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~Saatler Geri Alınacak----.. 
Saatlerin 1 Saat Geri Alınma Kararı 
Agbaşındanltibaren TatbikEtl.ilecek 

Ankara, 17 (Hususi Muhabirimizden telefonla) -
Hükumet ışıklann karartılması dolayısile alınmıc bir 
karar olan saatlerin ilerletilmesi hakkındaki mecburi
yeti kaldırmak tasavvurundadır. · 

Saatlerin geri a~nması ifinde bu aytn sonlarına 
doğru günlerin uzıyacağı ela nazarı dikkate almmıştır. 

1 

Dimyata 
Pirince 
Giderken .•• 
~imali Afrikada harp, Trab
~ lus topraklarına geçmi§tir. 
tDirnyata pirince giderken evde
\i bulgurdan olmak:> meselesi 
lt.lyanlar için bir ihtimal halin
den çıkmJ§, tatbikat yoluna gir
~İttir. 

ltalyanlar buna da, Amavut
lıak dağlarında uğradıklan hezi
~ctlere de sebep göstermiye ça
lıtıyorlar. Sazan hava diyorlar, 
b~n: cÇok tank kullanarak bi
~ tazyik ettiler> diyorlar, hazan 
~ısırdaki lngiliz tayyarelerinin 
dlfıa yüksek vasıflarda olduğu
ııu ileri sürüyorlar ••• 

Bu karar önümüzdeki ay başından itibaren tatbik 
edilecek ve saatler bir s.&at geri alınacakttr. 

T ~praksız Köylüye 
Arazi Tevzii 

Yeni Tedbirlerle Hazine ve Halka 
Büyük istif ad eler Temin Edilecek 
Ankara, 17 (Telefonla) - j komisyonların faaliyetlerini daha 

Evvelce icra V ckilleri heyeti ta- verimli bir ıekle sokabilmeleri 
rafından alımnıı olan bir karan için bazı formalitelerden kurtul
istinaden hazırlanan talimatna- malan icap ettiği anl&§ılmıt ve 
mesi ile toprakaız halkımıza top· bu hususta Maliye Vekaleti Ta
rak tevzii iti için kurulan komia- pu Kadastro umum müdürlüğü 
yonlar memleketin muhtelif mın· ve milli emlak müdürlükleri ara
takalarında faaliyete geçmiş bu- sında bu müşkülleri bertaraf et· 
lunmaktadır. Maliye Vekaleti miye matuf temaslara başlanmıt· 
Tapu Kadastro umum müdürlü- tır. Alınacak olan yeni kararın 
ğü memurları tarafından teşkil hazine ve halk için büyük istifa. 
edilmiş bulunan bu komisyonlar- deler temin edeceği alakadarlar· 
dan 1 ve 2 numaralıları Ankara ca bildirilmektedir. Diğer taraf
köylerinde faaliyetlerine devam 
etmektedirler. Gerek bu komi.- tan bu komisyonların faaliyetle-
yonlardan, gerek memleketin di- rini arttırahilmeleri için de lüzum
ğ~r mıntakalanndalci komisyon- lu görülen bir takım teknik alet
lardan alınan raporlara nazaran ler hariçten getirtilecektir. 

Mannheim 
Bombardıman 

Edildi 

Papa, Radyoda 
Bir Nutuk 
Söyleyecek 

Harp Vaziyeti 
YAZAN: 

M. Şevki Yazman 
Beklediğ1miz \'e talım1n etttğt

miz llzere nefes almadan Libya -
Ml!lır hadudondald tt&Jy- ikinci 
mevzllerfne çarpan İngiliz zırhlı 

tümenleri buradan da ııes getir· 
diler ve Sellum Kapuzzo gibi iki 
mlUılm mevzlln dü,tllğlliıü ajau
lar bildirdiler. Bundan ötede lp
tldadau hazırlanmış bir me~"ZI ol
duğunu pek tahmin etmiyoruz. 
Fakat olsa bUe lnglUzler o Çtllflt 
bir tAblşe kullanıyorlar .ki. bu 
men:Uerln de dayanması rntlmküu 
olmıyac.aktır. 

tngUlz.lerin tlblyeel basit am
ma. tatbiki her baba ylğltln k&
n defU: ltalyanlar hep bir yan
larmı denize, ötekisini çöle dayı
yorlar. lngUlzler ise denize daya
nan yanın arkaflmı denlz fllolarl· 
le döverek çöle dayanan )"anın 

etrafını dol~rak bu me\"2llerl 
ha\·ada rnuallAk bırakıyorlar. Fi
zik kaidelerinde olduğu gibi tAbl· 

ye kaidelerinde de cdayanağu ol· 
mryan nesne dllşih·erlr. 

Amma bu ç~t tlblye lçJn delı
teW bir az.im, 800 a.ğlr tank, ır

~ ıtbl .,_.. lhmıaaJf- e ya
~un bö;rllı denk &fi"• &'ÜÇ çaı 
11eferlerlne de bu çeşit metalara 
sahip olan girsin. 

Hepsi doğru ••• Fakat işte za· 
ten bir memleketin mukaddera
tını idare etmek; bütün bunları 
l))tidadan görerek, bilerek adım 
'trnak demektir. İtalyanların her 
leyi dosdoğru söyliyerek ınaze
teı aramaları lazımgelirse diye
~~lecekleri JUdur: cNe yapalım, 
lllıyijmiye, bol ganimet koparmı· 
~denİJi cbizim denizimiz• 
'line koymıya pek hevesimiz 
~dı. Lehistan, Norveç. Oani· 
~•rica, Hollanda, Belçika. Fran
'l birer hamlede çökünce lngil
lcrcnin de sırtı yere geleceğini 
"c zahmet.sizce lüpe konacağımı· 
tı sandık. Fransa bozgununun A k 1 a 1 a r' 7 
~rı günlerine doğru. karıımızda Saat s•·dl &arp Esirlerine 

Badiye Oladerecek 

Şimali Afrfkadakl tngllh: - ltnl
yan sa,·aşmda lıekle3ip de lşltme

dlğtrnlz şeylerden blrlııl de tt.aı • 
yan tanklannın mukabil hareket
leridir. Herkes bu cephede hal -
yan zırhlı kltalan olduğunu za.n. 
nedlyordu. \'Akıa birinci mevzlln 
sukutu ınralanncla ,.e alman ga
nalm araıımda İtalyan tankları· 

om da ismine rastladık. Arnm:ı 

bunlar harp ederek defll, yttk o· 

tornoblllerl gibi btlnat noktala· 
nnm Jçertalnde kalarak t-le geı;!· 

rDmJştl. Sonra ~iz zırhlı ttt • 
meulerlnln öldtirü<'tl Deri hare· 
keti devam ettıtı mllddetçe <11 
bunlan karşılfl'&n, önllyen İta:· 
yan tank latalan görünmedi. 8 1 

tankların en fada ı, göreoelderl 
zaman bugttnlenll. O halc'le Y" 
Gradanl benzlnslzllkten korka · 
rak bunlardan Ç.()k fazla bir te'. 
geUrtmeml9tl, yallut İtalya:: 

"-rp edecek düşman kalmadığı- ... -

"- iyice kanaat peyda ettikten Londra, 1 7 (AA.) - İngiliz 
lonnı, harbe atıldık. İngilizler 
oY\ın bozanlık edip ezilmediler. hava nezaretinin tebliği: 

Bir müddet sonra Almanyanın Dün gece Almanya üzerine bi-
~ornanyanın üstüne çöktüğünü ribiri ardından ıiddetli hücumlar 
tordük. Biz de aynını Yunanistan yapılmı§tu. Bombardıman tay
~crinde tekrar etmiye heveslen• yareleri yüksek Rhin.in baılıca 
diJt. Fakat topladığımız raporla- sanayi mer.kezi olan Mannbeim
?\ aykın olarak Yunanlılar siliha daki hedeflere k.arıı yedi saat 
'-rıldılar. iki bin metre yüksek- ı süren devamlı hücumlar yapmıt
liiiııde dağlar üzerinde, kış orta· tır: Akınlar güzel bir hava ve ay 
"ılda harbi kabul etmiye mecbur ışıgı altında yapılmııtır. Baılıca 
olduk. Bu da hesabımızda yoktu. fabrikalardan birine üstüate ftıÜ
&ıı defa da Yunanlılar bize oyun teaddit bomba salvoları i.sabet et· 
bozanlık ettiler.> mittir. 

Mannheim'in civarında Lud
vigshavende Almanyanın en bü
yük fabrikalarından biri olan 
anilin bomba fabrikası da yakıl
mıftır. Tayyareler avdet etmek 
üzere hedef sahasından aynldık-
tan yarım saat sonra yangını gör
meye devam etmişlerdir. 

Rhin sahillerinde bir limanın 

Vatikan, 17 (A.A.) - Noel 
yortuau münasebetile, Papa on 
ilcinci Pie, bütün harp esirlerine 
birer hediye verecektir. Paketler, 
esirlere, alakadar hükumetlerle 
iıhirliii halin.de Papanın vekille
ri tarafrndan tevdi olunacaktır. 

Papanın, Noel arifesinde rad
yoda bir nutuk söyliyeceği de 
bildirilmelı:tedir. 

Lloyd IHrge 

Vaşington Sefiri mi 
Oluyor? 

Londra, 17 ( A.A.) - Reuter A . tankları tngllizlnkUere oazara1 
j&nsmm parllmento muhabiri bildi- çok ktiçük, geri ve çell11111lzdl dt", 
l"iyor: görönmlye cesaret edemedOer. 

Lord Lothian'm Vaşlngton'da muh Şimdi olan oldu, hiç detll9e BLı 
temel halefi olarak Lloyd George'un gaziye kadar giden eahanm yo'• 
a&mi pek sık zikredilmektedir. Bu - lan a.çdmıf bulundu. İtalyan k':.1 

ltalyan halkı balumından he· 
'-Plan ıaıırtan bir ıey daha var· 
~ır: Bir ordu, üstün bir kuvvete 
L!rtı yenilirse az, çok ihtimal da
"llİııde olan bir akıbete uğramıt 
'-hlır. Sonra kendi zaafını ipti
.ı-rı kavradığı zaman da; fena 
'lıbete kendi kendini hazırlamıı 
0lı.ır. 

Halbuki İtalyanlar, halkın he· 
~l'rıet darbcaini en acı bir surette 
~?)ılaması için ne mümkünse 
bır düziye yapmışlardır. İtalyan 
~cteleri, aylardanberi İngiliz 

nunla beraber vaziyetin böyle olma- eh olan yıldmm harbini lorft!:> 
emtea garına da bombalar iaabet ııruuıı ihtimali pek kuvvetlidir. Lloyd ıer tatbik ettlylle de banda ~ 
etmiftir. 'Oeorge'un tayini zannedildia"fne gö- senin kl.mfleye clanlmfl'& ~ 

lı\'vetini hiçe aayacak yazılarla 
~oludur. Yunan kuvvetini de ~al. 
~ Yok gibi göstermişlerdir. Şnn
~ İtalyanlar için; cihangirliğe çı
d n ve yıldırım taarruzu maksa• 
~ile hazırlanan ordulann, hiç 
ı,.Iİktnünde kuvvetlere niçin mağ
~p olduğunu izah etmek mecbu· 
~vardır ki kolay bir İf aayı· 

L ,Diğer taraftan ltalyan ordusu 
'"'klanda da hep mübalağalı, 
~!\ta.nalı yazılar yazılmııtır. Böy
e bir ordunun hezimetine kulp 
~tabilmek de çetin bir davadır. 

Önümde Kuriyeradella Sera 
'-tcteai var. Son lngiliz taarru
~ndan evvel Sidi Barraniden ya. 
thıııı bir harp muhabiri mektu
L. nu okuyorum. Muhabir, çölde
~ İtalyan ordusunu, bu ordunun 
~llhtelif kıta ve silahları arasın
.._lti tam iıberaberliğini methet
'tlcltie bitiremiyor. İtalyan askeri 
~.fer için her vasıta ile mücehhez. 
~· Bu vasıtalardan biri de ltal
"~ askerinin kanaatkarlığı imiş. 
'ıı-Ol<ie her mahrumiyete taham· 
~U~ edecek bir ruhları varmıı. 
ı..~gılizler ise böyle fedakarlıklara 
"iÇ gelmezlermiı. Bunun için ni-

Mannheimin civarında Nec- h hU!dnnet mahfillerinde memnun!- yoktur unmz. 
karstadt' da bilhaaaa fiddetli bir yetıe k~anacaktrr. ı, bilenin kılıç kuşananm. 

:r~;~;·;~:;~::~;~;~; ı Gediz ve Menderes Nehirleri 
alevler içinde kaldığı görülmüı-

::~-:~·~~ye,d::;;:,: ;:~ ile Kirmastı Çayı Taştı 
eden bır fabrikaya ıaabetler vaki 

(Devamı: Sa. a, SU. 2 de) * 
hai zafer mutlaka ltalyanlann yü
züne gülecekmif. 

Muhabir, İngiliz zırhlı otomo
biHerinin vakit vakit uzaktan 
uzağa gorunup kaçtıklarından 
alayla bahsettikten aonra dıyor 
ki: cZafer için her ihtimal bizim 
tarafımızdadır. F eth hakkile hi· 
zim olan yerleri muhafaza et
mekle kalmıyacağız. Bunlara ye
nilerini ilave edeceğiz.> 

Eğer İngilizler ve Yunanlılar, 
İtalyan · hezimetlerinin ltalyan 
halkı üzerindeki acı tcairini yük
seltmek için hazırlık propa~an• 
dası yapmıya kalkıısalardı, ltal
yan gazetelerinin yaptığından 
fazlasını dü§iinemezlerdi ve yapa
mazlardı. ltalyanlar kendi yara
larına bol bol tuz biber ekmenin 
yollarını pek iyi keıfetmiflerdir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Aydın ve Nazilli Ovalarını 
Sular istilaya Başladı 

ial8D we BaJYU laJlatı Yoklar 
lznıit, 17 (A.A.) - Son günlerde 

yağan yafmurlard&n sonra bu ıta -

b&h şehrimize hafif hatif kar yağını 
ya bafl&nu.flır. 

Buraya gelen haberlere göre Gediz 
nehri stıNkll yağmurlar neticesi 65 
santim ytlkselmlştır. 

Sular Emiralern civarındaki köprü 
nün üııtünden aşarak ovaya yayıl -
maktadır. Birkaç köyün ekili arazisi 
nl sular istill etmiştir. 

Bayındır kazası dahilinde de kU· 
çilk Menderes nehrinin suları Elifli 
\'e Kurunlu köylerinin tarlalarını 

kapl&mlf bulunuyor. 

lnsan ve hayvan zayiab yoktur. 
Aydından alman haberlerde de b:ı 

haftadır fasılasız btr ııunıtte yqıi'5 
flddeUi yağmurlardan tqınw oWı 

Menderes nehrinin de Aydın ve N;: 
zilli ovalarını iatillya ~adılı b"i: 
diriliyor. 

Bursa, 17 (A.A.) - Mustafa ~ 
mal Pqa'da dündenberl tedricen ıt 

ulmıya başlıyan suların t.ehdld1 er. 
tında bulunan bazı köylerin l'e<:C" 
seneki gibi baskına uğramamaaı ı~ 
her tUrlil tedbirler alııuııı.ştır. ÇeJ 
tikçl köyü ile Haydar geçidi mevı«-

(Devuu: Sa. a. Sil. 6 el&):-:-
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Binpzide ı~lerin el'ıne ceçen KopUZ20 müstahkem mevkii (tarassut kuleleri 
kalın çe1* tabakalanndan yapdmıf tır) 

Almanların 1 

İtalyayı İşgali 
Yakındır 

Hitler, Müdahaleyi 
Kan Dökmeden 
Yapmak İstiyor 

İTALYAN 
Donaamasında 

MemallDlyetslzUk 
Londra, 17 (A.A.) - News Chro

nlcle gazete.sinin diplomatik muhabi· 
ri, İtalyan vaziyeti hakkında şunla
rı yazmaktadır: 

Bitaraf menbalardan Londraya ge 
len son maUunata göre, şimali ttaJ
J'Allın Almanlar tarafından askeri llJ 
pi altına alınmuı yakındır. 
~ Hltler in bii,Y'ıe bfr haı-ekat.e l'i

"'meaf lı;:ln mUtrit !aşisUerdcn Fa
rlnacci'nin Kont Clanonun yerine ge
tirilmesi bir vesile olacaktır. 

Farinaccl son günlerde İtalyan ~e 
nerallerine bilhassa. Badogllo'ya r ı

detle hUcum etmiştir. Zannedlldla"f· 
ne göre, Faşist partisi Kont Ci:ıno 
yu da kabahatli görmekte ve harp
ten evvel Yunanlstandan geleıı ct 'r · 
lomatik raporlardaki yanlış mal!\ -
mattan dolayı kendisini mesnl S"Ör· 
mektedir. 

ltlusollni zAhlren bile olsa iktidar 
me,·kUnde bulunduğu e8nada Bitle
rin böyle bir teşebbüıııe girl~mlye cld 
dl surette niyet ettiği zannedilmek -
Uıdlr. Çünkü HJtlf'.r bu müdahaleyi 
kan dökWmeden yapmak istemekte
dir. Ordu ile faşist partisi ar&8mda 
fhtUlf bqg68terdlğt zaman ve llal· 
km hOfDutBmluğu §lddetll ve flll bir 
raddeye gellnc.e Mu!!!Ollnlnln vaziyeti 
n k'l•lar mll~kül ola<'aktrr ki, dahUI 

barl>bı ~le ,Alınan a.ııkert 
işgali kolaylaşmı' bulunacaktır. 

İbdyan donanmuında 
mermıuniyetsizlik 

Londra., 17 (A.A.) - BugfuıkU 

Daily Mail gazetesi şöyle yazmak
tadır: 

«ltaıy- denlzaltılannm mtirette
batı arumda çıkan ciddi bir roenı
nunlyetalzllk ltalyan donamnaamın 

böttln Imıonlanna slnt.yet etıulttlr. 

Bu memnunlyetBlzlJğtn ilk emarele
ri Slcllytıda vukua gelen ı.Adl ttılerlt
kendlnl göet.erınlı}tlr. Sk:Hyııda iki 

c'lenlsaltmm mtıı-ettetıatı sent1lerlne 
binmek illtaDemiflerdlr. Bu ddlst" 
sOkat De ~tlrtlmlf ve ba. ba·ır'
yeltler IM!men başka bir yere ırön

dertlml"tlr. tkt gün sonra bu g'flm!le-
(~amı: Sa. S, Sil. S t.e) + 
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Afrikadaki lngiliz - ltalyan harbi hankit .ahasım ve İfgal edilen 

kıtalaniı meYkilerini göaterir harita 

Blagaslda 

Seli um ve 
Kapuzzo 

Z aptedildi 
Sidi - Ömer ve 

Shefferzen 
Ka!eleri de Alındı 

Kahire, 17 (A.A.) - İngiliz umu
mi kararglhmm dün gece geç vakit 
neşredilen bir resmi tebliği. Sollumun 
i8tlrdadını ve Capuzzo'nun zaptmı 

blldinnlşt1r. 

Müteaddit İbdyan tayyareleri 
ele ıeçirilcli 

Kahire, 17 (A.A.) - lnglllz umu
mi kararga.hı taratından dün gece 
n*edilen tt-bl!ğde Sollum'un i\ıgal 

edıldığl zaman tayyare meydanında 
bulunan mUteaddit ltaıy&n tayyare -
lerinin de ele geçirlldlfi bildirilmek
tedir. 

A vustralyab1ar mehtapta 
muharebeye tutnvuı.r 

Kahire, 17 (A.A. ) - Orta l}&rkta
kl İngiliz umumı karargtiunm tebli
a"f: 

Mısırda, Sollum ile C&puzzo'dan 
sonra krtalanmız düşmanın hudutta· 
ki Mtıaald, Eildl-ömer ve Shdferzen 
kalelerini de zaptebniflerdir. 

BanUa mmt'akasındaki muharebe
ler devam etmekte ve yeni kuvvet -

(Devamı: Sa. S, ~ti. 4 te) X 

Araav11011kta 

İtalyanların 
Ric'ati 

'Devam Ediyor 
Muharebeler 1500 
Metre Yükseklikte 

Skivoviç Tepelerinde 
Oluyor. 

Atina, 17 (A.A.) - Yunan ordu
lan bafkumandanhğı tarafından 16 
flkklnun akşamı neşredilen sı nu -
maralı resmı tebliğ: 

Cephenin bazı noktalannda mah· 
dut mikyasta cereyan eden mevzii 
harekA.t muvaffakıyetle inkişaf ede
rek hatlarımızın kısmen ileri alın -
ması ile neticelenmlştir. 

200 esir alındı 
Alina, 17 (A.A.) - Bir Yunan reA 

mı sözcUsU diln akşam Arnavutluk 
cephesindeki vaziyet hakkında şu söz 
len aöylemlflir: 

Arnavutluk cephesinde vaziyet, u
mumiyet lt'lbarlle dalma şayanı mern 
nunlyettlr. İtaly&n krtaları, denize 
doğrµ rlcatte devam ebnektedir. B l 
tiln İtalyan mukabil hücumları. bu 
mukabil hUcumlann mUmtaz kıtalar 
taratmdan yapılmış olmasına rağ -
men, tardedilmiştlr. İtalyanlar, ağır 
ıZ&yiat vermişlerdir. Muharebelerin 

(De''&IDJ: Sa. S, SU. 5 t.e) = = 

BUGÜNE GÖRE ATA SÖZ LERt: 2 
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Bo~ annucla zannedermit l 
Sen bir garip adam.ın, g\İmÜJ 

zuma aenin nene? 
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Büyak Tanlıi Roman 

ia~lınil:::'.:'.:YAWt: ~.SAMI ~--~~~:ıo.1 

Genç Kadın; Hayabnı Kurtaran 
Adama Minnet ve Takdirle Bakb 

-----------VATAN -----------
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Bir Komisyon -3-
Çok _.ı ı d b .. b.. .. k ku'-'-1 1 Kuruldu geçmcucn on ann a rrı urunere wıK ara u ~. 

kolundan, diğeri sırtından pnln-ı - Adını aormıığa ne baeet Asker ailelerine yapılauk yar. 
nın tersile birer darbe yediler. baha. Dar zamnı:ıclıı. ye~tiğinclen 

1 

dımm biran evvel yaptlm&.81 için 

Vekil, Dün Sirkeci 
Telef on idaresini 

Garını, Havuzlan, Atelyeleri, 
Gezerek Direktifler Verdi. 

K~rşılaı:ın?~ki usta ?~VÜ§ÇÜnÜn belli değil miydi ki} eeaslı faaliyet ba.şlamıftır. Müna1urllt Vekili ~et Ke· ,.._.,..,,.,,...........,~_.....---
elındekı sılahı sopa gibı kullana· - il - Kazalardaki tahakkuldann aii· rim lnccdayı. Jetanbuldaki tetkik. 
rak ve kendilerini yaralamıya ve Hızırm hayatında derin bir ratle yapılmaaı ve tevziatın tes· lerine devam etmdctcd:ir. 
öldürmiye bile tenezzül etmeden ı değişiklik haaıl olmuştu. O, artık rii için tahali:a:k ielerile yalunden Vekil. dibı sam 12 d. Sirkeci 
adamakıllı hırpalıyacağmı ve hat- yaydan olanca hızı ile vınlıyarak mqgı:ıl olmak, ve kua!vı dola- prme giderek Oe...Iet Demiryol· 
tiı. dizüstü getirip kulaklanndan boşluğu yaran ve nurtgeldiği yer· §r.rak neı:aret etmek üzue bele- la.rma ait i;lerle meşgul oıduktan 
tutarak deliğe tıkılmak üzere su· de yara açan bir ok gibi ileri atı- diye reis muavini LQtfi Abay, sonra öif e J"CllDCiini Galata .ah
bnşıya teslim edeceğini çoktan lamıyordu. idraki ağır}~ İ- m~ Mtrb~ ıuürek- tımında bağ1ı K.aııa.deDiz YapU

anlamışlardı. raclesi bantallaşmıştı. Rastgaldiği kep bir komisyon tqldl edil~ nmda yeımifleaıdir. y ~ Ve:-
Çarpışmanın ikinci safhasının yerde çöküyor, elini çenesine da· tir. li Dr. Ldtfi ~.dar. T2Caret ()da. 

ba§lamasile köşede beliren iki yayarak dalıp dalıp ~idiyordu. Düne kadar Eminönü kazuın- 81 retııı Mithat Nemli 'Ye ikinci 
karaltı bu kanlı çarpışmanın tea· Bağn yanık saz şairlerinin mani da 325 bin. Seyoğlunda .3()() bin, reis Ahmd K.ra, Denizyollan ,..... 
siz şahitleri olm~lard.ı. 1 okuduğu ltahve pcykclerinden, İ· Fatihte 21250, BakırlıtöyiiDde de müdürü lbrnhim Kemal Tc li-

Çok geçmeden üç haydat sırt· çip, içip ah çeken dertlilerin top· 619-8 liralık taha«kuk yapılmlJlır. 
!arını dönüp, tabanlan yağla· landıS'! meyhanelerden aynlamı· manlar umum müdürü Raufi 

makta gecikmediler. Biraz sonra yordu. 1 Et Is, İ Tetkik Ediliyor Manyas hazır bulumnuşlardır. 
daracı_k sokakta kanlı cesetlerle, Bir gölge gibi arkasından gi- Vekil, handan aonra LlmanlaT 
inliycn yaralılar ve baygın vücut- den iki gönüllü ~ak, ilkin ağa· 1 

Et !lyatlan her gün bir parça da- umum müdürlüğünde biraz mC§· t 

!er kaldı. Palasını kınına sokan Ja.nndaki bu deği§ikliğe dudak ha yQkselmektcdlr. Bu teretme Be- aı-..liill-'i: 
adam. etrafına göz gezdirince, büküp geçmek istediler. Çünkü 1 bep olarak 1stanbu1& aon gQnl~e gul olduktan 80Dfa Haliçteki ba
vakanın dehşet ve aza~etini nn- ı ba hayat onlann da zevkini ok- az hayvan gelmesi gösterilmek~ be- vuzlara gitmişler, yeui atölye ve 

MünakaJit Vekili, Haliçteki depolardan birinde 

!adı ve uuıkta duran iki yatağan- ~ordu. Gündüzleri çubuk tüt· raber İstanbul beledlYesi bunun üze. Balat atölyelerini gez:mjşler, ame- gayret sar~ihnesini işaret etmif- ' mit ve İzmirden bir romorkörle 
lı gölgeye: türüp kahve içerek zevzeklik et- rinde esaelı tetkikata başlamıştır. le ile yakından alaka<lar olarak !erdir. 13 mavna İ2ıtenmiıtir. İskenderun· 

- Beri gelin. Leş kargalan me.k.. akşamlan bakır kupalardan onların c;ah§ma tarzları hususunda 1 Vekil, liman faaliyeti üzerin· dan da getirtilmesi için teşebb~~ 
g ibi uznktan ne bakıp duruy_or· ''"'taP çeki..tı·rerck hır· ko··..,.de 81• Yanan erlerine Noel hedi)'esi d ~'fl · 1 __ __ı· , geçilen romorkör kış mevsunı :.-- .,, .,- bazı ire .. ı.i er ?Crmıı cruır. de de meşgul olmuı ve eksile ve-
sunuz I Burası muharebe yenne zıp geceyi deliksiz bir uyku ile Nane Te\'fik Sağlamın teşebbUslle Vekil, idaresi altm<ia bulun~n saitin diğer mıntııkalarda atıl bir gdeolleacyeıskitlı~r. limanımıza biraz ~ 
dönmüş, yoksa herifler geri dö· geçinnek, hiç te fena bir hayat güzide TO.rk bayanları tarafından ·· tahd l t ft 
ner de üstümüze çullanır diye mi değildi. Fakat gitgide ağalarının toplanan para ve tstanbtıl şekercile- k:u~~:.~ndaua da:::::~ :aı::: v~iyet~. ~lan v~le '.tmam Vekil, akşam geç vakit telefon 
ürkersiniz, diye acslendi. hüzünlü hali onların yüreğinde rfnin de yardımı ne Yunan ııııker!eri- malannı, ve i§)erin mümkün mer- edil:ınuun ıpret etmişlerdır. Bu idaresine giderek telefon işlerimiz 

Gölgelerin ikisi de segırkvl• ttiler de yer ctmiyc başladı. ne Noel hediyesi olarak gönderilf'<:ek tebe erken çıkarılma.at için azami hususta derhal tqebbüae geçil- üzerinde de mC§gul ohnuşlanlır. 
ve hemen yer.d.ekileri ~o amıya 

1 
Hele Hmnn her gittiği yerde 

k ld 1 B vnr şeker miktarı on dört bin kutuyu 
oyu u ar. m ay ışıgtrun ~- • · 1_ le · 1 -

d il d 1 d be ~ın -.~e rm sının annı ço- bulmuş, Bayan Nane Tevttk Sıı.~am 
ım e yer e yatan ar a yara • ek ·ı ak l . to b. · 

b. ndan __ı_ kt zer çı çe erı Y tr mıras- ve Refika Hulftsi Behçetten mtlrek-
rc anyor: ır ya ua aya a di 'b· v 1 . b 
duran dövüşçüye: ye gı ı ~ eo a. ecrp!11ıye at- kep kom!syon bu hediyeleri, gönde-

B--'-' her her lamasınıa hır haylı telaşlan~or- r!lmek üzere d11n Kızrlaya teııttın et-
blk;:uıuıe Er~ . ~- lardı. Üç gÜn sonra yine lstan· mlşlf'rdir. 

