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Hüseyin Cahid YALÇIN 
.... l'IMQ'OMI tilrk~ olarak ı 

lılr ..,.ıer 96yledi. Fakat dilime. ' 
11 vaktimde ecemwn11 olduium 
- nefl'i7ata be§luken bunan 
bir rilya oldajaau halter verip 
Vermedliüdn farkında deiiUnı. 
Çibıka Deri sirdtlitt mütalaalarla 
teaffte uumda bir mllll88ebet 
btalmak bt ... soıdur. 

8- 1'1M17oeaıum fıa.neeU•e 
Cire, ~ lluı imanları ha. 
na ·~ tan1mc1u tehdit 
edilmektedir. BoltevlJderin içlerin. 
de bir mr olan* •elmMı tabii olan 
'-a\'VU'luı helrlrında Dafl1e mtma
.... et.ml791bn. Jl'skat hagüa Bo'. 
levlklerla ............. etleri tel.• 
dit edecek Wleri •• ftkitleri ~
lllllbrf SoYJetler Blrliil bilyök 
..... .\iman orclaıdyJe boğafuyor, Ba 
.... bir Od •1 90Dl'a bir ~·dar 
teferl halinde Jet.mit iki baçulı; 
...m.u- mlretdlep bir ktltle Ue 
a..JllP llllldmlmldn'. Böyle bir 
d1lnaD brpunda Sovyetler Birli. 
.... dUtlneceii teY blltia kuv
tetJertnl ~ dUfllWIJ de. 
~ illaNt olabilir. Ba ka • 
dar bhw+ lılr d ......... yetipnl. 
,...... sDıl lılr de Drldye Ue bir 
haTP ~ istl)elılllr mi! Baaa 
llugl devlet yapu-? 

..... guetai bisl - teh
didi ile lrol1nltt1lllUD ...... aıtm. 
flan ..._ mljileyl v..,_: tik. 
...... yapdMU AlmM tunam 
............ ,. ı:dlrlea lalrtalWk.. 
... ! ................... .. 
A'-a ............ alt.mda sis-
........... --~de. 
ltWlr: ........ pzet.eleri Almalı 
...... -~erİllİD 'ftrld. 
,_.. .. ttı hareketi ftzerlaie mü. 
...., ...... &Uli akli> ı' ..... 
.... Mitin ........... --
~ ltadar. ftrldyemt. Wtl 
........... üzerinde tesir ,......U! 
...._ guetesl de ecneM pıset.e
..._ aılphelll saret:t.e hot·ıtali 
..... propapnda makinelerlnln 
hp' "•n ,.,....... lftlrü ederek 
~ eomda ftrldyealn 
lllut aJlll(lıa A vnapenm lfllirliible 
.... yalaadu ..... paten.il 
......... ahca ... mljclellyer. 

.... ndJ098 - ........ çok 
~ ve '8t yere bekllJf'• 
~r! A vn.pum iflılrllible biz ,..._.. •n+r ohum. Fakat 
...... enrel ortada bir Avrupa 
elaneı.ı ....... de lfblrllll balan. 
lllabchr. Avrapa .--mllltakil ve 
.. memlekedm'«lea mlı'ellkep bir 
lılt..d.... AYIQa -4eee bir eojraf. 
»a tMiri ..... sber ve mihverin 
..... Ve ..,... altıada ilaNlret 
lılene _, __ bybeder, Jalviye-
~ lıayheder. »-ret ve lstm al. 
........ lılr Avnpada itlılrllll ola. 

....... ~- -- lttlılk ede. ....: 
ltte mart arı seldi ve ~or. 

~ ıMJ-- bekledlii ... ..... ,..... ..... ~.,..... 
............ JllmeUJor. Romen 
~ 1Be evtel& 1ı1r Avrupa 
lflat.n1a, lıll' a.h-tv göetenin 
~..,. ~. itbirlL 
........:: .... ...,. 

U.ate ~ ._.. IDdlrllen 
1001 toDlall A ...... luUtMlrtle Trl
ıer denlaltm. Altta ... tıaaluk 

Bomel tanare ....... 

Amiral 
King 

Amerik& deniz kuvvetleri 
bafkumandanı ııfatile and 

içerken töyle dedi: 

Artık müdafaa 
fikrini bırakmahyızl 

laler o lladar 
BÜ dellltllr 

1 Bulgar Krah 
ı hala Berlinde . 
' ----0-

Almanlann Bulıariıtan ve 
Yunaniıtana çok miktarda 

1 asker 'Wııit ettikleri 
1 bildiriliyor 

Londra, rt (A.A.) - B. B. O. 
Bulgar Krah Boris blll Berllnde 

, dir. Bulgari8tanda gıaleyanm önü· 
ne ~ için her türlü tedbirler 
alı!Ulll§tır. 

blerllra •ite· 
ll11111ıaruaa 1ıre 

Andaman 
adalarının 

işgali 

Hindistana karşı 
tehlikeyi artırdı 
Bu atlal.ar Kolltüla oe 

Sey1ana 1ıarp 

Bawa alrıalan içi 
Bir Is olarak 
llaH•aııacall 

.. İyi bir men.hadan öirenildifine 
gore Almanlar Bulgariatanla Yu. Stıygon, !1 ( A.A.) -- Bazı A 
nanistanda çok miktarda uker merikan mUteh88SDSlar Andaman 
tahşit eyleml§lerdir adalannm Japonlar tarafmdan 
------·---- almmumı müttefik milletler içi~ 

llltlyaç madde
leri tevziatı 

tehlikeli sonuçlar verebilecek bir 
hareket gibi saymaktadırlar. 

Bu haberi veren Amerikan rad· 
yosu, iamı geçen adaların iyalı
nin Japonların Hindistana karşı 
genit ölçüde bir taanız hazırla· 
makta olmalarma alAmet telikkl 
etmektedir. Böyle bir ihtimal yan· 
lış dahi olaa bu adaları, Japonla. 

tO•vomı 3 üneüd•J 

ViŞi 
Amerikaya kat'ı 

teminat verdi 

Alman 
taarruzu 
Kat kas ya istika
metinde olacak 1 ... , ........... . 

da 1t1r co1ı tı .. aıer 
topladı 

AWenizde Ollal.artlan Sari. 
ye oe Filütine kıap tla bir 

luırelıet belıleniJIOI' I 
Loaclra, 21 (AA.) - Yoıtmb:ire 

POl!lt guetesinin 8'Jketl yuan bi.J
dlriyoT: (Dewnu s belde) 

Lenın'{rad 
kesimınde 

Ruslar 14 kilo
metre ilerledi 
Lolldra, 21 (A.A.) - B.ILC: 
Rualar Lenlılgrad kesiminde H ld. 

lometre kadar llerlemiflerdlr, JlotlıD • 
va radyoeuna göre bu Uer~ 6t 
mt1.ltabkem köydım Almanlar tarda. 
dlldlkten llOIU'IL yapılDUfUr, Allunla
ra 400 maktul wrdirllmJıtlr. 

