlüğünden :f 
Cinsi Mik. Muh. S. ~o 7.5 Te. Eksiltme G. Saat 

Lira Kr. Lıra Kr. 

Klık<' kurşun 7000 Kg. 4206. 350 Pazarlık 7/11/41 16 
D'zcl ınotörü l aderl aı;ık ek. 14/11/41 15 

l - Şartnameleri nıucıbınce yUk.::ırıda cins ve ıniktarları yaı:ıl.ı iki ka
h~ın 1n .• Lt.cme hizalarında g- terilen usullerle ~at1n alınac-u.k.tır~ 

l r - "!)izel motörü muhamınen bedeli muvakkat tc-minatı b.i&asında 

..-.. zılı<lır. 
· J[I - Eksiltme lılza.sında yuılı gün ,.c ı,;aatte Kabataşda Leva:;ıl,m ve 

Iü y::1at fU.besindekI alım komisyonunda yapılacaktır. 
JV. - Ş.a.rtnan1e slizü gecen şubeden parasız cl:ınnbilir. 

ler "hepin.1iz Yun:ıni~tt'.ln i ırı · l- ~ 
V. t~tcklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gü.o ve saatt. 

j .5 guvenn1e parasi.le birlikte n1c-xkıiı· : ... omisyona ınürara;..ıtıorı. c65U 
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• • NAZiLLi 

Geyvede yapılan 
bir toplan ı 

Geyve (Hususi) - "Babacs- 1 
ti,, kaymakamlığından kazamı
r.a naklen tayin edil ip gelen, 
genç ve değerli idarecilerimiz· 1 
den Na.mık Karayel bu hafta 
içinde nahiye müdürlerini ve bü- 1 

Sıvasın en bü
yük neşesi 

Kayak 
Sıva.s (Hususi) :l'ayıa 

muhitinin heyecanla beklcdiğf°\ 
kayak sporlan Sıvasın her ta
rafında büyük bir neşe ile ba- 1 

şanlıyor. Atatürke inan, Milli 
Şefe bağlanan gençlik memle
ket ve yurd müdafası için mü
hitn bir varlık olan kayak spor, 
Sivasın dağ, tepe ve yamaç 
!arını saran kalın kar tabak:ı.~ı. 
altında büyük bır eğlence ve bü

yük bir neşe kaynağı olduğu gi
bi günlük hayatın da en carlı 

ve orijinal bir mevzuudur Ma· 
hallede, sokakta caddede ayni 
sesin 8.lıenkli dalgaları yüzlerde 
gönüllerde dolaı;ıyor. 

tün köy muhtarlarını kaza Hal
kevi binasında içtima ettirerek, 
onların ağzından köylerin ve 
köylülC>rın en mübrem ve en a
cil ihtiyaçlannı dinlemiş ve bun
ların bertaraf edilmeııi için, hep 
birlikte alınması icab eden tcd· 
birleri ve kararları ittihaz eyle
miştir. 

Bu toplantının, köylerin yeni 
yıl bü tçelcrinin yapılması zama
mna rastlaması münasebetiyle 
de, sıı.yın kaymakam, nahiye 
müdürlerine ve muhtarlara, büt

çelerin taıızinıı esnasında naza- \ 
n dikkate alınması 15.7.ımgelen 
mühim hususat hakkıı.Ja, ge
nitı ve esaslı malumata ve tec
rübeye müstenid, etranı izahat
ta bulunmak suretiyle onları i
kM ve tenvir etmiştir. Bun
dan sonra, kalkınma programı
nın esaslarına geçilmi~, bu mev
zu iizcrinde de, sadC> bir lisanhı. 
yarım saatten fazla konuşan, 

