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GONLOK SIYASl HALK GAZETESi 
-Her yerde 5 kunış 

Çok geç 
Kalmış bir 
Müşahede 

1-lava Denemeleri 
Gündüz 

beler 
ve gece yapılan tecrü
muvaffakiyetle geçti 

lıııgiıu - 'l'lirk ııııılıeri -
la.';D!awgcı >n ve "Tlirldyeje 
bol bol verilen 1inıJa.n1a.n son
ra,, yan resnu m us gıız.etesl, 
ortaııt;ın llUlh vı ..W.fuıet i!,1in
de lıutunduğu bir 8lrada, aıısı
tra eı.ıki Oniki Ada baldanıı
dan bahHeder olmıış. 

!_111.an: Hı-yiıı C&hld YALÇIN 

O 
1 Gıornale d'ftalia'da, Sin

yor Gayda Türkiye hak

lıında bir müşahedcsınden balı
SCdiyor. Bu mfü;ahedn bir kaç 
noklai nazardan bıze hayret ve
riyor ltalyan muharrirlerin.in 
Ve devlet adamlarının eğer lıaş
laruu kaşıyabı!Pcek vakitleri 
Val'lia bütün dikkat.lerin.i Şiına

li Afıikaya, Arnavudluğa, Si
cilyaya ve Alı.denize tevcih ve 
h'llln:ylcmeleri icab eder. Çünkü 
buralarda cereyan eden harb 
Vekayü lto.lyarun temelini sars· 
tı~ı gibi faşizmın de çukurunu 
kazmaktadır. Senelerdenberi de
vanı etmiş imparatorluk sar
ho~luğu ve naraları artık yakın· 
da nihayete ermek üzere bulu
ııuyor. Bunun ic;i.n, Gaydanın 

hala o eski çalımı muhafaza et· 
lllck kaygusiyle Türkiye hak
ktnd:ı.ki milşahcdesinden bah • 
ııetrnc•i merhamet uyand.nyor. 
Bundan başka Türkiye hakkın
da mılı;a!ıcdcyc mevzu teşkil 
erlcn madde tle o kadar eskidir 
k.i Şimdiye kadar nasıl olup da 
bunu faı ketmedikleri hayret 

Dün yapılıııı bıiyllJı Mva de ın il» 'll'leu illl g'!ı rıx:ı;.; Ora 
İdare Komutanı bir umumi konuıma maJıalllnl teftiştaı çıkıyor. 
Pasif müdafaa ekipleri faallyett.e.. '(Yazı.sı ikinci sayfada) 

t <' ektedir 

Metaksasın 

ölümü 

Bütün dünyada 
büyük bir elem ve 
teessür uyandırdı 

Atina halkı bugün Me
taksas'ın manevi hu· 
z u r u n d a n geçecek 

Sinyor Gayda, '2 kfi.nunlll!lLlli 
19H tarihli makalesine ıptida 
lıcrmulad İngiltere ve Fr.ınsa
ıun Osmanlı imparatorluğuna 

gösterdikleri düşmanlıkları say
ınak ve . İtalyanın ise "geçen 
haı·bin muzaffer grupunun en 
kudretlisi., (1) olın:ı:;ına rağ
nıeıı bizden bir şey istemediğini 
temin etmek ile başlamış, son
ra lakırdıyı şimdiki vekayie gc-
~İrmiştir. Ynna.n Başvekili Metaksasın 

İngiliz - Türk askeıi anla~- ölüm haberi bütün dünyada bü
ıııa•ırıdan ve "Türkiyeye bol bol yük bir teessür uyandırmıştır. 
Veı ılcu liralardan sonra,, yan Dünya matbuatı Yunan mille
rctıni Ulus gazetesi, ortalığın tine taziyet beyan etmektedir. 
SUih ve sükfınet içinde bulun • Bunlardan yalnız İtalya müs
<luğu bir sırada, ansızın eski t.esnadır. İtalyan radyoları bü -o yük bir saygısızlıkla Yunan har 

lliki Ada haklarından bahse- binden Metaksasın mesul oldu-
dcr olmuş. ğunu söylemektedirler. İtalyan 

Burada bıraz duralım. o~- radyolarının bu neŞriyatı gülünç 
tnan1ı imparatorJ..ığuna yapılan telakki edilebilir • 
ınuameJe meselesini yalnız biz (R.adyo gazetesi) 
hile bu sütunlarda beş on defa Cenaze merasimi 
tnUnakaşa ettik ve noktai naza- Atina, 30 (a.a.) - General 
rıınızı ısöyk'<iik Tilrkiye hakkın- MPtaksasın millt cenaze merasi
llıı nıüııahede yapmağa kalkan minin yuhartınki cldll:'°a günü yapıl-
llıııh· · b 1 d Tü' ki ması m eme ır. . arrır u mcse c e r e- (Sonu sayfa. 5 siituıı 2 de) 
~'" M dlişündüklcrini şimdiyej __ _:_:-======-----ı 
auar öi;ıcnmck icab ederdi. Cc-

1
. } 

Çcıı lı" rbJe İtalyanın İngiltere- ta yan 
den de r'ransadan da kndretli 

taarruz
akim kaldı Olduğu ıudiası ancak "gülünç ları 

~1tııak., mefhumunu kaybetmiş 

1
1r a<lamın ağ-1.ından çıkabilir . 

t.ılya hiçbir zaman Avruııa<la Yunanlıların yakında 
~11 kudretli bir devlet olmamış- • 

r. Umum: Harbde Caporetto yenıden harekete ge-
heziıııeu ltalyanlar için hP.r za- çecekleri bildiriliyor 
llııın mukadderdir. O zaman İn
giliz ve Fransız yardımiyle kur
tuıı:ı.ust ş· eli yni •-· li"· t· , u. ım o. ....,ız gın 

ıbyada bir kere daha sabit ol
llıası üzerine Almanları imdada ç 7 
l a;;'lrınışlardır. Binaenaleyh, 
talyan gazetecilerinin kudret

ten halı.~cdip bu cevablan alacak 
llıevkie diişmektcn sakınmaları 
Çok m" b' unaı;ib olur. Geçen har-
dın sonunda 1Wyanlar bu ka-
a "t klldret!i imiş de neden i;· h muahedeleri yapılırken en 
gi;. Pnrçuı:ın 1'1-ansızlar ve İn
y~~ler al~l.ar. da kendilerine 
lik" iZ kemil -... hıraktıhr diye 
l "Yet ediyOhf<t? En kudretli 
evıet böyle mi m~amele görür? 

llüscyin C3hid YALÇ?N 

1 
(Sonn say1' 5 sil A de) 

_ __,,...,_.._ 

Bazı ltalyan taburlarının 
muvaaalası kesildi 

Arnavutlukta 5 gündenberi 
devam etmekte olan İtalyan 
taarruzları hiç bir semere ver
memiştir. ltaiyanlar bu taarruz
lar neticesinde bir çok zayiat 
vermişlerdir. Ytman kuvvetleri 
K!imır:ının şimal batısında ileti 
barek&.Uanna devam etmekte
dirler. Yunanlılar tarafından 
şimdiye kadar esir ahncn 1tal
yanlann o.dedi lG bini aşmakta 
olduğu bildirilmektedir. Son 7.a
manlarda artan İngiliz yardı -
mile daha ziyade kuvvetlenen 
Yunan ordusunun yakında yeni 
ve umumi bir harekete başla -

<Sonn savfa 5 ~ti 2 d~) 

Der ne 
• 

düştü 

lngiliz motörlO 
klt'aları Bingaziye 
doğru yürüyor 

Bır haftadanberi İngiliz kuv
vetleri tarafından muhasara al -
tına alınmı olan Demi' nihayet 
düşmiiştüı. 

(!Sonu • .. a\la 5 ~it 3 00) 
.. -

Gediz nehrinin 
suları yeniden 
taşmağa başladı 

İzmir, 30 (a.a.) - sOn yağ
murlardan Mentmen kazası da 
bilinde Gediz nehri BUlan 25 
santim yükselmiş ve sular ova
lara yayılmağa başlamıştır. Su

lar Menemen ııosesinin üstünden 
aıınıakta ise de münakalat de-
vam etmekte ve şimdilik 

tehlike görtllınemektedir. 
bir 

Hitler f Yakı tarihin ibret verici sahneleri l 
Dün Bir 

rtutuk 

Söyledi 
"Amerika harbe girerse 
Almanyanın harb he
defleri de deOl,ecek
tir. ilkbaharda tahtel-

bahir harblerlmize 
başlıyacaQız,. 

Berlin, 30 (La.) - D.N.B. 
blldlriyor: 

Nasyonai ııoııya!imı inkılabı· 
nm ııekizlnei yıldönmü münase
betiyle, bugün Berlinde Sport· 
palatırla mıı•nem bir tezahür 
yapılmıı;tı~. Bu tezphflr esna-ı 
sında, Flllırer' halka hitaben 
bilyilk ııabırsıılıkla beklenen 
bir ııutuk ııöylemiştir. 

(Sonu ııayfa 5 tıli 4 te) 

• 
I ngilterenin 
istilasına 

Şubatta baş
lanacakmış 

----<••-
Almanlar 250 asker 
nakleden 18 bin tay

yare hazırlamı,ıar 

İlkbahar yaklaştıkça Alınan-! 
ya Amerikanın tng\IU:reye olan 
yardımının daha ziyndı> geni 
lerneııindc • J3rıtnn}.'ll ~<İA· 
!arını işgal" hazırlanına.ktadıı. 
Kolombiya ra<lyosu Alnıanya
nın müstakbel harekatı hakkın
da üe ihtimal ll<'ıi sümıeltte- ı 
dir: 

1 - Almanyanın evvela bü
tün kuvvetile adalara yüklene· 
rek İngilten!yi istifa ııtıne<.i; 

' 

1 
t 

• 
ı' 
ıı. 
1 1 

No. 3 Aradaki büyllk a.:;;ı r;;rkma ı'"'UO:tıen bır avuç TUrk askeri 
müstevliye hayatı bahasına karşı koydu. 

• fl!;.qJo bır ıotoğrJUın ıktilıa.ı; edilm.iştir l 

lt.ı.hıınlur l•llHl'tli bit filo illi Tııı.hlus ıı du"<unu 120.000 e ~·tkazdı. 
ünler !'I er ç .ı,lıld Ul bir homb:lrdıın. •ı :w j lıdiıilı:unidlıı Jlali\;dc <:uruttiiğü O 
ı.onr.ı 19 il yılı •l , ' l""'ont • ~ donanma.sının ...cıe Vt:;ııli>'.,ti ora.. a İmdad 
aöl.;.~ı ~·•,azdılar. Kıtl d:ı!ıi 1opla.r moda.. g~.. t~u\'"Vt•li ~ciot1r ııen r.ıe ıufıw 4)bnuştu. n ....... 
mj~ ""ki ~ywdl. füına raj!mrn tıiıtiın Trahlıı~ ht'r kau~ toı•raı:'I, oo f">O mV.li 
gıırtı ita~ ı•tiııd'('!, '"~ıs ant•:ı!, '!11011 olan 1'\kk- kala halık obuı i..,üla onluı;u 

lt•ı· ıo.ouo lıl~i olıın ilk İtııl:":n ihrru; kunf'tın· ı t1U1>ı. A~l:ı.m .. ,;re harl.00 
rini ka rsıladrlıı.ı: ve lıunlıı.n miılPaJ.llı lıarbl ... nlt' I mPvzij anı.U. oraı lıuti:ıı Türk f>rleri <>ldtik-
1,..ri-.:1 n ,.ttiJ.-r. nımım ilzfırinr .ltaıya ; .. uıa or· '"'" ,....,ra .-r,,. ı:c'<'im o amı 