~~ d a>;n. -~l e.rm -~ ek bul sokaklannda kemerlerini sı• 
gu yer c ıt su erme urum k• .. t.np kuşaklanm Jarl .. ••ırar-L K-----,-!·~---A-(l .... nlc-era_ya_gı·tti· 
d •• do d yol ' do ~ Q "'1f'" ~ ..... YllJ.IR U§lllCZ> ıyen sen egı mıy ın, 
ağam} Herifleri ı.aklıyacağın ilk öyünü belirsiz yiyecek ardından 
adımda besbelliydi, dfye cevap 1 kopca.ldarı..nı düşünerek tanla-
vermiye snvaşıyord.a. 

1 
nıyorlardı. Her zaman k~şıları· 

Ay kendini örten bulutlardan na çapulculann hışmına ugramış 
büsbütün sıyrıldı Dar sokakta dolgun· keseli ağalar çıkacağını. 
gümüş bir aydınİık, yerde uza· çıksa da. onlara bir iyilik paha
nanları gözlere daha iyi ;göstere· ama sekız on kese şunacaklarını 
bildi; bu kanlı sahneye haklın ummuyorlardı. 

Kars vallliğine tayin edilen vali 
muavinimiz HOdaf Karataben vek& -
letle temas etmek fizere dUn akşam 
Ankarayn. gitml~ir. 

Hlldıı.i Karatllbanın belediye daimi 
encibnenindeki vazifesine belediye 
yazı işleri mUdUrü Necati vekAlet e
decektir. 

genç ve dik bir siına da, bütün 1 Eğer Hızınn akl!_na uyup ta ça-
hatlarile meydana çıktı. Yırtı- tışmanın sonra onunla beraber Köprü • Anadobı hattı .eferleri 
lan feracesinin uç.lannı k~§tu· orackıktan uzııkl8.§llllş olsalardı, Dentzyollan idaresi me\~m dola
rarnk örtünmiye savaşan genç şimdi bol bol harcadıklan bu pa· yıslle her sene olduğu gibi k6prtl • 
kadın, kendini kurtaran bu dik racıklar da olmıyacaktı. I Anadolu hattı seferlerini kaldmmş· 
heykele hayret ve takdirle bak- r Hızır zorda kalmış Üç beş ki- tir. Vapurlar bu hatta Modaya ka • 
mıya başladı. şiyi.ı üç beş kılıç gösteri.şile kur· dar 1f11lyecektir. 

:.avnalar Antrepo Olarak Romanya, Yugoslavyaya Pamuk Sevkıyah 
Kul'amlmayacak 

Liman vesaiti un gelmediğin
den Liman idaresi eaulı tedbir· 

Bu is:e Ziraat Bankası Uğraşacak 
ler almıya başlaınrşbr. Ankara, 17 (Telefonla) - bugünlerde Vekiller Heyetine 

Pazartesiden itibaren tatbika Yaptığımız anlaı,ma.lar mucibince sevkedilecektir. 
~!anılacak bu yeni tedbirler Romanya ve Yugoslavyaya pa· ~en mal seldi 
araamda birinci olarak tahliye iti ı muk scvketmck üzere icap eden fngiltereden mühim miktarda 
gehnektediT. tedbirlerin alınmasına baılanmış· ithalat eşyası gelmiştir. Gelen 

Şimdiye kadar mavnalar tüc- tır. Hükumet pamuk sevkinin tek mallann arasında kalın kösele, 
carlar tarafından antrepo olarak elden idare edilebilınesini temin 200 bin tenekelik saç levha var· 
kullanılıyordu. Bundan böyle bu için bu işle uğraşmak üzere Ziraat dır. 
gibi mavnalar ancak 3 gÜn an· Bankasını tavzif etmek karann· ı Diğer taraft4n yakında yeni· 
trepo olarak kullantlacak ve bu dadır. Banka. eaaJS itibarile doğ• den ithalat e§Yası ve bu arada 
üç gün zarhnda mallarını çekmi· rudan doğruya müsta.hsil<ien ala· manifatura ve her türlü yünlü. 
yenlerden ceza alınarak mallan cağı pamuğu scvkedcceği gibi pamuklu mensucat gelecektir. 
karaya çıkarılarak liman antre- icap ettiği takdirde ihracatçı bir· ! Dericiler b~eti ~ Anb.nıdan 
polanna konacak ve orada da ı liklede de teması temin edecek 1 dondu 
üç gün bekletildikten ııon.ra her ve tüccann elinde bulunan pa· 1 Bundan bi;. müddet e~el 
geçen gün için munzam hır ceza v 1 bil k . B h muamele vergı.sin<le bazı tadılatı 

. mugu satın a a eoe tir. u u- .. ·· k - A ı_ • • ücreti istenecektır. . ~ . goruşme uze!'e mı;;araya gıtmIJ 
susta T ıcaret Vekaletı tmahndan bulunan dericiler heyeti dün ak· Siyah kndifc gözler bir lahza tardıktan sonra, onlardan hedi· 

yerde yataıılnn süzdükten sonra ye de olaa para almağı onuruna 
yine o heykelde karar kıldı. Kı- yedirmcmişti. Fakat kurnaz u
zıl bir dudağın k~.':111lan . ara· şaklar çapulculann ID.şeleri üze Alarm icin Canavar Düdükleri 

hazırlanmakta olan kararname §am şehrimize dönmüştür. 

Deniz Vasıtalarının 
KontrolU 

sından, pınardan dokulen bir au 
ınltısı kadar ahenkli bir ses: rine düşerk~ tatlı ~İr pkırtı Çı-

- Sağ ol, yiğit delikanlı. Ca· ~ara!1 keselen, .~erpıl_en d~rıl.~~ 
k t dınız. biz de onu uzenne atılan guvercm çevik.lıgı 

nımızı ur ar • il b. )Ahzad 1 · 1 
uğrunuuı. vakfettik. e ır. dilcl ~ tkp ~ylve~d· er, 

Diye mınldandı. 1 vde gedçırl ~~l... .or. u ~ . ı.ee· r 
Yiğit adnm bu sözlerden ser· w en ° ayı ruı a tırtır ~tnyen a

semlemi§ gibiydi. Yüreğinin han· galara ~e hatunlara bırer hoşça I 
·· k.. · de kopup geldigvini kalın bile demeden. Hızınn pe-

gı oşesın n . d v • • 1 d. 
k d • b. u··rp,.,.;" çelik tın en segırtmış er ı. avnyamn ıgı ır -..,., . . ( 
vücudünde sarsıntılar yaratmıştı., !vte b~ bol b~I serpılıp .~r çur 
Başını kaldınp gözlerini genç ka- edılen çıl akçecikler bu ikı up· 
dına dikti ve utangaç bir eda ile ğın açık gözlülüklerinin birer a. 
cevap verdi: ı meresinden başka bir şey depo 

_ Yiğitlik darda kalana ye- di. Fakat Hızır onları. çubuğumra 
tişmekle olur. Avratlara pala sal. ateşini tazcliyen genç kahveci oğ· ı. 
lıyan herifleri kaçırdıkaa, büyük ı lanına, sazının hazin nağmesine 
bir amrifet işlemi§ değiliz. uydurduğu yanık manileri katan 1 

Bu mınltıya benziyen konuş· karma karışık sakallı pirlere, par 
ma sırasında bayılan kadınlar da maklanna taktığı zilleri şıkırdata 
ayılmı§, haydutlıınn tartaklama· şıkırdata gerdan kıran köçekle
sından dizlerinin bağı çözülüp yer~ re, serpip duruyordu. 

' 
Turgutlu Köyünden Bir Gencin Yaptzgz 

Düdükler Tecrübe ve Kabul Edildi 

---~ 

Soruyorlar? 
Bir olnıyQcmnaz Jrakb olarak 

aıılnttı: 

Ya.şan ııebeal cecmbfttr. Dün 
kapı çalındı. Elinde bacb kt.~ 
larlle bir memur gelerek beni .... 

du: Evet.. ııradığnuz benim de
dim. • yol verg1slndeo 93IS ııene

ılnden ltilmren bet ııeıı.eUk vergi 
bon.ıunm. vardır. Haciz etmıye 

geldlm demesin ınJ ! Manur bir 
ta.raftan buna söylerken gözleri· 
nl yUzilrno dikmiş gm1p prlp ba
kıyordu., EvUi.dnn dedhn. Ben 
altmtl}l da, yetmişi de, sekaeni de 
~mlşbn. Böyle bir mUkeDeny&
tlm kalnuunıştır. Beş M'ltedeobe
ri de hl!;l>lr ihbarname almadmı 
ki hac:ır.tmlyc gcllyorsumn, de • 
'ince, hlhiyet cllzdanımdan ya· 

Ankara, 17 (Telefonla) 
Sevahili müteca-rire hariç olmak 
üzere diğer yerlere acfCT yapacak 

1 olan her nevi deniz nakil vuıta
l larrnın limandan hareketinden 
evvel alakadar makamlardan ha· 
reket. vesikası almıya mecbur tu
talmaaı kamrlqtınlmıfbr, Bu usul 
gemilerin her türlü kontrolünü 
temin edecektir, 

lngiiia maharrirlcr tehrimizde 
lngllterenin tanınmış muluırrirle

rlnden Lord Daksan !le LeydJ Dak • 
ean ve İngiltere kWtUr bak.anlığı 
mOmessillerinden Mister Grau An • 
ka.radıı.n • .ttanbula gelerek dUn aa -
bah VaU ve Belediye Reisi Doktor 
LQtrl Kırdan ziyaret etm~lerdir. 

!er~ uzanan çelebiler de. canlanıp, Dursunlzı: V~li ~!~~w·vcrip ~ .-
ciogrulmuşlnrdı. Dclikanlır,ra tu- 1 Hızınn halındekı degışilclıgın se- y . ilim d::dakl • bunlan Turgut Mete 

ırnı öt"Tendlkko sonra affeder· 
siniz. Yanlış yapm111lar diyerek 

Bugün kıymetli muharrir Beyoğlu 
Halkevinde bir konferans verecektir. 

tunup ayağa kalkar.ken birisi eor· ı bebiııi araştırmıya koyuldular. 

1 
em yap canavar u en Te yapan 

du: Çünkü deli.kanlı kanadının al· Alann tecrnbeei fdırimlzde bu ay j tir. Bu dildUkler ~ kilometrelik bir 
- Aralan delikanlı adm ne~ tından yara almış bir kuşa dön· içinde yapılacaktır. Pasif ve aktlt o- mesafeden duyulmaktadrr. 1 

gitti. Bu memurun elinde btr sU· 
rü haclzıuuneler hohınayordu. Bu 
la\ğltlan ynnp doldurmak ~in 

Genç adam, ürkek bir ceylan müştü. Dört uğru ile çatı'1Jladan 1 lıırak yapzlacak bu tecrübeler için ha Bunlardan otuz tanesi dUn vllı\yet 
gibi duvarın dibind~ duran genç küçük bir ağrı verecek bir yare_. ·~"ildar ikmal edilmek Uzeredlr. seferberlik mUdUrlüğüne teslim edil· 

1 

sarledUen zamana, kA~ara, me-
muJ"Un kaybett1g1 vakte, defter 
lerln yanlı~lığıllJ\ acımamak el -
den gelmiyor. Acaba bu yanlıı,Jık

tevzi olunacaktır. Bu tecrübe anı o- ıann önüne geçUemez mi f 

kadına bakarak cevap verdi: bile almadan sıyrılmış olan ~ rurgut Mete ismindeki blr TUrk m•attr. Ve bugUnlerde de kazalara - A' ~ - Hızır.. zır. o günden sonra yaralı bir - ' Pamukova nahiyesinin Turgut 
Kızıl dudaklar yine kıvrıldı ve arslana dönmüştü. ı ru "l<~yündeki atölyesinde canavar 

çrpına çırpma ortaya atılmak İs· T UI1!Ull Veliye: dtldUklert yapl1ll2J ve bunlar yapılan 
tiyen şuursuz benlik, bir nükteye (Arkan var) tccrtlbelerdcn sonra kabul edllmiı1· 

lacağı için yaprlacağı gün tabll bll· ı \ ,/ 
d.irflm!yecckttr. 

-3-
Şimdi lkls1 ele sasmaşla.rdı. tJdaı.. 

nin de göüertndc bu ldmı5efllz Bknı· 
ba ku.ı için blre.r dıımla 1'BIJ parlı· 

yordu. 

Xlhayet Rtuıa lla.nml ayağa kalk· 

tı. Kapıya doğru ytlrtlyerck: 

- l'cmck lın7.Irdır zannederim, dO

dl. HnydJ nş:ı#1 inelim Nesrin!.. 

Genç kız cc,'llp vermeden anncstnl 
takip etti. ncş dnk1ka sonm Murat 
Bey, RAna llnnİm ,.e 'Neerln sofra 
ba.,mda bulunoyorl3rdı. 

* 

ve esmer blr kız olan Piraye şnh!!C11 
olduk~ çlrklndL KnJm Jmşları. ballık 
burna, s:ırlnk dudnklu.rlle kendisini 
;flk defa görenlerde b0;)1lk bir anttpn
tl uyandınrdı. Fakat, bhıız ııert ba
kan kilçilk gözJcrlne dikkat cdfilrse. 
bu erkek tipli sakil lm.ın şlıldetU bir 
zckt\.ya malik olduğu anlaşılırdı. 
Plmyenhı zekAsmclan başka Ud 

mezlyett daha vardı: Biri giizcl söz 

söylemesi, diğeri ahenktar bir sese 
maJlk olması! •• 

işte yine herkes, yarım sna.ttt'nbe
rt onun !'!Cynhat hlklı.yelerinl bOytlk 

K1 •Y. ı;r. A~lf'A KIZI bir lezzetle ,unllyordu. A.rkasmda 
ooı; y !llnnnôa. uzun boylu 1 bcynv. ketenden spor bir elbise vardı. Vhml 

A.yDldarma ökçesiz., aandal biçimin- RAna llAnmı deUkanlıya yer ~-
de lsknzptnler pyını,tt. terlrkf'n Murat Beyin gt.ır sesi du-

Nearlıı mtıt.ebeeelm başnu sallı • yoldu: 
yor: 

- tıAlıl Piraye!.. 8enhı im kadar 
~ğtııl, lril~eğinl hiç ır.aonet 
meu'llm, dJyorda. .. Ben ııenln yanın
da ('OCuk gibi kalıyorum •• 

O faııfh, tane tane lrono~yordu: 

- Beu aahil çocuğuyum- Su k&
nannda bakım9rz kalan ~lar, gii
Delf, t.oprak -ve sn De kuvvetlenirler, 
lrlleşlrler, hatt& azarlar-· 

Bu ırıôze bepfıl gilldWer. O UA,,.e 
etti: 

- Nmrln. mademki oa tıeklz yaıJID 
dadır daha yirmiye kadar m.ar-. 

Murat Bey alayci blr ta.vırla ııö

zliııll kesti: 

- Fakat burası !!ulak bir arazi 
değil!" YalJıız güneş Ue toprak ne
b3tntı kavurmaz mı yaf" 

Piraye am<"asına tecessfü;te bak
tı. 1-°akat ce\'ap ,,.ermtye müktedlr 
olamadL Zira ani bir heyecana tutu
larak şiddetle Nırııılmı~tı ! .• 

- Buyu:nmm Saffet Bfo>y.. Hele 
ştlldir geleblldlnlz-

- E\-veL\ ırh:e yeğenim Plnıyeyl 

takdim edeyim... ~<tnra Pirayeye 
dönüp UAve etti: 

- Çlttllk kom.,mmız Saffet Beye
fencll... 

Saffet bir saııtye karşısmda otu
ran genç kıxı ıoıll:ıdU. Bakışlarrnda 

bir hayret ifadesi vardı. Sonra bir a· 

dnn yanma )'Blda§anık mmldandı: 
- ~tlşcrref oldmn llannnelendl .. 

- O şeref bendf'.nlU alt efendim •. 
Genç adAmm mattığı eli tutmııdı. 

Yerinden bile kıpcrdanınadan yalnız 
tıaı,ının hııflf bir harekettle mukabele 
ettf. 

Bu gayri tab~ va.ı.lyet berkesin 
gözüne batmıştı. Fakat hiç ktmse bir 
şey söylemJye ceearct edemedi. 

Ssfff't, RAna Hanonla Nesrinin or· 
tasma oturmuştu. Onlarla öteden be
riden konuşuyor, çlftllğe, çlft.çlllğc 

dair bar.I f«ıyler anlatıyordu. Murn.t 
Beyle Piraye, onlarla a!Akadar olma
yıp, Plrayeııln doıJup büyü.dilğü Ça • 
nakk81eden bahsediyorlo.nlı. 

Bir aralık Saffet, lturaı &ye tav 
la oynamayı tekltf ettt. Birkaç parti 
tavladan .cmm gttneş çekilip etrafa 
aerlnllk bastığından içeri gtrdller. 

RAna nanım o ~ Sattett bl
rakmaımştı. Yemek neşeli yendi. 
K.a.hvelerl salonda lçtfler •• Piraye De 
!'!affet pek seyrek kon°"1J'orlardı. 

<nnç kız ba akşam mfttemadtyen 
Nesrinin ha.rekAtma dikkat ediyor, 
onon delllcanhya mcttun ve hsynuı 

baktrtrru görUyordu. Fakat Saffet 
oralarda değildi, O, berkeee ytlk'Jek· 
ten bakan nazarlannı biran bile gen<: 

kızın göUertnde dardurmııyor, ya1nrz 

kendisini beğenen bu bakışlara büs • 
biltun ha, görtınmclt lçtn gUzcl ba
ı,ım ae,1mU hıueketlerle saka sola 
çe'1rerek konuşuyorda. 

~ vııkte kadar otunıldu. Nesrin 
biraz piyano çaldı. Plrayeye ıpırkı 

söylemesi için çok l!lnır etttıerse de 
o bunu nAtlkAne bir şektlde reddetti. 

Nihayet ~affet vooa ederek ayrıl· 
dı ,.e berkeııı dairelerine çe.ldldJ. 

* ÇOK GARİP BlR TESAD1'F •.• 

Bava o kadar gtız.eldl ki, A4eta 

lmar mGdüril Ankara,_ gitti 
İstanbul belediyesi imar mildUrU 

Hüsnü SWeymaniye, Sultanalunet, 
Topkıı.pı, Slllvrtkapı. Aksaray, Kara
gUmrUk, Tophane, Karaköy ve Azap 
kapı pltınlarını tasdik ettirmek ve 
bu husW!ta vek&lete izahat vermek 
nzere dUn akşam Ankaraya gitmiş
tir. 

gttııeı, insanı bir temmuz ayı gibi ya
kıyordu. Piraye De N88J'lıı kalıval • 
tıdan sonra biraz elftll~ do~ 
lar l'8 nihayet yoralarak lııımtanelerln 
.ıtma ıeımışıen11. 

N88J'lıı dalgındı. Piraye bellt etm~ 
den onu teWk ediyor, takat llDTD1l 

deşmek JçJıı hiçbir ah lal'fetmıyor
du. LAktn her şeyi anlamqtı. zaten 
onan zeki baJm;larmdu IMt lmçanlı 

ldf" 
Flltwwm; bir taTIJ'la llOl'da: 

- ÇlflUktıe naad vakit prlrlyOl'
ıııan Neıırtn f. Yahıı:ı başma insan 11&

rede olsa ınlalır-. Da clva.rda hiç ar
kadaı}m yok mn f .. 

~ kız 4udaklanm blUrttL Dal· 
gnı bakışlarmı ekin tarlala.rma Qevl· 
rerek mırıldandı: 

- Yekıre•ak bir bayat." Artra4aş 
nereden olacakf •• 

- Demek Y9ŞaY1fl tnnm4aıa şfkA
~in!" 

- Şlk:Ayetçfylm de diyemem.. Fa
kat bllmem ld!" Ne ise artık sen 
varsm... Bana hem kardeııt hem ar
kadaıJ olunan". 

(Arbsa var) 
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Y ozgad'ın Küçük 
Ressamları 

Yazan: OÇ YJLDIZ 
~ minönii Halkennde Yoı· 

gat orta mektebi çocUk· 
lannm açtığı resim sergisini gör
dünüz mü} Görmcdinizse </C 

onyet bu aatırlnn okuduğunu% 
zaman henüz kaparunanı!~ 
mutlaka görünüz. Bu sizin ~ 
Taksim gazinosunda yüz e 
kurufn içeceğ.inız bir fincan kah· 
veden çok cWıa karlı olacaktır· 

Sanattan anlıyoraanız gidiıı
Bin;ok kabiliyetlerin ne kadar 
zengin renklerle duvarl4rd• ye
§Crip fi1iz1endiiini görec~; 
büyük milletinizin kudretıne 
olan emniyetiniz artacak. . 

Anlamıyorsanız gidin. J-laıl1 

ç0cukluğunuzun bambaoka çef. 
nide bir ilkbahan vardı. Şlın°1 

ezici mefguliyetleriniz a~• 
araaıra hasretle hatırlıyarak kır; 
lardn aramıya gittiğiniz f~ 
ne kokuaunu, ne rengini .J 

bulnmadığuıız ve öliiflero,ı~ ~=: 
yamadığı kof~~ baıuu-· 

e· cAğızlarmı açıyorlar amma n. 
ibts· ye sealeri Ç!kmıyor> diyC!l 

yn.r gibi nereye gittiklcrisıi ,or• 
d v bir bahar. 
~ eski bahan d1"1l~bı'k 

daki dere. bahçe, ağaç. ç~·~t· 
resimlerinde. auya eğilen aÖSU 

~ ..J.: eıı• ler, dumanlı dağlarda CS&J r 
gile. eski kokuaile bulacak "le 
çocuk kalbinizin kısa bir znrn•" 
göğsünüzde eski hız n at~e· 
rile çarptığını hisaed ecekainit.· 

Bu acrgiyi meydana gctireıl' 
ler orta ~ek.tep çocukiand~ 
Hani şu Ana.doluya yoluın . 
düıtüğü zaman çıpla.k ayaklar1

' 

le otomobi:lmirin yanında k~11 

halk çocuklanrun biraz kabac'' 
lan ve kasket giymişlcri. .. , 

Elinizle çenenizin pörsÜJllu 

dcriaini çe~tirerek: el 
- Bıravo .. demek Yozgacl. : 

bir i,,tidat definesi vnrnılf, dıY 
düoüneceksiniz. 

Size hemen cevap vereyİll'd \
1 

- O küçük çocuklar • 
Anadolunun neresinde varsa 

0 

define mutlaka oradn da ,~· 
dır .• yalnız onu meydana çık~; 
mak için Y ozgaddaki genç o • 
mektep mualliminin eline ~cj. 
ziyen ellerin biraz daha ço~s r 
ması lazım ... O muallim D1>'~. 
bakır yahut Vanda olaydı ~ıı 
nönü Halkevinin duvarında h'v 
memleketlerinin birbirine 'r _L9 • 
benzemiycn ayn renkte bıw . • 

ır~ lannı seyredecektik... SerS r 
cetvel tahtasile yol. dere. vııP~ı. 
resmi, pergelle araba tekerl~S51 
köprü kemeri ve insan kıı 8 

çizerek yetişmiş olmakla ~f ~ 
her yeni mektebin cskisı~ .. ~rıi 
daha az randıman verdığl 
söyliyenlerin teorifini bi~ 
isterdim. ... 

- Bir :muallimin bir tek O• 
aıı· ta mektepten aldığı rnndılfl • 

la kökü kim biür ne derin Vr 
but ne sathi zeminlerde o~nrı .

