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Hürriyet Kelimesini ve Vatan Me/ humunu Dilimize 
--- - -- -

Sokan Büyük Türk, Yüz Sene Evvel Doğmuştu. 
Yuz Sene Evvel 
Doğan Yıldız 

'tazan: Ahmet Emin YALMAN 
,. ürkün ruhunu nesillerce 

vatan sevgiaile besliyen, 
"'1.ra vatan mefhumunu yeni 
t._ -. ile ö~r.et~n, (hürriyet)_~~
~mi dilımıze sokan buyuk 

k, yüz sene evvel doğmllftu. 
Namık Kemal. asırlardanberi 

ruhunda zulme ve geriliğe 
toplanan iqanı dile getiren, 

"yet ve ter.deki mücadelesi 
cüretle, oearetle, bilgi ile, 

bayrak açan adamdır. 
t:ı~inlerce Türk onun Vatan ve 
""8tresini, onun Cezmiaini oku· 
"'bilmek için menfalan göze al· 
~lar. onun kitaplarından aldık· 
~ atqi muhite yaymayı vazife 
~itlerdir. Bütün bir Türk nea· 

Namık Kemalin kitaplarını 
~ak, elk kopye etmek ve 
t.:rnıak için kurulmuı gizli bir 
'-ıiyet manzarasını göstermiıtir. 
Namık Kemal, yalnız bilgisi 

iman ve kan,ati ile, yazıt 
'-dretile değil, vatani ablikile 
; Türk milleti için canlı bir ide· 
~ lnertebeaine yük.aelmiftir. Mev· 
~ •e ikbal hıraile gözü dönmüt 
~ muhitin ortaaında doiduğu 
~. yqadıiı halde bir saniye bile 
~ülınemif, bir saniye bile pren. 
~lerinden fedakirlıia razı ol· 

mlf, ideali için her felakete, 
ukubete seve seve katlanmış· 

Naır.ık Kemal, sarp bilgiaini 
~ir surette hazim ve temsil 
biı · a,n4ı. '-is ve ~· 

a sıeçtrdiii menfa ııeaeleriO· 
bilıiaini, ıörüıünü, dü,ünce· 

~i çok gcniıletmiıtir. Londra •e Pariaten lstanbuldaki doıtla
taaa. yazdıiı mektuplarda şu mÜ· 
~f&Jlın hiçbir zaman arkaaı 
~ilmemiıtir: İnsanlara tatlı rü· 
>tlar vaadeden ihtilalci on seki· 
tlaci uır mı yüksektir, yoksa bu 
~leri yerine getirmiyen, fakat 
~~)~ sahasında ilerilemeler kay· 
~en on dokuzuncu asır mı il 
Namık Kemal, garp i.lemile 

~~n bu 1Jkı temaslarına rağmen 
"'IÇbir zaman Türk köklerile 
~· ve alakasını kaybetmemiı. 
"llÇbİr zaman bir kozmopolit ol· 
"-mııtır. Eğer mazinin büyük
Jaklerini ve güzelliklerini göre
"-ydi ve yalnız ecnebi ölçüle
lilai kabul etseydi bildiğimiz ve 
""diğimiz büyük Kemal ola· 
"-zdı. 

Kemal, bütün devrinin insan· 
1-; gibi, ideallerinin hezimete uğ. 
~ına kendi phsı İç.İn -değil, 
>.art için yandı, tutuıtu. cVatan 
~n. ben mahsun .•. > diye· 
~ gözlerini hayata ywndu. 
Karanlık bir zulüm ve tazyik 

~ .... i... Sonra yeniden bir güneı 
"Oidu ve Kemalin yeis içinde 
'-ride bıraktığı emanet en layık 
'11ere geçti. 

'r wihin hazırladığı bu mucize
~ il~ gören ve sezen adam, Se· 
"ilik Askeri Rü,diyeainin riyazi· 
>e muallimi yüzbaıı Mustafa.dır. 

