
Reisicümhur İsmet İnönü 
Massigli'yi Kabul Ettiler 
Ankara, 19 (A.A.) - Reiıicümhur Haz. 

retferi, bugün saat 16 da memleketine av
det etmekte olan Fransa Büyük Elçisi Mas
ıigli'yi kabul buyurmuılardır. SIYAST SABAH GAZETESi 

-
Makinemizin bir arızası yüzünden dün~ü 

nüshamızla dağıtılamıyan 

Başlangıç Sayımızı 
müvezzi~rden ücretsiz isteyiniı. 

'lılı 1 •• , •• 1 Ve.tan Matbaası: lstanbul, Cağa.tollu 
--~· 

BAfMUBABBIBl ı ABMIT iMi• ~elgraf: Vatan, lst. - Telefon: 24136 

• • •• lzmir Fuarı Bugün 
Reısıcumhur bu Merasimle Açılıyor 
Sabah Geliyor 
Milli Şef istasyonda 

Merasimle Uğurlandılar 
Ankara, 19 (A.A.) _ Reisicümhur İsmet .inön~ bugün saat 

22 de husuai trenle İstanbula hareket etmışlerdır. 

Milli Şef, İarda B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, 
Baı\fe1kil Dr. Refik Saydam, Genelkurmay Başkanı Mareşal 
Fevzi C&kmak, Vekiller, Parti Genel Sekreteri ve P~rti U;ı:nu
m1 idare he-yeti baları, mebuslar, Genelkurmay, Mılli Muda
faa Vekileti erk.im, VekAletler müsteşar ve müdürü umumi
leri, Ankara Valisi ve Belediye Reisi ile Merkez Komutanı ve 
Emniyet Müdüıii tarafından uğurlanmıştır. 

Helli Süikasdi 
---0--

Yunan Gazeteleri 
Yuan: Ahmet Emin YALMAN Meçhul Canilere 

Bir adam, isayi9ıdz bir yere .. .. .. 

iç va Dıs 
Emniyetimiz 

.rttmiye mecbur kalına mutı~- Ateş Pusküruyor 
ka 'bir .swı edinir, bunu cebı-. 
ne .Y•leettrir. --o---

Budnkti diinya battan ba- Bir Gar.ele, lal• 
.. '8a.Yitten mahrum bir Y•··· ......... _ AU ... 
Vat"lıbzıa ve i8tikWine kıymet awava ~ 1 

İngiltere Müstemlekat Nazırı Lort Loit ve 
Hindistan Nazırı İzmirlilere Hıtaben 

Radyoda Birer Nutuk Verecekler 
tzmır, 19 (Vatan Muh&blrln• 

den) - 1"uarda bUtUn hazırhklar 

tamamıand.ı. Londradan bugtın Bu
ra yollle pek çok etY• getlr11di ve 
derhal lngtllz pavyon11Da yerleıJtiril
di. Britanya İınparatorıutu namı al-

bl harabe1ert teUdlc etmd• wıra 
tekrar .bmire dllndO. 

Tleanrt Vekili hmlnle 
bınJr, 19 (Vatan KubabtrtD-

deıll > - T1cereıt v cm 1ıusGn pldL 
Keruimle kaqdandl. ~ Ku-

tmcla dl#er bir pavyon daha vQcu- mandanlxk, Beledty9 .,.. Pwtt7t ~ 
de getirilmiftir. ret etti. ôtleden ~ Uıın.catçllar 

ln blrliA'ine pterek blrltao -.at Jnefl'\ıl 
cUterenin MQstemleklt Nazm .oldu. Vekil, aqam Beledt1'8 taratın-

Loırd Lloyd ve HlncUırta.n Nazırı dan RAM• ,-" ........ ·-· TWDen ZI 
Emery, Fuar mUnaaebetile yarm ak- ~ •-~ ,..._ 
tam ..... ı 21 de İzmir halkma luta- fette bulundu. Yum 8&bah tthall.t 
ben birer hitabede bulunacaklardır. ve lhracatçıhırm &1ft ayn -yapa-

caklan toplaııtdara n,uet ed-* 
Fuar, yamı 18 de Tic&ret Vekili her iki taraflıı dlleklertnt ~ 

tarafından açılacaktır. tir. 

BugQn İzmir vapurtle Tugoelav Veklltn Çarfamb& ıtmtı ı.tanbu
llefiri de &'elcll ve Bergamadakl tarı- la avdeti muhtemeldir. 

BARIŞLI SAVAŞ 
Motörlü Kuvvetlerimizin Tabiate 

~Karşı Kazandığı Zafer 
..,. ...... .., ..... _ ••••lı .. = birih':1;~ıi, ~ = .. ,. ........,... ...... ... 1111 lıalle ,"~•-·ll'll•••llU Brttanya adalarma kfllllf dalp.lar h alinde hücum eden Alman bava mo lanndan blr parça 7aaanıiE ..,_._ 

durmak ~edtr. Atina, 19 (A.A.) -Atma Ajan.. 
. Yahuz Mkiden böyle bir ih- 11 bildiriyor: 

tiyat ihtiyacı sırf harici cep- Gazeteler Belli krutnartlı
h!IYe aitti. Bu aon harbin tec- nün torpillenme8ine blly& _,. 
rubelert. kartwnda iç ve dıı falar hasretmekte w m11w 
eJliıü:vet meseleleri arasındaki hakkında bqmab)e1er ya. 
hudut blknnetJr, bunlar bir makta berdevamdır. BunJann 

Alman Tanarelerl lngntereye taarruz y · ta 
01 0 Loadra Mldalaa- Bqbyor ma 'l u na n 1 s 

11m Zorluyorlar Mihver Nüfuzuna 
Alman Paraşüt Düşmesi İhtimali 

:::1~·:ı~ta= ~c•\N.ınııa bell•Jm -• 
br. Proia ıuetesi •IJbnnı._ ha-

--0-

Almanlar En 
Büyük Zayiab 
Dün Verdiler 

~ir aened1r ıörüı> ıeçirdili- rekeb, E1efteroıı Vima •Atı. 
mız harp harekeilerinden her dilmez cinayet., Xatblmerini 
biri dahili eeı>helerde bqla- cHelll'nin henüz kurumaımt 
l!Uftır. İlk adımda d8'İ1Ila ic mezarı üstünde•, Acrapolia •Bir 
emniyeti bozmıva. yılıınh'k ve bıça'klama», Nea Hellaa •Dün- t 
IWlilt uyand.ırmıya, halkı bir- ya denizcilik tarihinin en lı:a. Londra. 19 (A.A.) - ngiliz 
biri- k tmı al l tır l k f K · · Al bl ..... _._ ~ c1111a- __ ._. !radvosu bildiriyor: ..... ..., a va c ışı mı.ş . ran ı say ası•, oınonıa cc - Anllıua eTalanada gtlnc'le 80 toe ., çıkaran r UUJ'&aa "'"Y"'r uıı;.,r ..... une Dün Alman tayyareleri Lon-
aJr defa birlik ve ahenk sarsı- çaklık», Ellini Kon Mellon cf-
hnca ve yılgınlık duvıulan man ve cesaret•. Ba eene Ankara. Polatlı, Esklıtfıldr nlhavet yedi vere• topraklardan dranın müdafaa teşkilatına hü
ortahlı sarınca koca memle- Bütün gazeteler bu alçakça taraftarmda moWr111 kunetlerlmlz yüzde yirmi beşe kadar mahınıl alrn- ıc~m e.tmi~e teşebbüs etmişkr
ketler senelerdenberi milyon- darbeye karşı protestoda bu- Ud mllhlm kettlf taarruzu yaptılar. mıttrr. dır. Sımdıve kad.~r ~lın.~n ra-
larca. milyarlarca masrafla ha· lunmaktadırlar. Bunlardan biri eııı bel} traktör Hı Harmanı eski ,·uıtaıarla altmış porlara nazaran dunku ~un zar-
Zlrladıklat'ı silahlan hiç kul- modern sapanlarla ilkbaharda, IKln- ! sün slireo bir kısım ara:ı.Jnln mahııu- f ~!l~.a ı.~o .. Alman tayyaresi dü-
lanmadan teslim etmbler ve clıil biçer döğer maklneeUe yazın oı- ı uı bet makine ile yalwz iki 11aat kln- şurulmustur. 
kölelik boyunduru~na boyun· Bulgarı'standa ma,tar. de yapılmıt. mahsul ayni gün paza- Bu hücumlara iştirak etmiş 
larım uzatmıslardır. N~r akla hayreı ,eree~k ıte· ra ~ıkanlmııttır. Arazı sahibi bir ru- ,olan Alman tayyarelerinin aded' 

Bu Mobete ulnyan memle- --<>- ldJdedlr. Bunlan yalnn tarlalan su- ya gördtitfinli sanmı,tır. · nazarı itibara alınacak olursa, 
lııetlerin en büyük hataları ŞU lhtı·yatlann sı·ı~'- rfilen Te harman eclllen \'atandnşla- Bütün dünyanın mot<irlU kuwetle- Almanların, hava harbi başladı-
obnUştur: İç emniyet mesele- aıı ra, yahm Orta Anadol~·a \eya yal- rlnln lıll'hlrl lizerlne tıaldırdığı bir 111· ğındanberi en büvük zayiatı 
lini, vurt müdafaasına ait e- nız çiftçilere alt 111nmayıııız. Mem- rada biz bunl:ıl"la tabiate ka111 sa,·- verdikleri _günün dürkü gün ol-
ualı bir dava diye karşılama Albna Alındığı ıeketm lkııa.di blin)eslnde yeni •e lete glrrşrnış bulunuyoruz. duğu görülür. F"lvak:, hücum-
nuılar, ~ ve dq emniyet rollhlm bir değl,ıkıı~ın ba.,ındayız. 1\fotörlü ku'"'ctlerimlz.ln tablate lara iştira'k etmis olan her dört 
meselelerini bir tek kül say- Tekzip Ediliyor tık netıceler yarını milyon ılörıUm t:ı:ırruz.una alt hf"Yl'Canh hlltllyenln Alman tavvaresinden birisi dü-
manuelardır. arazi üzerinde almınr,tır. lluı•tlan teferrliatını retılmlerUe beraber bu- şürülmüştür. 

Nazari olarak kime sorulsa Sofya, 19 (A.A.) - Stefa· yüz ytmıl bin ''atanıl"' istifade ~t- g·~n dördUnctl ~ayfanuzcla okuya- ! Dün üç mühim hücum yapıl. 
böyle bir birlik telakkisinin llİ Ajansından: mittir· Şimdiye kooar bire be,, altı, t-aksıruz. mıstır: 
tabit ve zaruri bir şey oldutu- Yan resmi Bulgar Ajansı Birincisi öğleden sonra saat 
mı bir sanediye tereddüt etme- Bulıaristan'da ihtiyatlann •----'-•da B!r 1\UiJOD MacarlstamD Bvbubatı 13 de baslamıştır. Düşman tav-
den kabul er. Fakat hemen silah altına (atınldıtına da- __ ...... vareleri Londra banliyösü ve 
her memleketin idarl teıklla- ir ecnebi memleketlerde do- iti BID Alker Al••arqa latılacall Kent Kontesi üzerine bombalar 
tında (IOk esaalı bir kusur var- l•••n ••yiaları kat'iyyetle .... • .... ,. t M h b b' t d 
dır H d i '-•ndl · .ıt. -- ..- Tef .... 111UU&JOI' Budap .... te, 19 (A.A.) _ Havas a mıştır .. u. are e ır saa e-• er ayn a re .... nı - tekzip etmekte, 7alıua son -. 
deta ayn bir memleket sayar. muayenede aekerliklerı tecil va.fington, 19 (A.A.) - Ayan ajansı bildiriyor: vam etm·ştır. 
ltendine ait tıleri birin~ der~ edilen pek mahdut miktarda mecltııi maliye eneUmenl Atlantik ve Alman iaşe nazırı Darre'nin reamı İkinci .~üc~rn esnasında, ~n-
cede a()rür, başka daırelenn bazı efradın 1m talim devre. paalflk donanmalari1e 1.200.000 ki- bir daveti üzerine ziraat nazırı Kont c:.anın uzerme gelm1ye .~e eb-
vazi! 1 · · ikinc' d receye a .nı1r bir ordunun techizine alt tal1Si- Telekl Berline müteveccihen hareket bus etmekte olan 44 duşman 

e ennı ı e - aine (ağmlıbiuu tasrih ey. .,~ kabul .... ıatır etm••tır. tayvaresi hedeflerine vasıl ol.a-tar. _ lemektedir. at kanun projesini e-. ..., · "f d ·ı · hıle 
Siyut hayatta nasıl zumre .-------------------------; Kont Teleld, Macar zirai madde- ma an tardedı mış ve sa 

:_Ylkmıya11~ .. .=beS>·::-onı1ininursa~t ~~idpari~~ ITeyf·ık Fı·kret lht•ıfalı· ı =·~ı:ı:::::ı:a:;:- do~rb~~ç~:~~~~ıindenberi 1~-
ır - Jriltere ve sahilleri üzerinde du-

. (Devıunı Sa: 8, SU: S) 
hayatta da «lairelerin sırf ken- =======::;ı:=== 
dllerine att •azlfeıere saplanıp N a =========== 
tr.ahnelan; umumi ve müt- o ar : "- Matlnlatuua 
Wek D7WYi ıör.den kaybet. 
meleri, bedwıan btr eau da
vanın yer yer. ihmıle utrama
llna yol açabilir. 

Memleketimiz: ctq ve ic em. 
niyeti 'bir tdll MYlnak hum -
IUllda büyü ~ir unııık1* 
~- ~. flrtma
lan brllllDda muhafaza ede. 
blldilimlz uimlt sGk6n ... -
zar bumm en canlı bir cleli)l. 
ctir. 

Bu halusta :reni bir delll da. 
ha vardır iri. o da vata ve 
~ime kartı IUÇ qliyenlerin 
ukert mahkemelere veriline
• Mrlnnda yenıi bir liriha 
huuianmamdır. Bu llyiha en.. 
~e tetkik edlliUktımı 
&Oma Büyük Milı.t Meclidntn 
umumi heyetine eevkecHJrnie
ttr. Kanunun elbabı mucibe 
...... dthıyanm bu buhnn-

/,,P 1 .... ·-

Çalgı Başka ; 

istirahat Başka! 
Yum 11erbı1 bafuıı dlnUyecek, 

llava lllacak yer arıyor. 