1
? 

kanaati deği.§tirmck kabil ın1 
diyeceksiniz. ötelti 

Haklısınız maalesef.. . •t 

muallimlerin yeni çocuk :,J'Tui 
ve ruhunda meydana ge Ue 
farkları • ki cetvel ve perge • 
yapılmış resimle bunlar ar~'\. 
dakine yakındır • bu sergide 0 

duğu kadar göze çarpıcı bo>'~: 
larla belirtmiye imkan yokt\11'1 
Fakat vunu size hntırlatayıJll e0·· 
çakılla dolu olduğu rivayet d~ 
len bir torbaya ilk el atıoını.t. 1' 
bir inci çıkarırsanız o insin~-~it 
olduğuna inanmanızı bıır 
mantık kaba.I etmez. ~ 

Bugece Nöb 3tçi Eczane la~ 
Beyoğlunda Galatasaray ve ıstil'. 

W. Taksimde KUrkçiya.n ve patO 
natyan, Şişlide Aamı, Galatadıı :: 
mal, EminönUnde Mlnaayan. !{UÇ 

pıızarda Hl.kmet. Alemdarda ~~ 
Kumkaprda Haydar, Şehzııdeba.ŞXll • 
üniversite. Şehremininde Nıı.ztTll• 1'~. 
ragümrllkte Kemal. Fenerde J!lJtl 
ya.dl.s, Sa.mn.tyııda Rıdvan, Aıasar8; 
da Şeref. Kadı.köyde Moda cadde5 • 
de Sıhhat, Beşiktaşt.a Vldin. orta • 
köyde (Ortaköy), Arnavutköyd~ 
Uyadis, Bebekte Merkez, üsldl 0S 
Selimiyede (Scllmiye), Sarıyerde ı11· 
man, BUyUkadada Hallt, Heybelitl 

da Ho.lk eczaneleri. ~ 

\ 
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SöVASô 
iCMAL 

lavalin Azlindeki 
Sebepler 

'<ezan: Vahdet GOLTEKfN P ranıız baıvekil muavini 
ve hariciye nazara M. La

~iıı, devlet reiai Mare,al Pe
~ tarafından bu vazifelerin
~~e, yeni kanunu eaasideki 
~ _ ı madde ile tayin edilmit 
~ kendi halefliğinden azle· 
' günün _ ai~asi .m~e.leleri 
de da en muhım mevkıi ıt1al-

devam ediyor. M. Laval'in 
~~ azledilmekle kalmayıp; 
~Y&Jt edilmit olmaıı da hl<liae· 
'İıl ehemmiyetini arttırmakta ve 
~telif tefsirlere yol açmakta· 

Pierre Laval'in Framaz hükG· 
~ ve devleti bqındeki müa· 
-~ mevkiinden birdenbire 
~tmlıfl, muhtelif kaynak· 
~~re, f!1 tek.illerde izah edi· 

La!. - Franaız cyeni nizamına> 
~lerin imkinına ıöre, .daha 
~il bir iatikamet vermek 
~ Maretal Pet.ain, pek faz. 
le l\lınan taraftan olan muavini 
La ~tillfa dijımüt. bilhaua aon 
~ler üzerine Almanya iMı 
~ bir itbirliii esuın. muanz 
~ıttır. 
2 - M. Laval'in azline ve 

te.tifine aebep, kendi.sinin Pa· 
~ müstakil bir hükumet kur· 
~ ~e, devlet reiai halefi t.ayin 
,-:-ut olmuından iatifade ede
~ ileride idareyi tamamile eli· 
~·alarak Almanya ile ııkı bir 
llıclırliği teaiaine çahımak arzu· 

'11. 
. 3 - (Bütün bu izahlann ak· 
~ olarak) M. Lava!, Berlin· 
~verilen emir üzerine mev· 
4- en uzaklqtmlmııtır. Buna 

aebep, İtalyan ve lapanyol 
~tarı olduğu eakidenberi bi· 
-.ıen M. Laval'in İtalya ve ls
~Ya ile F ranaa araaında müı· 
~il bir anlaşma temin etmek 
"CQleaidir. 

Bütün bu izahlar, hakikate 
~ derecede yakın görünmek· 
~ır. Fakat Fransız baıvekil 
,.._vlninin azline takaddüm 
~ hadiaeleri ve bugünkü te
~e bakacak oluraak bunlardan 
~nı daha kuvvetli. bazısını 
l- zayıf ihtimal ol.rak karıı· 
'!lhiliriz. Filhakika, İtalyanın 
:1!adığı mağlubiyetler üzerine 
~Ver devletlerinin umumi nÜ· 
~un bozuluıu Marqal Pe· 
~·in müstakil bir siyaset taki· 
ı~~ çalııması ihtimalini kuvvet
~irirken, M. Laval'in tam bu 
~a İtalya ve İspany!l ile an· 
dt; ak iatemeıi ihtimalini ayni 
t ecede zayıflatmaktdır. Ma
~l Petain ile muavini arasında 
ıl.a ihtilafın baıgöıterdiği çok 
:"il& evvel mevzuu bahsoldu· 
~u da hatırlayacak olursak, 
'lb· laval'in azline, Almanya ile 
ıL lrliğtne, Marepl'in iatediiin· 
~ çok daha fazla taraftar bu• 
~asının aebep olduğunu ka· 
"ili edebiliriz. 
Yalnız, diğer bir ihtimal daha 
~ iti, bunu da hakikate yakın 
~hnak kabildir: Hatırlardadır 
Ilı M. Laval'in Berline 11ideceği 
~ ~uu bahaolduiu günlerde, 
t....... inan bükGmeti ile yapacağı 
~<ııaa~ard~, F rana~z hükumeti· 
'tl V ıcby den Parıse nakli me· 
rıı_~in görüıüleceii haber ve· 
-"'blfti. Binaenaleyh: 
L l) Pierre Laval'in P&Ne yer· 
-..erek kendi bqn\A bir hükG· 
~t kurmak ve Almanya ile da-

Yakın bir aiyaaet takip etmek 
~,ıniı olmaaı muhtemel bulun
""'llla beraber, 
ı._ ~) Almanyadan uzaklqarak 
~a ve lıpanya ile itbirliği et· 
~ için bir plan hazırladığı 
~!ndeki tefıiri kabul etmiye 
~yoktur. 
._ l:fldiseler, Franaanın Alman· 
dt ile mütarekeaindenberi. için· 
ı...: _bulunduğu muammayı hal
~ebilecek ıeri inkitaflar ıöa
~ektedir. 

llareş1ı Pat3n Tuzağa 
Düşürül Jyordu 

f:' londra, 17 (AA.) - Hür 
~;n-ız ajansı, bitaraf menbalara 
~ '!'A B. La valin azli hakkında 

IÜat vermektedir. 
~Bu tafsilata nazar&n, Almanya
~ Paristeki mümessili 8. Otto 
Q etz, F ransanın Paris mümesaili 
j)' de Brinon vasıtuile Mareıal 
ı.,~İn, Napoleon oilunun ke· 
~.lerinin Pariae nakli vesilcaile 
~ gelmeai ve Vichy'ye dön· 
~ erek Veraailleı' d .. yerlqmcai 
~~lunda B. Lavali iltna etmit 
~ '-~makta idi. Bu bir tuzaktı. 
~ı günün akıamında Pariate B. 'l il~ B. Abetz'nin yalın doat. 
"tL dan mürekkep bir bükGmet 

ıtil nlunaeaktı. 
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~ Facianın 
C. H. P. Meclis ....... Hik&yesi 
G T Bal Uzerine 

rupu oplandı Bombalar Atıldı ıngiıiz~~~~u~~ndam 
Deri ldh lafının Hükumetçe Ya-ı!ması H:ısarat Mu""hı"m 

H 
. "Almanlar, Mutlaka 

akkı daki Teklif Gör1şüld1 Berlin, 17 (A.A) - Reuter ajanaından: Belçikadan Taarruz 
Ankara, 17 (A.A.) - C. H. 

P. meclis grupu 17/ 12/ 1940 
aaat 1 5 de Trabzon mebusu Hıı
aan Sakanın reialiğinde toplandı. 

Mümtaz Ôkmen'in milli korun· 1 · _..ı k svıçre oruuau umumi arar· Ed k 7 

ma kanunu tadil projesi mevkii glhı tarafından neşredilen bir e: e . erdir.,, 

1 
Ruznamede deri ithal itinin 

hükiimetçe ele alınmaaı hakkın· 
da Denizli mebusu Tahir Berkay 

tatbika konduğu zaman bu ve tebliğde ,öyle denilmektedir: 
buna mümasil ihtiyaçlann temi- .. 1~/1 7 ilk~n geceei 8'le 

h
••kA ~ .... d o _ _)il W• uzerme ve bilhasaa demiryolu 

nınm u um~....- erplf eo ecegı malz · d la bulu d 1 emea epo nam n u· 

tarahndan verilmif bir takrir 
mevcuttu. 

.. T~ririn okunmaaını müteakip 
kürıuye gelen Ticaret Vekili 

ha~ındaki beyanatı umumiyetle ğu mıntakaya birkaç bomba düt
tavsıp olunm\lf ve ruznamede mü§tür. Dört ölü ve birkaç yara· 
müzak4:,l'e edi~ batlıPa madde lı vardır. Huara.t pek mühimdir. 
olmadığından rıyasetçe celeeye Bombalann ltim~r tarafmclan 
nihayet verilmittir. atıldığının tayini için tahkikata 

-------------------- baılanmlftlr. 

Milll Korunma Kanunu Projesi Bir--;-ın--oili-z -Filosu 
Meclis Ruznamesine Almdı A~~u..o~~i~~!ıçık~ 

Muhtelit Encümen, Tadil Projesini 
Aynen Kabul Etti. 

. ~ 17 (Husuıt muhabi- klletinin mümeeaili olan ealti Dıt 
nmızden telefonla) - Eaulan· T' · nı evvelce neırettiğimiz milli ko· ıearet . Umum Müdürü Cahıt 
runma kanununda yapılacak de- Zamangil tarafından verilen İza· 
iitiklikler llyihaaını tetkik ve mü- j batı dinlemit ve projeyi aynen 
zakere ec:len muhtelit encümen I kabul etmiftir. Proje Meclia ruz. 
bugün toplanmıttır. Ticaret Ve- nameaine almmıftır. 

Mannheim 
Bombalandı 

Almanlann ltalyayı 
işgali Yakındır 

(Bap 1 bıclde) * (lllıfı 1 IMlcle) + 
olmuttur. rln mllrett:ebatı tamunlyle dejt~t!ril· 

Neckar tehri üzerinde Heil· mlştlr. Brbl41zlcle bir denizaltı mllret 
lronn'daki hedefler yakılmı§tır. t.ebatmdan birkaç kişi harp aleylıln· 
Bir kıaım tayyarelerimiz de Bor· de baimP ~ için bapeedll
deaux' da denizaltılara tahsia edi· mı,terdlr. 
len üslerden biri üzerine büyük İtalyan çizmesi ten aya:ı:-
çapta bombalar atımı•lardır. g• 

İngiliz bava ku~etlcri dün sİyİ)mİftİr 
ııündüz müteaddit tayyare mey· Nevyork. 17 (A..A.) - Nevyork 
danlanna ve Franaız sahilleri Rerald Trfbmle pzet.eelnde bAdlsa • 
açıklannda düımanın 6 ticaret ::,:!~ ~ t*11 '1ntlta1Aa f!ffn 
gemisine hücum etmişlerdir. Hü- ane pbar Mleon·Ur, Nev • 

üt
. ak ·1 d b' . york Tlmetı pzet.eelnde §unları yaz-

cumu m e ıp gemı er en ın· maktad . 
n.in. aancak tarafına yattığı, diğe- ı «Mu.:.;nl Ue Hltler ister örü • 
rınm de yanmakta bulunduğu gö 1 g ş ··1 •. f. · ı sttnıer ister göl'llşmeslnler, ttah·anm 
ru muı ur. ya Arna\"utlukta veyahut Yu~nls -

Bu harekatın hepaine iıtirak tanda AJmanlann yardımmı talelm
eden tayyarelerimizden dördü decetl pek makul görünmektedir. t-
üslerine dönmemiftir. talva iki feel vaka kal"lı&mda hulun· 
Berlin bombardımanı bütiln maktndır: ttalva, harp ehe de etmc-

sece le de lstUA tehlikesine mamz bulun-
ıürdii maktadır. Gerek Fa,ıst partide R'"· 

Londra, 17 (A.A.) - Pazar reluıe mihverin kendi içinde çıkmı'J 
gÜnÜ akpmı bqlıyarak pazarte· olan lbtllAfın ltalyanm gtrmbı oldu
ıi sabahına kadar İngiliz bava ta eıkmazı bir kat daha kötul~tlr-

1 kuvvetleri tarafından Seriinin mektedlr. İtalyan ç~mesl ters aya
bombardımanı hakkında f ngiliz P glyUmtştlr. GörWU~ nazaran ı,. 
bava nezaretinin iatihbarat büro· terin dU:ıelebllmesl için mtlhlm bir 
ıu aıaiıdaki malumatı vermekte· ıdyast veya askeri cerrahi ameli· 
dir: yata ihtiyaç \•ardır. 

Demiryollanna, mühimmat Alman matbuatı ltaıy.n bezime. 

fabrikalarına ve bir elektrik fab· tinin ehemmiyetİni ualtnuya 
rikasına isabetler vaki olmuıtur. çahpyor 

llk İngiliz bombardıman tay· Londra, 17 (A.A.) - Reuter Ajan-

yareai Berlin üzerine pazar gece- ımdan: 
ıi ıaat 21 den az evvel varmııtır. Alman matbuatı İtalyanın Afrika 
Bulutlara rağmen bazı pilotlar da ,ve Arnavutlukta uğradıklan mu-

vattakıyetslzllklerln ehemmiyetini 
hedeflerini derhal tayin etmiıler· azaltmakta ve mihver ortağının en
dir. Diğerleri ise evvelden tayin diıpeainl gtdermiye gayı-et etmekte • 
edilen hedefleri bulamadıkların· dlr. 
dan hücumlarını başka hedeflere Börtıen Zeitung diyor ki: 
tevcih etmişlerdir. «Az miktarda fırkalara kar" elde 

Bununla beraber pilothmmız edilen muvattakJyetlerin bu mUcadc
••t dd. f b ik d . I lede bir ehemmiyeti olamaz. ÇUnkU 

mu ca ıt a r a ve emıryo • . «Fırka muharebelerb nın neticesi 
larını bularak bombardıman et- evvelce alınmıştır. Şimdiki mesele 
mitlerdir. Bir fabrikada büyük tngilterenln zararma olarak ink1'af 
bir yangın çıkmııtır. ı etmekte olan harp kuvvetinin imha· 

lk · · ak l 3 d b l SJdır. İngiliz hWyalarmın ortadan 
mcı ın ar ıaat e aı a· kalkac•A-w a ki aktad İt 

b
. ·· .. ·· B -· n ya aı,m ır. aı-

mıt ve ır saat aurmuıtur. u ae· yan mili ti 1 k l ini h f h .. . e n n ve as er er n arp 

N. B. ajanemın huausi muhabirı 
bildiriyor: 

Muhtelif sınıflara meneup 14 
harp gemieinden mürekkep bir 
İngiliz filoau Cebelüttanlrtan ay· 
rılarak Atlaa denizine açılmıtbr. 
Müteaddit tayyareler havalana· 
rak bir müddet harp gemilerine 
refakat etmitlerdir. 

Sellum ve Kapuzzo 
Zaptedtdi 

<a..ı 1 bicide) x 
lertn plmeıriyle dtlşman Uzerindekl 
tazyDdmiz tedricen artmaktadır. 

DUn gece, A vuaturaıya krtalan bir 
dllfman kolu ile mehtap altında mu 
vattakryeW bir muharebeye tutut
mUflar ve nakil vasıtaları ile bir top 
lğt1nam etmlflerdlr. 

Garp çölünde harp Trablua 
topraklanna intikal etti 

Londra, 17 (A.A. ) - Kahire teb-
liğinde İngilizler tarafından u.ptedil 
dlği bildirilen Uç mllatahkem mev • 
ki hep Trablus topraklarındadır. 

Sidi-ömer-lııa, huduttan takriben 
8 kilometre ~Stede bulunmaktadır. 

Milyonlarca harp mel..-mni, 
kamyon ve tank ve yıimlarla 

makarna ıancbldarı 
Londra, 17 (A.A.) - Garp çölUn-

deki Daily Herald gazetesinin mu • 
hab!ri şunları yazmaktadır: 

c16 llkka.nun gUnUnUn bUyUk bir 
kısmını milyonlarca İngiliz lirası 
kıymetinde harp malzemesi ile do
lu bir ınıntakada otomobille ilerle • 
mekle geçirdim. Müthiş bir manzara 
karşısında bulunuyordum. Bazı yer· 
lerde kamyonlar çölde muhtelif isti· 
kametlerde göz alabildiği kadar u
zayan noktalar halinde görünmekte 
idiler . Çalılal'la maskelenmiş cepha· 
ne depoları kilometrelerce uzunluğun 
da yollarm kenarma sıralanmıştı. 

BUyUk benzin fıçılan muazzam kllt· 
leler halinde karma kan"k bir va
ziyette hemen her tarafta göze çarp 
makta idi. Bunlar milyonlarca mermi 
ve obüslerle ve binlerce kamyon ve 
tanklarla Mısınn istilA.sı için hazır. 
lanmııtı. B\ıgUn gördUğtlm malzeme 
mUdafaa ihtiyaçları için lUım ola
bilecek miktardan çok daha bUyUk
tU. 

Gördüklerim arasında en çok hay· 
rete şayan olan Nibedua kampı idi. 
Burası bir kamptan ziyade binlerce 
kiflyi içine alabilecek a.sker1 bir 
ıehre benziyordu. Burası erzak ile 
dolu idi. 

M:utbaklar ve iaşe mağazalo.n kon· 
sen•elerle dolu idi. Sayılamıyncc.k 
kadar çok makarna sandıkları gl:Srü
IUyordu. Yığınlar teşkil eden mek
tuplar ve kart postallar İtalyan as
kerlerinin diğer askerlerden çok ai
leleri ile muhabere ettiklerini göster 
mekte idi. 
Eıir diqen bir General ne diyor? 

Kahire, 17 (A.A . ) - Italyan mo· 
törll\ fırkasının başında ölen general 
Marlo Malettl ile beraber bulunan 
General Cerlo, bir subay esir kam· 
pına yerleştlrilmek Uzere bir destro
yerle İskenderiye ve oradan Kahl· 
reye getirilmiştir. 

General, D:ıily Mail gazetesinin 
muhabirine bnskm dolayıslle dUştUk· 
!eri hayı-etten bahsettikten sonra 

YAZAN: 
Me§hur Fransız Muharriri 

ANDRE MAUROIS 

1939 lotanın intizar aylarında lnsiliz orduaumm 1-t derdi askeri 
elAeodinnekti. Bu reaimde methur lnailiz aktrisi Gracia Filds'i 

cephede ıörii)'onunm 

1 besinden geçmeli> diye bana bir ı - Bambatka bir şey •• , O za· 
19 39 ilkteırininin başlarında kokteyl sundular. O kadar şid- man kartımızda düpan vardı . 

idi. ~k İngiliz kıtalan F ranaaya 1 dedi idi ki gözlerim<:len cidden İçimizin sıkılmuı için bize vakit 
gelmıye henüz başlamıftı. lngiliz ateş çıktı. 1 bıra:kımıyordu. Şimdi ben bura· 
harp meclisinden bir mektup al· ı Baıkumandanın odasında iki des da Lil ile Due arasında bir hatb 
dım.c:Resmi Fransız gözcüsü> tek üzerine tutturulmuş çıplak bir 1 muhafaza ediyorum. Karşımda 
ııfatile İngiliz umumi karargahı· tahta masadan başka eşya yoktu. bitaraf Belçikadan ba~a kimse 
na gitmiye davet ediliyordum. Lort ( Gort) hareketten çok hoı- yok. Bu şartlar altında harp ate· 
Vazifem şu olacaktı: İngiliz aske. )anır bir adam olduğu için çalış- tini körüklemek benim için kolay 
rile Fransız halkı arasındaki te· ma yerinden uzaklaşmak imka· bir iş değildir. Bu hareketaizlik 
muı muhafaza ~ektim. Bu nını bulur bulmaz dışarı fırlar. devam ederac adamlanmı oyala· 
makaatla makaleler, konferanı· bütün serbeat vaktini hızlı hızlı mak için bir tedbir dütünmem 
lar, radyo konu~aları hazarlıya· yürümekle geçirirdi. icap edecek. Lord Nourtfild, uke. 
caktım. Zaten geçen harbin <:lört Beni kabul edince. evvela Hit· re ra<iyolar hediye etmeyi teklif 
senesi içinde de Fransız irtibat lerin planlanndan bahaetti: etti. Fakat bu da bir mesele ..• 
zabiti ııfatile ln~~iz ordusunda _ Acaba Belçika yoluyle mi Bulunduğumuz yerlerde elektrik 
bul~mnuştum. lngılız ve lskoçya- taarruz edecek? dedi. Bence cereyanı yok.. Ancak akümülatör. 
lı sılah arkada~arım hakkındaki mutlaka öyle yapacak. Çünkü lü :ra<iyolar kullanabiliriz. Akümü
hatırala~tm .Pek tatlı~ır. Bu hatı· bundan başka hareket sahası yok. latörlere prj >"':pmak. İç.İn hususi 
rala;ı hır krtap şeıklmde de neı· tur. Foiun sözünü hatırlar mı· kamyonlar tertip ettim. Bunlar 
rettim. ıınız) c:Harpte insan elinden ge• I hatlanmızm boyunca dolaııp du· 

Ayni vuifeye devam hakkın· leni yapar ve elindeki vasıta ne- racak. 
daki teklif hoıuma gitti. Fransız den ibaretse ondan istifadeye O sıralarda herkes Almanlar· 
orduaunda ihtiyat zabiti olduğum bakar.> la Rusların birbirlcrile kavgaya 
için mektubu amirlerime gö9ter- Yalnız ıurası var ki Hitler kı· tututacaklarını NDJYOrdu. Lord 
diın. Derhal kabul etmem hak· Gort da bu ~'---=- L:_ d_ı"ı' dıy" e tın Flanderin çamurlan araıında ~ ua C1S1 
kın<fa emir verdiler. H l L___ Alm-.. •-- Leh.ata d taarruz yapmayı düıünemez. a • 1MDA ... aana ı n a 

1918 de mülazim riitbesile ae- buki biz aylarca hareketsizlik ~~ra ~fl ~~em bir ~t 
kerden aynklığım için üzerime içinde kalırsak adamlanmızın içi vucude getirdilderindcn bahsetti. 
bir mülhim ünifomıuı geçirdim ııkılacak. Saat dörtte karanlık Sonra benim vazifeme geçtik. 
ve Araada İngiliz baıkumanclanı baatığı analarda rutubetli yerler· Kumandan dedi ki: 
Lord Gortwı daireeine yollan- 1 de mum ıfliı ile oturmak pek de - İnsiliz ukerlerine u •k 
dım. eğlenceli bir teY aayılmaz. Fransız orduaıundan 'ft FRMIZ 

Kumandanm yaverleri hoı - Fakat 1914 de bütün vak· milletinden bahsetmenizi isterim. 
a<lamlardı. Evveli: cAlet tecrü• timiz aiperlerde geçmedi mi} Sonra Fransız ve İngiliz alay· 

lan araaanda toplanblar tertip et· 

ltalyanların Rie'atı Gediz ve Menderes 
Devam Ediyor Nehirleri Tastı 

<-.... 1 ladcle) = = <a..r 1 lnelcle) =-
en flddetltleı1 moo tnetre irtifada inde Nahaca yaptmlmlf olan bendin 
Sldvovlc tepelerinde vukua g-elm'9 • bir inamı tahribata ufradlfmdan bu 
Ur. Drlnos vadisinde Yunanlılar, 200 .euret'le mecraıımı dejfiftiren sular 0-
esir almışlardır. Bunlarm arasında rtlmbey k6yUn'1 tamamen istll& et
Modena fırkasından bir de ytıl<Bek mlf ve halk civardaki çiftlik binala-
subay bulunmaktadır. Modena fırka· rma yerl6'1lrilmı.ttr". 
sınm kumandanı daha evvel yara· .Azaltı ve Çeltikçi köyleri meznıa
Janmıııı ve 42 net alayın albayı da öl tı .su altındadır ve Azatlar köyU mah 
mllftU • MI!' bir vutyettedir. İnsan ve hay-

VanderbiJdt 250 bin dol. nn zayiatı yoktur. Bu sabahtan iti· 
,öndenli banın Kirrnuti çayının da ytıkMI • 

Nevyork, 17 (A.A.) - Haroltl mlye bafladığı haber alınmıştır. 

Vanderblldt, her Amertkalmın tak· Muilada yatmurlar durdu 
dirini ve sempati.sini celbeden Yunan Buğla, 17 (A.A.) - On iki gUn • 
davası için ilk yardım olarak 260 dtır yağan ftddetll yağmurlar dün 
bln dolar gönderildiğini bildlrmf4tlr. durmllf ve hava açılmıştır. Yayla ve 
Lord Halifab, General MetM· KanıpYJI" 111evkllerl .su altındadır. 

au1a Papaaoea takdirle ~ Kömür yüklü bir fİlet Zonpldaık 
Londra, 17 (A.A.) - Reuter. İn· timlmlnd kendini batud 

gillz • Yunan cemiyetinin yemefln· • ı 
de btr nutuk Irat eden hariciye llUI· KömUr yWtHl olarak Zonguldak • 
n Lord Haltfak.I, demifttr ki: ta balunan Yelhendzadelertn, Yel· 

«Garp oöJtındekl tngillz taarrusu 'kenci '1lebl fırtma y11zl\nden fena bir 
Arnavutlukta Yunanlılarm elde et~ vaziyete cın.,erek kayalıklara doğru 
tikleri parlak zaferlerle btr kat daha atlrUklenmlye baflamıftır. 

meliyiz. Dün iki aiay buluttur
duk. Pek hoı oldu. Ben kendim 
de Fransız zabit~rile düfiip kal
kıyonnn. Dün General Jiro ile 
buhıftum. Hot bir adam... So
lumcl. bulunan yedinci Fransız 
ordusunun bımandarudır. 

Elime da~ığı Iİ8ara parmak
lanmı yakmak üzere idi. Bir tab
la bulmak üzere etrafıma balon· 
dım. Yoktu. 

Başkumandan dedi ki: 
- Aldırmayınız, yere atınız. 
Sonradan öğrendim ki Gene· 

ral Gort'un harp zamanına ait 
aıkı prenaipi, ihtiyaçlan asgari 
hadde indirmek ve muhitinde 
mutlaka lüzumu olmıyan hiçbir 
nevi C§Ya bulundurmamaktadır. 

