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\'•ıan rr •zir' Mecııste siy'"15i vaziyet 
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!tlİ r ~ dan t.emas etti
~~ lrlfllet hesabına yap-

~ ~ .. baıw~lattıJcaın gibi, mer
~ ...... ~ halk lhttyaçlarm. 
~ l.\'det etlerinden taze in· 
~ -.ı etttıer S ~!~ Alecİisintn httra· S ltttıi;cıgq IDilddet zarfmda 
S-. ._ Clcl~ eri büyük bir sürat 
S>'d~~ Ycnı yeni inkişaf· 
' • ''-ıhn r.. Afrlkadaki mu. 
~ lllhr ı...r:tap bir hale koy-
' it-... "tık bir tan Balkan bit&· 
~ ~,,. hanı haline glre-
\'~tlJisllla \'11 Bulgaristan Al- 1 
" 11:1.; ~rr lllaruz kaJmışlanJır. 
~~ 1116~nıa\'utluk arazl-

'ı '' ~rlep .6Cli bir surette 
h.... ilci b.aJıı~ "'-~ 'Yltıe tattı an anta,.Iıyor 
~ ~r-·· de\'.l'eslnde dün· 
~"111 b ' olan nıan:iaı'alan 
~~-11na kadar gel-

~ ~ f&allyett harbin 
S~- ~ anla.rda başla
•it )~ l'ldyenı... makadde-
~ ~ htiktınıran salahiy& 
~ .... ~:- BüJ1lk Millet 
~~~ ~ l'btl ifa ederken 
~~--., bu mamaranm 
~. 'ilıa itibara alarak ha-

'ıı de hiç şüphe yok-

~~ Arın 4-"' -~ !reellsi poHttk fa· 
~~ t~ ki büyük ntan 
--..L.~ on1lll ''81 içinde miitalea 
tllıt ~ \·e biit~~id~ gelen ka
~lib._ h .~J'I tetkik etmek 
~ • l'- d ~leri de buluna-

~lll b=~ en mühim 
lıb:..~. l"en,ı ll'les&kl te~ldl 
~ ayak sene btit~i harbin 
llıt~ lt\·"ecıı:bğr gUnlerde 
l' Ş buhınmakta-

lıtr eaat ~ 
"'-~ -~,6~'81 şUpbP.Siz Tür. 
~ ... ---da.at IA& kudreUnJ artır· 
'~ kıı. .... ~ IDiltaJea edllcblle-

'l'ıı:... ~-.ner1 haiz buJnnnıa.k-
't ~IQfttlba b6 
"'-:_•let ı.ııııı ~c faau3 etleri gl-
llıtı~ '"ataa ctıertnın de mizanı 
~~.. lllild&fauw ve bu 
ri.~ ~~lan mllli birliği 
"4ı ~ elt • ı· aşa.dığmuz 
'...... oı:::'YetfnJ onun tarl
,~~ lclJtt ~- 80nradl1' ki 
~s~ eetğlz. Bu ehem· 

General Antenesko 

Antones~co 
Bir beyanname nefretti 

Alman işgali 
Romanvaya birçok 

fay ~alar tem:n 
etmiş 1 

Bükreş. 9 ( A.A.) - Rador a· 
jansn bildiriyor: 

General Antenesko memle~~te 
hitaben neşrettiği bir teblıge. 
şöyle demektedir: . . 

Sınai veya iktısadıyat~~.zı ~n
kişaf ettinneğe matuf bUtun ile· 
tısadi anlaşmalar, Gene!31 An • 
tenesko taraf ında.n Berh?, Ro -
ma ve Viya.na ziyaretlerı ~na • 
sında ortaya konulan ve Führer. 
Duçe ve Mareşal Göring tarafın· 
dan tabii olduf?u beyanUe ta;ma· 

(Devamı 2 ncıde) 

prensiplere ~adakat bo tatil de\.·· 
resini i.nzasa olarak geçinnenıl· 
ze "-esile ,·erml§tir. Tlirklye Bü)1lk 
M11Jet Meclisi yeni mesaisine bu 
hava n bu politik prllar lçlnıle 
başlamaktadır. 

YUGOSLAVYA 
Almanya ile ademi 

tecavüz paktı 
imzalayacak 

Vur an·stana 
hücum 

Sdaniğe tayyare ate§İ 
ile ba§lıyacakmıt 

GarJI Trakya 
Sivil halkı botalbldı 
BeJgrat, 9 CA.A.) - Uıtited 

Press muhabirinin iyf haber alan 
mahfillerden öğrendiğine göre 
Yugoslav hükumeti salı günü Ber
linde Almanya ile bir ademi teca
vtız paktı 1nizalıyaeaktır. Diploma
tik mahrıller Almanların pek ya· 
k'llda Yunanletans lecavths etme
lerini beklemektedir. 

Yunanlılar Trakyanm sivil hat. 
kmı şimd"den tahliye etmişler ve 
Selinik'in gcrbmda b'ir müdafaa 
hattı tesi.<3 eylemi3lerdir. Yunanis· 
tana karşı yapılacak Alman taar
ruzunun Seliniğe bir bava bUcu· 
mu ile başlam&l!lı mümkUndUr. 

il ·······- • • .............. -

1 Türkiye ve 

1 ~~~?:!:~~ç~ 
i tazyik ediliyormuı 

SoCya, 9 (A.A.) - Bitaraf askerl 
mUşalıIUer Almanıa.m 4S aaat zar
t'md& :Makedonya ve garbi Trakyayıı 
yUrUyeccklerl fikrlndedlrler. Bununla 
beraber, ibqka bazı delillere bakılır· 
sa, Almanlar diplomatik gayretlerinin 
lnki.§af etmesini bc!·lemektedlrler. 

Bu arada, Almanlar, Türklerle Yu 
goalavla! l\zerlne mihvere iltihak için 
kuvvetli bir tazyik icra ediyorlar Al. 
manyanrr Türklyeye İngiltercdf'D ay 
nımus için JokomaUt, mııldne ve lk· 
t,ıaadl tavizler tekllf ettiği bUdlri!mek 

tedir. 

Bir italyan 
Generali 

Yunanlılara esir düştü 

Yunanhfar yenı 
mevzılc r aldllar 
Atana, ı (A .A.) - Yunan ordulan 

baJkumandanhğı tarafından dün ak 
pm rcı~redllen 133 numaralı reaml 
tebliğ: 

DünkO harekAt aynı muvatfakiy<'t· 
le bugür. de drvam eylemi§tir. Şiddet 
ıı ve çetin blr muharebeden sonra yeni 
dll§m&n mevzileri l§gal edilmı,tir 
Bugüı:ı de yeniden ıooo den fazla eatr 
aldık. Birçok otomatik .UAbla havan 
topla1'1 ve mebz"nl miktarda dlfer 81 
Wıl&r !ltiJWD ettik . 

(Devamı 2 ncide) 

Yugoslaeyanın hudutları; .. gösteren 1..arita... 

----------------------------------------------
Atinanın ı 

Son sözD 
Afrika cephe.inde 

Yeni şehir'er 
işgal ed.[d' Yu:ıanistan en son 

... 
çocugunun en son 

nefesine kadar 

Mücadele edecek 
Atına. 9 (A.A.) - Atlna Ajansı 

biluııiyor: 

Trablusgaı p 
Limanı ve tayyare mey
danları bombardıman 

edildi Bazı propaganda.lar, Yunanfatana 
kar§ı &lnlr harbine devam ede~k §U 
yan resmi tehditte bulunmuştur: Londra, O (A. A.) - B. B . C: 

Balkcnlarda sulhu temin ve Kar..§ık. Britanya zııblUerlnin kumanda· 
uk amııı olan Yunanıstanı bertaraf sı altındaki Habe~ vat::ınperverle 
etmek mo.luındlyle bu memlekete kar. rl Burye den r!cat eden 1taly~ 
ıı l)f nşllccck aBkerl tedb!rl~r tıuau ı kuvvetlerini pusuya düşUrmiişler _ 
sunda ancak zamanm, yerin ve kulla dir. Rical eden İtalyanlar bir 
nılncalt ıu.ulUn intihabı kalmıştır milddet Ciga l:asabasında durmuş • 

Bu aoğTudan do~ı11ya yapılan tc!ı lar ve pel'§embe Babahı erkenden 
dido geçeıılerdo Yunan b:ı~·eklllnlc buradan aynlmtı,lardır. Pusu, Su. 

(Devamı 2 ncide) (Devamı! ncide) 

Dörtler kupası maç·arında 
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A BAŞINDA 
Aritonesko 480 harp 

Hayvan:ar ve har 
Hıup bql&dığı muıarda clıı' 

T Çankayfe7l 

KomUni stlerden . . 
gem1sı 

Yardım istiyor 

1 arıhten: 

-YAZAN-

HiKMEJ MüNiR 

(Bas tarafı 1 incide) 
men kabul edilı::!ş olan şu ::J 
ana prensibe riayet edilerek ak • 
tedilecektir: , 

1 - Milli servetin zıyaa uğ· 
ratılmaması, 

2 , - Mılli ekonomiye g<. --:~ 
Yahudi veya yabancı sermaye -
nin yerine kaim olmak için, ge
rekse iktı3adi istiklalimizi ala • 
kadar eden yeni sermayeler ya
tırmak suretile hiçbir nüfuz hil· 
kUmetin muvafakati olmada.c vu 
ku bulmıyacaktır. HUkfunetin 
muvafakati de, yalnız devlete a· 
na ekonomisini sevk, idare ve 
kontrol imkanını temin eden 3e9 
viye hasıl oluncaya kadar va.ki 
olacaktrr. 

Be ay sonunda Jngiliz 
donanmaaına iltihak 

edecek 

Çungking, 9 ( A.A.) _ Başku· atı.an, LUy\lk bı.r ihtıına:;&Jllll 
mandan Mareşal Çankay!}ek ha- ya glltUrOlmu.::erdl. lb ~ 
len Çunkingde içtima eden milli • ruz. c:tıııkU hayvanıann 

Loa4ıa.. (A.A.) - AmlralWc dal· 
resi n•all ml15te§a.n Varrender, dDD 
aöyleıtlğl bir nutukta, bahriye tnp.atı 
aahasmda lngtlterenln yapmakta ol· 
duğ"J milli gayretlerin bUyiCilUltbıO 

tebarf.:z etunnı, ve d~tlr ki: 

halk meclisinde uzun beyanatta. 1 kimler bile bulunuyordu. afP 
bulunmuştur. Geçen glln yeni bir ııav cı-ıd 

Londr.ı hayvanat bahçea!D yt 
hayvanlar için aığınak}at _.ıatl 
batta. ~ tıırll gazd.ln korunıı--..... 
lca!Jo.Aen tertiba t aımuıı§IJI'~ 
bu havadlslere dudak bili' 

lstanbulun meydanlarını 
hor göımigelim 

• AKS!:M Meydanı, Emln5nü Mey· u'-relllr gibi ve o gayreUe öğrenme~ 

danı, Beyazıt Meydanı, Cinci dir. 
d1ı:ıı, Okmeydanr". Nedir bu ka· Bu sureUe elde ec11lecek lsti!adcnin 
na·ydan! C<:lle.)l bir Uaan ögrenmekteıı gelecek 

leydan koleksiyonu mu yapıyoruz? menfa.atı geride bırakmıyacağına emi. 

ce evet.. Ve bunun b1r IQ.zum 
"'w.a kanilm. Meydan, Türk nı. 
un lfade.!.ldlr. Dar ve sık.mtılı ıa.. 

rin içerisinde ynpınağa bir 
t1 1ı amamış halkımızın, yiııe dar 

ıakmtılı sokaklarla dolu olnn bU· 
l::lrlcrlnln içerisinde, ı<cncllslne 

e uselll w ferahlık veren man· 
1. tıtrkaç gcnı,, meydanının man. 

dır 

rn' at karlara 
ihtar 

nim. 

• * 4 

Hahiki modern 
bir din adamı 

V EFAT eden Diyanet İ§lerl Rel81 t 
Rlfııt Börekçiyi §ahsen tanrma· 

dığmııı. mUtcessınm. Bununla beraber 
onu, r.ahseıı tanıyor muşum gibi vefa· 
tmddll OzUnW duyan ve derbs.l kale. 
mime sarılarak ••aydınlık ilim görü. 
§il., :ıO&. o mükemmel 6imıumıa Uk 
mersiye yazan ben oınıuıtum. 

Ri!at B<'lrekçlnln hakiki mil.nada n«ı 
kadar modem blr adam o!duğl.nu dü 
ıtınUnlı7. ki. cenazesine gönderileceği 
nl çok iyi bildiği yUzJcrcc çelenğiıı pa 
rnsmın bir bayır mile~ yatını. 
ma mı vasiyet etml§. 

Führer, yüksek yapıcı kiyase
tile, şurasDll resmen beyan et -
miştir ki. Almanya Romanya_·a 
kazanç temini maksadile değil, 
Romanyanın yeni Avrupa niza· 
roma ve bizzat Almanyanın e -
koromik menfaatlerine faydası 
dokunacak olan seri ikfısadt in· 
kişafma yardım için gelmekte • 
dir. Buna binaen tasvibi olma
dan hiçbir kati ır.uamele yapıl. 
mıyacaktır. Bu kabil gayri mun 
tazam muamelelere tevessül e -
den Romenler ihanet cUnnil 'le 
suçlandınlarak tecziye, yabanc: 
lar ise 24 saat zarfında teb'id e
dileceklerdir. 

Romanyaya giren veya Ro -
manyada kalan Alman kıtala.-ı 
hakkında tebliğde şöyle denil -
mcktedir: 

"En ~ bu ay nlbayeUndaı entl 
on tkt aylık devamlı milli gayrttlertiı 
neticesi olarak, küçUk ve bUyUk, as
gari t~b harp gemfalnlıı ln§8.4tı bJU· 
rilmış cıncaktır. Bu ra.l~am Jer.l.z in· 
patı programmm tatbikine ~anıl 
masmdıınberi herhangi sene içindeki 
gemi ln§aatmm beJ mlalldlr. 

A ner~ka 
meclisi 

yan 

( Ba.'l tarafı l incide) 
8 -Yabancı htlkUmetler hesat.Dlb 

tamirat !şlcrl yaptırmak. Mesel& blr 
tnglltz zrrhlısr, rcfsfcumhuru !:ılrle~k 
Amerikanın menfaaUerlne uy.rm ad 
dettiği takdirde, Brocklyıı tezgAhtann 
da.tamir edilebtlecekUr. 

4 - Ameorlkanm yardım etttl1 bO· 
kt'ımetıe mtıds.faaya ait her tUrtlı ma 
lt\matm. verilen malzemeye a.tt he1 
tUrlll pllln ve fotoğraflan verı.11rmek 

Kabul edilen tadil tektlflerl bu tuı· 

nunıa reisicumhura vertlen ıı&llhlyet· 

ierln 30 haziran 19'3 te munküi ola 
cağını bildirmekte, Amerikan aekerl 
mUesaeselerlnden doğrudan d(>ğruya 

Mareşal bu beyanatında Çin 
komünistlerin son faaliyetlerini, 
takbih ve bunları hususi bir or
du tesis ederek memleketin si · 
yast kontrolünü ele geçirmek i . 
çin harp vaziyetindeın istifadeye 
çiı.hşmakla itham eylemi~r. 

Mareşal şöyle devam etmiş -
tir: 

Çin hUkfı.meti dış tehlikeleri 
olduğu gibi iç tehlikeleri de kar 
§ılıyacak kadar kuvvetlidir. Çin 
komünistleri taahhütlerini ifa e· 
derek Japonyaya knrşı mUttehit 
cepheye iltihak ettikleri takdir -
de, halen geride bulunan mühim 
kuvvetlerin cepheye sevki mUm 
kUn olacaktır. Bu takdirde, Y' -
km bir zamanda milhim bir as· 
kert muvaffakıvet elde edilebi -
lecek ve o zaman muharebe cep· 
hesi 1938 den evvelki hatta irca 
olunacaktır. 

Çankav~k. komün;stlerl ken· 
disile işbirlil!{i ettikleri takdirde 
hUkOmetin kendilerine karşı as. 
keri bir harekette bulunmıyaca· 
~mı temin evlemiFtir, 

Afrika cephesinde 

mu?.. -
Belediyenin ber acne b1r1"Golf 

di ltl\1' etmesinin ııebeplerlll1 

ı.a bırakalım, t .. TürluerôB 
1 

tlt 
hayv!lLat anane haline gelDl!~.,re 
nun buçok misalleri vardlt· l" 
Hocanın ~eği, boca için b ~I 
oluşunu aa bunun bir ınl&a 
kabul tdeblllrlr:. -1 

Burnca bu vealle ile bir 1 

dan ~ h!edeceğtz. 
Es!dcren, 11özU gcçenıerdeJI Jll!ll 

lşl m1hkcmeye dUşer. Bu ad3 ff "* 
yet gtl2.eJ bır katın ,,-arnııf -'ffl 
buna göz koyınuşmuı:ı. ı<ndl ~ 
ôllt., d!l erek katın rüşvet ol•~ ,s 
mlş. Aoam canı kadar sevdı ti- P 
"·crme:ımıce, kadı da l§I görlll ıs' 
kat da\'&Cmtn sözü geçer tıır ~ 
şu, kadının teker meker asi~~ 
kadıı.r varır. Yalnız kndı, aV0 

Sif ı' 
setıe:ılnt bir tnrıu anıayanıııs·,.ııı; 
teaadü!en buluştuktan katır :ıllf 'I 

- Bıze gelen bu tekme, • 
mlıı tekmesi_ diye dert. )'aıııar· 

Ad!m: ıırOI-" 
- Klıcln olacak, bizim k• . .. . ""' AdamcaCızm birinin bir kÖpe ,, 

Bu kadar tabii 

meziyet aahlbi inBaııuruz var. 
ae.slllerl.mlz, maharew musiki. 
nmız, iyi a.kt.örlerl.mlz; ressam· 
, batt4 mubarrlrlerim1z var_ 

<sanlar, sahip oldukla.n mez.lyet· 
gelebilecek menfaati, yalnız 

rlne mi hasretmekle kalacaıc.. 

Bu u.rul, ötedenbcrl, Amerlkada u· 
mumt:~ınJ§ ve zenginler tarafından. 
hru!ta!ııı.nelere yardım vesilesi olara1< 1 
tatbik edilmekteydi. Ankanuım "'E 
tendi HazreUerl,. unvanmı bıhakkın 

muhafaza ctml§ olan merhumun bu 
••efenc.Lce,. harekeU, çiçekçilik sanayi. 
lmiztn aleyhine gibi görünse de hl2:. 
met <;tllği maksat bakımmdan yüz· 
lerce Jrere takdir ve ımusaıe JAyık 
görOlmclldlr. 

Bu kıtaJann yiveceklcri büyük 
bir kısmı itibarile Almanyadt. 
gelmekte, Rom~J _ıın iştiraki 
iktısadi anlaşmalarla depiş edi -
len ihacat kontenjanlarına kal · 
maktadır. Romanya. hükCinıt.. · 
tarafından çağrılan veya tı-....ı -
sit olarak geçen Alman kıtah:..rı 
için Romen devletine hiçbir 
dakarlık tahmil edilmemişti::-. 
Romen devleti, Al::ıan talim kı · 
taları için 100 milyon ley t~di • 
yesini taahhüt etmiş, buna mu· 
kabil Romen ordusunun aynı za 
manda tarlalara iş temin ede.. 
terhisine imkfın vermek suretile 
bir milyar leyden fazla tasaITuf 
temin eylemi§tİr. 

atmacak mal~E'me miktarını cemıtn 