Nereye pt&enlz bir davuı, bir zar
.., bir çift çalpara. Ne o? Caz. Hal
bül ne çalman çalfl, ne çatan çaı. 
ııcı! Böyle derme çatma mAnaım 
çalcıdan kbruıe memnun detu. 0 
lıalde neden tatarlar? 

Çttnktl Belediye, tlrtfelerde çaı.,ı1 
bbvelerde fiyatları )'t1zde elll yük
llek tatm119-

ıo k111'11lfhık kahveyi )1nnJye ııa
tüllmek için her öattne &'elen blr 
cıu tatmt19 ! .. 

Şimdi, tebrla en ırtbel yerlerinde 
bava almak, ~ dinlcımek kabU 
olamıyor. 

C.. da cul 

Tll'ldJ• Baklg•dıld 

••r•caab ••11'11•~ 
Atına, 19 (A.A.) - Atlna ajanaı 

bildiriyor: 

Bu buhranlı günlerde Yunanistan 
ve Yunan hUkQmetine karşı bütün 
TUrk matbuatının izhar ettiği dos
tane ve anlayışlı tarzı hareket hak· 
kında gazeteler heyecanlı memnu
niyeUerınl ifade etmektedirler. 

Kathimerlni gazetesi, tabii dost
luk hislerinden ve iki memleketi blr
le.Uren ittifak bağlarndan ilham a
lan bu tarzı hareketin Türk - Yu
nan çözWmez bağının en güzel ve 
en beliğ bir delili olduğunu yazıyor. 

Prolya gazetesinde: 
Son günlerde Türk matbuatı ta

rafından g6ııterllen hararetli sempa
ti bWıasaa tebarUz ettlrilmektedir. 

Efradı Üniforma = ı!t~~> ;U:..::., ı. 
Ş ki. ı ·ıt e talyan - Alınan ntlfuzuna ~ e 1 ngı erey yahut Balkanlarda daha ileri pt:mell 

B•ıd• •ıd• \•eyahut da ltaıyanm Atrikadald 
1 ın 1 mUcadeleslnl kola.ylqtırabilmek için 

Berlin, 19 (A.A.) - Stefani a- İngiliz kuvvetlerini ikiye bölmek I''· 
janııından: '"sıni istihdaf eden Alman m&nft• 

Em.in bir membadan öğrenildiği-! ~asını bUyUk bir dikkaUe takip et
ne göre Almanya. hükflmeti, İsviçre mektedlr . 
vasıtaslle Londra hül<flmetint> bey- Gazeteler, Hell!'nln mesuliyeti an• 
nelmllel harp kaidelerine tamamile cak İtalyaya atfedilebilecek olan ur 
ri.ayet eden Alman pa.raşUtçUlerinln pillenmesınln bugün lııtıamar edu. 
gıydlltleri Unlform.anın tarifnamesi- mekte olan ArnavuUuk lııtlkllllnla 
nl göndermiştir. İtalya tarafından tahribi ile bafb-
~ yan gerginlığl arttırdğmı kaydedl-

BIU er Umllllll yorıa.r. 
Times ve Telegraph gasetelerl, 

Kararglba Gldlyer mese1enın heyeti umumiyesıne ıı... 
Bern, 19 (A.A.) _ Basler rettiklerı başrnakalelerind~ ltaıya 

Nachrihten gazetesinin Berlin- tarafından ileri sUrWen ı.ee11elerln 
d ki h b' . Hitlerin f"'_... ........ bAW olduğunu kaydederek tama-e anu 1. ırı, v-cw ·p ihd edilmlf olan lh-
cephesindeki umumi karargaha men Romada as 
gitmek Uzere Berlinden ayrıldı- tilatın esas hedef'lcrlni temyize çalıf-
ğını bildirmektedir. mRktadırlar. 

MAKiNEMiZDE CIKAN ARIZA D~LAYlSİLE 
Okuyucularımızdan 

•• 
Ozü:r Dileyoruz 

D.. t 'lk mızı basarken makinemiz bir kazaya uğr:ıdı. un am ı sa~ı 'k' 'b t 
Silindire geçirilen sayfalardan biri düştü 'e ~. 1 gruptan ı .. re 
olan makinenin bir grupunu zedeledi. ,e.u yuzden gaz~fo geç 
l t . d' Bundan bac kaldı, kafı basılnmadı. Bırç k y er ere ye ışeme ı. ... ld G · dını 
ka baskının kalitesi, pek fena ve i~ arsız o u. azctcnın a 
kırmızıya basmak da mümkün olmadı. . . 

Makine bu aksilikleri geçirirken Vat~n :'1 ~u? ~dare, . ter!•P ve 
makineler ailesinin hali görülecek ~e~dı .. Hı~bırı makınenın ba 
şından ayrılamıyordu. Hepsi işler dbzclır dıyc, he;ıecnn 'e te
essür içi~de sabahın sekizine, dokuzuna kadar makine başmda 
beklemi$1erdir. 

K zanın hasıl ettiği hasar tamir edilmektedir. Gnctemidn 
bir Tki ~ün irinde tabii halini alabileceğini ümit cdİ\oruz. 

Kazadan haberi olmı:ran birçok oktı;\'tıcularımız b'ze mektup 
yazarak ,.e telefon ederek gazeteden daha iyi ''e daha munta. 
zam bir baskı kalite i beklediklerini sii~lcmi,Jerdir H beri o
lanlar gelip bize teselli \'ermişler ve bövlc aksiliklerin her ga
zeteni~ ilk sayısında mutlaka basgösterd iğini sfö lem· şle:dir. 
Her taraftan eördü~müz alaka \'e sevgi bizi teseHi etmi~tır . 

Çok gariptir ki, her gazetenin ilk sayısında aksiliğe uğrama
sı dünyanın her ~erinde adeta tabiat halini alm1s bir şeydir. 
N~ kadar iyi hazır1am1sa, ne kadar sakınılsa aksiliğin bir nev'i 
mutlaka ilk sayıya gc!\p çatmaktadır. 

Dünkü sayımınn başında; meslek programımızı gösteren bir 
başlangıç sayısının müvezzilerden istenmesini siiylcdik. Halbu. 
ki ancnk ilk beş bin nüsha ile bu sayı tevzi edilebilmiştir. Ka
zadan sonra bunu basmıya devam etmek mümkün olamamış, 
mü,·euiler de müşkiil bir me\'kide Jıalımşlardır. 

Da lanıcıç sayısını yeniden bastırdık. Dünkü nüsha ile alamı
yanlara bugün müvezziler ,·asıtasile sevkedilecektir. 

Diinkü sayımızı dışarıda bulamayıp kolleksiyon ve roma 
ve tefrikalar i(in anyan okuyucularımıza ilk sayı posta ticıed 
bize ait olmak üzere beş kuruı mukabilinde sönderilir. 
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Işık ve Nur Peşinde 
Ged/erimin Yerlilerden 

Topraklarda Çaldığı 
Yarıma 
n l}clasına Doğra 

l ı 

Hayırlı Bir Çığır 
Adsız İki Hamiyet Sahibi Hukuk 

Talebesine 150 şer 
Liralık Dört Vakıf Verdiler 

uı 
INA ç 

Geç vakit bu sokaktan geçenler, 
onu ya köşedeki çeşmenin yanında. 

duvara sırtını vermi.,, yahut l:ıiraz 

<Onu kandırclıl:ır> diye dUştlnQyor• 

du. 
Şazimet kadın, oğlunun bir ,un 

-1-
ıcvruzm muharrlrl olan 

Grcın li.uk, yausınm dU.n 

.-ıgıo kı.s.ınında nwuı o
lup da :roıu:ı 1n Ttlrklyeye ve v.
t.an •ı:tıwıanna dQ,lüğllııU an-

Dt:6fto de hsyatınm 

a:ıiatmafa batlıyor.] 

A..tıJ.e.rfkada M.Uus1pi nehrinin ke

na..."'C.da ı:lcödum. Orada ailemin 

"""' arazlsl vardı. CeUerlm bun
lııırı val<tile kmnızı derili yerli 

re bağlı, mutaassıp bir muhittl. 
Bunun iç;in büyük annem, dint itl- · 
katlarını ister istemez herkesten 
gizlerdi. Seclycsindeki manevt gü· 

zelliği neroden elde etti;1ine bUtUn ı 
hali< merak ederdı. Şehirde ona 
benzer bir kadın yoktu. Varını yer 

1 
tunu bo..şkaJanna iyilik etmek için 
sarteder, fakat bu iyiliklerlle Övün· 
mez, bunları mümkün olduğu ka· 
dar gizli tutardı. 

l!o<Lı. hakkında yazı yaz d~ 
dllt!erl ~ım.ıı bir an için bunun 
nlilmkUn ol:.ı.bUeceğini zannet
tim. ller zan1an olduğu gibi bü
tün moda. n1ucltlerlnln, moda 
nuJ.zfomcı,i yapan fabrlkolann, 
nıoda mağu.'l.3larrun biz kadmlar 
ı~:ın talı,tığını fan.ettim. Hl(' 
d.iıü.nmedlın ki dUnyanm bu alt
tl. t zamanında ;tabrlkalar ipekli 
ı..-umaş yerine top tüfek yapıyor. 

~r "'e rerı.Uer model çi
zecek yarde <'epbelerde dövUşU
yor. Mağazalar kspalı. DUnya 
)11zilnde moUa, renk, ~lçek "·e 
kuma~tan başka dll.!Jllnülen ve 
yapılan işler var. 

Adını saklıyan bir vatar.daş- de kendi adına vakıflar ve mü
la eşı, Hukuk Fakültesi talebe- t;<afatlar kuracak zcnginlerimi
sinden dört kişiye verilmek ü- zin de ortaya çıkmasını bekle
zere '"nede altı yüz lira vak- riz. 
fetmislerdir. Mesela senenin en iyi türkçe 

Bu vı.kfa dair dür. Ün:versi- telif romanına verilmek üzere 
te Rektörü C. Bilse!iıı adile şu, bir mükafat kuracak bir zengi
tezk~reyi aldık. Avnen yazıyo. ' nimiz ortaya çıkmıyacak mı? 
ruz: 

•Bilginin kadrini bilen ha
miyetli bir vatandaşımızla 
refikaları, her yıl Hukuk Fa
kültesinin dört sınıfında birer 
talebeye tevcih edilmek üze. 
re Üniversiteye dört burs 
tahsis etmiş ve bu yıla ait 600 
lirayı Rektörlük emrine ver
miştir. 

MUTEFERRİK: 

ileı·deki çardaklı kahvehane camının adam olacağına inanıyor. Bu onda. 
önünde koyu renk mantosile ayakta tam blr kanaat heli! de idi. Ve işte 
ve hareketsiz görUrlerdi. O, hiç ha· onu, zahmetli hayatı..Ja dinç ve •· 
reltet etmeden, hiç kıpırdamadan o· yakta tut.~t.ilecek ye• :ı,e destek bu 
rada dururdu. Yalnız hava. rtlzgirlı inançtı. Onu yc,}a geL~eği kendlry.e 
olunca beyaz b&f örtüsünün uçları b~r gaye e<!inrnt;!:i. Bir fikrisabit 
bu karanlıkta iki kanat gibi çırpar- halinde bunu bir vazi!e biliyor, bU• 
dı. Yaz ve kış geceleri, sıcakta ve ttin varlığını bu neticeyi elde etme
aoğukta mehtaplı gecelerde olduğu ğe vakfed:yordu. Onu ayakta tutan 
gibi yıldızlı veya bulutlu zifiri ka· og-lunun fona huylarile yaptığı bu 

Büyük annemin ruhur.da.l<l bu 
güzelUğfn, vücudü UzcrL,e de es
rarlı bir tesiri olmuftu. Sıhhati da· 
ima yerinde idi. Y..,..dığı müddet
çe chastayım> dediğini duyan ol· 

Verem Dls!J. aasel'I ranlık gecelerde o hep, her zaman mücadele idi. Y>kla •eneler =en 
ve daima or~da ayni vaziyette du- bu tatilsiz didirme i<;Lıde her gece--

OenlşJetlllJOI' rurdu. sini meylı:.no ,.e kahve kapılarında 
ı..ı.ktaıı çalınışlar, .. 

Yalıw: fWUl aöyliyeytm ki, o za
D1&Dlar yer!Uer! öldürmek ve top
raklannI ellertruWı almak. mübah 
bir feYDllŞ. Hatı. vatani bir vazi!e 
bile sa~. Amerikan tarih ki· 
tapı.rma bakaraanız bu lıirmzlık· 

!ara ve bu clnayeUere y\lkııek yllk· 

ae.k adlar takarlar. Amerikada gar
ba dognı lstilA hareketine 1'Urak 
eden a.Uelerin çocukları kendl ken
<Ller!nl bir nevi aristokrat sanırlar. 

Veremle mücadeleye büyük bir e- Senelcrdenberl bu sokaktan geç ayakta gec;il'dikten sonra işJnln ba· 

B ıed . vakit g..-.enlerln bu kadın yabancısı şına dönüp saatlerce çalı;mağa m&o 

mamış:tır. 
Modanın doJ;duğu, yaratıldı· 

ğı dünyaya g!ylın ka.,am tarzı

nı veren yer artık moda dttşU· 
necek halde deflL Hlç olmaz8A 
muvakkaten olaun böyle ,eylerle 
meşgul olamıyor. Artık moda 
kAbeslnden Uham alama.yınca 

her memleket kendi giyim şekil· 
ııi icat etmeğe talı,acak. Belki 
do yeni bir çığır açılacak. Eski
nıiş moda naz.artyeleri yerine 

yepyeni ,ekliler ortaya tıkacak. 
Sulh Jçlnde ya,ıyan mesut mem· 
leketler kendi mit.ilerine doğru 
bakarak yeni renkler, yeni şekil· 
ler ortaya koyaca..i.dar. 

hemmlyet veren Vali ve e ıye ... ,. 
Reisi Lütfi Kırd&r, Yerebatan cad· değildi. Herkes onun karanlık gece-- cal bulnbiJir miydi'?' 