Yunanlstanm harbe gtrişlnl 
gösteren lllnema gazetesi bütün 
tafılDAtlle bugünden itibaren 

Beyoğlunda yalnız 

TAKSiM 
Sinemasında 

Programa iJAveten bir kaç gUn 
dalı& gö9tertleoek.Ur. 

Progranada: 
tesirli olmUftur. Mısmlakl Yıınanlı- SUvarl Rflll&t Erkut kayalara Q&r· 

Iann kuvveUerimlzle gönWlU olarak parak ~ parça olacağmı anlamlf 
il!lbirll#i yapmaları iki taarruz ara- esaaen geminin bulunduğu yerde su
smdakl kuvvetli rabıtayı göstermek- lar pek derin olmadığı için süvari K 1 z 1 L 
tedlr.> kapaklarını açmak .suretlle gemiyi 

Lord Haltfak& sözlerine fiSYle de· b&tmnanın daha doğru olacağını dü R k k 
vam etmift1r: ıııtınmttftt1r. Bu hususta telsizle acen- a ase 

c'MUfterek dUtmana Amansızca dar tadan da mtısaade l.stenm1' ve mQ.. 
beler lndlrmlye azmettl)t. Donanma- saade verildikten sonra kapaklar a- ~--· 
mız ve hava kuvvetlerimiz kahra • çılarak gell\.lyi batırmıştır. Geminin 

(8ALOME) 

man Yunan müdafileri ile teşriki me 
sal ettiklerinden dolayı büyük bir gıı 
rur duymaktadırlar. Bu UirlU yar • 
danlarla beraber mUmktin olan di • 
ğer heJ' nevi mail yardnnı da nihai 
zafeft kadar yapmakta devam ede· 

cefiz. 

Bari Bombardıman 
1 dil dl 

Londra, 17 (A.A.) - Roma radyo 
llWlUO bildirdiğine göre Arnavutluk 
harekAtı için İtalyanlann en mühlm 
lrkA.p Umanlanndan biri olan Bari 
dUn gece İngiliz tayyareleri tara.fa
dan bombardunan edllmi.ftir. 

28 kiflden ibaret mtlrettebatı tama-
men kurtarılmıştır. 

Yelkenci ~ebl 3000 tonluk ve aigor 

~:kzadelerln Kaplan filebinln de SARAY 
fena vaziyette olduğu, aynı şekilde 8 1 N E M A S I N D A 

kendisini batmnak Uzere mUsaade is ıA ı tası böyle bir mUsaadenin istenmedi· M U il B 
taaıböy\e bir mttaaadenln istenmedi- il U B B D D ı N 
ğinl ve geminin tehlilteH btr vaziyet-
te olmadığını bUdtrmiftir. ~-· K O N 8 E B 1 __ ,, 

fl:BİB TIYATBO 817 'l'ElllSlLLEBI 

D ::ı:A~~ l • ~~De:°~~~ 
Ak.fam aaat 20,30 da Buglln H de Çocuk Oyunu 

8 V L V il .M A Z V Ş A 1 Akfam saat 20,30 da 
Yazan: J. M. Benle PAŞA JIAZBE'l'LEBl 

er ava ~aha muaaıt v~ ruyet kabiliyetini kırmak ve iyi günlerde 
prtlan mukemmel oldugundan olduğu gibi fena günlerde de Alman 
elektrik fabrikaları, demiryolu ya ile İtalya arumda tam bir it bir
iltisak noktaları, emtea garları lltf yapılmuma mAnl olmak istiyen 
başlıca hedefleri teşkil etmiıtir. İngilizlerin bu arzusu yerine gelml
Yükaek infilaklı ağır bombalar yecektlr. İtalyan milleti Alman mll
bir demiryolu iltisak noktasına Jetinin ve Alman mUaellA.h kuvvetle
tam isabetle düıerek derhal yan· rinin ttaıyanm yanında bulunduğunu 
tpnlar çıkmasına ıebep olmuıtur. , bilmektedir. 
lngiliz tayyareleri avdet ederken = ============ 
yangınlar hala devam etmekte : 

şunlan söylemı,ur: 

Kanaatimce ttatyantann Sldl·Bl· --------------- ---------------------------BV AKŞAll _______ _ 

idi. ta yapılmıı ve erken sona ermit-

Bombardıman tayyarelerinden tir. Hava nezareti taraf andan net· 
mürekkep daha küçük te,ekkül· redilen tebliğde memleketin muh
ler Francfort limanında doklara, telif noktalarına, İngilterenin ıi
fabrikalara, tasfiyehanelere ve mali garbi kısmında bazı mınta· 
erzak depolarına hücum etmiftir. kalara ve merkezde bir mıntaka· 

H
.. !L· .. ·· t'" 1 ya bombalar atıldıiı bildiril· 
UCUm Ui.I a&at SUrmUf Ur, ekted• B' k d'•kL"-• . . . m ır. ır aç ev ve u ...ıı 

IGreme lımanına da tıddetlı bır hasara uğramııtır. Az miktarda 
hücum yapılmııtır. ölü ve bir miktar da yaralı var· 

lnsiJtereye bava akmlan küçük dır. 
mikyuta oldu Londra mıntakaatna birkaç 

bomba atıldığı, kurbanlann mik· 
Londra, 17 (A.A.) - 16/ 17 tan az okluğu, bazı evlerin ve 

ilWnun geccai lngiltere Uzerine binaların huara uiradıiı tebliide 
hava akınları yine küçük mikyaa- ilave- edümekteclir. 

nni 11zerlne ileri hareketleri bir ha

ta otmu~r. Bu mevki emin bir mev· ••••• 
zt değildi. Bunu bizim bildiğimiz gi· 
bl siz de bWyordunuz. Fakat bilme
diğim~ bir ıııey varsa o da kuvvet
lerinizin bu deJ"ece mot:örlze olmaaı 
idi. Askerleriniz iyi harbetti. 17 ıaat 
tanklannıza mukavemet ettiler. Fa
kat mitralyöz ve el bombalarile 12 
tonluk tanklarmıza karşı ne yapabi

lirlerdi. 
Muhabir, görUfme hakkındakl ya· 

zınnı f6yle bitirmektedir: 
Bu aözlerden aonra g~neral derin 

bir teesııtlre kapıldı ve gün~ yan 
DUf olan yUzanden g&ı yaflan ak· 

IDJJ& baf1adL 

1 PEK veSARA Y 
da TORKÇE NÜSHASI 

M E L E K sınemaımacıa orlJIDal 

dUdeld nftshaın 

3 AHB~P ÇAVUŞLA 
SiRKTE 

D0nya komWerl kralı AB ŞAK PALA B 1 YIK YA 
m tnıgQne kadar çevlrd1li en mükemmel filminde sizi b 
akşam lıaw. t:-::-d& ..Ulr.'editinl . d - ~"'n e davet ediyor 
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Pikir·ve Edebiyat o 
,,. 

G ü L L E R 
Ya,....,: EDlP AYJllll 

KAm aJ! ~ wnlamanm aoara zamw 

...,. 1 

Edebiyatımız 

Hasta mıdır? 
Halkı Okumaya 
Nasıl Alıştırabiliriz? 

lhlot çalacak kalb cleıılllıo derUI kemlm. 

Yoktur kelebek haz aramaz türlll çi~ 
Kll.rolldlr alaD kAmmı ,es kene feiddıea, 

Profesör Mükrimin Halil, Doktor 
Ali Nihat Tarlanın Fikirleri 

Jmmem kime kAf1 blridk PDe a.ıwf 
Gör<lliıı mu içen :dnd1 desin: - Bir daba 8alllll&! 

Profesör İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mebus 
ve Muharrir Sadri Ertem 

ve Şair Ömer Bedrettin Ne Diyorlar? 

Halkı Okumaya Teşvik Ed...!rken Kütüpha 
nelerimizi istif ad eli Bir Hale Getirmeliyiı 

DOnyada -.det dopran Pl17 ~. 
Bin laatıradaa l»Ubı oıa. IJlmdUd aıı.dırl 

Btızen uıe olur kimll adam ~ dÜŞ99 
~ yeıer amma beş OD J"IDl tııa.e! 

Günler~ cııoma, öbür g;m. dfpırektell 
B1r gün yaııacakwm tu geçen ömre ~11. 

Dnn çıkmaz aJnMaı, oao tAç eyledik amma 
Sl.z bale balmı., dtlnle yamı çltt.e 11111aunua! 

Dal<lau dala komıımı bırüm eer<:ıe g6nülJflr 
Var koklıylıeak ah nice gQDıer, ake cWlerl 

Bir penbe bulut lıı:apla1nmain fil ııeımlm. 
Taktıs ediver sevgiye b-.reıtUitD Am. 

Kıılb on kere flevmelde 9km -.ımııa 11111a11DH!f, 

Btr gttlle ı.tıar oldu NDaD en aomı yanmlf! 

Profcaör l.m~l Hallı Baltacı- r:-·~·~~-· 
o~hı, eahibi olduğu c Y eai Adam> ' 
mecmuasının son 3 1 3 numaralı • 
nüshasında, edebiyatımıza ve e
debiyatc;ılanmıza hücum etmek
te ve cteva.rüs ettiğimiz edebiyat 
hutadır. Edebiyatçılar 1 Türkün 
estetik hakikatlerini arayıp bulu
nuz!> diye haykırmaktadır. 

~g dar Jilphe etmiyorum. Gençliğin 
bugün geçirmekte olduğu büyü.it 

"' intikal devresi içinde bile evvel
kilerden kıymetli olduğu k.anaa
tindeyi.ın. E.vet, iatisnalarm<ian 
sarfmaza.r, umumiyetle edebiya· 
tımıza, ait kültürleri kuYVetli de· 
ğildir; bazılarında garp kültürü
ne kal'Jl da ekseriya siliJc. bir in-

• tibak hali, hu.IUa bir kültür mu· Birçok muallim telebe yetiştir-
miş ve birçok eserlerile irfan vazeneaizl.iii vardır. 
hayabmızda müessir olmuş olan Fak.at bence bunlar bu hıtikal 
İamail Hakkı BaJ..ta.cıoğlunun bu ve ol~ devrinin zaruretleridir. 
iddiaamm ne dereceye kadar Maya ve cevher Türktür. Şuur 
doğru olduğunu lehte ve aleyh- uyanık ve benliğimize çevrilmiş· 
te olaıılann fikirlerini ka.r§ılaştı- tir. Bir kelime ile §Ür ve edebjya-
rarak tebarüz cttirmiye ça.lışaca- tımız, oahsiyetini ve layık olduğu 

Se~ ~ ~ eD karla 
01.m~ o ıussn ki, YBl}3l' ~! 

ğız. enginliği bulmak yolundadır. 1 
Bahacıoğluaun makalesinde- Bizce. bu üç fikir adamı. cSa· Kucüphanelerimizden birinde okwna meraklııı -.-ıer 

ki mühim gördüğümüz parçalar nat. sanat içindir> prensibi e.- . 
0

-

2 

şunlardır: k.imi§lir. Bize halkçı ve realist Muallmı, t~le~e. ve halkı kitap hassa oraya otobüs servisi r-P'" 
Memleketin müdafaası gerek- Sabri Ertem bir eckbiyat lUınıdu, noktuında oku~ıya teşvik ıçın hararetli bir lırsa hiçbir mesele kalmaz. 

tigıW• zaman erler cepheye ko..,.r, b. 1--· lar faalıyet başlamıotır. Maarif Ve- İstnnbul haricindclı:i kütiİPh•' 
r- ~ ırn>tıyor . k~ 1 t" il' 1 b ıı. ... ekonomi normal seyrini bırakır, tur diye erbabı namuwn ortadan Ancak vakı&.nın müşahedesin- a e ı, .. ~.ua ım v~ ta e enin mek. neler iç.İn şimdilik hiçbir oeY ~· 

Bir gtUJe kanaat edebUBeyd1 Atam Suh 
Dünyada bulınttt*Udı bagtln '* ~ dr6h ! "'---------------------------..J moda kötürümleşir, ilim harp tek kaybolduğuna mı hükmedeceğiz? den çıkardık.lan neticede ayrılı· tep ku.tuphanlerıne gönderilmış pılamaz. Çünkü. nihayet, a,.Ş~ niğine hizmet eder, öğretim mü- Bilakis bir şeyin fena olduğunun yorlar. Mesela: lama.it Hakkı Bal- olan kıtap!arı ?kumasının bebe- yukarı, her şehirde bir kaç uf• 

Halk Şiirlerinde 
Vatan Duygusu 

esseseleri de seferber olurlar. Bu hissedilmesi ona muarız bir kuv· tacıoğlu, cReal1at olduğu zaman mehal .teı;ııı~w~dıl_m_esini alakadar- kütüphane vardır; oranın ibüY~· 
günkü Türkiyenin durumu da vetin mevcut bul~uğuna de- bile romantik olan, akli şekille· lar~. bıldırdıg.ı gıbı, üniversitede. cını karşılar. E.n ziyade eheıll~~· 
budur. Y a.lruz bir faaliyet ken- liJdir. re girdiği vakit dahi santimantal faku~~elere bırer müracaat kutu- yet veruecek olan İstanbul ~u· 
dini bu m\ifterek ve materi mü- I Edebiyatın zaafa uğradığı bük- lealan bu edebiyat hastadır> di- su gonderer ""• taleblerın kütüp- tüphaneleridir. Zannederim. ~ 
dafaa vazifesinden uzakta tutu- mü çok Makyavelce bir mas- yor. Sadri Ertem ve Ömer Bed- hanele.rde arayıp ta bulamadık.- di bunların taanili yapılmakta' 
yor: edebiyat! E.aki ve sakat bir ke taşımak.tadır. Vak.tile zevkini rettin ise, bugünkü edebiyatımı- l~rı ~ıtapları istediklerine dair dır. 
düfiincenin teairile e<lebiyat1n ga leendi seviyesine göre tesis et· zı katiyen huta bulmamaktadır. bu- ~ doldurarak bu kutulara ı Evvela, Beyazıt mıntakasıDd• 
ycaioi cemiyetin dıtında tutuyo- mit olanlar timdi büyük bir ha- Ve yine meseli, Sadri Ertem, biz· atmalarını bildirmiştir.. . merkezi bir kütüphane tesis edıP 

- z _ ruz. ve ne demek olduğunu pek reket halinde olan edebiyat i.le- delı:i realist cereyana işaret ede- ~s~e~, memur v~ d.ı.g~r meslek diğer kütüphanelerdeki ya~ 
t.e anlamıyarak mazeret buluyo· mini batıyor sanıyorlar. Halbuki rek: sahıpl.erı ek umumı kutuphanele- nadir nüshaları oraya toplaınsh 

yazan: Rüştü ŞARDAG ruz: cSanat sanat içindir> diyo- kendilerini otuz sene evvel genç cBu cereyan bizde hiç olmaz- re, halkevi kütüphanelerine de- dır. Çünkü, İstanbul dağınık ol· 
ruz. Müdafaa ve harp zamanı sananlar ve en ileri zevki temsil aa on aene içinde büyük alaka v~l e'!k_rek . ja.lfımatlarını ge- duğu için talebe, kafi dereeede 

[Muharrir, bu ikinci yazısında I fetiş haline 
8

cl.iJindek.i hikmeti. kendbi .ku~;ebt~erini aefe
1 

rkber ı.~tmi- e~ti.klerin~ kanki .. olauhnlafar, bugün uyandırdı. Bilhıusa hikaye ve ro. nış ~tm t w tedır ~kilta .. istifade için çok z.ahmet çckınei' 
( ı ) Anadolunmı bir giil ve büL rt . • hik . . izah d yen ır coe ıyat mut a a '"'"sta- yıne aynı mev u m aza gay· man aa.haaında günden güne fü. apı gı~. t ta gore, ge- tedir. Sonra, mükerrer nüshal-1• 
bül yaylası olduğunu tasvir e- 1 yu .se~ltü =~1 0ı: e- dır. Böyle bir edebiyat gerçek retind edirler. tuhat kaydetmektedir> diyor. çen s~ne I::mınön~ halkevinde o- la eski ve kıymeti fazla olan t' 
derek solmaz çiçekli tabiatin N:Zsini\.a~l~~E.:. Yokse: I ~yat ka~akhlanndan . içm1~diği 1 Bir cemiyetin edebiyatı 0 ce· Ömer Be<lrettin de, edebiya· tuz binden f~la kimae kitap oku.. serler merkezi kütüph ... ı eye ahıt' 

d 

'-"'"" -. ırm gerr~ıı; a atın ınsanıarını · · ~ b .. ·· tımızın haata olmadığı ve gün muştur, en zıyade okunan ki· malıdır. Kütüphanenin açılıf .,e 
yur umuza nasıl.-.- --;;ı;...... bu ruha tabiat diye, ku• agwaç. k":°~.J y- By h .. . d m.ıyetın a ıacagı unyeye gore oe· tapla ta ih - fy d b. d _ ı., ~ ~.....-- 1 '" llllQ t k J d geçtikçe millileştiği fikrindedir, r: r • cogra a . ve e e ı· kapanı§ saatleri, talebenin ,,.,_ 

- ~.. ,..,.. r- ve <nınu .;;.yJemektedİr ·. P rı ır · ua . ım, a e e faz a çalı .. abilecegw ı· R - '-"de ır. izah ediyor:] dere, d•a dıy· e gır' .... o ~y. bu .i1rı' ·ıı· ıdra .. m.a. z. .u d as a u;e;erınh e l ı eğiotirir. yat kıta la d M il t 1 b 1 ti 
c:Bülbül> kelimesi gerek hallt besliycn dünya vata_ .J__ ı. __ .._ mı ı .. u,un~enın ~rması ve e- T ürk cemiyetinin bugünkü bün ,,_ av h lk.ı k " ,.CJUI e UQ&D ~~ •• g ktı - cMaya ve cevher Türktür. ve a 0 umıya te§vik ederken, zim edilmelidir. Mesela.· ieC 

şiirinin, gerek bü·--:L Türk ede· nedir) -PEd 0b~esı fger~ lrd. w yeııi müsbct ılme, akla, İnsana, k - ·· ha J · · b .T..... 1 e ıyat ertç o ugu zaman Şuur uyanrk ve benlıg .• imize çev· utup ne erımızi de ir takım mesaisi yapılabilmelidir. 
b . tın btelif d 1 · d U 1 tabiata kıymet vermektedir. 1 tedb. l l dah )c bili · f _ ı., ı~a . ın ı:n~ . evre erın e değil tahsiyetçi mana.ile cemi- . · · rilmiştir. Bir kelime ile tiir ve e- . u- CI" e a 

8 
. ısti ade Merkezi kütüphaneyi d.,• 

şaırlerın bırıcik vefalı dostu ola-ı Türk köyü, Türk §Chirlerinin . • l<l w k t1· 1 Bınaenaleyh, bu cemıyetın debiyatımız, sahsiyetini ve layıkb hır hale gbetirmek zaru .. ridir_. _B_u fazla zenginle .. tirmek için Anado'. 
gelmiştir. Maksat.lan dağılmı~" t.ersine olarak a-r'-nn ihmaline yetçı ° Cugu .zaman uvve 1 0 

- inkişaf tarzı için de realist bir t f 1 ,.. b 

1 b 

:::...ı_ .. .. 
11 

. 
1 

~ ~Mı mu~ur. emıyetten ve maşeri ed b . t b . · · 1- la--ı.tır olduğu enginliği bulmak yolun- f'~ls ~ . azı d~ro esor erımızm lu kütüphanelerinde bulunan • 
arzu arı o_,u.uuuş gonu erın en ugramıştır. Çünkü Türk köy- d - l d k 1 b" e ıya ırıncı p anı a ~ . u.ır erıru neşre ıyoruz d l s· b .... k d - k lb ·k· 

1 
.. eger er en opan, ayn an ır T b .. r t d b. t d k dadır . .> • •• •• • :. • zı eğerli eserleri merkeze a 111 • 

. ~ d .nlert ~lrtagkı, . a d~~ .ayekt e- bl~sü kaba, uğrqr~a değmez edebiyat faaliyeti kendine ferdi yal 11 r~ 18 e e ıya puitrr:an O halde, müşahedesinde le- Evv~la. . ~uyu.k hır hına. lazım- lıdır. Talebeye ve diğe~ okuY'1 
rdının b ı etıdme dl.9t.en ıgı ~r a· ır nesnedir.> fikri, yarnn asır ön- kaynaklar arar ve az.ığını inziva· / n~ un~~ f.8rıl>; . k • mail Hakkı Baltacıoğlu mu haklı, ~· İlı:n:ı~ıs~ kıtapların. s~te~~- culara evlerinde okumak uzere 
aş u yur un ört bucagında ccsine kadar bütün güzid.cler zih· d ı. eh .. .. k ızmı ve natura ızmını astet- yoL.-- dıg·wer taraf mı} Soruyo- Atik tasnifı ıcap ed .. e.r.. Üçuncu. su. , kı·tap vermek mesel•aın· e geliııc;t• 

w • . l .. .. d . . . l a, zevıde ve f vctte, sozun ı- · Akt.f atı realiz .._ .k h l ....., cşııız nagmcaı ve sesıy e otup u· nıyetırun ma ı idi. Elli sene evvel- f b l H lbuı. · h Ik mıyorum. ı yar cı - ,. vrupa yazma utup ane ennJn · b A k·· ı· · h-"e!e• 

b··ıbü·ı.J.. B" . k l . . k. 
1
. tl . . . sası, ertte u ur. a ır.ı a a · d b h d . B rea ruzr k I l d O#rçı azı vrupa u up .... I ran u 1<1ur. ır pır, a emını ı üga enn hın: cTürk müsavi, . ~ .

1 
h hlll l f mın en a se ıyorum. u - ata oğ arı tarzın a gayet mu- "'.- d h 1 veri· 

onu tasvir ıç· irı kullanırsa bu bi- kaha, köylü > der. çu·· nku·· koca gfilırhe~ 1~e 1nas 1b~ ~b· 0 ~n1H:n~ lizm içinde hissini, heyecanın • • • f al · baz · b ·· rın e muayyen ıa ıs ara )r. 

d 
__ . ...:ı . d d aıs. o an ır ccıe ıyat ı anıyı. h · ı · d h. · d iKi MiZAH b~•k: yanhı kk and, ıcab' ına gore, mektedir. Fakat, bizde bu, pe 

raz a y<üvU tasvır emek e- bir Oamanlı piri: cTürk ehlinin ilü . b . . b 1 l mu ayyı enın e ıaaesı var ır. u- ıtap a ın a .. ır formalık kabili tatbik degıw•Jdır· ve fayd•s• 
ğıl midir) ey hoca biraz başı kabadır> de- ~ yı, eşerıyı u ur, ~8:ratıcı . ı: Bu cereyan bizde hiç olmaz· malfunat v~ecek mutchassıslar d ah 1 d h çolr.' 
ik" bülbül ld' tü .. ild . ti Hak.k tt b .. 1 k b gın sırrına, mutlaka erışır. Dırı sa on ıene içinde büyük alaka t f d l il • ka l w varsa a m zur an a a f 

K

« 1 •• (

2

a)e .~ __ Y]" Y4;! __ ınden h~~ ' · .. . .1
1 

a eT .. ~yde _il,a ak .. ve ve sağlam olan edebiyat ister is- uyandırdı İki mizah vardır: l~ra ındı a.nDö~adp~- mı.! .. mı . ta og tur. Bilhassa lı:itapların muhil ı· epezmı aUUIM.Uun ~ a wur goru en ur~ eg oy- t . h l.k h · 1ı:b· d. . Birisi köklerini herhangı· bir azım r. r uncusu, servıs me· ı b k d b" d kitP 

Y lırk d
.. ·· ind lu··du··r Çü·_J_,, T ·· kf··-·· ·· aı · emez a çı ve ep nı ın ır. Bı.thassa hı·'-a"ye ve roman sa- 1 · · k'·t ·· han · ı.: zası a unın an ve ız e .... ayı en ayn ~ C4 en · ww ur ugunu, m 1• Fertçi edebiyatlar melankoli, ıı; prensipte bulan bir kainat görü- ale esı, yharu, .. u1.~P .. benın ıutap- alıp vaktinde iade etmek henıJ~ 

Ölsem garip garip va.nam tutul- yetin_i bü~ ümmet aar~otluğu bedbinlik ve irad~izlikl.e ma.lUl- basında günden güne fütuhat ıüdür ve bir prenaipe müstenit harırunt taer -~rdu rut~- ~t~en dvile 1 itiyat haline gelmediği iç.in b\JIS" 
man devruıe ragmen k.aybetmıyen o· dür kaydetmektedir. zekanın yahut genİf minada ph- ~ ~~afın an wwrıp .. e lA - doğru bulmuyorum.> 

«Kimi yeri alil, kimi yeri san dur. Eaa.en şehir, i.ktıaadi bakmı-, G.. d d k w d . Ben aklını ba§kasına verip siyetin kendi dÜ§Ünce ve anlayı· me en muıı azası ve muta aa ~ 
Gün gibi batıyor görünmez mo- dan bir memleketin en işlek ye- 0~ l u a ' ~gız,k. lf·~~· o· sanatle meşgul olan, gününü edo- ıına aığmıyan manaları ve bun- sahiplerine icap eden bibüyogra· 

ru I riclir. inaan münasebetlerinden, ~z.. a ça ve aca ·::
1 

1 ı ~e biyat denilen ,ubeye terked ~n ıarın aıemlerin.i, karakterıerini fi.k ma.lfimatı verebilec.e1ı: müte- M aari 'te: 
• .. .. . milletler münaJ1ebetine kadar her maanı, yıpranmaz ve 0 mez ır 1 1 ı_ haaaıalann .kütüphanede tavzifi. J 

1 

Kepezı bapnda dovuyor yerı ha k . d d l 
1 

d _ edebi,·atın mevzulan ilham ka.y- her arkadaşı hürmete ve min· ı hiçe sayar. dri.lr.i daima uyaoıLt B 
;u_ • • t re etın ora a a ga an ıgı., o· · Öy' l k l ti ı · l k d d w b . t ı~LL~-ı· gaf unun için de üniversitenin ede- y • A Ok il 
'VU>ein ganp garıp -.anam U• rayı sarstığı tabiidir yolla üze- nağı bgunlar mı) e bir a • ne e se am arım. arşı ur ugu ır e~ n - b~at ve hukuk fakültelerinden em ÇI .an u ar 

tulımaz• · r k le k d · d Muvaffak olmıyanın da. tak- letini bekler. Şu phıa, bu vaka ku 
rinde insanların ticaret hayatının •nma ve arşı oyma evrın e d k d d.. yeli3m~ ve eski prk lisanlarına 