(Sonu ~a~·fa 5 . ii 3 l<') _ 
~~~~~~--~ .::=:-==-=-~--~-~-~~--~-::-=~~~~~~~~-=-=~-~~-~~~:=:·~~~ 
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~nln >.ukurutıil::ı.n sonra hnt;ıl olan ,.,.,.iy~tl göst.eren tcnı .. ili lııuitıı 

HA RB- ı cebelüttarıktaki ln-1 S_A_B_A_HT_A __ N_S_A_B_AH_A_: 

-- "\ giliz harb filosu j y 't 1 GI M t k ' VAZiYETi i nereye gidecek? unan ve ı ayan . e a sas ın 
İngiliz kuvvetleri Bin
gaziye saldıracak mı? 
• • 

YAZAN: 
Emekli General 

K. M. 
• • 

LibyÖda. oo Habeşistann kar~. 
Derne önlerinde oyalama · 

mahiyetini geçmiyen müba
(Sonu sayfa 5 ııü 7 de) 

\.. I 

Madrid, ;-;'aıı.ı - n.N.B.: ı harekatı son üç ayı 
Dün Ccbclütt:ı.rık limanında bir ~ 

İngilız fılo.,u dcmıl'leıniştir. Bu 
filo bir safıharb gemisi, bir tay
yare g~rnisi, 5 kruvazör, 10 tor
pido m.ı!ıribindcn ve kıtaat ve 1 

harb malzc:nesıyle dolu iki bü
yük nakliye vapurundan mürcl<
keptir. Filo meçhul ,bir semte 
gitmek üzere yakında Ccbe)üt-J' 
tanktan aynlacaktır. 

• 

28 illı:teşrinde başlıyan Yu-
1 

nan - İtalyan harbi, Yunan baş 
vekili general Metaksasın ha- \ 
yata gözlerini yumduğu evvelki 
gün sahalı saat altıda üçüncü 
ayım tamamlamıştır. Bu üç ay 
içinde Yunan diplomatı ve as
keri memleketin büyük bir 
tehlikeden kurtulduğunu ve her j 

gün küçük, büyük muvaffaJo. 
yetlerini görmüştür. Harbin ilk 
on beş günü İtalyanların boşa 
giden taarruzlariyle geçmiş, 

ondan sonra Yunan mukabil to.
aı;uzu sağ cenahto. başlamıştır. 
Bu taarruz 20 sonteşrinde Göri· 
ceruıı işgaliyle temevvüc etmiş· 
tir. (Soııu sayfa 4 sütıın 4 4'3) 



un Clbanm iki yanında, 
f ihtlyar oturuyordu, 
irinin önünde bir düm
belek, birinin elinde bir 

yaylı saz vardı. 
Tek boş olan akşamdıı Abdür-

• rahman bı.zi Calcutta'nnı meş-

hur ı;ar kıcısı Nurı Cihanı dinle
meğe götürdü. Hindistanın ha
nende !eri arasında bu kadın ön 
safta duruyor ve bu şehre ge
len seyyahlar hemen mutlak iki 
şeyi görüyorlar: Nun Ciha.n ve 
Kali mabedi ... 

l li m .Köşe i 

~iüid;EZiiiig:iiiiiiiiii~~iii:E:ii:i::':;;:~iii[~~~~:;:ı;~ii;Si:c;:~5i1iii1~ii:.i~:iisi~~~~~~~~ii~;;i~~i.İİİİİİİİiiiİnl Y~ı YAZAN: :' . Prlf s urad ·~ı.L 

HALI DE N:.~~~i ~ ,ıc,, ':, :u; ~ ... ; in~~~~~!~!\~~r01 1 v ele ı( · ı ;ş~fler,-ihtiralar 
Oduncuların yaptıktan 

bir ihtikar hilesi 
Adresı matbaamızda mah

fuz bulunan bir okuyucumwı 
gönderdiği şikayet ınektu -
bunda demektedir ki: 

"Fiyat murakabe komisyo
nunun tesbit ettiği fiyatlar
dan çok yüksek bir ücretle 
na.sıl odun ve kömür satıl -
makta olduğunu size kısaca 
anıalayım da alal<adarların 
dikkat nazarlarına koyunuz 
rica ederim. 

L d GI
. b Gün.düz ve gece yapılan tec-

or ınconner ugUn 
şehrimi_:_geliyo~ ,rübelermuvaf J akigef[e geçti 
İngiliz Yakın. ark ve Balkan-! 

!ar Ticaret Birliği mümessilleri 
ile Ankarada cereyan etmekte 
olan ticaret müzakerelerinin 
bazı safhaları ikmal edilmiş ve 
karşılıklı olarak mübadele edi

Bir kaç gümknberi ansızın! 
ya.r,ılucağını j·:ı:ri lığnnız alarm 
tecrübesi nihayet clün s~at 10.5 
de yapılmıştır. Saba.hleyin şehir 
normal hayatına devam eder-, 
ken birdenbire Galata ve Beya-

lecek malların hazırları tesbit zıd kulelerinin alarm düdükleri ı 

zifesi başında bulunup bulun -
matlığı tesbit olunmuş ve kendi
lerinden yaptıkları isler hakkın
da izahat alınmıştır. Bu te~ 
!ere alarmın nihayetine kadar 
devam olunmustur. 

Orfi İdare Komutanının 
beyanatı 

Sabun 

N urı Cihan her halde musiki
ye düşkün bir mahallede oturu
yordu. Sokağına. girer girmez 
lıer evden şarkı ve saz sesleri 
geli >rrlu. Evi büyüktü ve biz 
gi · ız zaman salonu dolu 1 

~i{,rdi. Nun Cihanın. bu iki 
erkekten mütevekkil orkcstr-.ı

sını hır taraftan kendi şarkı söy
lerken, :Dl" taraftan da ellerinin 
hareketiyle idare ediyordu. Bu . 
nznn parmaklı narin beyaz el- · 
!erin işaretine göre müzika, ce
vik., ağır, hazin veyahııd nc.-ıeli 
oluyordu, Bu ince parnıaklann 
açılıp kapanına.lan, insana sıcak 
memleketlerde güneş ve :ıııığın 
§idd~ açılıp kapanan garib 
çiçekier tahayyül ettiriyord11. 
Ve iki sakallı, samlı bas sağ
dan sola, soldan sağa. mütemadi
yen sallanıp duruyordu. Diyebi
lirim ki arkalarında bir iple ha
reket ettirilen iki kulda olaa
lar, bir saat süren :ı.oo-- iınti
daclınca hiç yorn!rn•dan bu ka
dar yelkuvani bir intizamla sal
JanamazJardı. 

Bir odun alıcısı olarak her 
hangi bir depoya, meseli Ci
balıdekilere gidiniz. Talebe 
ka ı derhal verecekleri ce
vab şudur: 

edilmiştir. Bütün alakadar Ve
kfıletler ihtiyaçlarını birer liste 
ile tesbit etmişlerdir. İngiliz Ti
caret Birliği Reisi Lord Glın

conner'in müzakerelere ileride 
tekrar başlamak üzere bugün 
Ankaradan şehrimize gelerek 
bir kaç gün kaldıktan sonra 
İngiltereye gideceği öğrenilmiır 
tir. Lord lngiltereden avdet et
tikten sonra müzakerelere yeni
den başlanacak ve karşılıklı ti-1 
caretimizin inkiı!llfı için nakliyat 
hususunda buı anla.'lffialar ya

çalmnğa başlamı~ ve mütc ki'>en 
şehrin muhtelif yerlerin~ hom•- ı 

lan canavar düdükleri de çalına- i örfi İdare Komutaıu Korge
neral Ali Rıza Artıınkal da dün 

Sabun kelimesi pek flllki l>lr 
tabir olmakla eski in.sanların 

temizlik için kullandıkları ı;;~y

ler sabun addedilemez. Tarih 
kayıdlarına nazaran tam ıni

nasiyle sabun denilebil 'c k ın:ıd
deyi vahşi Galler m.ağliıb ettik
leri medeni Romalılara öğret • 
mi~lerdir. Gollerin bu tekniği 

Finikelilerden iiğrenml· olma
ları muhtemeldır. Roma laıihçi
lerinden Pliny'nin verdiği bir 
reçeteye göre eskiden sabun 
keçiyağı ve Gülgerl' küliirnlen 
yapılıyormıı~ Poml><'.Yi har~ be
lerinde biı' şabun Iaorikası bu
lunmuşlul'. 

b mı gurup, Nurı Ciha-
.nın . arkı söylediği yerin karşı
Rm.ı oturdular. Erkeklerin bir 
ıkı,mi "~imokin., li bir kısmı da 
ıbe;az örtülüydü. Kadınlar ber
mutad yerli kostümleriyle gel

mişlerdi. Hizmetçiler ellerinde 
limonata tepsileri dolaşıyorlar

·aı. Salona çok ciddi ve sairin 1Jir 
ses varsa burada üstüste atıl -
hava hiikimcli. Fakat hizmetçi
ler bazı misafirlere limonata -
dan başka !)eyler de ikram et.. 
mİtj olacaklar ki ba.zılaruun yü
zü kırmızı, gözleri acayib görü
nüyordu. Ve zannediyorum ki 
bilhas.ın bunlar şevklerini daha 
strbeııt üadeye mıi.n.i gibi görü
nen yabancı misafirlerin, yilni 
bizlerin çekilmesini dört gözle 
beklediler. 

Salonun eşyası Avrupai idi. 
Fakat Nurı Cihanın kendisi Hin
.iistandı. Oturacağı yere bir 
sürü ipek yer minderi atılınL~tı. 
Kendisi sırma işlemeli narı ipek
ten bir tül ko~tüm giyiyordu. 
ör:inıcek aği gibi kat kat ve in
ce bir kumaş yığını içinde bu 
kadın bana sıcak ülkelerin, ay 
ışığında ışıldıyan garib bir Mi
mosasını hatırlattı. Kolları çıp

lak, elleri hem gü7.el hem de 
harikıılade manidardı. Bilekle -
rınde bir sürü altın .halkalar 
vardı, kollarını kımıldattıkça 

bunlar cıngıldıyor ve Nurı Cihan i 
a.ltln zinürlerine bakan bir esir 
gibi bunlara bakıyordu. 

~urı Cihanın hakiki yaşı ne 
• olursa olsun yirmi beşyaşından 

1'1unı Cihanın sesi yüksek bir 
&oprano idi. Bu ses umumiyetle 1 

bana biç ~- gelme&. Fa.kat he-ı 
yecanını dinliyenlere sirayet et
tirmekte büyük kudret göster

- Odunumuz var amma .. 
size yaramz çünkü pek JSlak
tır. İçeride kuru bir mal var 
onu 4,50 den bir kurıış bile 
aşağıya veremem. 
Eğer gösterdiği odunu al

maz da murakabe komisyo
nunun verdiği fiyat ile yaş o
dınıu alacak olursanız imkanı 
yok bu sene yakamazsınız. 
Çünkü sırılsıklam olmuşlar -
dır. 

di ve anlayanların aöylediğine Bunun için kuru odun veya 
göre, hem nazariyeJıem de tek- kuru kömür almak zarureti 
nik itibariyle Hind n:nwlkisinin karşısında kalıp bunu da de-

po sahihlerinin verdiği fiyat 
her şubesinde en önde gelen bir üzerinden alabilirsiniz ancak. 
ean'atlı:w. Nuru. Cihan o ak- Bu suretle depo sahibleri de 
şam bize üç nevi HiNfishın mu- ellerindeki odunu 385 ile 460 
sikisi dinletti: kuruş gibi çok fahiş bir fi-

yatla ve tutturabildiklerine 
1 - Hind klii.siklerL Bunlar ,;atmak imkamnı bulmakta -

tamamen Hindulanndır ve hic dırlar. 
güfteleri yoktur. Bunları ,.;;yJi~ Gvrulüyor ki hile çok ba -
yen adam, iki sesli- bir de sessiz sit, fakat alıcını nzasını te
harften müteşekkil bir heceyi min için çok emın bir hile de
mütemadiyen tekrar eder. ğil mi? .. Bu husu.sun alaka -

darların dikkatine konulması
s~~esnesn~e, blebleblebleble ı nı dilerim.,. 
gıbı. Bu klasıkler umumiyetle .-;;;...-;,;;;,;.;.;.:ı..-------ııı 

biribirini kovalıyan, ve cok Ainlanyadan yenı· 
garib "makamlarda dolaşan bü-

tün, yarım, çeyrek seslerdir. Ba-ı lokomotı'f geldı" 
zıları o kadar tizdir ki hanen-,' 
denin boynunun bütün adalesi 

Evvelce Almanyaya sipariş 

edilmiş olan lokomotiflerden iki, 1 

tmıe daha gelmi~tir. En sonj 
sistem ve gayet büyük olan bu 
lokomotifler kısa bir müddet 
içinde demiryollarımızda ça
lı•lmlmag-a baslaruu:aktır. Di-
.... # , t 
g~r taraftan Alriıanyadan yeni-

pılacaktır. 

Anadoluda yeni 
yerli mallar 

pazarları açıldı 

Sümerbank Yerlimallar pa
zarı Nazilli, Kayseri, ve Kara
deniz Ereğlisinde yeniden üç ş11 
be açmıştır. Bu şubelerde pera
kende olarak yalnız yerli malı 
satılacaktır. Diğer taraftan A
nadoludaki bazı mıntakalar bu 
şubelere bağlanmıştır. Bu şehir
lerde açılacak küçük satış ma
ğazaları ihtiyaçlarını doğrudan 

doğruya bağlı bulundukları şu

belerden toptan olarak tedarik 
edeceklerdir. 

Aydın, Denizli, Muğla, !spar
ta, Burdur, Nazilli şubesine, 

Konya, Niğde, Ereğli şubesine, 
Sivas, Yozgad, Kırşehir, ı{ayse
ri şubesine bağlanmışlardır. Bu 
mağazalar bir şubattan itibaren 
faaliyete geçeceklerdir. 

--•o•--

dışarı fırlar, ağzı ve gözleri cin 
çarpmış gibi acaibleşir, hazan ' 
da ağrı çeken ve doğurmakta o
lan bir kadının ıztırab ihtilı1cla
rını andırır. Bir yabancı icin 
bu yığın halinde bir ses muam
masıdır. Adeta bir ses atelyesi
dir .... Tasavvuru kabil ne kadar 
mışt.ır, dünyanın en karışık ope
ralarından en sade halk ezgile
rinin iptidai unsurları bir muzi
kanın içlndedir. 

den iki lokomotifle müteaddid 
vagonların bugünlerde şehrimi 

ze geleceği öğrenilmi.<;tir. 

Bu lokomotü ve vagonlara Altın düşüyor 

ğa baslayuıca halk alarm tecrü- ı 
besinin başladığını anlamıştır • 

Bu anda şehrımizde halkımı

zın büyük soğıılıkanlılığını ve 
intizamını tebarüz ettiren bir 1 

manzara hüküm sürmeğe baş

lamıırt.ı: 

Tramvay, otobüs, otomobil 
ve sa.ir bütün vesaiti nakliye I 
derhal vilayet tarafından ilan 

olunan şerait dahilinde harekete 
·geçerek yolcularını sür•atıe en 
yakın mahfuz mahallere bıraka
rak hareket.siz kalınıRlardır. 

Halk büyük bir intizaı::ı içinde 
ve sür'atle mahfuz mahallere 
iltica etmiş ve alarmın verilme
sinden 5 dakika sonra cadde ve 
sokaklarda vazife alan ekipler
den başka kimse kalmamıştı. 

İkaz işareti 
İstanbul Hava Komutanlığı 

saat tam 9,30 da ilk olarak ikaz 
işareti vermiştir. Bu i~areti alan 
Emniyet müdürlüğü bütün su

belere dikkatli bulunulma•ını 

emrclmistir. Bu anda herkes va- j 
zifesi başına koşmuştur. 

Alarm şehrimizde tam saat 

10.5 de verilmiş ve düşman 

tayyaresi ~arzolıınan biı· tayya
re saat tam 10,12 de ~elı~iınizin 

üzerinde uçmağa baı;lamıstır . 1 
Tayyarenin 26 bomba attığı 

farzolunmuştur. 

Teftişler 

fazla göstermiyordu. Zarif bir 1 
Çt>nesi, muntazam hatlı dümdüz 
yanakları ve ince bir profili var
dı Uzaktan teni çok solgun gö- -----===(=M=-kası __ v_ar_>_ karşı Alınanlar piyasalarımız - Geçen hafta içinde yüksel-

dan külliyetli ınıktarda tütün mekte olan altın fiyatları tek
s.~tın almaktadırlar. Bu sene 1 rar düşmeğe baslamıştır. Dün j 
Ege tütün piyasasında en ziya-ı bir altın 2 lira 40 kuruştan mu
de Almanlar hesabına tütün amele görmüştür. 1 

·Alarmla berab<'r vali v.- h<'lc
diye reisi doktor Lfıtfi Kırdar 

yanında vali muavini Ahmed Kı
nık ve Dahiliye Vekfıleti scft>r -
berlik umum müdürü Hü•amed

clin olduğu halde vilıiycllen ay
rılarak alarm tecrübelerinın ya
pıldığı bütün mıntak'llan lef
tis etmeğe başlamıştır. Bu tef
tişler esnru;ında her ekibin \'a-

riinüyor. siyah saçları parıl pa
rıl yanıyor gözleri iki siyah yıl
dız gibi ışıldıyordu. Küçük, mıın
tazam bumunu bir kenarında 

tek bir pırlanta pırıldıyor, ve 
bıı garib güzel yüzün umulmı
ya n yerindeki bu elmas yabancı 
gözleri hakikaten i.<jgal ediyor
du. Maamafih Bengale'de bur
nuna elmas takınuı başka ka
dınlar da gördüm. Uzun san 
zincırlere takılmış pırlanta kü
peleri, bir kuğıİ kuşu gibi uzun ı 
hoynu şarkısının fıhengiyle ha
reket ederken mütemadiyen 1 
~yr nda yalpa vuruyordu. 

• ·urı Cihanın iki yanında, iki 
i.lıli) ar oturuyordu, birinin ö
num 1 bır dümbelek, birinin elin-

' Ci bır yu lı saz vardı. İkisi de 
s k Ilı ve sarıklı, ikisi de ön
leri iJ,kli dar birer setre giy-

r 
Sabahı Yeni 

ABO •. E BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

\ 
SF.NELIK 1400 Kl'f. 2700 Kr .. 

' AVLIK 760 • 1450 • 
3 l• Yl.)K 4-00 • 8()() • 
1 AYLIK 150 • IOO • 

31 1 ki ncıkl;;°~-1941 CUMA 
3 Muharrem 1360 

18 lklnclk1nun 1366 
Gün 31 Ay 1 Yıl: 941 • Kas:tm 85 

GUneı öOI• ikindi 
1.53 7.05 9.44 Ezani 
8.14 13.27 16.05 V•aatf 

Aqam Yateı lmnk 
12.00 1.34 12.10 Ezani 
18.22 19.55 6.31 Va&atf 

DİKKAT 
cYenf 8•b•h• • a&nderUen ya:rıler 

,.. evrak nefr&dllaln edllrneeln iade 
oıunma:t ve bunların kaybolmalarıııt-

d•n dolayı hl9 bir meıullyet k•bul 

üniversitede 
talebe çayları 

Çaylara Maarif Vekili de 
davet olundu 

Üniversite RektArü Cemil 
Bilsel 1 şubat cumartesi günün
den itibaren Üniversite talebesi
ne her sene verdiği çaylara 
başlıya':'.1"br. Hazırlanan prog
rama gore çay cumartesi güııil 
Tıb fakültesi son sınıf talebesi
ne, pazar günü bütün fakülte
lerde 8lnıflarını pek iyi derecA 
ile terfi eden talebelere ve pa
zartesi günü de Hukuk fakiilte
si son sınıf talebesine verilecek
tir. 

Diğer tarafdan Ünivcrsitn 
Rektörü bu çaylarda bulunmak 
üzere Maarif Vekili Hamn 
Ali Yücel'i davet etmiştir. Ve
kil bu teklifi kabul etıılliı ve 
hafta içinde şehrimi?.e gelmeı!i 
vadetmiştir. " 

HALKEVLERI 

Kar-aqöz gecesi 
E>ıı.4,,cnıü Halkevinden: 
1/2'194.1 cumartesi ak><amı 

saat (20.30) da bir karagö~ ge
cesi tertib edilıniştir. Bu top -
lantıda Eviıt lz Dil ve Edebiyat) 
şubesi Reisi Doçent Sabri Esad 
Siyavuşgil tarafından Karagöz 
·hakkında bir müsahabe yapıla-: 
cak ve İrfan AGıkgöz arafından 
karagöz oynatılacaktır. 

( Orkestra Konseri ) 
2/211941 pazar akşnmı sa.at 

(20) de Türkiye Sağır, Dilsiz 
ve Körler Tesanüd cemiyetinin 1 
7 kişilik (Körler orkestrası) 1 
ikinci konserini Evimiz salorrnn
da verecektir. 

Her iki toplantının giriş kart
ları büromuzdan verilmektedir. 

mübayaa edilmiştir. ---------------------·-----

--K--
Bir •uçlunun cezası 

kaldırıldı 

Orman memurunu tahkir et
mekten suçlu Zekeriyaköylü 
Sabrinin ikinci asliye cezadaki 
mu bak emesi neticelenmiş ve 
Sabrinin tahkir suçu sabit gö
rülerek bir ay hapsine ve 30 li
ra para cezasına mahkiııniyeti
n" karar verilmi>ıtir. Ancak bu 
hadiseye orman memurunun 
haksız yere sebebiyet \•erdiği 
mahkemece tebeyyün ettiğinden 
bu cezanın kaldırılması karar 
altına alınmıştır. 

Kurd boğan adam 
Lüleburgaz - Kazamıza bağ. 

lı Emirali köyünün eski muh
tarı Hasanın bundan bir müd
ılet eV\·el aG bir kurt köy mera
sında önüne çıkıyor ve Hasanın · 
üzenne aWıyor. Hasan bu kor
kunç vaziyet karşısında soğuk 
kar,Iılığını muhafa7.a ederek 