Kofto\f&d&Jı Amerikalı bir mulıııa • 
birin blldtrdtllne göre Almanlar,_._ 
kes cephesinin flmal ucunda, llddetU 
mukabil taarruslarda 'bulunmakta w 
•in' aytata utramaktadlr. Bu kMlm 
de 700 Alman 6tdtırfllmllf, 17 taDlı 

ta t&hrlp edllmlfUr. 
Stara RU91& c:lftrmd& m&Mur Al • 

mAll kunetlerl bak&yumm temlS • 
l"""'MM'tne deftm edUmektedlr. SIDo • 
leuk ~9rellblde 11 JW prl aımm11 

ur . 

= =~~~~ Jru,,. Pamuklu mensucat ekmek kartlarile 
~::~ui!'::-::ı:::r~ içer 1 beraber dag~ ıtılacak kuponlarla verilecek 

- Artık mUd&faa ttkrlnl bırakmalı, 
wttkbali dtytınm-a~ .z.ı. Q. ~ 

...... ldçblr ............... 
........... Jlllll 
v~. ı1 (A..\.) - S&Wl. Romanya ve 

vetli blT kaynaktan bllclirlltyCll': 

uz!:e~ ~ =! Bulgaristanda 
~imal Afrikuma yiyecek ve eair t lı •tı 

-" delUdlr· .. -.....-11ır< ttt'ı - ........ b .. •lla dlrt .... •ldlr• 
Amlnl Klns, ,.... Mtllll Amerl. • ... 

etya ve meJ....m temr a&ı- ev~• er 
Jet•• •••••• iP ...... ,, ... V'lfl ~- 'ftıftR temlmtm 
lııladaplbr ve Framlz filORnn 911 8Ulda ..... ,.. kan c11nız ~ ............ -. 1111 lland&Jor. Balll aramada Ilı 

mlyeeelılt aynı genı•nde dealS llanllL. a.tt oldııiu ve Vill hükfunctintn da il"• _.._ __ 
ımı da idare edeoektlr • •lrWder tetldU dlf l•lllJer Roamıe\e ~ haı,:ı malzeme8i _ .. _ ...... 

pdennem~ taehhUt etttfi bil • •••-••• 

) 
. • d An~a valiliki dün bir tebllğ Diğer tarattan İktMat Vekildi, dtr9mektedir. ,_._ .... 

(para pıyesın en negretmiftir. Buna göre, bu ay memurlara wri1eeek pamuklu men Vlliye m&heua mılr,eınen&a Lib • Bmı, 87 ( A.AJ - BritanalM 
Ankarada ekmek karttan dağıtı· sucat bakkmda vellyetlere bir ta. yadaki Alman ordularma \lla.tbnl ajaDll: 

k d 1 lirken nüfus b8§ID& beşer metre ıim g&ıdermit, her dairenin d~ öfrenildikten 80DJ'& Alneri • Buraya gelen tıelcraflara göle, ÇI an ava ar pamuklu menauca.t alabilmeleri kt'ndi memurlarınm miktarlarmı kan ~atmm darduruldulu ha. Romanya.da ve Bulgari8tlDda •• 
için halka Yerli Mallar pazar1an· -----'°-•-"en-'"-' _3_üncüde_"_ı __ •.ıriard __ ad_ır...:.. ------- kitler yapıiımfbı-. 

B8l'fllddl lld dawa 
retldedlllll 

Yalnız Peyami Safa aleyhine 
açılan son ela•• mahkemeye 

intikal etti 

mn hazırladığı kuponlar da ven. Bulgıarlatan.da, tanmrrue. 20 a· 
leoektir. Billhıre ilh edilecek 72 yaaet adamı suikast ve ihanet 
yrelerdenhalkabu kuponla.rmu· saat çalan bı·r suçlanndan tevkif edikniflerdlr. 
ka.bilinde manifatura euuı dafr Bunlar anmıda bir eski dllbBi1I 
t.Ilaca.ktır nazın, akv Kolef ve ~ z.· 
~a göre, ekmek kart- Y k l d imol dıa. vardır. 

lan t.ecrübesi muvaffa.Ioyetle ba· çocıı .,, ga a an l Romanyad& 95 8İ)'Mft llılllml 
pnldlğrndan bu usul eeas tutula· '"' tevkif edilımiıltir. Buiılarm ara. 
rak bundan eonra lüzum görille. ımda e111ri propapııda DMll1 'it 

Şehir tıyatrownd& teımil dlmek. oek her nevi ihtiyaç maddesi tev- 125 I I k cianu vardır 
!;m:1:. <:;:!k:~= in== matı buna göre yapdacaktır. ira 1 bir saati 415. diğerlerini n=~un ~~: 
~v=~:ıa::..;0::-:; .-------- 15- 300 kuruş arasında satmış! =~kat,olanktM . 
tetırlk bUro8U tantmd&D yapılaD tet. ~kinci inönü 
ktkat nettcelenmiftlr. 

Bu teklkat netlcealnde ... rbı mOel- zaf erı· 
utl Necip l"utl Kl8aktırek tarafmdan 
piyedıı intihal olduj'WlU iddia eden 
gerek Yqar Çimen w Ulunay aleıtd
ne, gereluıe Yqar Çimen ye UJ1111&7 
taraııarmdan Necip l'Ud De buz 

tDeYonu 3 Oneüdel 

IRlaaada lllaal .,.. ....... 
laltlaa_. 