:::?~ milyon tngillz liram o!ıı.ralt tahdit 
etmekte ve reisicumhurun birleşik A· 
merllaı hUkOmctine aJt müdafaa mal· 
zcmeslnin t'evrlnden evvel mildafaa 
kuvvetleri ba{kumandanlarile tstişare 
etmesini derptı eylemektedir. Gene 
bu ta:iil kararlan mucibince. reiırtcum 
nurun i'endlsine verilen sallblyetl ne 
"llrotıe kullandığı hakkında kongreye 
muntazam:ın mo.!Omat vermesi icap 
etmektf;dir • 

mt§ ve çok &!vermiş. Hıı.stıı.lllllıP ;I 
(Baf tarafı l incide) ce so:ı d rece müteessir oıınuş I'_ 

mnh .. usada bir mezar yaputl~t' f 
dllrmU§ ve canı için de tuka ttr j/ 
mek P'tlrip dağıtml§ .. TıplU 

59 
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ölüsü ıçin ne yapmak ltzıtll ,t) V 
mı§. Helk bu hail hoş gtırnıJYC tıiVJ' 
dıya §~&yet etml§ler. Kadı pUr ,,e 

lA bir akşam, gtlze1 aeslJ bir 
~lınmızm ortaya çıkarak. "lıAat. 
as re kıı11lık hediye &lınmaama 

dilmek üzere,, kendiliğinden 
1rermego ıaup oıcıugwıu 

yecek miyiz? 

enne.nne, ressamlarımızuı eaerler 
ayni çeşit gayeler uğrunda aa· 

ı çıkarmasına. muharrlr:erimlzin 
~-.) a.zıp kazancını kimsesiz yav. 

a. yoksul analara, dllf~m lhtl. 
n terketmek iatemealııe teaadllt 
'9cek miyiz? . . ' 
lıi Türkçeyi 
"'enmeli mi?ı 
İRÇ'OK kimselerin kafumt'Ja IJU 

sı:al: Eski Tilrkçe yazıyı öğren· 
mi? Öğrenmemeli ml? 

tliJr. bu mevzuda kavrayatıll11ğtm 
\ ru ki, okumu§ ve oltumakta 0-

tanJa,1.nrımızdruı mUhlm bir 
. eski Türkçe yazıyı muhak. 

enmes1 Ia.zımdır .•• Kütophane. 
~ bu kadar eser var. Buııla· 

ı )eni yazıya çevrilecek ml· 
ıhangl birisinde görülen keli. 

)eni lüı;ııUar lhUva edecek mı. 

ek ve d:ıha çok bnmek okuya· 
nıı.d:ındır. O sebeple, eski )azı· 
ğrenmekte ne mahzur vardır? •• 
ebJ d 11 için emek aarfed~nlu 
? 

• *. 
Kıskançlık 
vücudü yakar 

A KAPLARIN gllzel bir üi%0 var 
dır. "Hased, Cesedi hel!'< eder,. 

derler .. "Kuıkanc:hk vUcudu yakar,. 
gibi bir mAııaya gelen bu sözUn, bu. 
gUnl:Q alyaset dllnyasmda hUkmU, an_ 
ca.k zamanla kendini gösterecektır. 
Zfra millet de, birer insan vOcudO gl· 
bi DıUıula.nn eatrt olm~tur. lbtiraa· 
la .. yakıcıdır. Çok ktınselerl yakacak. 
t.ıT- Fakat yana yana gideceğinden 

d.. f{lphe etmemeliyiz. 

* * • 
Hikmet Feriduna 

A 7JZll\1 Hikmet Feridun! 

Yen! plrlerlmlzden' "Om Nan! 
Padma Hom,, §alrl Asaf Halet Çelebi 
lle çok mc:gul oldug-uuuzu görllyo. 
·vm. G<:ı:enlerde "Yedlgün., de kcnoi· 

siyle lılr mlll!kntın çıktığı gibi, evvel· 
ki gUn de akşamki fıkranda ondan 
bahsediyordun. 

Delıre bt~k Çdebt geldi fakat 
ıtlmdlyf>dek: 

B6yte dm almacb beyn~ 

blr Ç~lebl: 
ı.t&kMdm edebiyata h!Jımet l.se, se. 

nln ttet'ierln kA!I degll mJ ? 
4llJ W M42 :t»C:: 4 

Da.hill hattı hareketimize hiç
bir yabancı devlet hi<}bir suretle 
müdahale etmemektedir. Romen 
milleti mukadderatına sahip o!
makta berdevamdır. Milli siy;..si 
bUnyesi hakkında karar vermelc 
hakkını tamamen muhafaza ey· 
lemektedir. Almanya ile olan bu 
samimi sadıkane anlaşma. pren· 
sipleri Berlin, Roma ve ıson d~ • 
fa da Viyanaja v< 1Tlan ~örü; · 
me!ere esas t~k.il etıniçtir. T'w • 
men milleti biivük Alman "C milt 
tefik devletlerle olan anJaşmaya 
tam bir itimat ve iman ile daya
nabilir. 

HiTLER 
Mareşal Keitel'i 

tebrik etti 
Bercteııgaden. 9 (A.A.) - Hlt!er. 

ha§ kumandanlık genelkurmay başka 
nı M~al Ketlot'i bug1,ln r:tyaret e. 
derek a.ııkerllğ'e girl§inln kırkıncı yı•. 
döntımll ınllııaaebetiyle §ahsen tebrtk 
etmi~Ur. 

< > ass ... 

Ncvyork, 9 (A.A.l - NfJT}'Ork Sun 
gazetesi yıızıy:>r: 

"lrr":ılar Ruzve•tın > .... E'riltayt 

...a~·· .. stirUkleme8lne "n&nf olmlllc için 
-lld.3 uğra§War. sıyuı m~tır. 

ıin IT'°'•~•~.,sına ~ - -e lnfiradcılar J • 
mcrlk'ln'll harbe .. •-nıe;ıltıe man! ola· 
mıyae3ltfardrr. '"~rf'"""lar bugtlnı
~:td~ aııcak Amer!k--.,, "~rbe lir. 
mestnt lt-l-ılr etmet!e ır·.ıvaffak ol!l"u-. 
'ardır. Harp &J•; hinde olan Ametika· 
lılarm A.)'1BI C'ÜJl.:eın &'.!ne U&lmak· 
tadır. 

Ne DemeJl 7 
"Mesire yeri., dediği için kwıur· 

lu görillen bir muharrlrden Atn11' 
"sayfiye yerl" diyen bir ba§kuı 
da "felekzede" olmu~tur . 
Vakıa (mesire), (seyir yeri) 

(sayfiye), (yazlrk) demektir. Bi
rincisinde (yer) anlam· daha açrk 
görültir; fakat mesirenin seyir ye
rln"n de bir (yer) 1 oldul'hınu unut.. 
mayalnn. Savfiye de yalnrz yazlan 
oturm,.ya tahis ed'lmiş bir yapı de 
;;il, b5vle ya'Oılann bul ınduğu ve
ya bulunmaya elveri~U bir ~lge 
maTta.smı da verebilir. H~en yan· 
lış dememelt rrıaksa.dt ~öre (tavfl· 
ye ve •a. sayfiye yeri) denebilir 
dl'm61l. 

ez . .. ,. 

dan kuvvetlerinJn yandan ve ar • 
ıraaa.n taarruzu ile tamamlanmıı· 
tır. İtalyanlar tamamile bozguna 
ufrain11lar. 300 yaralı, 100 öJU 
bırakmışlardır. z·rhlı otomobil ve 
mltnly!Szlertnt '-" terkederek Deb 
ra Marcus kasabMTDa ~ekJlmişl er. 
dlr. Habeş ve Sudan kuvvetlerinin 
zayiatı pek azdır. 

SomaJlde fn~Jfz kuvvetleri. Gra. 
ı:lanf'n'n Habeı harekatı emuuım -
da Habe11tstana ırlrdfğl araziye vl 
!!ıl olmuşlardır. Dolo zaptedilmlş _ 
tir. Brftanya kuvvetleri ile Negel 
li aıumda 200 mil mesafe kal -
mıshr. 

Kahiro, 9 ( A.A.) - Ortaşarl. 
İngiliz hava kuvvetleri umum. 
karargMıından tebliğ edilmiştir: 

IJibvada, 7·8 ~ecesi, lngilız 
hava k'1vvetleri Tra.blus~aro ti· 
manmı bombudnnan etmişler · 
dir. Demiryohı Uzerlnde bomb. 
larm natladırn ~armmü~Uir. rre 
za Trablusgarp vilayeti dahilin· 
deki hava mevdanlan da bom • 
bardıman edilmi§tir. 

Doğu ltalyan Afrikasmda,ı in· 
~liz bombardıman tayyareleri 
Keren • Asmara yolu üzerinde 
çok büyük hasar vukua getir • 
mişler ve Keren bölgesinde. i 
düşman kıtalan ve mevzilerini 
bombardıman etmişlerdir. 

Dl\n cenup Afrikası avcı tay
vareleri Asmaranm cenu,!>:.mda 
ik! benzin depoeu ile bir kam • 
yonu ateşe vererek tahrip etmiş· 
lerdir. 

Biltün bu harekattan tavvare
Ierimiz s:ıTfmen dönmUf]!erdir. 

LJı~ ~r bil' ~crvi~. elli !dlo ağnlığ.ndaki büyük b:r 
ipfa saçlııı ına tuk;ı . .. k, ellerini hiç kullanmaksızın, 
yerd n kaldırmış; yine lıaşka bir derviş de yere 

anın sivri bıçaklaruı üstünden çıplak ayaklarla 

i ôÇôl'JCÔ 

'.eiutıanff(tJbmtJdin, 
SOnne!DöğOnö 

ve açık, ganiş l.ol.u olar~ dlkillrleıdi. Göııılck Uatlrne 

pLu:dcn veya dimiden b r mintan, onun lstüne de bir 
.kaftan giyllirdl Vilcudu ve kollan tamamlle örten ve 
topuklara kadar inen bu kaftanlar pamuktan, taftadan, 
6atenden, çuhadan veyahut da ipekli dibadan yapılır; 
bele de mUteaddit kıvrımlar yapan renkli b:r taftadan 
geni§ bir kueak bağlanırdı. Bu kuşaklara 88.hibinln ha· 
li nuilisine göre bazan çok ağır ve kıymetli taşlarla kah· 
znaı işlenml§ bir hançer il!gtlrilirdi. Kaftanlar.o çevik 

yürılıneyi kolaylaşt.rrmak 1çin dizkapağnıdan itibaren a· 
§ıı.ğıya doğ."U yırtmaçlan bulunurdu. Bu eteklerin bele 
de dolandığı olurdu. BUtUn bunl&rm üstüne zevke göre 

genif veya dllr kollu bir clibbe giyerler ve lw,sın buna 
lı:Urk karılatırlardı. Osmanlı TUrkler!nde Jrlirk 1•-··., se
neler rağbette kalmış ve İstanbul pazarlan bu ltib:n·la 
dllnyan'll en makb'IJl kllrkleline ağır bedellerle müşteri 
bulan yerler olmuştu. En kıymetli kürkler aamurdan 
yapılırdı. 

rllmu.ş, geçmişti. 

Hlııd fakirleri başta olmak ilzere dilnyanm he-men 
ko rsinden bilhaaııa davet edilerek getirilen bu 

k sanaUllirlnrm dü[;tin günlerinde gösterdikleri 
hokkabazlık mar'fetleri, onlan seyredenlerin hepsi 
rinde derin bir hayret ve yü.kack bir takdir uyandır

' ve dUğünün binbir eğlentWne ilaveten bunlar da 
un parlnkhğuu artırmı§tı. 

l>ü~n cğlentUerlne Beyo~lu ve Galata Rwnlan da 
ııaat halinde aynca işt'ra.k etmişler ve ellcıinde kır
.-, !ı8J'I, mavi, b eyaz r".nklcrde ve dörder köşeli §ekil. 

sUslO ba)Takla?' tnşmı~lardı. Yüz Rwn delikanlr 
dan mUrckkep olan bu kafilenin hepsi de srrtlarma 
bu lu kırmızı cek~Uer, başlanna kUlfılılar giymiş ve 

brma c;ıngtraklar takmt§lardı: ellerinde yalmkılıç· 
vardı. Bunlar lskenderlycnln eski ıehvetengtz ?'a· 

-lannı yaparak gcçmI.,ıerdl. Bir Rum dilğUnUnil tem
n blr bert de ayn bir alııy teşkil ediyordu. Bu 

tte otuz Rum de>llkanlısı sırmalı nıbalar UstUne 1n· 
rle ve kıymetll ta~lnrla mUzeyyen kad'le baratalar 

1erdl. Aynca otuz Rum genci de kız k-yafetlne 
olarak dU~nde kadınlan temsil ediyorlardı. Gc· 

• güveyi bUyUk bir fpek §eml!Iyenfn altında ve bu 
bllDit kMlik heyetin ardında ilerliyor ve arkadan da 
~ kız kıyafetine girmt, birçok del'kanlılar gellyOl'du. 

t-Jtıtlar bu gibi meraeime Tilrt ka.dmm değil, hrrlstl· 
kA".!mTft dahi ı~ttra.klnf za.m&nm havealMı hazmcde» lçfndir lı:i , bu Rum dUğilntınde kadın rolUııQ kadın 

~tllae liPDlt 4eHJrenh1.,. __.._ ~ 

!Jazan. H. U. 
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Esnaf:n VP. tekke menauplarınm düğün gtlnler'nde 
alııy hali 1t!e günlerce devam eden bu geçişin ile o vak· 
tın tekmil fiyinme tarz ve cıeklllerl de aynı zamanda 
t.tı:rn danı •. Cltl :ıoksaıuıız bir naıc!P tı>şhlr edilmiş bulu· 

nuyuıc.u. çün"u orada H' çUk, MıyU.• · tıt.Mde her sınıf 
asker; resmi ve divan k"yafe .. ler:ıe alay g&terdllderi 
gfül mlllld ve ilmi devlet ricali ile her mezhepte tekmil 
halk ta.bakam da kendilerine mahsus llbaa ve ktyafct
lerle bulun:nuş oluyorlardı. 

Eski Türk milli kıyafetin! ana hatlarile kteaca ifade 
et.nıck icap ed"rse O"lU her şeyden evvel (ağır ve hey
b3tlJ) diye tavsif etm-;k doğru olur. CC'rçl Türklerde 
serr•tıı, sank, cllbb~. ~uş:ık ve ayakkabı gibi eşya he· 
men her meslek ve muf için ayn renk v;, biçimde !dl ve 
bunlar u. çok sahibinin mesleğini ve içti.mat mevkllni 
belirt.en alAmetle?'di. Bununla beraber bUtnn bu efYS." 
nm da yine umumi mahiyette Türklere aidiyetini der
hal bflcllren mUştcrek vamflan vardı. 

H'll ve vakti yerlnd~ olan TUrkler. f~ t'!lmamr ola
rak ince ketenden, muslinden veya ipekli btlrilncülrten 
;va111hn11 gömlf'k giyerlerdi. 

'Bil J:&ılekler r..:uııa. dtzkapslrlanD& b4at' -

Pantolan makamnıda iç donu tıstnne çu..,lldr.n 
ağlr işlemeli ç-.ıkşırtar ve p.Jvarlu giyerlerdi. Bazan 
bu §&.lvarlar pek genle ve bOl olarak dlldllrlerdL 

Ayakb.ra :ıl~lAde sahtiyandan bir meıt ve Ustnne 
de pantufla !eklinde bir Ust giyerlerdi. Ya#murlu hava· 
larda veya hayvana blnildikte san, lnrmm veya siyah 
marok~nden ç':mıe ıekllnde potin giyilirdi. Bq küıve!f 
olnrak eslti TUrkter çuhadan veya kadifeden mamul 
yuvarlak t:akyeler g'yetlerdi. Bu tatyelerfn içerisine pa
muk döeenmlf olurdu. Vstıerlne de tülbentten veya ı.. 
pekten mOteaddit kıvnmtı san1r ll&rtl-rdı. Sanklarm sa· 
nlma şckfJlerl, bilyUJdilkleri sahibinin mezleği ve içt.1-
m!li hDvlyetlnl aym! ederdt Eakf TUrkterde menrlarda 
bile, ornd:ı yatan'D hllvlvyett mezar tMlannm tepealn.. 

daki MnJrle rm ..lılill.llaJ.tıblrlla ettlrflfrdt 
c.Ad'ea ~ 

- Bre nadan.. bu etUğin lf ~ 
Ur. Blr klıpeğın clyfesıne bıleıı' 
tazim oc dcme;ktlr. Esbabı 1'~ 
ltopetmE' bu derece ~et et l 

Uzeyr Peygamber bıle eşeıııı.,,; 
mert!ıtıe hürmet etmcmi~Ut· ııt ~ 
sen bir zındık, putperest, y&b 
başm;i-ı değilsin .• demi§. ~tİ 

Adam işln içinden sıyrııatnl~ 
anlayırca: rt/ 

- Fnndlm demiş. tşln aaJ.I ~ 
dtğlldlr. Kerem edlnl.z de aıı;,, '/ 
Bentm köpeğim bqka kOpt , 
değilJir Birçok iyilikleri var~ıd 1' 
cUm!c malından bAklpayiıltze iS '
ac;ka vıı.ıılyet elml§tlr. ıznl.P • .J 
aa gideyim. akçalan gctirlP 

0 

' yeUeı1 eda edeyim.. 11: Kadı derhal rengi değtştlttıl ~ 
- Al.ah Allah.. demiş. ıııte JP'ı ~ 

ıar oöy:ectır. Sahibi nJmet oJall 
ttırlll Çf'kemezler. 

Pa.ra·an alınca: fi'_ 
- MCteveffanrn cenares!llı!f' 1 

anmadık., bari matemini tu~ 
meyi cc unutmamt§ .• 

IUM HAKLI 
Elbettf:kl bir taraf b:ıklıdr... 
Kadı.)a: • lf 
- Da,•ayı nuıl fııslcdersiJllı 

sorınu;.ar: ~ f 
- Haklıyı baldı, hak8IZI h 

l:armakla .. demi§. 
- • 7 a ikisi de haklı lae.. 
GUlır.Ug: ~ 
- Een demi§ bunca yıldlt ~ 

ederim. daha iki hahlınm 111 , 
kapaın~an içeri girdJğlni gö~ /il/, 

-====-======~ 
.r ıtalyan gener~ 

es:r edıldi , 
(808 tarafı 1 i11!-

Hs\'a kuvvetJerlmlz muhare ~ 
baamda askeri hedeflcrl muv.tl-CO' 
le bombardıman etml~lerdlr. ~ 
tayy.ırclerlmlz llslerlne d!lııın~~ 

ESİR EDİLEN lTAL'l'~· 

GENERALİ . ..JI' 
Attn.n, O (A.A.) - Atitıa r.oI4'1 

bir tr.aıyan dağ fırkasının kUIOıı.!lıı/ 
otan general Gjura.U'nln Atna"" 
ta esir edlldlğinl blldl.'"IIli§tlr _:./ 

Alınanın son söz8 
(8att tnrnf• 1 ' ·~ 

yaptığı beyanatı tekrar etmell ""'."1 
le cevap veriyoruz. B&§vekll tJefP' 
kJ• ~ 

•'Yunan!stan hlç bir tehdide ~ 
etmez ve eonuna kadar kuvvetli 

61 
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tetiklerinin ve dosUannm ~"" I' 
UklAllni ve tama.mWığnu ınUCllV-
dece!<Ur., •• ı'İ 

DiıJer taraftan JUDU da kaY~ 
kt, Ywıanlstaıı hiç bir k1mSe ta ,1 
dan karırıklık lınill olarak tavsı;o.,
lemez. ÇUnkU be§crl ve Ulbl ~ 
kanunlar, Yunanlatanm ancal' ~ 
ruza ultradığı zaman ayrıldığı ~ 
!deallne ve taarruz karşısm<!ll 
müdafaaya ba dır. Yuna:ıfstıı11 

l!on ~ •ğunun en son nefes.ne ıı. ; 
bu mı:m mlld&taa ldeaUa• i!JBDet 
~ 