Ruhu Namı.k Kemalin idealle
~· yuiurulan bu sert tavırlı, tat· 
~ lcalbli adam, talebesi arasında· 
t~ küçük Mustafayı dijer herkea
;ıı ayırdı. Günün birinde onun 
lliinde durdu: 

L_ - Oilum, dedi, sen Mustafa, 
"ell Mustafa olmaz. Sana bir 
"'-hlaa takmak lizım... Senin 
'clın bundan sonra Mustafa Ke· 
.__l olsun! 
l Acaba yüzbatı Mustafa, bu 
""'1eketile (Kemal) adını en la· 
ttna verdiğini, günün birinde 
t. llatafa Kemalin Harbiye mek
lı binin genİf kovuılannı Kema0 

"il •atan kaaidesile pervaaızca 
~latacaiını. ancak piftar muha· 
••belerinde iken el<ien dütüriilen 
:,-lan bayraiuu ele alarak 
"\eıııallerin, Mitlıatlann rüya. 
~ göremedikleri yüksekliklere 
Wtaracağını hayaline getirmif 
'-iydiil .. 
Namık Kemal, ruhun tad ol· 
~ nurlar içinde rahat uyu .•• 
f &lan umduiundan çok fazla 
~iz ve kemal bulmuıtur ve bü· 
~ dünyaya hakiki inaanlıiın ve 

tiki barııın nurlarını uçabile
~ bir mi.nevi olawılıaia var· 
~-

Jiürsem Görmeden .Millette Ümmit Ettifim Feyzi, 

l " .... zıls n Senki-kabrimdı Vatan Mahzun, Ben Mahzun 

Türk Gençliği-Mahzun Olma Üstat, Millet, Ümit Ettiğin Feyzi idrak Etmiştir! 

Büuük Ataiürk'Un N .m1k Kem11 Hakk•n1a Bir Sözü ı 
Ebedi Şef Atatürk Süyük Millet Meclisinde söy

lediği bir hitabede büyük vatan piri Namık Kem•l· 
den ıu ıekilde bahaetmiflerdi: 

cArkadaılar 1. 
Milletimiz bugün bütün mazisinde olduğundan daha 

çok ve ecdadından daha ümitvardır. Bunu ifade için 
şunu arzediyorum: Kendilerinin tabiri veçhile cennet· 
ten vatanımıza nigehban olan Namık Kemal demİftir ki: 

Vatansa bainna dUtman dayadı hançerini 
Yok mudur kurtaracak habb kara mid.-ini? 

lıte ben bu küraüd en bu Meclisi Alinin Reia 11fatile 
heyeti iliyenizi tetkil eden izanın her biri namına ve 
bütün millet nimma diyorum ki: 
Vatanm balnna diifman dQadı hançerini 
Bahmur kurtaracak bahtı kara mid.n. 

İNGİLIZ 
Donanması 

Adrigatikte 
Bari, Draç ve 

Avlonya Limanları 
Bombardıman Edildi 

AYloarara ıoo 
Tan Hile Abldl 
Londra, 20 (A.A.) - lngiliz 

nmirallik dairesi tebliğ ediyor: 
Akdeniz donanmasının aiar 

• e hafif cüzütamlan ltalyanlann 
.rnavuthıkla olan bahri muva· 
11a hatlarını zorlamak üzere Ad· 
~·atik denizinde bazı harekette 
ulunmutlardar. Akdeniz donaQr 

• ıaaı bqkumandanlıiının bildir· 
.. ğine göre, 18 birinci.kanun ge
esi Amiral Pridham Wippel" in 
umandaaa altında bulunan kru· 
..tzör ve torpido muhriplerinclen 

ı .ıirekkep bir kuvvet Adriyatik· 
• Bari ve Draç limanlarına ka· 

.ar olan ıkıamı tamamile taramış· 
r. Hiçbir '<iütman ıemiaine te
.:ıdüf edilmemiştir. 

. Api aece sarfmda bissat bat
umandan tara&ndan idare edi

ca D"laWardan miilelm.p diler 
.. ir Jmvvet Olrmto boiumı ıe-
~ cenubi An. . ltal-,.. ~... ... 

Bütün bu harekat esnasında 

dütmaııan hiçbir mu'.bvemetine 
tesadüf edilmemiftir. 

ALMANYA 
ltalyaya 

Yardıma Gidiyor 
A••ı• lbt'alan 

rraaaadaa 
leçlrllecelE 

ltalyada lngiltere ile 
Münferit Sulh 

Şayiaları Başladı 
Londra, 20 (A.A.) - Müa

takil Franeız ajansı bildiriyor: 
Daily T elegraph gazeteeinin 

eaki Parla muhabirine göre, Al· 
manya, Franaa yolu ile ltalyaya 
Alman btaat.ı aöndermek kara· 
nnı vermiftir. 