Bir ördek bile be.zan halk p.. akıp gitmekte ~lduğu yollar kö- yaşıyoruz ki. onun chayn i.lb aı dir ederim. Yaşıyan her edebi- runtularından aza e en i UD· ve yazıluına hakkile vakıf, men· 
irinin mevzuudur: ye kadar gitmez. Harplerin, za· dişi ve şehv;t ~eğil, mil~i birlik, yatçı bir imkandır. Bu imkan· yasının yı.nında yaşama hakkı faat na end.iş, ilim meraklısı ze-

fer Ve galibı.yetkrın· ... hep ve n~ kanaat, endustrı ve vazıfe alanı lar tahakıkuk sahası bulmalıdır. vermediji bir alemin uvallılığı-« yeşil batlı &Övcl ordek ..... ~ b 1 1 d . 1 . 1 . run, dar bir çerçeve içerisine ka- vatın yetifmeai veya yetiımiş o-

uçar oider go .. le ı.. .. -, ticeleri köye akse~. Vatan ~ut ~r, .e. nız erı.n atı ve ma- Şaı·r O.mer s.~dr~ttı n lanların aranıp bulurunaaı icap • _.' k d B J b t - - panıp kalışının krokisini çizer. 
EgirceWı tel tel etmq mücadelesi içinde köy, nöbeti w ıne ır. ~Ye . ~ :aram~ ça- eder. 
Döker gı·der yare ı..--·• gelince döğüımek lüzu undan gında edebryat .çın laleler tnnsal d.3 Aksini '-dyiüyor Bu çizilen, onca, ancak boı za-

..,..,. buka hıç· hır· bil ı·y- -~='- de- vazifesi görebilir mi? Modern mantarda al.i.k.a. davet edebilecek Bina balcımmdan fWllan nazan 
(Karaca Oğlan) -y g ~ II141~ T " ı..:...ed .. 1 ı.ı - .. Ömer Bedrettinin bu hususta- ciddiyet ve ha.ki.katle alakuız dlk..kate almalıdır: Kütüpha.ne, 

mld • o·· - L •• •• k .. ı· · •• Ur6.I)' e oy e ÇOCUır. ar goruyo-V.,tan topr"'klannın sayısız gu·· - .,. ır. unun ar.oyu ve oy usu . _ ı. . . . k" f='· ' -1 . h l ~ t d b. k ı· il ifl. hazın. h . ıuohrio merkezinde olmalı·, yani .. .. gerçi kahramanlıktan cenkten ruz kı. ı:udı cskı devırlerın genç· ı ULU erı, u asa en fU ur: ır e ıme e uın , azın ,,.. ., 
zelliklerini, parçalaya böle en harpten, zarbı meyda~da.n bahse: lerinkinden üstünd~r ; öyle ihti~a~ c-lçumai bünyemiz bugün olduğu kadar da gülünç manza· bütün büyük İatanbulun yolda 
mücerıet sahalara kadar ~ den halk ""''rleri yctiQtinnemi" de_ lara rastlıyoruz, hır Sokrat gıb.ı ne ise, edebiyattmızın da o bün- ruıdır. çok va.kit kaybetmeksizin gelebilıalk şaırı, bu yurt üzerınde ğildir. Filit bu ıfulerin, kÜltü- konuşuyorlar. Bu.nl~r portresı, yeye mutabık bir edebiyat oldu- Bununla beraber kendi miyar· lecek bir mevkiinde bulunmalı
kendini ne kadar sağlam, ne rel bir vatan idrakine yaklaşma· ta~losu ve heykelı ~lene~e~ es· ğunda şüphe etmeyin; diyecek- lanna duyduğu emniyet nisbetin· dır. Buna nazaran, birinci plin
kadar hakiki sahip v e ne kadar dığını görüyoruz. tetık mevzular degıl mıdırler ~ siniz ki, bugünkü edebiyatımızın de davasının aksine menfi bir a· da hatıra gelebilecek Yenicami 
büyük alakalı hissetmededir. Bu Mesela şair, mızrak. kılıç. at, Sanat bunları bırakıp oehvetle ug seviye~i. bugünkü dinami.lt ve laka ve nefretten biç bir zaman semtidir. Fakat, oranın rütubetli 
akan, köyünün, bir incisi gibi .i. ı benliğini müdrik içtimai bünye· kendini lı:urtarmıı sayılamaz. ve münhat olmaaı bir mahzur 

r dag· ve ferman kelimelerinin ha· rqıyor .. ·- · . . kil •w• d b __ ı_ M rınıigı· nın , aksi gözlere vuran de- T elli- d_.ı_ t mizin seviyesine mutabık bir bal- Zaten phsiyetin.c her zaman teo ettıgın en unun e&&i er· 
!itasına istinat ederek hazan bir evanı.s g:ımız e coıya ha b J · re, ou burca burca kokan, kışın çete şarkısı .c>ylcr : hastadır. Realist olduğu zaman de midir : ben buna evet diye- bağlı bir tefek.kür, her zaman can sarayının ra e eri üzenn· 

sade ve yazın yeşil kemha giy· .,Beliın!_.Je )al~ v!..-.... __ , 

1 

bile romantik olan, akli şekillere ceğiml Evvelce de söylediğim muhasım telakkilerle mücadelede de de yaptmlma.sı kabildir; çünkü 
· d w 1 · · · " ~ __ ,.._......... ~ ·b· ·· d b " t h . b . d -·1 ·d· ., nisbeten Kadıköy, Üsküdar ve 

mi§ ag, şu avuç arının ıçıne gı- Tqı deler ı:mzrağımm, termam girdiği vakit dahi eantimantal k.a- gı ı. tıır ve e e ıya ımız ı.ç ır egı mı ır r 

Maarif Veldlctl blrl Edim~ 
da, diğeri Sanyerde olmak üzere..:: 
tanbulda yeniden iki orta rnell ..... 

ac;m!JUr. Beyoğlunda da yeni bir ~ 
orta okulu açılmak üzere oldtl#U I\ 
bl, Nl.,antqmda tstıml~k edfleJ\ Sil P• konağında yeni ders sendi ti$. 

şmda bir kız sanat okulu açııae-1'' 
tır. 

Hamiyetli talebeler 
I~k lisd!l talebesi kahraman ?t(eJI" 

mctçUdertmize ~ık hediye sstıfl w 
almak için aralannda 850 Ura to~ .. d 

mı.şlardır. Mektebin 56 net k0f1l'-· 
yılı mtlnasebctlle mektepte ya~~::: 
mcnuıimde talebenin g&tcrdlği Y"' 
severlik takdirle k~lanm~· • 
Mekteplerde havacılık d~ 

Mekteplerde Jrunılmaama karat" tıll' 
rllen havacılık denıeklerlnden 

~· 
kısmı kurulmuştur. Partln1n kJS u· recekrniş gibi sana yakın yeşil H•kkvmzd. devlet etmit fer- lan 00 edebiyat haatadır. Genç. vakit bu kadar yükselmedi; bu- Herhangi bir insan tipini ve Beyoğluna çok uzalı: değildir. Bil. 

başlı ör"dek ve A!_ladolunun bü- mani> 1 dinç ve yaratıcı milletimize uy- gün Türle milletinin inkılap pren- cemiyetini titı ek, çıplak ve ade-
tün gülü, bülbülü, yaylası, bi- Fa.kat n1hayet bu cenk türkü- gun v_e Jayik bir e.d. eb .. iyat gerek. . aiplerinin dayanldı.ğı en sağl•am ta onu yeni bir hüviyetle gözlere 

lebe yurdu. İstanbul kız ve erkeJC 
bir neticesi olarak görünüyor. _.,tf11• Beteri, yilkııek ticaret, kız rnUIL>' w(I 

tı t
··ke ez v ...... Jmaz "ç-'-li E.d b 1 T k .,,_ temel ta•ı nedı.r' ··rebilen mız· ah zekası onu d•ima 

p u nm e ...... çı ~ cüsünün bir kavga mah§Crini ta. e. ıyatç~ ~rl ur un eatewı; .. r '"'"" -·• 
tabiati, halk şiirinde bir nabız vir edişi vardır. Ve ilk satırları hakikatlcrou arayıp bulunuz! {Ne mutlu Türküm diyene) bir benimacnmemcğe ve gii.lünç 
gibi vurup durur. Şair bu dağlara düsturu değil mi} Edebiyatta da kalmıya ı mahk\rm etmit demc.k-
bakarak, şu dereye dalarak, ve okuyukp ._~eçlersmız, görece~- Sadri Ertem Bu ancak şon 15 • 20 sene içinde- tir. Bu ınuvaffak.ıyetin esasını her 

1 b h l
·w. k 1 niz i, tulrşı qacağınız mısraıa- d ı. k d d l •eyden evvel ve en zı·yade ,...h . 

ge en ıı arın m e&t ıgıne apı a - d .J_ h F'k" d D .., ·ı ir ,,.i, en irnize önü§ yo una ,.. :..-

k ed h tu 
nn e ası, vatan karoısınoa ep 1 ır e egı 1 aın ken..:: ferdı·yetın• de ve adea .... ·, 

ra , ya neşr en sar Of r : veya k l T k ha girmit bu unuyoruz. Artılı: hakiki ..... .... 
elemlerini, ıikayetlerini açacak yiğit a mıf ür ün 11h;ini ~~- Muharrir ve mebua Sadri E.r- ,tir ve edebiyat cevherinin biz- altındaki dünyaya bağlılık bwn· 
bir dost bulduğu için memnun- ~a~;;·: (Dadal oğ ndan rr temin bu fikirde olmadığını cYeni zat kendi bahçemizde olduğu- muındcı. aramalıdır. 
dur. Oerhııl bütün eninle rini d e>- Mecmua> nın son çık.an aayı.aında nu anladık ve çok tükür, şark Menşeini bir inanı§ta ve bü-
ker, d ileklerini, tahakkuk etme- cDadal oilu yaruı lıaı•p kuru- bir ankete verdiği cevaptan an- kültürü kadar garp kültürü de yük meselelerde bulan bu miza. 
d en sönüp gitmiş olan arzularını hır lıyoruz: lı:uvvetli en b\.iyük şiir üstatları· hın eserleri meydanda: İspanyada 
yanık yanık tekrar eder. Bir ta- öter tüfek davlumbazlar vıınılur Son yıllarda Türk ıiir ve ed~ mızın (Memlekete dönüo) tav· cCervanten Fransa.da cl.a Fon
biat sarho~luğu lei, şuur altı dün· ~i: kö~= !'.,.erd.~izanciin biyatının zaafa uğradığına kendi lyelerini kulaklarımız duydu. laine> cMolier> ve bilhassa bü-
yasının derinliklerinden halk ga- 5"- değilim. ş·irlerimiz ve romanlarımız kuv· tün memleketlerde folklor ... 
irine cVatanın 1 Bu güzel yerler Her devirde seviyesiz bir ta- vetlerini bugün hep bu realite- İkinci mizah, fikirsizliğin ve 
ş~n in vatanın I.> diye haykırır. O 

1 

(1) Birinci yazı 13.12.940 tarihli kım yazıcılar ve onların yazıla- den alıyor. 

1 

ıahsiyetaizliğin sembolüdür. 
bu sırrı çözmemişse bu parça par. ııilshamızda çık.nWjtıı-. nnı n~eden vasıtalar va.Mır. Yeni neslin ehliyet ve kah~ Hiçbir inanıp.. hiçbir görüfe 
ça güzellikleri mcfuınluiunun bir (Z) Başındaki 1\Ul1Dfak w,ıer. Hınmlıar, clolandıncıler mıt:YCUt- ~ rJiDGO: BaDd.a zcuo ka- gcmjf mikyuta a1'ka duymayaguı 

Konuşulan mcaelelerden ziyade eni ,. 
anide cina ve cihetini de~iştiren Galatasaray lisesi, Takshnde y lt' 

lej, kız Selçuk sanat okulu dcrnelt <' 
bir nükteye yer veren bu ikinci rtni yapmışlardır. Bu hatta p~ r 
tip, varlığını, hayatiyetini ve hat- nlyal, Vefa, Hayriye, eumhurf)'f" 
ta vaktile bile ol-.a var olduğunu kız, YUce OlkU Uselerlle Ba)Ctt'~,. 
doğru dürüst iddiaya Ü§Cnen bir ilk ve orta olrullannda dernekler ,.
zümrenin elinde en çeşnisiz ve rulacaktır. 
sönük örneklerini verir. 

Mizah artık burada bir reall- Fakir talebeye yardml 
tenin karikatürü, sonu şedit bir Cilmhuriyet Halk Partisinin :14::;; 
itham ve nefrete varan bir duy· sindeki, ilk okullarda okuyan t r 
gunun neticesi olarak bir hiciv çocukları koruma birliğinin eıet1 ı• 
değil. söylenen oeylerin. fikir. aa- llk kongresi bu aym ytrmlslnde ~ 
nat, şu, bu namı altında sürülen lacak, fakir talebeye yapıtacsk t;ıı'· 
mefhumlann kıtlığına ve aleli.- yardımlar üzerinde konu~ • 
deliğine ihtiyaten kullanılmak Cemiyet şimdiye kadar taklr ıaı:.,. 
iatenen delik deıik bir kallı:an-1 beye seksen bin lira yıızdılDda 
du-. s.baJaettia Kadnt hmmuşbır. ' 
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Futbol Ajanı Oldu 

TA ve BAHÇE Meçhul Türk Kahramanlanndan: • 

M kld · ô v .. ti Balıkçı Kurt izzet Reıs 
era anna gu er iZZET REiS, İzmit Civanm 

Bahçenizden, Tarlanızdan, Kümesiniz
den Fazla Mahsul Almıga Calışınızl 

Cephaneye Boğarak Binlerce 
Can Ve Irz Kurtaran Adamdır. 
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Tarihin En Buyuk Aşk Roman ~ u..iııııil.__. 

Yazan: NİLLA K 
- 8? -

Hindistan da Yan Yana İki Mezar Var: 
Bunlar Cihangirle /\luricihanın Meşhur Aşk 
Romanını ÖlümdenSonra da Devam ett:riyor 

Nuricihan, bir adım ilerliyerek 1 ıeref ve namusuna süriildiiğünü 
Zamane Mehabet Hana §U StJali sandığı lekeden dolayı çjleden 
sordu: çıkmıştı. Asaf Hanın bu i:i ne 

- Zamane Bey, küçük Salimi makaatla yaptığını anlayınca gö-
hatırlıyor musunuz) zünün önündeki perde dü§tÜ, 

- Kabil '\<alisi Gıyas Beyin Nuric.ihanm önüne diz çöktü: 
oğlu Salimi mi} Ne münasebet} o - · ff d. · 1 

Çok ak bir .. b t - oc:nı a e ınız, su tanım, 
- •• _ y . m w munase e dedi. 

var, çunku hır oglan çocuk san- B. Cih · N · · 
d w c....ka ı_ ld w kalb' ıraz sonra angır, unCJ-
ıgınız, uı t ~ o ugunu ı- h '-- d b l M · f d •w• · Salim G B nnı ı=r,ısın a u unca ve e-
n~ ek sez ı~ilıız .. . d ıy'b :· ha.b~t Hanın ayaklarına knpana-
rn 1~ wild. runnısa an a§ a rak af dilediğini görünce rüya 
ı~~e h eg ı.H Ef . gördüğünü sandı. 

e abct an, gan.ıstanın Ertesi sabah, ker sahildeki 
bir dağ kö~nde ~ıyanm elin- Türle ordusu, Cihan~ ve Nuri
den kurtardıgı çocugu hatırladı. cihanla berabe Y . b k -
O · ı ·· 1 · d · b- ,_ r enı aş uman 

ycşı go~ erın enn 114l§lnl danı Mehabet Hanı co~kun!ukla 
ot~ senedrr umıtamamı~. Ku- selamladı ve Mehabetle beraber 
lagına gelen tatlı ses, Salım san- gelen E'--n v R b t k . . 
d w w • d. Meh b t •ı><> e ac u as ennı 
ıgı çocugun sesıy ı. a e ıçıne akh O 1 ..: · 

H k .. ··k b. dd.. ·· . ev c •• n yenı mer-
an, en uçu ır tere ut goe- kczı· olan L h h b b . a ora ep era er 

termedı: gidil..ı: dar b' d f d -
H kk d 

_ _]• G'· Ul, ır zaman a e a 
- a ınız var, coı. unq k~rlıgıw nı go·· t b.t F w . . u s erCTl genç za ı e-

garpten dogmamı.ş. Scrbestıruuz. d - Han• d ··h· b ' k . ·· · k ·- a mu ım 1r mev ı 
- Teşekkur edenm. Fa at verildi. 

C
beihn bu. sekrbdestli~i İM.k emiydorum. Bundan sonra Cihangir dünya 

nngır a ar sıze ar§l 0 va- nlnkalanr.da b- b••t•· 1 --Lt· •f d Ben b' dak''- n ~ u un e ~ ... L 
zı c.:n ,. ar ır. i ır ı&a Nur.icihan da U '- -
d 1 Sö. ı· '-1 · . d w son yı arını .. oca 
ın C) ınız. Y ıye<:ea. enmı og- sının hastalıgıw·1 1 olma.ki 

b 1 
.. .. .. .. . c menu a 

ru u mazsanız sozunuzu gen ve- geçı.rdi Az f la il ··10 ··1 
B ro bil. . . ası e o u er ve 

rıyorum: aşımı vu ura U'8>- yanyuna gömüldüler. Tarihin en 
nız. ateşli, en derin afk macerasına 

Ben zannettiğiniz gibi entrika- ölüm bile fwı.ıla veremedi. 
larla uğrqan bir kadın değilim. Cihangirle Nuricihanın ao]t ro
Kabilcle şeneles-ce mC§8111 okluğu- manı barada bitti. Bundan sonra 
nuz, terbiye ettiğiniz mert ruhlu ne olduğuna merak edeceksiniz. 
insanım. Cihangirin bana verdiği Kısaca anlat.ayım: 162 7 senesin
nüfuzu yalnız f~ğa mani. ~l- de Cihangir yirmi ilci sene salta
mak ve halka ıyilik. :~~k ıçm natından sonra ölünce, taht ta
kullandım. Benden bıldı~ ~k- mamile sahipsizdi. Hurrem, (Şahı 
sız muamelekroen bitıncMtme 

1 

Cihan) unvanile tahta ti ve 
Hurrem sebep olmu~tur. Çünkü görülmemiş bir debdebe ge~in<ie 
kıymetli bir kumandan 1 stl4lti1e bük. - •· d'· H' d. •--d k' . . . . . um sur u. ın 19._., a ı en 
sızı çekemıyordu. Smı kızdıran büyük Türk mimari eserler· bu 
s~n muam~ledt;n ben de, Cihan-ı deviTde yapılmı§tır. Meşhur 

1 

Ta· 
gır de masumuz. cnnahal camii, Hurremin, Nuri-

T ee3süfle itiraf ederim ki bu cihana benzediği için aldığı ve 
hareket kardeşim Asaf Hanın 

1 
dalına baş gözde8i mevkünde bu

başı a1tmdan çık~. Aaaf Han lundurduğu Mü:nı.taz sultanın ha
Hurremin kay~ıdır. Bw tıralmı anmak için Agreda vücu
ve sizi bir lıamlode ortadan kal- <le getirilmiştir. 
dınnak ve Hurremi halka sev- Hindistandaki Türk idareai, 
dirmck için bu entrikayı yapmı..- eni zamana ait bütün Türk ida
tır. Cihangirin mührünü ça.larak relerinin hastalığı olan ihtiras ve 
size sahte biT ferman göndermiş şahsi rekabet yüzünden çürümÜ§. 
ve bir taraftan da damadınıza tür. 
hakaret etmiştir. Buna kıncnğı- Hurrem 162 7 den 165 8 tari
nızı ve Ghangirin üstüne yürüye- hine kadar tahtta kalmıştır. Fa
ceğinizi hesaplamı§tır. kat daha gozunu kapamadan 

Sizin bütün hayatınız E.fganie- dört oğlu arasında taht ,avga.aı 
tanda g~ti. Hindistan sizin me- kopmu§tuT. Uzun muh r~ler
ziyetlerinizi bilmiyor. Cihangire den, türlü türlü entrikalardan 
ve bana kal'§ı böyle fena bir mu- sonra Aurangzeb tahta geçmİf 
nmelede bulunduğunuz duyu)un- ve kırk dokaz sene Hindistanın 
ca bütün Hmdi.ııtan ayakl•nacak- mukadderatına hiikiın olmu§tur. 
tır. Hurrem, cbabamm int&amı- Ondan sonra Hindistanda Türk 
nı alaeağıZ> diye ortaya çıkacak. idaresi çökm.iye ba§l:arnı§, sene
büyük kuvvetlerle üzerinize yürü- lerce ancak lafla dev:ım etmiş, 
ycce.ktir. Bu suretle hem biz hem nihe.yet 185 7 de Behadır Şah 
siz yolu üzerinden kaldmlmıt Burmaya nefyedilince tama.mile 
olacağız, hem de kardqi Husrc- inkuaz bulmuştur. 
ve karşı yaptığı fenalığı bö;vlc bir Hindistandaki elli küsur mil
hak davasının bayrağını kaldır· yon müslüman tam üç yüz otuz 
makin halka unuttunnuş olacak· sene süren Türk idaresinin yadi
tır. Şimdi size soruyorum, Zama- garıdır. Akber Şahın idaresi za
ne Bey: Siz böyle bir entrikaya manında Hindistanda lturulan 
alet olacak, kazılan çukura dii§.c- geniş dini ruhun bir misaline bir 
cek adam mısınız? daha dünyanın hiçbir yerinde te-

Kalpten kopup gelen 'ba ber- eadüf edilmemiştir. Tüıtklerin 
rak seste öyle temiz bir mani Hindisaında kurduktan iktı.adi 
vardı ki Mehabet Han en küçük tC§kilat ve yarathklan 98.nat sev
bir tereddüt geçirmedi. Zaten gisi, Gandi taraftarlarının iktısa
hiçbir dakika tahtı ele geçirmek di esaslara daya.nan muvaffakı· 
tııraile lıarcket etmemişti. Yalnız yerlerini temin eden i.mildir. 

Doktor Diyor ki : 

Vücut Denilen Makine 
-8-

Vtkut maldnemn.bı Jnısurmır. tşfo

meslnde mohltın. Udlmhı, soğuk ve 
&ıcıığm da btlyllk tesirleri '-ardrr. Ta
bll JınJde buhıuan lmanlnr, doiduk
brr muhJUn Ddlm1ne, ~uktaa 
itibaren, alışmq olacaklan içUı bun
dan zarar gormezler. 

llattA bunlrır, kendi lldlmlerinc az 
~ok yakm olan, başka dettşlk fklim
lerf' gitseler bile oralardan da pek 
müt-Oes. lr olma7Jar. Fakat araların
da bUytlk farklar buluna.n fkllmlerln 
birinden öt.ekine giden lneanlann, a
lrymn hıısule gdlııclye kadar, oldnk
ı;a Bıkıntı ~lu!Ceklert ve ba yeni ik
limden zıı.rar gürcblleceklerl ljliphe
s1rolr. 

Ç,ok 110ğuk memleketlerde alışmış 
cılıınlann ı;:ok ıııcak rneınlekr.t1CTı1e 

yaŞ3ll13k mecburlyetlndl'! kaldıklJın 

:mm.an bııstnlanmabn bu yüzden -
dlr. 

dan lkllmlerbı, ııağlamlardau :dya -
ele, lıutaı:ır O:ı:erhırlcld tesirleri daha 
mttblnıdlr. 

Meıre.IA: Tnnslyomı J'lllaıeık hasfa.. 
lann, irtifaı fazla olan memıeı.e.tıez.. 
de oturmaları, ınbhatleri hakunmdan, 
doğra ol nınz. 

Bazı verernlllere deah b&VUJJUD, 
lııo.ulnrma ise blliikls kara ve dağlık 
lkllmlr.rhıln fyl geldtt-t. ötedenbert. 
tecrilbe edilmiştir. 

Heldnlllkte h:ı.stnlJkl:ınn lkllrnlerle 
oba mlin:ısebetleri çok uzun bir ba
his halindedir. Btı most'le hakkında
ki lbnt bflgilerl şu kısa fftltunla. hU
!AsA haJlnı'le bflf',, ııığdrmıak mümkün 
değildir. 

Bundan dolnyıdır kJ, hangi luıstal: 

ra hı:ıngt iklimlerin iyi '·eya fen ı tc· 
Birler yn()3blleccğlnl nnlam<\k için, 
hastanın tedn.vtsinl tukip eden ve o
nun bfhıyeslnl iyi bilen hekhnln flk. 

a{;fam vUr.utl:ınn lkl.lmlerln de - rtne mttraca:ıt etmekten baı}ka ı:arc 
;:;r1.,ık şnrtıarm:ı oynmlan kolaydrr. yoktur. ÇUnkU nneıılt bu SR)'l.>de ha 

Fakat ~taıann huta.lıklarma ve tanın l tffıute edebllecetrf fkllm Ye h!ı 

hatttı ha.stalıklarmm ba7..ı d~vhierf-ı \'a şartın.mu. doğru bir .,ekl!de, öğ
nc göre lkllmlerden, n:ı: çok, mUte- remnek knbll olnblllr. 
esm oklukbn gijrillnJekte oldu~ Dr. l\'lJBİ ERGE?\'E 
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Otobüste G Üze[ Amerikalı Kadın Birden
bire Bir Halk Şarkısı Söglemige Başladı 

'' Sapanın Arkasında Şarkı Söyleriz,, Sözü Danimarka Halkının 
Şiarıdır. Size Soranın: Kaç Halk Şarkisı Biliyorsunuz? 

Merhwn doktor Reşit Galiple bir 
gün, Dnnlmarkndan konu;uyoreuk. 
Bana ~yte b1r şey ıı.nıattı: 

- Bir halk bayramı mü."la.sebeWe 
mwı.:- ~· meydanda halk havalan 
çalıyordu. Mmka, birden, çok tanıd.ı
ğun bir havayı ça.hnıyn başladı: 

cSrvn.stopol &rlbıde, yııtn.r gemiler.> 
~a..şırdmı. Yanımdaki Dantmarkallya 
ııordtmı. Bu bir Tnrk havası, ded:tm. 
Bu sefer Dazıtmarkalt ~· Hay
retle: cNast1 olan dedi, en eek:l Da
nimarka hnlk htı.valarmd&J} biridir.:. 
Dikkat ctttm, doğn.ıydu, halk hava
yı mızıka ile beraber btıyt!k btr alış
kmlıkla ı:ıöyleınekte idi. 

Ayni hava.nm btrtbtrlle kttttUr mü
nasebetleri çok olmamış Dd memle
ket halkına mftı1terek olmL~m srr
rmı, Reştt Galit> antıyama:mışt.ı. Ben 
de Mlfı merak ~erim. 