Babam, Hıri..stlye.nlık taassubu· 
na k&rfl olan isyanını büyük an
nem gibi gizli tutmağa !Uzum gör
mezdi. Bw1u edebt yazılarında, 

yüksek sanat eserlerine mahsus o
larak kurduğu ve idare ettiği bir 
tiyatronun Çaltfmalarında en canlı , 
bir fekllde ifade ederdi. Etrafına 

1

. 

taassubun darlıklarına karşı isyan 
etmı.,, birçok iBUdat sahibi adam
ları toplamıştı. Bunlarm hepsi, 1 
hürriyete kavuşmaJ< arzMsunun ilk 
adnnı olarak Hıristıyanlığl Uzerle
rinden atmışlardı. Bir kısmı, o za
manlar henüz tomruk veren yeni 
yeni lçtimat dinlere saplanmışlar· 

dı. Fakat babam, ruhunun tstiklA
Jint muhafazaya tarafdardı. Hangi 
ittkndm lehine olursa olsun, insan
ları cansız birer makine haline ln· 
d!rmenln, hakiki !nkı.,ata imkı\n 

veren bir yol olduğunfl inanmİyor· I 
du. Te,ldlA.th bir dint 8iStemin ve 
basmakalıp akait kltaplannm ha· 

1 

İsminin ilin edilmemesini 
istemiş olan değerli ve hami
yetli Bay ve Bayan vatanda
şımıza Üniversite adına ale. 
nen teşekkür ederim. 

desindeki İstanbul verem dispanseri- lerde karanlık hayalini tanırdı. O, kendini oğluna o kadar bağla· 
nin ihtiyaca kafi gelmediğini göre-- Çok uzun bir boyu ve her halde mış, oğlunu yola getirmek işine ken· 

yorulmak bilmiyen bacakları vardı. dini o kadar vern1işU ki, sa.nJcl rek yanındaki arsa ve evlerin iatim-
Omuzları çökük, kollan uzun ve bunun haricindeki feyler ona tesir la.kile modern bir pavyon yaptırıl

masına ıuzum görmüt ve ıa.zım ge· 
len keşi! ve plA.nların hazırla.nması· 
nı emretmiştir. 

mehtap geceleri, siyah mantosunun edemiyor, bu lşi bitmeden, bu lfinl 

Üniversite Rektörü 
C. Bilse( 

yırtık yenlerinden çıkan ellerinin 
1
. şonuna getirmeden ev-\"el hiçbir 'ey, 

duvarlara., kald1nn1lara akseden ne açlık, ne uykusuzlWc, ne yorgun· 
gölgeleri, l:ri külbastılar gibi geniş Juk onu ihUyarlatmıyc.r, yıpratmı· 

İki Kız Erkek Oldu ve yassı 1di. yordu. 
Fakat blly1lk annem. bu kitap

lara ve bu gibi kuruntulara kapı· 
la<;ak bir kadın değlldL Ailenin 

ondan tonra gelen ferUerl de onun 
dilfllntlf taı= kabul etını,ıerdl. 

Bu haberi bizde bir çığır aç- Aydının :;:ekeli köyü eşratınd•n Her gece onu böyle bekler gören GUnUn birinde o bllyük fela.ket 

Du,tlnUn bir kere ki, chtln1yet> 
ve cadAlet> hasretlle A vrupadan 
Amenkaya kaçan ilk muhacirleri 
yeri! halle gWer y1lz!e kabul etmııı, 
kendii•rln! hediyelere boğrnu,, A• 
merikanın ilk sert kı~ları esnaaın
da ya.yıyabllmeler!, yerlllerln ınttu 
ve lnsanhğr sayesinde olmuf. 

KUt&hya ~lntslnln mavl!IJI, Fran
tnz bleu rol'smda.n elbette daha 
illıenklidlr. 

R. E. Y. 

[Gazetemiz, Türk modası 
hareketine ya!<ından alaka 
gösteriyor. Yakında sütun
larımızda buna dair yazılar 
buhcııksınız.] 

kiki dinin gUzell!ğinl öldürdüğüne ' '------------
kaildi. YAnJ, dlnt mesleklerde olan 
adamlar; onun gözünde, dinlerin a
sıl gayesi olan sevgi ve feragat a· 
leyhlne çalışan ve kendi hesapları
na nüfuz ve menfaat arayan a

BORSA 
Ağustos 940 

mıya hizmet etmesi bakımın- Halil Kccal<a:.•o.nın kızı on altı ya
dan çok dikkate layık bulduk. şında Had!yon!n, Gülhane hastane
Kabiliyetli, fakat fakir Ünive~·- sinde Profesör Mim K emal tarafın
site talebesine el uzatmak dün. <\an yapılan muayenede erkek oldu
yanın her tarafında usul halini ~ anlaşılmış ve muva!!akiyotıe ne· 
almıştır. Bu yardımın talebe i- tlce!enen ameliyatta Hadiye, Erol 
çin havsiyete dokunur bir ta- lıın11le hastanc..>den çı!<m~tır. 
rafı yoktur. Çünkü fakrinden Yine buna benzer diğer bir vaka 
dolayı değil, ilme ve yurdun da İzmir Memleket hastanesinde o!
hayrına yarıyacak bir istidadı muştur. Şöhret adında on dokuz 

1 

olduğundan dolayı seçiliyor. . yaşıarmda bir kız, Memleket hasta
Her Avrupa ve Amerika Ü- nesinde yapılan bir ameliyat ile Ba

niversitesind~ böy_le sayısız va-1 ynnhktan çtkmış ve üç senelik ni· 
kıflar var. Bızde ıse yok ... Bel- şanltsma yUztiğünü geri vererek 
ki de kenarda, köşede kendi Baylar araama karı~mıştır. 
kesesinden talebe okutanlar var. 
Fakat ya miktarca pek az, ve
ya umum tarafından bilinme
diği için başkalarına örnek ola
mıyor ve her istidat sahibi ta· 
lebe bunlara ait müsabakaya 

Üzllm Temizleme Evleri 
Yurdumuzun üzüm yetiştiren yer

lerinde asrı UzUm temizleme evleri 
açılması Zirat VekA.letince kara.rl&f· 
tırılmış ve faaliyete geçilmiştir. 

kom~uları ona her zaman: <Merha· 
ba• derler, onu: cŞazitnet teyze• di
ye isimlcrler. Ona h6r zaman: <Yine 
Avniyi mi bekliyorsun, diye sorar· 
!ardı. Bırak şu haylAzı be teyze.. O 
keyfinde. Yine kahvede otur· 
muş a.ltıru.f attı oynuyor .. Sen de her 
ı;e('e o eve dönünceye kadar köşe 
başlannd:ı., kahve önlerinde onu 
beklemekten kendini hcHUt ediyor
sun ... O, parası bitmeden, maraza 
çıkarmadan eve döner mi hlç? > 

Beyaz muhacirler bu insanlığa 

nasıl mukabele etmişler bilir misi• 
rıiz? Topraklarmı çalmak ve ken· 
diler!n! öldürmekle,.. Bu kadarla 
da ka.lmamr1;1la.r, yuvalarmı, toP'" 
re.klannı müdafaa eden kurbanla· 
rını bütün lleme, bir fak! sınıfı 

diye tanıtmak yohınu bulm\l.fl&r. 
HAIA bugün tar!h1 Amerikan tllm• 
!erinde beyazlaı·!& kmnızI derililer 
ar asında bir çarpışma göstertllnce, 
Avı ııpanın, Asyanın sinema seyir
dler! asıl zulme uğrayan tarafı 

tutmazlar, nerede zalimlerin üstün 
çıl<tığmı görselor tepme tepine al• 
~larl:fr. 

damlardı. 

Annem tarafından dR. bütün ak Açılı' - Kapanı• kaTışamıyor. nk önce Manisa, lzmlr ve İzmit-

Eve.t, Şazimet teyze muhakkak 
Jc:endini heJAk ediyordu. Sabahın a
laca karan1ığında. ı, başına yeu,
mek için ko~uyor, mevsiminde ak
şama kadar yasıııJaşııruş kocaman 
parmaltlarile incir ezmekten kolla.· 
rına ağrılar geliyor, mevsiminde ev
lerde tahta aıımek, çama.tır yıka· 

maktan !ki büklüm vücudU belinden 
tA. omuz b~larına kadar sızım m· 
zım sızlıyordu ... Bari akşam eve gel
diği zaman bir rahat edebilae, ek· 
megile katığını rahat gönWle bir yi
yebilseydi ... Ne gezer! .. 

Londra. raba.mda Asi bir ruh vardI. :r.reselA 5.21 Senede altı yüz lira vakfe- te temizleme evleri açılacak, köylü· 
ler buralarda üzümlerini parasız 

temizleteceklerdlr. Yeni senenin si
yah kuru üzüm mahsulü Manle:a. bor 
Basmda satışa c;ıkarılmıf ve bu mü· 
nuebeUe m1ltad merasim de yapil· 

ann~in babası doktordu. Kendine NeYy0rk 132.20 den hamiyet sahibi karı koca 

mahsus bir gıda sistemi ic:ıt etmiş, 
herkesin aır,tığl ylyip içme şekli

ne karşı isyan çıkarmıştı. "lUcudU· 
ne gıda vermek için her oturuı,ta 
yalnız bir nevi gıda ahrdı. ~leaelA 
yumurta f8e yalnız yumurta, ek· 

Cenevre 

Atina 

29.605 her kim ise pek hayırlı bir çı

BUyUk annemde, babamda .,. 
bende: cetlertmtzln hmıızlık.1a.rı:nı 

örtmek ve maırur gOrmek yolunda 
bir duygu ve en küc;Uk bir eaer 
yoktu. Yerlilerin eski topr&kla.
mıda ya.ı,&YifD?ltl, ak.sine olarak 
bW onların ruhuna yakl~tırm1'tı. 
Çoculı.lu!ıumda ilk öğrendlltlm ke
limelerden biri Avanovila'dır: Yer· 
1i d!llnde cbUyUk ruh> tAblrin!n 
mukabil!.,. 

Büyük ruh diye ifade edilen din 
duyguau tablaUn kucağından ko
pup geliyordu. Bunun içinde toprak 
't'Vdr, gök vardı, ıu vardı. Yere &

klllp !çlnden eararlı surette çiçek· 
ler. meyvalar fıfk.ı:ran tohumlar 
vardı. 

Biraz bUytıdükten sonra ba.fka 
h'!yu çocuklar va.sıtMlle Hırtsti

yanhk ftikatlarmı öğl'endim. Bu 
itikatJo.r ben& lruıa.nlar taratmdan 
uydnnılmu~. klteplara doldunılmUf 
sun!. bayat bir fOY gibi geldi. 

Bt;tün ailem Hırl•tiyanlığa karft 
i"yan duyuyordu. BUyUk babamm 
kız kardeşi bir milyon dolar sa.rfel
rıt~, rıt18-dı~tt ~ehirde kocaman 
h!r kiHBe yaptırmış,b. Fakat büyük 
annem bu kili.!:eye yabancı kalrn.I.f, 
ar!·mı11ı atmamış, dint ilhamları 

ş:ı.rk kaynaklarında aramı.ş:tı. llint 
felsefesi, onun tabiat hakkmdakt 
t.a;Tanlığını arttırmıştı. Hint !el
!'t>f"e. ine dair eserlerden bUyük bir 
kütt:phane kurmuştu. 

Y qa.dığtm.ız fehir, din! ananet .. 

mek !ae yalnız ekmek ... 
Büyük babam 87 yaşma vardığı 

halde sıhhati ve keyfi yeri:ıde idf. 
Beşinci karıaile tam bir Ahenk ve 
saadet içinde ya.,ıyordu. Tek gıda 
sisteminin doğru bir .sistem oldu· 
ğuna kendlslnden canlı bir delil o
lamatdı. 

Büyük. babamın diğer bir mera
kı da senede birkaç ay tabiat Ale
minde yaşamak ve göklerdeki A
lemleri tetkik ile vakit geçirmekti. 
Ayni merakta bulunan beş yüz ki
fiyi bir araya getirmiş ve bir nevi 
tarikat kurmuştu. Bunlnr senede 
birkaç ay FJoridada toplnnarnk 
mtlfterek ve her cihetle mUsavt bir 
hayat geçirirlerdi. Kampr:ı ihti
yaçları tçln her fert elinden gel
d1!1 kadar para verirdi. Yoksuz· 
lardan bir 'ey alınmazdı. Yalnız 
tarikatın tablate tapmmaktan tba· 

Sof ya 

Madrid 

BudaPe11te 

BUkr"' 
Belgrad 

Yokohama 

0.0975 

1.6175 

13.90 

26.5325 

0.625 

3.175 

81.1375 

Stokho!m lll.005 

Ei"llA~l VE TAHVİLAT 

Sr\.'as - Erzurum 3 

1938 o/, 5 Hazine tahvili 

VATAN 

19.94 

49.50 

Sa11sı 5 K11rıı,tar. 

ABONE: 

Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Eir aylık 

TUrk!ye 
için 

Hariç 
için 

1400 Kr. 2700 Kr. 

750 Kr. 1410 Kr. 
400 Kr. 

150 Kr. 
800 Kr. 

ret itikadında samimi olmaları c:a:=ııııı=zs::ı::c::ı:ıı=ı=ı:m=ıı::ıı•m 
,arttı. 

Büyük babamın tiçUncti bir me
rakı 1'11 idi: Bir şey icat edip de 1· 
cat beratlarını dı:ı.:nndırıcılara kap· 
Uran saf mucitler~ yardım et-

Bnlgurla K6J'Ülliln Ricası 
Çnmlıcada Bulgurlu köyU halkı, 

Kısıklıya kadar getirilen elektrik ile 

köylerinin de ışıklandrrılması ve te· 
mek .. Bunlardan bazan yirmisi, o- mlzlik işlerinin muntazam bir şek· 

tuzu büyük babamın C\1nde bir a· ıe sokulması için vUAyete müracaa
raya gelir, yer, ic;er, haklarının na- te karar vermi.!Jlcrdir. Evvelce tef· 
sı1 çalındığını birbirlerine anlatır· 

kil edilen Çamlıcayı İmar Cemiye
lardı. 