14 J8'1•da bir 1111 da pea....ıerdea 
ewıere g1Nrell lur111bll ppmı 

Bertin flAnnonik 
orkestrası geldi 

Bu aabab aclllyeye b1r1al 1' yqında NecaU &duadaki bu kt1çllk bırıaa. Bertin Fllnnonll ()dEeetıumııllıD 
blr kul, dilerl de lG ntmd& blr er _ auçunu itiraf ederek aldılı paralan ~ Jriılildk 1* gnp ba .mil tren. 
kek Junm teaUm edllnılfttr. sinemalarda yed11bıl aöyleaılf, tevkif 'e f8}ır.lmlR g .. tlır. Gnllla P.ft>. 
ıa yqmdald hınız ÇOcuk, çabfmak olunmUfbır. fNlW Benda reiA }'9P"'eWeAr. 

ta oldutu Sirkecide aaatçl Acenyo Hatice Akel admd&ld Junm km da, Alman mldeyemleri bu ...... i 

Zeytl.ngag"ıı·'-ıı·karı ~-ı:.G~ftlDtn~::.~ı: ::.d::::~~teı==: ~~=·-ı:=- :uı~~=::. n ntımUdGr. mettar aaUer ça1mq ,,. bunlan l& • hklarmd&ll ,penceredell strmek sun· ce1derdlr. 
Bu mtııı..betle balknıerinde ,apı. 300 kurut •runıda tnUhteUt JdmM • We ayakkabı, elbl8e, mantolar o-& • Ortteıstra ~e 31 mart 

· • ltD 1acak gtDçUk ıoplantıılırmd&, bu sate. lere •tnuttır. t~erbıdeıı 12& Ura de. mqtır. 1 ceoeal ve bir m.tn gilnO ..t Oll il ~.. toaıu 1981011 111t11aoa •• L r1n TOrk tarihinde ,,. TDrk s.ISJdM ıerınc1e oıan bir taaıa de ua kurut Hatice Akel c1e IQPU itiraf •tmlf. >ıedide ll'ran8B Ttyatr.unda iki 

1111
•• 8&ftfUldakl b87tlk rom bellrtl1eC8k slbi pek ucuz bir tl:vata YerllaltUr • bu da teYklf olUJUDuttur. lııoUer vereceld.ir. 41 ldll tea Jal balaadal• .. ,,. halke91eı1n1D h~tıer1ne j6re ----~..;...;.:=::...:_....:::..=-:.::.=...::=:.::..:.;:.-:.:_ _ ___:..=::...:;:.::::=::..---

F'iyat artışının spekülisyon ~-=.:;;: 1Liby1_adt~ keşif RAZI MEMURLAR, ODACILAR 
JDmlDaull halkeWMleki toplulukta l· aa ıye 1 olu or 

eseri olduğu anlaşıldı := ... ı.ı: :ı-: ....:= .l.ondTa, 11 <A.AJ - s ~ c· V E AYA K ES N Af 1 ... ı_.., m1lll fllrler okuyacak,,. halkm ,a.. Liıbyada keşif faaliyetı .a~-.:.. · 
• ~U. 40 bin ton zıeyl1Dyaj'ı mqtır. Birçok kimtel•r .. ,, __ • terlt kolu gençleri mUd oyunlar ter. diyor. TaYYarelerinıiz, 1-~ 
:--· 8eneUk 18tib1Ak mlktan tae ı:ı satmak 1.1teaıemlflerdlr Fakat •

7
• Up edeeekttr. le~. kuvetlerini ~imaye etmektedir 

... toGctıar. Vasiyet böyle ıkeıı ticaret llDya&ı ihracı ~mırı )'&Y8f yanı Beflktaf balke'Vbıdekt törende parti DiM)lllanm. Timini ile Mekili ara: 
~~tbıin •'fllnyatı i.hracmı yaaak plyuaya yayıtmam aqama dofnJ tL tdare heyeU ret.it taratmd&D ( lklrlct smda naklıye faaliyeti görWmtıı. 
~ lı; plyuayı bl1abUtün ferah . yatları pYıetmJtUr. BurQrı zeyı1Dya. lıı&nO zaferlnln açtııı yal) mevsuu iL tür. 
~tır. Eu.sen yeni mab.IUI .de blr tı ptyuuı duJ'IUDdUI'. Dıracatm men'i •rillde bir konferans VWllecektir. Bu. 

it ..;-:!._ -.ra aımacaktır, V&&1yet böy. zeyUnyatı nyauamu := :· ou ae7bek oyunları, KIJd cu kcıUlrl Londra sefirimiz Edenle 
~ f!yatıarm yllkeeltılmeal birkaç ne mtlhlm ııl.lbeU-48 • takiP ectecektir. aqriiftü 
ta. l3rtın ... rl oldutu arılqılmlf. J.qılmaktadrl. P'lan içinde bulUD&Dl&· tkiDCl lnöDU saterintn bOyt1kJ911lY· Londra., !7 ( A AJ _ B B C. 
._.. -::::yoarpr vek&let tedbirler al · Belediye •:; yllDY•tı mlktannı le mOteDUiP törenler yapdmuı l9iD TUrldyenin yenin~ eıçi8J ita' 

l\oo.. • nn ellerinde .~ .. _ .. dOD ......... bit 1 bal)le\'lerl bQmmalı faau,.t arfet. uf Orbay, dllıı lngiHz harici._ na· 
~~ ötJeye dotnı aeyttnyatı ti . blldlrıneıeri m .... _. - • l ••W..... Eden ile ~ • .1-

toptaıı ıao kurup kadar çık. mlfUr, 

Orta işçi sayllarak 500 
gram ekmek verUecek 

Aılkarad&n ,,.nı.n bt.r babere na • ı Bu kararla beraber orw. lfllD&n ta · 
aran. Dulu edl1ecell bOdlrUeD orta rttl de ,.pdtCÜ. .... .-nmtar, o • 
lfGllere gtbade 800 sranı ekmek veril. d&Cılar. mtaatalademler. ayü -..tı 
me.a lhtlmallert tabalckuk e&meldll • -.. ~ gel•pn•ar bU kategCllflll sa. 
er. ııuldll'er. 
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..-KONUSMALAR lhhftbumı Anıt - Kabir 
• • 

Mart, 
pro1esı 

---<>--

Bahar, 
Meyva ••• 

Kabul edilecek proje 
üzerinde bazı tadiller 
;yapdmcuı muhtemel 

Anka.rodan bildirildiğine göre sergi 
evi, dUn sabahtan geç val•tc kadar 
Anıt • Kablr tçirı yapılan pro~ıert ~r 
mek üzere gelenlerle doluydu. Ziyaret. 
çllerin her eserin önUnde ayn ayrı 

durarak dikkat ve hasaayieUe 
tetkik ettikleri çehrelerinin ifııdelertn 
den belli oluyordu. Bu tetkikler ınra. 
smda sezilen cihet, halkın umuınlyeL 
le Ebed! Şet AtatUrke Anıt • I{ablr o
lacak daha Ustun bir eser nradıfıdır. 
Esasen jUri heyeU de raporunda mUktı. 
fala ıtıyık gördilğll eserler hakkında 
dahl tadlll doğru olacalt nolttalan l§a
rct etUğinden nlıışn bnşındıı. y::ıpılacak 
tetkiklerden .şonra kabul edllcecl~ pro. 
je Uuritıde b:ızı tadlllcr yapılncoıtı an. 
laıulmaktadır. 