kaymakam kallanma progra- J 

muun bütün ana hatlaruıı çiz. , 
miş ve en sonunda da, hazu- ı 

runa hitaben: -

RADYO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

8.00 Program 
8.o3 Haberler 
8.18 Müzik 
8.45 Ev kadını 

* 12.30 Program 
12.33 Mi.Jzik 
12.50 }faberler 

13.05 Mtizık 

13.20 Müzik 

* ısoo Program 
18.03 Miızik 

18.40 Mlizik 
19.15 Konuşınn 

19.30 Haberlw 
19.45 Müzik 
20.ı5 Radyo 

gazate.~ 

20,45 Mü;ük 
21.00 Müzik 
21.30 Konu~ma 

21.45 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 Muzik 
23.25 

123456789 
1 "r' • 1 

2 1 1 1 \•,•' . ı 
3 I• '• l•ı 
4 1 1 
5 l•I I• 1 
6 1 1 1 •• 1 _ı 
7 ••l 1 1 ı•, I• 
8 l•ı 1 1 1 I• 
9 1 \ 1 ı• 1 

Soldan saAa: 

1 - Yunanlıların kaybettikleı·i bil .. 
yük dan1. 

2 - Bir meyva - En kUçlüc yün par-
~a.c;ı. 

3 - Jrtınıce tzehir>. 

4 - Bildinnek. 

5 ~ Bir nıc·yva .. Bir nota - Sorgu 

6 Korku - Geni~ değil. 

7 - Jllr ıl(!ygomber. 

8-Meş'um. 

9 -Tasvib kelinH~i - Hocalar giyer 

Yukarıdan aşaı1ıya: 

ı - Arabisln.nda bir chir - Rabıt 

e<!otı. 

2- Asker - Yanar dagdan fışk rır. 

3 - Bir hastahane. 

4 - Yt>ı Jııde durmayan - Rakam. 

5-Çız, 

Bu hafta pazar günü başta 
değerli valimiz Akif İyidoğan 
olmak üzere mektepler, mıicsse
seler ve beden terbiyesi mükel
lefiyetine tabi 250 kişılik büylik 
bir l<afileyi toplu bir halde ve 
intizamla sıralanmış gençliği 
Valimiz Akif lyidoğan teftiş e
derek muvaffakıyetler temenni
sinde bulunmuş. Ve valimizle 
beraber şehre 4 Jdlometnı me
safedeki Şahna Künbeli civarın
da beden terbiyesi genel direk
Wrlüğünün bölgemiz için gön
derdiği kayak eğilmenlerinın ve 
bölgemiz namına iştirak eden 

Şükrü Gülerin nezareti altında 
teknik çalışmalara ba.şlanmıştır. 
Gençlik ile beraber kayak yapan 
valimiz bütün gençliğin artan 
neşelerine, eğlencelerine işt:rak 

elmiş ve onları takdır hisleri i· 
le karşılanııştır, Genel direk· 
törlüğün gönderdiği bir emir Ü· 

zerine bir kayakta 10 kişinin öğ
renmesinin temini cihetine gidil
mesi noktasından mevsim so· 
nuna kadar Sivastan 2500 Jti. 
filik büyük bir kayakçı yurıl ve 
memleket müdafaasına hazır

lanmış olacaktır. 

- Arkadaşlaı, Türk milleti, 
yurdseverliği ve daha bir çok 
yüksek husletleri ve meziyetleri 
ile, zaman ve mekan mefhumu 
tanırnıyarak, en güç ve en çetin 
İıjlPri bile, en kı.q;1 hir zamanda, 
başarma~a muktedirdir: Bu
gün, başılöndürücü ve gözler 
kamn.ştıncı sür'atiyle bütün 

dünyaya parmak ısırtacak bi
çimde ilerlemekte, genişlemek- ı 
te ve <lerinleşmektı~ bulunan r. · 

siz inkılabımız bunun en canlı 

bir de' ıli ve mi.~alidir Sizler, o 
büyük milletin mürnessilnisi

niz, bınaen:ıleyh, dürii>ıt hare
ket etmek ve bu suretle muhi
tinize hiirmet ve itiıııad tel\in 
eylemek saye.inde, sizlerin de 
hakkından gelemiyeceğiniz hiç 
bir yıırd ve ulus işi olamaz! .. 
demiş ve "güle güle köylerinize 
gidin ve benden köylülere selam 
edin!,, diyerek toplantıya niha
yet vernıi&tir. 