ıv. o. ~alı 
tinin Bulgurluyu da imar için faali

yete geçmesi istenilmektedir. 

ğır açmışlardır. Bu nev'.den va. 
kıflann çoğalmasile beraber 
iyi roman, edebi ve ilmi eser 
ve saire yazılmasını teşvik için mı,tır. 

1 
No. 
2 il Vatan'ın 

SOLDAN SA<lA: 

Bulmacası 

• • 
1 

1 - Zihinde kurma. 2 - İstemi- 'l'-'-... "'1--!-l-+-+-+-1--'ııloo/'"1 
yerek. 3 - Bir nevi spor • Nota • 'ı--;""',.,...1-+-ı. 
N ota - Nota. 4 - E9ya • Akciğer • 1 

Bir. 5 - VakWe gece nöbet gezen 1-+--!"• 
kol - Çare. 8 - Uzak i9areti - Ter· 
sine cakalı - Bir renk. 7 - Hay· 
din! • Başı kopmuş fitil. 8 - Gele- 'ı-+-lllU,-lr 
cek .. Akciğer - Fasıla. 9 - Sıfat , 
edatı • Bir adet • Nota • Erkek. ,ı-+--ı---ı.. 
10 - CesareUe. 11 - Dilrtllt!Uğüne 

halel getirme. 

YUKARDA.~ AŞA<llYA: 

Ama, Aza; Aka. 4 - Zer; kıl. 5 -

Hayır, bir gün rahat ekm•k ye
memişti. Bir gUn vaktinde sırtı dö· 
şek gönnen1ı,u... Hepsi bu hayJAz 
oflunun, bu Avntsinin yüzündendi ... 
Hep onun yüzünden ... 

Halbuki o, erkek evllt doı'ltırduı'ltı 
gün ne sevinmişti. Onu klh beli kı· 
lıçlı zabit, klh beyas kolalı yakalı 
kttip yapmağı dilfünerek ne hulya
lar kurmu,tu. Bir depoda hamallık 

eden kocuıı Süleyman Çavu' ölüp 
de altı yaşında.ki oğıu ile yalnız kal· 
dığı zaman bütün bu hulyalara veda 
etmek llzım gelmişti ... Oğlunun eli
ne, sekiz yaşına geldiği vakit, mek· 
tep kitabı yerine bir kova verebil· 

mlştl. KUc;ük Avni, ufacık ka.Zanca 
mukabil, ana.sının çalıştığı incir de-
posunda, elleri incir sütlle yanan iş
çilere yıkanaınlar diye ikide bir geti
rilen su kovasını taşıyordu. Küçü
cük kollarının yerden ancak iki par. 
mak yukarı kaldırabildiği bu kova
yı yanyana dizilip incir •eçen, incir 

1 - 1stanbulun bir 8emtinden. 
2 - A.ıeuerı. 3 - Bir renk - Kısal

Wmış bir edat • Nota • Sonsuz şöh
ret. 4 - Bir u&kil vasıtası - Geniş· 

lik - Blr nevi pasta. 5 - Tekdir -
Yalvarma. 6 - Ters dönmüş sanat -
Bir oyun kiğıdı - Bir hayvan. 7 -
Bir mektep • lşler. 8 - Bir isim -
Duacı · Eşi olmıyan yar. 9 - Bir 
hayvan sesi • Eklet! - Başal}ağı ol· 
muş bir hayvan - Masset! 10 - Res
mi bürolara. 11 - Yolları. 

ezen siyah mantolu beyaz Yazma 
Et; Cilav; Z!. 6 - Eti; Arı. 7 - El; baş örtWü kadınların yanına getiri-

1 No.lı Bulırıaca.nın Halli 
SOLDA-~ SAGA: 

1 - Karabatak. 2 - Esire. 3 

Nalan; La. 8 - şı.,; T~. 9 - İka; yordu. 

Adi; Ayr. ıo - Abaza. 11 - Beııa-

rabya. 

YUKARDAN AŞAÔIYAı 

1 - Taze; Eşik. 2 - Metelik. 3 -

Ar; Şa (m). 4 - Re; Cin; As. 5 -

Asabı; Acaba. 6 - Biz; Lal; Dar. 

7 - Araba; Anza. 8 - Et; Van; Ab. 

9 - Ak; Ta. 10 - Kızılay. 11 -

Va!!; Aşık. 

Fa.kat esasen lw}a.n ve terbiye e
dilmesi güç blr ahlAkta olan küçük 
A vniy! bu işte fazla alıkoymak 

mümkün olamamıştı. Bir hatta dar 
çalışmış, soı::ıra mağazadan sıvqımış, 

mağazanın etratmda analarını bek· 
terken oyna.tan çocukların araaına 

karışmıttı. Ve sonra sokaklarda 
kontrolsüz büyümüştü. Pek küçük 
yaşında tütUne, rakıya, esrara ve 
kumara b8'1aınıştı. On yedi yatında 
kumar yüzünden bir adamı bıçakla 
zararsız bir şekilde yaralıyarak ilk 

DUN ÇIKAN iLK KISMIN 
HULASASI i 

edil:\e \·aJ.ı:tJnln yansından tQğu e\inden u- vaka..qını yapmıJ. yirmi.sinde kendi· 
uk Jeçlyordu. Zaman zaman Amertk&ya ni aldatan d o s t u n u çalıştığı 

Bugünün ve Yarının Romanı 
[1'.fehmet Ali, aile hayatına alt btr ae

bepten dolayı ölmeğe karar veriyor. 
Tam revolverinin tetiğini çekeceği sıra
d·~ gOzU ihtiyat zabiti diye çıkardığı bir 
r~ıne ilişiyor. DUnyanın bugUnkU ha
ltn<le memleketin her kola, her dimağa 
mühtaç olduğunu, hayatına tasarruf ., 
d m.ıyeeeğini hatrrlıyor. Eski kurulu ha· 
y:ıtr için ölmüş görünmeğe, yeni hayatı· 
nt un1umun hayrına vaktetmeğe karar 
vc1"'!vor. ~fehmct AH, Kembri~'de tarih 
oi,umu1, scnı·a memlekete dönmüştür.] 

* -2-
döntince askerlltJııi yaptı. 

VAZAN: M.M.ZAI-
Etrafında usullerden, m:\n.a"tZ muam~leler

d~n ibaret, haldki ihtiyaflar:n ll'apJo'.lrına 

&ykın çeıuberler bııldu. Xe tarafa dön~e, na 
yapmak tı.t.ese tc,ebbili>il \'e hızı ktnM'ak 
bir engelle karşllatıyor, kü*ıt üzerlndf" en 
küt:Uk teferrila.ta kadar lptidadan baz.ırlan .. 
mı'} ölü usullerin hayatın t•anlı akJnhBmı 

yolundan ah.koyduğunu görüyordu. 

ne büttln mllbayaaJarı yapmak tmkAnını 
bulabiltrsio. İzmir ve t~tanbuldakt dftba ge
niş teşkllAtımıza da. ge('ebillrsln. 

giderdi. latanbu!a, Ankaraya, Sama•na git- tütl\n mağazası önünde yakalıyarak 
tltf, hmir clvarrnda dolaşmrya çıktığı da jiletle yUzünU kesmiş, kac; kere, kav 

go, dövilf ve belll çrkarmak yUzün
çok olurdu.Fakat yuva.sı onun için bir il-

den karakola ve hap!ahaneye düş
mandı.Fırtınalı açık denizlerde, Ut.üntülil L'-

n üştü. Mahalleli ondan yaka si!· 
ler arasında dönüp dola,tlktan sonra Uma· kerdi. Onu tanıyanlar, onun yoJa 
na kavuşouya ean atardı. Nfhalden b:ı,ka gelmiyCCf!ğinden emindiler. Fakat 
kadmda gözü yoktu. Ev!endlf! gündenberl bütün bu kötü huyun tezahürlerine, 
rerıcı bir 26\ k cllye bile hayatına başıa. ka- bütün belllara ve aabıkaJara rağ-

clm kanştınnıımıştı. Öjl'!u kUçllk Oemirl men bir tek ki.91: Şazimet kadın, 
günUn birinde onun adam olacağın. sevmeyi, yetl,timıe.}1 hayatının en ~ ga-
dan Umldini kesmemt~ti. Ona na.si· 

yelerlnden biri sa.yardı. En u1.aklarda iken 
hat vermekten, onu doğru yola ge--

blle Nlhall, Demiri, Jkl 8ô\"fUisfnJ daima tan 
tJrmek için çabalamak ıab&hla· 

dÜ'JilnUr, .}'U\."BJUn& kn.vu~ağı dakikanın 

geJme!ieydi, kim bilir Ş:ı.ztmet teyze 
daha kaç :!lene Avniyi adam etmek 
için ayni ce!iaretıe ayni ~tıar için· 
de kendınl harcamak, bütün günle
rin! onun kumarına., içkisine, kah· 
pelerine para yetiştirmek için lfte, 
bUtUn gecelerini onu eve getirmek 
için meyhane l<apılarmda sUrün· 
mekte geçirecek, kaç kere oğlunun 
tokadını ytyeceJ<tL 

Vızvız Alinin kahvesinde otwı Jtu .. 
ruşluk bir kumar borcu için Avniyi 
bıc;akladıklan zaman mahallell pek 
acmıamııı, hattA birçokları: <Şazi· 

met teyze kurtuldu!> diye Adeta il&' 

vlnml9tl: cSonunun bu olacağı belli 
idi. O kadar ana l1lıı aldı. Kadmı bir 

gece uyutmadı.> 
t~ları üstünde. 

Cesedi, kahvenin 
yUzünü örten bir 

çuval parçae:ınm altında yatarken, 
herk05 böyle düşünmilftU. 

İncir mağazaıme. gelen bfr kom
şu, a.nasına. Avntnin ölümünü hat>er 
verdiği zaman, kadm, hiç •eo çıkar· 
madı. Rengi hep .olgun olduğu için 
sarardığını da kimse !arketmedl. 

Sade yerinden kalktı. Hafifçe ıen· 
deliyerek mağaza kapuıma doğru 

yürüdü. Sokak bomboştu. Mataza 
duvarının dibinde karpuz kabukları, 
çıplak üzüm salkımları ve sinekler 
vardı. O da bir duvarın dibine çök· 
tü. Gözlerin! kapadı. Ellerlle fakak· 
larını tuttu ve hafit bir sesle: cŞtm· 
dl ben geceleri kimi bekliyecefim ... 
diye mmldandı.... Ha! Şlmdi ben 80· 
kakların köşesinde sabahlara kadar 
kimi bek!!yeceğ!m... Beni klın ağla

tacak ... Bana klın bağıracak .•. Para
larımı elimden kimler alacak... Ben 
şimdi kime söz söyliyeceğim ... Kimi 
insan etmeğe çaltfacağım ... Ah, ona 
nasıl kıydılar ... O artık tam yola ge
lirken ona nasıl kıydlar? <Ana, ar
tık işe gireceğim> diye dün bana ye
min etU. Evet. .. Daha dün!.-> 

O günden sonra Şazimet teyıey! 

bir daha sokak b~larında rtsren ol
madı. Erken yatıyor, erken kalla· 
yor, akşam yemeklerini aaaUnde )'!· 
yordu. Acıaı büyüktü amma hayatı 
inUzama g1rmı.,tı. Mahalleli: cAcıın 

nı unutsun, nasıl gençletec:ek!> d• 
diler. Fakat iş mahallelinin zannet
Uğl gibi çıkmadı. Bağsız kalmca Şa
zimet kadın birden yıkıldı. Bir ay 

içinde Şazimet teyze belki yirmi ya.ıı 
birden lhtiyarladL Bir aene sonra o
nu kimae tanıyamaz oldu. Beli bil· 

kU!dü. Ağzmda diş kalmadı. İncir 
işinin olınadığı mevıı!mlerde çalt9tJ
ğı evlerden: cÇamaşırları tem!zl!ye

miyor, tahtalan açamtyor!> diye ar-
tık onu ça.ğırrnaz oldular. Parmak· 
lar kuwetlnl kaybettiği için artık 

incirleri iyi ezemtyordu' Onun için 
onu 9!mdi daha kötü bir ille, incir 
seçmeğe ayırdılar. Mahalleli, onu bu 

halde görl!nce: cMeğer insan dertalz 
yqamazmış!• dedi. Fakat mahalle
nln en akını..ı geçinen mavnacı Ce

mal: <Dertsiz deıtıı, Uın!talz ve i
nançsız yaşanmaz, diyor. §azimet 
teyze, çok çekiyordu. Amma bu kö-

tWüğUn önüne bir gün geçebileceği
n! zannederek bo~şuyordu. Şimdi 

ne oğlu, ne ümldi, ne de kavg'Ut 
kaldı. Onu ihtiyarlatan budur ... Onu 
dünyaya bağlıyan bağlan koptu!,> 

Saat Denı, 
!'o:ını ailC"::\lnl!l, dostlarınm blltUn ı.srarıa... 

rm:ı r:ı~ı::ıt"n büyük merkezlerde kalrnad.L 
" ado~unuo göb~ğhıde idari bir vazife ara,... 
dı. 