k ı-t l:ı kanlı ve akıbeti korkunç: 
bir miicadeleye girişiyor. Ya-, 
ı·ım saat kadar süren bu boğuş
ma sonunda HaMn kurdu bo
ğarak öldürmeğe muvaffak o
luyor. 

Öldürülen kPd; 
köp kle, 

ve 

Belediye tarruından tutulan 
bir istatistiifo na1ar:ın ııehrimiz
de o.ıq ı-ıe.,~ i ~ ~ fında. 13380 

~·,_ J"SPfi köpek '°'' :) rn;, kedi itlif 
olunmuştur. B~ie<liye bu itl.Afa 
fenni usullerle devam etmekte-
dir. 

• 
1 r Kadın fen 

Sözlüsünden aldığı paralarla 
sevgilisine nikah yapıyormuş 

Şehremininde Ahmed Kara- Dedi. Ona elime para gc~-
ba.~ mahallesinde bir sinema- tikçe götürüp vermege başl:ı
nın kapıcılığını yapmakta olan dım .• "ihayet lı.lO li>·aya ka
Ahmed Hacı dün öldiirnıck dar paı a bcnk..Jrdik. Artık 
kasdile yaralamak suçınıdan evlenmek i~in bu para ':ıize 
adliyeye verilmiş ve bırinci kafi gel bilırdi. Fak:ıt Saray 
sulh ceza mahkemesince tev- hic oralarda değildi. 
kifine karar verilmiştir. Bir gün yine ısrar ettiğim 

Yapılan duruşmada Ahmed sırada bana. 
Hacı hiç bir şeyi inkar etme- _ Ahmed dedi. Beıı -nı 
miş ve vak'ayı olduğu gıbi bi- se\ m.yorum. .:eninle C\ lcne
rer birer anlatarak itirafda bulunmuştur. miyeceğim. Ben Kasımı vi-

Ahmed Hacının d.nlattıl:ları yorum ve biltün biriklirdii'i 

n .. ak' k d [ d" . miz paralan da düğün yap -a gore v a; a ın en ını 
ve kadın •eytanetini göstere- sın, beni alsın diye on:ı 'er-
bilecek bir aşk romanına mev- dim. 1 
zu olabilecek mahiyettedir. Demez mi? O zaman ne ol-

Suclu Ahmed işte hayatının dugumu bilemiyorum. Sa .ıyı 
bu acıklı romanını şöyle anla- bir miikeınnıcl dövdiim n o
tıyordu: r-.ıdan koşup Kasımı bulup o-

- Bundan bir müddet evvel na sorup sonı•turdum. O da 
sinemaya gelip gitmekte olan ayni şekilde ccvab verince be 
bir kızla tanıştım. Adı Saray nim paramla benim se\·cliğim 
ve kendi de oldukça güzeldi. lıızı alınağa kalkan bu adam 
Nihayet seviştik. Onn almak kar'1sında deli gibi oldum. 
istiyordum. Bu fikrimi ken- Bıçağımı cektiın. Üst tarnfını 
disine açtım. Razı oldu ve ba- bilemiyomm. Onu y:ırnlamı
na: şıın. Cerrah!)af.a lıasta.hanc•i-

- İkimiz de fakiriz. Nasıl ne götürmü~ler.. beni de va-
evleneceğiz?. Para lazım. kalayıp karakola aldılar. Jste 

Dedi. Ben de az buçuk ka- bütün vaziyet bundan ibaret. 
mncımla birdenbire düğün Bunıın üzerine birinci sulh 
yapamıyara~mı söyledim. O ce?.a hfıkimi Bay Rcsid suçlu 
zaman; Ahmed Hai'lnın tevkifine ka 

- Gündeliklerinden birer rar ,.erdi. Ve müzekkeresi ke-
lira birer lfra aj11r ,.e bana silerek evrakı ile birlikte müd 
vn. biriktirelim. deiumumilifr<" hn\'nle ryle<li. 

~-------------------------~~-' 

alarm tecrübesinin devamı müd
detince teftişler yapını~. ör
fi İdare Komu tanı evvela Emin-
önünde bir yangın söndürme 
tecrübesini gözden geçirmiştir. 

General müteakiben Sirkeciye 
giderek buradaki tecrübeleri 
görmüş ve dokuzuncu işletme
nin hazırladığı sığınakta bulu
nan vatanda .. ları da gözden ge
çirerek kendilerine bu gelip ge

çici sılnntılara alışmak lazım t 
geldiğini söylemiştir. Tecrübe 
hakkındaki intibalarını soran 
bir muharririmize general Ali 
Rıza Artunkal demiştir ki: 

"- Ben de sizin gördüklerini
zi giirdüm. Halkın bu işi lıiyıki
le benim"ediği muhakkaktır. [ 
Hakiki tehlike karşısında bugün 
gösterilen itinadan daha büyük 1 
bir itina gösteril·•ceği şübhesiz- f 
dir. Esafen Türk milletinin me
ziyet ve hasletleri bir defa daha 
yuı·d müdafaasında her zaman 
gösterdiği olgunluk ,,eklinde te
za hiir C'lmi~tir ve edecektir. " ı 

Bildiğimiz sabunun ceddi olan 
zeytinyağı sabunun on üçiincil 
asırda Marsilyada yapıhlığı 

malumdur. Bundan bir asır son
ra İngiltereye idhal edilmi~tir. 
Yiiz sene evvelisiue kadar Av• 
rupada lüks eı,ya arasında bu
lunan sabundan büyük mıkyas
ta vergi alınırmı~. Vergi mıkta
rının sabunun maliyet fiyatın
dan fazla olduğu muhakkaktır , 
Sonradan saban taammüm et.. 
mi~. vergi kaldınlını~ ve •arfi· 
yat artnuştır. 

Nitekim yirminci asrın başın· 
da en çok sabun kullanan lngil· 
terede sabun Harfiyatı "encdı 

nüfus başına 10 kilogramı bul
muı; ki bu sınl:ırda Amerika 
BirlPsik Cülım uriyetindeki Httr· 
fiyat nüfus ba.~ın:ı 8.5 kilogram 
ve Fransada 7 kilogramdır. 

"Sabuna vergi koymak temiz. 
!iğe ve binaenaleyh sıhhate en· 
gel olmaktır: ilmin halk arasm 

Eklpleriı faaliyeti da taammümü ilm ~içtimaı fel· 

Alarmın verilıncHiyle beraber sefeye nüfuz etmcHine s~beb ol· 
Pasif korunma ekipleri derhal muştur · 
faaliyete ge<'t>rek keneli ınınta- Adi hayvan yağı veya donya. 
J<.alaı·ın.Ja muht<'li( yer\('re düş- ğı asit stearik \"e gliserinde• 
tüğii farzolunan, yangın, tahrib mürekkeptir. Bu yağ Südko~tik 
ve zehirli gaz bombalarının ha- ı ile kaynatılırsa asid stearik, süd 
nratını önlcınege ba.•lamışlar- kostıkin sudoymiyle birleşir, 
dır. gliserin serbest kalır. Yağı po-

tas kostik :ıe kaynatırsak b11 
Sirkeci meydanında sefrr potasyom asirll.c birle~iı. 
!4irkı-ti iı;.ta.,yon binasının Filhakika r.rıdenleriı: ı;oi;'ll, 

yangın bombalariylc tutııstuğu, mc•ela kire.;t _ ·:· kalsiyum. filli. 
garda. tahrib ve ~..öküntü oldu- minyun1, kıom, ,ıemır, i\:ıırşııı\ 

ğu Sit keci meydanına iperit gazı civ:a ve totya ve hı• u'11l~!• r;ib' 
bonıbah.ırı tlü7tüğ-U, havagazi rol oynayan ar"'· 11;,. .. k <lunyağı
bor-ıl.ıı t<'' 'fon hatlarının nın stearik asidiyle birlesebilir· 
tahı ibe u);radıgı farzolunmuş !er . Bunların hepsi birer sabun 
tuı·. olur. Nitekim gramofon fabri-

Bay azit meydıı ., ua kalarda ses ewela kursun sa-
bununa. kaydedilir. Fakat bun -

Emin efendi loknnlaşının atı-
lar arasında soda, potas ve a· 

lan yangın bömbniariylc yanma-
monyağın ve teşkil ettikleri mü

ğa ba~lad:ğı, inkılap kütüphane rekkeb ci•imlerin bir hususiyeti 
sinin tııhrip ı·c çöl<iintiiyc maruz 

varsa o da bunların suda erımc-
kaldıgı, \1e-tı:n('-C' rrl tran1vn.y 

!eridir. Bundan dolayı bu nevi 
yolunun bir t:ıhrıb lıombasiyle 
par~alanılı~ı ,.e kanalizasyon sabunların temizleyici ha"saları 

vardır. Erimiş alöminyom, dc
tesiHalının tnhrilı olunduğu farz 

n·ir ve krom sabunları endüstri
olıınınuştıır. Bur !arda yardım 
k"pl rl •lir"tl ha el t de ve kur~un. riva ve tutya sa-e ·ı , .. ,, e r ce e geçe-

buııları eczacılıkla kullanılır. 

ıck lilı.umlu tcc.. iri ri ulmı \ar- --~----"'!"------
cLr. 

Taksim mey'danında 
Taksim nH ydan:nda ve Tak-

1 
sinı gazıno u dı.ıÜnP zehirli gaz 
bo:nbal rı h!~tıv;ü farz 1

•..., ıuş 

,.e bu mınt.:ka<la ga- temizleme 
c ·ipleri derhal faaliyete geç -
mi t"r. Gazla z,ehirlenmiH bir 
kac k;,i siir'ıtle ve hasta nakil 
araoalariyl<' en yakın hastaha
nPyf.. se\'kolunmu~. gaz mıntaka
eı temizlener .. k yıkanmıştır. (;e
ne 'Iak im meydanında, yangın 

boır b" ı 'riyle bir y·rngın çıktığı 
f r olıınnı·ı-, Sır<1servilcrde ıııı

lliyC' nıüdüı IUğii binası tutuş

muştur. Gah,ta-arayrla tram-, 
vay teii kopmuş, Sular Müdür
lüğıi önünde elektrik kablosu ı 
tahrib eclilmi~. Taksimde mın

taka jandarma komutanlığı bi- I 
nası sığınağında yaralı ve gaz
dan ınefruz zehirlenmeler ol
muştur. 

Diğer mıntakalarda 
Bunlardan baska Hıırbiye, 

Tophane, Be•ikta~. Eminönü, 
Fatih, Aksarny, t'sküdar, Hay
darpaşa, KlHlıköy meydanların

da da muhtelif cins bombaların 
tahribat yaııtığı hrzolıınarak 

yarılım ekipleri faaliyete gr.çiriJ 
miştir. 

Alarmın sonu 
Şehrimizde hava tehlikeşi 

geçtı 5Şaretı saı<t t"m 11 40 da 
verilmiştir. Bu itibarla alarm 
tam bir saat otuz beş dakika de
vam etmiştir. 

Gece denemeleri 
Ha,·a ıleneıncleri gece de mu

vaffakıyctl<' b,ı ıırılmış,.. Dlin 
gece alarm Haat tanı sekizue b.ış 
la~·arak bir saat devam etıni~tir. 

Bu ınüduet zarfında her yer 
ışık an söndürme talimatname
sine göre ışıklarını maskele -
mi lı'r ve alarm devanı ettiği 

miiddelı;e biitün nakliye va ıta
ları oldukları yerlerde kalmış
lardır. 

Mefruz dü.sman bombaları 

Sirkecide gar binasında yangın
lar çıkarmış ve pasif korunnı.:l 
te kilatı bura !arda derhal faali· 
yele geçerek ynngmları sündür· 
müstür. Tophanede de bazı ya:> 
gın ve cöküntüler olmu~ ve e
kipler buradada faaliyete geç· 
miştir. Gece veril~n alarma bil• 
tün halk telii:;.."'z ve tanı bir in· 
tlzaın dahilinde riayet ctnıi•tir• 
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HER SABAH 

Avrupnda nazırlık 
mesleği güçleşiyor 

E A Yeııi kahve id
hal edilecek 

12-
Muhiddin 
itiraz ve 

Birgen'in dil hakkındaki 
iddialarına nihai cevap 

Ankara, (Huswıi) - Tica
ret Vekaleti yıırdumllJldaki her, 
hangi bir kahve buhranına ni
hayet vermek maksadiyle fiyat 
bakımından bir hal sareti bııl&
rak bin ton kahve idhaline ka. 
rar vermiştir. 

YAZAN: 

card New:nan 

~ iyi neticeleri yalnız l 
, 

1 ~_arak elde etmiş ol
f'ın ederek yeni vazi

. ce ifaya kendi kabili
t.fi geleceğini bildir
:ıar;~ .. harbiye nezareti 
eve ıtunada şayan bir 
rılnıış olduğunu ona 

l seı:e evvel, meşhur 
abrıkası sahlbi harbi-! 

-tınde bir dostuna Al
'tt!t;aı i bir sewah is
t b~ı . söyltmişti. Bu, 
\ıı Uyilk istidadı olan 
~ dı. ~':>.brikacı bu ada
\d ve tkna edilebileceği 
.ıce . bı_.ılunuyordu. Al- 1 

._:. 1ıhtıyatlı bir surette 
'"

1 dı. O da memleketi
.,_ lif. ctrııeye razi oldu. İyi 
\ a etti. Getirdiği ma
,1 ·. !lnr!ak olmamakla 
.aırııa doğru idi. Aldığı 
lı.creti tamamiyle hak 

~}u adamın yaptığı 
11_ 1 ,Pttiği zaman, muk· 

a">ıstnna sahip olmak 
ıt~"\·cud bulunduğunu 
l •. 
</tllessUf, Alman ticari se
~Y,~~nda bir diinüm nok
ıı -.o.ı.ııı ~tmiBti. Bunu ge
}r~'ll Stewart, gerek İn
~Ye Nezareti bilmiyor
e bı:n genci evlenmişti. 
ı,,_ır Alman bahriye ?.a-

ııı;""'ını almış bulunuyor
~· a;1c bağları onun için
.y~'u ' vatanpı>rverlik his· 
)\\, Ud•rınış olacak her hal
ıbaart'ı Alman makamla
t r etnıekte bir mahzur 

Jz z· b"t 'lrıı a ı i mahkumiyeti it-
dft e~en Kayııer tarafın -
laı·~·U?du: Maatteessüf, I 
ii '!Jın ılk hafblanndn 

d ~tı.ı.. İngiliz Entellijansı 
.'~rıı alnım oldu. Stewart· I 
Ilı 1 o zıunandanberi ca
~ ahfe~lerinde ımın uzun 

a Cdilnıisti. Alman ca
. llıuaUinlleri cok kere 
:ıı;. onun muvaffİıkıyetleri' 
· ına ederler Maamafih 
·~n c;o~u <• • 
'Y•{i .s . »tcv;art'ın mu-
1 • cı ının asıl temeli yal 
·bı:aı \ialı~nuş olmasından 
,,!b~nduğunu tn kdir et
~· ı görünüyor. 

v 
~1•·1·ın· b" b" 1 . d Jd k u· ır erın en ay-

u ları, hattii. mnıfa gir-
' ZlllıaJı maske taktıkları 
·ıa~U>; mektepleri bulun
~ n evvelce bahsetmiştim. 
·1ıa•ektep!er elan mevcud
\l'f n harbinin son il)i E&
~ı::~ Enversde Pcpi
ın Rlnda faaliyette bu
~~hUr bir müessese var- 1 

1-e~~i ~ertibat gayet he- j 
•it cı bı.r tarzda idi. Evin 
~pk!~ısı vardı. Talebeler l 
, ea,1""-n girerlerdi. İstas -
t~Usluk ajanları onlan 
ı • kapalı bir arabaya 1 

IQ,"1- ve gidecekleri yere 
::ııı~dıevvel arabadan dışarı 
1 b• . 
• ~ilin koridorlarından 
biı talebeler kendilerini 
Or: Yatak odasında bulur· 
• <li at kapı üzerlerine ki

k kıt!' tarafına açılan 
e~Pakb ve parmaklıklı 

!yer Odasını ancak mek
•- nkden birinin nezareti 

'.l<J '-"t edebilirdi. Daha ilk 
~ itib,u·en, yatnk oda

\ına :Urken siyah bir mas
~ıı. lia mecburdu. Mektep
t ,.. "'lrııan casusları eene-
1;ıs~un ieeriye girip te 
kıı.,~~leri ele vcrebilece

~Ycırl l' e ne yapacaklarını 

~. %~kı.t b . d" -· d 1 . 1 h itib e e gır ıgı n n-
''tııuı':ren adını kaybeder
! <ılır Yerine bir kod 

~· u dı: Mesela bir ı.ıarf 1 

l~~nnllnıaıa. Y~m<'klerini 
en h •la yr:rdi. Sınıf ders· 

'1- "ler ~~kıı talebelere husu
·~ teJt e Veıilirdi. Envers'in 

\ bıı d"kar zaptından biraz l 
eıl!\: kate şayan mektebi 

'ıat1 1\J ş olan bir dostum 
~11u,~ hakikaten mükem
~r;\ nıı. bilhassa gemi 
ldu~ Usucunda pı-k zen,,.in 
'nlı:ınenu brı.na temin etti. 
'\ııebj sı !X'k zengindi. Bü

z, tUtb 0rd~ıl~rın üniforma
. ten re e!erını ve nişanlarını 
11i. L -~li kit:ıpbn muh-
hi>.a~ .~tuvar da ::;ayet 
~le" h 1 ıdı, Kimyevi miitk ile .akkındak; tetkika -
r İdi l'i Vardırılnıı~ olduğu 

lkik . -
b. U\l(> o-'· .. 

ıı· r.uj/'oru!cn programa 
l'lıok~b· um veıi!irse, Fn
aru1 b" gııyet verimli idi. 

"lilı.Ct-k ır .mektep haklcın-
ı11Jıai hüküm an-

TERCEME EDEN: 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

cak neticelerine göre olabilir. 
Bu bakımdan bu garib mektebin 
tam bir fiyasko teşkil ettiği 
muhakl<aktır. 

Almanların mutahassrnlan da 
dahil olmak Uzel'(', casusluk 
mutahıu,sıslan bir mruıast•r hö
ceresi metodunun casuslan 
talim ve terbiyı-ye hiç uygun ol
madığını söylemekte müttefık -
tirler. Bu usul talebenin ahla
kını alçaltıyor, onluı şahsi dü
şiincelere sevkediyor, ve harici 
dünya ile bir i$tirakin mevcud 
olmaması yüzünden itimadları 
zayıflıyor. Fransız nıetouunun 
daha iyi olması pek muhlemel
dir. Fransada casuslı!k namzed
leri mektebde mukalıil casus
lar· tarafından sikı bir nezaret 
altında tutulur. Jdetleri, karak
terleri kavi ve zayıf tarafları 
tetkik ve müşahedeye tabi bu
lundurulur. Bu sistemin bakil<a
ten bir faydası vardır. Ehliyet
siz talebeler dalıa illr safhalarda 
bertaraf olunur ve kalanların 
husu.si istidad ve kabiliyetlerin
den de tamamen istifade edilir. 

VI 
Hususi ehliyet ve kabiliyetle

rini vatanlarının hizmetine ar
zeden deniz, kara ve hava kuv
vetlerine mensub zabitlerin bu
lunduğu mektepler bittabi ayn 
bır tiptedir. Bunlara muhakkak 
ki e•ısusluğun üniversitesi adı 
verillr. Fakat hiç bir kollej bun
lar kadar kapalı ve sıkı değil
ıUr. Burada üstad casuslar ta
lun ve terbiye görürler. Kendi
lerinde cı-:ascn bahriyeye, kara 
kuvvetlerine ve hava i~lerine 
dair esaslı bir teknik vukuf 
mevcuddur. Onlar bu bilgilerini 
muharebe meydanında değil, da· 
imi surette cereyan etnıE>ırte o
lan gizli muharebede kullana -
caklardır. 

1l.lt devrede kuı·slar alelade bir 
casus mektebinin kurslarını ta
kib eder; ecnebi silahlardan 
bilhassa bahsolunur. Bir Alman 
nbiti muktedir bir topçudur 
diye .Fı-ansız ve İngiliz toplarına 
dair bilinmesi lazım gelen şeyle
rin hepsine vakıf olmak J.azım 
gelmez. Elde mevcud örne!tler 
tetkik ve muayene işi için kul
lanılır. Bir çok büyük devletle
rin her rastgelene cephane sat
mak iıdetleri Almanya için kü
çük devletler vasıtasiyle nümu
neler elde etmeyi kolay hale so
kar (bunun gibi, diğer memle

!talyada dört nazır cephey<ı 
yani düşman süngüsü karşısına 
gönderildi. Dün bu sütunlanh 
"cepheye nazır sevki., mesele
sinin iç yüzünii tetkik ve tahlil 
ederken: 

- lta!yada nazırlık miişki\I 
hatta tehlikeli bir meslek oldu! 
hükmünii vermiştik. 
Meğer Fransada da son zıı.

manlarda na?.trlık müşküllcş
miş, bu meslek orada da tehli
keli bir hüviyete biirlinm\iş. Bu , 
nu Vişi hüküınetini.n ahiren 
ısdar etmifj olduğu 7 numaralı 
1'meşruti kararname,. den anlı
yoruz. 

Bu kararname bir "milli 
meclis,, teşkilini derpi~ etmekte 
ol:ı.n tebliğe bir zeyil teşkil et
mektedir. Asıl mühim ve alaka
yı çekici tarafı büyük memurlar 
\'e nazırlar hakkında yepyeni 
müeyyideleri ihtiva etmekte 
bulunmasıdır. Filvaki yeni ka
rarname tatbik mevkiine konul 
duktan sonra vazifesinde hata
sı görülecek bir nazır, eskiden 
olduğu gibi nezaret koltuğun
dan dü•·mekle kalmıyacak, şah
ı:an ve malen hatasından mesul 
tutulacaktır. 

Yani filan nazır bir kaba.hat 
mı işledi, kabahatinin şi.iınul V!' 
ehemmiyetine göre harekatının 
hesabını görecek, hatta icab e
derse hapis cezasile de cezalan
dırılacaktır. Bunu: "Badvma 
vazifesinde hata irtikab ede