Framanm itPI altmda ı.ala
nan laMnmclaki Alman lataaba· 
ela bir lnw+u+u11 itPJ altmda ba
~ m••..t•a ...... 
ttal,a,oa nakli .......... ........ 
1lllllllllİ aalh .......... kanal-
.... beldcmcl• Maretal P.W.'le 
bir ......... p vanla+wwhim•• 
B. Miller Alman Jotaatma F .... 
wslann miiMechi olnwl.- .. 

1 nldardan • • ....... 
, top ~ 
vsmiflir. 

Kıtaatın nakline ait hazırlıklar 
i.kmaİ edilmittir. Kıtaatın Bor• 
deawt mıntakaeından aynlmıya 

imade bulunduklan söylen· 
mektedir: Son zamanlarda takvi
ye edilen bu kıtaat halen Poitou• 
dan itibaren lspanyol hududuna 
kadar aahil boyundaki mıntaka· 
da bulunmaktadır. Bu kıtaat tim· 
diye kadar Jspanyada harekata 
geçmek veya Portekize karp kul. 

lanılmak üzere ihtiyatta bulun· 
ciurulınllfS& da B. Hit!er ltalya• 
daki vaziyetin vehamet keabet• 
meai üzerine bunlan ltalyaya 
söndermİye karar ~crmittir. 
((Devamı: 8L a, 8D. • da) - -



sular 
kanlı 

bu d 
ter. 
Yurd 
bUrl1 
sik 
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Sitemli Bir Bakış, Bu Çelik 
iradeyi Derhal Yumuşatb 

--6-
Nasıl 111çnmı~ar ~ sırtuKJa... Hünkara: 

ki ipekli deatarı. altındaki diba- - F ennan vkctlu Hünkln-
dan iş!emeli mintanı ve başında- mındır, yarından tezi ye>k ferma-
kı sUılü külahı ve hele belindeki nıruz yerine getirilecektir. 

1 
s;jslü kemere sokulu pırlantnb Derken, bir yan~ım da gijnün 
kakmalarla işlemnl§ küçük hançe- birinde: 
rile kibar, zengin ve nli~lu biT - B~ir, ye. ıu b.ra auratmı 
adam okluğunu bir bakı§ta anla- deii;tir vey.1 huzurumdan YJkıll 
dıklan bu adamın ağalarına ilti- Diyeceğini düşünerek hakcan
fatı onlara yakın bir saadetin lara dü§ilyordu. 
müjdecisi gibi görünüyordu. Tersanenin önlerine gelmişler-

Hızır uysallık od.ip de bu a.ia· dl. Kızakta y(ikıdip duran bir 
ya çatar ve onun ko~da yer- lialyona gözü ilişti ve kendi ıüs!G I 
leşirse kendileri de artık sokak ~ldızh. saltanat kayığının küçük.. 
sokgk sürtmek. günlerini yan aç, lilğü onun iç durumunda bir ak
yan tok geçirmek tchlik.esindcn ~i,ilamel doğurdu ve yine aYJ)İ 
kurtarmış olacakla.rd.J. sert. yani titretici esle: 

All&hın ıruiiminlcri b~ vak.it _ Kaın.n P~ d fU k.,ı.lyo• 

Refi'yi Seveııler Tarafından Gönderilen 
Çelenkler Yüzden Faıla İdi .. 

Piyasa Vaz:yeti; 

Macaristana 
Gidecek Ticaret 

ile yeti 
Macaristan~ memleketim~ 

arasuıda ticari inkişafı temin 
maksadile bir heyetimiı yakında 
Maearistana hareket edecektir. 
Müzakerelerde bulynmak üzere 
hük6met tarahnd1ln davet edi-

l len Macar ticaret ataşesi Czaky 
...,, Öu rık§am Macari&tana gidecektir. 

ı Hariciye V~kalctindcn heyetimi· 
ze riyaset edecek olan Bedri Ta· 
hir Şamanla, Tioclrct Vekaletin· 
den Zeki Zcy:bekoğlu VI' Merkey; 
Bankası kambiyo mü9ürü B. Ad. 
nandan müteıeWl heyetim~ de 
bir iki gijne kadar Macariştana 
harckc;t eçlııceklcrdir. 