Danimarka halk havaları. bt1U1n 
memlekete yayılıdır KöylU ve şe
hirli, zengin ve fakir (mUnevver vt 
cahil, dfyecekttm, vazgeçtim; çOnkQ 
Danbnarknda c-cahll> yoktur) her-

Yazan: 
Nusret KOYMEN 

kahramanlık menkıbeleri ve hSnt e-l deblyatı te.şkD ediyordu. Bunlar mev 
zularmı tyl bilen ve maksatlnrma 
gtlnfilden bağlı rehber rahlu hocala
rm ağzrndan ruhlanan &Ozlerle genç 

('rsmda. mag1Qp oJdu. .Alma.'?ya Şlu- k0y1file:rtn ~1Jllertne akıy'or ve o
vig ve Ho~yn vım.yetlertnl Danl- rada mıın heyecanı ve çalı~a a.şkı
m&rkada.n &ldL Bu zorbalık karşmm- nı alevllyordu. Bu duygular btlttln 
da boyun <meJt Dantmarkada Qmlt- memlekette bir ağı:zdan söylener: 
st.z.lllt dofurdu. YeiB bOtthı memleke 1halk hanlarmda ve D&nhnarkanm 
t1 felce uğratan btr fiddet. ve yaygm y11kıselmeııırtndc ifadelertni buluyorlar· 
hkt.a idi dr. Bu terbiye sistemidir ki, Danl-

Bu Wet1 ı1lld1'J den.m ederaıt markayı dtınyanm ziraatte ve koo
Danlmarkanın kalan kısmmm da az peratifç:flJkte en ileri memleketi 
&amanda AlmanJarm yalnız siyast seviyesine çıkaran binlerce halk reh· 
değil, h&n!f ıatnAm altına da gireceği berini yet1'tlrdl ve Danimarkayı fe· 
muhakkaktı. ta.ketler lc;tnde bDe cesanttni kay-

Bu feci Aktbıtti sezen Grundtvig, 'b4'-tmlyen sa.yıca kt2c;tık, fakat ruhçıı 
halkı, btllıa.ssa köyttlytl bu nıh ha- bQy11k bir millet haline getirdi. Da
lınden lrorta.rmak 1ç1n ilk halk nimarkanın bugUnktt kasırga.dan dıı 
mektebini açtı. Halk mektebi yetiş- bQytık bir millet halinde çıkacağı 
kin köy dellkanlrlan ve klZlan için- muhakkaktır. 
dl. Mekteplerin başlıca cvtrd>l cSa- Hırlstlyanlığı Afrtkaya yaymakta 
panın arkasında şarkı söylcrız> idi. ve Atrtkayı A vnıpaya kamruruıkta 
Terbiyenin gayesi şu idi: Köy genç- misyonerlerin zencllcre öğrettllti dl
llğine miln ltlmadı nefsi, 4ıc sevgi 

kes bunları b!llr. Hemen bQtUn top- ve n~e telkin etmek, bllttln terbi- n! havalar bftytık rol oynamıştır. 
lantrlnrdn halk havalan söylenir ve ye mtemlndc musiki en bUyttk rolU Canlı halk ~arkI1an. mlll1 btrmc 
çok güzel si'· •n~\r. c-Sıvnstopol önfüı- oynuyordu. neşe ile çalışma, nikbinlik terblye-
"ln~ nln biı:Jm memlekette ne kadar 1 Danimarka musl1dştnasınrı: bl\yUk lertnde çok vcrlrnli neticeler veren 
vaygın olduğunu bllmlyonım. bir heyecanla halk şarkıları besteli- gUzel vasıtalardır. 

Bizde memleketin başka ba~kP yorlardı. Siyast hudutları tarumıyan CUmhuriyet Halk Part.lırtnin res-
k!Sşclerlnden, hayatın turlü yolların· bu 'arkılar Şlezvlg ve Holmayn'I mı\ saınlanmızı memlekette dolıı..,tırarak 
dan gelerek bir araya toplanan de- nen fethetti. 1918 de Almanya mağ- memleket resimleri yaptrrmumdan 
!ti'1k YB4Jarda lnsanlnrm bir ağn:dan ltkp ohmca Şlezvlg Dantmarkaya la- alman parlak neticeler rellim sergt
söyllyeblleceği kaç hava vardır? Ya- de olundu. lerlnde göze çarpıyor. Partinin halk 
but htç var mıdrr ! En yaygm olan Halk mekteplerinin bir httırutrtyetl mualkiBl ~ine de devamlı surette el 
hava şUphemz c:Onuncu yıl marşı, de kttap yerine cCanh ~le tedıi.- abnMI önuncu yıı marşında tecrübe 
dır. Bunu dahi bütthı köylfilertn v~ eat yapmalıtn ldt. Mekteplerin en edildiği gibi sUratll neticeler vere
her yaştaki lnsanlarm bfldtğird id· mfllıtm mevzo~ı mmı tarih. mmı cektir. 
dia edeblllr miyiz? Ve bu marşı Par- ,~~ 

ti ne bllytlk bir gayreUle memlekete 
yayabDml.ştlr. 

Sesim ve musiki istidadım hak
kında hiç bir iddiam olmamakla be
raber kendime ııonıyorum: Ben kaç 
tane t11rkc;e h&lk havsın bDtyorum? 
Halbuki kendi memleketimde top
lanttla.rdo. &öY1enebtleoek halk ha
vn.ın olarakcDağ başmı duman a1.nuıp 
De cPnpazm kıznndan b~a hava 
bllıntyen ben, bir gün, Aınertkada bf

rfblrinl hiç tnnm11yan insanla.rm çok 
tesadtın bir toplantmnda rastgele 
söylenen Amcrfka halk havalarmm 
bir çoklannn iştirak etlbn. ÇUnktl 
Robert KoTiejde bu havalar bana öğ
retflml~tt. 

Mekslkndan otomobille Birleşik 

Amcrikaya dönttyordum. Benden baıı 
ka yolcularm hemen hepsi değiı:ıt'ltl 

halde her durakta bıenlere mukabil 
binenlerle otobUs hlc; tenhalaşmryor
du. Bunlar uzun seyahatler için yapıl 
m~ otobUsler.. Bir istasyonda inen 
bir kaç kişiye mukabil bir erkek 
talebe grupu bindi. Çok gürtlltU edl
vorlardı. Bunlar, bir aralık, Ameri
kanın pek iftlhar ooemiyeceğl icat
larmdan olan cSwing> havaları ıtôy
lemtye b~ladılar. 

Bu havalar tek başına btr miyav
lama edası ile söylenir. Bu <modern> 
havaları toplu olarak ~ylemek çok 
gQçtUr. Bu sebeple dcl!kanlılarm 

musiki konseri çok adette k~lnin bir 
atxzdnn mlyavlama.smı andınyordu. 

Önümde oturan Amerlkahlarm 
dönQp bakmıılarmdan, huzursuz ha
reketlerinden. bu konserden muazzep 
olanın yalnız ben olmadığımı far -
kettim. Büt11n otobüs halkı rahatsız 
oluyordu. Fakat Amerikada o kadar 
geniş bir hürriyet telA.kkisi vardır 
ki, ufak bir grup ekseriyeti istediği 
kadar taci:r. etmek hakkma maliktir. 
Kimse ses çıkarmıyordu. 

Önümde oturnn takriben yirmi beş 
yaşlarmda gtlzel bir kadm çok slnir
lenml.ş görünUyordu. Birdenbire çok 
güzel bir sesle Amerika halk han.
larından birini söylemiye bıışladı . 

Bütün otobUs halkı hayretle dönüp 
ona baktılı:ı.r. Sonra anla~ bir te
bess1lmle onlar da bu gfusel konsere 
iştirak etWer. Söylenen ha.va benim 
de kollejde öğrendiğim bir ha.va idi; 
ben de söylemiyc b~ladrm. Yolcu o
tobUsU neşeli bir gezme otobüsü ha
Hni almı.ftı. 

Talebler, beklomedikl«i bu baakı.:ı 
kar1JSinda birden şa.şalayıp ırwııtW&r. 
Sonra bir ağı:r.dıın fiddetll bir mi
yavlama Ue mukabil taarruza geç
tiler. Biz de yeni ve canlı btr hava 
ile sesimtzl bir perde daha yükselt
tik. Mlya.vlamarun ricaU çabuk ve 
katı oldu. Mektepliler swıtu.ıar. Blr 
iki saat eonro. inecekleri yere gelmlıı
lerdi. SQklilm, pllklüm indiler. 

Halk havalarının birleştlr\.-:1 ve 
yUk.scltlcl tesirlnın bUyUklt\ğülı'i en 
veciz bir şekilde bu otobUıı yokulu
ğunda gördUm ve Danimarka !ınlk 

terbiyesi hareketinin peygamhtrı o
lan Grundtvlg'ln ynratfiğı tcrb1y.:ı 

sisteminde halk musikisinin niçin bü
yilk bir ye:r tııt.tuğunu en iyi o gün 

a.nladım. 
Alman imparatorluğunun teme:ını 

atan Blsmru'k işe ba..şlnmak iı;ln 1364 
te kllçUk komşusu Danlmarl·n•rJ hü
cmn etmi4U. Sulhçü Dani-:narkanm 
kUçUk ordusu Pru!ya ordular. Jta.r-

Bobstil Düşkün-
Zerinin Hali 

Çocuklanmızın Çoğu için Bobstil 
Bir Alay Mevzundur 

Fakat Tedavi Diye Herkesin Saçları 
Makine ile Traş Edilmek istenince 

İş Bir Genişlik Gösterir Gibi Oldu. 
Aynaros papaslarmın saçlarını 

andıran saçlarile, kanburla.şmlf 
vücut, pardesü gibi ceket, dar ve 
kısa paııtalon, acayip çorap ve 
oalın gibi ayak.kabılarile ortaya 
çık.an moda dü§künlerinin husu
siyetlerini bilmiyen kalmadı. 

Anlattıklanna bakılırsa, gU.. 
ya, on1ar, bütün bu kıyafet bil
gilerini Amerikanın ileri gelen 
moda muhitlerinden almışlar. 
Me§hur sinema artisti Robert ' 
Taylor·un küçük adı ~oba g~re, J 
bir de ad bularak gunden gune 
etrafa dal budak salmıya başla
mışlar ... 

Geçenlerde Amerikdan gelen 
bir arkadaşı görmüştüm, sordum: 

- Amerikada bu yeni tipler
den çok var mı} 

- Bobstil mi} diye cevap 
verdi ve anlatmıya başladı: 

c- Amerika.da böylelerine 
rutlıyam•zaın. Orada yalnız u
zun ceketliler vardu. O da neden 

biliyor musun? Amerikada bü
yük elbise ticarethanelerinde bü
tün elbi.aeler numara üzerine ma- mualann belki de yakında f stan
kinelerdc dikilir. Terziye ısmar- bul piyasasında görünmesi muh
lama elbi.ae diktirmek ancak zen- temeldir. 

ginlerin iti... ,. . . 
1 

Bobstil, yalnız İstanbulda de-
H~.rkea dükkana gider, kendı- ğil, memleketin her tarafında bir 

n~ gore, eeçer alır. Alır~e!' ~.e salgın halinde :rayılmıya baolamıo 
hır ç.okları, rahat etm~ ıçuı bu- hatta mekteplerimize bile sirayet 
yük alırlar. Elbise kendı sırtlarına tın' f 
göre yapılmadı~ı için daima b~r e J.;;if V eUleti sal bir hu-
dü..::ı. ıi.ik göaterır. Orada bu, bir talı_ d ' t--L' tt;;;.;guıb L-~•. 
~ _. . . l ı.. ıye "'i4.ıa e • .._. u ~-

kU811r degıldır. ~ a dırmaz. ğın kökünden tedavi.i için ite baş.. 
Bizim delikanlılar, Am~rikada adı. Hastalığın yaptığı tahribat 

böyle hir modanın olduguna o büyük değildir. 
kadar inanıyorlar ki, oralara mek An.karada bulunduğum sırada 
tup yazmışlar. Hatta bir çok ter- Maarif Koleji talebe3inden birine 
zilerimiz, orndan model, mecmua sordum: 
istemiıler. 1 - Sizin sınıfınızda Bobstil kaç 

Amerikalılar iş adamı. B~yle kişi var~ 
bir talebi görünce derhal faalıye- Bir çok aradıktan sonra bir 
te geçmişler, moda mecmuaları tek isim saydı ve daha bir, iki 
hazırlamıya baıl~m~şlar, fakat ı;ıe kişinin de Bobstil olmıya özen
~.apa~akla.rını bılmıyorlar. 8 1-1 diklerini, fakat tam ölçüye uy-
zımk.ilere sormuşlar: madıklarını söyledi ve sonra ili.· 

_ Ne istiyo;sunuz ve naaıl 1 ve etti: 
istiyorsunuz) - Çocukların çoğu için Bohs-

Cevap: Kısa, dar pantnlon, u- til bir alay mevzuudur. Fakat te
zun ve düşük ceket vesaire ve- davi diye, herkesin birden saçla· 
saire... 1 rı . makine ile tıraş edilmek İs· 

Her halde Amerikadan yepye tenince iş bir genişlik gösterir gibi 
ni bir Bo1 'Jtil modasına uygun oldu. 
bin bir ren- · e biçimde elbise ı Erkek talebenin Bob8til olmı
modeli gösteren ptafatlı mec· yanlan arasında ela bir uzmı aaç 

u 
Eyvah, Basıldık! -

OLMUŞ HIKAYELERDC'i: 

Bu hikAyeyi bir toplazıtıda dinle
dim. Dinlediğim g1bl bu kO.ıtxtlara 

geçiriyorum. A.l,ıağı yukan 1900 yı

lma alt.. İmparatoTluk devrin!e geç
miş bir vak&. Baştan b&4& da hakikat 
t~e te'V'Sfk te ediyorum: 

Bu hlkA.yede adı geçen Cafer Os
kQdarh. Sa.kat blr deUkanlı !dl. üs
kt2dar idadistnde okumuş Şlrndi Ca
ğAlo!tJu kız arta mektebi olan eski hu 
kuk mektebine devam etml . Cskil
dar a.dl~nde kAtlplllı: yapmıış. •• Va
tan a.şkı De yanan. tutuır.uı bir gene;. 
O devirde A vrap:ıva. ?.{ımra knça.n 
vatanperverlerln gurbet merde bruı

hnp g-Onderdlklert beyannameleri. 
~telerl da~rrkcn yakalanmll!I. 
Taıtıtr.,la dıva.nıtıarbtnde idama mah
lrom ~ibn~. sonra cezıı.sı mt1ebbet 
sürgtıne çevrilerek Şama sür1llmth ... 

Bu kimııeBtz vatan evlA.dı ır{lrg1ln

de acı ve yokluk lc;tnde ytTiarca ır{l

r1lndtlkten 90nra M8'"1tlvet llft.nmm 
f1rtncl yt!mda tstanbula tmnQyar. Ge
f'?Ilde ebedfyete ttam,&n kıymetli 

a~. btıytlk lmmandıı.n Muhlddt" 
Akvüz o valdt B~lu mutrularnft 
Cafere derhal ynnmdıt bir vazife ve
riyor ... Bu noktadan bu kadar izahat 
yetişir. 

* Bir toplıtntıdaytt, Botvad!nll Meh-
met Cc~ı?11 anlatrvor: 

- O yffiarda h~lz gem.-1.z, bst
U. blr&z da Ç()(!U~. Heptml:ı:tn ytı

re1t1 btr vatan yangını tçtnde kav -
nıluyor. Btı yangm nereden c;t rtı? 

Ta.hnt biz bu &tefle ~en g!rd!k ! 
Heplmlrln ceblnd,. N11.m1k Kemalin. 
A il S\ıavtnin. Şll'l8l!tnbı... nısfmlert. 

heptmtrln ennde Kemalin, Ştnıuıtntn, 

Bnavtntn. H!\mfdtn vaı:ıtan, gazete -
im ... Ca.ter bu ~hUkeH yollarda he
ptmtzden ~lı:m. heptmtzd«t atııgan 

Btr baca~ da !ltlkat otan bu. ~k 
temiz ~k. lstfbdada lnı.n;r y1h-Ql'
ken. çalJ'ŞlTkett kendini mıatw'du, 

gt!T:Untl budalrtan salı:mmncb. 
O vakit Mtmtt (~l Muırrda )Mi

zan) ı c;tka.rıyo:r. Ptrede <Be:Ytl Ha
kflı:at) bamryor, CeT\~e ~ 
gazeteler çıkıyor." Cafttr btr gtln 
bunhırdım btrc;ol! urıtı y1lldenmt" blı

na geldi, sanki btr huine elde etıni' 
gibi sevtnc; t~de. 

- NeTede.n geliyonnn, bffir ml
ııin ?' Seltmtyeden. Oradan Nuhkuyu
suna çıktım, Topt~dan lndtm. 
Koltu~daJd gazeteleri g&Jterdi 

- Bunlann pek c;o~ da 8_e11 -
m!ye ve Valde eamnertne ektim. 

- Cafttr, ,.akttlnnea1'1ar seni, ca
nmı yakacaklar, ihttyatsız l.şler ya
pryorımn. 

- Am ~n tatmımı, bu gece sn.ııı 
da gö!rtereceğtm. 

Ne idi bu çoeuk? Onu ııevmtye·, 

kim vardı? Btreok ~f'lerfni h!zjr 
geçirirdi. !şt gt1ctı 'rnrk tttnin lrllrrt
yete kavuşması: lc;tn btltün milleti 
ayaklandırmry& c;alışmalrtr. 

Sanki bo çocuk htlrrtyet slfabcs:l
nt Namık Kemalden okumuı,, lstlb· 
datıa mUcadele dl"!'Slerint onun ted
rte rahle!rtnde almıştı. Sanki Namı1t 
Kemalin kaleminden cmkmen ilk a· 
teııı c&ferln ltalbtne damlamqlı. 

Çok esmer topal bir gençtt, fakat 
kalbi, çok temtz ve be!Taktr; bu ~ 
cuk btr siyah nur parçam idi. Styah 
kadlf~en bf.r mahfazaya konmu' bir 
prrtanta! O devirde Ye o tarihlerde 
vat.an eevg1shıtn l>u kadar llAhimnl 
pek az ldm8e ~reblhnlfltr. 

* Beni gece yarmndan Dd eaat son-
raya kadar oyutmadr. A vrupad:ı.n. 

Mnnrdan gelen ga.zetelerl okuduk. 
Sabah ezanına yakm sigara.sıru 

söndUrdQ, bana d~di ki: 
- Kalk bakalnn. Vakit geldi. se

ni blr yere götureceğim. 
- Bu saatte mi?" Nereye? ... 
Caketiml zorla arkama geçirdi 

Maaa.nm üsttındekl gazete destclerl
ni bir örtüye sardı. Beni kolumdaıı 
yaka.ladı. Soka~ tırladık. Bugtlnkil 
gibi hatxrhyorum. Her taraf karan· 
hk, gök siyah bir kadife, öteşlnde be· 
rlsinde gibnU. papatyalar tl~yor 

Çarşı boyundan indik. Taşçıba.ş1 

modası vardrr. Bunu normal ve 
mutedil bir §Ckle indirmek belki
de daha doğrudur. 

O :z.aman bu mesele bütün dc
dikod.uaunu kaybedecektir. 

Pazarte.i giiııü An.kara maa
rif Kolleji talebeleri mec
buren mektebe ~ız aideccklcr 
ve bu yeni emir yine pazartesi
den itibaren memleketin her ta
rafında mevkii tatbike konula
caktı. 

Dün, burada tanıdığım bir or
ta mdttep talebesine sordum? 

- EJı. aaçlar da gidiyor, ba
kalım nasıl fı]tlık yapacalwruz ~ 

Gülerek cevap verdi: 

- Ahi Karar kctke evvel1 bi
zim mektepte tatbik edilse idi. 
An.kara Kolleji ne meııut ve bah
tiyar mektep ... 

- Neden? dedim.. 
- Neden olacak, yeni bir in-

ıtılabın ilk adımı orada atılıyor. 

Onlar züppeliği ortadan kaldı
ran Türk gençliğinin alemdarları 
olacaklar. Ne talihli talebelermi,,. 

Faruk FENİK 

sokağına saptık. Herkes uyıcuda- Si· 
zim ayak seslerimizden uya.nan ııır 
pekJer havlıyor. Bir iki sokak d&h

0 

dolaştık. Kaptanpnşaya kadar yıırtı· 
mtışüz. Birden ufuklarda sönük e'f 
dınlıklar bellrmlye bB4]adı. SabsH ' 
zanJr-ı da okunuyordu camnerdt· 

GWfem mescidinin ıcapı:ınndaytı 
Cafer kolumdan çekti: 

- Biraz ytlrOyellm, halk caJlllYf 
gtrsln, öyle. 

- Cafer ne ohıyoruz? 
Bir iki sokak dolaştık. TekrS1' d 

1 

dtık. Mescidin içinde namaz ıa1ınl • 
yor. Sol cemaat yerinde mıntlk ııır 
kandil bata çıka, tıtrlye tıtrlye ya· 
ruyor. t. 

- Sen bekle burada, etrafa dfitkS 
Dedi ve parmaklıktan lc;erl cW 

dı. Hayretle. biraz da haşyetle tıslC'' 
yordum. Koltuğundaki gazeteleri ~· 
ye ayrrdx. Son cemaat yerinin Od ti' 
ra.tma gelişi gUze1 tırlattı. Fak&t ııt 
kadar ka}'tU?z btr hareketle 1'C ı:t 
kadar anlatılmaz b1r al~l• 
Ben oldu~ yerde donup ıaııınıt 
tnn. Döndtl. ceplerinde kalan ~c 
gazeteyi ~ parmaklıklara ~ 
Döndtik. Ve bu sefer blliJb1ttQn J 
sokaklardan evtn yolunu tuttuk·~ 
tuk amma bende korkudan ~
kalmamıştı. otzıertm ~ 
!ştn pkur yok, BDrgihı var. ,P 
mak var, Tar ~ nr

* 1'te ~ k:ıınpya ~~ 
Cafer hemen ceı:vn1 mangala .,er' 
dtl, stgaramu ~ Benim ~· 
tiğtm hAlA gttmtyor. o kadar ~
nm~: 

- Cafer ne yaptm IMlll ., 

- mc;. Me9Cttte ne yapılırf "P• 
ma: krldt1t geldik! Yahu! ... 

Dedi. 'P'altat der demes de rtP" 
ltapmmm z1H '8flgn" '8ngtr' ~ 
ya bqladı. Ben Cafere bıı.ktrm. r;,· 
ter bana baJrtı. tldmtz de atın ttııct! 
tfk. Ben ne renge ghmlştrıı ~ 
l"aJmt Cater k01 rengi btr fjlJ1 ti: 

mu=Jlu: 
- Eyvah baS'ddık, Cater, ~ 
Dedim. 

- Evet btttik, ne yapa.hm 1 J!l1 
g1bı bltmtyenlcr bu işi t::amamltd'· 
ŞOphcstz blzf takip ettner, f:3~ 

Cafenn peşinde hafiyeler dtJl~ 
Memle~te sokulması, oJnınrndS ,.. 

ray taruhndım menedllmfş guettl" 

ri me!Cide attığrmmı gCrdUler, ~ 
dDeT" e'Vi bMtılar. 

İkimiz de Aklbettmt:ı:1 ~ 
Kapmm çmgırağt daha hım, d.ıı' 
sert çalmıvor, kopanhnak ister gttl 
A~ğtda ayak sesleri, heyecanlı ~ 
kırıklı konuşmalar ..• Sonra: 

- Gtımmmm !.,, 

Dtye evi ııarsan btr g(}rlllt11. So ' 

kak kapISI kapanıyor. Merdtvcnlet" 

den yukarı teUuşlı adnnlar1a c;tkııJltıır 
var. Artık f{lphe ooDccck nokta J<'1• 
marn~. Ba.sıltn1'hk, mahvotm~ • 
tuk. Mutlaka bir iki saat sonra ııd" 
mlz de ya Beşiktaş Hasan ~ le'. 

rakolmıda veya taşktşladayız. :eeı' 
bir kanapeye düştüm. Cafer btr ıcot· 
tuğa yığıldı.-

Oda kapıın aÇildL İçeri )rl%rlletel 

laz gtrdl. Şaşkm şıı.şlan ~ 
Elindeki kırmızı kA.ğıdı uzattı: 

- Beykozdan bir telgra.f, enifte' 
nizden. Şimdi postacı gettrdl. 

Evet, Bcykowan bir telgraf. }..(" 
tmı, içinde şu satırlar: 

[Bir .kızm.lz oldu. yarm l1d tıtl'' 
leıU.] 

Sema Aydoğııll 
~ 

Hadiselerin 
Peşinde 

• • • -
Sürşarjın Manası 

Atına.dan gelen bir telgraf, yuııJI' 
posta. telgnı! ve telefon ~ 
Yun.an orduları taratmdıı.n işgal e' 

dilen arazide, hwıus! ırllrşarjlı ~ 
çıkardığını bildirmektedir. 

Pul meraldılan bDlrler ki, ~ 
bir pulun Ustilne meselA a.aler fi'' 
tırosı> gibi bir cfunle. yahut bir ti' 
rih baSmaktır. Ekseriya bu gibi sııt'" 
FJlı pullar; pul kolekalyoncuıarııı' 
memnun eder. ÇQnkQ çok de!Jı. coııt' 
le ve tarlhlertn bamlışmda ııawsl 
yapıla. Bu hatalar pula ayrı btr ~ 
met vereceği glbl esasen batını P 
ıarı umumlyeUe makbul bir tıyat ti 
bulurlar. 
SUrşarj'm pul noktasmdan ınA1111' 

m bUdur. Fakat bu kelime, başka si' 
ha}arda cfazla yük> mO.nasına dl 
gelir. Şimdi hatıra geliyor ki, ııc1: 
ba Yunanlılar .ArnavuUuk cepheSIJl 
de dllşmanlarmm ilmlt ctUğind~~ 
cFazla yUklendlkleri> için mJ b6)' 
~ bir pul ihda.S ettiler? 
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MEMLEKET HABERLERi 
Köyde Bir Münakaşa 

TEVEKKÜL 
Adana Mektubu: ED/RNEDE Bu Adı V erdigimiz Şey, Zafımızın Bir 

Sebebi mi Yoksa Yese Karşı Kalkan mı ? ~dananın Yalnız Pamuğu, Buğdayı, c. a. p, Kongreleri 
Portakalı Değil Balı da Meşhurdur Edirne <Hususı Muhabirimizden>-

' C. H. Partisi merkez kazasının yıl

t Yazan: Cemal BABDAKÇI 1 

Bir kış gUnU idi. Köyün geniş o- ' HaHl Ata. canı sıkkın bir tavırla 
dumda ocagın ~mna dizilmiş, tıe1av atıldı: 

19,834,000 Dekar Genişliğinde Olan Ada
tıanın 6.327.200 Dekarı Ormanllk, 5 Milyon 
Dekarı da Pamuk ve Hububat Sahalarıdır 
4dana.: (Husus1 Muhabirimiz -
~) - Geçen bUtQn yıllara göre bu 

.\dana ovasında çok geniş mlk
~ _Pamuk ve hububat zıraau ya
~· Ada.nalı olmryanlar Ada
~ Yalnız pamuk, buğday, porta -
~•e güneş memleketi olarak işit
.. ~r. Böyle olmakla beraber A· 
~balı 'l'Urk!yenin en meşhur b&
~ ve Adana Tl1rk yurdunun en Ue
llıı~hirıertndendir. cVatan> okuyu
. --nıa 1940 yıh içinde Adana.da 

' Ziraat ve elde edilen randı
~ hakkında toplu btr malQmat 
~lQek herhalde faydalı olacaktır. 