cek nazır ve,ra biiyük memur, 
eskisi gibi sadece memuriyetini 
\'eya sandalyesini kaybetmek 
tehlikesine maruz kalacağı yer 
de, hatasından şahsı, malı ve 
hUITiyeti bakımından mesul o
lacaktır.,, İbaresinden anlıyo
ruz. 

Malı'.ım olduğu üzere eski 
Fransız rejiminde büyük bir 
kusuru görülen me.nur ya me
busan ve ayan meclisleri tara
fından devrilir, yıihud da yük
sek adalet divanı halinde top
lanan ayan meclisi azalan hu
zurile muhakeme edilirlerdi. 

Anlaşılan son kararname bil 
tün bu uzun forınııliteleri bir 
tarafa atarak suçu sabit nazırı 
ve büyük memuru doğrudan 
doğruya tevkifhaneye gönder
mekte, suçlunun hazineye yap
tığı zararı telafi içi.o emlakine 
haciz konulabilmesini bir saat 
meselesi haline getirmektedir. 

Görülüyor ki yalnız İtalyada 
değil Fransada da nazırlık çolc 
tehlikeli bir meslek olmuştur 
ve bundan sonra b~ ilti ıneml&-

Aziz do~tum bay Muhiddin Bir 
gen, cevaba cevab verirken 
"Türk dilinin tekamülünü an
lama bakımından,. aramızda 

"dağlar kadar farklar,, olduğu
nu söylüyor. Doğrudur, dostum
la aramızda anlayış ve duyuş 
farkı var. O, !stanbulda doğdu, 
orada büyüdü, bir kaç yıl taş
rada siyasi ve iktisadi büyük 
işlerin başında bulunduktan 
sonra, yine İstanbula döndü ve 
orada kaldı. Ben de İstanbulda 
doğdum; üç yaşımdanberi alt
mış bir senenin belki on dört on 
beşini, orada geçirdim. Demek 
ki kayatımın kırk yıldan faz
lası Rumeli ile Anadoluyu ka· 
saba kasaba, köy köy gezmek
le geçti. Halk içinde, halk ne lı&
raber yaşadım. Askerlikte yüz
b~ktan yukarıya çikmadığım 

gibi, maarifte de bir kaç sene 
orta öğretim müdürlüğünde bu
lundum. Daima mütevazi, daima 
naçiz kaldım. Bugün de hiç bir 
iddiam yoktur, alelade bir yazı
cıyım, işte o kadar. Bu iki ya
şayış ve oluş tarzı, sanınm, a
ramızda büyük farklar doğu-
rur. 

Bay· Muhiddin Birgen: "Ka
zım demek istiyor ki: "Türk di
linin kelimesini de, kanununu da 
Dil Kurumu tesbit etmiştir. Ar
tık imlasızlıktan, keliınesizlik -
ten, kanunsuzluktan bahsetme
ğe mahal yoktur. Onun tesbit 
ettiği şeyleri kabul et ve oradan 
yürü, meale kalmaz,, diyor. Be
nim böyle demek istediğimi, e&

vabımın hangi satırlardan çı

kardığını liıtfen işaret buyur
saydı, sözleri bir isnad mahiye
tinde kalmazdı. Dil Kurumu bir 
fonetik imla esası kurdu ve bu· 
nu imla liıgatiyle tesbit etti. 
Bundan sonra bir çok yabancı 1 

kette nezaret meraklısı zevatın 
parmakla sayılabilecek derece
de aza.lacaklarına hiç de şaşma
malıdır. 

A. C. SARAÇOÔLU 

( Yazan : ' 

!Kazım Nami DURUi 

kelimelerin türkçe karşılıklann
nı bulınağa çalıştı ve buldukla
rını yazanlara teklif etli. Ziya 
Gökalp, katoliklerin L'homıne 

propose Dieu dispose sözünü 
l'homıne propose, la societe 
impose şekline sokarak, dil
de yeni kelimeler icad ve 
teklifini muvafık görür ve bu 
kelimelerin h a y a t hak
ları varsa cemiyetçe kabul edi
leceklerini söylerdi. Demek ke
lime teklif ve tervici her yazı 
yazanın haklodır; fakat onu ka 
bul etmek içtmai vicdana kalır. 
Türk Dil Kurumu da bunu yap
mıştır. Bir takım ısblahların o
kul kitablarına ginniş olmasını 
vaktinde, sükiıt ile karşılayıp 

ta bugün ona dil uzatmağa 

kalkmak işte benim yapacağım 
bir iş değildir. 

Dil Kurumunu müdafaa etnı&
ğe kalkışmak ta benden uzaktır. 
yalnız, Kurumun imla liıgati, 

devlet kurullannca zımnt bir 
müeyyide almış olduğundan, 

onun hiç olmu.sa halk önüne 
sürülen yazılarda muta olması
nı iııteyişim, imlanın keyfe göre 
herkesin elinde değişe değişe 

bir anarşiye varmamasını mu
vafık bulduğumdandır. 

Yine dostum diyor ki: "Asıl 
tilrkçeyi halk yapar, kaidesini 
halk koyar.,, Dili hallon nasıl 
yaptığnı, kaidelerini nasıl koy
duğunu bilmek isterdim. Ben 
sanıyordum ki dil canlı bir var
lıktır; kendi kendine yaşar ve 
kanunları kendi içindedir. Halk, 
ne dil yapar, ne de kaide ko
yar. Dile halkın şuuru hakim 
değildir. Şu halde benim bu zan
nım yanlışmış! Bana bunu öğ
rettiğinden dolayı aziz arkada
şuııa teşekkür ederim. 

Muhiddin Birgen arkada-

şun: "Osmanlıcanın dil anla)')
şı ile Kazımın - ve onunla be
raber olanların - dil anlayışlan 
arasında hiç bir fark yoktur: 
Her iki taraf ta h~lkın milnev
ve-re uymasını ister,, diyor. Ken
disi de pek iyi bilir ki Se18.nik
te başlıyan (Yeni lisan) akın

tısına kapılanlardan ve o yolda 
yürüyenlerden birisi de benim. 
(Yeni lisan) cılarla (Osmanlı

ca) cılar nasıl birbirlerine ben
zetilir, anlamıyorum. Hele 
'·Halk," perşenbenin gelişi çar
şambanın gidişinden bellidir,, 
dediği zaman, Kazım, halktan 
ayrılmak için "perşembenin g&
lişimi çarşambanın gidişimin -
den bellidir., diye bir garibe çı
kardı,, sözü, her ne bahasına o
lursa olsun, bir kalem miinaka
şasında galebeyi eldeetmek lur
sında bulunanlara yakışır. Ben 
kendimi böyle hareketlerden 
tahzir ve tenzih ederim. Bun
dan sonraki şahsıma aid sözler

de başka m~hiyette olmadığı 
için onları cevabsız bırakıyorum. 
Yalnız "bay,, kelimesi lizerinde 
biraz durmak istiyorum. Bay 
Muhiddin Birgen: "Nitekim. bu
gün de "Dürü Bey,, deyib "Ba:ıı 
Duru,, yazıyoruz. Halbuki, bu iş, 
Dil Kurumunun değil, devletin 
de kanununa bağlanmıştır,, di
yor. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bir kanunla ağa, efendi, bey, 
paşa gibi bütün unvanları kal
dırdı. (Bay) kanunla teessüs et
miş bir kelime değildir; bunu, 
bir zat kullanmış, yazı yazau
larla halk ta kullanmağa başla
mıştır. Bu kelime (nezaket) gi
bi uydurma olabilir; ne çıkar? 
Halkın böyle bir kelimeyi terviç 
etmiş olmamasından kimseyi 
mes'ul tutıımayız. Ziya Gökalp 
(ideal) y('rine (mcfkfııe) keli
mesini teklif etmi~ti; zamanuıın 
yazıcı lan bunu terviç ettiler. Ce
nab Şahalı<'ttin enıulation kar
şılığı ohırak (münafesc) yı, 

(Sonu sayfa 5 sii 6 da) 

İdhal edilecek 
kauçuklar 

Ankara, (Hususi) - Haber 
aldığımıza göre Ticaret Vekale
ti tarafından getirtilmiş ve 
halen gümrllklerim.izde bulu -
nan kauçuklardan 80 tonu:ı.un 
yurdumuza sokulmasına karar 
verilmiştir. 

--~o•--

M urakabe komisyonu 
peynir işini tedkik etti 

Fiyat müraknbe komisyonu 
dün Mıntaka Ticaret Müdürili· 
ğünde toplanarak bazı ihtik3:r 
vak'alaı-iyle peyniı· fiyatlarıw 

tedkik etmiştir. 
Manifatura ve llya.kkabı ihti

kiirından suçlu olan iki büyülı 
mil<:'ssese hakkınıla tahkikat ta· 
mamiyle ikmal edilmtıntiş oldu.o 
ğundan bunlar hakkında veril& 
cek karar gelı>Cek toplantıya t& 
hir edilmiştir. 
Diğer taraftan peynir istihsal 

nııntakalıınnda yapılmakta ~ 

lan tedkikat henüz ikmal celil 
memiş olduğundan komisyoı 

buzlıa.nelerde bulunan peynir
ler hakkında da gelecek toplan. 
tıda bir karar verecektir. 

İngiltereden yünlU ve 
pamuklu mensucat 

geldi 
İngiltereden gelen idhaliıt C'f 

yası meyanında miilıim mıkt:ır· 

da yünlü, pan1uklu, mcn~ucat 
bulunduğu öğrenilmisUr. Bu 
mensucatın bir kısmı piyas:ıln· 
rımızda nevileri tiikcrımi~ mnl
lara :ıid olduğundan kıs:ı bir 
müddet içinde gümrüklerden ı:ı
karılarak piyasaya dökiilecek -
tir. Bu mensucat cv\·e!re fiy:.t 
nıürukabc bürosu tarafmdau 
tayin cdihuiş olan kiir hadl~riııe 
göre sntılacaktır. 

ketler için de Alman örneklerini -----------------------------------------------------------------
elde etmek bittabi mümkün oı-

1 maktadır. 
Bu cihetten casusluk ko

laylaşıyor). Bu mektebe giren 1 
Alman topçu zabiti Fransızla
rın yetmiş beşlik toplarına da 
kendilerinin yetmiş yedilik top
lan kadar alışkın bulunmalıdır. 
Bu fransız toplarının bUtiin te
ferruatını bilmeleri liizımdır. O 
surette ki bir göz gezdirince, 
bunlara ilave edilebilecek yeni 
şeyleri, yahud bahsi tasavvur 
edilen her hangi tadilatı derhal, 
anlıyabilirler. Bu zabitlerin tek-. 
nik bilgileri. a!el~~~ ::a~itlerin-ı 
kinden çok ilen goturulur. 

Bu zabitlerin lisan tahsillerine 
hususi bir itina gösterilir; kod 
kulanmak öğretilir. Sonra, hu
susi derslerin en mühim kısım
larından biri başlar ki bu da 
casusluğun teşkilatıdır. Bura
dan çıkacak olanların şahsi bir 
casuslukta yalnız b~ına istih -
dam edilmeleri de vaki olabilir. 
Fakat onlar faal ajanlardan 
mürekkeb bir grupu idare et
mek için yetiştirilmektedir. Ec
nebi bir memlekete oradaki Al
ınan ent2llijaııs teşkilatını idare 
için de gönderilirler. Bunlar _ne 
türlü maliımata ihtiyaç oldugu
nıı bilirler. Ajanlar maksadı 
bilmeden karanlıkta çalJBabi!ir, 1 

fakat üstad casuslar için iş böy· 
le dci;ildir. 

Bu üstad casuslar muhtemel 
hPr hangi bir düşmanın sefer
berlik planlarını ne pahasına o· · 
lur•a olsun haber almakla. mü
kelleftirler. Mevcud planlara i· 1 
lave t·Jilebilecek her hangi tadi
latı da öğrenmelidir. Bu, hayati 
bir nokt:ıdır. Seferberlikte yir
mi dört saatlik bir kazanç ilk 1 
seferin kazanılması yahud kay
bedilmesi manasını ifade edebi
lir. üstarl casus sefeı·berlik pla-ı 
n:nı, kullanılacak demiryollan 
üqlcrini bilmek zaruretindedir. 
Tesadüfi surette de bir çok ma· 
liınıat toplayabilir. Bunl:ır hcr
kesüı. elde edebileceği malfunat 
i~e de kıymetlerini yalnız bir 
mütehassıs takdir eder. 1914 ta
r;hinden evvel bir İngiliz gene
rali bütün izinli zamanlarını bi
gikletle Meuse vadisinde gezme
ğc hasretmişti. Harb çikarsa 
Almanların kull:ınacakl;ırına 
hükmettiği yolu tetkik ediyordu. 

( Atka'<'I var) 

- • ., ... ,-.,,. • - , ' r • __. ,.,.-. -"" .-

Nihayet deniz münakala-
tıınız, ordulanımzın ha • 
reketi tehlik~ye düşmeden de
nizlerdeki hiikimiyetimizden iB· 
tifade edec~ızi VQ İngiltere 
adalarını istiladan kurtaraca • 

•• 
DUNYA 

. • • ,~ . . . . . . Jıl' -r<» ., ........ ı ._;;..- ,.. ,.. _ • •• ,..,,. 

A 
ma malüm ve muayyen idi. Er
kam harbiyemizi ara sıra ve 
birdenbire kontrol etmeği adet 
edindim ve onlara şu suali zo
rııyordum: 

ğınıızı derpiş ediyorduk. Maa- ••·-----------------------------------~ 
- Şayed Almanya ile bugün 

bir muharebe ba.~byacak olur-
. - - J• sa ııe olur? mafih bütün bu şartlar bizim 

lehimize, düşmanımızın aleyhi
ne olduğu halde uzun müddet 

( Y E N İ S A B A H ) iN BÜ Y ÜK S 1 Y A S 1 T E F R 1 K A S 1 AJdığun cevablar, d:ıima, 

devam edemiyeceği hak.kında rel1, İmparatorluk parçalanır, 
da bir sebeb göremiyorduk. donıinyonlar, Hindistan ve va-

Bu pliin mucibince filomuzım si müstemlekeler kendisinden 
vaziyeti şöyle idi: Şimal de- ayrılır, yahud galibin eline g&
nizinin mahreçlerini, açık de- çer ... 
nize çıkan yolları tıkamak, ab- Almanlar acaba İngiliz filo
loka etmek ıçln bliyük filo suna nasıl bir sürpriz yapabi
Scapa Flov limanında bulun· lirler; onu nasıl lahrib edehi
duruluyordu. Destroyerlerden lirler? Eğer onların şeytanı 
mürekkeb bir kordon :Manş d&- fıtret ve zekalan düşüniilürse 
nizi ağzında., Padökale boyun· - ki muharebe sırasında böyle 

dun ve Tul i~tihKamları ~i
nat makanıında Alınan asker
lerine teslim edilmelidir. 

ca uzatılmıştı. zeki oyunlarından istifadeye Evet, sakin bir Remada gö-
Burası çok eski harb cevaz da vardır - onlar tarafın- riileeek bir şimşek hıç b;r 

gemileriyle mayin tarla • dan ne suretle hücumlara ma- zaman hayali, olmıyacak ~ey 
laları tarafından himaye ruz kalacağımız kestirilemez- değildir. Bununla beraber bu 
olunuyordu ve muharebe di. Eğ·er Almanlar bizimle harb hususta bazı deliller, alametler 
de bu usul tatbik edildi. İşte etmek istemezlerse bütün bu beklemeğe hakkımız yok mu i
bu politika, bu plan sayesinde düşünceler fena rüyadan iba- eli? Büyük devletler arasında 
Britanya bahriyesi bütün dün- ret kalırdı. Fakat eğer böyle vuku bulacak bir barb ihtimali 
ya Okyanuslarını fiilen kont- bir harbi göze alıyorlarsa Fran- amirallik için büyük bir elik· 
rol etti. saya çatarak harbi önüne ge· kat ve tayakkuz ile takib olu-

Fakat (Jimal denizini mut- çilemiyecek bir hale getirirler nuyordu. Dünya mali borsala
lak, kat'i bir surette kont- ve bunu kendilerince en müna- rında görülecek k:ınşıklıklar
rol edemiyorduk. Düşmanın sib zamanda yaparlardı. dan ahval hakkında istidliıl
fırsat kollayarak milnasib za- Almanya nasıl hUcum !erde bulunmak kabil bulunu
manlarda limanlarından ~ik • --- -=---------- yordu. Amma bir hafta evvel 
masına ınfuıi olamıyorduk. eder ? veya büyük darbeden yirmi 

O e '1 iz kuvvetlerin den İkinci Frederikle Bismark'ın dört sa:ıt evvel gden b'r hrr-
mahrum olursa.. yaptığı hs.rbler, Alman milleti- bere nasd itimad olunabilirdi. 

nin ne kadar aıü ve ne bü- Avrupanın büyük devlcllcri 
yük bir sür'atle düşmanları ü- birbirlerinin karı;ısında r.1ibd
zerine çullandıitınt göstermiş- !ah bir halde idiler. Bunun 
ti. Avrupa kıt'ıısı bir başından mfuıası; birde:ıbire çıkPc2 k 
öteki ucuna kadar bir barut de- harbe<ka~ı miite;·al·kız bulun. 
posuna benziyoı·~u Bir kıvıl- maktır. Vakıa kat'i ~arpışma
cım onu ateş!emeğe kafi idi. !ar orduların seferber "dilme -
1870 de Fransada neler oldu - sinden evvel olam:ızdı. Sefer -
ğunu gördük. 1904 de Rus fi- berlik ise en aşağı on he.; gün 
!osunun Port - Artur'da mağ- istiyordu. İ~tc mesela Fı am<a
lfibiyeti de ihmalin, tedbirsiz· nm müdafaası nasıl kırılabilir
liğin eseri idi. di? Ancak f<'ransız mi!ldinın 

Britanya İmparatorluğunu 
ethdid eden en büyük tehlike 
şudur: Filomuza birdenbire 
yapılacak hücum. Eğer filo -
muz, yahud onun hayati ehem 
miyeti haiz cüzleri birdenbire 
bir hücuma maruz kalır da 
bahri faikiyetiıniz ortadan kal
karsa muharebeyi kaybederiz . 
O zaman maruz kalacağımız 
darbelerin hududu yoktur. Bir 
muharebede tamamiyle muzaf
fe~ olan milletlerin mağliıp 
milletlere karşı beslediklen ki
ne, ihtirasa karşı beyhude iti
dal beklememek 18.zımgeldiği • 
ni biliriz. Deniz kuvvetlerinden 
mahrum İngiltere çabucak aç 
kalır, galiblerin emri altına gi-

1914 de Alll'.lanlar Bel~ikaya e.~ash kuvYctiııin kınldı,;ı b;r 
birdenbire hücum etmişlerdir. büyük muharebeden sonra. 
Bunu biliyonız. O sene ağusto· Seferberlik bir temin ot dr
sunun birinci günU Almanya mckti. Amma İngi!iz filosu i
Fransadan şunları intemişti: çin böyle bir teminat yoklu. 
Şayed Fraruoa bitaraf kalacak Her iki taraf birbirinin en ye
olursa, Alma cıya Rvsya;•a hü- ni gemilerine karşıliklı hiicurna 
cum ederken F"llllsanın V..r- geçebilmek için scforberlii;e 

düşmanın harbe başlar ba~la -
lüzum k:ılmıyorciu. Bunun i- maz, esaslı bir filosu harekete 
çin ocaklan'll atcşlemPleri \"e gelmeden evvel başlıca taheida-
toplannı doldurmaları kafi. tımızın tamamlanabileceğini 

F k b k k ·· · gösterivordu. 
a at u or um~ surprız Alınan nçıkdeniz filosunun 

kaı-şısmda bir de toı pil teh,1i- kış hazırlıklanna başlayıp ba'l
di vardı ki bu da gittikçe bü-
yüyordu. Toı><;uluğa aid işler- le.nıatl ğını öğrenmeden evvel 
de başlıca tehlike filomuzdnıı filom:ız İspanya sularındaki 
bir kısmının ayni udJct dahi manevralarına gitmiyordu. 
!inde dü~mana zayiat verdir~- Henüz harb ilan edilmeden 
meden hayati, mühim kısımla- ve tanı bir sulh içinC.e ya.5arken 
rının tahrib edilmesi idi. Son- limanda. yahud manevııırla Lu

lunaıı filomu7.a bir tahtelba!ıir 
ra bu talmbi görünce kuvvetle- tann·ıızu :ı-apılabilirdi. bundan 
rimi;.;n biribirindrn ayrılması 
korku~u vardı. Bereket \'ersin trunaıniyle sakınmak kabil de
tebiz telgıaf bu tehlikeyi çok ğildi. Fakat böyle bir te>.:ebbiis 
azalt.yaıeu. ne d~ olsa ancak kısmen mu -

vaffak- olahilirdi. Bundan baş
ne ka l;~n böyle hainane bir h~rc

kctin Alınıınya hı.hriycsi, hü
ki'ınıeti, İmparatoru tarafıudan 
yapılma"ına da ihtim~.l veremi