~~~tü 8aracoğl~ 
.!1 gömüldü 

. Şehir Haberleri -
Dilsiz ve körler cemiyeti 

kongresi dün yapıldı 
~ ,.~rle bildirdiğimiz 
~~ ltU§tU ŞUkrU Saracoğlunun 
ıı...._ llaat ıs t Saracoğlunun cenazesi 
.;:::-"t CallJ.i~d CVl.nden knldınlarak 
lbL. .. li:dırnek () namazı kılmdıktan 
-,lllr apıdaki §ehltliğC' gömUI 

izmiroekı cemıyetle ~ ,1~~ciye vekiJıınız Şükrü b., L t '""1) li 
bı,_~d.iıtı ıcıare Y veı,m 1''aık öz· 
~· "aJi ve komut.anı Ali Kıza Ar 

• tl?ı.ıı.i bcledlycı reisi LOtfi Kır 
~ ~~ nı.UdUrU, İstanbul ku· 

' dabnıye Akademisi kumandanı 
il, kotı.soı VekiU ŞUkrU Kaya, Al 
'ert lataııbuı °:1 \•e Alınan nto.~emıllte 
ıı.ıı t~.~t>l'f Üddeıuınumısı, şehrin ı
~'§tuı- "e birçok zevat hnzır 
tı. 8ay~ Cenazeye BaşvC'kllimiz 
f:>t.~llldaıı bir çcl~k göndermıs
~~ l'ıl~ka dahiliye \•eldll Fnl~ 
~ıı l>aPcn tn Kırdar, Alman el· 

l'l birer ve RUştU Saracoğlunun 
' Çt>lenk göndermlşlcrdl. 

1\ Ş t DelıiUik 
I\· tlkrtı Sarac te detnediJdl.ktcn son 

OJ!'Iu hazır bulunanla 

..;~kkur 
Ol\ıtıı ,1, Cdcrtnı nrka"Q 0lıır BİZ 

~ ... y "'"Y • 

da 
e hitap elmiş ve hazır 

...... 8ıı : 
de-~ ~ olsun, demişlerdir. 

~ buıu::a ŞUkrQ Saraooğlu me· 
-~ ~:tUn halkm ayn ayr• 

,,._ dörı Vektuınız bu o.k§am .An.. 
'Cektır. 

birleşme kabul edılmedi 
lstanbul sağrr, dilsiz ve körler 

cemiyetinin .1 evkalfıde kongresi 
dün öğleden sonra Eminönü halk· 
eı.i salonlarında yapılmıştır. Kon· 
grede uzun ve gUrllltülü ( !) mü
nak~alar olmuşsa da dinleyicile -
rin bu münak~ardan bir şey an
lamasına imknn C1! vermomistir. 

Bil&hırı> verilen i7.ahata göre 
ciünkü toplantıda heyeti umumi • 
yeye lzmir dilsizler cemiyeti ile 
birleşmek mevzuu etrafında fikir 
teatisinde bulwunu5tur. İstanbul -
dnki cemiyet mensubunun 700, tz
mirdekinin ise 39 olmnsı dolayı.~ile 
birleşmeğe imkiin görülememfstir . 

İstanbul dilsizler cemiyeti, mUs-

tcmiren çalı:şmastn.R devam e.:Je 
cektir. 

Gelecek lıafta Ankaraya gıde
cek olan dilsizler orkestrasının ve
receği konserlerden eldP- ıodl~ecck 

hasılat ile gelecek ders yılında 
dilsiz ve sağır çocuklan için ley
li ve nehari bir mektep açılmasına 
karar vcrilmi.'5tir. içtimai yardım 
bütçesine de 500 lira zam yapıla· 
caktrr. Aynca kimsesiz körlere 
haftada 50 kuru.5 harçlık ve birer 
paket sigara verilecektir. İdare 
heyeti azasmm bazılarına U~t. 
bn.zrlarma da manş olarak a:rlık 
verilmesi hususu dn, dün alman 
kararlar arasındadır. 

Bir bar müdürü 
yaralandı 

Dayak yıyeceğin~ anuyan biri de 
ıki kardeşı bıçakladı 

Evvdkı gece şctırımi.7.d<ı. ık! yarala ı §U. ıuan.: mcwuı wıu oldurmeaıne mey 
ma va.kası olmuş, 3 kişi ağır wrcttc dan bırakmadan yakalanuşlardır. Blr 
yarala.nmı§tır. çok ycnnden aldığı dt'rln yaralarla 

KaLılden &abıkııl.J TakBundc Kur kendini kaybeden Ahmet R:ı§ Bcyoğ· 
ba.lyıcı npartımnnında oturan Çakır lu hıu.t.aneslnc kaldınlmışur. 
lzzet,evelkl gece muhtelit meyhaneler· DiGl:R l'ARALAMA 
de bir hayli içip sarhO§ olduktan ııon· Diğer yaralamn va.kası d:ı, l<"'a.Uhte 
ra saat iki sırnlarında Garden Bara KaragümrUkte vukuagcl.mi§Ur. Evclki 
git.m!§, bumda btr müddet otunıp ak§am üz.eli burada Snrma.~nk cadde· 
dansetmJştlr • ilinde Velinin kahvesi önünden geçen 
Çakır Izzct daıuıett.lğt artist kadın Mehmet oğlu ŞUkrU ile kardeııJ S~ba· 

ltırclan birini beğcnml§ ve bunu alıp haddin, kendilerinden alacııkh oldukJ:ı· 
evine götürmek istem)§tir. Fakat ka· n Ali İbrahim ile karşılaşnış ve pa· 
dm kabul etmemi§, bunun llzerine Ça· raamı istemişlcrdJr. 

kır izzet kendisini kolundan tutarak Bu ytlzden üç kl§i arasında mllna 
zorla cllrüklemek wteml§Ur. kaşa çıkmış \'c biraz sonra da kavga· 

Gllrillttlye bar idare memuru Ahmet ya müncer olmuştur. Kavga csnamndıı 
Baş yet.lşıni§. Çakır İzzetin ell.Dden lk1 kardeşten dayak yiyeceğini anln· 
kadmı kurtararak kendlafnl teekfn et· yan İln'ahfm hamil bulundu#tJ kama· 
mek istemiştir. ınıu SJyirıJU§, ilzerlerine atılan her f· 

İdare "l:Demuıımun (lınc karıjJDaal• ki kardqt de mubtell! yerlerinden a· 
na sinirlenen Çakır lzzet; lıellıiden fır ırurette yarnlamı§tır. 
sustalı çakısmı ~"lanlş \'e Uzerln~ İki kardeş kanlar içinde yere yu· 
atılarak Ahmet Ba.şt muhtelit yerlerin varlanml§, İbrahim kaçarken yaka· 
den yaralaml§tır. Janmrştrr. Yaralılar Gureba hııstanes!· 

Biraz sonra yetişen polisler, u.rho· ne kaldmhnı§lardır. 
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!Dahiliye Vekil'\ıör p dlföalllllçe: 

1 Dünak'd:.d~nkaraya ISin·rharbi 
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. -
Hepsini verirler ve yalnız 

kurtamınğa çal şırlar. Pakat 
kurtuluş, glçicidir. Yurd ka 
ı:ndan pölıpöhçü demir gürül 
n ve lüırumsuz silfıh şakırt 
sel gibi bo6:ı.nan ya.hancı ord 

Geçen hafta 6ehrimize gelen 
Dahiliye Vekili Fnik Öztrnk bura
daki tetkiklerini bitirerek diln nk
eam Ankaraya dö11mU3tllr. Vekil, 
Haydarpaşa istasyonund:ı. vali idn
rel örfiyc> kumandanı, onmiy~t di
rektörü ve sair mülki ve askeri 
~!'.kan tarafından teşyi cdilmi tir. 