İsveç e r ... ti namazı dakika M§XDAdan nasıl nu hlla bitiremedi. Ecdadı Aza. 
büyük bir sadakatle ifa ederler- mrmız az gijnde koca donanma 
se, onlar da §imden gera beş 1 yapt.rrtT, nice nice çdttiımeler Refi Bayaruı cenazesi el tistün de naldedilirke - Solda ~ CeW Danı ve Muammer Erİf lsveçten O~ Seyrnan'm riY!!ı· 
övün türlü ve ÇC§it n.evalelerl .. e çe_- m· "a ettirirdi. 7-manı ••ndetimde Öl ı .;ı__ il t' it d-'-' ..; t heyeti' bu 

" L,,11 .,..,.. ümünü teessürle haber ver- R~Eryi ~ ~~ Cel!l Bayaray kcderdide a · c· sc ı a ın wq .. care 
rezlenccckler, kadıde donmµş .;ı _ ıı...u U.ler tez go·'riil-lı.dı·r. d t • 28 '- ..ı J t b la le ektı'r 

U4' Q ..,, ... - iğim.iz eski Ba§vekil ızmir me- gönderilen çelenklerin miktan ıinc taziyetlerimiz.i ıunanz. ayın UJQe ı an u ge c · 
snğrılannı besiye çekilmiş ko§U Dedi. Arap a)?li tevekkül ve husu Celal &yann oğlu ısabrk ~;zdcn fazla ldi. * Heyet burada ve Ankarada 
atı gibi doldwarak kişneyip SJÇ- sükCtnetle: .J - ı · · üha. d l · kA ı h 

bil ki d Reasürans Umwn Müdürü Refi Saat tam on ikide Ayaşpap- Gazetelerde çıkan bir ölüm ticarı m ıe e un an annı ~-
ramıya imk!n bula . ece er i. - F eımanı şahanenizi Kaptan Bayar merasimle ebedl istirahat.. dalti apartımandan kaldınlan co- ilS.nı, birçok khnselerde Celal zırlamak üzere mü~kerclere gı-
Ağa ile Hızır çınarın altına 1 p ..... kulunuza 80··..1 .. ~. Emır· ve ~L. eh · ku· 

ı__ -..- ~·~-.... ıı;aııına bırakdm11tu. naze. otomobile konuldu. Cenaze Bayann annesinin ö1dliğii z a· ı rışece r. doğru ilerlerken iki U§U da &.u- iradenizi lahzada yerine getirir r____ d Ord M Cel B b ·---..l b h d İ 
runtulandıklan saadetin elle tu- l 5evkct1Gm. dedi. .......::nnze meraeinıin e u fi. ambuını., babası &.l ayann ını ~". ......... ırm_ıı ve u u1Usta a Dünkü hracat 

l l d ___ ..ı • fcttişi Fahrettin Altay, İstanbul otomobili ile diğer otomobiller kemfısıne t.;zıyette bulunulmu§• 
tulur, göz e görü Ür •rçc;Q.le &ltanat k.a)'lğı Eyübc gelmişti ı k 1 
) aklaşmış olduğuna hükmederek Uzaktan bijyük küçük kayıklar Vali ve Belediye Rciai Dr. Lutfi takip etınektc idi. Cenaze tra.rn- tur. Bu "nll§lığm işim Utibasın· Dün muhtelif memle et ere 
~oltuklannı knb•rtıyor, ?1cı~t ı HünltAnn kayığıpa doğru karşı- Kırdar, lstanbul Par.ti m<1fottiıi yolunu ıtakiben ~eka~ya dan ileri geldiği ve CclAl Bayann 120 b~ li.ra!a yakın b~r ihMracat 

1 ı. cf leril cı- ~ l o, M' >'-'-· .... __ ,__u oradan da Merkezefendıye gotil· . . l H kk kaydedılmıştır. Bu araua aca-
ınıııın arın ..,,ay~ n es e cı g . or ardı? En önde veziri 1'Cfat tma.ro.sıu. •wmıouKıa rülerek .evenlerin göz yaşlan annesının esaacn evve cc a ın riatana fındik, Romanyay.a ba-
ğcrlerirıl §i~ircrek, böbürlene bö- bam rahim Pap ile Kaptanı bulunan mebuslarla tanmmıı bir aruında ebedi istirahatgihına rahmetbı.e kavupnnf bulunduğu !ık, mandaline, Jsveçe tiftik ve 

bü~cl~n~==i~~~=ğ~- ~~ Hasan d~~nm ,_~~la_n çok :revat balunmakta idi. bırakıldı. öğrenilm.iştU. eaire vardır. 
- kıL-~LH ~~0~ ~u ~~mu~~=~===========~==================~~~=~~~; Bund~bqbdün~~Aum~ kekler ayCtga a~ ızıra yer dalla ~.w.. _.;ı:_ .....ı p d. k 