yordum. 

Muhıuoba başlar::;a 

olur? 
Tel~iz, f;ttraya bura~·a 1..lnğı -

lan gcmilen bir araya topluyor. 
kuvvetler tamanıiyle tabaşıüd 
ctmedeıı harbe girnı ktcn Ç('~:i
nilmesini bildiriyordu. Bund n 
b:ı,.ka topçu düdlosu her iki ta
raf urası.nda bir oyun gibi idi. 
Filoların esaı;h l:ısımlan l.i .ım 
gelen tl'dbirlcri alma<Jnn rliış -
marıın ate~ uv nziline girırıiyot
lardı. Halb•ıki toqıil bi~ sikp
riz holta lwin bir Jilah idi. 

I~r?li!·et. rnüdnfaa nıcclisincle 
ş!cldc! lı bir· münakaş:ı tQreyan 
etti "" Ab'ıanyanın muzaff(;r 
olrıı:ı.k için zaı uri gcrdiiğii tak
dirde in:;iliz filosuna wlh za
m:ııııııd1 haber n·rmcdeıı, ya
hud lıir bahane bil<> lıulmn·laıı 
hiicum etmiyeccği ınulı:ıkbk 
olmadı~m:: ve bundan cr.ıin o
Jamıyacağımıza karar ,-erdi. 

Biııamalcyh kendimizi ı,una 
göre, böyle niirprizleı·e kaı~ı d:ı 
ha:ı::r!ıımah idik. Bu huse>sla 
sanı;·ım, tu1,umiyct itibariyle 
nııırnffak ta oldu 1:. Britanya 
filosunuu vaziyPlİ Alman file • 
suı .. un vaziyetiuc naz:?.ran dai-

Bununla beı·.tbcr, r,ol; fon:ı 
ihtim~Ueı<' kar:;ı da h02ırlıklı 
bulunmi.l.yı göze nlmı~lırn. Be· 
nim kanaatimce harb, malt pi
yasada çıkacak bir buhı-<:.n Jaıı 
sukuttan sonra c11<acak; o sı
r.ıda çahucak harb ilan edile· 
cek, haı·bin il:i.nı "e birli.!"e 
harb hı:.reketleri yapılacak, ya
hud bu lıareketlrr harbin iüı
nıııdan pek az z ınan evı•Pl de 
ba,."1ıyabilccckti. 

Almanya tarafın~ 

istila 

önillııti,-,ıc ki mesP!deı-in en 
mlıhimmi Almanya t.ıırnfmi!an 
bir ioWiı.ya maruz olup ol.ıını
ync::ığımız '·cyfiycti,lir. Fakat 
ayrıca Alı.ı:ınya:1-.ı karşı yapı
lucıık harbin binl"rce •afhası 
k"mali di katı<>, siikfııı ile tet
kik edilmu tir. 

Benim bu hususta aıııiı·allik 
namına koyduğum fikir kısaca 
şudur: (Arkam t•ar) 
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0 
(B:ıı 1tıırafı 1 incide) 

- Ev UyUk pa11 yır ~ lıY' IIPJVJ!' '1, çokt !l b < rta, ndan sonro. talynn orduın1 

lf... - fu:nin, yine nekmez kUpü h i;ırta mc-ydn an çıkard rn ... j bir iskambil kflğıdı dizisi gibi 
- Ço!- pclılivanlar turaya. Jrnldınytr mu~ ·n bır;t'. B!'lbaeı, r.iltiln bu muvaff:ıkı-ı birer birer en mfihim ve strate-

erdi erimiz ... 1-ler günkü tatlı 
toplann mı? Dye &!ay cdcn'k rm.ıla ... Mü- yetıcı~"' rağmen yme onun pclı- jik yerleri terkedip, yakıp yıkıp - Anne yeni b'r tango çık-

- .ı:lbette .. Çilnkü, Ka.vııb Min. ..cvab verdi: lnan ola.mı cağ;na. kani idi., çekilmiye mecbur olmn&tur. Gö- IDJ9 .• 
~---Yazan : ·t:!!c--.. ,. Yok ne imi§? Türid~ 

panayırı zeııgın olur... Zaten, k aı:~y.. Çüı!~ü Manfot Çingene:,i fi- riccden sonra 24 ikinci teşrin- - Çok mu açık saçıl.? 
Kavn.l!t., tütün yuvll.Sıdır... Bu - 1$itt'n y., b2!-s:mın söyle·• IAıı ycı:ınıc değil, Adalılıır, Ko- 1

1 

de Maska ;olin 30 ikinci teşrin- - Anlayı]lna doi!rusu diye _ 
eebeb}e &}tın yuv deme! ti ... dJkleıi:1l D.1 i: ,~ w kmez kU-1 ~ Yus .. fl.ar gibi pelıliven ol- de Poyrad~. 4: birinci hanund.ı. cek yok... Hemen ;çık saçıklı
'J!t.tfu4 pclıliva.nl:ır buraya gelir.. pü bldırl akla. c'!!!.UV :-... Zor-

1 

makb. O nrr.y2 eirmckti. Bına- Piremedi, 6 birinci knnunda A- ğı kondurc.verirsin anne.. Bu 

Reşad iLERi 1 !::ak~ı;ı:Ayoıinsazı 
.._ ________ ..., bile doğru dürüst bUmiyor .. 

- ·- m if:' .. ı- bunlar_ eııalcyh, 'M"!la, 1J
0

lreecburiye vcl yasar:ında, 8 bi :-ınci k!nunda. senin bildi;';rin eski znmn.n tan-
Molla, içmden hesa - - 1 bizznr urc susu:, o ı. Ergiri, 24 biri.ncik1nunda. B1ma.- golarından deZil. Yeııi bir dans 

.. i a:-... )(uhakkak l" a dcKtı'\"" 0 
a ge.: .. Bak l ~Io!.l .. ,rı, blltün emeli, bir anı ra ve 10 ildn i kanwıcln Kli3ura tangosu .. Am~ 0 k:ıdnr figürü 

giircvtne gitmeli "ii. Dem çre, .,.,,.ye He!var.Jr- 1.-::ıg:.ı - J evvel h i.ezı yenip, Adalı ile, Yunanblarnı elıne geçmış, ba bol, nasıl söyliyeyim 0 kad..ı.r 
kilb gün'.}inden aonra znL-ye n.--.r bill'C ~.tnMl.i-.... ı:.Ö' •• 1 E:r .. n Y ..u;pn~ b-y ölçüşecek de- suretle cenu ,j Arnavutluktan pk, 0 kadnr nefis bir parça ki .• 
panavın ob.cakb. ~ ! ıc~ıc gelrrel:ti. Ve lıem de bu, l İtalyanlnr ~mıştır. Ah bir ~tscn sen de bayılır-

?ılcllanın, pel livan ... :.be · · lla, ~ MbJ""""lty ·- c ... ıv-r . .nlnr.ı yencı ek babamnı 1 O .zamandan, yani yirmi gUn- sın. Bugün Vecdilerin urkada.51 ms-.:ıvl rou. BabAAim dinlı)" \ 311 Y"' ..a cevab ver- da. ?"l:>abeyUni de lam, cim d~ den.beri harb bir tevakkuf dev- FUruzanlara çnya gitmi3tim de 
Bahas?:'lın 1M: tıncc Mallı!; meden ... usturm ktı Bu, müşah- resi geç.iriyor. Bunun b şlıca. se- ora.dn öğrendim. 
clöneıek: - ua, ecn ne tınylüyor - hr..s •a!;n meydana gelmedikçe il bebi Elbasamn ccnubundaki ve Kın ruırumıın Füriizsndan 

_ - · LC Eöylersc pura etmemi. Çiln- bütün harh hattı Uzerlndeld değil, Vccdiden bile haberi yok, 

(C!,w~Ç~~~' :g:~t;;;::;; ~==r:::::: ~E~:ı.~~~~:I 
• Uı.kin, .Molla. ses çıkarmadı iç- yemeyen ı unan orduları k:!1'§1- ya götürmüştü ya, oratla tanış-

8ef 0f l fid8n S""laSiL1. M çhk va var- tenett'ı'·.içe Allahına §U yolda dua. sında İtalyanlar mevzi almıya ımştık. Amma ~k nazilt çok 
CU\ çalışmışlar, bir taraftan da centilmen bir genç .. Onunla öy-h . _ Sinem t~r bagw deş . .. _::-.. Allalıım, sen beni utandır- mühim takviye kuvvetleri geti- ıe bir vals çevirdik ki, dans c-

.u..... reb~lerdir. Yunatilılar Ad- denler bile lıep durup başlannı 

Yüz sene ovv iki muhtekir b·.·rMkoallçfl,hOOaftabamomtunrdu~r:ı~h'Uls. odn~ riya.tik denizi ağzına kadar iler- bize çevirdiler .. 
n.1411 lemiş olmakla beraber bu deniz _ ! ... 

n., medreseye döndü. Çift - sahilinde belli başlı bir deniz üs- :Anne, utanır, kızarır': 
toplad::ı ganimftler ~ lik Mollaya yaramıştı. si.ine sahı'b olam~dıklanndan ne - Ben ruutbnğa gideyim, 
gene tm nhalı Almanya. Şaka değil, Molla gönden gü-ı Yunan bn.hriycsi, ne İngiliz ge- köfteler kızn.rnlL~tır, bahanesiy-

Bey~lund1 bir <;ift e-rkek is- C'~lerde .A.1.c..:a.Dlan lt"'ran- ·· k ord Al ., 1+.."• akli tını .... ..:x 
b.rpinme -:o lira istendiğini ~-.. 100 bin too patates wc- ne us e oyuy u. bnış se- mıımi ...... J'an n ya cıw.u ıe sıvışmak ister .. 
~rdilm; fakat gazetede 50 Ji- chı..Jerini ajans ha~lerınd o- kiz okka kadar olmu~. Dir- ve devamlı tehdide muktedir o- Fakat ne mümkün .• r----- raya bile iskar- kumnş, bn cö~ ~e hayret hem yagı yuktu. örs gtbi bir vü-I lamamışlardır. - Of anne.. Seninle ne va-

pin sabldığını ~ Me bu ~ye mu- ı cilde malil:ti. Yay gı1>i, yıhın gi- .Arada. bir Adriya.tiğe giren kit böyle ciddi konuşmağa. kalk-
Okuyun a Ci - k:alitnoe Jrra.nElzlal'ddn btr mil-j bı' "ıdi. t müttefik harb gemileri talyan sam hep ya i§i gUcü veya ye-
han hcırbin8; ha- yon m:±lr ve bır mılyon ton buğ Molla, "('t mb mire .. i için id- milnalta.le ac>milerini rast.ladlk· megıw· ortaya sürersin, halbuki 
tırladım. ıı o day al>ıuşlıır, - llndj bu yüzden .,,- 1:1-

?.anı..'lnln.rı ~ • j l''tansızlar drm ba.jlna verdık- rnan ediyordu Sıkı hezlrlanı - ça. batırmı§lar, fakat Brendizi Füruzanlara. bugün dikkat ct-
dık. Fakat ya - len KıO gra:n cı 1cgı 310 gra.- yordu. 1Jak,.~dı, oo.., altına gU-1 ile Avlonya ve Draç arasındaki tim, ne kadar asri insanlar .. Her 
pmamış olan ıaa ind!nxıegc rr~ !'.>Ur olmuşlar. r<>.şmcyip yendtği hasımlarla bi- kısa yolda İtalyanlar takviye şeyin kolayım bulmuşlar.. Ye-
Jar da yirmi Ül: B:.r 11amanda ~ OJ"UZ ki hiç n..>r kere dnha boy ölçüşerek on- kuvvetleri taşıyabilmi§lerdir. meklerini lokantadan getirtiyor· 
Rene evvel mcru bir ~ b.a.yret etmeit't.e \re bıç 
leketimiziıı g~ b~ b1dJM ~ failrmak- mn Çingene gibi ortadan on, İşte bu kuvvetlerle ve yeni lar .. 
çirdiği o hnzin ta ac:ek,, etmemeli. on bei dakikada çakannaktı. gelen kumandanlarının idaresin· Sülfilemİ.7.<le Bolulu yok am • 

devrin pahalılığını duymu.,. ı s· 1 d d Zaten, HelWtC'l da Ungazab de İtalyanlar mukabil taarruzla.- ma, bu aşçılık merakı bilmem 
Jardır. Şc.kenn Uç liraya bulun- ınem.:ı ar an ers da ne olmuş olsa Molla ile m~ ... 1 .. dır Ge ~.., ......ı-;a ra baş]am'9""" . neral lıle- 8Ul8. nen:uen l'>'" ....... "t>·• 
m~ığı. saman ~n~ ~ almalı 1 hakkak birer intikam güreşi ya- ta.kısas bu mukabil taarnızlarm * 
mı .ıwrnşa satıldığı o devir. _, ..... ı.ı 
Şu var ki o devirde elbise Jaflbam de'" nce aklımı7.a vaJ- ~ ardı. da birer Ddeer sönüp gittiğini - Bcyba hani bann bu ny ba-

.J .J Artık. Üaküb ~ -ı:b_ -lr bugünküııJen Da.kılı değU ve nıı tramvaylar g-ehyor. Hafta • f;'"Ul' ti'<'U 3-. görerek .&ıiip gitmittir. il bone parası verecektin .. 
li3karpin otuz liraya ~ n;n a.. giinlerindc Ye gecele - )aşın~. Mflderis efendi, Molla- Son gelen haberler yeni t- -Aklımdruı çıkmıı! .. İplik mi, 
tı. · rinde sız rıdin yı çağlrarak şunlan konuştu: taıyan generali Cavalleronun boncuk mu ne alacrı.ktın'? 

Meğt>r Cihan harbini tiksin&- de izdihamı si • - Molla, bu eefcr ba.~ altına. 
rek yadedcrken: netWUa.rda gö - ? mukabil taarruzları durdurmı- - Şapka? 

- Allah beterinden sakla.-nn! nm. Tnunvay güreş tuUı.csksm.. ynmecbor olduğunu bildiriyor. - Nasıl şapknymı~ o? 

öteki zaman 

- Amma güzel.. 
- Allah bilir .. Bir dahaki ay 

başma hatırlat tn .• 
- Demek o vakte kadnr .• 
- Ne yapayım kızım aklım 

defter deh'il ya, unutmuşum. i§
te .. .Hele dur aklıma geldi. I{~ 
gündür söylüyorum, lıavnlar i- 1 

yice soğudu, benim yünlülcıi cı
kar demiştim, hazır ettin mi ? 

- Unutmu6um ! 
- Maşallah benim koca kızı-

ma .. 
- Ne yapayım baba, aklım 

defter değil ya ... 

* - Kardc~ ben artık mekte-
bi bırakacağını, bir daktiloluk 
filin bulup ~alı§Qeağım .. 

- Neye? 
- Erkek tahakkümünden 

kuı tulmak için.. İnsanın elinde 
bir san'ati, bir lllP...sleği olınnzsn 
somu da muhakkak erkeğin u
şağı oluyor. Biz dünyaya bu
nun için g-elmedik ya! Bizim de 
eğlenceyo, zevk :.ıürmcğe hak
kımız Yar .. 

- Ben de o fikirdeyim. Yal
nız ben biraz daha sabredcce -
ğim, liseyi bitirip, üniversiteye 
gideceğim ya. doktor, ya avukat 
olacağım. Çiinkü kadınlığın is
tikbali, erkek talıakkilmünden 

kurtulına.kla değil, yükselip er
keğe tahakküm etmekle temin 
edilecektir. 

- Çok doğru .. Amma bt-nim 
aklıma bir şey geliyor .. 

- Ne gibi? 
- Kim anne olacak? 
- Şimdilik o tarafları k\lr-

calr..ma .. E\-vela biz hUrriyeti • 
mizi tam elde edelim, ilim ve 
irfnn sahasında yükselelim. İyi
ce fenlen.elim, belki o zaman 
bunun da ~or~lni bu1uruz .. 

* Diye dua etmeli imişiz. yanın aa:t niha - Hocam, eğer, Üskübe Bel- Y1manhlann ~ tekrar - Senin anlıyncağın kukulete 
Bozuk sütler ve sütu ~;t!u.~~ vacl ve, 1.8.nga.zab gelirse onlar- ele almeJan uzak değildir. ppka.. Saeları berber suyundan kına-

- la bir gilreş daha tutmak için ~t SAFA - Ha, 6U yeni külahlardan .. lı, tır~kları cilalı, dudakları bo- 1 

bozuklar :r ~ ~ ortaya güreşmem daha. iyi. ol- yalı, gözleri sabahtan sürmeli .. , 

Gitmedin.1, görmedim amma değüdlr. Bu iki m:ız mı? 1 s A k t• ~ nüfus kütüğünde haminne, sa.-
gidip b 'renlcrın he s!nden ~- saat a.yslna, o- - Neden? .. Seaı onlan mağ- • por n e ımız • lon muaşeretlerinde tabii kır-
tıyonun, komşumuz Bulg:ırista- muz omuza, ba- lfip ettin.. _ kına lfıtfon yeni basmış .. 

nın hiçbir tara- bk ietJ!j gibi film seyreden bin- - Olsun1 mnğUip ettim am- Kımdlne benzediği için r.li, 

fında fena yağ. )erce ktŞ bulunduğ'· haJdc §iki.- ma. dörder saatte.. Zorlukln... Pro~esyonellı·k mı· ? yoksa ö.zcndi~'İ için mi. nedir yiı-bozuk süt bu - yet eden ne kad.:ı.r udır. _ Mag~liip ettin ya. .. 
tunm:ızmış. Bis- F:a:b.t asıl şayam hayret ola· milik torununu medhediyor: 
de ise yağın sa- nı. bu i.ı:dıhama bilerek, istıye- - Hocam, mUsaadc ederse - - Bir kere L5.miamı da lıa· 
ftnı ve t.emizini !"ek katlaaa.nlann mhnyct çö - niz, bunları da Allahın izniyle A m a t OH T l u .. k m u" .? yırhsı ile bir baş göz etsek .. Al-
hiç bir yerd_ ) meb:nfyıe ve yere oturmıya da birer kere daha deneyip onar~ lalı için söyleyin bu ::ıamanua 
lbt.ı la mu.en nız. nw olm:ıl.ı.ndır. Mendilini se- on "'-.. ~r dakı'kada .meydandan h' ., N 
H ı- b' üd · ~ böyle kız bulunur mu ıç. e en:: ır m - re_.,J .. • rahat ediyorlarmış. Bı- çıkarmai!'a çnlışa.yım... Ondan 
tlettenberi 180 DOC'na!eyh artık sinemalarda ~ Toplayan: oauz GONEY giyce yakışır, boy pos, ka§ gez 
~a çıkan h :nn sıhhati ve rahatı gibi bir sonra, haf; altınıı güreş tutarsam · her şey ona. vergi .. ~-<:nlerde 
Urfa yağının m<ı 'e lralmadı, elemektir. daha emniyetli olmaz mı?. hususi bir nile toplantısı olmuş-

n olduğunu tayin etmek acoıa) Tramvaylar 1 in de ayni ted- , (ArlcaSI ı•ar) Amatörltik ve profesyonellik pan yiğit nerede'.' .. Yalnız biri 
il a.r ,1dir. 1 b r P-kla gdir ve mesela sır:ıla- ;=::::;;,;;::::;;;:;;:;::;:;=:::;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;aı;mi nıevzuu etrafında açtığımız an- yaptığı spora mukavele ile pa- tu <la tanınmıs dans profesörle-

Sttt, ~tanbulun eu1i derdi. nn hır hamı yenne hepsi kal· ı . • TiYATROLAR ı kete ikinci olarak spor filemi- ra alır, diğeri ise gayri resmi rindcn Jan: 
Hiç bir belediye Tcisi buna (are I dınlacak., omm yerine boydnn _ _ ~ _ miule tanınmı~ ve güreş fede- olarak tazminat bedeli, yol pa- · - Bu kız harika doğrusu? 
bulmayı ilk iş meyaruna ithal ('t-J boya ha: :r'ur serılecek olursa Ş rasyonumuz rciSliğinde bulun- rası, tedavi ücreti, Jcvazım be- Böyle tam hakkına dans edeni 
medi. Ha.\4taya veya )eni doğan b' taşla iki kuş vunılrnuş ola- • ehir muş, kıymetli idarccileriınfaden deli vesaire namları altında Pa.ris barlarında bile giiremc • 
~a saf silt bulmak imkamnıf cak; Hem bol bol yer açılacak; tiyatroau Kerim Konok şu cevabı ver-1 menfaat toplar .. 
clüşil:ımedi. Doktor Llitfi Kır- hem d~ biri yer biri bakar, gi- miştir. 

1 
Varid.-ıtları ne kadar az olw·- oim, dcmiFrt:i. · 

dar dışandan bol süt 'Veren i- bi yo'c:ulann bir kısmı ayakta, temsilleri Türk sporculuğunu amatör sa olsun kulüblerimizde yol pa- Ah benim bilicik Lamiam, se-
nekler ~etirtecek iken ah~n bir kısmı oturmuş olarak seya- TepebafJmda Dram kl811lnta ve profesyonel diye iki sınıfa a- rası kundura parası yemek ile- ni kimler istemedi? Amma Jos-
mfıni olduğunu aöylüyor. bat etmiyerek hepsi bağdaş kur- BU AKAŞAM saat 20.80 da yırmak hususunda son ?.aman- reti, fol':ma, don almadan spor 1 met değilmiş. 

Vaktiyle merhum doktor Ab- muş olao:ı.kbr. EMtı..-tA GALOTl'İ larda meydana- çıkan bazı sö~ yapan veya sponı bir .merdiv~n - Zannedersm okumuşlu-
duDab c.evdetin de nesli ıslah A k k lst~•-WA• -A.:.ı-a..A- k---.at ler ve yazılar bu babda bizi de gibi kullanarak kendine hususi 
için hariçten damızbk insan ge- ıf<aca an slUW 11.AWUCM.l.HR': Ull""1J. dÜSÜllcelerimizi kısaCl\ yazma- bir mevki y'lpmamlS kaç Spor· I ğU da vardi. 
tirtmiye taraftar olduğunu bir Rnmanyanın tuttuğu yolu ze- kısmında. ğa~ıaevketti. ~u gö..~erebiliriz? ~ele bcyn~!- - Maşallah su gibi .. Ortanın 
muEib gazeteci yazmış, fakat Jnane bulan bazı Rumenler isyan\ BU AKAŞAM saat 20.30 da Dünya spor aleminde muhte- mılel musabakalara gırcn amntör yedisine kadar gitti. 0 Allah tan 
bir stıtü bozukla nesil yetiştir- etmişlenli. Bir kaç gün süren KIRAI..IK ODALAR lif şekillerde t.efsir edilen ama- sporc~rd~ tazı:ninnt b~cli ol:ı bulası coğr:ıfya hocası; kızımı 
mek istiyor diye biçare dokU'>r btıyücek bir çarpışma sonunda tör ve profesyonel kelimelerinin ~ ıstedıgı mıktar uzerlnde iki sene üst üste sınıfta bıraktı. 