1 6 Bir buru sesi - Eşy& 

Bol ve teıniz hava altında Si
vas gençliğinin bu verimli ça
lışmaları, cidden takdir ve ifti
harla karşılanmaktadır. 

Ne. Na. 

"Babac..ki., den önce, vilaye
timizin "Karasu,, kaza kayma
kanılığında bulunmuş ve orada, 
ba.~ büyük bir köprü olmak 
üzere, bir çok eserler meydana 
getirmiş olan re.ıliat V;} idealist 
kaymakamımı::ın burada da ay
ni şeyleri yapacağınd:m emin ve 
mut:nain bultllll!laktan mütevcl
lid sevincimiz ve memnuniyeti
miz payaru:ızdır 

1 

Dedi. Ben derhal muvafakat' Diyerek bila teklif torbayı ö-

7 Alın. '\ - Arapça su. 

8 - Blr nota - Muvakkaten bırakılan 
o OY 

9 - Zengın olmayan. 

DÜNKÜ eULMACANIN HALLI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 slülLIEINID •Kit 
2 AIZliiLl•ıO,zlOiM 
3 yl•IBIE 1

•
1NIEIF T 

4 KIAIYIM:AIK•:• t 
5 u 1•IAILl•!E 1»IEIN 
6 Şiul•ltlKIRIAl•IA 
7 •IŞl•l•loKIUILı• 
8 KIAITltlLl•ıFiAIL 
9 t IKIAl•:A zl•iFiA 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoölu 
Neşriyat Müdürü: Macid Çetin 

Basıldığı yer: (H. Bekir GUrıoylar 
ve Cem•leddln Sar•çoölu matbaaıı) 

İktısad Vekaletinden 
1 - VokAletimı..e< lzmlr ve ödemiŞte yaptırılmakta olan •2250> daed 

el dokuına tezgAhının ambalAj i!)i açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - c2250> aded el dokuma tczgıl.lıırun tahmın edilen amballj b«leıl 

c4500> lira olup muvakkat teminatı <337,5> liradır. 

:ı - ihale 10/2/941 pazartesı gılnti saat 15 de Ankarada VolcAlet bi
nasında toplana<'ak kontisyonda yaml:lcrudır. Taliblerin mezktlr gün ve 
saatte kadat· teminf\tli-\rlnı yatınnal..o.rı lhımdır. 

~ - Bu husu.:.o.ı n .ı t.eallik i'll"marne ve resim vekllet levuım mQ .. 
dürlüğü ile lstanbul ve lzınlr mınta'l<a lktısad mildUrlüklerinden parasız 

olarak alınabilir, (399 -472) 

' llU# 

""'"" ,& 

• T. lş Bankası 

1941 Küçük 
Tasarruf Hesabları 
'iKRAMİYE PLANI 

,. ALARM mı 
Çaldığı zaman ne 

yapacaksınız? 
Hiç düşünmeden hemen 

BUKETE ko$Unuz 

Buket lstanbul'un en 
emin bir sığına!)ıdır. 

Hem güzel vakit geçirir, yer, 
içer •• hem de kanunun em-
rettiği şekilde kendinizi sak· 
lamış olursunuz. 
l.tiklal caddesi Şehir 

Tiyatrosu karşısında -

1 

1941 iKRAMİYELERİ -
1 adet 2000 Liralık 2000.-Lira 
3 • 1000 • - 3000.-. 
2 • 750 • - 1500.- > 
4 > 6"00 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.-. 

35 • ıoo > - 3500.- > 
80 • 50 • - 4000.-

300 • 20 > - 6000.-. 

Keşideler: 4 Şubat 2 Mayıs, ı Agus-
tos, 3 tkinciteşrin tarihlerinde yapılıı 

r " l "Yeni Sabahın,, 1 ilan fiyatları 
Kr. 