·· d.l ka.d Lar klukla san n -Y ou.ı~o~n. 8 ı- M•• k J" t V k•J• • T tkikl • ı 'll.Aaarz~./,te: da bir durgunluk gözükme te ve go~cr 1
: ve daham il . oka~ şalım sandalı aahile yanqtı ve 003 a 3 e 1 101ll e en JYl 1 J 1 ithalat yalnız Bruıra yoluna mün· 

ye CD ki ıraz örttüler erı --=-1 • • M.inıhor ltöıkü önün.de karaya F a k ,· r Ta 1 e b e l e r' ham kalmakta idi. 
~a§am8'. arulld··-..ı··l ve ,.~ennı çıktı. lakeıcde kibarı ulcma.i ızam. Veldl, ..__ de Te .. ,_, •teı •-•-• s•-- Llm d ote yana QiJqu er. . uuu tua1&18 • JGavr...., u.awnnım Basra yolile Amerika aıı oto-

Hızır kendine ~pılan itibar- mqayilıi fdwn. eıUn ve ayam n 1'efllklJ llna htuJoD1U111 Ondl Koruma Cemiyeti mobil lastiği ve deri gelmi§tir. 
dan sıkılıyordu ve kadmlann bu devlet ile ycni9eri, ccbcci. ~ Münakalat Vekili Cevdet Ke-j ra idare &mirlerl ve fen heyetle- C. H. P. ida.rcainde bulunan Yakında ayni yekoldadn yeni ithalat 
çekingen tavnnı ~rünce bu •ı- çu. aipah, eilUhtar oca.klannm rim lncedayı. bu sabah Viliyet 1 rile atölyelerin tamir kabiliyetle- cilk mekteplerdeki fakir talebe- eşyası bck.lenm te ir. 
kıntısı büsbiltün uttı. ağalan el pençe dmn durarak ve Partiyi ziyaret ederek Vali rini sünıtle arttırılması tedbirleri- leri koruma cemiyeti> nin ıene- İhraç Edilecek Fmdıklar 

Hele güıılerdenbcri hu}yalan- ktıdumu padiphiyj bekliyorlardı. LUtfi Kırdar ve Parti reisi Reoat ni almıglardır. lik kongr~i dün Halk Fırkl18ının Vekalet fındık ihracı için u-
nı doldurup uzun geceler rüyala- Bu her biri bir çC§it kavuk, kal- Mimaroğlu ile görü§lflüş, müt_,. Öğleden sonra Silivriye gide- İstanbul villyeti merkezinde top· gari bir fiyat tcsbit etmi§ti. 
rını aütıleycn varlığa yak}aııtık.ça la:ri. samur kürlt. hir at ve cüp- kıbcn Sirkeci istasyonuna giderek rek inşa edilmekte olan liman lanmıgtır. Öğrendiğimize göre, a)'ln 1 7 
parlak bir nur kar§ısında gözleri pelcr giyinmiş renk renk aan. bir müddet orada meıgul olmu,_ 'i.sk 1 . I . . t tki.k bn. l Fakir talebeye yardım arttmla- sinden evvel ihracat için ecnebi 
k?,m~şınış gibi aciı;ı ~~ halete kırmızı, yeşı1. ~ papuçlu dal- tnr. Bundan sonra Y edikule de- ve e e ti erını e e lf er. oaktır. E11&Sen bu ay baamdanbe- memleketlerle angajman yııpan
duştu ve ayak1;'1n bhbırme dola- kn'Yllk. güruhu y~lere kadar eği- miryolu atölyelerine giderek ali- icap eden emirleri verdikten aon· ri ilk okullarda fakir talebeye hıra Vekalet akitlerin teabit et• 
şarak sc:ı~eled1 ve: . lerek zevk v-e sala düşkünü rul- kalılarla ve i~ilerle gÖrufIDÜ§ler ra ak~am üzeri Y eşilköy Hava haftada dört 1ıün ırıcak yemelc tikleri fiyata göre. mallarını ıev-