150 genç 
Alkollü içki kulanma

maya andiçti 
Yeşilay gençlik kolunun aylık 

toplantısı dün saat 14 de EmhıönU 
halkevi salonlarında yapılmL~tır. 
Toplantrya lstik!iH Marşr ile bn.ı-ı
lanmLcı, yeniden yar.lan 150 gc>nç, 
alkollü içki içmiyeceğinC' dair nnd 
içmi<ılerdir. Bazı dilekler dınlen
dikten sonra mUtenkip konspr ve 
riJmi!;tir. 

Teşekkür 

Sahne emektarı Karokıı.5ın ha
zin ölümü dolayısile, cenaze mo· 
ra.simine bizzat i,tirak etmcık ve
ya çelenk gönd<>rmck lütfunda bu
lunan sayın zevata ve kıymetli rnnt 
buatonıza candan teşclı:kilrlerimizi 
arzetrneyi borç biliriz. 

Karaknı:ın mcsl<"k arlmd.~ Ja.rı 

Kastamonada 
Urgancılık Kooperatifi 

kuruluyor 
J\ll.'>ta.monu, 6 (Husu!ii) - Şch· 

timiz urgancılar C'Snafı valimiz Mi
tat Altıok'un ba!}knnhğmda top
lanarak urgnncılığnı inkiı;nfr tize
nndc uzun uzadıya göıii~Uşler 
ve bir (Urgancılık kooperatifi) ku: 
nılması etrafında konuşmalarda 
bulumnuş1ardrr. 

Kooperatifin kurulması hususun
da urgancı f'snafr memnuniyetle
rini izhar etmişler ve öniimilıdeki 
Çarşamba gilnli saat on bir buçuk
ta. tekrar bu hususlar etrafında 
görü.~lmek üzere toplantrya niha- f 
yet verilmicrtir, 

~evler~ 
Konferans 

Kadıköy JlaJkev:tnden: 
12.3 041 Çarşamba akşamı saat 

20.80 dıs Bay Feruzruı Tekil tarafm· 
dan {Spor mlliJahabeleri) mevzulu bir 
konteran11 verilecektir. Herkes gele
bilir. 

ve b z 
Her s:ıvn§, gerçi bu· sinır ka.v

gnsıdır. Ama "Sinir harbi., 
terkibinin c ld brr geçntlşi va.rdir, 
denilemez. Eğer yanılmıyorsak, 
bunu ilk önce Feldmaresal Hin-
de nourg ı, ulla.nmıı;ıtr. · 
.M~oryn bataklıklanndan, par

lak bır zafer güneşi doğurt.an bir 
kumandan, o zaferle birlikte bu 
terAioi de tarıhe armağan etU. 

Ve i.5tc t.-imdi artık, her ağ-un 
t~krarlndıgı budur. Sinir harbi! 
sinir harbi! de) ip duruyorlar. Ta.'. 
bii ı:;artlnra bağlı zamanlarda tek 
tek hepimiz, kendi sinirlcrbnwn 
tc~lrJcıinl biliriz. Ortalığın kcı.rış 
tıgı, savns bayraklarının açıldığı 
r.E;'lr havalı günlerde ise, halkın 
sınirlcrini bir mcl'kcz etrafında 
toplayan, bir tek akorda ~Pn 
bnmbaskn bir duygu belirlr. 

Bu duygu, o milletin tarihi fjah. 
tuyetinP, soyunun bUyiiklüğUne, 
damarlnrmdakl kanın ~ıdıfı cev
hcro, ytirC'ğindeki imana gö"'rc d{'
ğişir. 

Eğer. sınir harbile smırlan çe~ 
çe\•re kuşatrlan illke, ktlı~la açıl· 
mrş, zeka ve alın teıile donatrl
mı!i bir vatan değilse; ba.5ka mil
letlerin hediyesi olan, bir tacı ve 
istiklfıli ta.sıyorsa, tarihe kendi si
lahı Vl' kc>ndi şerefile girmemisse 
böylo bir hal karşısında titrer. Ya
bancı istila ordularına yol halılan 
gibi serilir. Haydan gelen varlığını 
huya harcar. 

Böyleleri için, yer yüzünde can 
kaygısından başka hiç bir eı'.ıdişe 
yoktur. Onlara göre vatan, millet, 
şeref, tarih, gurur, istiklal, bay
rak her şl'y, hE'r sey sadece Cali 

içindir. 

o topraklar üstünde yerleşır y 
l~,IIHY.&, kurtuluşun da ~ıa izi 
mnz. 

Bir buçuk yıldanben, bu 
kurtuluşların maskara halle 
ibretle görüyoruz. Yalnı:.ı: .. 
ln.ndiya". bu t1erefsiz kamnl 
için?e. p:ı.rıl p:ırıl yanı,> or. 

Sınır harbi önünde, yine 
milletler vardır, ki propagan 
p:ı.lavralar, atıp tutmalar, kay 
çarpan rilzgıirlar gibi, onlann 
yaklnrr dibinde> dnğtlıp giderler 

Etten ve kemikten insan 
en korkunç §C) ölümdür. Fakat 
sanm bir de ruh ve cevher 
vardır, ki ölilmden beter felil: 
ler içine dUı;meml'k uğrunda 
lip dfrllip hin kere ölmek ısterl 
MJlletkri ebediyet· n alnına c; 
kahraman duvgu, işte budur .. 

Bızmı hnngı zümr Pn 0 u 
muzu söykmeğe hacet yok 
renmek istiycnler. eğer tn~hln 
linden anlanuyacak kud:ı.r g 
kör ve sağır isekr, kokmuş tab 
!erini bir kere' dP bize karFı d 
vebilirler. 

Biz, bıışlmlarmm hilkım old 
n topraklarda Tahat dö kle 
değıl, gaza mcydanlarmla c 
do&'"raya doğrnyn ölUrlız. .ı z 
rrmızı gülleler kazar. Topra 
tanklar örter. Doı{du~muz tıık 
ye, ancak biz onun derinlikle 
gömUidükten sonra dfümıan a 
basabilir ... Ama eğer ayakta d 
man bırnkrrsak .. Ordu yerine 
şan silrU.sU besliyen bE'dbaht m 
leketlerdC' mahmuz c;ınlat 
kulakları {'mlasm ' .. 

l_G_O_N_D_E_N __ G_CJ_N_E_,, 

Radyo insana, ark 
daş olabil·r mi ? 

A rkada§ı, sigarayla kıyM 
ederler ve siga.ranm, bir 

kôtü arkadaştan iyi olduğunu 
söylerler. 
Aynı mukayeseyi radyo ile ge

J~i güzel bir insan al'UtDda ya.. 
pacak olsak, ne gibi bir netice a 
lmz acaba!? 

Ra.dvo. hele bugünün Radyo. 
su, her halde bir insandan çok 
daha enteresan! Çünkü bir in
sanı karşınıza aldığınızı farzedi· 
niz. Kendisile, ihtisa~ da.bilinde 

gibi görünen bir veya bir kaç 
se dair konuşabilirsiniz ... H 
ki rad:voyu dilşünUn: Miıc 
Hendesenin eski tabiriyle • 
kesir-lll-vücüh,, dPdJ~imiz 
veçheli bir cfmne benzer ... Şu 
tasyonu açanımrz bir şeydcm; 
kini açarsınız, diğer .geyden 
scder... Canmız sıkılır. Bir 
ka istasyona başvunırsunuz. 
lece, giiniln yirmi dört saati 
de aynı "şahrs" la yUz muhte 
sahayı kurcalamış, he}Yilnden 
iyi kötil intıöalar cdirunış ol 
sunuz. 

Hadyonun, arknd~ olarak 
sanlardnn üstün bir tarafı 

Manisa Halkevınin 
faaıiyetı 

KAYSERiDE Ziraat bankası 
Amerikaya 150 ton 
Antep fıstığı sattı 

Antep, (llususi) - Ziraat 
Bankasının geçen sene çiftçiden 
satın aldığı fıstıklardan 150 ton 

~nr ki, hiç kUçüksenenıez: 'i 
ğiniz zaman susturabilmems 
Kendi.sinden hl<' bir suretle 
aJm8?1ğmız zanian, Radyoyu 
hnngı bir nezaket endişesine d 
mekslzln, düğmesini kapa 
susturabilirsiniz, halbuki g 

-4\tttak 
Yada 2 park 

4ııı Yapılacak 
{! OJclJa 

~~ır hat~:~~!J .. -- Beledi
~ b'r karşııaın n -~~ bir ihti
~a .kaz.ar 1 ak ıeın çok gü -
~a~ ~r Park ~ı:tıs ve Köprüba-
~''- el'lni.n· u de getirmeğe ,h. '«.(! ll li~ır. 