Başlık maktu olaralı 750 
Birinci sayfada saıı.t.imi 500 
1kinci • " 850 

tlı;ünctl 
" .. 800 

Dördiincll " " 
100 

Beşinci .. " 75 
Altıncı " " 50 

~ 

ettim. Heriflerin şuracıkta de· ı nilne aldı. bağını çözmeğe baş-

:1~~ ~:=~k~~~ıı~ıinb~- Ja~~riflerin münasebetsizliğine Bı·r çalgıcı:Qı·n seyahatı· 
mahalle geldik. 1 pek çok canım sıkıldı. Arsızın 

- Ey arkada.' dediler. 1.ııte elinden torbayı çekerek: 
bu gece yatacak olduğumuz ma- - Bu yaptığınız terbiyesiz -ı'lı•••••••••••••••• 145 
halle geldik. liktir. 1

" 
- Ey arkadaş dediler. İşte D~'<lim. 

bu gece yatacak olduğumuz ma- Bu esnada herif arkadaşına: 
hal. Şimdi bizim kanıımız :ı.cık- - Haydi. 
tı. Tabii senin de. Fakat biz ya- Dedi. Bu kumandayı mütea-
nınııza yiyecek almagı unuttuk. kib iki herif üzerime çullanarak 
Zannedersem sırtındakı to•ba el!trimi, kollarımı kıskıvrak 
yiyecek ile doludur. Arkada~ - ba•"lnmazlar mı·? 
Iıkta ayrı gayri olmaz. 'fürhflda Herifler o kadar çabuk dav
ne var ise cıkar da birliktı' yi- rannıı~lardı ltl, müdafaaya va
yelim. kit bulamadım. Yoksa kuvvetce 
Şu a~ h .. rifleri doyurmak gü- şu iki hPriflen aşağı kalmaz ·i

ya benim vazifem inı!ıı gibi ne dim. 
kadar da ciddiyetle l'tkırdı ı;öv- Orman karanlık olduğundan 
lüyorlardı. Torbadaki yiye:ek • heriflerin beni bağladıkları kos
beni ancak iki gün idare edecek koca ipi nereden çıkardıklarını 
miktarda idi. Sonra köylerde yi- görmedim, hülasa ellerim, kol
yeeek, içecek bulamaz _isem aç 1 !arım sll'ru!ıla bağla.~, bu 
kalacağım muhakkak ıdi. Arsız halde herıflerdcn guzelce bır 
heriflere: dayak yemek ihtimali de mev-

- Fakat öyle şey olur mu ya! cud idi. Naçar işi tatlıya bağ
Bu yiyecek ancak bana göre. lamak maksadı ile: 
Ben sizi doyurmağa mecbur de- - ~'akat mösyöler! Böyle şa-
ğilim. ka olmaz. Eğer sahilı ise bir 

Demek iatedim ise de herif- lokma ekmek için insana böyle 
!erden biri: muanıele edilmez. Yoksa on beş 

- Sen de !Akırdıyı uza.tıp 1 günden beri aç mı idiniz? Kolla-
lıırma- ı nmı cözünilz de hep birlikte 

torbada ne varsa yiyelim, de
dim. 

Herifin biri: 
- Haydi oradan serseri çal

gıcı! Biz senin ekmeğini ne ya
pacağız. Karnımız tok. 

Dedi. Ben sordum: 
- Ya bu muamele nedir? 
- Şimdi anıar~ııı. Arkadaş 

şu yabaninin ceblerini ara. 
Herif ikinei emre intızar et

meksizin hemen ccblerimi ara
dı. Para kesemi buldu. Bununla 
kanaat etmiyerek kundurııları
nıı bile ayağımdan çıkardılar. 
Köşesinde bucağında bir kaç 
para kalmış mı diye uzun uza
dıya muayene ettiler. 

Artık işi anlamıştım. Bu he-

1 rifler hırsızdan başka bir şey 
<feğillerdi. 