liddetle hücuma. uğramıştı. Da- 5000 Rmnen ölmüş. Halbuki 1 rar verilmiş olduğunu dı:ı ifade ettiği lfıgat manası §U· gunlerce pazarlı~ YOP3;11 ~unu ko -----====------
muıbk insan, bir sütü bozuklar Rumenler kandan korktuklan okumuştum. Köylünün ca • dur· parmadıkça kafıleyc ım.irak ct-

~yet::.~~~i =:~~~ara kapılan açmı~ ~mai;:ne~~v!f1' e!e~~ a) ~atör karnı tok, sırtı :;Zce:m~~~~~~l~~~~~la 0:~~ 
ili ...nı,-ıtir amma -.1 -ı..lim·, I Akacak kandamarda dur - memleket.ine do"ndu"'guw.. zam..... pek ~b!nde par~~ olan ve sırf tırlıyoruz. • 

, ..___ .,- t§"'"' .... r.evkı ıçın ~aka ıçm spor yapan . .. 
bizim fİllldi mahtal; oldllğumWt mu, derler. kuşağını doldurup gidecek de- adam ' Bınacnaleyh bugun :--;por te~-
Bola::ıda veya İsviçre sütl1 değil M h k• • mektir. ·· kilatımız bizdeki yiiksek spor 
terlrOR auyu karışmanue dttür. u te ırın cezası Vakit refikimizde t.am yüz Jle· b) Profesy<?Del kamı tok sır- gayelerine taban tabana zıd O· 

Bunun için de ctaJanya değil, 1- Bizde töylc üç beş sene ceza ne evvel bizde ibtikinn tecziye- ? . pek ve cebınde para~ı olmak Jan amatörlerimizin vaziyctie-
~ye baJmwk kilidir. gör-en muhtekir var mı? Bil- Bine aid bir haber okudum: ıçın spor yapynağa katlanan rini tamamen düzelteceğine ve 

Acele etmemeli ! =~~~ ~~yup ilittiğimiu "Bir çift çarık pabucu narhın- ad~.. . . onları bundan sonra su :veya bu 
a-·- y-::,- ~ ~ dan al~ para ziyadeye sat- Şımdi bu ıkl sınıfı sathi ola- suretle şahsi ıncnfaat temin 

Avnıpamn Bağında solunda ay ~ veya bir mış olan kavaf Selim mübaşir ~ tetki~ edecek olursak biri- etmeleri f>por yapan müttchid 
Clarblr ve açlık nncılan şiddf"t- şehin!en öteki - terfiki ile Bozca.adaya sürülmti§- tıın diğennden :fu:rkı sadece ya- bir kiltle haline sokabileceı?inc 
leniyor. Dimarkada yakacak kiJ- ne göne' rilmek- tUr.,. pılan harekete rnuka.bH para ~l- . emin bulunuyorsa sporcu gen<r 
mtir olmadığı için melrtepl" ıe kalı. or. Bu o zamanın altmış parası bu- mak ve para almamak oldugu Hk arasında bövle bir ta. nif 
kaparuyor, İt.alyada kömürsüz- şehiı değiştir - günün 60 lirasına muadildi. Fa- göriUUr. yan'llak zahmetine knllanabilir. 
lükten bir kaç komşu bir olup m<'nrn ısıni ırl!r- kat o zamanın Bozcıındasının .~albuki rnesc~c böyle ~idir?. So..,~a ml"mlck~1 imi7.<1e prof1.:s f 
llaftadıı, on beşgünde bir yal-,gündlir ve sür- muadilini bugün bulmak kolay Dünyanın neresınde bugun lıa- yonf'llık barınabilir mi! Baıı-
mz bir evi ·1sıbyor, be, on a- günün ne dC'rece değildir. Bugün cebini bir kaç kiki amatör evsafını haiz adam nam:l?. 'llll? 

ile bu evde toplanıyor ve ısını- milessir bır ce- 60 lira ite doldurmuş olan muh- kalınışbr? SelA:m vermek bile Tiirk ~ıı.mun inki .,_r,,.,~ 
yor. za oldnğıı:m :ı.n- tekir Bozcaadnya sürülmeyi, bir menfaat mukabili olan za- lıi?l'not <><leı'TYli. "'rne.z mi? b 1 

Ornda et, beride ekmek, yağ, lıyam1yorum. Büyilkndaya gitmeğe yakın bir manımızda eski za..nanın o mi- eh. h'l.,1 'l. l ir tn"' ... 1e o'ıın bunun 
a,ıekcr v k. Gıdım !Yldun, vc.·i . ~ Bir k .. ;,u Muhte1rirh., mcmnuniy tle knrEllıyabilir. rns yedi genci gibi parn alrnD.!< 

1 

bu no1.rtıı h1 {et kiki cidd n Ei-
ilc dab-ıtılıyor. Bu sene. 194.0 c.a lsta.nbula. · ı 1mcsi e ka - Um 1LHAM1 lüzumunu duymadan spor a- zım gelir sanınz. 

Voleybol maçları 
tstruıbul mekUpleri \'oleybol 

lig lıeyeti beşkanlığmdan: 
31/lı 1941 cuma gilnU Eminö

nü Halkevi salonunda yapilııcak 
maçlar. 

Saha komiseri: N. Aygen 
Ticaret Lisesi - Vefa füıeei. 

Sn.at 14.30 Hakem: Turgut I 
Pertevnlyal Lisesi - Şişli Te

rakki L. Sa.at 1!5 Hakem Turgut 
31/111941 cuma gUnU Beyoğ

lu Halkevi sruonunda ynpılacak 
maçlar. 

Saha komiseri: S. Koplu 
Saat 34.30 Hakem B. Kekin 

San a.t okulu - ls. Erkek Li 
G lata.~ray - KalJatnş Li. S.ı

at lG. Hakem S. Koplu 

rede kaldı yüksük kadar~ 
o uzak yerleri alolcağuuzd 
tachk .. 

Mektepten aldırdı,; 
.. salon konuşması icabı, 
tepten k<>b'llldu dlycmez s 
bir bakıma fena ohn. clı •• 
hiç olnnzsa d.!kiş, nakış, y 
öğrenmiştir. 

- Ornsı öyle.. I\'.ızcağ1z 

lah icin meraklı .. Hiç unut 
bir gün elinde renkli bir 
ınua, · öniinc Beyoğlundan on 
lir:ıya aldığı bir önlük 
geçmiş mutbağa: 

"- İlle de pasta pi. lr 
Di) or.,, Ne kadar çocuk~cü 
ne lci.. Yağ· birden p:ırladı. 
lo.h sakladı, az kalsın 
dan tutu~yordu. O gün b~ 
yeminli mutbağın semtine fııl 
uğTam1yor .. Hem Allah için 
le, bu zamnn111 tazelerinden idi 
gisi, elini sıcak sudan, f'lOğu~k • 
ya değdiriyor.. Hem eli w 

lcokan bir kadını hangi 
bey dans.~ kaldırır, sorarım t 
zc .. 

- Diki!1ten nasıl? 
- Onda da dikiş tutturamı 

dı, fakat kabahat kı7.da d~ 
Bir kere lıeves etnıi§t(, ~ 
kör olası iğne batıverdi. Ama 
biz gene boş durmadan, ona.~ 
şeyler öğretmeğe çalıştık, hoel 
lar tuttuk .. 

....._ Fransızca falan icin 
- Hayır mandalin içi~. ~ 

eli öyle güzel mandalin yalı 
ki .. 

- Aman hanımcığım .. 
- Fena. mı kardeş? 
Sormqa utanır, fakat k~ 

ı ... ra has merak hırsından fuJ 
dayanamaz: 

- Nereden çalıyor cfendiıJ 
- Neyi? 
- Mandalinays.. 
- Aman hanımefendiciğim: 

hiç insıın evladına hırsızlık ~ 
retir mi? Benim demek isW 
ğim; mnndaline denilen bir ~ 
gıyı çalıyor .. 

- Şimdi anladım .. Geçenleri. 
bizim oğlan eve getirmi.sti. B 
iki tıngırdaitıktan sonra w 
geçti. Sinemada görmil§, asi 
Macar delikanlıları hep akw,f 
on çalıyoımuş .• Çerkeslerin ça 
dığı armonika gıbi bir şey .. Ya 
nız bunun on akordu varm14 a 
onun iç;in akordion deniliyoc 
muş .• 

- Bizim kız da bir zama 
ona merak salmıştı amma; fi 
gün "Ben hamnl gibi yük ~ 
yamam,, deyip kaldırdığı 1;il 
taşlığa fırlatı\·erdi. 

- Büyük hanımcığım - r .. 
,.ah salon yaldızı, hapı yuttu. S 
1.imkfoi de yutkundu, olmadı, ö1. 
sürdü, gene olmadı, p. rdon 
deı dl ere deva değil mL 

- Pardon hanımcf endi, b 
yaz teşrif nereye.. Eğer ni 
bu sene ele Suadiycye ise öy 
sanıyorum ki Laminya ca~ 
kısmet açılır.. Malum ya y~~ 
Kısmetler de beraber açılır .. 

- Hayır bu sene Adaya gül( 
<'eğiz; galiba.. Lamia: "Ma~ 
ki hususi otomobil gartjda, ~ 
adiyenin tadı mı olur, Adaya 
deriz, hiç ~azsa al'abacılık -
renirim.,, Diye tutturdu. J 
hırçın, sözünden çıkamıy 
ki.. 

- Sahi, otomobil de kullanj 
)Ordu değil mi.. __ _I 

- Ne diycrsun hatuncu~ 
sade otomobil mi, biiiiklete, m 
tosiklete biner; kürek çeker, ye: 
ken açar, sonra hiç durmada! 
yüzer .. 

- Ma:şallııh. 

- Kırkı bir buçuk kere ... 
- Alla), nazardan saklasın 
- Cümlcmni .. 
- Amin .. 
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ll;ıv., g·· T" k lliıı ' Ort' ur ga2f'te-

"' hl:ııbahatı yalnız Oniki A-
·" atı · ir rlamaktan ibar~t de-
'%; 

1
0n1ar lngilterl'ııin ha ali 

ıg"n·ı~kıyetleri hakkında pro
•\·hı Yapmışlar, Almanya 
ı.1ı/~e neşriyatta bulunmu~
ıııu ele bir kaç haftadanbe

~ gazetesinin ltalya alev-. k . . 
uıı ılığı lisan }X'k de 

1 a~<ier bır ~ey ıleğılmı~. 1-
, \ı:):uharriri bu mli,ahele

h 
1
. rdikten sonra. acaba 
•·k ·tle · • d' ? 1 ·-.: rın rnanası ne ır 

Sonwor B' .. lıc , ır fı r , . ., muta-
Yan edeıniyeceğini. yalnız 

bu~Unkii i'uliyle 
değeı· bir vaziyet- ı 
söylenı le iktito 

zcteleri ho rbın bas
lldanbeıi "'aı·b demokr~-n .. 

larafındadır. Bwıun 
d her gün 'zah cdilmiı;-

~ · b~ska mill<'llerin hakkı-
[ ·lrriyetin~ teca\'lir. "' , __ 
erı b tk e eraber olamayız. U-

nr. ~ .. J ııoııya ile Çin harb 

1 
• Utearrız Jaı~mlar ol

~nı ~ '!'ürk efkılı~ umumiye
ı erın lehindedir. A \'rupa-
a~·n; • Al ·ıı· li . "ey. manya mı ı 
ıı. ıkınaıe çalı tı"ı ınüd-

t Alnıaııyaya taraftar idik IQj . . 
k ı· llıyet prensi'pmı. hıra
~. e en sarih taahhüdleri· 

l'•tek binbir bahan.: ile 
~illetıere hlicııma ba§la

ık 1nıanyanın mahiyetini 
"'lık"e tedbirlerimizi almaı;a 
·~ · ltaıyu ise bize hic bir 
lıJ · "nıPatik olmadı. 1 !ll Z oo 

ı:tlı·lıa hlicıım edl n \'e 
a l~arbine sebebiyet ''ere-ı 

~Umi Harbdc de ta ıh
~ ~Yanet etnu hır ı.liı ·

' ~a ;;"tinde kaldı. Ondan 
" ~l.,,, )ut:e. !ta ıv .. nın istık ··z . il;: ~ <ıııırı menıieketl rdc 

>lu ııc,yliyerek Roma im· 
;ı, lığuııu kumıa"a kalktı. 

c.ıa· -q 
·k 11lla müteaı'l'lz bır 
a takb 

ı ediyor ve ka µ.-
lo '. Yerıesmiş bulunlh'Or . 

h.. '''r l . 
""itı~;- talya bizdı•n sempa-

ltu "rn~z. 
>;eJın Oalıld YAl.(l:\' 

·~ ılj~ ı· 
~ ırasile yapıla

ted' l .• tıi b. ıye er ıÇJn 
ır kararname 

.\ııı, ---·ara. 30 
llank <Hususi) - Mer-

Ye ~ının kh \'e zararı 
ı aid olmak üz re İngi

. ı alıp satabilmesine ve 
" ilgili ' I ilıııleı; z tnall anlaşması 
~ ne tevfikan İngiltere 

~"' !ırası . , "•erıııek grupuna dahıl o 
lıııa.,,~l et1erıe yapılan ticari 
l'~li dolayısiyle yapılacak 
~'t~ suret; icrasına dair 
"e kal'a. llıade Vekilleı· Hey-1 

rla.~tınlmıştır. I 

' eta sas ın 
•• •• •• o umu 

( Bıı.1 tarafı 1 iııoi sayfada) 
rut veffanın cesedi bugün 

killS<•de teşııır edilecek ve halk 
cenazenin onlindcn geçebilecek
tır. 

Ga.~.et lerin bildirildiğine gö
re g nıl .Me ksas ilk defa 17 
kinunusanı tanhinde toplanan 
kabine topluntısıııtla rahatsız
laı,ımu; ve bo~azından muztarib 
olduğu anlaşılımştır. lki glin 
sonra kendisine munffakiyetle 
neticelenen bir ameliyat yapıl
mıştır. s· ibare boğazdan ka
pı.lan bir mikrop esasen bar -
saklarda mewud müzmin ülsere 
tesir eılcrek dahili bir kan bo·' 
şanmasına sebebiyet \'ermi~ ve 
iir defa kan nakledilmistir. Son 
defa stıll gUnÜ öğleden sonra 
da kan naltledilmb1.ir. Hasta
mn va.ziy tı fenalaşmış, başve
kil k haline g;rmistir. Viya· 
naya bir Yunan tayyare. i gön
den r mütehassıs Pr. Ekke
neı· gf'tirilm"k istenilini~"" de 
Pr. ancak gmeral 'Metaksarun 
ölümünden bir buçuk eaat son
ra Atinaya. elmi~tir. 
Yu.-ioıtaa ı.rimizi ~yam.tı 

Atına. 3Q (a.a.) -Atına. aj1&n 
s: tebliğ E'dıyor: 

Tilrkıvenin Atina büyük elçisi 
B. Enis Akavcn. "La Bourse 
F..gyptinne,, ğautesinin muhaoi
rine beyanatta bulunarak Yuna· 
nistanın. tarihinin bu en buh
ranlı anında maruz kaldığı feci 
darbenin yalnız dost \'e müttt> 
fik Türk biikiııneti tarafından 
değil, fakat ayni zamanda blitün 
Türk milleti tarafından da kl'n 
di milli matemi gibi derin bir 
suretlı> hissedileceğini söylemiş
l ir. 
Yunan Bu.~wkiliııiıı mntlıuata 

hı'~ •nalı 
Atna. 30 ıa.a. ı - Yeni bas

vekil mat btı.at mürııessill"ı;nc a
şa,ğıdaki bPyanatta bulunmu.<
tur: 

"B·~ni burada görüyorsunuz. 
Çlinkii kral beni seferber etmiş
tiı. Cünkli benim prensibim da
ima hizmet etmektir. \' azifcmı• 
bizim icin maddeten ölen. fakat 
manen Ölmiyeıı ~!etaksasın ciz
diği ı;iyaseti takib etmektir. 

'::. ref ve vazife yolu üzerin
d · bize rehberlik etmek iizere 
o dalına yanımızdadır. !:3efin si -
yasetinde dünyanın hir bir de • 
ki iklik gömı~ine c lışa.ca -
gız. Çünkü hükiımetin bütün fa. 
aliyeti sahalarındaki bu siyase
tin bu memlekete uygun biricik 
ı.ıiya t oldu· ına ka.niiz. 

Bu siyaset bir cok "cre.f ve 
mu affakiyetlerle tetcnüç et
mi~tır. Çünkü yapılan her scy 
geli · gil7.el d ını. bu bü)i.ik ada
mın kesif sayi ve aydın uüsiln
eesiııin mahsu!Ü olmuştur. Onun 
elrnikliği.ni bizden fazla kimı;p 
duvamaz. Fakat biz. onun ziya
ına ağlamakl:ı. iklifa edersek, 
ruhunu inkisar ve iğbiraı·la dol
duracağımıza kaniiz. 

Ba felak öniind• mm·akka
teıı gözlerimiz yaşla dolu ola -
rak durduk. :Milli hayatımızın 
bu haberi <lönlim ncıktasında 
millete karşı Yazifesiııi. büyük 
ölüniın fikir ve sii.y ile aqtığı gı·
ni~ yola gözkrimizi kaldırmağa 
bizi mecbur etmi tir. 

Biliıtefrik bütün Yunan mil -
l<:'t , ~fetaksa.<a itimad ederek 
ona na.~ıl biıviık erini tatbik• 
imkan vermı' ise biz<" de ırkı
mızın bu tarihi mücadelesini iyi 
bir suretle neticclcmli~mek iC'in 
it ınad ve yardım ede "ine emi-

İ a yan taarruz
ları akim kaidı 

(Baş tarafı 1 tııci .'llıy/adü) 
n1a~ı ihlmıal dahhindP görül -
nıektPdir. (Radyo fJf'"tcsl) 

Londra, 30 (a.a. l Atına 
radyosu. geçen ı;ecc ne< rcttığı 
Yıuıan matbuat r.=ırctı t bti • 
ğinde iki İtalyan tab ·~unun iis
Jerile irtibatı kl'-.'diğin ı bildir
miştir. 

Bu tebliğe göre. !ta!yanlar, 
son 24 saat 7.arfında ııe\·miı:laııe 
mukabil hlirumlarına devam 
etıııiFlcrse de bunların ııeticNi 
kendileri iı;in bir felaket olmuş
tur. 

Muharebe bilhassa <'ephenin 
merkez mıııtakaıunda •iddetli ol 
nıuş ve yeni İtalyan baı;kuman
danı general Cavallero, burada 
fe,-kalade teı;cbbüstl' bıılurunuı;
tur. 

İki !taıyan taburunun üsler:i
le irtibatı k~Rilm~tir. Pazartesi 
~ünkü mukabil taa1TUz esnasın
d:ı. Yunan topçusunun ateşi.le 
dağıtılan iki ltaıyaıı müfrezesi 
şimdi bir orman içind~ te«rirl 
edllmL' bulunmaktadır. 

1 H itler dün 1 Afgan ik ıs ad na
~~~~~ ı bir nutuk 1 zırı ş rafine bir 
D l s ö g le d i 1 ziyafet v0 rildi 
~~~~~'!:::~~~~~~~ 1 (Ba.ş tarafı 1 i11ci sayfada) 

(Baş tarafı 1 inci .'!'Jyfu<la) , Bu nutukta ezcümle demiştir 
Ankara. 30 ( a.a.) Bir kaç 

günclenberi şehrıınizdc bulun -
makta olan Afgan iktu;ad veziri 
Abdülmecid Han şerefine· evvel-' 
ki gün Anadolu kllibünde .ve Ti-1 
caret \'ekili Müınl.az (.\kmen 

Dernenıu karada yapılacak ki: 

1 bir hücwn karşı tahkı!llatı pek Eğer İngiliz Allahtaıı bahse-
zayıf bulunır.akta idi. Bu ~elıri 
Sidi Barani ,.e Sollwnıla muha- diyC1rsa bir nevi kumaşı kasde
reh<- eden tlinıenlerden kaçıp diyor, demek darbımesel olmuş
kurtulabilen znvıf ku\'wtlerle tur. Hala bugün de bu böyledir. 
oagdan soldan getirilen kıtalar İnsan riy-Jkarhğı, buglin İngi
\'e ı;ehrin muhafızları miidafaa !izlerde gördüğümüz yüksek 
t:lmekte idi. Deme dlbtliktcn 

tarafından bir öğle yem~.,'1 zi.
1 yaft ti \'erilmiştir. 

Diin de Abdül.mecıd han, Tica
ret Vekilimızin ŞE'ıefine Afgan 
büyük elçiliğinde bir öğle ziya-ı 
feti veımiş \'e bu ziyafette Ha
riciye \'ekili ~ükrii Saracoğlu 

ile Hariciye ve Ticaret Veka
letleri erkanı hazır bulunmuş -

sonra serbe8t kalan 1ngiİi7. mo- dereceye pekaz varabilmiştir. 
törhi kıtalarının bütiın slirat- 1 Her ne hal ise, bu Ü\ yüz sene 
!erile Bingaziyc doğnı ilerileme- zarfında katledilen kanla mü- 1 

!erine lıic bır mahzur kalmamı~ lemma yolun ııeticesini ~u teş
tır. Bu kuvvetler etiasen Binga- kil etmi~tir ki buglin bir kaç ln
zı mınlakasında muharebe et
nı kte olan kunetlerle birleş • giliz dlinyanın dörtte üçliııe lıa-
tikten ı;onı a netice daha ~ürat· kimdir ve 46 ki~iye 50 kilometre' 

d
.. k .. ]ardır. 

le elde edileeektir. murabbaı u~me tedir. Bu mu-
( 1?4dw ga,ricsi) şahedenin büyük ehemmiyeti 

Kahire. 30 (a.ıı. ı İngiliz u- vardır. Çlinkii riyakiır demok-
n:ıımi karargiıhının teblıği: \ rat yalancılar. otoriter memle· 'ı 

Ticaret Vekaleti
Llbyada 0..rneniıı z:ıptı bu ketlerin dünyayı fethetmek is- nın bir tebliği 

~abah bitirilmi tır. tediklerini iddia ediyorlar. Hal-
Ankara. 30 (a.a.) - Ticaret 

Eritred.- Agordat - Rar ntu bııki hak. ikatla du.· n.''a.va h. ükiı···m I ' Vekıi.letinden bildirilmektedir: 
bölge:;.inde, mes:ıte \'e büyük ve tazyık eden hızım eskı dnı;-

1 - 2 12669 ~ayılı kararna
menuı ikinci maddeHinın tatbi
kine aid ikinci talimatnamenin! 
birinci madde .. inde yazılı memle ı 
ketlere İtalya ilave cdılmiştir. 

mikyasta Kap motörlü nakliye manlarımızdır. Bu Brit.anya dün 
bölüklerinin faaliyeti n·'lıcesin· ya imparatorluğu, fütuhatının 
de iktiham olunan erazi güçllik· yoıu üzerinde ancak kan ve göz, 
!erine rağmen. kuvv t rimizin yaf;]arından büylik aöller bırak· 
taha,,.~üdü 1 güı:lüksüz dewm et