'<ı(!a e 'Pol 
r,ı~ "e "ak ~s ka_rakolu ara -
~~~Sa hele~r ar ıdaresine ait S .OdiJ~~Yece vakıflaroan 

ktir hır J>arı- ~e burada mun 
· ' \'Ucude getirile-

~--
~Vakıtl 
~t'~ ı 0.3.921 

~ \tl'll\lz 
•ıı .. ~ \ln taksimi 
-""~ on dlıYuıı 
' ı~ilrnt-kte uınuzuu vlla.yata 

'i.tı ~.ı.ı -:~ 'ltı Oldu~ hatıerı hak 

ft fı ~\'a<iia =iz tahkikata naza~ 
• ı:ı:ı,litıııztıı ~ dcğ-Udlr, 

ı Yyun l!t- d Uducıu mUsttıkbe· 
r .. , n hi 

ı !'lln ç bir şey Y ' 
şılrnı tır. 

Mebuslar tetkiklerde bulundular 

Bazı köylerde okuma 
odaları açıldı 

Manisa, (Hususi) - Manisa 
Halkevi eski senelerden daha 
fazla çalışmakta ve gün geçtik
çe faaliyetini bir kat dah~ art~-
maktadır. Bu çıkan yıl ı~.ersın
dc elde ettiği randman cidden 
Sok verimli olmuştur. . 

Köycülük kolunun tertip ettı
ği köy gezilerinde yurt.taşlar~ • 
mız tenvir ve irşad edilmektedır. 

Kayseri, 6 (Hıısusi) - Dün 
akşanı 8,30 trenile sayın Kayse
rl mabusumuz sehrimi7.e geldi -
ler. MebuslanmıZ'I başta. vali ve
kili Yaver Soydaş olduğu halde 
vilayet devair rüesası, parti, vi
layet azaları ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından te?.ahü -
ratla karşılandılar. 

Mebuslarmuza şehir kJübUnde 
parti tarafından bir ziyafet ve • 
rilm~r. İstirahatlerine vali ko· 
na.ğı tahsis edilen sayın mebus
larımız bu sabah tetkiklerine 
başlamışlardır. 
JiALKEV1NtN Iı"AALİYETl 

Şehrimiz Halkevi temsil kolu, 
hasılatlı SQSyal yardım menfaa
tine olmak üzere, dün akşam Sil-

Kitapsaray temin etmiş oldu
ğu dört bine yakın kita.pla:ı u
mumun okumasına. a.rzetmış ve 
Manisanm tarihi eserlerini top· 
lamak suretile büyük bir hizmet· 
te bulunmu.cıtur. Kol tarafından 
bazı köylerde ve cezaevinde o-
kuma odaları açılmıştır. _ 1 

Gösteıit kolu her on beş gun· 
de bir pives temsil etmekte ve 
halk tar.ifından çok büyük bir 
alaka ile karşılanmaktadır. . . 

Spor şubesinin tertip . et:-ı~ı 
teşvik kosuları ile gen<;Jenm~n 
spora karŞı olan alfı.kaları bir 
kat dana artırılmaktadır. Sos • 
yal yardım kolu da faki~ ~alkm 
ihtiyaclarmı karşılamak ıçın çok 
verimli çalışmalarına devam ,et
me.1<tedir ve Halkevinde açılan 
dispanserde tedav!~eri ~pıl
makta.dır. Gönderdigım fotoğraf 
mandolm kursuna iştirak eden 
gene nesli göstermektedir. 

itizar 
"Kanlı Bebek" tefrikamızı 

arkadıışnmzm hMta.h~ ~dn
den koyamadık. özür dılenz. 

merbank kantininde, (Para de
lisi) ni muvaffakıyetle oynamış
lardır. 

Halkevı temsil kolu şubesine kavlak fıstık üçüncü parti ola . 
mensup 20 kişilik bir grup bu r~k Amerikaya satılmış ve sev
ay içinde Niğdeye temsiller ver- kıyata b~lanmıştır. 
meğe gidecektir. --<>--

Bu hususta Niğde Halkevi ne 1 Adana Kızılay 
ya~ılan mulıaberatta mUsbet 1 Cenıiyetinde iş bölümü 
netıce alınmıştır. 

Adana,. (Hususi) - Adana 
H:Ukev~~ın bilhassa birincı Kızılay idare heyeti şu suretle 

t~şnnd~. ıtı_?aren ht~malı faa- iş bölümünü yapmıştır: 
liyetlerını gozden geçıren sayın 1 Birinci reis Ahmet Remzi Yü
~· H: P. genel oo~r~e~ ~· Fik- reğir, ikinci reis Ziya Abdi Ro
rı Tüzer, Halkevı reısımıze teb - na, umumi katip Bayan Abide 
rik ~e takdir mektubu göndermiş Onar, muhasebe murakıbı Hüse-
lerdır. yin Vural, vezne murakıbı Meh-

Turan N. met Soyt.ürk. 

1 

ve nnlay1.55ız bir adamı soh 
den btktJğmız zaman: kat 
vurmadan sustura.bilml'nin 
m var mıdır? 

8.0~ Aj:ırıı. 
8.18 llnfif 

program 
8.So Ziraat 

tak, imi 
u:; l'rogmmm 

de\nmı 
8.45 1'~' lmdını 

l!.SS Hafit 
ııarl.-ılıır 

1%.50 Ajn.n" 
lS.05 lloflf 

snrkıJur 
JS.20 Karrşıl, 

progrnnı 

18.03 (1a7. 

Pazar!es ·/ - iti Mart > 
~ 
er Seter: ll 
~ Kıl!nm• 1?" 

VaklUeı \. ııııati t;z.ııoı 

GüneşlD 
7.20 

do/t"ıı§ıt 12.10 7.19 

ötıe lS.%4 6.14 13.24 
lklndi 16.U 9.31 16.42 
Ak,an• 19.10 l!.OO 19.11 
Yat.ar 20.S9 1.30 20.'1 
lmıısk t'i.42 10.12 r. . .ıo 
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H 
, Falrnt ttA1l'SD1ara na.trl yardan e-

İti ere aç 1 k dilebilir? llk Alman askeri Yunan 
toprağma ayak lıast1ğı anda bütün 

k t dllnya 8 milyonluk kllçUk bir mll-m e u p Jete ~ mllyon nut\1-'luk İtalyanın 

1 

tecavilzilnden sonra 85 mllyonluk 
Aftna, 9 (A.A.,) - ~atirr "'rin! diğer bir kUtlenin vardmımı iste -
~te.ı dlln, mlldUrU Yorgf Vla- ~inJ ayıplamıya~k mıdır? Eğer 
un Hltlcre hitaben yazdığı bir ltalyanlar kurtulmak lııtiyorlarsa 
mektubu neşret.mi§tir. sWrı tt.aly&nm hnyslyetinl kıracıık 1 

Vlahoe mektubunda Yunanlııta· bir şeıdlde müdahaleniz eart mı-
k rşmakta hiç bir menfaat dır? 

ed ği Avrupa harbinin dııın- Bis t'D1&n §ere!lJ bir surette kurta.. 
ka ak için earfettigı gay:ret- rablllr..z. Bunun lçln ltaıyanıarm Ar- ı 
ve bı.araflık hususundaki az.. navuüuğu tahllye etmeleri kWJlr. 

tooarüz ettirmek maksadlle Bl.z ııer yerdA oııtarm bl.zt ymd.'klerl· ı 
ili Jı:ruvazörUniln torpillenmesi nı ~ylemelerine ve taklpteu yorulduk· ı 

"•'ni kapattığını hatırlattık- ınn tçt.r. çekilip gltUklerlni iddia et. 
sonra Yunanlstanm sulh arıu- melcrlnc mllsaade ederiZ. Fakat çekl. 

la İngiliz ve İtalyan temltıat: llp giutnler. ı 
zamanda kabul ettiğini kay. Fa~<at ekaelAn belkl bize fllllU sora· 

tmekte ve İtalyanların tecavüz bWrslnlz: 
tlerl karşuımda, temlnat:na - Hepsi !yf, IAldn lnsfllzler ne o-
&JA f~at ettiği halde, İngil- ~a.ca.k "! 

ye deg 1 HJtlere müracaat ~ Blz ruıe fU cevabı verebllhiz: 
k Almanyanm hlmayeelnJ ta- - lngtıizlerl YunanJstana bı.1 ge. , 
eyJediftni tebarüz ettinııelr.· ttrmedU., ttalyaniar geUrd.L ÖlWerı. 

n1n kanlariyle sulanan topraklarda!. 
onları nasıl kovabiliriz? Vlahoe Almanyanm, İtalyanlara 

e teşkil edecek her tUrlU ha.
etten içtinap odlldiğf takdirde 

'stan için korka,.ak bir ıey 
fı cevabını verdiğini ve Yu

•ıtanm bu vesayaya riayet ede. 
hiç bir askeri tedbir almadığı. 

da kezalik hatırlatmakta ve 1-
elçlsi Grazzi ~rnfmdan Yu

ricalJ ıerefine verilen zlyafe
erteai gilnU ltalyanm verd1ff 

Ek&elAııa, bazı çirkin ba.rekeUor 
vardır k1 bunl&n biz yapamayız. Bunu 
blzdaı ıatemck, sarih blr surette ıeret· 

alıs hareket etmemizi talep etmm olur. 
Blz na t\Jilleri, ne de dlrllerl kovuma· 
yız. Hiç kimaeyi kovamıyacatıs. Ve 

1 onlar!& burada kuırga geçlp de )'\\Dl FA O E . 
bir gtınu!.n ilk qııgı görünUııceyeı ka. I · 

tomdan bahsederek )ıw.ırna 
e devanı etmektedir. 

vaziyette Yunanistan kime 
t et.meli Jdf? Top il parça. 

tlfmize geçen ve imza.smm 
eti olmıyan ltalyaya mı? Fa· 
İtalya blae harp UAn et::ml§ bu-

rdu. Yoksa ekselAnsmrza mı 
rmalıydık? Fakat 28 ilkte, • 

labaJıı •!z maalesef Floran8a
bulunuyordunuz. Acaba Yuna • 

yalnız mı kalmalı idi? Fa
memleketfn ne hava kuvveti 

brp malze.meeJ, ne parası n~ 
&SI vardı. Ba vaziyet kar· 

ela taahhfitlerinJ hatırlatarak 
ere müracaat mecburiye. 

e kaldı. ı.ıan, d•niz'nde n6bet 
yen ve memleketleri alevler 
t yanan İngilMer, pek fazla 

lan olmadığı halde şart.su;, 
_,-~- ve pazarbkstr: Jmdadunıza 
•JblbU". O gUndE'nl>erl neler oldu-

u ela de bfllvorsunuz. BUtDn 
da b·Jivor. ltalyanlan, az ve 

ol n bfzler yendik, lngtUzler 
fngfliz askerlerinin Arnavut-

lopraftna ayak bıwnadıfmr bi
:ız. Bu mücad•Je karvıım

lb seyirci mi kaldınız ve bu 
len'n alzf aUkadar etmedi#f. 

:18 ledlııls ve ~yle dedinlz: 
, ltaJyanlıra a1t bir ittir. 
anc~ ~bilsı-r.İngflb: kuvvet~ 
Set!nlğe ihraç edildiği zaman 

dar y&nyana duracaı;-ız. 1 
Fa.kat a1z ne yapacakamız? Bizin B ı ı • 

Yunanı.tam l§gale te~cbbUa edeceği. u C e Va p ar 1ang1 
ıı1a llCSyleıılyor. Fakat bla af ve b&· 

eit nı'lUmuz1a buna marunıyonıs. Al· SJr ,ıufarın 
mao oı~wıunun. dU§m&nlan taratın. ~ 

dan d~ takdir edilen tarih ve <Ananesi- karşı ıg""'ıdır ., 
nJ lııkA.r ederek kendislnl, kUçWı dU (' 
f11rilctı bir barekeUe ldrlete~Ueceğllıe 
tnanmak Lııtemiyoruz. Bla mlthtı de· 
recede ııilUılanDllf ve dünyada yeni 
bil' Qiram kurm&ta ça1ıp.n 85 ınll. 

yoıı!Uk btlyUk bir mllleUn bUrlyeU uğ. 
nında 4!ı milyonluk bir lmparatorıuta 
kal'§t J!lücadele eden ktıçük bir muıet1 
arkaw. vuracağm& ı.nanamıyoruz. 

Eksellnıı act.ba Yuıı:ı.ntst.aıı plyaae ve 
topçu tırkalan yerine hududa kolsuz 
ve b&~kaız kalmı§ 20 bin :ıarp ma 
UUU g6ncierecek olursa ordunuz ne 
yapacaktır? Bu hudut muha.."ızlarma 

ılWı çekecek bir ordU tuavvur edl 
lebill:- mi? Bittabi bu böyle olmıya 
caktlt. BUyUk veya küı;ük blr YunBL 
ordl15U emir alacak olursa, Epirl. mU.. 
d&fa& etUtı glbl Trakyayı da mUda· 

1 - Şemsiye alırız ve 15.sti:k 
giyeriz. 

2 - Çiftçinin ektiğini yerler. 

3 - Sivrisinekleri yokeder. 

4 - Elektrikle İ§ler. 

5 - Uimba yakarız. 

6 - E1biselerimiz.e dikkat et
melidir. 

7 - Okumamalıyız, gözlerimiz 
bozulur. 

8 - Bize hastalık getirirler. 
Öldürtirliz. 

taa edecektir. N• yapabilecek dlye 9 - Hemen itfaiyeye telef on e· 
eormsyınız. Orada da c;arptpcak öle deriz. 
cek ve bet MDe evvel ınepıeaınt O. 
ıemp'ln nurlu ı:ıtmda yakan kO§UCU.. 10 - O gUn okulda tören ya-
nım rımde, ya.ngm Çlkarmak için bir parız. Bizim gUnlimtizdilr. 
gi.Zlı Jiaç&vra haline eoktugu o ıne§a ll Göz! • yıf anı 
ıe tıuıundugu halde meaahası kUçtık. - en m ol ar o-

,. kur. 
takat manevi bUyllkıntu 6lçWere Bııt 
mıuı olan Yunantataw tutll§turmak l2 - Çocukları: besleyici bir 
mak!ldcılyle Berlinden d6nmeatne mu. gıdadır. 
zar ~c.iecekUr. 

Giınten'in Defterinden : 

B 
a 
h 
a 
r 
Ge~igor 

Tomurcuklarla doldu 
Bahçemdeki ağaçlar; 
Yine gönlüm ten oldu. 
Bahar gel:yor, bahar. 

Artık çiçekli dallar 
Hep yüzüme.gül~ 
Yine tatlı bir bahar 
lçinıe dökülecek. 

hale edeceğim.,. 
samandanberi biz lhe IUDU 

b Ilrdik: 
Evet. Yunanistan vakUyte blltUn Siz bu cevaplarm sorulannı 

dllnyaya Yllf&Jn•Y1 naaıı öğretmtpe, yazınız bakayım. Takınıp bin bir çiçek 

Birinci sınıf köıesi: 

Ebe Oyunu 
ŞIMDt KOR EBE OYUNU OYNI"~ 

LARDI. BAHÇEDE TOPLANDILAR. gtJ 
NECLA EBE OLDU. ETRAFINDA DOfll.,I 
BAŞLADILAR. NECLA, ACABA ONLJ\" 
NIY ACAK MIYDI?.. ŞARKI SOYL 
BAŞLADILAR. 

ŞARKI SOYLER DONERIZ. 
BiL BAKALIM BiZ KiMiZ~ 
MiNi MiNi ELLERiNLE 
GOSTER BENi SEN EY EBE! 

KUÇUK NECLA ARADI, ARADI DÜ 
KiMSEYi TANIYAMADI. 

sız BU OYUNU Bt LIYOR MUSUNZ1 

Kırlar renk renk olacak 
Ve kutlar ötü§ecek 
Kalbim sevinç dolacak. 

Y emyetil çayırlarda 
Meleyecek kuzular; 
Süalenen bayırlarda 
Akacak serin sular. 

Tomurcuklarla doldu 
BaJıçemdeki ağaçlaı-; 
Yine gönlüm·ıen oldu 
Bahar geliyor, bahar. 

Romen ra 1 anıl 
nedir? 

Smıflannız kapıhırtnd" 
telerde, birçok yerle~ 
lan IV, XI, XXV, 'X ~ 
rakamlara rastJarnJŞSfll 
ğil mi? -~ 
Bunların adma (IW'""-:ıri 

kamları) derler. BundaJl 
ca evvel yaşıyan taribaı ~•-tlt 
de gördüğümW: Ronı ıır:.. 
tir. Onlar bu rakantlaı1 fi! 
çağlarda kullanmışl~' 
rakamlar, yedi şeJ<ıllfl 
mıştır: ..r 

1 - I 5 - V 10 - ~· 
t , ıoOO 

L,100-C, 500-D. . 
Bu yedi tekil türlü 

dizilerek adetleri wcude ~., 
lerdi. Birden 10 a. kadııf' 
kamlar şöyle yazılırdı: v1l 

I, Il, llJ. IV, V, Vl, ı-.' 
Muhittin Ertan ıx. x gibi. Bundan son 