Jlu ('M '!Jıl bfr tı1(1nJık sayanlara ltÖYİO 

~ -, ' l'lyor.lıt : 

Bir Amerikan ttitun !Jlrkrtlnln Sarn!'lun
dakl mll.dürü, vakit vakit l\lelımet Alinin 
buJundofu yere geliyordu. Aralarmdo. ya-

km bir dostluk kurtWnu,tu. Bu adam, lfeh
met Alinin temiz karakterine, yük~ek eoer
jt.stne h:ı.yre.ndı. Bir işi kendine dert edebi
len idealist Vfl atıı~n lnsan tipinin, ne ka
dar nndlr bulunur bir kıymet olduğunu bii
tun Amerlkn.hlar gibi biliyordu. l\felunet 
Allye '}Öyle U:kllfler yapıyordu: 

l\Jehmot ıUl, A1nerlka1ının tekllflerhll tp. 
tldaları '!'ak& diye kar~ıhyordu. Fakat bir 
ıün dayanamadı. En fa.yclalı diye ileri gö
türmek lstedJğl bir iş, bir usul engeli yü
zünden hasır alb olmu'Jtu. AnıerJkalının 

teklifini kabul etti. Ev"·e.JA Samsun, Honra 

lzmirde yüksek maa,ıı mevkilerde bulun
du. t,tne elden geldjğJ kadar ideal hızı ka
rıştırıyordu. Türkün tktı~adl kabiliyetini 
Arnerlkah1ara. tanıtma.:\'"t emel edinml,tt. 
Çah,mo..c;,ının maddi rnUkAfatını da az za
manda gördü. Yüksek mıı.aş; ve f)1 bir 
mevki sahibi oldu. 

ba.c:ıretlnt her an çekerdi. ra kadar onun yolunu beklemekten, 
Son seyalıat!nl harp zamanmda fngtlt.,.. g!ttı!ıl meyhanelerin, kahvehanele- İf ;;;;;;;;;;;;;;;;;; ________ iôjl 

reye yapmı,tı. lngllteredckl blly\lk bir ,1r. r!n önüne gidip onu zaman, ıaman T A K V 1 M 
ket, Arnerikaltla.rıo t~'ldl~tından fstUade e- zorla dışarı c;ıkarmafa Ufr&.fmaktan 
derck tiltünlerlmJzl aimıya allka ıöster- ve bunun içln dokuz ay karnında ka· 

- vı ·la iki turlll gidi~ var: Blr!ııl 

a ı ''•d'·• r;:bı kabul etmek, ona uy
ıruı. ,,.ı, ltl-'"a.' ha.rf'ketıtJzlJk içinde tü
r n i\ t:Hnl'•': ... lklnel"l de muhiti kendimi
.,. '1'"1·ı"il1a•~. Y~Ut,.<'lt bir takrm ölçliler ,..e 
('11 , u ,.. ~·!lklaıtrnnaen ta.lışm.ıık... Hepl
ırr.ı: « ..ınıt. mı ka.Jdıt na.,kası yapsm.:t dJ· 
:rr. •I · n~elt bu memleket halkı lAyık ol· 
de~ ~,·fy€"ye na.'111 ,-arablllrf 

' rlunl"'" ;\ll, blltün taze l}fl\."klne ratınen 
ldnrt '·azt!ede tk1 Rf'nf'odeın fazla kalamadı. 

- Blr memJeketln lyUl~tne hlı.met et
menin en iyi yolu. lktısadl hayata. atılmak· 
tır. Siz Türkler, bunu ~imdi.le kadar ha· 
kir gördUnil:ı. Yanlı,, (Ok yanlı, ... A~nı ~e
nin gibi okumu,, ideal sahibi adamlar bu 

ha.yatta yer tutnıalı .. Blzlm işte, blr ouma· 
rab adam benim. ~ana llk haınlede l'}ln iki 
numaraJı adamı olmak fırsatını vermlye 

hazn·ım. Bir müddet ~onra koınlsyon U:ıf"rl· 

Aile kurmakta da talil iyi gitti. N!balle 
evlenm~I bir Re\.·da netlt'~l değll<U. İki ta.
rafı tanıyanlar ara.va glrnıJ•:ı:, iki genel kar
,,ııa,hrmı,ıa.rdı. l<'akat Nllıalle l\fehmet Ali 
bJrJblrlf'rlne r:ok t;rl uyarak ılık bir yu,·a 
Jnırdnlar. Bekleıdlklerl gibi, bir erkek yav· 

ruları olun<'a ahenk ''e saadetl'1rlnln hiç ek
siği kaJmııdı. llcrkesln gözünde, saadetli 
bir aile itin bundan iyi örnek alamazdı. 

* 

ml~ıtı. Teferruatı konu,mak l"l l'lelımet ntıe, iki sene gög'sünde südlle ve bu 
Aliye \'erlhnlştı. Y&fa kada.r it bqmda ter dökerek 

ı, uzamı,, uzamış, lkl ayı buJmu,tu. Bu ca.nile beslediği oğlundan herkeain 
arada Nihaltlen gelen ntektuplar kısa ve kar~ısmda dayak yemekten bıkma· 
sönUktl1. tnJr&ltereye varan en ıon mektup mıftı. O bir gün i' tutup elbette a-
bunun f'ebeblni ortaya koymu,tu. Nihal u· dam olacak... Yaptığı delikanlılık ... 
zun bir hastalık gcçlrd!k!nl, yoloulultta Cah!lllk ... diye dü,UOürdü. Onun da-
merak etmesin diye Mehmet Aliden gl.7.1\ mar1annda 'lmdl kan değil, süzme 
tuttutunu, 'imdi nekahat halinde olduğunu deU balı akıyor ..• 
itiraf ediyordu. Haatalık grip d~ve baf!a- Elinden para almak için kencllıı!-

mış, tiirlti tUrlU lhtita.tlar geçlrnllştı. ne: «Anne artıl< işe gireceğim• de-
( Devanıı var) dlltl zemri.n ona hemen itimat ediyor 

'==========================================================================·ve yine kwnara gittiğini görünce: 

l\.lehmet Ali, evJne ~ok düşkündü. Hesap 
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Vaziyet 
I_ Siyasi, Askeri 

Bclrlkl taarruz mu? 
Dün gelen haberler arasında 

en mühimmi, Alman paraşütçü 
ünüormaları tarifnamesinin İn
giltereye resmen bildirilmiş 
olmasıdır. EAer bu teblif! blöf 
kasdile yapılmamışsa. hakiki 
işgal taarruzunun başlamak ü
zere olduğuna delalet eder. 
Almanların paraşütçülerle 

Afrika harekAtma ı,tırak eden İngiliz tanktan 

Şair Tevfik Fikretin 
25 inci Ölüm Yılı . 
Dün Eyüpteki 

• 
Başında lhtif al 

Mezarı 
Yapıldı 

Şair Tevfik Fikretin ölümü. lunmus. bunu müteakip Lutfi 
nün 25 inci vıldönümü müna- Erişçi (Fıkret unutulmamalı) 
sebetile dün Evüpteki kabri ba- ve Suat Toşner (Fıkret) mev
şında bir ihtüal yapılmıştır. İh- zulu hitabelerini irat etmişler
tifali Eyüp Halkevi tertip etmiş dir. 
ve merasimde bulunma'k isti- Bu hitabelerden sonra eski e. 
yenler saat 15.30 da Halkevin- debiyat muallimlerinden Beh
den toplu b"r halde mezarlı~a cet Macit söz alarak Fikretin 
git~iştir. Bunların aras.ında , edebiyatımıza ı?etırdi~i yenilik
Eyup. ~aymak~mı ~le partı ka. leri anlatmıştır. Daha sonra 
!~i reısı, ve Fıkretı seven bazı şıenclerden birkaçı, F!kretin 

~ler ~e bulunuyordu. muhtelif şiirlerinden parçalar 
Al ika B bl Fıkretın mezan başında top- dkumuslardır. r 8r lana:ıı.a~ın miktarı, maalesef. s n olarak İhsan Erkılıç da 

~y~.~~~ 
Bocan•a Tekesi 
Size Hoca Nasreddine atte,

dilen bir fıkra nakledece,f:in.: 
Bu fıkra hakikaten HocPva mı 
aittir? Orasını temin edemem. 
Lakin bızim eski ve fena bır 
an'anemizi gayet beli~ anlat
ması bakımından çok ~llZb•
dir. Dinleyın! 
Hocanın bir tekesi varmı~. 

Koç katımı mevsımi gelıncc. 
bütün kasabalı keçilerini btı 
tekeye çekerlermiş. Hoca da 
keçi başına be& akçe ücret 
alır, onunla Reçinirmiş. Teke 
cins bir hayvan oldu~ içın 
kasabalının keçileri her sene 
üç dört tane hem de dişi doA'u
rur ve ıahiplerini memnun 
edermiş. 

iş~al ettikleri şehirlerde takip 
ettikleri usul malumdur. İngi
lizler Belçika ve Holanda ta
arruzlarında Ji?Ördükleri tecrü. 
bel erden istif adc edere'k. pa
pas, dilenci ve diAer kılıklara 
giren ıpara§Ütçülere casus mua.· 
melesi yapacaklannı ilan et. 
mişlerdL lnli?ilizlerin bu il~nı
na karşı Almanlann, Britanya 
adalarına indirmek tasavvu
runda bulundukarı paraşütç~
leri muhakemesiz kursuna dı
zilıne'kten 'kurtarmak için bu 
teblili yapmış olduklan anla
şılır. Bu itibarla haftalardanbe-

Almanlar En 
Büyük Zayiatı 
Dün Verdiler 

--o--- 60 kışıyı ~eçmiyordu. Bu küçük F"ko t" bır· şiirini okumuş ve 
kalabalık, büyük ölünün hatıra. ı re ın · ·-

t N G ı L 1 Z L ER sına hürmeten bir daki'ka sükut kabre .celenkl~r ~o~u{~rrak ıhtı 
ettikten sonr E ·· H Ik . f ale nıhavet 'erılm ş · 

a vup a evın- E · ·· ·· Halkevin 

S I• • T hJ• den birisi (Edip ve insan Fik- Gece de m:nonu -

Kasabada böylece keçiler ü
redikçe, Hocanın tekesine kar
sı talep de artmıs. Hoca da 
rdbetln fazlalı~ından istifade 
ederek tekenin vizitasını on 
akçeye çıkarmış. Bundan muğ
ber olan kasaba halkı başkc. 
tekeler~ başvurmuşlarsa dıı 
hiçbiri Hocanınkinln yerini 
tutmadıiından tekrar ona dön
müşler. Fakat öç almak için 
Hocayı hakime şikayet etmiş.. 
ler. 

ri beklenen büyük taarruzu~ (Bqı birincide) 
pek ya'klaştı~ına hükmolunabı- sürülen düşman tayyarclerin:n 
lir. Alınanlann mühim haber adedi bini li?eçmiştir. İngiliz za-
olarak Londra hava müdafaa- yiatı 200 den ibarettir. 
sını ya

1

rmak teşebbüslerini kay- Alman Sanayi Merkezleri 
detmek ı;?erektir. Alınan hava Romen • Balgar Bombalandı 
'ıeuvvetleri bu teşebbüslerinde rl Londra, 19 (A.A.) - Dailv 
günlük zayiat rekorunu kırmış- Mlzakerele Tele.e;raf gazetesinin havacılık 
tardır. ~ir ~ün~.e .. 140 Alm_!ln Bag•a Başııvor muharriri yazıyor: 
tavvaresı duşmuı;ftur. U J İngiliz hava nezaretinde bü-

İnı;?iliz kaynaklarından alı- Bükreş, 19 (A.A.) - Radar tün bir dıvarı kaplıyan küçük 
nan telgraflara nazaran, .. Al- Ajansı bildiriyor: kırmızı bayraklarla işaretlenmiş 
manlara karşı Londra~ı. muda- Romanyayı komşularından a- emave bir harita mevcuttur. Bu 
faa için havala~an 1.ngılı~ avcı- ırabile~ek meselelerin musli- kırmızı bayraklar İngiliz bom-
ıa:ın_dan 16 sı usl~rıne d1on~:- ?ane bir surette halledilmeleri bardıman tayyarelerinin kuv -
mıştır. Yalnız duşen ngılız ·· b k d ·ı vetli bomba attıkları yerleri bir 
ta'\J'U-ırelerinden 8 tayyarecinın ve d~nya?ın u ~sının a. mı· 
k ""~ı ld ~ hak'kındald letlerın yıne muslıhane bır tes- bakışta ~örmiye im'kan verınck. 
urtu muş 0 uanidardır Bu- riki mesailerine müstenit yeni tedir. Her sabah saat 8 de Al

malürna~ da m ~lu 
0

_ bir politikanın tesisi ümidile, manya ve Alman işgali allında
nunla. bır d~ha anl~~da Yve Romanya Bulı;?aristanla müza- ki ara7i haritasının üzerine o 
ruk z ~ı. kenakdı1 se~~·· d döğü- kerelerin açılmasına karar ver- gece zarfında yapılan baskmla-
endı topr arı us un e · f rı göstermek için yen i bayrak. 

sen tayyarecilerin mütearrızla. ıruş ır. 1 
• • k ed" R h h 

t ·1 b"" u··k Go""rüşmeler Craiova'daki kral lar çıvılenme t ır. u r av-
ra nazaran av an a] arı uy • • · d · b kl 1 k d 
tür. Çünkü tayyareleri sakat- sarayır.da ö~lcden evvel başlı- ~ast~. 1şıı:? ~- ak".ra. adr. a 0

1 a bar 
landığı takdirde. paraşütle kur- yacaktır. Bulli?aristanın baş mu- or u. m~ştur ı, şı~ ı va nız _u 
tülmak suretile pilot tasarru- rahhası tam salahiyetli elçi B. sınaı bol~ey_e ma~:;us olmak u
funa imkan hasıl olmaktadır. Pomenoff ve Romanyanın baş zere venı bır harıta. konulmuş-

Dünkü büyüııt hücumda, çi- murahhası da, tam salahivetli tur. Rı:hr havzası uzun za~man
vi çiviyi söker kabilinden, tay- elçi ve sabık hariciye müsteşa- danberı _başhca taa~ruzlara he
Yarele~e karşı en müessir sila- rı B. Alexander Cretziano ola- def teşkil etm.ekt~ır. Her av 
hın y· t ld ıtu bir caktır bu havzaya bınlerce bomba a-
d h ıne. ayyare 0 uö - • . tılmış, fabrikalardan baska mü-
.~ a sabıt olmuştur. ğle us- B~lgar muraJ:ıhas heyetı ~a- him demiryollarının iltisak nok-

tüne kadar ~evam ~dt;n .. ha"::.a lafat a pazartes~ sabahı vasıl taları tahrip edılmiştir. Mesela 
rnuharebelerınde ~~şünıl~u-~ ola~ak ve_ hususı. bir trenle CraL Hamm, haziran başından beri 29 
86 ~an tayyaresının 73_ unu ova da gıdec~ktır. Rumen ~u- büyük baskına ulramıştır. Bir 
lr:ııdlız avcılan yere sermışler· ra~has heyetı akşamd_an Craıo. 2ece zarfında 3 veya 4 taarruz 
dır. Lo;ı~ra ve civarının, tay- va ya hareket etmiştır. vapıldığı vakidir. Almanya ve 
Yare dafı bataryaları pek me~- işgali altındaki arazıdc taarruza 
zul olduğu halde 86 tayyaren.ın Balgar AlaDSIDID uğnvan yerlerin adedi 300 ka-
12 sini topçuların indirdi~i bil- dardır. Tayyare fabrikalnrının, 
diriliyor. TlrldJ8 Bakk1Dd8 hava meydanlarının. mühim-

Bunlar, Alman hava hücum· Bir T bUAI mat fabrikalarının, petrol tas-
larının $iddet derecesini ~it- 8 !I fivehanelerinin, tank, dok ve 
tikçe arttırarak en son hadleri- So!ya, 19 <A.A.) - Bulgar ajan- di/!er hedeflerin tahrib inden 
ne yaklastı~ını anlatmaktadır. n bildiriyor: maada, Almanyada ciddi bir i~-

E. Ş. A. Bulgar radyosu ve Bulgar matb~· tihsal inkıtaı da mevcuttur. İn-
::============ atmın TUrldyedeki Sovyet sefiri Te· 2iliz bombardıman tayyareleri 

Orta Anadoludan Koyun rentlye!in Ankarada bulunmaması· düşman memleketinde ji(ittikçe 
Getirtilecek na mukabele teşkil etmek tızere daha uzaklara ~idiyorlar ve ba

Şehrimizin et lhtıyacmı temin i
çin getirilmekte olan koyunların 

miktannı arttırmak makaadile Ana· 
dolunun muhtelif mmtakalanndan 
hayvan ithal edllmektedlr. Son gün
lerde tarkt&n getirilen hayvanlar a· 
Salmq oldutu için Orta Anadoludan 
koyun getlrllmealne teşebbüs edil· 
mı.ttr. Konyadan gelen blr habere 
göre bu mmtakada kWllyetll miklu
da kuaplık koyun hazırlanmakta
dır. Koyunlar bu hatta fehrimlze 
getirilecektir. 