''MARTIN yarısı kıt, yam ı ba. 
har", "Mart kapıdan bakh

ı ır, kazma klirek yaktınr,, derler. 
'\larh t t:ınbul ikliminde ya{,'lllur -
lu ve fırtınalı geçer; fakat eski 
'\lartm doku.undan sonra, gemi -
riler için sayılı gllnler bıtmı, d<!• 
ıncktlr. Hunclaıı öWrUdür ki, es • 
kiden, her elde, martın ilk dd';ı:ıı1. 
,..'Ünü "baht gUnU,. olarak tutulur. 
Ju; alle efnulı bu günleri arala -
nnda payı:ı,m'lı; gtinli yağmurlu 
olıuılann lusmeU bol olduğuna: 

ı~ünü fırtuuLlı olaıwı çile sckeoc
biııe, gtinU glinefill olanm baht :ı
c;ıklığma; glinli sUnbUli olanın 
gönUllü \"e itli olduğuna inanılırdı. 
Olur olmaz (]CYe kı7.'ln, gctlmsiz, 
huyı:;ıu ,hoyrat adamlara "l\lart 
<loku~u" denilirdi. 

Takvimi söyle bir karı,ı:tırayım 
ıledim, Budel!.cuzun sonu, arka -
• mdan Kırlangıç fll"tma~ı; ayııı 
~irml birinde günoş Hamel bürcii
r.o giriyor; ı;ece ile J;UndUz müsa· 
'1 oluyor, arkasmdan koz ka\'uran 
fntnıası, Çaylak fırtınası, bundan 
ı;onra ha~rat yurnlarmdan ı;ıkı -
~or, çaylaklar geliyor; \'e &fart çı
k7p nisan giriyor .. 

Mart, bahçmuılar ayıdır; zlraat 
ı.;Cferberliii yapan yurdumuzda, 
bepbnizln pok çok çaJı5Diamız le&11 
eden bir aydır. lbğlar martta bu
danır, daldırma, budama, a§ı yapı• 
Jır, fidanbr dikllir; cıi:~larm dlp
fori bellenir, ineirden !;elik ''C da.1-
<lııma yapılır, kalem aşıımıa de
vam olunur. 

lUart içinde, bahçtvan ~ dik
kntli olm:Wdır; s:Wlarma ea ylirü
lüp tomurculda.nan körpe fidan. 
tar, "kazma Ye kürek" yaktıran 

?\lartın ini soiuldarmdan kavru • 
lup bliirler. 

Çilek fidanları, !ruşkonmaz. sar
mısalc ,.e soğan martta dikilir; en
~lnarbr ~ılıp tcmlzlenlr, gübre
lenir. ICuzu Jrobğı, yaz baklası, 
ı>ancnr. :fidelik lf.bua, salata. 
turp, fasulye, bezelye, nohut, su 
f cresı, lspannk, rezene, roka, ke • 
ldk, semizotu, kered& ddlir. ÇI • 
~k bahçelerinin de tarb Ye tanzi
mi ·de nıartta olur; fakat ha yıl, 
yıllık gül ve yasemen ağaçlan ile 
kıynıctU Jiile, sUnbtil, zambak ,·e 
grlayöl soğanlarlle kuımpatdar 
miistesr.a kına çiçekleri, begonya.o 
lar, dualar, mineler, ya.ı papaty .. 
lan ve ~ ~'eri, hercailer, 
~erlerini patateslo yer elmasma 
bırttlmmk 8M.ll'lm0 

Dün sa1nı.h e\•den çıkarken, ka. -
pmm 3 anmtl-ı erik ağacının nalnl 
~rfbi tomurcu.klanm~ okluğunu gör 
llftm. Yolda J'n.">ladı~ fhtJyar bir 
köylüm1 merhab:ıla..,uktan sonra, 
toprak işinin ktltlikle,ıtl"dfğl elle
rin; so~'llktan uğuştarara!<, gmle • 
ı'i bizi MJü. ISrtaDU)"U gtim§le <Jr.
hı: "Kı,5IJı hülmıU bitti!,, ~f. 

Dedi amma, kara kıt birden bas
tırdı. l'.,' cUq sabnb yataklıanııclan 
kal' ... nıı!.ar her tarafı benıbey:u: 

gönltiler ..• 
Mart bize nllı:ı.yet Jmmıa. ve kü. 

rek de yakttrdı. Bun::ı. nğrrıcn so
'mi:a frrlıumunrı yakındır, Dalları 
basıp S)OCllklım stı\indiıw.ek kira " 
za ne kalttı ki ... 

nomanya ile 
ticaretimiz 

--<>
Bükreı elçimiz aon 
vaziyeti anlattı 

Bir milddettenbe:ri An.karada bu. 
1nnan Bi.i:kr~ elçimiz Hamdullah 
8uphi Ta.nnöver, dUn şehrlm.fıe 
•1olmiştir. E çimb: tloıı.ıi mUnnse _ 
rJatı:mız hskkmda demi~tir ki : 

"- :iki memleketin tic&J"etinde 
ıuı.rpten tf.oğıı.n bcı.zI mU!Jlr.Ullt var. 
dtr. Denizyolunun kapaIUnUl bu 
müşlriilitm ~mdn gclmeklcdir. 
Köprüler.ln yıkrl:ması da tran yo
ıından isUfndc:;1 zorlaştınyol'. Kn. 

m yolunun deniz yolundnn çok da. 
t-n paha 'ı olnw.sı ayrıca tesir g&. 
termektedir. 

"Bununl3 beraber her iki hilkiı· 
ruetin ytıkciiğerl için gösterdiği bü 
ük htlımUnlyct, mevcut mUşkUl • 

ere m~cn Yine Uc:ıreti lclame 
etmlyc yardnn e-tmektedir!' 

Hamdulla.h Suphi Ta.nrıöver, ay 
<'-Onuna kadar c~riJnizde kalacak 
ve nisan b6şmda Bilkreşc hareket 
C'dCcektir. 

Gcbzenin kirazı, 
Qnbuk getnir yazı! .. 1 -

Doirudlll'l. l'nzı getJren en g\i-
:ıet klrazlamnız hmit körfezi yu1 • 
ımula, Gebze, Ta\' anC!I, l'anoıc:ı, 
Değlmıen(lerc bnltçclcrlndc yeti · 
şlr. 

Serin ~erbeti \'C ipek nesci; c:r 
si/. güzel kokulan \'C gönlil açan 
ren'dcriyle. meY\-al:ınnm:, bizim 
'Ucut \'e ruh gıdamızdır. AJlalıııı 
ozenc bezene nrıı.ttığı güzelleri 
bile hazan bir rnnnın dUkl<anı g~ 
bl öğcriz: 

:t;rtk göz, elma y:uıalc, kira:ı: clu· 
clak.. deriz. 