mektedir. 

Londı'll. 30 ( a.a.) - İngiliz 

ileri harPketi Tobrukun ı>;galin
den sonra büsbütün kolaylaş

m1'Ur. Tobrukda büyük mıktar
da iGilecck su bulunmuştur. Bu
r·1da İtalyanların yakmağa va
kit bulamadıkları mühim nıık

tard:ı petrol stokları da elimize 
ge<.:mistir. 

!:3imdi iliııı edildiğin<: göre, 
lıal~n Entrede muvaflakıyctli 

ha-·ek[ılta ıı .. ıuırnn Hind fıt'l,a

sı. ~idi Btırraninin zaptına ü;ti
rak ettikten hıınl'd. Sudana gön
derilmir. olan fırkadır. 

Salahiyettar lngiliz mahfil
len, Habe~istana ye le t;!1lmiş 
ol n 200.000 kadar İtalyan hak 
kında ı·iddi bir endise izhar et-
mektNlider. Filhakika rnt n-
perl'er Habe. lilerın günd<'n ı;ü
ne büyüyen orduları bu !talyan· 
lar için bliyül: bir tehdicl te~kil 
etmekt.,dir. Bunların bir coğu

nun Adisa baba g'ibi büyükçe şe
hırleı-.le bulunduğu öğrenilmi~

tir Bnnlnrın prge<.~ gıda mad
'dde"i sıkıntı>t ile kan;ılus.~C<1k

laıı muhakk,tktıl'. 

İngilterenin is ila
sına Şubatta baş

!r.nacakmış 
6Ai • f 1 nei u.tfaıd.ı) 

fakat bu teşebblblin akim kal
ma.ga ınahki'ın1 olmaşı muhtc"
m•>ldir. Çlinkü lngilt~re adol~ı> 
muhafaza etm<'k için 1 milyu.ı
luk bir </duyu t mam~n teçhiz 
edt>rck nazır \ aziyette bulun
duınıaktadır. 

:! -- Cebeliitt ıııktaıı .Afrika· 
\" taal"'uz; bunun kin de \ · e
if İspanya \ i ·hy'nin rı -ı .LS
tı\ı,· ı etmek e hatta bu nıl'm· 
lek('tlerlı· işbirh~i vapnıak la
zım...ır. 

3 - Balkaıılam t:ııırruz: .\.
me~il~an radyosuna , ... ört~ .ı\ln~an 
yanın bu takdirde Yagosla\'ya, 
Bulg-ı,.i.tan \'e Türkiyeyi imzan 
nıa~ı liızımrlır. Halbuki Alm~n
y~ı be u ten1in ed.Z.memit.tiı· 

B unla ~raber elde edil· 
mekte olan ınallımat \' an 
ist•la teş bbı.hünün pek :ahın -
da başltyıwağını gösterm ·~ l<>
di · lng'lir. radyoları ta ı·ru un 

~at nyında y ni önüınü:-:rl"ki 
v ıcuı t> ba hyacagını Ô) le 

mckk"<lider 
Diğ r tarufdan Alınan tay -

;arelcri,ıin Sicilyn ada ··la 
üsler t l·il ~tme~i Akd nizd 1·1 

lıarb ,-azıyetinin eh~mrniyctil'i 
arttımııştır. Bunwı için g-ene . 
rnl \\'awl bazı tehlikeleri göze 
aiarak Riiratl<' ylirlimek mccbu
ri,·etini hi etmiştir. Alıllan 
tayyarelPriniıı AkdE"niz ını.qı 
Ceb<"lilttanka bir taaıTıız ihti
malıni aı·ttırnııştır. 

(Radyo gaod< si) 
Londra, 30 (a.a.) - Müstakil 

Fran~ız ajan"ı bildiriyor: 1 
Hatırlardadır ki dün .\.mcri -

kadan Londrada reddedilen bir 
haber gelmiııtit" Bu habere göre 
Ainıanlar. Lıgiltereye 2".>0 bin 
asker getirmeğe hazır 1 bir. tay 
yareden mÜr<"kkeb bir arnı~t!a
ya maliktir. 

mıstır. 

F~ kal her ~eye rağmen, bu
gün büyük bir lngiliz de\'letın-

1 den bahsettim ki bu bir ha \'al
den ibarettir. Çünkli Büyük 
Britaııya, dünya fütuhatına r ğ
meo içtimai bakımından A nıı
panın en geri memlt>ketidir. Bu 
demokrat Büyük Brlanya mac
n1u imk:lnlan cen1iyetinin ni~
betcn zayıf ve kalabalık olmıyan 
hır tabakası mt>nfaatine yalıudi 
zümresinin de dahıl bulunduğu 
bu mlimtaz tabaka menfaatine 
ısti~mar edilen bir de\'lettir. 

2 b Hazıran 194.0 tarihli 1 
ve 4530 fia)>lı reı;mi gazetede ·ıı· 
tiı,aı· eyliyen talimatnamenin 
muvakkat maddesi mucibince 
ltalyada.n gümrükleriınize gel· ı 
miş olup da bedelleri Tiirkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankasın -
daki Kliring he8abıııa yatırtl -
mak sUl'etiyle ınuameleRi baş

laıru;; olan i~ler, muamelelerin 
ba~ladığı tarihte mer'i olan hü
kümler dahilinde inta<; olunur. 

Halk küllesiııin menfaatleri bu -------------
dcyletin kuruluşunda ve rcfa .1 Almanya demokrasi iılcminiıı 
hında hiç bir rol oynamaz. Yine ve devlet adamlarının samımi
burada da güzel nutuklar ilerı yet ve sereflerine bir der<>ceye 
slirülür, hürriyetten. deınokı«t· kadar itimad etmemis ob.< idi, 
sıden bahsedilir. Keza libeı al eğer simdi İngilizler. 1917 
sistemin terakkileriııden bahso- 1918 propagandasında sistemi
lunur. Bütün bu güzel sözlede ııi kullanmakla gayelerine ı'rışe- \ 
takib edilen gaye i~in i~ yüzüoc ceklerini zannediyorlarsa, İngi
b.ıkılır,;a "efkarı uınumiyeyi.. lizlerin hiç bir "ey öğrenmemi• 
i"tl"<liı;:i ı?ıbi se\ketmek iiY?re oduklarına hükumetin lazım 
SC'r1naveler sa\e :ııde matbuatı gelir. Bihtkis Alnıan milleti. o 
elin<' ,;ımak iınkiinına malik bu- zamandanberi yeni *eyler öğren
lunan hır L'l"miyet tabaka~ı re- miştir. Fakat o zamandan beri 
ji111ini1ı istikl'ar C'tlirilmesidir. hiç bir se~r de unutmamıstır. 

~uhrer 'llllU mü,a . ...Oe etmi;- Şunu t<'slim etmek lvJmciır 
tır kı, isle. bu yüzd<:n dünyanın ki, verilen sözde durulmadığı 
bütün zenginliklerine malik<"· tarihdl• görülınemi• bir sey de· 
lan '"' tasaYvur esilebilecek en ğildir. Fakat 1!ll!l lf\21 e kadar 
mu" <am hav.ıt sahalarını dm- olup bilenler bir nevi endüstri
de tut2-"I bu. de\il"tte bi.itün b•ı yel verimde alcl tıcıl'ık olmus
zen~i·ı!ıli.ltruen tamamile mah- tur. Hil' bir zaman biı millet Al
rum miıyo:ıl:ı.rca \'C milyonlar- maıı milleti denx·esinde aldatıl
ca insan \"ardır ve b•ı maınıı;tır. Alman mılletine göz 
ms,.ıılar aC'ınacak bir befa- kamastıncı vidlerde bulunul -
Jet içindedir \'e haddinden faz- d 
la ins.;nla nıeskiın bıılunan Av- u. 
ruııa kıt.mı iiwri•ıdeki halkdan Marifet her"eyi söylemek de-
da daha lıeıib·ı .. ttır. Ancak bir ğil, söylenen ~eyleri y:ıpmakta
k " k:si irin cenı.et olan bir dır. Harbin bııı::unl' !:adar olan 
leket r.~l.ikatte halk kiitlesı i~in kısmı filen krn timizi göster
tam bir t<efal t, yiye .. ek bakı- miş, bizi kati' zı ferc'yaıtl.ıştıı·
mı.,\lın. giyect::k bakıınındn.n \'C 
bi hm,sa evler balomından bir mıştır. Bugüne kadar J<'rıı.nsa 
bir . ·.alet ifade ed r. Bu un- münhezim dil. 1 . İngilızkr 
Jet mil'., t irin her güııkli ekmt•· Avrupa kılasınd. n kov·ıılmıı~ -
ği bır.ımınd"n bir kar:ı.rsızlık tur. İngilizler !t· t'i t•r hucum
'" ilıcwt umum! kanunları ba- dan bahsetmekt< r ki, bunu d -
kı mndaıı bıı· adakt izlik ifade 

ha evvel bana •ah ten .ı r-et er. 
\' <' c;'.'er bugıin muhuldet ta

r ınJa bulwım l< ıcın iicrçt a
l::ııı bir lnı;iliz ı~ri uazırı, bir
denbire orta~·a l'ıkar ve "Iııgıl
tcrc bu lıarbın sc, ıuncıa ı~timai 
mC'Selderle ınequul olmaya mee
bur ·alacaktır. ııg Jiz 7.aferın • 
d n s ı:ıra i~limai m leler hal
ledilecek,. derse \ e yine "hiiklı
n1etin haH~ ktitlesi!< ıne~gu o-
ıcağını .. söyle se lıız de una 

~ cevabı \•eri iz: ' 1 Bu. bizde 
ımııı zamandac.l ı ı yapılmı:; . 
tır.,. • 

Bii\ ilk h rb !ngliz politik'l 
c na tt · ın is:.c · bir esc:rıdir. 
Fakat bugün. en i,ı; ı ler ~ .::' • 
•rıs <'hınlar arasında tanl İ Ill.CY

kii olan bir adam ;ı atilc 'azi
Yt ti rnuhakcıme edebıliım ve 
imnıı mü,nhcdl' ~d;yorum ki 
uns d~ kar~ı rafın kazaııdıJ·ı 
zafE:r, o zamanı r nıcınlekct -
mizin hlikiuneti ve idaresi b:ı
~ında liyakat"ir. ansi~·pllerin en 
<ler görülür bit teın ·rküz Ye te 
kiisi.ılilnün netic.:sidir. TarihdP 
liyakatsizlerin bu ılcrcce bir a
raya gelişi asla göriilmemiştir 
v~ i8tikbalde de görülmiyecek
tir. Her şeye rağmen Almnrıye 
ve Alman askeı i dört seneden 
fazla bütün bir düsman ii.lemlııin 
taı:rruztına mukavemet etti ve 
dabn uzun müddet de mukave
met ederdi. Eğer o zamanki 

miş olsa! .rılı. kend.ı. rine b;r sa· 
ha t hli) c eder VL (Jrada :ı.nla

yacakları bir li~anL kendılcriyle 
görilı;ürdüm. ~lm.ınya Şimal De 
nizind n i::paııyııya kadar bü
tün garb Avnıp sahiline.le ha
va i.ıslenne maliktir İngiltere 
bu sene zarfında Alınany:ıııııı 

bu iIBlerden ı; lecck darbesinı 
anlayacaktır. 

Amerika harbe girel"l'e Al
manyaııın harb lıcdclleri de ılegi 
oıeccktir. 

Bugün lıarb eden Alman~"' Ci
h n Harbinde harbe girmiş o
lıuı Alma'lya d gık\ . Bugim 
harb.sah~sında son derece mü
Cl hhı·z \'c :ı.afue kadar harbl' 
aznwtmi kuv' etli bir Almauya 
\'ardır. 

İngiltere 1talyanın sukutu li
midindedir. :\!Utcmadiyen Mila
noda kargaşalıklar t:ıktığı iddi
a.'illlda tulunmaktadır. !ngı1te- ı 
re bu gıbi iddialarda bulunaC'ağı 
yerde kendi memleketinde çık

ması muhtemel karga~lıklan 

göz önünde bulunduracak ol"a 
daha L~a betli hareket Ptm.i~ olur
du. 1 

Almanya hesablarını plii.nlan-ı 

(B ~tarafı j ilM' M ıfada) 1 
B baı.zade , ·aun atteutıou kar· 
şılıgı olarak (tahdik) ı teklif et-j 
t.lerdi; fakat (gıbt:ı.J ve (dik
kat) kelimelerini atıp ta yerleri- I 
ne bunları kullnnıııağa kınıse ya
namnadı . 
Naçız nıuakipJ.,11ndc;ı oldu

ğum (yeni lisan l cılar. bir kaç 
esas ıiıerinde birleşmişlerdi.! 
Bunları burada söyliyeyim: 

1 - Her lisan. ce-..tlrlerinden 
degil, tasarruflarından tl•rekküb 
edt~r. 

:: Her dil, başka dillerden 
kelime alııbilir.' fakat kaide ala-
maz. 

3 - Yabancı dillerden aldı

ğımız kelimeler. halk fonetiğine 
uyma hdır 

Bu liç l'sas. Ziyanın (lisan) 
manzume•inde çok giizel tıu>rih 

edilmi•tı. fYeru Lü;an) cılar, o 
gün ıı;ibi bu giin de bu eııa~la.r • 
dan ayrılmı" değillerdiı'. Ziya 
Gök Alp: "Her st.izüıı, arasan, 
vardır •Türkce.si., demiş, Türk<;e 
kelimelerııı ter..~cini istemişti. 

Me~rutiyettenb<-ri, bir çok yeni 
kelimı-lerı., karşılaştık. Bıı Y•'nİ 

kelimeler ;;ün ge<;tik~e de artı

yor. Buı.ları frenkçeden ıni ala.
ca.~z. arab~adan. farı:,:adan mı? 

Tiirkçed~n almağı tercih elmi
yen bir Türk bulunmaz sanırım. 
Halk diline ginuiş, ona mal ol
mu:ı. kelimeleri a.trnağa lüzum 
yok: fakat Jıenliz halk diline! 
girmemi .. olan kelimeleri Türk 
fonetiğiııe uygun olarak. ya
bancı dillerden almıyacaksak, 

yerine Türkçe bir kelime uydur
mnkto ne mahzur \'ardır? Uni
veı "l'ljn karşılığı olarak, Kevni 
yerine e\·rensel. internationa.I 
karsılığ'ı olarak, beynelmilel ye
rine ıu,ıulusal kelimelerini al
ın k n icn doğru olmasın? (U· 
lusl yerine (millet) i tercih edi· 
y«r,ak beynelmilel yerine mil
letler ara"ı diyebiliriz. Cevap 
kl'liıne"ini. cevab yazan b•y Mu
hiddin B;rgen. nasıl oluyor da 
per,;cmbeyi per.,enbı• yazmıyor? 
Yoktia l'l'Vap kelimesi hnlk fo
nelığindc ce\'ab olarak mı kul
lanılıy\>r? 

I~skidı·n Türkr.~ k .. 1nat keli
mesini kanad yazar, kanat o
kı.rlardı; o \'akit ~felımet <l~di-

ğ'im12 halde. Mebmed, daha ı;a
ıibi agac: dedi~.miz halde Rğaç 1 
yazardık. nıa.,ılan gene oyle- ı 

diğiıniz gibi değil. hcit' aslı u
rap~a 'e farsça ısc. arap \'e fars 
in1lci.sına göre yrt.?.ma~ı tf't'\.~ih e-' 

Bayta : IS 

e a 
raber, (Yelli Lis:ızı) crların koy
dukları esa:;!ara til.biiın. 

Aziz Muhiddin Birgen, eoıı 
söziin ltcndisınde k:ı.lması §cr&

fini istiyorsa, beni karşısında 

bulanuyacaklır. İndi değil, ilınt 
rnUtal alara kıymet verdiğim 

için, ·ahsiyat vadisine d kiilmck 
ietemıyu~ıım 

Kizını "'ami DURU 

HARB VAZiYETi 
İngiliz kuvvetleri 

doğruca Bingaziyc mi 
saldıracaklar ? 

(Ba<) lamfı I i11d sayfada) 

rez 'ler de\'am ediyor. İnj\ili:r.
lerin bliyilk kır:wtlerile "tra
teji k bir manevra yaparak 
Bingaziyc saldıracaklanna. da 
ir olan kanaatimi haliı muha
fay.a P.<hyomm. Dün akşamki 
ajaıı8lar da bunu teyid etmek
le idiler. İtalyaııla;·ın içinde 
bulunduğu elemli durum, 
Wa\'el ordusıuıun cüretli te-

bbüslerden menedemez. 
Barento - A;;ordat mıntıı

kasmda İngiliz ku\'vetleri 
ilerlenwktedirler. 

Hagardan çekilen İtalyan
larla temas muhafaza edilmek 
tedir. İtal}anlar esirler bıralı 
mışlardır. 

Diğer bölgel•·rde ke~if müf
rez~leri faaliyetleri göze ~ar
pıyor. 

Kuwelli İngiliz müfrezeleri 
bu anda Ronıalide muharebe et· 
mektedirler. 
~fetemma nııntakasında sli

kiın vardı. Buglinkü ajanslar 
burada muvaffakiyetler kayde
diyor. 

Habe•istaııa karııı yapılması 
mukan-er h<tı-ekat hakkındı\ 
şımdiden bir şey söyleneme.:. 
Wa\'clin. Libya kıyılarında ba
~anlaıı mııvııffakiyetlcrden son 
ra. ktı\'\'etlerinden bir kısmını 
cenuba kaydırdığı yolunda da 
fikirler E~rdedilmektedir ve bir 
tümenin oraya kaydırıldığı da 
duyııJoırn<tur. Nil ordusunun, 
hamlar müsaid iken. Afrika 
meselesini halletmek istiyeceğı
nP şıiphl' yoktur. Ancak Bardi· 
ye kalan Libya kuvvetlerinin 
de lıeııliz giir'üleoek bir hesabı 
olduğunu unutmamak l<lzımdır. 

Habe.~ ordusunun 3.kıbeti, Lib 
yarla ki lııgiliz muvaffakiyetle
rine bağlıdır. Habeş kuwelleri 
tam mannsile mahsur ve akıbe-
te muntazırclırlar. 

Hür Fmnsız kuvvetlerinden 
bir ıniifreze 11Fizall., a girtl\İŞ· 
lcn!ır. 'tl'ni bir cephe daha! 

... ı rn,n·ıı ti uh~t u: 
ltnlyanlar. galiba., günlerce 

rlN"eğiı ~. 

Bu lısan mesel~inde muhte
rem Birgen ile hi<: bir \'n!ııt an
laşam1yac;tğ1z; (:ünkii o halle 
::;üvleyisini nıuteber ~avd1ğ"ı hal
dl·- y zılnr1nda ter\·ic.~ttİğı im
la ,ırla halktan ayrılıvor. Ben 

1 slircıı tanrruzların. mukabil hü 
cunıların ,·erdiği yorgunluğ11 
gidermek, ağır za)iatı tazmin 
etınl'k i in dün mühim tesd:ı
büskrt' koyulmamışlardır. 

gı c m inıl8.sını dC'ğil. fonetik 
ı. ,J,"tyı t rcıh edeııleı-.lr.nır.-. Dil 

•1d ·• dil bilgini olmaınakla be· 

nı ~vwlrhn hazırlamış, hl·r ~e
y er uf k teferrtiatıııa kadar 
na, n ıtıb:.ra almıştır. Alman
ya hiç hir zaman aç k.ılmaz. Fa
kat İngılter~ kalabılir. A ar
yanın lıam ın.2 de= , .. 1 ~· ıua 
inanma!• aflı!:•ır. Biz dört se
nelık ım r plilııımızı hazır dık

tn.., onr lazım g leıı bütlin 
lıanı nıaJ,Jt!lcri teıni1ı c~kdik, 

ı~' iı gmştik. 

Yeni HCllC)e ınüsel...ilı .:tllV\'t"t
li t rdular'a girdik. llkb. rL a 
tahtelbahir harbkri baı;layat•:ı.k
tır. O zamaıı dlİ§manlarınuz 

knvvctlel'imizı göriip anlnya -
caklardır. 

H l\'.t ur.!ularımız kadar ka
ra ordul:ırııuız da tan1an1en ha· 
zırdır. ı·at'i neticenin alınacağı 
zamanı beklemektediı ler. 

A.~k ·ı i k.ıvvetc dayanan Al
manya tam bir vahdet ifade e
den bir kuvvet ve idare altında 
buhıno::1aktadır. 

1941 senesini A\'I'llpaya ye
ni bır nizam getiren tıırihi bir 
yıl olacaktır. \'e dünya bir kı
sım milletlere münhıu>ır kalını-

' yacak bütün milletlere a~ık ola-
caktır. Milletleri esir tutan iş

ken~e zincirleri lurtlacaktır. Bi
zim imanımız kati' zafere ulaş
maktadır. Duamız Tanrının bi
Zı> yardını etmesini temenni et
m.,ktir. 
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Buna rağın ·n, Yunanlıla.ı·, mev 
zii r.arp~mabrıla da esirler a!
ınışlardır. H tta en ufak \'aZt 
vet !erde de esir!E>r bırakmak, 
;,,.dunun bıkkınlığını gösteren 
hır alanı -ttir. Cepheler biliı im, 
haftal:ır ge~cr, tek esir almak 
mıimklin olamazdı. Büyük har
bin doğu cephelerinde. ~on yıl
lar la. k!itl • ha!.ind esirler alı
nı vordu. Bu '·aziveti. esir ver n 
or.lt•ların ccikmeSi takib etti. 

Rumanynd:ı, zaman oldu, 
T•.irk hucum dalgalan daha ha
sım saf! nnı cı.şamadan, ınu
h rehelerin sa"'ıaları kapanıyor 
dt:. 

C~nııb-. sarkan ktl\"\ etlerin, 
bi rUıı ö ıce c izah ('([ildıgi gi-
bi ilk v e erinı if ·a başla· 
d• !arı rr 'ı~b r erdeı anıa-

h or 
De ızkı le \' h 

da ı f{,·r hadi 
..4.111 ıtıı iııgiı. 

t eın ,, "'"': "" 
be 

~!aPa.ı süküıı d 'var cdivor. 
H:ırn'arın r a.letı-ti de burn
J nil clat r. ~<ık 
muhalif 1 v ' r a el kısa me
~ clı u uşlar hır " ı< olma· 
mrntı. Diğer ceı:> l ,, dogru 
ka\'dınnaların da bu· <.la mm -
siı: olamıyaroı':• ııı ·dandaclır. 
Yeni teıtibleıınıe de uzun xiikfı
ta nu·cbur edemezdi. 

İ'lgiliz ha\'a filoları Rulıra 
karşı yaptıkları akınlarla bu ı;Ü 
kıin J><'rd 'sini yırtmışlardır. 

BugUn kii inti1.arın manasını, 
pallıyaıı top ve bomba "eslerin
den anlıyacağu:. Amiral Raeder 
yeni ve mühim roller alan bir 
komutan i<lfatile \'e Göbbdsin 
tehdidine ter,.üman olarak. Bri 
tanyaya ihraı; pliınının tatbik 
glinünün yalda.~tığını haber ve
riyor. Fakat· 

"r.{aleb orda ise, burada bu