Moekovadaki Türkiye bUyük elçiai· na söylendi~ine göre, bir aydan 
nin Ankaraya çağmlacağına dair beri düşman topraklarının bu 
hiçbir zaman nefrlyatta bulunmadı- kısmına 40 bin tondan fazla 
gmı blldirmeğe mezunuz. bcrmba atmışlardır. Hem de İn. 

Bundan bqka, ecnebi memleket· şıiliz tayyarecile~ .b~mbalarını 
lerde dola~n şayıalarm hıla.tına ola· Almaı: ~ayy3:r~ıl~rının yaptık
rak Bulgarlstanda ihtiyatların aa- lan .e;ıbı gelışı ji(uzel bırakma-

' 1 ma'ktadırlar. 
kerllkleri tecil edilen pek mahdut Hava tam isabete manı 
miktarda bazı efradın blr talim dev- . il k l 

il... altı ""'""ldıım.• ıse, tayyarec. er te rar ge mek resi için s ,.., na ça6 .. ı 6~~ •• 

tasrih etmeyi arzu etmekteyiz. ve o zaman kullanmak uzere 
bombalarını bırakmadan dön-

811arab1a 1lı'kl Al•aalar mektedirler. 
PolODJAJA XaldedlllJor Bulonya Limanına Hücum 

Tapudaki Takipçiler ( Edildi 
d "'••k Londra. 19 A.A.) - Pat. 

Sahiplerin en ......, unun hUkt\met Berlin matbuatının bildirdWne Londra, 19 (A.A.) - Hava 
dairelerinde l4 takip etmeet haklan- · isfhb t b"" dakl memnuiyete raımen, baZı dai- 2öre Alman makamları Polon- nezaretı ı a:.a urosunun 

ta ldareetnın ya'n~ Sovyet işgali altında bu- teblii etti~ine JilOre: Cumartesi 
~elerde vek ~~ a!u hUviyetıert lunan kısmında mukim 10.700 akşamı Boulogne'y~. üzerine sa. 
apı ve 0 or ann dıklan da- Alman ailesini Polonyanın Al- hil muhafaza teskılatı tayyare-

meçhul klmaelerln 1' al vet manya'ya ilhak edilen kısmına leri tarafından yapılan hücum
lreye gelenlere mokutarak ~;~ ıetirerek yerleştirmişlerdir. larda üç ton infilaklı bomba atıl 
hatt.A. 1'in eUratıe neticelen un- Şarktan ~elen Almanlann mıştır. Hedefl~r mey~nında 
için muavenet tekliflerinde bull miktarı 135,000 kisiyi bulacak- düşman ı;?emilerı ve denız tay. 
duklan ıtsrWmektedir. Allkadar ar- tır. yare filoları vardır. Bombardı-
ca bu 1'in takibine bqlanacaktır. Bundan başka Letonya'dan man tayyarelerine refakat eden 

70.000 ve Estonya'dan 23.000 Al- avcı tayyareleri limanın alev
man ~etirilerek harpten evvel lerle çevrildf~ini ve su sathı
Polonyalıların halkın yüzde 90 9 nın ateşle kaplanmıs bulundu. 
unu teşkil ettikleri mıntakal~- ~unu haber vermişlerdir. Tay-

SAU 20/S/ l 940 ra yerleştirilmişlerdir. Halen yare dafi bataryalannın keş:! 
"30 Pro-am t muhtelit bir Alman • Sovyet ateşine ra~en İnJ.?lliz tayyare-
. ... ve memleket aaa B b · · · h · r - ı · ayarı 7.a5 Müzik komisyonu esara yayı terke- Ierının epsı sa ımen us erıne 

• (Pl.), s.oo Ajans ı 90 000 Al d.. ·· 1 d" Bir bomba · haberleri. 8.10 Ev kadını 8 20 Mü- decek o an . . 
1 
~anın Po- onmuş edr ı~. t . d ısa-

zlk (Pi.), 12.80 Procram' v~ mem· lonya'ya naklı mese esıni tetkik bet eden . e~~ ayyaresın .e vu. 
leket saat ayan 12 35 M etmektedir. Almanlar mallan kubulan ınfılak o kadar şıdd~t-
12.60 Aj&n1 haı:..ıe~ 13 :k MCPl.), 2asbedilen vüz binlerce Polon- li olmu$tur ki, bu tayyarenın 
13.20 MlWk: Rina Ke~tt ;..._ Uzlk, ya'lının zararına olarak Yerleş. parçalan duman bulutlarının 

, ... uıo Rosai . •· t- f ı I d vesairenin pltkları. 18.oo Program tirilmektedır. us une ır amış ar ır. 
ve memleket aaat ayarı, 18.0S MU· Almanlar Baraj Balonlanna 
zlk: Caz mıız111 (PJ. ), 18.30 Çocuk Meşhur Krysler Öldü Hücum Ediyorlar 
saati. 19.00 :Müzik: Çocuklar için, New.York, 19 (A.A.) - Oto- Londra, 19 (A.A.) ..- Dün öl!-
19.13 Mtlzik: FUf heyeti, 19.415 mobil endüstrisinin maruf si- leden sonra cenubu şarki sahil
Memleket aaat ayarı ve ajana ha- malarmdan Chrysler vefat et- leri üzerine bombalar atılmış. 
berlerl, 20.00 Müzik: Çiftçinin saati, miştir. tır. Avcı tayyarelerimiz tara-
20.15 Konutına: Cıtt.çinin •aati, fından tardedilmeden evvel %2 
20.so MUzlk: Ankara radyoeu kU- DoO-- düşman tayyaresinin attı.iı bom-
me ses ve ıu heyeti. tdare eden: balardan yanJllnlar çıkmıştır. 
Mesut CemU. 21.115 Serbeet 1&at, Btrlncl muhabere alayı üsttet· Az sonra 2 düşman avcı tayya-
21.80 Kon~ (Radyo &'&Zeteal), menlerinden Re.tat Şaylan'ın bir er· re li?fUbU müteaddit balon ba. 
21.43 :Müzik: Radyo Alon orkeetra- kek çocutu dlnyaya geldlfl mem· rajlarını düşürmüşlerdir. Tav
sı, 22.30 Memleket saat ayan, ajana nunlyeUe halMr alınmıftır. Ebevey· yare dafi bataryaları tarafın. 
haberleri, ziraat, esham - tahvtlA.t. nini tebrik eder, yavruya uzun ö- dan şiddetli bir ates açılmıştır. 
kambiyo • nukut borauı (Fiyat), mUrler dlleri&. Cenubu ılatbide qir köye dü-

oma ıyı a ıye ret) mevzulu bir hitabede bu- de bir merasim yapılmıştır. 

Ettiler 
Londra, 19 {A.A.) - Ream1 teb

liğ : 

Bir Polonyalı Hariciye 
Memurunun 520 

Dolarını Dolandırmışlar ! 
Somali muvaffaklyeUe tahliye e

dilmiştir. Mukaddema kaybedilen iki 
toptan maada bütün toplar irkil.p e· 
dilmiştir. Malzeme, gıda maddeleri 
\'e techtzatın bir kısmı da tahliye e
dilm iş, geriye kalan lusım imha e- Bir müddet evvel şehrimize venlerinden inerken düserek 
dilmi9tir. Yaralılar da tahliye olun- ~elen Polonya hariciye memur- muhtelif yerlerinden varalan
muşlardır. ltıı.lyan zayiatı blllınssa lnrıpdan Marski zabıtaya müra- mışhr. 
karagömlekUier cUzUtamları arasın- caatla 520 dolarının Fahri adın- * Kasımpaşada oturan Cafer 
da ve İngiliz zayiatlle nlsbet edile· ı da bir.~ tara!ından dolandırıldı· adında biri sokakta kolundan 
miyecek derecede ağırdır. ~mı sovlcmıştir. Zabıta Fahri- varalı ve bayP.ın bir halde bu· 

Mlıtte!lklerin Somallclekl iptidai vi yakalamış ve Galatada Hav- lunarak hastahaneye kaldırıl
tcdbirlcri sılu bir Fransız ve ingtllı: \"ar ~~nında sarraf Alcksandır- r:nı ,.tır. 
işbirliği esasına istinat etmekte idı. da Turk parasilc tebdil olun- Yapılan tahkikat neticesinde 

Bu pl~na nazaran Fransızlar bU- dı.:~unu tcsbit ettiği 428 ı : rayı Mustafanın sokakta düştü~ ve 
tun vaziyetin mihveri olan Cibutlde musadere evi emiştir. Sarraf ta \'erde bulunan bir çam parçasi
sağ cenahı tutacaklardı. Fransız hU· buluna~ 5~0 dolar da sahibine le varalandı~ı anlaşılmıştır. 
Mmetlnin yeni muhasamat vaziyeti· lade. e~ılmıcştır.. * Bir ay evvel Fatihte Açıklar 
ne iştırakc üni olarak nihayet ver· iKI F,ROİNCI YAKALANDI 1 sokai?ında Ahmet adında biri. 
mesi llzeı;_ne yenı ve vahim bir ,·azi· Muammer ve İhsan ~dında iki nin evinP. ~ndüz ~ircn m~
vet dogınuş bulundu. MUtte!ik km·· sabıkalı Galatada eroın çeker- hul bir hırsız birçok ı?ümüs ta
~etıerden yarısından fazlıısı munttaı ler~e~ Kemal ve Mustafa adın- kımlan ve halıları çalarak kaç
bir hale geçince ba.sII olan !c\•kal~- ?a. ıkı sabıkalı da 2~ . .e:;.am ero- mıstı. 
de vazı~·etin önüne geçmek iç ın der· mı satarlarken suç ustundc ya- Tahkikat neticesinde hırsııh-
hal en fılli tedbirler almak JAznn kalanmışl~rdır. . ~ın sabıkalı Hayik tarafından 
geldi. Muhtelif hal suretlerlle karşı- MERDIVE~EN DÜŞTÜ vapıldı~ı tesbit edilerek yaka. 
ıaştık. Tophanede oturan Tevfik a- lanmıştır. Çalınan _gümüşler ve 

İtal d b" ahal 10 CA A ) _ dında birinin vedi yaşındaki 1 halılar meydana çıkarılarak sa-
t.ft ... ya ~ .... ~~-m · 

1 
k · :.....h. oğlu Cemalettin köprü merdi. hibine iade edilmiştir. 

~an o .............. ~wn arşr•-"" 

nın 72 numaralı tebll{f;I : B } d• T k d T 
lnglllz Sotnallıdnde kıtalarmız, e e Jye, OZ Oparan aD epe• 

dUşmanın mUdafaa hattını ya~ık· b s· M d. y 
tan ve cFanık> u zaptedlp g~tik· aşına ır er ıven aptınyor 
ten sonra gemllere doğru ricat e· . . 
den dU.Şmanı takip etmekteııır. n~ Tepebaşı ~ahçesının Tozko-
gemııer avcı tayyarelerimiz ta.afın· par~n. caddes!ne bakan tara~ı. 
dan mUtemadiyen bombardım -ı ~- yenı ımar planına uy~n hır 
dllmektedtr. şekilde tanziı:ı edilmiş, Tozko. 

paran caddesıle tramvay cad
Blr düşman tıı.yyar~si avcı ~y:,1-:ı- desini birbirine birleştirmek ü-

relerlmiz tarafından dUşUrtllmılştUr. zere Tepebaşı bahçesile Pera
DUşmanın Kassala üzerine yaptı· palas arasında merdivenli bir 

ğı bir hava akını lnsa~ca zayiatı yol yapılmıştır. Beledive Reisi 
ve hasarı mucip olmamıştır. Lütfi Kırdar, bahçenin tramvay 

Addis • Abebıı. hava limanına ya- caddesine bakan kısmının da 
pılan diğer bir akın neticesinde iki imar planına uy_gun bir şekilde 
kişl BlmUş. beş kişi yaralanmıştır. tanzim edilmesini dün a'kşam 
İçinde eski malzeme bulunan iki imar müdürlü~üne bildirmiştir. 
hangara bombalar isabet etmiştir. Hazırlanan plana göre eski 

Şimali Afrlkada hava kuvveUui· G rd b k .. 
mlz Sldi - BaıTtlni hava limanında· a en . aı;n oşe~~n~n itiba. 
ki tesisat ile Sollum'un cenubu tar· ren Asrı sınema koşesıne kadar 
kl mmtakasmda kampları ve mo- dev~~-~tmek _üzere beş metre 
törlU arabaları mtieasir surette oom- genıslıı?ınde bır saha trotuara 
bardıman etmiŞlerdlr. BUtUn tayya- g~dec~ktir. Bunun için gerek se
relerimlz Ualcriııe dönmüşlerdir. hır tıv~tr?5unun kapısı, ~erek-
DUşmanm Miltl.no, Conl vo Tor!- se Asrı sınema antresi ji(eriye 

no üzerin• yaptığı hava akınlan ne- çe~ilecektir. 
tlcesinde Milı\noya dUşen Uç bomba Ileride Asri sinemanın yerin
stvil bir binaya isabet etmiş, kırlara de yapılacak olan tiyatro, mal. 
da birkaç bomba dU~UştUr. eonı zeme buhranından dolayı bu se
ve Torlnodaki hasarat ehemmiyet- ne vapılamıyacaktır. Yalnız As
slzdlr. İnsanca zayiat yoktur. MQtad ri sinemadan sonraki dük'kanlar 
varakalar atılmıştır. yıktınlacaklardır. 