Tür:k di!iııcle, mcyrn üzerine 
binJtr<'.e türkü mlnJ semai sfö· .. 
1 • • ' , -
enmııstır: 

B.r dnldq Jki ldnız 
Biti al biri ~ynz ' 
Ktı.Up k6len olayım, 
Bu güzeli bana yaz!.. 

~ 

Kara kiraz dmğnz 
Usta sUdU tn-ağmr •• 

~ 

Karpuz seçtim sergiden 
Kız beğendim çerkideın. 

"' Kara Uzüm esl:umı 
Yar bura.da saldı ~
Ya çık yA.ıim g6rcyim, 
Ya boza.nm ı:ı.klmu. 

~ 

Armudun dalında pazar eyledim, 
Kaşma gözilnc nazar eyledim, 
Seksen Şeft:al.zye pazar cyledım, 
Yant:lm?§ <1~ yüz alml§Tm, bi!mc-

dirn ! .. 
Seben ııeft&Uye pazar edip de 

yüz almak bot anuna, bu yıl lfef
talinln kilosunu yUze yüz eJUye a
lırsak ~ yamandır, Mey\'& 
mndrabazl&Tı t1lmdiden paça.tarı ın· 
,.anır.,, ::eytanru terazisi gibi, mey
\":I. bahçelerine balta nsmışlanlır 
hile,_ 
htuıbulun me7va. ınadnbıu.la • 

rmm Uç yUz elli dört :yüz yılJık bir 
maıi'ii \'ardır. fşte yüzlerce vesi· 
JatamdaJl bir ömok; bu, on altm
r.ı asll'da, o zamanlar İstanbul be
lcdlyo reisi ,ıııif esinl gören btan. 

Mlzeyye senar 
hastahaneı rd.e 
konser verecek 

Tanınmış muganniyelerimizden 
Müzeyyen Senar belediyeye mil 
raca.at ederek ayda bir gün ta} iı-:. 
edilerek bir hastahanede fahri o. 
!arak bir konser vermeği teklif et 
miştir. Belediye teltlifi ka;bul ot· 
miştir. Müzeyyen Senarın gidece. 
ği hastahanelerin bir programı 
yapılacak, kendisine ve h!U3talıo: 
ne ta!biblerinc verilecehi.ir. 

Balgarlstaadan 
kllıt abaacak 

Bulgar ticaret hcyet.l Jlo Anka.. 
ıada yapılan teı:nasla.rcla Bıılgaris 
tandan idlıal edebUeceğUniz bazı 
mallar bulunduğu anla.§ıldı~dan 
dün, resmen ıniltal<erelerc b:ı§lan .. 
nuştrr. • 

Bulgarların vt'rehilccek terini bil 
dirdiklerl mallar arasında mühim 
nılktF.rdn 3n.zete ve matbaa kı\ğıt· 
lan <b. vardır. 

Yakıt 
Amn Us "Türle sanat hayatın. 

da önemli b!r hidise" baş1::lciı ya. 
z;ısında, Anr~.~nl:lr proje mu.ea.ba· 
kaşında müka.fnt kazanan ~·urk sa.. 
ıı..<ı.tkArlarmm projesinıien bahsede. 
rek §(isle diycr: 
"Şimdi anıt.tcıı.blr ı~:!: açılan 

nıilletıerar:ıst bir mUaabakacla bir 
but kadısm:ı hli'.A- t'o hl · i . •uuue 1 r ernrı• Tlırk ~anatJdlıınm muvnffn1•iycti 
d r. ·· t ' k. ,, .. , T''rk "J t&nbol "A·• .. . . fZOS er.yor ı ,.....ı~an ıı gençle-

,,; -uısına huh'ilm ki: ri i~ln İstikbalin b\ltUn knpılan &· 

t a.ber aldık ki, y~ş meY''B ile çıldır, "Türkler askeri hlr milJet-
stanbııia gelen r;emılcrl bazı ldın !iir· iyi n~ker oinr'ar· iyi komutan 

selcr kal'jllıyarnk iskeleye gelme;.. \'eiistirirJor· I..kn.t '<llğer medeni 
deıı getlrdlkleri yemişi kendileri İn.ali\'et ı:ı.ln~lnnn<la milletlerernsı 
s:ı~bp hal~ \'e :pazarcılara aclı>· bir '~rJılc gösteremczle'r,, demek 
Jet Uzere dnı,'lttimınzlarmıo:. Bun. Türl' m·llctin bühtan efm .. kt"r· 
dan sonn. . i 1 . • a o ... ı ' 

~·" yem ş e lstanbul:ı '.fi.irk mllletinin :.vanıhrı Jmhlliyet-
gelen gemileri tdmscyc karşılat • !erini görmemektir; Türlrlln tari-
:;~ıy~ksm~~cmiler 1 kel~ye lıint inldir etmektir. Milletler nTa. 

1 lk 
3 ajtl r, yaş m~)"'\ :ıyı sı anıt • kabir müsa~rn.snun neti-

m n. \'e naor" 1-- :ıd- 1 t · 1·- • . •-reı..., ... • ,.,.c 'e "''- c~i bu haldkatl millctleraras1 fiiih-
?an üzere satbrncnksm. Bu husuıı retlerin ele Jştirak.i Ue belirtrni!l 
ıı;in gemi l'tj.<t1erine <le knt'i tenh'- ' olclu""n l"ln Türk 63Ilnt tarih'nclc 
hnt \•erecek · t hd"t ...-. -•-· n " 

1 
• • 'e ;c ı .... ~~cn~ın. onntulmaz bir hfıcllse oJnrn'• kata. 

ıp,kelede kfmseye ymnlş sııtrnıyıı - ~-tıı'. 
eıa.ıdardır. J>lnlemcı:lcrsc adanı ~c. ---·----------
yacaksm, usolsliz sl\tın:ı.lman ye· 
ml~leri zaptedeceksln. HJcri ı l 
Muharrem 968.,. 

Oenabı Hale, me)"'a ağaçlarımı. 
m hol malwul, madrabazlara insaf 
ve "merhamet, ,.e bu yıl "~bl yel
da ldbi 9aJU kıttan dfbi delik 
çıkan kesemize bcrekrt Yersin. 

REŞAT EKREM KOÇU 

Eski elbise 
satıcıları 

-<>--
Yüzde 20 kazanç vergisi 

verecekler 

Ticaret odaaı eski elbise parçalan 
satanıann §ehrlmlzdc pek çoğaldığını 
nazan dlkkate alarak bunlanı:ı vergi 
dcrecelerinl tayin ctml§Ur. Bu parça
lan ntantardan yüzde 20 kazanç ver. 
glsi alınması takarrllr e.tınl§Ur. 