kıymetteki rakamlardall 
O halde .F'Joransada ne fflnfz ., .,, 

anvadaJd AJrnan lruvvetlE'ri 

bugün de nMII ölmek lA%ım geldlflnl 

öğretecektir. K a h ,, a m a n l ı k Ö g k Ü le r i u J e : 
Bir halyan koraan 

kunan ufaklar, bü~ . • 
uf ağın eksiği kadar b_ı.~ iJ 
gösterir. Mesela rJ' do . 
k\17.dur. Şayet ufaklar 1;..t! 
den sonra gelirse. kU~ 
bUyUklerin kıymeti bit 
eşittir. vı altı, xı oJl ~ 
İşte böylece XIX on d<> 1 ,ıll yirmi birdir. Şu halde µ if'I. 
XM dokuz yii.z ddcs311c· 
beş, DCC yedi yüz, X 

b'a kirfvi bulduğu va.kJt Bul
a gfttfm ve bugün asker· 
geçtiği voll11rdan geçtim. 

etime döndü~ zaman 
ıs .... 'unları ICSyledlm: 

vava giden :volun yanma 
3"01 daha yarıılmr"1ll". Ah!!!ap 

.__~E';;ı~ ... ~ Durmuş Ca vuş 
Yer demir kazıklarla takviye 

tir. He!' şey, B 1l~ttrlanı 
orduJRrm Fteıc"!lıPsl t"fn ha· 

•.J.rnr tabet etmektedh-• ., 

ananlstan ne yapmalı idJ? Yar-
letemell mi idi. lstememelf mi 
inanmalı mı inamamah mı? 

arm ~ulgar1arla müttefik 
Tunayı geçmelerini mi bek
ldi ! Yoksa Bulgıırlarm kldJ••r llUnnelerfne mı intizar et

Idık? Almanlazm Kulaya ka· 
Romanya petrollerini müdafaa 
pld'klerinl zannetmek 88.fdil

m1 idi? 
t bb hAdiselere dönelim 
blltlln dUnya radyolan Aı.: 

YunıuıJ.atnnı fstf1A ede ~ 
d~ bahaediyorlar. Ben si
yonnn: N·çin? Eğer mlh· 

lcla Yunanlatnnm fHall bir 
idi ise hu istila dörtay ev

Ul'IU!l!lntn sabah ziyaret! lle 
ti. İtalya ve Almanya ay

~ncıa birer ultimatomla mll-
edPbllhierdi. Bu ultimatom-

..;ııtetın ve meallerinin ba§ka 
Glm41annda hiç bir mani 

ye nezureUnln tebliği: DUşman geceki sisten istüade 
117 milimetrelik f topla mQcehbez Ctmlş,siperlerinl blz'mkllere o kadar 

olup Hind cSenfzlnde korsanlık yapan yakl11JJtırmıştr ki.. Scba.hleyfn uyan 
çok aeJ1 bir !taıyao Ucaret gcmıst. dığmnz zaman, tlifeklerin burun 
Yel Zelanda Otosuna menaup Lean· bunına geldiğini gördilk. Dllşma
der krovazörQ tarafından b&tmlmıa· nm bu kadar yaklaşmaktan mak
tır. sadı ne kll? SUngU hUcwnu. Buna 

ltatyan hQkamettne aıt olan bu ge. h"ç şUphe yok. Halbuki biz sUngU 
ın1n1n adı "Ramb Un., dur. 8867 ton•. hUcumu diye çılürıyor, sa.bımıda
lltoluktur n stın.U 19,6 mııc:ır. Leaı: nıyorduk. 
der kruvuöril taralmdan ya'kalandığl Ktımandan"?DIZ bizim heveslmlzl 
v&klt ticaret baYFafıat taşıyordu. bilirdi. Dilı;manm sokulduğunu gö-

Ramb Un vapuru '"dur, l§aretl.nl a· tUr görmez, hemt ı emir verdi. 
ıır almak derhal ltaıyan harp tıayra.. Biz düşmandan ~ vvel siperlerimiz 
ğmJ çekm1f ve toplarlyle atq açmı:. den fırladık. 
hr. Lean~r knıvuörU bemen muka Durmu§ ÇaVU§UD 1:alm ve ytıkaek 
bele etnı1'Ur. Kruvullr bet u.lvö at· sesi lşit!tdi. 
tıklan aoııra Ramb Un tıayratuu 1n.. - HUcwn, hücum! 
dlrmtoUr. Bu vapurun ıı subay ve 89 Blzlın tarafmdan yükselen ve 
askeri kruvazör taratmdan kurtarı'. d'.llga dıılza akan "Allah!" sesle. 
m11 ve. harp eatrt olarak aımml§tır. ri, düşmanın tUfok ve mitralyöz 
Bunların aram:da bef1 yaralıdır. gilrültUlerlni ba:ıtmyordı.. HU-

Ramb Un'da bUyUk blr yangm ı;ık· cum çok sllrmedl. tki dakika eon
ml§ ve ti() dakl.t& kadar sonra b&tmq· ra dllemanla ayni slnerde idik. On
lır. Leander krovuörtınde ne huar larm bir kl!ımı kaçmış, bir kıamı 
ne de l.Jıııanca ayfat yoktur. sllno1Mm P: "miş ve aon ktsmr da 

Loadra, ı (AA.) _ ltalyanm kOP. ellerinJ kaldıre.?'8.k teslim olmu,tu. 
aanlık yapan Ramp Un ııU&lılJ ticaret DU~man, ~bndi mlltemadlyen top 
remlGnl batıran Leander kruvazllril merm'sl yağ:hzyor, firar eden ten 
7270 tonluktur. ıııo ınlllmetrellk a u. mıya.rak, aakerlerlmlzln hUcum 

di ncfer1erlnJn telef olmaaaıa bek-

J'Spdamadıfma g<Sre o zaman 
tan 11eferlnin tahıri bir 

olmadıb anl&§l}")or. Acaba 
bir Z&l'W'et var mıdır? Niçin 

1 İn&iltereye lr&r11 Balkan. 
bir cephe kurulması için mi? 

pu Ue daha ktlçWc çapta aıUt..ddJt 
toplan vardır. KruvuGrlSe tayyareler 
de vardır. lnfuı 1131 de 1:ılten Lean· 
der kruva&Orll tncrıtere taratmdaD 
Yeni Zelandanm emrin• ftl'tlmiıtsr. 

Bir saka kuşunun hayatı . '' ' 

bir •ebep masaldan bqb. 
cteğtldlr. F.ıhakika 6 mart Ar manya 

ft'Sml tebU~de de to..11rlh &- ı 
gibi n 'dahil :ımvvetU ola.- Yunaniatana ultimatum 

mantığın ve akhsellınln de edi 1 
~J~ veçhile ne Yunanı. verm 

ne Tnrlrlyerin, ne YuJ::UAıav ı A.,_, • (AA.) - B.B.C: AUnada 
Ye hattl ne de fngtlt<'~ kt At.ııaınya elçl.dnln Yunan tıUkOmt 

U harbi gen~tctm~l .. d~f\1 l •!ne bir Olt!•1.tum YVdlli ve Alman 
y,! bir "~"' a:ı~-~· !taly~ l 'k:1.alarnu• T11A•tı budu.Juııa pçUt• 

"th1'lt" tlf.,.,rillt1,r1 n.J6. ,.... .. Ja&lıatu ~ eO!lmeJr~· ) 
~ Jc1- iltelıetıUa. · er. 

dalgasını durdunnağa çalıpyordu. 
Bir aralık Dunnut çaVU§la Jı:ar-

11 karşıya geldki. Sol kolunun bir 
kısmı kanlar içinde idi 

- CaVUI vunaJmuosun, diyecek 
oldum; parmaklarnu dudaklannm 
önllııe götürerek: 

- Sua ! dedi, hücum henOz bit
medi. A8ker b3nlm vunüdui1mıu 
duymum. 
Anladnn, ha.küat .ı hazır bcm.Jmut 
iken düVmanı kovalamak, eski Al
perlerinde banndınnamak llzmıdı. 
Durmuşun kalın ve yil1ı:aek aetd 

teluar gUrledi: 
- Hilcum, aı1cadR.oılar! 
Siperlerden 1mı.r bir süngü 

dalgası kabarıp tqtr. Durm~ ça.
VUfUn en önden kogan iri vOcudu, 
sanki hepimizi kendJne çekiyor, 
sanki hepmJze lStllmll unutturu
\"ordu ! Durmtt§ yQıildilkçe bizim 
için durmak kabil olamamı.' O, bir 
kalkan, bfr kaya ldJ. Onun arlca
smdan lSltım yolı:, onun lSnlinde ma
nl yok. Hep lr~yor. hep bafr
nyordo; Te heptmız onun gibi ya. 
nrvorduk . 

f ırte dUşman 11fpttl~r1 ! 
Fa.kat adeta bot. Bir kaç m.it. 

LX altmıştrr. ~ 
Rakamlar kita:pla.rtJl .,,, 

rnu ayırmak, yahut da, fçiıl 
rakamlannı göeterrnelc 
zan binaların yapılış 
göstermek i«;in kullaJUIJt· 

ral,.O., bir kaç yaralı~~,ı~ 
kimse knlmamı:şb. llk s r--,. ,., 
kaçan düşman ncfrteriJıl;,ıt 
rideki s·perler, ne de tz. J. ~ 
yağmurları durduraınaJllt.! lJf, r~ 
dıf;"Imız yerde bir :mltrS1~ti tt>: .. 
ba'iında bir dUpnan ~1 

JJe 
Süngümü gö~üne doğrU ttfd': 
relı: t!llm olMasmr f!'!art>t e--rv·,--

0, galiba kcnditıinl lS~~ 
zannetti. Yalvanr pbl ~ 
rak cebindAn bir retıiJn t ~~ J 
Baktım, bir kad~. Ut trfr 1';. 

bir d~ kendi resmi. Yan 
1
-jJ.,.. ..af 

1Arle. bu resnın kendi nı ,ıl~ 
termPkte olduıfunu. ve ::. 11""' 
kendl!lnden bs!')ka ktın' 
madığınr anlatmak 19tedl..:....ı -' 

Kend'slnl öldllrmfY~_!:;(~ 
(DC11Clmt kari"?~~ 

yumurtadan başlayarak : ~ . . . 
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ya çalı§tnn. Fakat çantadaki n· 
cuJdu sanda\'fçlerf dQfftndtık~ 
aıbrm sulanıyordu. Bu maadt 
ihtiyacı yemnek için fikrimi ma· 
ziden kuvvetli bfT' hatıran 1-i
Jamak letedim. Öyle bir habl'a· 
olsun ki. bana aclıs?nnr. ya1nu -
b~ı. yattığım tonrafm eertli
fini. teneırıt r.öken tavanm ka · 
ranlr~r. Adolfur JTıel'edevse ye-

Dörtler kupası maçlarında 
Fenerbahçe Galarasarayı 2-0, Heşikfaş lsfanbulsporu J-3 yendi 

Killi Jdlme maçlarma hazırlık 
oJlllalı llllere, ıehrlnsbdea miW kil· 
meye lltlralr etmek hatbu a.. 
nJUIUf olaD BeelktaıJ, l'enerbahçe, 
GaJataHray f.staııbulapor klüpJeri 
arumda tertip edilen dart.ıer ini· 
pul maçJarma dtln Şeref stadm
da hq)Jadr. Havan-o gllal olmuı 
ve Od mttsabüanm da çolr mtlhfm 
olqu, atoda setiz bine ya.km bir 
seyirci toplam!fb. rener bahçenin 
GalaUıaarayı 2--0, B~lkta1111 fa
tanbula1"10ru 3-0 mafJQp etmeet
lc neticelenen ma~.ırm tatsllA.tmı 
'\ıııa~da buJacalaımrz: 

niden yükselecek ;~;ekaJ f erya -
dmı unuttursun. övte bir hatıra 
istedim ki, beni bir nir.nf g!bf 
tattı tatlı uyutsun. 

Be~iktat 3 - lat.apor O 
Hakem Mul"lfferfn idaresinde 

O\"DaDaD bu mUsabe.kaya taknntar 
~da.Jri tadroJarlJe çıbn~: 
B~: 
Meluntt AU -Yavuz, HlhmU -

Rıfat. Baın, Sabih - Sabri, Sa.. 
lııl. Jılemdu.lı, Şeref, şuıuo. ........ , 

mret - Hayri, Sefer - Jlu
l&tfer, Rtlfttl. eew - J'ahrl. 
Sllleymaıı, lılllkemmı, Cihat, ta. 
met. 

Oyuna 8eşlktqm IOldan inkişaf 
eden bir htıcumuyla bqlandı. Bu 
bllcumdan eoara ı.tanbuJsporlular 
da mukabll hücuma geçWer. Bu 
Jtatid*Iı atmlarıla Ud taraf da 
mlHdm fn11&tlar Jraçınyorlar. 

DakDraJar ~çe lstanbulapor 
1111-.r alır bahmaya bqladılar. 20 
inci dakikada topu ayafma geçi
ren f.stubulapor eolaçıft f.smet, 
8elfJrtq eaf mldaftt tara.fmdan 
dUtllrtllt!O. Topa yetişen arkadqr 
bit gol yaptı ise de hakem daha 
ewelld harekete frikik vererek 
bu gtlsel avantajı berbat etti. Çe
ldien flrld!r de btr netice .erme. 
dl. 

Otomobllhı aıtmaan çamurla 
kanşık ağır bir yağ kokusu p 
liyordu. Bu koku bana blrdenbi· 
re çok eakiC:m duvduılum bir 
kokuyu hatırlattı. B ~p te
dainin kaynağını bulmak için ha· 
fı-.mm her köşesfm kurcaladım 
ve nihayet hatırladım: Çok kil
çilkken bir kıtlık senesinde Orta 
Çinden Şarka dOfnı ~yor 
<:uk. Her taraf şa'l)S3n. Toprtk 
ça.tıa.k ve S1JŞlJz. Kafilemiz din · 
lenmek için durmu;tu. Ben tep
ııi gfbi iki tahta tekerJek üzerin· 
de giden bir ökflz ara.bi.sırım al
tına yatmıştım. İşte o koliuyu o 
zaman arabanm tekerleklerinden 
duymuştum. O kadar susur.ıdum 
ki actzımı tekerlekle di~lln bir
leştiği yere uıabnış ve oradan 
ınza.n kara yağı dilimle valam'f" 
Um. Ara.banın içirde bir kadm 
bir p.rkı tuttumnU§tu. Zannede
rim annemdi: Bu prlmım ne 
bestesini ne gllfteslni bahrlamı
Yonım. Yalnız bir aranafrne gl· 
bi ıı'k te.lcrarlanan bir aöz aldım· 
da kaldı: Gönlün beyaz S(\JiL .. 
Bununla şUT>hesi% aşkı kasteı • 
mf§ler. Halbuki garp ananesi 
eevglve kırmızı rengi yakrfbn • 
Yor. İslnm meehur IOfra hfkl • 
yesinden kalma bir sembol dftifl 
mi? Hani tst. ölOmUnd~ eV'Yel 
IC>tramıda tot>ladıiı Havarlyu
na: ''Bu ekmek benim etim. bu 
prap benim kanım." der ve her 
birirıe birer lokma e"<mel{ ve bl· 
rer kad"'b Ş&ral> uzıtır. Bu su • 
retle talımi Ukr onlmn kanma 
eanmıa ~·• bltfr ..• H~
yanlar ne der'~ desinlet. bq 
~k. kavnaıb itiba..Yv'e -addeci· 
dir rom•ntik de~1dit. Rı'lo'Ytau • 
tizm ~nkta d ... ~uştur. Hıriıti
yaıılıjm eseri ofawıu. 

İstanb\ılarıorlular h!Jdmfyetlerl· 
nf devam ettiriyorlar. Bu sıkışık 
vulyetı. Acls blaa ~ .... 
k ... ....._. Hlt.ntetl telaaede lııa-
larü •ıta. .oıa wlane .. "ımafa 
bqladr. Bu ana. fstabulmor mer 
kes nma'9'fnf "~ süatlanaNJr OJ'U
inı terlrettJ. B'nu: llOnra B'"fdlrt8~ 
1dar bir penaltı Jt"'zuu'''"...._ da 
ıol yant.madTlar. Bu dakikadan (Dtvamı var) 

eorıra siyah - beyazhlarm h!Jdmi
yetl ele ald·klan ve htanbulsnor 
nmtf eahaama yerl~tlrklerf g6t1U
d0. Fakat lstanbuleporun 11kı mll
da!aası karvısmda bir tnrın gol çı· 
Jwıınuyorlar. Nihayet devmıJıı 
eon datllraamda ŞUkrU aldtfı bir 
put lyt kullanarak snıt savtyeden 
hafif' bir vuruşla toy:ıu ta~bulııpor 
aflanna taktı ve birl:ıef devre bu 
ıetllde 1-0 Be§iktq lehine ne
ticelendi. 

hdnel dene: 
Bu d"1'eye de fııtanbubsponm 

merkezden bir hllcumuyla bqlan
d•. San-efyahhlar nh!bt bir h!ki
mlyet teaı. ettller. Bu arada Jla. 
sandıklan ftt korner ve firildJrtea 
istifade edemediler. Onunca datf· 
tadan IUbarea Betfktqhlar yavq 