lunur endat.c!,. 
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8ayfa : 4 YENi SABAH 1 

OECCR tRnTA RADYOLAR c Çocuk Esirgama R A D y O , 
Knrumn yardımları ._B_l-TGO_N_K_Ü_PR-oG_R_A_M~ı 1 

ODEON 
Veni çtkan plaklar 

Aldlaracla Çıoeuk F.airgeme a.oo Proeram 
Surumu Genel lılerkainden bi- 1.03 Haberla 
• ftlilen malQmata nuaraıı ı.ıa Müzik 
Çocuk Esirgeme kurumu İstan-1 

8.4& Ev kıldını 
"11 merkezi 89,666 ve kolların- * 

19.00 lııfüı1k 
J UO Haberler 
19.4S Mii.t.ik 
20.15 RadJ'O . 

ıa:ıate>ı 

20.45 Temsil 
21.30 Konuşma 

21.45 Müzik 
22.30 Haberler 

Milli Anadolu şarkatarı -
ooaun havaları 

Derleyen: SADi y AVER AT AMAN 
Okuyanlar: VASFiYE, SULHiYE, ZOBiOE 

Gf tm·sJiR 
~ ~ - Beyazıd 699 - Beşik-
- 267 - Beykoz 424 - Eminönü 12.30 ==kaın 
2,903 - Fener 179 - Kadıköy :::~ Haberler 
2t'l _ ~ızıltoprak 395 - Kartal M·"'-'k 
211 - Kaaımpa.şa 858 . KUçük- 13·~ ~ 
pazar 3,538 • Kuınkapı m - 13.20 Müzik 

Silivri 775 - Şehremini 137 - * 
mftli 2,289 _ Ka.ragümrük 237 - 11.00 Program 
f9akacık 82 ve diğer kolların 18.03 Müzik 

22.45 Radyo 
orkc .. tras1 

23,00 :Milılk 

23.25 Kapanış 

270417 No.: 

270418 No.: 

ZUrlyemin GüQümlerl Kalaylı 

KABENIN OALLARI 

Sarı Kızın Ayaiında Yemeni 

Ben Yartme Kale Altında kavutturn prdımiJe İstanbul viliyeti da- _ıs_.3_o_M_Uzik ________ , 

hilinde 103,772 <;ocuk. \1 1 
• ' •----------------• Samsun Çocuk Esirgeme mer YENi NEŞRıYAT ,.. BiR ÇiFT GAYET BEYAZ VE NADiDE --

rıezi 9.052 kollarından Alaçam·-----------· ' 

~~:~;a_ 7v~rk~f 2()()~1= 'Ierciime külliyatı T E K T A ş p 1 R L A N T A K o p E 
ğer kollarının yardımlarile Sam Muallim Ahmed Halid Kitab- 6 Şubat 1941 Perşembe günü saat 14 de Sandal Bedesten.m-

Bu radyo her ·~arı o elektrı~ 
aun vilayeti dahilindP 17,525 evi yeni bir tercüme serisi neş- de Müzayede salonunda satılacatır. cereyanına tetabuk ~ eder 

~uk. rine başlamışttr. 
Adana Çocuk FAdrgemc mer- Şarktan - G~bdan ı;cçme 

lez.i 1.658 kollarıııdan SCyhan Eeerleı· 
337 _ Kozan 194 diğer kollan - BWilığı altında çıkarılına#a 
nın da yardımilc 2,386 çocuk. ba.şlıyan bu kitablardan dort 
Yozğat Çoçuk esirğemc mer- tanesi neşredilmiştir. Bunların 

tezi 210 - Kollarından Akdağ • tan~i 50 kuruştur. 
madeni 279 · Boğazlıyan 148 - ADSIZ KÖŞK 
ki. Y m:gat vilayeti dahilinde637 Bu serinin birinci kitabı olup 
(,OCuk. f d 

Tokat Çocuk Esirgw eme Kuru- Nurullah {\taç tara ın an ve 
Fra.ıı."UZCadan tercüme edilm.iş

mu m"rkczi 765 ve Kollarından tir. Aslı: Alain Fournier'nin-
Niksar 774 - Reşadiye 117 - To- dir. Eserin tercUmesl bakımın
~. vilayeti dnhilinde.,.2,373 ço- dan kıymetine müteJ'Cimin js -

Trabzon Çocuk Esirgeme mcr mi kifayet etmektedir. 
kezi 74,480 Kollanndan Akçı? \'ESTA RAll.İBESİ 
aba<l 152 diğer kollnnmnda yar LaY..ar lştvan adındaki :Macar 
dımlarilc Trabzon vilayeti dahi- muharririn eseri olup Necmi Se 
linde 74,725 çocuk. ren tarafından Mnr.arcadan ter 

Kurum Merkez ve lrnlla.rın - cüme edilmiştir. 'fercüme çok 
dan para yardımı, okuma leva- muvaffakiyetli ve UsHib 7.arif
sımı temin edemiycn Çocukla- tir. 
ra kitab ve Mekteb levazımı, RAUK TUTAN h""EDi 

t 
t -

MDtem11111r, •Ot• n••"
cereyanlar t t e çal~ 
glbt çantası içinde bdfil 

nan yalmz bir batarya ile .. ~ 
Kısa, orta ve uzun datg~•""l 
mükemmelen alan 5 ıtrn 
te9'abetala wegine po 
modelldlf 

hasta Çocukların muaye.ne ve SOKAGI 
tedavisi, Sıcak yemek, sütü ol- Macar kadın nıuharrirlerin- "e" ves11e<1e en ıv; ark adaş~ır 
mayan annclt•rin çocuklarına · ı 
çocuk sütU, kundak takımı, El- den Földes Jolcanm esen o up 

birinci müklfatı kazanmıştır. 
bise, Ayakkabı, Çamaşır ver - f d d" 
meksuretile yardımlarda bulun- Nasuhi Baydar tAra ın an ı-
muşlardır. limizc ce~tir. 

941 yılında pı ogramlı bir ça KJZIM v1: AŞKIM 
hşma ile daimi ve sürekli yar- Macar kadın muhnıTirlcrin-
dımlarln Yurtda yardıma muh- den G. Mildoş fıonanın eseri o
taç doğan Çocukların ya§at.ma Iup birinci mükafatı kaY.anmış. 
v~ korunmalaıilc gürbüz bir ne br. Necmi Seren tarafından çok 
sil meydann getirmeğe çalışa- . zarıf bir üsll'ıbla dilimize cev
eakları memnuniyetle haber Ye- rilmiştir. 

~=~~~BUR LA~~~ 
===: BfRADERLE.Q 

istanbut - Ankara ı z mit 

ribnektedir. }J\• kaduu bil~lerj 

Ticarat Vekaleti 
mürakabe komis
yonunda Çalışacak! 

memurlar 
Ankara, (Hususi) - Tıcarct 

Vekaleti müraknbe komisyo
nunda çalışacak memurlar; imti 
handa muvaffak olanlar arasın
dan peyderpey alınmaktadır . 

Bunlar fiyat mürakabc mü
fettişlerinin nezareti altında 

çalışarak staj gördükten son
ra fiyat mürakabc kontrolöıii 
olarak tayin edileceklerdir. 

Ahmed HaHd Kitabevi tara
fından neşredilen bu eser her a
ile kadınının bilmesi icab eden 
bahisleri bir araya toplamı~tır. 
lr.lndc· 500 resim varılır. Y.azan: 
Cevad Yucesoy olup cildli ola-
rak 1.00 kuruştur. 1 

~siz kadın n~hanesi 
Ahm(!(l Halid Kitnbcvinin Ma, 

cern romanları serisinin birinci 
kita_bı olup İngilizceden Haldun 
Yaşaroğlu tcn.:ilme etmiştir. 
Çok merakbdır. 20 kuruştur. 

-»«-

DUnkU ihracat 
Dun mulıtelif memleketlere 

;1.50 bin liralık ihracat muamele
si kaydedilmiştir. Bu ihracat 
meyanında Mauıristaııa tütik, 
fındık, Almaııyaya tütün, ls
vcçe den sevkedilmiştir. 

İs .. an bul elektrik tramvay ve tünel 
işletmeleri umum Müdürlüğünden 

Malzemenin adı 

a - Koyu gri renkte 
p:ıll.oluk kumaş 

b - Koyu gr, renkte 
clbıscllk kumaş 

Mık.t..ırı 

2500 mır. 

41100 > 

Mııktu 

> 1500.-

ihale 
GUnU saatı 

13/2/41 17 

13/2/941 17 

ı - Yukarıda yaı.ılı her ıkı kalem mal:r.enıc kapalı mektupla .fıyat 

t-.cmek surcUlc satın alınacnkuı 
2 - Şartnamelerle numuneler idarenin Jı-vamn rnüdilrHlğOııdcn ııara-

"12 tedarik edilebilir. 
3 - Tf'kliC mektuplarının :n namcdekı t.:ırlfat dairesinde hazıılnn.1-

r.ı'k yukarıdnkı l?\l'l ve saatlere kodar 4 i.ınL-u kattaki lcvozım memur-
iığuna imuı muk bılındc vcrilmı ')iması lazımdır c51 l> 

S 1 A H B U L · A ~ K A R A Z M İ R 

ı · İstanbul Belediyesi İlinları 1 
Zeyııcb KAmil Doğwncvlnin yıllık ihUyn"ı fCln nhnnc ık lnuhtcl f cın 

BORSA 
30 İkinciklnun 941 

Açılıı o• 
lcapa•ıı 

Lcmdra J Sterl1Iı U• 
New- Yon 100 DolaJ 132.20' 
Cenevtt 100 ısvıc. Ftt.. sı.a 

Atina 100 DrahmJ 0.9975 
Sob'a ıoo Leva um 

Madnd 100 P~eta 12.9375 
Belgrad 100 Dınar 1.17~ 

Yokoharn11 100 Yen 31.137~ 

Stok.holm 100 İsveç Kıcınu 31 0050 

ESHAM VE TAHViLAT 

Mcrkeı Bank:w pcşın 110. 

yaş ı.cb7.e açık eksiltmeye konulmuştur. Y.ecmuuoun tahmin bedeli 1239 lıra ~-----------......_ 
50 kuruş ve ilk ıemln:.ıtı 92 lirn .9 kuruştur. Şartname 7..abıt ve Munıne- r' 'V . s b , 
lat Miıdilrlüğti knlcmınde görıılcbilir. Huılc fi/2/941 perşembe günu saat 1 en 1 a ah' n 1 
14 de daimf cncünıcncle ynpılncaktıt. Talıblcıln ilk teminat maltbuz 'licya " 
mektupları ve 940 yıltnıı ald Tıcarct odası v ıkalıırlle ıhale gilnU mu.ı~- ., ,. fı·yatları 
yen ımattı' Daimi ı-:notimf?Tlde bulunmaları. (446) 1 an 

• • • 
Zım:ırlikuyu rn ırlıgındaki meş:ıh.irc mahsus kabirler öntinc Karosl

man döşeme inş.ıı.ı il•' birinci sınıf aile kab>~lerı ara yollarının beton oln
rak in.:ısı i!ii açıl. eksiltmeye konulmu,$tur. Kcliif bcdclı 9945 lira 26 
kuruş ve ılk tcminn1.ı 746 Itradır. Keşif ve §:trtn.ımc Zabıt ve Munmcl!i.t 
Mildürlill! i knlcmlnd" gorülcbllır. flı.ıle 7/2/1941 cuma gıinü saat 14 de 
Dalmt EııcUıncnd<" yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat nıııkbuz veyıı mck
tupl;.rı, ihale tnrıhirıdcn 8 gun evvel Belediye J<'cn tşlcti Mildurlügune 
ıııuıueacıUa alacaktan fenni ehlıyet vu9-rt> yılımı aıd Ticaret odası vesikala-
rilc ihnlc günü muayyen saatte dairnl cndlmeııdc bulunnıalan. (479) 

Devlet limanları işletme 
müdürlü~ünden 

umum 

Rumclifcneri y ıımunda tc. is edilmiş olnıı Rııdyofnrm ycrııden g<!tı~ıl
mls olan clhaz.larımn montajı i~i bitirilerek usulm fenni tecrübesi yaıjıl
dıktnn sonra tamam olduğu anlnşılmakla l/2/1941 tarihinden itibaren faa-
liyete başlıyacağı ilfın olunur. «674, • 

Kr. 

750 
Birinci sayfada ısaııtiml 500 
ll<lnci ,, ,, 850 

Vçiincu ,, ,, 800 

Dör(!~,, 

~inci ,, 
Altıncı " 

,, 
" 
" 

100 
75 
50 

Sahibi: A. Cemaleddin Sı1raçoOlu 

Neşriyat Müdürü: Macid Çetin 
Basıldığı yer: ( H. Bekir Gürsoylar 
ve cıemııleddln Saraçojilu matbaıı11) 

· - Arkadaş gevezeliğin sıınsı Dedi. 
değil, beni hırsızlar buraya bağ- - Ne olacak yolda iki hay- ı h 
layıp kaçtılaı. Vakıa ayaklarım duda mstgelclim, beni bu orma- B • t • 
bağlı det;ril ise de habis herif- na getirdiler, ellerimi kollarımı ır ça gıcının seya a 1 
ler ipin bir ucunut:.ağaca bağla- bağladıktan sonra iizeı imdeki . 
mışlar, yerimden kımıldanarnı- yedi liramı aşırıp savuştular. 
yorum. - Çok şey. Sen yabancı mı- •ı•••••••••-••••• 146 
Arabacı kendi kendine. sın? .acı. ı.ıır ımg kuruş ilave ctme.k- ı Hüma turşusıylc dolu kavanoz-
- Ne garib iş. - Elbet. ten başka bir kusuru olmadı- lar, bır kaç kıyye bayat ekmek, 
Diyerek bana doğru yürüdü. - Nereye gidiyorsun? ğını s(;yledi. Bu zengin bakkalın 29 gün evvel tarladan kopanl-

Hakikatcn elim kolum bağlı ol- - J"t;n yakın bir koye. nasıl bir adam oldui;rıı anlaşıl- mıs bir ~emet prasa, üç dört ta.-
ouğunu görünce: - o halde ben de şuradaki dı. Ne olursa olsun §U bakkala ne çalı süpürgesi, paslı bir tc-

- Arkadaş ne oldu? koye gıdiyoııım. Haydi bırlik- müracaat etmeğc karar' verdim. nekenin içerisinde olduğu hal-
Dedi. W gıdclım. Arabacı da bu fikirde idi. de beş on tane kuruyup kadid 
- Ola~ molncağı var mı? Arabacı yolda aslımı neslimiı Uzaktan köy göründü. Bütün, olmuş, suyu çekilmiş limon du-

Halimi goruyorsun. .b'vvcla ş~ khn olduğumu sorup duruyordu. haneler birer katlı. Büyücek ' ruyordu. Bir de eski bir san
ipleri çöz <le sonra baş~ ge- Ben de kendisinden gıdcceğımiz ,kümeslerden ibaretti. Beş on dalye, yan tarafta köhne bir 
Jenl anlntınm. • koy hakkında bazı §eyler sor- dakika sonra köyden tçeri gir- ağaç kanapc, delik bir kuyu ko-

Arabacı ipleri çözmek için bir dum. Netice iyi çıkmadı. Çün- <tik, Arabacı evvel emirde bak- vası, içerisi kirli su dolu bir fı
ınüddet uğraştı. Fakat heriiter kü lark elli anedc.n ibaret. bu- kalda karnını doyurmak niye - çı bakiyyesi, gaz tenckesınacn 
gayet sıkı bağlamış oldukların- lunan köy sakınlerınin kaffesi- ı tinde olduğundan doğruca. oraya yapılmırı bir mangal tAklıdi var
dan el ile bir iş yapamıyacağmı ni fakir rcncbcrl~ teşkil ediy~~·- gittik. Bakkalın dükki'ıniyle evi-. dı. Arabacı sJükkanın önündeki 
gören arabaCi ·belinden küçük muş. Biraz zengın olarak koy ni teşkil eden bir katlı bina yek- Jfatmpeye oturdu, bu sırada 
bir bıçak çıkararak kemali itina ba.J<.Kalı varmış. Bmaenaleyh diğerine muttasıl iki odadan i- dükkanın sürme camı açılarak 
ile ipleri kesti. Ben .de kurtul- koylü, bu bakkalın .t'cna bir a- baret olup bu odalardan biri kırmızı top suratlı, irı~e bıyıklı, 
dum. Hain hPrifler ipi az daha dam olmaqıh'lD yalnız miıştcri- dükkan dığeri de ikametgiıh it-1 çıplak kafalı bir adam başını 
sıksa imi§].er bilelderim kesil~] ye yedi yüz gramı bir kiloya tihaz edilmişti. Dilkkfmın dış dışarı uzattı. Bunun bakkal ol-
cek imie. · yutturmaktan, veresiye dc.fte- tezgahı üzerinde ekseri boş, bir duğunu derhal tanıdım. Bakktıl 1 
Arabacı: rini canı sıkıldığı zaman karış- iki.şi yarıya kadar tuzlu suı ya- beni iyice süzdükten sonra ara-
- Ey anlat bakalım ne oldu? tırıb, müşterisine göre, hafta- lıud sirke ile yapılmış havuç, bacıya: 9' 

• 

- Hoı;J geıd!n Tom:ı.q. Ne var 
ne yok? Bu adam kimdir? Dedi. 
Arabacı: 

- Am~n'usta ('i'ofcn) biraz 
sabret, §imdi pek yorbUilum. 

Dedi. Bakkal m:ı.huJ ~·unını 
kapadı, içeri çekjldi. ll!r:ı.z son
ra arabacı: 

- Haydi arkadaş i~<m gide
lim. Başına gı'.llen v:ık"ayı bak
kale anln.t, iımid e<!erun ki, bir 
çarcsiu~ bakar. 

Dedi. Dükkô.ndan içeri girdik. 
Arabacı bakkal ile u::un uzadı
ya bir ut :ı:rpa mut·ahasasına 

\giriştiler. Sıra bana 'eelinciye 1 

kadar bcklemeğe mecburdum. 
Du e"nndn clü..rvnın içerisini 
gezden geçirdim. Dükkan dahili 
g::ıyot dur o1duğn :;ıti bir koşe
Y~ yekdiğcrine aykırı vazedilen 
iki masad" bütün bütün dilk
karu da:fatmı§t.ı. Dükk5.nı.n ter-j 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülde' 

kaldırılması hakkında ilan 
Daııtclsiz Lır kuruııJuklarm yerine dantelli bir kuruşluklar 

pıyas.ıyıı kufı miktarda çıknı:ılmıs oldugundan dantelsiz bir kuruş} 
~ııv......ı .. _ 

31/Mart/1141 tnrıhindc.rı sonra tcdavüUı.'ll kaldırılması kararla~ .,-
Dantelsb: bir kuru•'luklar .f/Nisan/941 tarihinden iUbaren nrtık tcdBsl 
miyccck ve bu tarihten iUbnren ancak bir sene müddetle y:ılruz ııı 

dıklarilc Cfunhuriyet Merkez B:ınkası şubclerlnoo ve Cümhurlyct ..• t 
Bankası 1ıubesı buluumnynn ycrlc.rdc Ziraat Bankası ~bclcrlnce kllD"" 

lcbilcocktir. . 
Elınde dant.clsız bır kuruşluk buluıınnlaıın bunları malsnn 

Cumhurıyet Merkez Vt' Ziraat Banl,alnrı §Ubclcrine tcbdll dtirmeletl 
olunur. c9035> d2523> 

Bursa ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Her S<ne olduğu cibı bu sene de l/l/941 tarihinden itibaren 11• 

cinsleri yn~ı fidıınlarııı muhtelif nevileri mektebimiz fidcınlığındJI 
çıkarılmı~tır. 

J'ıcfoıı almak ıstiyl'ıılerm llurs:ııia mektep müdürlüğunc 
)arı rıca olunııı. 

Mcki<:-hlnıizde tmlılınakta cılııu ı inıder şunlardır: 

ŞcftaU Muşmula 

Kay~ı Top ve adl akcısya 

Erik Mnklora 
Klraz Gladlçya • 
Vışn<' Gül ıbrlşirn 

Elma 
Armut 

Mo:ı:ı 

ı.tuhtelıt aşılı ve :ışısız AmenJr-.nn 1ınğ çubuklan. 

11Jm1t_...,. ESKiŞEHiR 
' 

Şeker Fabrikası Müdür1Uğünde'1' 

Frezeci, Tornacı, Tesviyccı, DökUmcü ustaları alına 
Fili askerlik hizmetini yapmış ol.an talihlerin vesiknl_,... 

birlikte bizzat veya yazı ""ile yukarı ki adrese mUracaatlıı.r. 

tibat dahiliyesiyle mevcud bak
kaliye tahminen §unlardan iba
retti: 

ZCJ1ılin toprak <>lup ötesinde 
berisinde <:ukurlar hasıl olmuş, 
bakkal bu çukurlardan bazıları
nı kiremid tuğla parçalariylc 
•beslemiş, duvarların çıplak olan 
mahallerini lüzumlu lüzumsuz 
bir takım resimlerle süslemiş, 
rafları irili ufaklı boş §işeleı le 
doldurmuştu. Bakkalın önünde
ki tezgah bir gözü diğerinin iki I 
misli büyüklüğünde bir tcrmd- ı 
yi, köhne bir yazı takımını, iki 
ekmek bıçağiyle üç beş dirhe
mi havi idi. Öç yağ tenekesin
den ikisi boş, birinde 500 gram 
kadar cinsi meşkuk yağ mcv -
cuttu. Soğanla patates mcbzul
cc idi. Fasulye, nohud, bakla, 
şeker, un ve saire gibi bakkali
ycde."l ancak birer, ikişer kilo 
m~vcud bulun<!uf;runu sonra an
ladım. Bakkal bir taraftan nrn
bacı ile konuştuğu halde diğer 
taraftan elindeki simsiyah pa
çavra ile tezgahın üstünü silip 
duruyordu. Arpa saman milba
hasası hitam bulmus olmalı ki; 

sonra: 
. - Ha Tomruı, bu 
kim?· 

Dedi 
Arabacı hakkımda biJd~ 

lfunat verdi. Yani hırsıı 
rafından soyulduğumu1 
yabancısı olduğumu, ce 
beş param bulunmadığınJ 
ilaç sokak ortasında kııl i' 
söyledi, ben hemen HiJurdJ 
nşt.Jm: 

- Rica ederim mös)'6 
kn.l! Bana muavenet cdiJ:,jf 
ralarda kaldım. ...t 

Dedim. Bakkal bir JJY 

düşündükten sonra: ıı 
- İyi amma oğlum ı,e f 

JiaSJl'muavcnet edebiliritı1 f 
di bura~a yanımda nJıl'~e 
zaten bana da bugün1e~ 
çırak liizım idi. Fakat se., 
olduğunu ne bilcyilll · 
mısın hırsız mısın? 

Dedi. 
- Aman ne söylüY~,J 

Ben hırsız olsam JıırSlV"" 
soyar ıru idi? , 

(A.rk88' 