..... ~anın 1940 yI!ı ekim 'Ye katı 
~tı 4 78,926 hektar araziden 85 

t olmak üzere 565,979 tondur. 
~ gen~liğt 19,834,000 dekar
~ 'Orün getiren ve zlraate kablll
~ olan arazi 7 buçuk milyon de
~ baliğ olmaktadır. 6,827,200 de
~ ilaha ormanlık, bunun haricinde
ı.... ltıann yaylak ve otlaklardır. Geri 
~lar llı1lıı yetiştirmiyen kısnn -
~· 7 btıço)t milyon dekardan 
,.~.26o dekar ekildiğine göre zer"i
~ gQnden gQne gen'41emeet De bu 
.~tarın bu mevsimde 5 milyonu bul 
~ nıuhtemeldtr. 1fletme vaziyeti, 
· ~e. bUhua m~aıddı mG4tagi
' lernın edildikçe yapılacak zıer"tyat 
llılı10n dekan dahi ..,acaktir. 

~ ovalan dahD1nde 194:0 yı
t.ı. - ı.731,790dekar pamuk,2,710,mo 

~ da hububat ~· Dtter 
-;fYe kalan miktar baknye, aetme-

'Portakal bahçeleri vesairedir. 
.. ~ SaJmbeyU kazıUımda 
~· ll'eke<le 900, Kadirlide 5000 an 
~~ vardır. Yalnı2: bu tlç kazamız

~ an kovanlarından SaimbeyJide 
• kilo bal, 40IS kilo balmuma, 
~e eooo lcilo bal, 800 :ıcno bal
~u. Kadirlide 8000 kllo bal, 1000 
\....balmumu elde e<lfiml,ı.tr. Bu ra
,~ bir araya topl.ıyacak olursak 

Gç kazamızda bahma.n an kcmuı
~ ldedln! 7319, alman bal mDrt&n
~ kilo, balmmnu :mfktanru da 

" " 

2205 kilo olarak buluruz. Saimbeyll
de U, Fekecie ıs, Kadirlide 65 olmak 
üzere Adanada 92 köy arı beslemek
tedir. Bu anların verdikleri ne.tıs b:ı.l 
lar, yalnız Adananm değil biltün 
Tllrkiyenin en mefbur balıdrr. 

AYHAN 

Antıkya C. H. P. 
Kongreleri 

Antakya, (HUSUll!) - CUmhuıiyet 
Halk Partls1 kaza kongreleri devam 
etmektedir. ValtmJzle parti mQtet
~lzin hun' bulunduklan Reyha
ntye Kaza Kongresinde namzetlerden 
gelen mtımessfllerin dilekleri d1nlen
m1' ve Kongre açılır açılmaz Parti
nin Blntsl Ebedi Şef AtatUrktln mA
nm huzurunda ~ dakika lht.tram 
sQkQtu yapıldıktan 90Tlra Mmı Şef 
tnörrll ile ~ekil Dr. Retık Sayda
ma " Parti Genel Sekreterine tA
zim ve f{\kran telgraflarmm çekil -

mesine ittifakla karar Yerilmi.ıır. 
Bundan aonra kua idare heyeti l

zalannm intihabına gec;;~ w Ri
tat Bahadır. Hasan Munıaloğ!u. A -
vukat Cemil Bahadırtı, emekli öğret
men tıyu Bq '" AH Altlmlu tMı -

ı:Dmtflerd!r. 

İdare Heyeti balıldarma seçilen 
yukarıdaki sen.t fChrlmUıe gelerek 
Parti binumda topl~ ve arala
rından idare heJ'et1. refstni ııeçmf4 -
lerd!r. 

Yapdan bu 89Çfmde Reyhıı.niye ka
za idare heyeti reisliğine Cemil Ba· 
badtrlr intihap ecmmtı,tir. 

Sırastle Yay1adag' ve ı:ıehrimiz ka
la koagreJert de yapılacakta'. 

M. Kemal Paşada 
Bura&. (Vatan) - M:. Kemal Pa

ta feyesanı korkunç değildir. Kaaa
bada yalımı eski tabakhane yıkılmış 
tır. Sularm ytıkaelmesi clurnn~tur. 

Ntıtmç& zayiat yoktur. 

.... ...... ...... 

-~---~~ 
Edirne • Kara ajaç İatuyona 

(Husuat muhabirimiz - dan) - Umumt mQf~lk emniyet 
~ - Son llllrekli yalmurlarm t6- m•virllğinde bulunduğu mQddet 
\t.' ~ ve Edirne için baıcikl bir artında Edirnelilere kendisini eev• 

teşkil eden neblrler çok agn- d1rm1' olan Ahmet Ritat Kemerde-

~ yani saatte bet santim ol- re Edirne emniyet mUdtırlUğUne ta
\.._ bere mecruma ~ baf- ytıı ed1lmi.\I ve yeni vazt!eslne baş
ı~. Tuğya:nm ııon trttıa beddl l&mrştrr. 

l&rıtbnl bulmuftUr. * Şehrimiz ilk okul öğretmenleri 
~lll&r yer yer birildntiler bıraka - letiklAJ okulunda bir toplantı yap -
~ lrıecruma çekilmekte deıvam et- JIUfl&rdır. 
ı.~. Tuğyan netlceetnde fehir Öğrebnenlertmlz bu toplantıda Dk 
'ı. lttuı.tı kesilen Karaataçl& mtlna- devrede kullanılacak ders vasıtaları 

aı.... ~. ı ilzerinde tlkir teatisinde bY!unmuş-
~e, (Husaıd )fllhabtrimiz - !ardır. 

ELECA 
labıta ve Afk Romanı 

lık kongresi yapıldı. Kongreyi parti 
mtltett!fimiz Kocaeli mebusu Ragıp 
Akça açmllf ve Edirne merk ez na • 
biyesi ile merkez kaza.sma bağ'lı na
hiyelerin murahhasları da iı:ıtırak et
miştir. 

Riyaset divanı tntihabmı :nutealnp 
kaza heyetinin g~ yıla n :t ıuesaı 

raporu okunarak kabul edllml}'tıt 

Kongre ~ M1Dt Şettmiz ve P ar 
timlzin değifmez balpkaru lamet İnö
nOne, Bqveldltmlz Dr. Rettk 8.H -
dama ve Genel Sekreterttfe Jro tp-e 
t.zasmm ta.ztmlerini tetgrana bl1.._ • .,._ 

m~r . 
Vllt\yetimlze bağlı d1ğel" iuızalarda 

da kongreler ikmal edtlmtştir. 

Maarif Mü.--ririnin T eftiıi 
Kırklareli, (HU8USI) - İki ~n f!V· 

vel ~ gelen Ddnci umum! 
mtttetttı:ılDt Xaarff mtıı,&...tri ftktr 
Erdem oltunan teftif ettnrte-1 soıı:ra 
bugQn Çertteno:ye hardtet oetmtp. 

Haber aldJtnnıza göre Maarl! mft
şaviri Çe:rkeısltöyde açılaıı ve faali
yete geçen mı;k1 DDd' Yurdunu gez. 
den geçtrecekttr. 

Edime TIC8Nt ve Sanayi Odan 
Edirne, (Buswd) - Ticaret n sa

nayi odası: meclla bumm )"e!llden 
intihabı için faaHyete geçllm1ştlr. 

Menin idman Yarda Balosa 
Mersin, (Husu!!!) - 'nlccar klU -

bünde fehrimi2: idman yurdu genç

lik kltıbtl ta.rabndan verilen balo pek 
parlak o!mUftılr. fŞehrtmiz htlkt\met 
erklnı ve maruf, Jdb&r alleler balo
da bulumnu,lardır. 

Beledi,elen imar Faaliyeti 
Kartal, (Vatan) - Merkez kaza· 

da olduğu gibi Maltepe ve Pendik 
köylerinde de belediye tefldlAtı ken
di bUtçelerl da1restnde imar '41erile 
meşgul olmaktadır. 

Son zamanlarda deniz kenarında
ki kaylerde inşaat bt1tUn h:ızlle iler
lemektedir. 

Kartal vapur iskele..cıi meydanında

ki seyrüsefere mani olan ~p kah

venin lstimlAk işi bltm1' ve tapuca 

belediye nAmma teecrnde yaprlmllJhr. 
Belediye bunu ~ ilkele m~· 

danı geni~~ ve buram b&hçe ha 

llne kornıla.caırtır. 

konuşuyorduk. Arkada.ı,larda.n biri - Böyle ııöyteyenler muUaka bizi 
mflll hUkQmetin köylerimtsln kalkın- ta.nmııyanlardr. B1z her türlü musı

ması, memleketin her köşesinin de- beUe ~ca - kader böyle i· 
miryollarile, toııelerle birlbirine bağ- miıJ - deriz. Umltıdzliğe düşmeyiz, ca 
lanması, fabrikalar açılması husu- ıwmza kıymayız. Aylarca emek ve-

, sunda sarfetmekte olduğu gayretler- rerek 1!8rd(lğü ektiği tariası dolu
den söz açtı. Eski idarelerin yurda dan. bağı bahçesi sellerden harap o
hiç bakmad:ıktannı, CUmhuriyete btr lan btr çtttçi bu felAketıer karşmm
harabe devreWklerinl flAve etti. Ben da aPifıp Janhna2:. Daha bOyUk bir 
de l!Oze karqtmı: gayretle •par .a, kazmaya ya.plfll". 

Edime, (Husust muhabirim1s • y.tte görfilmekt.eclli. - Evet, dedim, biz bu diyarlara Tarla.ımu t8krar bamrlar, eker "'9 (&· 

den) - Trakyada biçki ve c:tııdıf ~ Restm PebttvanMy nahiyeııı:tndekl yeniden yerieııpnek, ııonra koca bir caba yine bir llet pUr mi?) dt3"e de 
larmm mesaisi ve elde edilen bq&- Biçki dikiş köy kı%lannı muallimle- lmparatorluk kurmak için tam beş hevesini kJracalt dUşQncelere kapıl
nlar memnuni,-ete ~ bir JDllld.. ri ile bir arada goösteriyor. Yüz sene hiç durmadan, dinlenmeden maz. :tç ft2lttn«Uerine uğramaz. i\linl 
=======================-=-=-=-=-=-===-= harp ettik. Ve daha dUne kadar Uç bitirdikten m Allaha tc 

ynz sene de Avrupalıların arasız hU- der. Gönl1l rahat olar. 

Adanada Pamuk Kongresine Haz;rhk 
Bir Toplantıda Adana Çiftçileri 

Adına Ankara Kongresine 
Yapılacak Yekli/fer Tesbit Edi/d; 

Adana: (Vatan) - 23 kt.nwwev- ı zin lstiyeceklel'dir. Bunlardan bqka 
velde Ankarada ziraat VekJJJmJzln Devlet elinde bulmıan hafriyat ma -
reisliğinde yapdacak olan 1ıft70k pa- ld.nalannm bedel mukabilinde veya 
mu.k k~ iıJtırak edecek Ada- yardmı ,eklinde Adana çiftçilerine 
na murahhaalan, Seyhan vaH.ı .J'a1k verilmesi; Adana b<5lgesinde Akalı:. 

üııttın'ün ba.şkanltğmda bir ihsar1 ~uğu yerine Klevlant ikame edil
toplantı ya~. Bu toplantıda mesi; pamuk zer'iyatmm tevsi ve in
tesbtt edildiğine g&-e, Adana murah ki.falı için lttzumlu maldne yedek 
hasları Ankaradaki kongrede Adana parçalarmm serbest dövizle hariçten 
çiftçileri nlmma htlkinnetten 300 ton temJni; mibzer ve çapa mameleri -
mazot, SOO ton Gasyatı. 200 ton ben D.in celbi tekltt edilecektir. 

Adana Halkevinin 
Mecmuası 

Adana, (Hususi) - Adana Halke
vtnln çıkarmakta olduğu aylık c:Gö
J1lı:ıler> mecmuası gerek tab'mdakt 
g1lzelllk, gerek mtındenıcatmdalri zen 
g1n11k bakımmdan parti Ge.ieı Sekre

terll~nce takdire llydt ~°' ve 
para yardımlyle mtlJd.fatıandınbmf
tır. 

IZMITTE 
lzmlt (Haısus!) - C. H. PartJsi 

merkez kasa ymi idare heyetine 
Saını Kalemci, Faik NOzbet Belgtn, 

Yusuf BUgtını, Sadettin Dinçı.,. Sa
dettin Yalım, Mftfit Iş;Uay, İrfan 

Dergin l!eÇilmlşlerdlr. 

Romanyalı Göçmenler 
Sıvasta 

SIYU, 17 (A.A..) - DOn gece Ro
manyadaıı fehrtmize btrtnci partide 
23 baneHk 90 kifi ve ikinci partide 
de 28 hanelik lC>ei ki cem'an 196 göç 
men g-elmiftlr. Bunlardan btr kısmı 
Yıldı:zell kazasında diğer kısmı da 
merkesin uıa., nabiyesinde l.MAn e
d.llecelderdir. 

Vanda Hamal Te~killtı 

cumlarmı tart ve defetmek, vata.- Ben i2lııh ettim: 
nımm, varlJi'un.Da korumak zonmda - Ar1w!aflar, Halil Ata haldlratJ 
kaldık. Bnytlk savaşlar yaptık. Bu ııöytftyor. Gerçi (kader), (te9ekldll) 

ugurda varmusı, yog-omuzu harca- alddelerintıı memleketimisi vtran et
dık. &ı gttrbQz ~ genç evlAUanmız- t:ıttnt. btzi bareketsiz.liğe dOıfQtdll· 
dan mllyonlarcasnu kurban \'erdik, ğQnQ ortaya atanlar ve bmı.lara Oe

ve fazla olarak evlmizln içinde de m&Dlı lmparatorhığumın )'l)ahDa8ı 
rahat yUzU görmedik. Müstebit pa- sebepleri ara.ıımda mQhim bir ys a
dipJılann zalim idarelerine kar91 yı:ranlar vardır. 1l"ak&t uzak, Jalmı 
kavgalara giriştik. Onların saçtıkları pek kanıpk '"pek~ Amillerin ne
titne ve fesat tohumlan yllztlnden tJoeleıi olan tarihi vAlaalarm bu de
blribirlmtzı kirdık, geçirdik, bUtttn rece bultlfJfUrilmeıd, bir tek llebeple 
bu henglmeler arasında yurdumuzu izahı kaba1 olunabWr bir ~ 
imara, toprakla.rmıızı. madenlerimizi defl1ldtr. Es&9eıı o ltıkatlar fJ'V'9'fllce 
ifletip zengin olmrya vakit ve imkfı.n Yardıyaa bu g1ln yine vardır. Bana 
bulamadık. rağmen glSrOyoruz ki, milD bakQme-

HalU Ağa atıldı: te ka~tan sonra, bira eYVel say 
d.ığmus be!Mar, musibetler ortadan 
kalkınca köyler, kasabalar, dallar, 
ovalar ağaçlan:mıya. ~enmiye, 

bağ ve bahçelerle Mwıenmiye başladı. 

Çittçlleriml2: kırlarda bir ka.rq ~ 
Yrl bırakmamak hususunda btrfbir
lerfle ya.rq ediyor1ar. Yer ys mamu
reler vOcude geJdl. gellyur. cnwun 
h1mnetiıd. hayranlıfou çeken yeni 
ve JruvTem btr dev:1et kurduk. Bu 
haller de tabat ediyor~ (kader) e 
inan1'Jl'UZ bizi harekctınzHte cm
~n., ~dtr. Akstne olarak. Ha· 
Hl Ağarım anlatmak ~gibi, 

felAkeUere katlanmak hususunda bi
ze yardnn etm"- kaJb kU\'Teti ol
mu.ıur. Yellıe, ttttura ~ kalkan 
olarak kullanıhmştır. Yahya Kema
ltn btr fttrinde "1 beyitler nr: 
8-lmder,pleaben ......... 

- Efendim, in.san ferah evlerde o
turmak, rahat ya.fMD&k, yurdunu gü
zelleştirmek, milletine, hükQmetlne 
faydalı olmak için ı:aıı.mak. zengin 
olmak ister değil mi ! Halbuki bir 
zamanlar bu memlekette zenginllk 
te bUytlk ba.t belA.sı idl. Kap! kullan, 

ef)nya, köyleri, kaa&bala.rı b88mca. 
doğru vakti, hali yerinde olanların 

evlerine girerlerdi. Paralannm nere
de saklı buluııc:tutunu söyletmek için 
zavallılarm göbeklerine kızgın Ya# 
akıntılar, tırnaklarını sökerler, gözle 
rinin önünde çoluk çocuklarına da
yandmaz ha.karetler yaparlardı. Eş
kıya gider, ııalgmetlar gelirdi. Bun

lann mbntl, ifkencesi de ötekilerin
kinden aşa#l kalmudı. Şu halde 
zengin olmıya değil. zenginliği belll 
edecek bal .... hareketlerden saımı
ımya çalıfmak akıllı ifi idi. Bundan 
~ klınM,, ~ bftyttk, güzel t!V 

yapbraıı.&L Ta~umda ktlbey1'n at
lar beel~. Herkee aflMinin na
takuma yetecek kadar ça.J.ışır, ka· 

zanmh. Hamdolımn b1ttQn bo dert-

.... 
o.tm _. ..... _ lll;JM lllb ltyle ... 
........... ~ ıtbl ...... ...,.... 

İskele meydanındaki bozuk yoll:!r 

tamir editm1' ve çarşı caddesindeı:I * Her sene olduğu gibi villyet, 
yaya kaldırımları altından geçmekte fidanlık idarem. bu sene de halka a -

Van. (Huswd) - Şebrtmta illkeJ. 
sinde kuru!mUllJ olmı hamal tAlf)d -
)AtJ • ~· ftccar!anma 
bu teıışkfl&ttan dolayı ınemmındar -
lar. Motörle gelen ~ ~tıl
ması ve motöre tahmil işleri bu t.eış

klltt taratından yapılmaktadır. Teş 
kllltm ~ B. Nedbn gettrtJmit -
tir. Bu 9Ul'etle hamal derdi ortadan 

... 
........ bfaya 1aır9' ~ 

(Rind) keHmeri yerine (Tlh1c) ke
Umeıd konahınca bo beyitler de bi
ıdın ~ lfade etm~ olur. 

- E!endbn, ya o A.98.r ve mtnte- Bunca maceralara rağmen TUrkün 

lerden kurtulduk. 

Diğer bir köy?ll söze karı.ştı: 

olan kanallzuyon işi bltm i~ ve bu 

yaya kaldınmlan beton olarak ya: •

b:rılm1'hr. 

* Kartal, (Vatan) - Kartal ve 
mIDha.katı halkmm sevgili ve kahra

man ask:erlerlmtze verecekleri hedi

yeleri toplamak için bJr komite te -

,ekkW etmtıpttr. Bu komite sftratle 
ça.ltfmaktadır. Bir 1aSim halk ta he
diyelerini kendileri bizzat Kartal mer 
kezlne teslim etmektedir. ? 

Belediyemiz de a.sker ailelerine yar 
dun için tahakkuk ettirilen paraları 
mflkeileflerinden tahsil ebnektedlr. 

Antakya Hava Kurumu 
Antakya, (Husust) - Hava Kuru

mu VUA.yet idare heyeti vtılyet ma
kamında Ye faJıı1 b&.fkan Vail ŞUJıcrU 
Sökmen80erln riyasetinde toplan • 
nu.şt:ır. 

Vllt\yet idare heyeti ba.fkanlığma 

Selim Çelenk intihap edilmiş ve Ha
va Kurumuna daha genif ve devam
lı irat kaynakları bulmak !Çin muh
telit mevzular Uzerlnde mllza.kereler
le yeni kararlar alırufbr. 

ışılı olarak 1000 elma, 4000 armut. 
1000 Vişne, 1800 Kayısı, ve mecmuu 
208380 e baliğ olan muhtelif cins fi
dan tevzi etmiştir. 

* İzmit - Kocaeli Barosu retali
ğine avukat Sedat Pek seçilmiştir. 

* Haftalardanberi ~ az mik
tarda gelen mangal kömürü madra
bazlar taratmdan ta. a,ehir haricinde 
almmakta ve kilosu ytıı-.. ~·- fiyatla 
satılmaktadır. Halk, bu vaziyetin ia
llhmı tırtemektedir. 

tamamen ka.llcnuF. 
zim belA.sı. Onlar da camınıza tak et- demtr karakterinde, çenk nıhunda 
mS.fti. ~ ıtekJzde btrdi değil mi? hiçbir deg1"1dlk olmam~. BugQn-

8UrSada ipek ihracatı aaıbuki c;ok cteta mahıJunbntıztt rnt11- ld1 TOrklerin, Yalrtlle kocaman tın· 
tezimle ~ardef1 peyt yapmak zorunda peratorhık!ar, medeniyetler ktırm~. 

Bursa, (HusUlll) - Bulgarletan kalırdık. MUtteztm iltizam bedelini c!tlnyayt u~ olan kahrıunan de
yoluyla yapdmMm& başlanan thra- ldSytbntDön (gUYıerl) sinden çıkarır- · delfrindeııa ıa1 kadar farttlar:ı yoktur. 

cat Ozerine piya.-mızdan Avrupa 1- dL Butd&ydan, spadan ve diğer malı (1l"ltrat 0 fıtrat, kan ytDıe 0 Jıcandlr). 

çin •tın aJınan ipeklerden de JW"t1 llUDm'den &lclJlı ~. kendisine Bu haJdlcati bir ,.at>ancı ~an 
parti gOnderflmektl!dlr. Bu tadyet kAr kalırdı. Baan Mr batın. bılr duyın&lt ı.t.enenD ırtzıe Pransız .un 
plyuamm btns daha canlaııdmnJt- JDe7V& bahçe9lnin aı,re. toprağm b&- (L& llartha) • fU al!ır:lertni türar 
tır. Gönderilen oa bir balya lpek'e deHnl de qaıdı. ~ edmr Jllı:. edertm: 
ısı> balya c!&antft ptyawnmn n Etaek te bir ~ çdılneab. ÇQnJdl ("J'Qıidw, m.rı ına olarak. m!Det 

* GölcUk, Kahraman askerlerlml- parti Bıraeatıdzr. Avrupaya eatqia bu daT&lara. ba flkA,,etier'e iclare cıılarM fDcr1Jnce genf:t tnıparatorluk· 
ze kı' hediyesi hnzirlamaktadır. İlk rm artacagı ftmtt edDmektedtr. meeltıderinde bUılırdLBu mecliıllertD 1anmn en mtmıtaz. en fel'9lli ırtadlr-
partt olarak iki bUyQk sandık hediye --o-- ~ ..aıan ı.e mattestmlerin ,,a ı.r. 8ecl1'eleri pek wtp ve ~-
gönderilmiştir. r ıımmı, akrabllm, ,,.ııut ta <ıriagı o- Şecaat1erl bowulnıalttan maıımı bl-

* Gölctlkte Halk odası, iyi ve in- Konyada htikAr Yapanlar Jurdu, Bu ybden kDttlkleri dtftp, mlfbr. Dlııt, "f8taal. aile'rl tuDeaeri 
tızamlı çalışmaktadır. Halk odasmm bağı tarla baUne getirmekten. bin her bltanıt ruha barmet 'ft lııQra.n· 
tek eksiği bir salonu ve sahnesi ol- Konya, (Vatan) - Şıehrtmı.de de- zahmetle yettfttrdfg1miz ataçlan 9Ö- !Ik verir. Necabetıeri alndarmda, a-
mamasıdır. mır lht.lldn yapbgt lddlufle mlllık&- küp yakmaktan bqka çaremz kal- melJermde yazıhdır. BGttm hareket· 

meye verilen tUocardan ömere rnab* Şehrimiz Halkevi k14 faaliyetin! 
arttmnıştır. keme befl yUz lira para cezası ile 

* Kocaeli vtıAyeti dahilinde yeni çivi lhtikA.rmdan maznun Sıtıa Yu
sene tlltttn rekoltesi 3 milyon kilo çivi ihtiklmıdan maznun · SSrtkı Yu
kadar tahmln edilmektedir. İnhisar- valın dahi bet yUz lira para cesui
lar idaresi zUrraa. avans t evsiine baş- le iki sene mUddeUe Nlğ'deye sOrill-
lamıştır. ınesine karar vermlfltir. 

ma.zdı. Çok şmdh', ~ o lıe- ıert. b11U1n M'Vki tabılDerl a.snt.nedlr. 
Warı da ortadan kaldırdı.. Tablatin ~ derin ~ 

Dtğ'er bir arkadaf, yunimomıun len, balyalı ~ dahnalt ae
Y&ktue imar edtıeıneml9 olmumm. ...ter, :nıomnar ve efendiler kav. 
milletimizin takır dUfmtWinbı kadere mid:trler. Kahramanlıklar 'ft fddtler 
mam.mıısdan (te'lekldl1) ümar.dıe.n i· lm.vmicltrW. Bence, tnaanııp ,.....t 
leri geldiğini iddia edenler bulundu- ftftQ böyle btr kavmill lmbumı lılte-

ğıınu sl)yledi. r' mıı«t .ABall .__ ~) 

Amk sabn tükenmiş, o da kız- bırakmıştı. Merdivenlerden atağı dak. ı baklrım yok, d~e uzaklattı. Şehrin göbeğine '9aT1DJfbk. 
mııh: koııtum. Yorgunluğumu filin unut Vaziyetini batırlo-an 0 oldu. Mu.tfalr.ta yalnız kaluuftma. Kasar verdiğimiz gibi, bir mai•· 