Datıblacak gıda. 
maddeleri 

HWtUm.tJn eınriyle ve ofisler va. 
~tasiyle her ay 1stnnbuı vilayeti
ne verilecek 150 şer ton pirlnç. 
fn.sulye, ~100 ton bulgur, 1600 tr. 
ııeke yag ve GOO teneke beyaz pey 
nhin tevzi §ekli cs::ıs itiban.c ko. 
rarlaştınlmıştır, BalOOı.lbrın tevıi 
lmbilı4yetlerlni gösteren bir listenin 
h.azrrla.nm~'3J bölge ticaret rnUdür. 
'Uğll vasrtaEile cemiyetler merke • 

Şubeye davet 
Fatih ask<U'Uk &11beelnden: 
P. Yzb. Nuri (324.101) aceıe §Ube. 

ye mUracaa tı. 

1talye.n donanmasını gayet hesap
tı ve plô.nlı baskınlarla hes:ıp pu· 
sulamnda.n s'.:lmektedirler! .. Fran
any: hiçbir zaman ALmanyanm ku 
roğma bır~ kmıyacaklar ve J npon
yayı kmıılrlıyanuyaca'k daiıni bir 
d.bluka aıt<nda tutacak 'ardır!. 

İnıgllizler, bundan sonra, tek ba .. 
§In8 kalmıı yor1tun ve yıpranınıo 
Almanyayı l:ıqtan basa yeni ta • 
3rruz 6llfıhlarile teçhiz edilmi§ 
ordularlyle n!dll'arak sr.kışlıra -
~lar ve Avrupa, muhakkak bir 
gün yeniden bir Anglosakson isti
Jasmıı uğrryacektırl .• 

A iman dostum morarmıştı. Ağ
&ında.ki ~rayı nuı..!D.nm ilstUn • 
deki geniş tabl3llm içine attı. o. 
turduğu yerden birdenbire nyni'.{a 
ka.&u: 

- İngiltere eğer böyle blr sıya• 
ndte muva.ffo.k olursa, keneli fe
!liketinl hazırlanuş olur! ÇünkU. 
bel'ki böyle bir İngiliz muvtıffoJu· 
yeti neticesinde Amerika kendinı 
kurtarnmı olacak, falrat o tak(lfr. 
de, ne pahas~ olur89. olsun, mu-
1'.i>kkak İngiliz nch!arının üzeri .. 
r..e ö!Um orduları halinde yağa • 
c.ıı.ğrz!.. İoa.p ederse bunun için 
Mz donanma da ya.rnhıcnğız! 

Diye l>aiırdı. ' 

'l'ROÇIU NJCIN 
i\J .. Dtffit)J,Dt)? 

?Jnden istenmiştir. Liste hazırlan. 1 Almanların, herkeı.ten çok ~1ne 
maktadır. Almanlara deh.set vennla olan 

Ergani bakır 
madeninde 
400 mabktm 

Ank!!~·!~!!!~. dov-1 
lct ı:lra.a.t, f§Jetmelerl kurumu bUyUk 
bir devlet çlfUlğl olan Dalaman çUt. 
llğfnde zlral faaliyete baoıamı§ bu -
lunmalttadır. 

Bir toptancı kasap 
tevkif edildi 

---0-

F azle. fiyatla et satarak 

Açlktaa 8842 Ura 
toplamı' 

Gedikpaşada. oturan ve mezbaha· 
d-a toptancı ka.sa.p Hayri Ertuner 
muhtelif zamanlarda kasaplara 
fazla fiyatla et satarak 8842 lira 
haksız menfaat temin etmi§tir. 

Hayri, oğlu Salfilıattin ve katfoi 
Yusuf haklarında yapılan taJıki· 
kat nebioelendirilıniff ve dün üı;ü 
de bir numa.Mlı Milll Korunma 
mahkemesine sevkedilerek sorgu 
ları sonunda. tevkif olunm~lar. 
dır. 
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Tarihi roman 
Dud 1aıılır'l 

Yine muhanlr ar~l&rmuz • 
dan haş'ka birisi tarihi roman yaı
mak merakından babletti; gocuk. 
toktan henüz çıkmq veya çıkmak 
lizcre olan bu delikanlı ona tarihi 
bir roman getlrm.IJ. Kendisi de o 
yaşta bulandajo sırada böyle bir 
eser yazmı,. Aklı bqtna geldJ~i 
zaman vaktiyle gösterdiii cesare
te ~L'; hayran olacak yenle 
Uf:annı'!! 

Bunda ayıp yok ki utanmak bah 
!'e mevzu olsun. Zararsız btr heves 
-ı·e 7..ararsız bir eıesaret! Bana on 
altı ya,,mda bir orta mektep talc. 
be 1 tarihi bir roman getirdi; ilk 
ı;,a.yfnsmda blle mektep Jdtaplann. 
dan 6~nilnıesı mümkün olan ta. 
riht hal.."flmtlrre &yktn ~ on no'k
ta YardJ. 

Bu ayın ba§ında bu bölgeye gönde.. 
rllen 400 mahkQm hububat, sebze ve 
meyve yetışUrllmesi için mulıtell! 

alanlardaki fnallyetlerlM bUyllk bir 
hızla devam etmektedirler. Ziraat ve. 
kAlctı !'apılacak iat.thaalirı fazla ol -
ması tçln bu bölgeye lbım olan her 
tUrlU ziraat makineleriyle tohumluk 
vcsnlre g6ndcrmeyc devam etmekte. 
dlr. Bu 400 mahkClmun bu mevsimde· 
kJ taallyeUnden lsutadc edlldltl ta· 
hnkkuk etUfi takdirde Adliye vekL 
leU lklncl <!00 klııUik bir ekibi çalı§. 
mak üzere bu mmtakaya sevkedecek. 
Ur. Diğer taraftan Ergani bakır ma • 
deninde çaııgmak Uzerc 400 mahkQm 
istem~. Adliye vekilliği bu arzuyu ye 
rlne getirmek için tcmaaıara hafla • 
mııtır. Yakında bir mahkClm gurupu· 
da Ergani bakır madeni mıntaka • 
nna g6nderilecekUr. 