yavq bJ.tlmlyetlerlnf teala ede • 
reJr lstaabulıpor DJiıf •buma 
yerliftlelr. f.stanbulaporlular bu 
deyre her nedeue en mneuır ce
nahlan olan soldan hlleum etme· 
yf bırakarak mUtemadJyen en ak· 
aavıuı taranan olan merkezden ve 
sağdan akm yapmak tecrObeelnde 
ısn.r ettiler ve netice de ıJımadJ. 
lar. 

NJb-.,.t dene _....._ clofru 
biri lrornerden dlfert de Setm va
aıta.Ue Dd goJ cWıa Çlbrarü S. 
llktatldar •hadan S--0 pUp q
rM•!ar. 

F enerhahçe 2 • G.S. O 
Hakem Semih Dmanaoyun lda. 

l'e ettitf bu mllsa.bakava taJmnlar 
ataı'tıdakl kadrolarla çdanqlanb: 
F'enerl>M~: 
Cihat - Taci Murat - Nazif, 

Ömer. Leblo- KUetlk Fikret, Na
ci, Y&§ar, Fikret, Rebff. 

Galatasaray: 
01Jman - P'anık, Adnan -

Musa Enver. E.~ak - Mustafa, 
Sallhattfn, Nlnoğ SaUm, Seraflm. 

Yukanda da görUldl\ğQ srlb! F'e
nerbahçelller bugUn en mfi'hlm a· 
suvlanndan olan F.sat ve Niyazi.. 
den mahrum olarak c;danrşlar ve 
bunların yerine genç ovuneular 
konulmuştu. Galat&Mravlrlar da el 
lerinde mevcut ovuncularda.n ı:ı • 
karRblldlklerf en lruvvew kadro 
De sahada yer aldılar. 

Oyuna Fenerliler ba.~ladt. ltk a· 
kmda kOçtık Ftkretin Ktl~el b'r f{l
tU direğe ~rparak güzel bir gol 
hastı kaçtı. San • LlcJvertUler 
bermutat yerden kısa paelarla oy
nuyordu. Fikretbı forvette oyna
yışı netice Uzerlnde daha müessir 
olabilecekse de, haf hattmm iyi 
teşkil edilememe51 buna mani olu· 
)'Ol'. Ovunun cereyan tarzı mnte
...ın. İlr:I tarafda da barfs bir h&
önl)ı.t yok. Bu anda bir çok tır
•tlar da kaçıyor, 10 anca dakflra
da Sallhattln'n çektitf nefte bir 
frfkDll, Cihat da aynı nefasette 
kurtararat bir hayli allrışlandı. Ga· 
lataaaraylttann açıklan bırakarak 
nıtıtemadJyen ortadan hOcum et • 

Beşer dakikaflk hikayeler Bir paket sigara 
Yazan~ Kenan Hulusi 

ha.. ne dirler ona, (iki taratma 
kımıldanır) bir sekizlik cigara 
almıştım Kastamonu dan ama: 
abtamadım oğul aekizlife-. içe. 
miyom! 

Her fehrln kendine mahsua 
bir tipi, bir megıhunı vardır. 
Kastamonulu Hafız Ala da bun
lardan biriydL 

AP y~ yqmdaydı. Deri 
ticareti ile meoguldtı. Birtok de
falar 313 harb'ndm bah.aeder: 
Yunanlılarla d5vUştU~ gllrı)erf 
anlatır; fakat bılltUn bu bah181e
rin aonw:da .as pıtfiııi dm uca 
retlne getirdikten 80l1l'i.: 

- Ah, cm-dl. Ah eski gODJet .• 
Ruançlar kmır ofuJ: ıtmndar 
kıstr_ 

idi. tnce ve yaitı klğrt a~ 
bir sıraya disillp el sUrlllmemıı 
rmcı kular ıfıbi duruyorlardı. 
Bundan bqka Hafm dayı mete
lik aarfetmek8iain geçlnmeie ~ :ı 
yıldığı i~ln kendi ııekislik ciga-
ruıru hatırladı: . 

- Tuh, dedi. Yam ettik, pa· 
tava be!. 
Ctgarayı y.ıktr: mtmı biraz 

cWıa IVİ1'8 ayıyarü iki deli • 
kanlmm arumc1a komıpıaya 
4evam etti: 

- Erendi cevabı olUl'l!a ICal:ulT 
- Derler ki, Hafız dayı biz 

ıııllrUyU sattık, köpek beslemiyo
nız. derler. 

- Haklısın oful, haklmnf 
Artık dit etimizle geVfelliyoz biz! 
Ver bakalım btr clgara IU ku
tudan.. 
Hafız dayı fJd,..el cigarayı da 

yakar. Fakat blltün aklı fikri pa
kette. .. 

- BD'&k Hafız dayı 911 lltlan 
allahaşkma .. İ§te Yenice burada. 
Bitee bile bir paketimfa daha 
var!. 

Fakat bu aon ctımıe Hafız da· 
yıyı bUabUtUn tedirgin eder. LA
fı tekrar eski yerden alarak: 

me teşebbllsleri de bir netice .,.._ 
mlyor ve devrenin bundan llODraJı:I 
kısmında iki taraf' da müteaddit 
gol fırsatları kaı;:ırdıJar ve birfad 
devre bu şekilde 0-0 beraberUJr. 
le neUcelendJ. 

İkinci de\Te: 
Bu dı..>vreye çıtıldıiJ vakit Jıer 

iki takmıdada da bam deiitftUk. 
ler yapıld·ğı göze çarpıyordu. Ga
Jatuaraydan Salihattta yerini 
genç bir oyuncuya terketmJt, re • 
nerden de Fikret ataıyan IDerbs 
muavin mevkffne ~it. fonette
ld Yerial de sen~ bir oyanca aı. 
m11tı. 

Oyuna Gatatuuayhlar ~ 
lar. Bu aknıdaa aonra renerlDer 
afrr bumay Ye Galabaara7 mtt
dataasmr tuvtı:e bqladıJar. ra .. 
kat bir tUrJQ gol ç~. 
Bu aralık Satlmin bir hatam a da
ha san - k"l'lllızr tümıa bir IOle 
mal oluyordu. Zaman nerıecw..,. 
iki tarafta da gol çıtaramam--
mlltevellit bir asabiyet görf!Jın. 
başladı. Ve Fenerbahc;enin ....._ 
inktı.ı,af eden bir akmmda 4dua 
kilçtık P'lkme attıtı bet! bll' tell. 
me yflzünden hakem tarafındut 
oyundan c;ıkanldı. Biraz sonra Na
ci Galatuaray blec'slle bıwr 
h"1)'a kaldı ise de bfru .. ,,.... 
Irktan ve biraz da laabetsb ..._., 
1Undan mtlhim bir gol k8"'dl. o
yun glttfkçe •tlratfnf artndı. 111. 
eal- ··'Ulrn bltmeıine 10 dalrita a. 
la Fenerl1ler kale Y&Jnnmda kea 
nnt!tklan bir hendöolden ~ 
Fikrettn eoı za1'fveyt butq ltlset 
bir YUnıısu ne btrfnef. 44 llnctl cta. 
kfkada da Y&191U'Dl tottl De ~ 
gol!e!"nf atarak lllllıadan J--o p. 
llp ayrıldılar. 

ikinci Kü.wne maçlara 
DllD KachkGy atadmda tJdncl 1rtbDe 

maçlarına dnuD edllıldftlr. mı ... 
•lıallıQI .......,, • C'lelet ........ '*" 
kımJan ~. -.UCO)-IGlft' u. 
lc1m hlr O)'Ullduı .... ı-o plJp ..... 
llllf lerdtr. 

bdncl macr da Şlfll G4bMf ......... 
7dm.u ealmnJan 7&P•lflar, ~ 
•lfllWer ı-ı gaUp ıelenk ~ 
Dm ~ ohaUflardlr. 

.. o 

Huauaimaçlar 
DOa •bab Şeret ate"mda ...... 

A ta.cımı ile 8eJOCtU8por 8 taJneatı11 
U'Utr.da bWRUıl bir •babalca ,..... 
DUf " •Ucede Alılmdarldar ~ ... 
llp gelml§lerdir. 

Yine a)'ll! mlladıa Denı.r -..... 
maçlarmdan ............... a.ı.. 
taaaray B t&lumJan Jrarwıı.,.11ıar "'8 
ı-2 lıuabere lqı•·•lardae 

- 11 

8eYoilu Halkm 
jimnaatiJc aöaterW 

Buna ra~en Hafız A~ Kas
tamonu ile TqköprU arasında 
deri ticaretinden ~e.z. U... 
telik bu seyahati öyle b'r pun • 
duna getirirdi ki, Yol ırwrafm. 
dan en khh bir ~ilde ke:qdini 
kurtarmaya bakar; Taşköprilye 
e§İn dostun mekttrplantu götür
mek ıuretile bu masrafı t:«-taraf 
eder; yani seyahat ücretini dert 
ticaretinden 1aqka UçllneQ. ~ 
düncU derece lflerda çıkarmlı. 

- Ddi~ gibi ofu!! itler Jn.. 
ırr! .. Tqknprade deri topluyoz; 
Ka8tamonuya geliyoz! ama ver
difimiı parayı Çlkan.mıyos! 'Or 
tetik bir de otomobil kfnm! .. Br
rat Allaha.P'ma. iM? dirl~r ona, 
Hafız Anaya bir hediye bile gö
turemiyoz! 

- O~tmı Ahmet, ~8r0yon ya, 
sade ben de~1 heni.,..,~ d:t"day-a.. 
Baban her sene mekt"b! vUz elli 
lira veriyo .• ayda oba lira da 
Ana ~ harçlıifr.. kolay defi] 
oful, kolay defil.. Bir de Meh· 
met Ağa Ta§köprllden kalkar, 
Kaatamonqya ft'elir. Ne o. bet 
kunlşluk deri alaca.km19! O da 
veresiye defterine ha... lmıfni 
aorar.ıan, Kayabaşmdan Yam· 
bqmdan Sa~Ju SIVIf. •• Ara
<'la bttJ baka.hm? Ver oflum ver; 
ver bir cfga.ra hele. .. 

- lçemfyom oğul, sekizlik ne
fesimi tıkayıp bırakıyo ! tçindt'n 
ya bir tane aldmı, ya iki .•. Ne 
dirler ona, siz gençler eekizliği 
eeveninJz ha .• 

- Aman emminin, btr yeıfoe 
f ~n de neler s<syJOyorsun bak. 
Sen bizim bUyUk babamız sayı -
lırsm emminin! Bttvur. sekizli • 
tin yerine al IU yeıil paketi ..• 

•ıotıu lla1knt tan.fmc1aa ,...._ 
111U1 D"Utad olan .....uJr ,... t tik 
gGBterUert dllD bQ)'llk 1ılr .. u.. .. 
çlnde EYfD spor -ıoaWlda J&Plblui&w. 
Bu pterUer aloeu doldaraa ""* 
bir ııeytrc! kUUeat tarat1Dd9a a1Ura .. 
takJp edllmlıtlr. . . 

Gegen yaz başı me'<teJ\ tatil!. 
ili geçirmek i1ı1ere T&§köptUl'e 
giden gençlerin otomobilini Ha
fız Ap bu maksatla kaçırma. • 
eh. Bunlar iki Webe idi. Mev • 
ıı!m hıız!randı. Kendileri kl>§ıeye 
~kilerek Hafız Ağaya buyur 
ettiler; aralanna aldılat. Yolda 
hastaneyi geııer geçın• de ıııu
havere ba§Iadı: 

- Dayı, i§ler D&IJI be?-
- Bırak emminin, ne dlrler 

ona. ifler kıaJr gidf:vo •• Nerede o 
flaki gOınler. eski itler ..• ır.klclen 
keçilerimiz vardı emminin. Şlm· 
dl deris•ni bile bulamıyoz. .• 

- Eh. sağhk obıun dayı.. 
dUnya bu! Her lt'Y yoluna g;rer 
elbet.. bir eigara J~ misin da
YJ? 

- Bak hele aordufut1* ! .. Ci
Rara da içibnez mi oğult 

Fakat bu c!~ f-;\, Hafız d&
Ytnnı gözlerini her nedel18e bir
denbire Parlatmıştı. Kendisine 
Ha-anı ecıu. ctcaral&r y ... 

Hafız Ata bir taraftan bu dil
leri dökü~r: bir taraftan da ~1-
,ara paketıru d0flln1lyo':du· ~U-: 
millk bir Yenice p&keti •.• lçımı 
D6fttı Kasta.monuya mahsull Jra
rtfik ··bir harman.. MilmkUn ol-
a da Batm A!a fil cinralarrn 
birini t&dtırmeclen birini yak· 
ta!.. b'...t Bir aralık iki gentten •nnt: 

-- Ahmet! oğul! deii. Haf, 
ılzlere efendi deme!< lbun ama, 
ctfl alıtm11. kusura bııJ<mavm ! 

- Canım Hafız dayı. Böyle 
JM mı olur. Bis ll8lıin çocuklan
rus !. 

- Eh öyle ama. ne de ola 
mektepUainlz oful! Ha, ne eli~ 
cektun, be.ban Seyyin APJım, 
ne dfrleı- ona. haberi var mıydı 
plecetinden !-

- Ha.yır Hafa dayı .• onu ~ 
klnda bastırahm dedik! 
~ Ooo, ne dirler ona, lrlmbllir 

ne sevinecek? Ya anan? Disene 
Jd TaşköptUde bir hafta ziyafet 
var. Bak, Mafıs dayım umıtur -
san. baban ölllncıe ananı almam 
ha? .. 

- Aman Hafız eayı. o da na-
111 6 ! 80llr& ..ap 'Nilris batP 

Uçttncn ve dardnncU cigaralar 
da yakılır. Fakat Hafız dayı 1U 
cigara paketini ortaya çıkartıp 
ikide bir i.etemekaizin namı ya
kacak? .. 

- Yani, işler kraır ddfyo oğul, 
kılır.- Ya oğlum BllmJ. llellin 
baban Sabri Bey ne yapryo be 
oğul? O ormanla onun b&fl dert· 
te kaldı. Canklılarla ne uğraşıp 
duruyo o!.. Bir de buhar makf
neel çrkartm11 galiba dafm batı· 
na!. Oradan kereste indirecek de 
para kuanaeak! Ah oflum, glS
rUyosun ya, analar babalar hep 
sizin için ulraşıyo.. Açm g~zle
rinm bir ayağa bir papuş olma· 
ya gayret edin!. Ne geıJerdi eski 
samanda bukadar muraflar ... 
Yirmi bet Y8llD& Jr!rmeden kah· 
ve ~ mil garordtıır be oNJ •.• 
Ama. Atbeli vardı o zaman da; 
At~li .• 

Hafız elayı bir saniye durur. 
Ci~ctrası bitmiştir. Yan r.eplerin
de bir şeyler arar gibi ya.T>ar: 

- Ya.hu; ç..Yln2ia plmiol• 

- Sağ ol os'fulcuk!. Ne dirJer 
ona. eekfzlikten içmedimdl ha.. 

Yani Hafız dayf pakete paket 
vermekle bir nevi böbilrJerunek 
ister.. ll'akat verdifi sekf zli~n 
içinde ya on bir, ya on iki ciga
ra kalmıştır. Yeni paketi cebine 
yerleştirip tekrar konu~aya 
ba§Jar: 

- Ofhım Ahmet! Hiç haber 
ftrmezısin be OIJ'lum? Ne dirler 
ona, TqkoorQye gelmigik. Eh ; 
bir hoş ge!din cf ~ içeriz a· 
ma, (aldığı paketi çıkarmak için 
ceplerini aramıya başlar) açıl -
maml§ paketler de çok hoşuma 
ıidiyo l'c- oğul!. 

- Anan Hafız dayı, bırak al· 
lahal}kma şu tıaz'eri ! 
Hafız davı delikanJrlarm ciga· 

runıdan bir tane daha yakar. 
Bu mralarda otomobil Taşköprü 
batmda durur. ll'akat durmasil;?, 
~eıe baştan savma bir mer
habadan eonra, Hafız davmm 
eşraftan Senin Aılmım kahve· 
sine girdiği bir olur: 

- Merhaba ~evyin aı?a !.. 
- O. .bot ~eldin ağa, şehirde 

llHNtaı 6 ""1dol 

o-

Kadıköy Halkm 
kırkofQAI 

DOa 1"''\dık6y llallrnt ..... _ 
4000 rr.etre berbade bir lar ..... 
yapılnaırtır. KOfU ...._ ,........... 
•tadı:ıda Ud turdan llOllJ'a mıı--.. 
gidip gf'lme Olarak tublt ......_ 
30 u mOtecavta atıetm ftttr&lı eUlll 
bu kO&Uda Halll (H&yciarpap) ..... 
el, Koetantın (Kolej) lldnel, Ratı 

(ffaydarpap.) 1lçtlnc11 Celmlflu .... 

o 

Bisiklet tepii 
müaabakaıı 