Planda, dükkanlardan sonra
ki 3ı_Partımanın da yıktırılması 

F ransada Açlık laıımı;?elmektedir. 
Bu iş sonraya bırakılacak, 

yalnız apartımanın alt kısmı is. 
timlak edilerek yıktınlaca'k ve 
üstü sütmılarla tutturularak 
yol ~enişletilecektir. 

Eminönü Asfaltı 
Eminönü meydanının asfaltı 

bir haftaya kadar bitecektir. 
Fakat meydan ancak Eyhilün 
haftasında seyrüsefere açilacak
tır. Bundan sonra yandaki mu
vakkat köprünün de kadırılma
sı düşünülmektedir. 

Şehır mütehassısı Prost, mey. 
dandaki seyrüsefere kolavlı!lı 
dolayısile bu köprünün, ilerde 
betona tahvil edilmek üzere, 
şimdilik muhafazası fikrindedir. 

Sivrisinek Mücadelesi 
Belediye; Sarı ·er, Beyoilu, 

Bakırköy ve Üsküdar kaulan
na, sivrisinekle mücadele için 
mazot tevzi etmiştir. Verilen 
karara <RÖre bütün su birfki.oti
leri. kurutulacak, havuzların da, 
haftada iki defa, suları boşal
tılacaktır. Bu işe 10 bin lira ay. 
rılmıştır. Esas itibarile sıtma 
ve sivrisinek mücadelesi için 
100 bin liraya ihtiyaç vardır. 
Bu sene yalnız sivrisinek mü
cadelesi yapılacaktır. 

Oskildar Ve Kadıköyiinün 
tınar Plinlan 

Belediye imar müdürlüiü. 
Üsküdar ve Kadıköy cihetleri
ne ait nazım planlarını hazır
lamıstır. Plan dün abam Vali 
ve Belediye Reisine aösterilmie 
muvafakati alınmqtır. İmar 
müdürü Hüsnü, Nafıa Veklleti
nin tasdfkine arzetmK üzere 
planı An.karaya ı;?ötür~ktir. 

Frusa lagUlz &blokum· 
du DolaJI mı, Alm•••ar 

TblDdea .. Athla 
llaJlktaa? 

Londra. 19 (A.A.) - Yarı res
mi bir kaynakt_an bildirilmiştir: 

Almanyaya ihracat için 
Fransız harıciye nazırı B. Birliklerin Faaliyete Geçmesi Bekleniyor 

Hakim sormuş: 
- Hoca! Sen tekenin asma 

parasını arttırmışsın! 
- Evet efendim! İstiyen 

Reisin! Zorla ddil. 
Demis. Hakim de bu cevabı 

haklı bulmuş. 
İsi karıştırmak ve Hocayı 

ızrar etmek istiyenler hak:
mi tesvik etmişler: 

- Hakim efendi! Şu hoca
nın tekesini Beytülmale alsa
nız va! Hem bize ucuzca kıra
larsınız: hem de bu kadar pa'!"a 
Bevtülmale szider. 

Hakim teklifi makul b>..ıl 
muş ve hoca ile pazarlık .. edıı> 
tekevi ıoo altına Beytulmal 
hesabına satın alarak halka 
kiralamıya başlamış. . 

Lakin işin garibi şu ki, bır 
müddet sonra teke - belki de 
yaşlılık sebebile - !kendinden 
beklenen vazifeyi yapama% ol
mu,. Bunun üzerine Hocaya 
hücum etmiıler: . 

- Bre hoca! Sen ne ettın 
bu tekeye? Büyil mü yqtın. 
tılsım mı? Bir türlü keçiye 
yanasmıyor. 

Hoca ~lerek: 
- Ne tılsım, ne büyü! JCu

zum o s'imdi beylik oldu. Me
mur ı;?ibi çalışıyor. Cevabını 
vermiş. 

Bu söz maalese! bir eski ha· 
tJdkati pek açık anlatan ve bi
zi derin derin dü$ilndüren bır 
cevaptU'. 

Yeni bir reJımın nimetlen
.ni, Türklü~n kendine has o
lan meziyetlerini var ve UYa
ra ~östermek için umumi. hu· 
susi devlet, belediye veya aaır 
mali, ticari ve sınai müessese
lerde çalışanlarımız halka kar
şı, amirlerine. memurlarına Vf 
kendi vicdanlarına karşı olan 
vazifelerinde hoca merhumun 
tekesi vaziyetine düsmemeh: 
yani -memur oldum• dive ip• 
un sermemeli, kendini isle de
lil, yalnız sabahleyin yokla!1'a 
jurnalile başlayıı> abam yıne 
onuı4la biten bir müddetle mu
kayyet saymamalı, bütün binı
metini işinin seli.met ve sürat
le bitmesine sarfetmelidiT. 

Bu naçiz ö~tü bilhassa ev
velden hususi ve ecnebi şirket
ler elinde bulunurken sonradan 
milll ve resmi müesseseler ha
line ıeçen su. elektrik, telefon 
tramvay ve emsali şabık şir
ketlerin eimdiki idareleri men
suplann• ehemmiyetle aun
mak 15terim. Bunların ilk milli 
vazif elM'i bize eskiyi aratm~
maktır. Ancak böyle yapmak· 
la l>u müeaseselerin millilet
tirilmesi Jlayesine uymuş olur
lar. Cünkü Türkiye Cümhun
veti h~lkçı bir devlettir. Hal
kı üzen. yoran ve saymıyo 
memurlar onun anayasada ya 
zıh olan bu ıayesine hizmet et
memiş olurlar. 

Baudouin'in Vichy'de sövledi~i 
nutukta Fransadaki yiyecek 
maddeleri vokluf{unun İngiliz 
ablukasından ileri ~eldii?ini bil
direrek ablukanın kaldırılması
nı istemek için ileri sürdü{!ü de. 
}illeri Vichv rejiminin di~er na
fiz şahsi:vetlerinin beyanatiyle 
tezat teşkil etmektedir. 

Di~er memurlara ıelince 
Türk - Alman tic~et ~nlaş-1 ~in liralık zeytin gönderilmiş- onların da şüphe Ji?Ötürmi.ven 

masile Almanyava gonderılecek tır. vatanseverliklerinin birinci te-

Ezcümle ziraat nazırı Caziot 
şöyle demiştir : 

Fransada mebzul miktarda 
yiyecek maddeleri vardır. Fa
kat. bütün iş nakliyattadır. Kış 
çetın olacaksa da vaziyeti bir 
haile şeklinde j?ÖStennemek ica
beder. 

şen tehirli bir bomba ile mes
gul olmak üzere ~önderilen as
kerler tam bombanın infilak e
dece,ği anda orava vardı'kların
dan hepsi ölmüştür. 

muhtelif maddelerin ihracı için Bulsarlar Kereste Satmak zahürü, şu fıkranın anlattılı 
birliklerin faaliyete Jiıeçmesi İstiyor!~ ~skiden dotmus fena kanaaU 
beklenmektedir. Birlikleri ku- Bulrar ticaret fırmalarııııdan mesaı ve tavırlarile taabilıe 
rulmuş olan maddelerin ihra. biri Bulı;?aristanın çam kereste- çalışmak olmalıdır. 
cında, l:fülikler tarafından ha- !erinden .. P}vas~m~za sat~ak Ü· 
zırlanacak tevziat listelerine zere hukumetımıze muracaat Fiyat Mürakabe Komisyon_.. 
göre ihracatçıya para verilecek- etmistir. . . Fiyat mürakabe komisvonu 
tir. Birliği olmıyan maddeler Boman:v.ay.a İkıncı Parti henüz manifatura işini bitire-
için ihracat vesikası almıs olan Tıftık Satı•• memistir. Komisyonun meaili-
tüccarlara mevcut stoklarına Romanyaya satılacak tiftik ni a•ırmak için bu teşkilitın 
göre tevziat yapılacaktır. ve yapaaıların ikinci partisinin ieni$letilmesi düşünülmektedır. 

Dün Satıla~ İhracat Eşyası Ticaret Vekaleti tarafından yap. Sehirde odun ve kömür fiyat
İhracat faaliyeti henüz in'ki- tırılan kontrolleri bitmek üze. lıarının yükselmesi yüzünden 

şaf etmemekle · beraber Alman. r~ir. Bu iş bittikten sonra sev- fakir halk kömür tedarikinde 
yaya yirmi bin liralık halı, Yu- kıyata başlanacaktır. zorlUklar çekqıektedir. Beledi
nanistana altı bin liralık kim- Ankarada bulunan Rumen ye bu bakımdan da odun ve kö
vevi ve üc bin liralık kepek, heyeti pamuk, aısam ve daha mür fiyatlanrun mürakabeainl 
lsviçreve on beş bin liralık fın- baıTca maddeler alma'k için mü- komisyondan istemişfır. Jtomjs.. 
dık, Çekyaya otuz iki bin lira. zakerelerine devam etmekte. yonun ji(e}ecek toplantısında 1lll 
lık susam ve Romanyaya dört dir. mesele ıöriiiülecektir. 
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Ok Devrinden Motör Devrine 
Anadoluda Motörlü Kuvvetlerimizin 

Tabiata Karşı Açtıkları 
Keşif Taarruzunun Heyecanh HikAyesi 

... 

~ ......, J.WtD1ı1 1fe ........... lılDIW • 81.ter, tın.& YeldU Polathc!a ~erle aertlflyer, ı,e hazır Farmall tnlrt.arle!t 

~ btr blkt.}'9 ~ lıfo~ Klmi bundan iBt:lf:ade ediyor. Neti- nadasmm ikilenmesine im.kin bıra.-
taruil JDuvvetkde ba eme 1'llJÜI>. iki eecSıe bol ve iyi ma.hsW &lıyor. Kimi kıyor. İki defa sürülen tarla.dan ise 
keşif taanwsumm biltl)"llİ..-4 a.m.ı ediyor. Hem az mahsul alıyor, iki misli mahsul alınıyor. 

Bumm teyftne ftl'mBk ~ilk ön- hem de bığdıe.y\a.rmda. sürme basta· Köylü biçer döver makineleri bilımi-
ce bugünk1l ~ halini gö- hğı ba.ı,gösteriyor. Birçok ça:lıştıkta.n, yordu. Bunları tarlasına sokmaktan 
zönUne getUimz: Zl:ra:atimiz bllnye çıa.baladıkıta.n eonn. netice kara renk- herkes çekiniyordu. Nihayet bazı ce-
itiba.rile gok geri, basit Aıletlerie ga.- li, içi boş ta.neler ... Ekmeği kapkara sur köyllüler fedai diye ortaya atıl-
iı§I)"<ll'. Adeta topa, tüfeğe, ta.yya- aluyw. Buğday hakkındaki devlet mıştır. Büyükçe bir kısmı araziye 
reye nisbeUe ok devrindeyiz. Bilgi himaycs.~den istifa.de etmiyor, çün- be.5 makine birden sokulmuş, eski 
eksik... Her tara.fta. u1lak tarlU&r kU Toprak Mahsulleri İdaresi buna vasıtalarla altmış günde tamamla· 
var, veraset~ fena.lığı do- para. vermiyor. İhmaJci.lik yüzünden namıyacak harman ıiki saatte ikmal 
myısile bunla.rm çoğu Qekilsi.z ... Su iş işten geçtikten sonra dövünüyor- ediİmiş, mahsul daha evvel.den pi)llı-
vaziyeti kontrol aıltmda. değil, ta.zta. lar, amma~ para eder. saya gönderihni~ir. Arazi sahibi dü-
tabil gilbre:nin 5'üzilnü göremi:YQ1". T.RAKTÖRLER iŞ BAŞINDA ğün bayram etmiştir. 
Bununla tezek ye.pılcyor. Sun! gübre Kombinanm elinde 1937 de 2ımn.n Bu i~e hele kadın ve çocuklar çok 
palıalt, memlekette hen.Uz yetişmi- 50. 55 ka.daır traktör var. Bunlar gc- scvinmiı;lerd'r. Rüzgar bekliyerek, 
yor... Çif~i uğraşıyor, uğraşıyor. çen ilkbaıharda taarruza sevke<:ili- taneleri sa.vurarak yapılan eski ha-
Kendinln, çocuğunun emeğini hiçe yor. Ankara civarında 100,000 dö- sat usulü o k.,d~r z:ı.hmeUi idi ki, 
sayıyor. Sonra a.nea.k Allah ne verir- nUm nadas e<1iUyor. Neti<:e şu: m·'hsul sonunda bütün aile efradı a-
BC aiıyor. Orta Anadoıluda. vasati bi- Hele kışı sert geçen senelerde hay- ğırhklarmdan kilol.ı.rca kaybediyor-
re 5, 6 ımahsul almıyor. Bire yedi V!ınlanmız Hkbahara zaylf çıkıyor. larclı. Sc'"ıra d:ı gündclik~e?'in ar.t.ma-
epeyce bir mahsul sa.yrlıyor. Fena to- Köylü otlann büyümesini bekleme- sına ra;-mcn y:ı:r<lımcı bulmak im-
hum yüzünden ıişe sUrme hastalığı ğe mecbur kalıyor. Nadas gecndyor. kiıısız gibi bir şeydir. 
da kıanşırsa. artık varın hayrını gö- Martın 15 inde yapılması lfızım ge- iKi MiSLi MAHSUL 
rün ... Mahsul hem sahaya nisbetle lirken Mayıs sonuna kadar kalıyor. lki kesif taarruzu sayesinde varılan 
az, hem pahalıya mail oluyor. Monı- Halbuki bilir misirtiz ki vakit ve za- n~tıee şu: Motörlü kuvvetlerin tabi-
deketin · nUfusunun bUylik kısmını manmda sürmek sayesinde ba."lka hiç ate kar-::ı mücadeleye girdikleri sa.-
teşkil eden çiftçinin beli doğrulmu- bir şey yapmadan mahsulü iki misli- hada 125.000 nüfus bu sene makine 
yor, yaşayış seyiyesi ytikselmiyor. ne çıkarmak kabil... İş bu kadarla kullanılmasından fayda görmüştür. 
Yurttıı blittin iyi niyetlere, bütün d:ı kalmıyor. Mevcut hayvanlar, asıl Eğer hepsi ıtohum ıSeçmeğe ve dlaç-
gayrctlcrc, bütün iyi bamle1ere rnğ- dinlenmlş, kuvvetli tarlalarda geç lamağa füzum görseydi netice daha 
men ikttsadi gerilik manz.'.U'asm.dan bile olsa iş göremiyorlar. Diğerlerin· da iyi olacaktı. Mahsul vasati obra.k 
ve bunun neticelerinden kurtuıamı- de de ancak sathi çalışıyorlar. geçen senenin iki misl'dir. Fakat ge-
yor. Traktör ise her yeri süıüyor, bu çen seneden beş, altı misli derecesin-
D UŞMAN CEPHESiNE T AA RRUZ işi ça.buk ve iyi de yapıyor. 10, 15 de mahsul alan yer.ler vardır. Her 