- Susunuz da söyliyeyim. muştum. Kolundaki küçücük saate haka- Canım sigara içmek İ9tiyordu. zaya ~ üst~ alacalctmı. Ben• 
Kötü huyunuzdan bıktı:m artık.. Birdenbire kulağıma tabak see rak: ı Hizmetçi»in bıraktığı sigara pa- nvela bir berbere girip tırat 
Laf söyletmiyorsunuz ki .. Oto- !eri geldi. Mutfakta olabileceğini - Dokuza çeyrek var, dedi. ' ketindeki dört Iİgara çoktan bit• olmaiı i.tedioı, fakat Frans bu· 
mobil var ama tamirde .. Ancak hiç düşünmemiştim. Hemen ora- Yüzündeki ~i mana yine mifti. Benim alciıkl~ımı da İç· na mini oklu. Elbise mağazaam• 
bu sabah sekizde teslim edecek· ya koştum. Orada idi. Kahvaltı değifti. Dudakları solgun ve tit- mift.ik. Yukarı katta bulurum Ü· da fiipbeyi -iavet etmemdt için 
ler. Görüyorsunuz ki, yok gibi hazırlıyordu. İçeri girdiğimi duy· rekti. Sordum: midile ÇJitbm. Nitekim salonda ,öyle söylivecektim: 

y bidirun· ~Y··· Olsaydı söylemez mı ~azlıkt.an .geldi. Ba~~ bile _ç~ - Otomo~il acaba hazır mı} bir kıltu içinde ~ldum. Frana'ı _ Bütün gece bir yere da• 
~Zan: Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman r vırmedı. Bıraz evvellu o~kem. ıçın Telefon etaeniz.. bir çeyrek bekledmı. Bu esnada Tedi idim. Orada yeyip içtik, 

_ IO _ ite yaramıyacağını bildiiim i- ondan af talep etmek ıatedım. - Ben de onu diifünüyordam. üatiiMe on llipra içtim. K.apmm c:la.neet*ik. Şimdi iae eve gidip de-
~ ÇÜı bot yere lafını hile etmedim. • - Size bir ıeyler söylemek ia- Fakat garaja ~ip kendim al- önünde otomobilin dvduiunu V • • vaktim k 1e- d otu· 

• t elemek istediği.mi anlar gi· ı - Peki bu otomobil var da Sonra birdenbire yerinden hr- tıyorum. Kusuruma bakmayınız. I aam daha iyi obnaz mı~ duymupun. İçtiiim aigaralamı gıpnı:ye Sabahı~..:.. 0 ?' :. l 
0 ldu: nerede~ Belki de anahtannı kay- lıyarak: Biraz evvel hiddetlendim. Size 1 Telefon etmeği doğru bulmu- y&n!Dlf parçalannı. küllerini ve nıyd8~· . _..ı~el,.b~ nıye ~ 0 

\ ......_ Peki, dedi. Yalnız evnla bettim diyeceksiniz, değil mi} - Beni burada beltleyinA. it•l'fl kaba davrandım. yordu. Geceyi evde geçirmif ol- kibriı1eriai bir kiiıt parçuı içi- ~· ıg~ yeoe&. . ıae ~etirme-
• \ leyler yiyelim. Karnım çok 1 O hayretle bana bakıyor. Bu dedi ve odadan çıktı. Yüzüme gülerek bakıyordu. duğunu bu suretle anlat:mlf olar- ne topladmı. iz.imi kaybettinnek ~· ~ ~~le ~emez-
~· Sonra gidip otomobili ala- ~ ani öfkemin manasını anlamıyor- Bir müddet kendi kendime Bambatka bir kadın olmU§tu. du. lizunth. dim ya.. filin gibı bır tcyler an-
'11 • Size de para vereyim. ,Gi- du. Ben ise adeta hırsımdan saç- k.a.ldtm. Düfiinceye daldnn. Bu Halinde korkudan. .belecandan - Hakkınız var dedim F ran•• bullDllk iiz«e ataiı latmak lizımdı. Bu tekilde ha· 
~ İi11t baş satın alınız. Sonra !arımı yolacak gibi oluyordum. belalı ite nereden dütmiiftüm) e.er kalmamıştı. Mütebessim. fCD - Şu halde siz 

1

benim)~ ga· fırladun. reket eden aaba.hla.mıt bir ada· 
~•Pacağımızı düıünürüz. Şi.m- Deli gibi odanın için<le dolaııyor. Pitman olur gibi iken Frans'ın bir hali vardı. raja kadar gelmezsiniz. Beni bu- - VD - mm br8f olm.ıya da vakti yok-
~ eye hizmetçilerin dönmesine Duruyor, yüzüne hiddetle bakı· ~el yüzü gözümün önüne gel- - Peki.. Arblc bunlardan 1 rada bekleyiniz. On dakikaya Frans'm otomobili mavi renk· tur. 
"'i~al yoktur. Onlar hafta sonu yor, yine dolaşıyordum. Frans dı .. Fakat kız hi.la avdet etmi· 1 bahsetmiyelim, dedi. Güzel bir 1 kadar gelirim. te, büyük, altı silindirli bir Buick Araba bir dört yol ağzında dur 
'ltıt İçin izinlidirler. Evde ben merakla sordu: yordu. Nerede olabilirdi} Birden- kahvaitı edip karnımızı doyura- ! Beraber gitmeği teıklif ede- idi. Kendim iyi araba ku!\andığım do. Nokta polis her geç.en araba· 
~ ~ın. Sizi beklerim. Biri kapı- 1 - Ne var) Ne oldunuz} bire merak ettim. Biraz daha bek lım. Burada mı oturalım, tepsiyi cektim. Cesaret edemedim. Or- için başkalarına pek eımrnyetim ya dikkatle bakıyordu. Tabii o 
~laraa açmam. Arkadan da 

1 

Bu defa artık bir bomba gibi ledim. Hala yok. Bütün evi ara- yukarı mı alalım, ne dersiniz) tal.arda dola§m&Dl doğru değildi. yok.tur. Fakat Franiın nastl oto- meyanda bizi de süzdü. Frans fe. 
~ ~· İ koyarım. Anahtarla da ol- , patladım: mıya bqladım. Her odaya girip Mutfakta yemeğe ka.:rar ver- Tam kap.dan çıkarken bana dön. mobil kullandığına bir kaç dakj.. na halde sinirlenmif görünüyor-

1l'tıse açıp içeri giremez. - Otomobiliniz vardı da neye çıkıyordum. Hiç bir tarafta yok- dik. Hayatımda bu sabah kah· dü ve sesi titriyerek: ka baktıktan sonra emniyet et- du. Yüzü tekrar sararmı§tı, du· 
'ıı' Biraz evvel otomobilden bana söylemediniz? Yabancı tak- tu. Üst kattaki hizmetçi odala- 1 valtıaının lauetini unutamıyaca- - Beni bddiyecdr.iniz, sit· tim. Çok mükemmel suretl4!' di- daldan titriyordu. Poliai.n her 

~ttiniz, değil mi) silerde sürttüm, durdum. Otomo- rına varıncaya kadar aradnn. Bu· ğım. Bundan nefisini ve bundan miyecelr.ainiz değil mi? rekaiyona bakimdi. Yanın~a o- an bizi durduracağını sandık. Ne 
......_ Evet. Niçin~ b il iniz vardı da .. ben bu kadar lamıyordum. Etrafı dinll'ldim. tatlısını ne ettim, ne de edece- Diye sordu. turmUfhım. Güzel yüzünü ve İn· i11e c geç> i;ıaretin i verdi. Fraııa. 
~Otomobiliniz mi var yoksa} tehlikeyi göze alarak ne diye Sessizlikten ba~a bir şey yok- ğim var. İkimizin de çok iftihuı Bu suale ben kızmıt gibi lrÖ- ce burnunun hareketli delikleri- bunun üzerine arabayı bir kat 

~ ~tile tasdik etti. Ben hiddet- Londra içinde cesetle dolaıtım? tu. lçime korku girdi. Nereye git- j vardı. Sakin sakin konUJUyor, ründüm. Gülerek: ni yandan ııeyretme.kten bafka daha hız fa sürdü. 
~e devam ettim: 1 Otomobil vardı da... 1 mit olahilirdi} Beni y.ine yalnız her §eyi unatmuf, pkalafl)or- - .AffedeniD.iz. fiipDe etmi,re .- JllQba.. (Aıba Tir) 
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l __ D_e_v_le_t_D_e_m_i_ry_o_ll_a_n_l_Ia_n_la_r_ı_, 
BuglDkl Program 

8 Program, 8.03 Ajans haberleri, 
8,18 Hafif program (P!.), 8,45 Ev 
kadını - Yemek listesi. 

12,30 Program. 1Z33 Yem şarltrfar 

12,50 Ajans haberleri, !3,05 Halk 

tUrkUleri, 13,20 Rady-0 salon orkes

trası. 

18 Program. 18,-03 Mllzik: Konçer
to (Pl.), 18,30 Konuşma, 18,.f:S Çocuk 
saati, 19,15 Çocuklar için musiki 
(Pl.), 19,30 Ajans haberleri, 19,45 
karışık şarkılar, 20,15 Radyo gazete
si 20,45 Fasıl heyeti, 21,10 Konuşma 
21,25 Saz eserleri ve oyun havalan, 
21,45 Rlyasetfcümhur bandosu, 22,30 
Ajans haberleri, %2,45 Cazbant (Pl.) 
23,25 Kapa~. 

Profesör Akil Muhtarm 
Konferansı 

Ordln&rytıs profesör Akıl Muhtar, 
dün saat beşte Qn.Jverstte konferans 
salonunda tene!tus ve kalbi duran
lann tekrar canlandınhnası mevzuu 
üzerine bir konternns vermiştir. 

unlversltcnin bu seneki konferans 
mevzulan harp mevzuu ile alflkadar
dır. Mesclll; bundan soııra <harp ve 
yeni g1da maddeleri için milletlerin 
mücadelesi>, <harp zehirleri ve ta
arnızı kimya maddeleri>, <harpte ee
zncılık>, <harpte kimya.nm rolü> U
zerlnde konferanslar verilecektir. ,-------.. 
KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Mi 
EKŞiLiK VE 
YANMALARINA 
karoı. fazla veya içkili bir 
yemekten sonra hissedilen 
AGRJ ve ŞlŞKJNLlKLERE 
kar§ı zararsız ve faydalı bir 
çare olan: 

alınız. 

MİDE VE 
BARSAKLARI 
alıştırmaz ve zarar vermez. 
Horoz markasına dikkat. 

1 T ercihcn büyük §İ§elerini 
alınız. Zira daha ekonomik
tir. 
Yalnız toptan için: Y cni

postahane arkasında 31 No. 
da MAZON ve BOITON 
Ecza deposu. ________ , 

Böbreklercfon idrar torbasma 
kadar yollardaki luuıtalıklarm 

mikroplarını kökUnden temizle
mek lçin HELMOBLö kullanınız 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalışma kudretini 

, arttırır, kadın, erkek idrar zor
luklarını, eski ve yeni bclsoğuk
luğ'Unu, mesane iltihabını. bel 
ağrısını, sık sık idrar bozmak 
ve bozarken yanmak hallerini 
giderir. Bol <!rar temin eder .. 
idrarda kumların, mesanede 
ta,ıann te~ekkUIUne mA.ni olur. 
DlKKA.T; H~!\IOBLÖ idrarı

nızı temlzllyerek mavileştirir. 

ısıhhııt Yekalctlnln ruhsatını 
h: l7lllr 

.iER ECZANEDE BUI.UI\"UR 

Memur Alınacak 
1 - Dcvtet Dorniryolları istasyon sınıfında Wtihdam edilmek tbere 

müsabaka ne orta. mektep mezunlanndan bal"eket memur namzedi ve 
askerllklcrbıl yapm14 lile '9'e yUkeek mektep memııılannden ı,ıetme ve 
hareket memuru stajiym aAmacaktrr. 

2 - lrltısa.bakada. kazanan orta mektep mezunlarma 60, lise mezmı
hınna 'U yUksek mektep mezunlarma. 100 lira üeret verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı yU.kaek mektep l1lCRUllan için 25.12.940 
çarşamba. lise mezunları için 27.12.940 cuma. orta mektep mezunları 
için 28.12..0.0 cwnıı.rtcsi günleri saat 14 de Haydarpaşa, Sirkeci, Anka
ra. Balıkesir, Kayseri. Ma.l&tya, Adana, Afyon, 1zmir ve Erzurum 1'1et
me merkezlerinde ve Sıvaıı, Eskişehir cer a.tölyelerlnde yapılacaktır. Mü
racaatlar bu işletme ve atölye mDdtlrltlkleri \le ista.Syon ~iklerince 
kabul ohınar. 

~ - M~ "1tiPak .yıeraW funlardn': 
A - Tttrk olmak. 
B - Ecnebi bir klm8e öe eorti olmamaiı, 
C - 18 ya,mı bitirmi' n otwr;u geçmem1' olmak c30 yaş dalril>, 
D - Orta mektep mezunlan için askerliğini yapmamış olanların 

askertlğiı:ıi yapmasına en az bir sene zaman kalnıı~ ve lise, yüksek me
zunları lçin de askerliklerini yapın~ olmak, 

S - Mtlsa.bakada muvaffak olanların bilA.hara. idare doktorları ta
rofmdan yapılacak muayenede sıhhi durumları demlryol işlerinde vazife 
gömllye elverişli bulunmak, 

6 - MUracaat ifltidalarma bağlanecak vesikalar şunlardır: 
NUtus otlzdanı, diploma veya taedllmame, aakerllk vesikası, polis

ten tasdikli tyl huy ldi.ğıdı, çiı;.k &fi kAğJdı, evli olanların evlenme cüz
danı, 6 adet vesikalık fotoğraf, 

7 - Daha fazla ı:aaHmıat almak istfyenlerin işletme midQrHUd.e
rtne veya istasyon vefllklerine bl%at m11racaat etmelidirler. 

8 - l.atidalar yük.sek mektep mezunları için 23.12.~0 lise mezunları 
l.çln 2(.12.940 ve orta mektep ı:nezunlan lıÇln 26.12.94<> günleri saat 12 ye 
kadar kabul ohınm. (83Gl) (1US31) 

* Muhammen bedel, mu"Yakkat teminat ve miktar!arile cinsleri ve ek-
siltme gün ve saatleri a..şağıda ait olduğu UstMi hiza.mlda yazılı ~ap 
traversler her llste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve kapalı: 
zarf usuıu ile Ankarada. idare bln8.8Uldıı satın alınacaktır. 

Bu lfe girmek i&teyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat 
De kanunun tayin ettiği vesika ve teklltlerinl ayni gtln eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lAzmıdO'. 

Şartnameler parasız olarak Hayda.tpa.şad& Te8el1Um ve sevk şetli· 
ğtndc, Ankara.da malzeme daJreetnde ve Eskişehir, 1mılrde ~ idare ma
ğazalarmd dağıblmaktadır. 

ı..ıate Mlldan omsı Bdıer actedf 
No. adet Mahammm luvakkat Eksiltme 

cüıı ve 
SaaU 

BedeU Teminat 
L. Kl"fo L. .Krf. 

- -- --------------
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

46000 C&ı1 hat kayın travenı 

60400 > > > > 
l:SOOO Kayın köprü travers 

8600 cart hat kayın travers 
8800 > > > > 
4060 > 
6496 > 

> > 
> 

> 
> 

2,40 
2,60 
4,00 
2.10 
2,20 
2,00 
2,00 

6770,- ) 
9102,- ) 
4250,- ) 2.1.~1 

1354,50 ) perşembe 

14.52.- ) saat 15,30 
609,- ) dan itibaren 
974,40 ) 

8 1561 > > > > 2,00 
2,10 
2,25 
2,50 
3,US 

234,15 ) 
O 5COOO > > > > 

10 40537 > > > > 
11 111748 > > > > 
12 391:51 > > Çam > 
13 30000 > ~ .> >) 

2300 Çam ma.k&8 travenrt) 

* 

7130,- ) 3.1.~1 

5810,42 ) cuma 
14924,80 > saat 15,30 

7416,29 ) dan iUba.ren 
) 

8660,.25 ) 

(11762) 

Vagonlann tahmil ve tahliye müddetleri için Haydarpafa ve İzmirde 
c8• ve diğer istasyonlarda <6> saa.t olmak tlzere verilmekte olan mühle
tin tatbikine aynı ,artıarla ikinclkl.nun 941 tarihinden itibaren ikinci bir 
iş'ara kadar devam edilecektir. 

Fazla WııilAt için istasyonlara mUracaat edilmelidir. (8701-11843) 

!:llniz1 Badrora ~saatinizin ayn., bozulabilir. 

~'!..~:.; M A R V İ N 
Saatinin ayan hiç bir zaman bozulaoıaz ! 

En zarif M A B 1' 1 N kadm ve erkek aaatlerl 

15 SENE Garanti lıe ve 6 Taksitte 

SMAN Ş ve Ski. 
Müesııeeeslnde ııa.tıhr. Galata, Biiıkalar cad~ No. 59/41 Tel: '1878 
Beymıt: t.l'nivenılte Cad. No. 28, Kadıköy tıııkele caddesi No. 3%/2 

Devlet Denizyolları ilanları 
ANADOLU HATTI SEFERLER} 
İkinci bir lltına kadar Anadolu hattının 103, 118, 2e4 ve 215 numa

ralı seferleri yapılmıya.caktır. (11915) 

Maarif Vekilliğir.d ~n : 
3803 sayılı kanuna "tevfikan açılan koy ensUtUlerinden mezun ola

cak öğretı:nenlerln çalışacakları köylerde yukarda sayısı yazılı kanunun 

16 neı madde!!lne göre yaptırılacak ilk okul binaları plAnlarının hazır
lattırılması işi 20/XII/940 tarihinden 10/Şubat/9U tarihine kadar de

vo.m etmek Uzcre memleket mimarları arasında müsabakaya konulmuş
tur. Bu mUsabakaya alt şartnamelerin 20/XII/940 tarihinden itibaren 
Ankarada Maarif Vekilliği ilk tedrisat umum mUdUr!UğUnden, tstanbulda 

ma.artf mUdUrlUğünden ahnabllcccği vo vekllliğtmlzce neşredilerek resmı 
okulların hepsine gönderilen tebliğler dergisinin Uı\n tarihi haftasında 
çıkacak nUshasında da görllleblleceği illln olunur. (8734) (11906) 

Sahibi ve Neşriyat MüdllrU: AHMET EAUN l' AJ..lf Ui' 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

Baş, Dif, Reate, drip, Romatizma 
Nevralji, Kırikhk ve Bütüu' Ağrılarınızi Derhal Keser 

icabında ıoode 3 Uf' atıoabUlr. T AKLl:TL!:RINOl!:N SAKININlZ. 
HF.R VEROF. PULLU KUTl"J.ARI ISRARt.A ISTF.Vl~IZ 

Maliye Vekaletinden : 
- Gümüş Yüz Kuruşlukların -
Tedavülden Kaldırılması Hakkında İlan 

GQmüş yUz kuruşlukların yerine gUmüş bir llralıklar darp ve plya
ııaya. kAfi miktarda çtkarılmıl} olduğunda.n gUınUş yUz kuruşlukların 

31/İklnciltAnun/1941 tarilıünden SOflra tedavWden kaldırılması kararlq
tınlmıştır. 

GUı:nUş yüz kuruşluklar 1/Şubat/1941 tarihinden itibaren artık te
davUl etmlyecek ve ancak yalnız mal8&ndıklarile CUmhurlyet merkez 
bankası şubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde güı:nUş yt2z kuruşluk bulunanların bunları malsandıklarlle 

CUmhurlyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri llln olunur. 
(70025) (10216) 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Bir sene mUddetle heea.p mUtehassıslan refakatinde staj yap

tıktan sonra latanbul, Ankara, lzmir, Bursa, Adana, Mersin, Samsun gibi 
vlllyet merkezlerine tayin edilmek Uzere mUsabaka Ue hesap mUteha.8-
sıa muavini alınacaktır. 

2 - MUtehnmııa muavinlerinin aylık UcreUeı1 100·120 lira olup 
imtihanda muvaffak olanlara 8656 sayılı kanun hUkUı:nleri dairesinde 
ücretleri verilecektir. 

3 - M:Uaabaka lıntihaı;ıma girebilmek için memurin kanununun 
beşiııci maddesinde yazılı şarUardaıı maada hukuk veya iktuıat fo.l<W
telerinden veya siyasal bilgiler okulundan veyahut ticaret mektebinin 
yUksek kısmından veya bunlara. muadil ecnebi mekteplerden mezun bu
lunmak. Ve mı nskerllk hlı:metlnl bıtirmlf olmak tarttır. 

4 - MUsabaka imtihanı 25/12/940 tarihinde İstanbul Defter
darlığında mUteş~kkil imtihan heyeti tarafından yapılacaktır. 

5 - İmtihana girmek isteyenler yukarıki tartları haiz olduklarına 
dair olan vesikalarını ve 4,5X6 eb'adında fotoğraflarını ve !}imdiye ka
dar bulundukları vazifelerle a~ sebeplerini gösterir kendi el yazı
larile yazılm111 tereUı:net hallerini raptetmek auretlle bir istida ile ls
tan bul Defterdarlığına 20/12/940 günü mesai saa.Untn hitamına kadar 
mUracaat etmeleri lcabeder. 

6 - 1mtihan A~ğıdaki mevzulardan yapılacakbr. 
1 - Hes.ı.p: kesri ad1 ve af&?1, faiz ten8.8Up, iskonto, taksim, 

mütenasip, 
2 - Hendese: satıh ve hacim mesahalan 
3 - Vergi hakkında umwnı maUlmat. 
' - Ttcaı:1 usul defteri. (11787) 
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Türkiye it &ı.&..--. para yabnnalda yalna para lııto 
riktinnit olmu, aym zamanda taljhinig de denemif 

o'unuıuıs. 

Kef;ideler: ' Şahat, 2 Ma7Ja, 1 KQQ11-rah ve lrrı.ııı.b&runı he-
1 A#US~35, 8 lldociteşr:.ı ta- ıı:ıplaruı~ eu as eW llrwu bo-

rlhlerlnde yapılu lımanlar kura~ dahll eclW.rlu 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Gümrüklerdeki Sahipsiz ve Kaçaft 

Eşya Satılıyor 
Mıktan Değeri 

Kllo Gr. L K. 

• adet 68 00 
24 adet 51 60 

351 500 157 36 
577 1500 192 08 
437 144 88 
489 145 98 
534 17, 03 

2586 1038 60 
34 500 63 83 

181 143 44 
20 126 10 

2020 997 40 
10410 2723 17 
1415 141 50 

2 850 357 00 
14 500 59 87 

6 300 55 75 
88 - 330 150 

9940 - 672 75 
- 700 59 65 
- 630 51 36 

10400 653 20 

4600 - 336 85 

550 - 105 77 
315 700 1962 80 
69 - 317 25 

700 - 54 20 
- 800 63 00 

3375 - 420 00 
110 500 

7 650 
246 -
28 -
17 500 

123 200 

60 00 

60 00 
286 30 
75 04 
51 84 

120 80 

E,ya cinsi 

SUs ve ev köpeğ1 
Pamuktan dona~ erkek ppkaaı 
Toz şeker 
Kesme şekrr 
Ağaç çerçeveli teneke levha 
Vernikli boya 
BitUı:ncn 

Ağaç kundura çMsl 
Oto iç ve d111 lllBUği kulla.nılnu; 

Boyalı vernik 
MUstamel pamuk kilim 

Kendir ip 
Delinmiş otomobil yayı 
Matbaa mUrekkebt 
Blriyanttn 
Paslı tabanca ,arjuru 

Paslanmış toplu tabanca 
Demirden mnkinell çocuk oyunc$ 
Ateş tuğlcm 

Safi ipek m cnsucat 
Safi ipek mensucat 
Adi demir tel 

Dikenli demir tel 
Adi demir çubuk 
Sun't ipek ipliği 
Ağaç metre (Transit) 
Köhne demir mamulı1t7 
İpek mensucat 

Adi demir fıçı 
Pamuk ipliği 

Oldse oğlak ve keçi derlst 
Bir yUzU boyalı kAğıt 

örme pamuk mensucat 
Pamuk mensucat 

Motosiklet aksamından demtr sele, dişli, cSJ 
yatağı tel vesa.lre: 

Son Telgraf gazetesinin 5/12/940 nUshasmda llAn edildiği Uıt~ 
yukarda kilo değeri ve cinsleri yazılı eşyanm satışları 20,23,24,25/12~t 
gilnlerlnde Sirkecide Reşadiye caddesindeki halı antreposu dnhfilJJ" 
gümrük satın müdUrlUğU mllzayede salonunda yalnız 25/12/940 gilnoııe 
tesadüf eden satış ikinci komisyon tarafından Kuruçeşme antreposund' 
1549 sayılı kanun hUkmüne tevfikan ve 2490 saYııı kanunda yazılı: tJ,51.ll• 
ler dahilinde açık arttırma usulile saWacaktır. İsteklilerin ihale gtınJerlil' 
de saat 12 ye kadtU' 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ibraz eyııycrel' 
% 7,5 pey akçelerin! vezneyo yatırmıf olmalan lAzımdır. İhale gUnJeti11' 
den evvel 3 gün zarfında sabah saat 9 dan 12 ye kadar alıcılar eş~ 

anbarlannda usulü dairesinde göreb!lirler. Bu eşyalardan maada her gllll 
müteferrik eşya satışı yapılmakta olup listeleri salon ilAn tahtasında s.S'' 
lıdır. Telefon: 23219 (11661) 

B1r bakkal dQk'!rtnmd•smm. İçeriye b1r m~ g1rd1 ve şeyıe 
bıi Wepte bulundu: 

- Balla bir paket mı.karna VU8flD.be... 

Derhal hükm~ '.k1. karşuuzda g-özQ bağlı hareket eden. 
ağzmm tadmı bllmiyen neviden b1r insan vardır. 

Bilerek ve dl1ştlnerek hareket. eden, ağzmm tadmJ bilen ad&JSl 
ne mi yapar? 

Herhalde gözü bağlı bareket etmez sadece der ki: 

- Yayla makarnası ilterim! 

(YAYLA) Memleketin en bUytlk makarna tabrlkamdn'. Anad0:ıl 

yaylasının meşhur sert buğdaylıı.rmm irmiğin! alır, makarnasın1 

onunla yapar. Sergilerde mUk4.tat1ar kazarunasmm, bv tanıfU' 

aranmaemm ve sevilmesinin hllaneU budur. 

Gözü b8ğlı hareket eden neviden bir tn.sa.n olmadıgmm kcııdl 
kendiniz ISbat ed.lnlz. 

Bakkalmıulan makama alırken (YAYLA!) diye rJrar edjniı
ANKARA MAKARNA FABR1KALAW 

ŞIDI t DEıllRJiAN wı ORTAôl 