Dedim ki: 
- Doğrusu sizden bu mua • 

meleye intizar etmezdim. Be
nim gibi bir adamın beş alb li
rasiyle zengin olamıyacağınız 
meydanda-

- Sus, sus! Çok söylenme, 
muameleyi değiştiririz ha! 

- Para.mı a.şırdıktan sonra 
başka ne muamelesi kaldı. 

- Dayağı hatırından çıkarı
yorsun. 

- Hem paramı almak. Hem 
de ..• 

- Elbet. O halde ~esini ke~. 
Paraya lüzum olmasa almazdık. 
Sen yine bulursun. 

- Ne münasebet. Sizin gibi 
yapacak değilim ya? 

Herifler o keseden başka pa
ram olmadığınıı kanaat getir
dikten sonra kuru bir adiyo ile 
yanımdan savu~mak istiyorlar-, 
dı. Ben: 

- İyi amma ben burada bir 
öküz gibi bağlı mı duracağım? 
hiç olmazsa ellerimi çözünüz, 
dedim. 

- Hayır, dediler. Sonra bizi 
takib eder misin? 

- Sizin gittiğiniz tarafa ba
lllllll bile çevirmem. 

- Nafile bizi kandırmağa ça-

hşma. 
- Ey burada ne yapacağım? 
- Hiç sabaha kadar bekler-

sin. Sabahleyin buradan köylü
ler geçerler. Onlara seslenirsen, 
gelib seni çözerler. hem köyde 
pek uzak değil bir ,-eyrck nıe· 

safededir. 
- Ah bu ne münasebets11Jik ! 

Beni yabancı memleketlerde beş I 
parasız bırakmak, doğrusu bu 
muameleyi sizden fünid etmez
dim. 1 

- Artık sen söylen dur. Şlm-' 
dilik adiyö, yine yolun bu taraf
lara düşerse bizi hatırından çı- J 

karma. 
Herifleı karanlık içerisinde 

kaybolup gittiler. Ben de dağ j 
başında kala kaldım. Kollarımı 
çözmek için bir müddet uğraş- J 

tım muvaffak olamadım. Cena
var hırsızlar beni sımsıkı bağ
lamışlardı. Herifler erzak tol'· · 
bamı unutmuşlar yahud alma-1 
ğa lüzum görmemişlerdi. Haydi J 
o yiyecekle kendimi üç gün ida-

_.....,. ""' - ODEON ıu4.UAsı ISUlftllll · BEYOCl.P biTl«Uı. CAOOESI il. 4f / 1 
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Maliye Vekaletinden 
Gümüş Yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Günııi~ .rıJz kuru,luklann yerine gümüş bir liralıklar darp ve plya ... 

ya kfıli miktarda çıkarılmış olduğundan gümü., yüz kuruşlukların 3ı tkin.;.I 
klnun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması karar1'tlitirılmıstır. 

Glimüş yüz kuruşluklar 1 Şubat 1941 tarihinden ltıbireıı artık ted"" 
vüı f'lmlYt:l-'f"k ve ancak yalruz mal sandıklarile Cümhuriyet Mer..kez Ba~ 
kası şub•l•rlnce kabul edilebilecektir. 

l!;Jlııd• gümüş yüz kuruşluk bulunanların bmıları mal sandıklarılıl 

Cümhuriyet Merkez Bcırıkası subelcrlnc tebdlJ eUirmeleri ilAn olunur 
<288> •380• 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
Mubnmmeıı (ı650) lirn olnn 500 Kg 5 m/m ilk kordamyant 6/2/19U 

per;;cmbe günü saat ( 10.45) onu kırk beşte Haydarpaşadn Gur binası dahl
llndeki komisyon tarafından pazarlıkl:ı satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin (247) lira (50) kuruşluk knt'i teminat w 
kanunun tayin ettiği vesaiklt birJikte pazarlık günü saatüic kadar komite 
yona muracaaüarı lAz.mldır, 

Ba -4"• ald :;artnam•lcr komısyondan para.qz olarak dnil.ıblmaktılı;lı.r. 
(422) 

* • • 
Muhammen bedeli 1750 (Bin yedi yüz elll) lira olan 1250 ~er nded 

Büssing NAG kamyon akümülatôrlert )çin müsbet vP mentı plftklar 
12/2/1941 ı:arşanıba gUnU saat lfi de açılı: eksilte wıulil ile Ankarada 
Jdare binasında satın olınacaktu. 