Kahve ve çay. 
Tarihi roman yazmak bir a~k ''e 

karakter romanı JUID&ktan g\lç 
müilürf Bu sorguya hltı dftsUn.me. 
den "evet!" CfNabmı vermelidir. 
Tarihi olmryan romanlar günlük 
duyutı, görlif, dilıttlnU3 ve )'aıt&yı.. 
şımmn akLJJerinden örülür. Tal'ihi 
roman yazmak için bir ''eya blır,,.ok 
asırlar e'"\'elkl amana alt duyu5, 
giiril,, dtt,linli~ v~ ,.,,ayışı etud et,. 
mefK, o zamanlara dönmek mzım ... 
dır; kendimizi tam.,mlyle meçhul 
blr Meme glitUreeeğiı; orayı k~ 
fodeceğiz; hattl ıilik ".. bozuk 
~·erlerlnt d\ialterek yenlılen yap. • 
t&Mlğn.. Bunun içindir ld C'"\'PJi Aı"Jk 
\'e k-arakter :romanmı )-autu~ "'O 

derecesine göre muvaffak olmu!f 
bulunacağız ki t.arlht ronııın ya:ı.a. 
bilelim. Tarihi roman yannalda 
U!itatJık derecesine yU".uıelenler za
ten birer Usta.t romancı idller. Ev. 
,·cJA ronwıcı oldular: KODra tart. 
hi roman yazdılar. 

Hazirandan 
it1baren 

inhisarlar idaresi 
tarallodan satılacak. 

Kabve llyatı teıblt 
e~lldl 

Fiyat ~o kom.layonu, dUn 
kil toplnnt..'SIIlda. perakende kahve 
:;atış fiya.tmı 675 kuı-115 olarak tc ... 
bit otmi~ti:r. Bu fiyat, kavrulmuş 
ve !tekil~ kahve içindir. Çiğ kah 
ve mUesseeolcre 550 kurop veri • 
iccektir. 

ıır kadın yanarak 
öldü 

Feriköyilndc Bulgurlu çrkmazın. 
l4 oturan 60 yasında. AY§e Nafia 
:ıdmda ihtiyar lir kndın maltız ya. 
kar.ken etcl:le.r~ de tutuotur.mll6, 
votişip kurta.r1rnca.ya kadar muh • 
tPlif y~rlerinden yu.nmıştir. 

Hemen Beyoğlu hastan sine k:ı.1 
dmlnn kadın burada ölm\litUr. 

1 KGÇtiK j 
BABULER 

:t- İsviçre ile Ankara.de. müuıkc.. 
releri yap:t'Ul yeni ticnl'et ~ 
nı.asınm mülılın Jasmılıırı parafe c
cUmifiti.r. Mua.llflkta bulunan bir 
diğer nokta da halledl mek uzerc. 

Ank~dan lınber veriltllğine 
.112.7.a.l'Nl, hazimndnn J tibarcn çay 
ve kahvenin 50, 100 ve 250 gram. 
Jm paketler ha.linde, :tnıı.:sarlar t. 

·d:ı~cc· satşı. çlk1ırı1:ması daha 
nratik bir ~I teındti edı1mektc· 
di.r. 

Bu Jnısueta. ~mdirlen hıızırJıJı:Ia. 
ra başlanm~tır. 

Kömür navlunları 
-<>--

yeni den tesbit için bir 
komisyon toplanıyor 

Mllnıı.kaıa.t vekıucu, deı:ılz yoluyla 
yııpıllll\ 1.1;.nur nakliyatı navlunlarmm 
yeniden tay nl lçln Ankarad& blr ko • 
ınlsyonun ioplanı:.ıaama karar ver. 
mi§tir, Bu komisyon için vapurcular, 
birliği ve tst..anbul Ucaret odasından 
birer mUıneaan LttctmlııUr. Ticaret o. 
daaı R&z& Sadık otlunu lcomlayoııa 

Ee~tıı:. 
KömUr nakliyntı yeni mevsim ba • 

emda bazı tahavvüller gtbtcrmı, bu. 
ıumnaktadn", Şilep aahlplert pmına 
nakliyatı idare eden ve reaml mU. 
uscselerln nakll~atının bUyUk bir 
kısmuıı yapan vapurcular birliği bwı_ 
dan evvel ticaret vekAlctirıden ve mu. 
na.kale vektı.ıetlndcn bazı tAleplerde 
bulunmuatur. Ynpıwcak yeni tarife. 
de- bu talepler nazarı dikkate aıın:ı. • cUr. 

:;. A.ıika.rndan bik1.hildiği!le gô4 cnktu. 
tt, Tilıik • AJmıın ihraq ma!!ar.mn ----0-----
uvutb.rmm tcsbiti iti hal yolunn. Kaymakamlar araımda 
girnı'.ştir. Bu hususta Alnumlamı nakiller 
veret'Cğİ cevap bck!cn.mcktedir Osmnncllk bymakamı Ke:mcl O• 

• Toprak ofisi tarafından eı ~ • nat Ma.d-cn ka.ym&knmltğ.ına, Ha.y • 
nan xnakarna ve vehriyclcrln s~hblye mana ık.ayma.kamı Fazıl Ay~. A. 
vcltllotine devrı için emir gclml,.qjr. yaş kayına..lm.nu Oshit Hayms.naya. 
Bu mallıı.r, mhhlye mllcssesclortne ve. Niğde mekbıboUS'J Şet.-ıı O:mıan. 
rııcceltt1r. c.ık ka~ıne.kam.lırhna. Kayseri mek· 

,., Dllı:ı 1:' ReQa.dlye aıt.uu 35. Ura tıbMJSu Ydver ıİnğdeye, Bitlis mek 
so ku~. ınoe aıt.aun bir gram tJ • tubolu:u Oevdct Kayseri meklub • 
yo.tı ıec ~~ kun.ııtu • cnlttrruna tavin cdllrcı!§tir 

• Ankıı.rndan haber verildiğine g6re ı MA.den ~7n.akamı Tevfk Altku. 
ay ba§mdan fti'barcn yUn ttyaUanıım tay görlllen idari ltlzum ~rfae v~ 
tesbltl muhtemel giSrlllmektedlr. 1 tt'et emrine al.ımnJ§tır. 

meşhur gestapo ~latıarma 
reğınen, harbin bu en kanşık ve 
kı:zgın anlarında, her ta.nü sua .. 
tuğu ve her~ esrarengiz bir ka
mnlık içbıe gömUldUf{Ü ınrada 
bon gerek ınilU bir emel, gerek 
r.ır ihtiras utnmcia mUhim rol • 
lcr gönnekle olan insanluda.n At 
ınanlarm da, Fnı.nsızls.nn da Rua 
l.n.rın ve lugiJizle.tin de hakiki ve 
$.l.Dl.3mi d~Uncelerinl, faaliyet b: .. 
tikametle.rini öğrenebildjğbne 
mt'mllunum. 