fat.anbul blalklet ajanlıfı taıwt ... 
tertip edilen b.ielklet tefYlk ma.a.
Jı:uı dllD JG mOeahıJan ~ 
'1§11 • RacıOlllWI ~ .,....,. .. 
ahad• llrl defa gidip seJıne. '2 ... 
metre me.aı. Oaerbtde :r&Plblumbr. 
Neticede Topkapıd&n Sabri 1..21 ..._ 
te blrüıcl, Feneryı1mazc1an Nı,.. i
kinci, KaJeepordaD Obaıne. ~ 
olmU)lardır. 

lılUaabeJcaıun hitamında •m
lllftnbdrlara ~ .........,. 
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~------ı 941 IKRAMIYELERı 

T. iş Bankası 
941küçük 
Taaarruf Heaa.blan 
JKRAMJYE PLANI 

'Afyon Vilayetinden: 

l adet 2000 l..lralm - 2000.-Ura 
• • 1000 • - 8000.- • 
I • 750 • - triOO.- • 
' • 15()() • - 2000.- • 
" • 25() • - 2000.- • 

83 • 
80 • 

300 • 

100 
50 
20 

• 
• 
• 

- 8600.-. 
- tOOO.- • 
- 8000.- • 

Ke§ideler: 4 Şubat, 2 Mayıa. ı Af'.» 
toe. 8 Utlnctteşrln tarlhler.Dde yapılır 

A.tyon Useainin 19996 lira 23 ku~ ke§if bedelU ikmali ln§aatı kapalı 
..:ı uaullle ekaUtmeye konulmll§tur. 

1 - ?hale H Kart 941 tarib1ne mllaat'!S Cuma g11ııU aat llJ de VJJ&yet 
mııaa blııaamda toplanacak nafıa komiayoounaa yapılacktır. 

2 - Jr1uvkkat teminat 1499 lira 72 kı:.nı,.cıtu:r, 

ı - PIA.n, bul&lıaıd keşif, vab.ld! fıat bordumıru, umand, humıt fenni 
aartname. b&,mcbrldl lflerl genel prtn&mel'ı, eksiltme prtnamem, muka.. 
.,. &Defi oatta mtıdOrlUt\lDde görWUr. Veya almabllil'. 

4 - lsteklJ olaDJar bu l§e ıtrınek flzett alacaklan ehliyet vesikalan için 
iMia gQDUndeD en az tıç gün evvellDe lraôftr Yil&yete mllracaatıa ~ 

atacak1ardır. 

ı - llllnakaaaya J§firak için yazılan ehliye: veaikam ye muvakkat te
ain&b havi teklif zarf1arm:ı yukarda yazıları gi1n saatinden bir aat e'nellne 
lı:adar makbuz mukabillnde komlayon reı.llğine vermeleri yeya poeta Ue 
pıadermelerl UAn olunur. (1287) 

Hikaye 

Bir paket sigara 
(Baş ıarofı 5 incide) 

:rwı var ne yok? 
- Şehri bırak bir yana Seyyin 

.Alat Ne Olacakmış şehirde?. De
ri fiyatlarm.m piyasasını biliyoz. 
Allcllann da kaç para verdiğini 
llmroz!. Onlan bırak da sen, 
4DllUar bizi düşünmez ama, w-:?. 

cb6ın düşünttyoz! 

•ıı i§t.e.. Bir pa.ket Yenice 
~una.L. 

-Aman ıMDmfnin De zahmet? 
ıt.c brue bu emminin bakal1m? 
;w - Camm, paramn li.fı mı olur 
• t •• ağa.. Bepei hepli )'irmi 
lıİlftl!. 

-.>mema ve Tıyatroıar 

Şehir Tiyatro•u 

latlktAI Caddelll 
Komedi Knınu.ada: 
Akfam .... 

Kiralık Odalar 
ilet ... cteecae eocıak telmlll9t 

lçla b6lel ftl'llb 

Beyazı: Lllell. Aksaray Şehremi 

ol ve Topkapıya otobtl.tı tr.rılD ohm 
m~ur. ... 

Dr. 1' emôl Ozacın 

lc!rar yollan haıtalal< 
ian mütehau111 

.., .... lılllldal UIMlıml ·- "" ..,.. .... o .... _,... 
-pııwer - -... , .. .. 

l•mail Hakkı.Koç 
a..ete ye&,.__ ..,.. 
.brtedllbıi8t0n pzete, mecmua 
ve kitaplumm Wnıdan lı::ola1'Jk
\a temba edebiUnlDlz. 

yom ama lçeml10ID ki! 
- Canım. Hafıa dayı. ~ pa

ket yetifir bana yahu.. Al~· 
atkma yarJ8Bllo-

- Ver emminin ver; ppa 
yetmiı; ditler çilrilk, ... ı.iir; ce:- de hep veresi~ ~ •• 

llOr'8l'lla!l, Ka~ 

. ~ ~- ..... 
Devtet Denizyolları işJetme 
umum m.OdürlüğO ilAnları 

1 O Marttan 17 Marta kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kallat gÜn 

ve aaatleri ve kalk•,... .. ldan nhtımlar. 
u. hattına - Salı 12 de (Er_,u._ ,, PEJ"fembe 12 de. Ege), Ye Pa

mr 16 da (Karadeııiz). Galata nhtunmdan. 
Blııtm hatuna - 8alı 18 de (Ç'.Ul&kkale), Cmnarteııl 18 de (Allafarta). 

Sirkeci nhtunmdao 
Jludall.fll battma - Pazarteel 9 ela (Mersin), Ça?'§ambe., Pel'§embe ve Cuma 

16 da (Trak), Cumartesi 14 de (SU8), Pazar 9.lro de (Trak). 
Ge.lat& nhtnnmdan. 
NOT: U 1lılari 9U Çarpmha gününden ltl.battn Mudanya 
- lla&tmda enekle oldutu «fbl ;raıl vapurlarla ~r gtln 
tlefer yapılaeaktır. 

Buclırma battma - Puartesı.., Çarpmba, Cuma 8.15 de (Sua). Galata rıh· 
tımmdan. Aynca Çarpmba n Cumarte.ı 20 de (Saadet) 
Tophane nhtunmda!ı. 

Karalllp laattma - Salı ve Cuma 19 da (S'!yyar). Tophane nhlımından. 
1mroz l.attma - Paza:- 9 da (Bartm). Tophane nhtımmdan. 
Ayvalık battına - Çarpmba 115 de (Bursa), Cumartelli 15 de ("mgen). 

Blrkttl nhtunından. 
bmlr atırat laattma - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhlnnmdan. 
bmlr aralık p09taaı - Perpmbe 18 de (Tırhan). Galat& nhtımmdan. 

NOT: \ 'apur ııeferlerl llakkmda her ttlrlli mala.nıat aptıda tclefon numa
- n1an yazdı Aeenteleı1ml:Eclen tifrmlleblllr. 

Galata Bq .Acenteliği - Gal1:1.ta rıbtmıı, Llmapıar Umum 
MildCrlllğtl blruun altmda. 

a.ıata Şube Acentellği - Galata nhtnm lılmtaka Liman 
Relsllgi binası altında. 

Sirkeci Şube Acenteugt - Sirkeci, Yolcu Salonu. 

42362 

40138 
22140 

(181') 

inhisarlar umum 
mOdOr.lüğOnden: 
~ ...... lM\ro.._. ' ~ 

ClNst lWkdan Mubammen B. % 1.6 teminat EkaUtrne 
Lira Kr. Ura Kr. Şekli Saati 

Elblao maa kıuıkct 193 takım 4632 347 40 A. ekalltme 14 
Palto 63 adet 1890 141 75 A. eksiltme Jı> 
MU§8mba 18 adet 468 35 10 Pazarlık lli,30 

• 14 adet 3M 27 30 A. eklliltme 16 
t - M~vcut numuneleri mucibince yukarda cins ve mlkdarlan yazılı 

melbulat blzalannda göaterlien usullerle aatm alınacaktır. 
2 - Muhanunen bedelleri. muvakkat teminatları, eksiltme tekil ve sa 

atıerl hlzalarmda göeterltml§tlr. 
a - Ekalltme 14/3/941 Cuma g11nU Katıata§t& Levazmı. ve MQbayaat 

ıubesindekl alım kom.lsyonunda yapılacaktır. 
4 - NUmuneler ~ geçen ,utıede görWeblİ1r. 
& - Jeteklllerln eJud.Jtme için tayin olunan gün n aaUcrde % 7,5 gll. 

ftlDID8 paralariyle mezkllr komisyona mllracaatlan. (1492) 

Jl~aıııJDtQ bedeli 10000 Ura olan Manyatoıu telefon ve eantralları 
29.UMl Salı .unu aat lG de kapalı zart asuıt ile Allkarada ldare blnaamda 
atm aımacaktır. 

Ba ife ctrmek flJtiyenleriıı 1~ tYedlyllz elli) Ura1ık muvakkat teminat 
De kanunun tayin ettitt veaikalan ve tekllfleriDl aynı ıtııı -.at 14 e kadar 
komie)'on relalltıne vermeleri lAzmıdır. 

Şartnameler para.sız olarak AD.karada Malzeme dalreıllnden, Haydarpa. 
p.da Te8ellilm ft Sevk tefliğinden datıtııacaktır. <1692) 

••• 
l - Tam \'agon hamı:leU tutun. pamuk, yUn, yapağı ve tiftik nakllya. 

tma mahsus tarife, 1700 den fazla kllomc'::clcr lc;in ton bqma 2,6 kuru~ 1 
ücret almma..1< Uzere 1700 k1lometredcn Cazlrı mceafclcre te§Jllfl edilmiştir. 

2 - Ecnebi mcmleketler4e açılacak "fuar, sergi, panayır, fedtlvA.l ve 
kOllgre,. lerc l.ştlrlk edecek yÖlcularP. mahsus yeni bir tarlte ihd&ıı edllmI§· 
tlr. Bu tarifenin hangi mtına.sebctlere DO oarUarla tatbik edileceği her defa· 
ıımda aynca tayin edilecektir. 

3 _ Haydarpaşa. - Adapazar:, Sirkeci - Kırklareli - Edime ve Iz. 
mir - Denizli "Söke, Tire, Odeml~ fUbelerl <!&hll., kmnında, 100 kilometre· 
den az mesafelerde fotoğrafla b!ıvsik edilmek kaydı olmaksızm tam Qcrete 
tlbl yolculara gldle, d6nUş bileti atıtılacakt!r. Bu biletlerin dönU§ kımnlan· 
nm mer"lyet mUddetı yedi gUndUr. 

Bu buswıa. alt ta.ri!eler 15/3/941 tarihinden itibaren tatbik edilecektir 
Fazla WsilA.t için istasyonlara mllracaııt edllmelldtr. '{1381) (1758) 

V A K 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmıııı 9eniden. 
edip açmıştıı 

Kitap, mecmua, aazete baıar. 
Tahiler namma dizP.i ;,.)eri alır • 

Bq, Di,, Ke.ıe, Grip, ·ao ..ı 
Nevralji, Kırıklık Ye BOtün Ağnlanaızı Del' 

lt'ıblada rDıad• 3 u .. 11t111blllr. TAKLITLERIND!N sd, 
HF.R n:Ror. Plll..LU KUTl'l.~RI ISRARLA ısr 

llsıan~u Levazım amır:ıganden " L narıcı askerı kıtaatl ı tan.ar• 
105,000 kilo sığu et• alınacaktır. Kapalı zarfla eksil 

ma gUnU saat 14 de ÇcrkczKöy.:Scı askeri bil.tın aJmn k 
cal tır. 'l'at.mln bedeli 44,100 lira ilk temlnrıtı 8307 uUl bO 
lerln belli gUn ve ı.ıaatt •n bir ııaa• evveline k&dar kamınl 
mektuplarını komisyona vermeı"n. Şaı-t.naı:ıes Aıılt rs 1 
Ukleri ve Kırklareli 11atın alına kr,mısyonlarmdıı görülür. ( 

• • • 
Ala#Jda mlkdarıan yazılı &ğır eı;erl l>&palı zarfla e 

tur. !baleleri 2~3/0U Paznrtcsi günt. hl.uı,!~rında yazılı 

Havsaa&. askeri aatm alma Komisyonunda ~np.ı··c. <Ur· 
"\"eaıkalarlyle teklif mektuplarını l!lale saat'eru:den b r sa•t 
vermelerL 

.1\Jiktan Tut.An Teminat 
Kilo Ura Lıra 

8S.000 17,100 1283 
88.000 17,100 1283 
3S,000 17,100 1283 
24,000 10,800 810 
24,000 10,800 810 

• * • 
"' 50.000 kJlo 111fn' eU alınacaktır. Kapa!J zartla eııaUtıO 

zartesJ gUnU saat :u; de Erzıncanda askeri setm aınıa 
laeaktır. Tahmin bedell 15,000 Urrı, ilk tem~au 1125 uradll' 
misyonda gorülilr. 1stekJUerin kanuni \'esJkalartle tekli~) 
saatinden bir saat t'VVel komlı!yoD'l vermeleri. ( 

.y. .... 

20,000 kilo sadeyağı alınacaktır Pazarlıkla ekSil~ 
köyde askeri satm alma komisyoaunda yapılacaktır. TallP
zartcsl gUnU saat ı~ de koml.syor.a gelme1ı=ri. KaU t~ 
Yağlar ihalenin tebllğinl mUtea.klp H gün lçınde röste ("ilfı 
ten teslim cdllecektlr. 

• • • 
sıro ton sığır eU almacaktu. Pazarlıkla ekslltıneai 1 

10 da Lllleburgazda aakerl satın a•ma komlayonundJI. y&PdJf 
losunun tahmin bednll 35 kuruı flk b!ım1natı 737~ ura ,., 
vakitte koml!ıyona gelmeleri. 

• ....................... • • - • ... .. • • • !.)O • .... • • .. • iti • ..... • 
onau 1 tte.aptal'IDdllXS ........, • ... 

~,.....,.. ~ QlllbtJ calldirde .. ., 
i{m'alaf Weec11 e .ra. 1 .,.Ql 1 8h1Dc:IMDUIL 1 
ıar'JalertDdt GllldleoMUI 

• Sabhk Kötk 
JDrenH}'Qnde tataQm caddeellıde! 

ıı oda, iki daire olmak Qsere 1ld mut. 
bak Kopun pmaı tarafı bir buçuk 
d&ıtlm çam ormanııtı De muhat 10 
ClllDt1lıla mamur bat, 20 döllOm meea· 
lulA Avrupa ve yerli olmak tbıere 

memleketimizde JetlfeD her DeVl mer 
ftlllD b!ıtncl mut ataçlan ve fidan. 
Janm Ja.vtdir. Umum me..ha 20 dl. 
ntımdftı ibarettir. K3fkGD lılr tarafa 
illtaaY'JD caddeal. cQer' 7bll KGBJata· 
il caddeebldedil'. Ktıracaat ve ıealf 
w.Pt içlD adreml8e. 

Ankara Jttnclarma Satın Alma K omiayonantlan : 

..... ._ ......... 
ICmlUl lre n ;w OWa ... 

7a11. 'l'elefeaı •n• 
Sahlbl: ASIM US 

Buıldılı ,er: V AICl'I •at.,,_. 
Umum neşriyatı fdare eden: 

Rşfi1e Ahid ~ 

(IMl99 ...... ~ lıe*'l ilk telllbaata Delltaw 
u .. Una llurat 

-.oo. ac1et aıt1a cantuı alJ.150 2.681 • lT&MJ 
10.000 adet baltanlJ9 100000 6.IGO 00 17 .8Ml 
ııeoc adet kWm 40.800 8CM6 00 ll&Ml 8ala aut 
ısı.or- met.re ,.taklık ... 12.ICIO un • 181.Ml BaJı .aat 
17.000 lldet ekmek torbam ao.ıoo 2.832 ao 19'8.9'1 ÇupJllM 
18.000 metre kaputluk kumat ııuoo 'UIO 00 29.&Ml ~ 
ıuıoo mtotre klfhk lmmat 100.aot' 6.2111 00 tQ.IMJ J>ertelllb8 

tOOOOO IMtN Ol"'•pr .... ıoıuoo l;IGO 00 20.l.Ml Peıfelllbe 
6.000 pe1aı11ta taımm ııe 

a.oao lldet tnlek kaı. 18.00C lolOO 00 ili.Hl 

~ De mllcdarlan taJalafD bec!eU ,,. •.ıı: ~ ,., ~ ~ IDll !...ırt 
......... dolam lrap9lı •rf tıJll'ltmla!le A.DJ&amcl& IMD!.,..UD:n:.ftlll 9ldımd _,.. ~ 
ter ldlatarmda ,...ır pera --~.AllbN J. a.mtıa A1- .,. t. •ıılıal J .. _,.... 
Yatakldc biz prtga~ J'ftl&411Z almtr t.t~k!Uttill Mll&dd ftlibln!'tJAt ı.kllf 'ille~ 

-- ~.Aı:ıiıa.r ..... ' ............. 