Bu i§e girmek istiyenlcrin ı3ı,25 (yüz ot= bir lira yırml beş kuruş
luk) muvakkat tr8ninat ile kanunun tayin ettiği vesikilirı h!ımileıı ayni 
gün ek.~iltme saatine kadar komisyonda isbatı ı;ücut etmeleri l;izımdır. 

Şartname Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşa.da Tesellum ve 
..,vk ııeruginde, 1zınJrde idare mağazasında gilrülebilir. (485) 

DtNİZ LEVAZ!M SATIN ALMA KOMİSYONU ilANLARI 
1mtihanla «4> elektrikçi ustası alınacaktır. 
Taliblerm Mzım olan vesaiklerile birlikte Gölcükte deniz fabrikalarl 

wnunı müdü.rlliğünc müracaaUarı. «553> 

re edeyim, sonra ne olacaktı? 1 
Cebimde beş parala!' yok. Heı
köyde benim karnımı doyura -
cak insaniyetli adam nerede bu
layım? Şu köylerde şarla çağır
makla para kazanmak ta müm
kün değil, Çünkü benim şarkı
lanmdan bir ııeY anlamıyacak
lar. Ah şu serserilere nereden 
rastgeldim. Alelhusus cebimde 
altı yedi bulunduğunu sqylemek 
te ne kadar münasebetsizlikti. 
Herifler beni bir dilenci zannet
tiklerinden para bulunduğuna 
tabii ihtimal vermezlerdi. Ken
di boş ·buğazlığımın cezasını 
çektim. Daha doğrusu madam 
bahçıvanla koca.sının inkisa.rına 
hedef oldum. Karı benim para 
vermeden o;avuştuğumu anlayın. 
ra bağırmış çağırmış: 

- O çaplan lıerifin yemiş ol
duğu nefis çorbanı yemeğim bo
ğazında kalsın. İnşallah yolda 
hırsızlar soysun, demiştir. 
Keşke kadıııı parasını verey

dim. Maanıafih karı koca son 
derece münasebetsiz hareket et
miş, beni ııoymağa kalkışnıı.ş -
!ardı. 

Sabaha kadar uyuyamadım. 
Gece arasıra yüksek sesle: 

- Hey köylüler! Orada kim
se yok mu? Ormanda bağlı bir 
adanı var! 

Diye bağırıyor, aksi sadadan 
başka cevab alanııyordum. Bjn 
müşkülatla sabahı ettixn. Orma
nın büyük caddeye yakm bir 
mahallinde idim. 

Caddeden gelib geçenleri gör
mek kabil idi. Vakıa biraz son• 
ra bir araba gürültüsü işittim. 
Caddenin alt başından doğru ot 
yüklü bir arabanın gelmekte ol· 
duğunu gördüm. Arabacı ken· 
di kendine bir şarkı tuttunnuŞ 
hiç etrafına bakmıyordu, araba 
benim bulunduğum noktaya ge
lir gelmez bütün sesimle; 

- Arabacı hey! Bu tara.fa 
bak. 

Dedim. Herif sesimi ışitti, ba• 
şını benden tarafa çevirdi. 

- Biraz buraya gel 
- Sen buraya gel 
- Ben gelemem. 
- Ben de hiç gelemem: 
- Canım ben burada baı~· 

yım, nasıl geleyim? 
- Bağlı mısın? 

- Evet. 
- Sen insan değil misin: 
- Görmüyor musun. ıaJordl 

ediyonım. 

- Doğru amma ormana :v 
d=ı bağlanır mı? 

(Arkası var) 