Demek ki bugün A vrupada bal• 
uı.yl.a uçan başlar, esrarengiz sui
!tnstlcrle öl(ll) insaıılar arasnıdn, 
hanlı ve tehlikell bir lrn.ranlık i • 
c;indc, sarfolunan gnyreUer birkaç 
mevzua inhisar ediyor: 

Alman 1ann gayreti lıarp gemi
leri, yani donanma inı:aatında da 
Almanyayı kurtaracak tmkllnlann 
keşfi için geceli gUndUzlU bir ça • 
1.!3mn: evvel! A vr...ıpndıı, sonra 
dUnynda •·enJ A vnıpa Alman im • 
· :ı.rntorluğunu tehdit edecek bir 
kuvvet bıre.kmamak için gayet kur 

nez p lanb.rkı. y{irüdüm. 
Bu plA.n 'ar Rusyanm czilm<'-Si ve 

ÔlgiJiz adala.rmm i9t.lJAsı gibi me.. 
:ieleler etrafındadır. Rusların say 
retleri ıiae Avruptıda varl?fmı kay .. 
betmcmek için hummalı bir hazır .. 
lık. Moııkova, Cetmcn ve Anglosak. 
son ça.rp?şn·uısm&L pars:ı.yı toplıya. 
C3ğnu uınnıakta.. . 

Bunun .f.Qfn, höt.Un Rusya toprak. 
lnn ti\ Urallara kadar kanş karı~ 
tahkim olunuyor. 

l"rnnsızlarm ı;ayreUeıi Jae ya 
ıalı cesedin~ ttaıvan \'e Alınan ak: 
be.bııla.rmın poııçe ve ga.gamndan 
bir pundunu bulup kurt.arma.ğa 
b.<ıkmaktan ibaret bulunuyor 

1ngi !iz dmt:lıı.rmuzın ga..,;.etleri 
iı;e malfun: ~. 

1n~_li.!. İmpamtorıuğu ile bem • 
l'er dunya siıactUkosunu Alman çiz; 
mcsi altrna ~en kurtarnuık. 

Bugün Avnıp:ı.nm, tUrlU tUrlil 
ilmitlerle lm.nlı g<Jzlerinf kend'&ine 
Çe\•irdiği Ameırfta.nm ise gayretleri 
henüz lngi'tereye bu mu'kaddes <'. 

m elle:rıindc muzaheret etmekten i. 

J<;debi roman de<liğbniz cins üze. 
rinde çalıfjll18<lan tarihi roınnn ya... 
zanlar yok mu? Var fakat bunlar 
itin muvaffakıyet muka<lde-r de .. 
tildir, Gen,terln tarihi roman yaz.. 
nıak cesaretini ise tabii gönnell • 
dtr, c.:ünkü me,bur ııözdlir: Va1ıll o .. 
lnn <'.C:Sur olur! 

Tarihi J'C?lll&D DUıl ,..azılır? En 
uıun me\"ZUlan bile hatıl birka.o 
sn.tala anl&tnuıia calJ6Pak mtbn .. 
kttndflr: Muharrir arlnu'latılannm .. 
dan Ragıp Şe\·ldnin sözlerini nak.. 
letmale iktifa ede<!<'~im. Rcıgıp 
Şevki son zamanlarda Nureddin 
lloreyı romanlqtmlı 'o tnnmm:j 
bir mbab mecmuumda nt'Bretti. 
N aaıı yazdığı hakkmda diyor iti ı 

- UooayG alt tıkralan topla,.. 
dun; bunlan çocOkluğuna, gcnçU. 
ğine, orta ya.'h ve ihtiyarlık ele .. 
''.~rlerlne, hayatmm seytlne ve te. 
lcfımUliinc göre tunlf ettim. Sonra 
hiç ara vermeksizin, gayet tabii 
11ekilde birbirine hağtadmı; öyle 
l<i ek yerleri asla belli olmasın. 
Roma.ncla bizim lıihll~miz ve b'rbi
rlmbe anlathğmnz fıl ral:ır birer 
hiidi'>e 5cf.ıllnc solm!mu"}tur, 

Eserin mUJıim 1 ısmnıı olrudnm; 
yapmac·kmr, ~i'iirmolcl" yok; ll lfıı• 
teınlz Ve nlt!"ıılır; l)ie huı· ,.'.'! Grt • 

dm i hıılk filo;:ofarr.u1.u h ·Hu~ . .:n 
IYJ ~ldldc tanrtmak iQ.in şimdiye 
J.-nılın· ya.zılanlann b:ı,ına ltoyıılıil". 
rb:, Muharririnin söylediği gibi 
ya.kmda ba.s>lıru tarihi rom1lQ yaı.,. 
malı l'ltlyen gençt.rcde örnek olur. 

K.ADIRCAN K.AFLI 

too.ret kalıyar, Faıkat, bUtun bu kı. 
~ç ve diş gıcırtJlanndan mut.lak 
bir hakikat anlqtlıyor lcl bUUlr. 
devletler dünya ytbllnde ve tar:h· 
to bir Blüm ve ct.bim eaa.t.1 ~dığ·. 
nı ürpererek duynıtJlll&rdır. 

Gerek A•IJ'tlpaıım içinde ve gerek 
dışında çat'pışnn casus tefikilA.tle.r: 
da, nitekim, bu ölUm dhim luzHe 
mUth.iş bir 1\1.rettc bo~a'i<tadır
lar. 

Bugün Avrupa içinde görünmeJ 
adam olarak do~ıp da bU tun bu 
manzarayı~ gördükten 
Fonra Jnsruıaı zihırlnde &u kanaatin 
belirmemesine imken yoktur: 

Bugilnkil harp, bugUn dahi, ha
l·ika.tte uIA bfr Avrupa harbi de
t':11, bir cihan harb"dir. Zira. nler.t 
r. ·anı.le de fille bile, bugUn, harbe 
clrnıiıI. glnnemi~ bUtun devletler, 
gizli olarak 61Um dirim çarpşna ,, 
sile harbe tutuşmuş bulunuyorıar! 

Karan 1~ ba.qlamış olan bu el• 
t-.a.n ham!nln birdenbire alenilCfi ,. 
nıesi için sadece harp yeınruvanrnırı 
beklc.ne1l saatler Uzerlnc gclınCSİ 
Wi geleceldir. 

BugUnkll Avrupa ha.mlılln eD 
parlıık ve en haldki nınn tığm1, ba
na, A lnuuıyndan kovulan meşhur 
Aynı;,ta.ynuı husu..qJ ktitlpllğinde tıu 
Iıınmuş \le Bclciika muhncfrler·ıc 
işgal cdi1mGmi; Francmya kac: r. 
bir filozaf YnhudinL"l yt-p"'~ırıı 
cöylersem hayret etmeyiniz. 

(De\"amı urJ 
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