Bütün bu tıaydığımız amiller, ileri· senedcnberi sürülemiyen topraklar ektiği tohumdan bire anıcak 5, 6 
ie.re doğru giden yolumuz üzerinde traktörıler sayesinde sürülmüştür. misli mah.crul alan ihm:ıki köylü, bi-
bir düşman cephesı teşkil ediyor. 1ı;inc göre köylüden dönüm ba§ına re yirmi beş alan dikkatli, ç-ahşkan 
Duna karşı harp açmak lazım ... Fa- 50 ile 80 kuruş arasında para. almı- komşusuna grpta ile bakmaktadır. 
kat umumi harp v.ısıt.a ve para me- ~r. Hem de mahsul zamanı öden- FOSFOR = AL TIN 
selesi ... Ziraat Vckfuleti, buğda.y zira. mek üzere... Keşif taarruzları esnasında gilbre 
atinde en ileri giden Eskişehir, Po- DÖVEN BiÇEN DEVLER meselesi de tetkik edilmiştir. Orta 
faili, Ankara sahasrnı ayırıyor. Bu- Gelelim ikinci t.a.ö.rrt.ıza: (170) ka- Anııdoluda azot ihtiyacı yokttır. Fa.-
rada hi.:r keşif taar.nızLI yapma.ğı ve dar döver biçer, mahsul zamanı işe kat fosfor ihtiyacı büytiktür. Eğer 
nrticeleri ölçmeğe karar veriyor. se\·kediliyor. Bunlar öyle aletlerle rnem~eketimizde fosfor bulunduğunu 
Tatbikat ziraat kombina.lan idaresi- tf.tnla.dan geçerken mahsulü kesiyOT, duyarsak, aıltm, petrol bulunduğunu 
ne bırakılıyor. Bu idare de maıli lta- b':'çiyor, dövüyor, daha o saniyede duymu.'} kadar sevinmeliyiz. 
nunlarla eli ayağı bağlanmadan iş ya çuvallara veya deposuna doldu- Bize yukarıda yav:lığrınız malu-
g5rebilecck yan ticari bir şekle ko· ruyor. mat.m çıoğun'll kombinalar müdür 
nuluyor. Bu 170 makine He yarını milyon vekili Bay Numan verdi. Bu konuş-

Harp deyince hatırımıza top, tü- dönümden fazla tarlanın ha.~ı ya- ma esnasında şu kı:ınaate vardık ki, 
fek, tayyare, filan gelir. Tahiate pılmıştır ki, memleketteki ekilmiş a· Ziraat Vekili Bay Muhlis Erkme:nden 
k~ı oLuı harb'n de kt.-"Il.dine göre mzinin ellide biri demek... Makine başlryarak yeni teşkilatın bütün 
s!lii.hlan vnx: Tohum seçme ve ilaç- ile iş çıkarmakta birkaç ttiI"lü fayda fertleri, Orta Ana.doluda ya.prla.n ke-
lam1 tertibatı, bliyük sa,pa.nılar ve görülmüştür: Birincisi masraf ... Har şif ta.arrruzwıu kendilerine dert et.-
bunu harekete getirecek traktörler, man ma.."!rafı umumi istihsal mam-a- m:şlerdir. Trpkı cephede çupşr gi .. 
mahsulü dövecek ve biçecek makine- fının yüzde altmışını tutarken maki- bi canla, ba.'Jla uğraşıyorlar. 
ler . . ne sayesinde yüzde yirmiye indiril- Motörlü kuvvetlerle yapılan ta.ar-

tık hamlede tohum seçmE- cihazla- miştir. Sonra mahsulün kısa hlr za- ruzun netieeleri o kadar mühimdir 
rı f·nHyctte... Köylüye deniyor ki: manda toplanması hem türlü tlirlU ki, memleketin bütün i.ktıse.di ve iç-
«'"ohumu11uzu getfrin. Bed&va. ayıra. mıcleri artada.n kaldırıyor, hem de tima.i bünyesini yükseltmeğe yol I.'! 

cağız ve ilfı.çhyacağız.> tadanın ha:m-la.nznasma ve ilkbahar çabiılir. 

fkmaıu Talebe 
r,'2aça glr~blleceiı 

FENERBAHCE YILDONUMO 
' 

Llk Maçlarına Bir 
Eyl1ilde Bat1am1or 
İstanbul bölgesi futbol ajan

lı.~ı bu sene sahası:zlıkını da 
~özönünde tutarak Iik maclan. 
nı bir an evvel bitirebilmek i
çin bir eylUI tarihinde başlat-

9eaf TU 
ampulları Avrupanın e n m odern ve 
e·n vasi imalatha n esi addedilen 
TUNGSRAM fabrikalarının icadıdır. 

% 20 ila 40 cereyan tasarrufu temin eden TUNGSRAM-Krlpton 
ampulların1 kullanırsanız daha güzel ve gündüz ziyasına daha 

yakın bir ışık elde edebilirsiniz, 

BOURLA B İ RADERLER 
İSTANBUL A N K A R A 

~araçhanehaşında Horhor caddfllll Telefon: 20680 
ANA - lLK - ORTA • LiSE 

. . 
1 Z M l R 

Eski talebenin EyliılUn beşine kadar velllerlle beraber müracaat ederek kayıUanm yenilemeleri 11.zmıc!ır. 
Eski ve yeni talebenin kayıtları her gUn saat 10 - 17 ye kadar yapılır. BUtUnlemelere 27 Ağuııtoat& ba.t
lanacaktır. Yabancı dillere ille sını nardan itibaren başlanır. Son amıtta fen ftlbesi de vardır. Talebe 
mektebin husust otobUs ve otomobi llerlle e"1erine nakledilir. 

Telefon : 80547 

BiZ 1 ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ••••• 
AflA • iLK • ORTA • LISB. Yabaacı dillere 1'lllla11a ltllla edlllr. 

ı - Talebe kayclın.ıı. başlanmı,tır. Emd talebe, 1 lCytQJe kadar kayrtlanm ;reaHenamldlr. Bu tarthta llOll.• 

ra yerleri yeni mllracaatla.ra Yerlle<'.f"Jrtir. Ka)'lt için VelllertD bJaat Stılmeiert prektlr. 
2 - Eski ve yeni talebe kayıtlan her Jtln ~ 9 • 18 e bdar Bal8. Rıfat l'llfa &onajmcla JaPlbr• 
8 - Tedris ve terblyeelndekt dddly et DeYle& bnıthanlan ~ • lltttir• f 

ya T ı L ı l Nı,ao.u.,a • BameU '" ç.w a.a.._... aG•»lilll 

Futbolcülerın lisans a)abilnJe
leri için Al{ustos ayı içinde böl. 
geve tescilleri ve Ağustos liste
sine ithalleri tamim olunduk
tan sonra bazı ı:ıençlerin haksız 

yere bir sene spordan mahru
mivPtleri şikfıyctlere sebep ol. 
muştur. 

Eyl iilde .Bir Ecnnbi Takımla m~~i~ra~:~:::~ sene 01• BOK s M O SABA KALA R 1 Davet 
duku ~bi bu sene de on klüp Beden Terbiyesi İstanbul 

Maç Yapılacak olarak kabul edilmiştir. Geçen • BôlJlesi Baş-kanlıiından: 
sene kümede sonuncu bulunan J • QJ 99 lı ta · · ildncl 

L°SC'!erden mezun olacak ta- Hilal 1dübü do~udan doğruya Organizasyon un yı maması numara mımın 
!ebelerden ikmalli olanlar im- Fener"u:ı~çeUler her sene bü. tanbula Jtelmesine muhakkak ikinci kümeye düşmüş ve ikin. :aı~=ı:tn ~S:~~~ 
tihe.nlarını cvlül avı i'cinde ver- ..,. ük merasimle kutluladıkları nazarile bakılmaktadır. Yugos- ci küme şampiyonu Beyol!lu- s • •ı • z k• • K dl futbol müsabakalarına ifttrak 
mektedirlcr. Bu vaziyet dahi. yıJdönümlerini ahvali hazıra lavlar bu tarihleri kabul ettik- spor birinci kümeye alınnuştır. eyJrCJ erin eV IDJ 3Çll ettirecekleri üyeleri arasından 
l'ndc:- de bu p,ibi en_gelli talebe- c1olayısile haziran ayı icinde leri takdirde Fenerbahçelilerin Bu suretle birinci kümeyi Fe- seçecekleri müsabıklan RÖ&te-

'-·apttmamı .. lar ve tehir etmek yıldönümü 7 eylülde yapılacak- nerbahçe, Galatasarav, Beşik- İstanbul böl,.esi boks ajanlığı manuş ve meraklılan memnun ren listeleri almak üzere sa1ihl4 lcr nğw:;tos listelerine sokulamı- ' "' v f B k ı· b l "' zanıretinde kalmışlardı. Fener- tır. taş, e a, ey oz, stan u spor, cumartesi _günü akşamı Beyoğ- etmemiştir. yettar birer murahhaslarını böl-
vor ve bir avlık teehhür icbr İ>•hçe idarecileri 32 nci yıldö- Hakem ticretlerini Klüpler Süleymaniye, Kasımpaşa, Top. lu Halk sineması salonunda Şu muhakkak ki, nıüsabal\ca ııe merkezine göndermeleri ve 
..,·r !'ene spor yapmaktan mer:e- nümünü eyl\ılün ilk veya ikin- Verecek kapı, Beyoğluspor klüpleri teş- müsabakalar tertip etmiş ve yapacak çocukların evvelden bu listeleri doldurarak en Reç 

~ilivordu. Bazı klüpler bu ~a- ci haftnsında bir ecnebi takım- Resmi mü~bakalarda ha- kil ed~cektir. bu maçlar ümit edilmiyen bir tesbit edilmemesi bu işin ciddi. a.ıtustos 1940 nihayetine 'kadar 
rarın tamimi için ı?enel dit"@k- la karşılaşmak suretile tayin kemlerin tazminatını bu sene- Önümüzdeki cuma günü bi· meraklı kütlesi toplamıştır. yetini kaybettirmişti. Saniyen yeniden muayene edilmiş hüv.iı 
•öre müracaat etmişler ,llf!?lei 9i- edebilmek için ukraşmaktadır- ye kadar teşkilat vermekte idi. rinci küme klüp murahhasları Boks sPoruna karşı bu alakayı rin~e de intizam hiç yoktu. vet cüzdanlarile beraber bölllt 
:-C'ktör dP ikmalli talebelerin a- lar. Halbuki önümüzdeki sene ha- bölli(e merkezinde toplanarak Ji(ördükten sonra bizde ölü bir Her spor şubesinde yüksele- merkezine tevdi etmeleri lüzu· 

Y 1 d l t kl. kem u··cretlerı·ru· maçı yapan kur'a çekecekler ve fiküstür halde olan bu sporun kurtarıla. bilmek icin ra~bet ı.azımdır. mu teblı·ıır. olunur. ~uc;tos listelerine ithali. ikmal UJi(OS avya an yapı an e ı- . ıw; ıw; 
fin kabulüne dair çekilen tel- klüpler kendileri verecekler. tanzim edilecektir. bilmesi icin boks ajanlığının Gencleri calışmıya teşvik ede-

irn_t'ho~ını verdik~ .sonra arala düne kadar cevap gelme. dir. İstanbul futbol ajanlığı ha- Maclann milli küme maçla- bazı noktalarda nazan dikkati- cek olan aliıkadır. Bunun için karışıklıka sebep olacak, inti4 

1,lupl~rı namına tesC'tl edılcrek rni~tir. Maamafih Yu_goslav ta- kem ücretlerine karşılık olarak rında olduğu ,gibi cumartesi ve ni celbetmeyi muvafik bulduk. de boks ajanlığının işi daha zamı bozacak en küçük noktayı 
o senenin müsabakaluına itti- kımının 7, 14, 15 exlul tarihle- lik maclan hasılatından bir pazar günleri yapılacaj'!ı da Maalesef bu ilk müsabaka-ı ciddi tutarak pro~amh hare- ihmal etmemesini tavsiye ecle-
rakin.i kabul etmiştlr. rinde il( :ı:r.ac yapmak üz.ere is-. hisse almayı düşünmektedir. söylenmektedir. larda organizasyon iyi yapıla- ket etmesini ve müsabakalarda ceğiz. 

t 