- 5
81:21 ~altsızb' etmd ~k ~- ianm gelİ§İni tchcı1 ediyonardı. ve temaslarda bulunduktan son· İstasyonunu tetkik eylemişlerdir. verilmektedir. kedebileceklerini ve bu kayıtla 

mem. ~~ye ır oa~~ Ala dal lar 1 L========================================mukayy~ k~~ya~lannıb~ · ""l · · bakın y vu ve mma ça ara-. 
sız eg entinıze . Saad b - ~ d ... 1 ldı Sa d . . · ı 

D d. B iki dah .. li ecck a naa ogru yo a . • Ed • T 1 • ırmıştır. 1 
bir ;e;ier eanla~~eak~ hilde büyük b~ meydana h_m~ ırn ren en tti ~ Bu tarihten sonra angajman 
Fakat sitemli bir bakq. bu çelik hmç denecek b!r eurettc .kesif bır 1 Etin Top an Fı·yatı 6 Kuru(! Oüstü yapanlar hiçbir surette te8bit olu. 
iradeyi derhal yumupttı ve der- ~nlabalık toplanmıştı. Bır yanda Muntazam sıı·yor y nan fiyattan aşağıya mallarını 
hal kulaklnnnda genç kızın 0 ak- ınpahiler atlannı oynatarak sıra- a_ı aatıı:mıyacaklardır. 

1 • - il . d Ba ADI Dlflt. n1at 1'1belltlerbade BDlnenlerdea şam söylediği sözler çınladı. o ya gc mıyc ugra§ryor, az en e Son fey cticestnd bozulan A1tm rıyah 
Hızıra: tüfenkcndazlar biraz sonTR başlı- F.dirne ~~ ~ ~tr edil· llaflra Sebepler Bnhmdaja Banaatbd U,UcbrQ'or Altın fiye.h artmakta<:lrr. Dün 

c.Canımız.ı kurtardınız, biz da y~ hüner savaşına be.:orlanı- ru·· d treni ~eye kadar akşam altın 22.60 a kadar yiik-
onu şimden geru uğrunuza vak- yorlardı. Alay ü<l kubbeli büyük gın en . 1 er ktedir aelrniş bulunuyordu. Bu tereffü 
fettik> dememi§ miydi, çadrrm önünde durdu ve Hünkar muntazam 1§ eme • İstanbul BcledJye.!f et meselesi 1 başka muunuı lhmı gelen sebep- bir güıı evvelki fiyata nazaran 

Hızır da o günden sonra gece çaıd.ırm içinde Hint Ye Şam ku- Avrupa katarlan hudatlannuz lizerlnde tetkiklerine devam etmek· ıler bulunduğu k:a.naatinl kuvvetlen.. 30 kurut fazladır. 
gündüz Leyla11nı sayıklıyan Mec- mqlarile kaplanml§ geırif :ve yu- haricindeki yollarda ban boı:ak· tecllr. dlreceği söylenmektedir. 
nuna dönmüı. ve bütün vnrlığı mU§&k aedirlcrin ortamnda yük- hık..lar yilz:Cindeo bir kaç gün daha Fiyat Murakabe Komisyonunun Hayvanlı nakil ftSltalarmda j nhisarf arda: 
~ır ~~l ~.0•:nanın güzel gözle- acltilmit Aramg&hma kuruldu. işliyemiyccclclcrdir. toplantısmda oelep1erln verdiği Tenzilit 
rıne gommuştu. Çadırın dl§lllda ~hiıılim, hp- r izahatta, bu y(lksellfc hayvan ye - İ.rtanbul Belediyesi hayvmh na. Paşabahçe Fabrikası 

iV tanı derya Mustafa Pata. imamı tlşttren merkezlerde ha1km ~de kil vas:rta1arı özerbıde y.Uzde yirmi 
t;ıaü~in m~vi su~~ ~ra ;ya- Sultani Haaan Efendi, Damatza· Soruyorlar? yaptığı 1st1hllıkln sebep oldugu bil- nisbethıde bir tcru:UAt yapılmasına Tesisat Ba AJ BltlrWJOI" 

ra ılerliyen bir ka)'lga iki yanda- d Mirzazade Şeyh Mehmet, Uı- ı dirl.lın1şti. İstanbul Beledyesi bunun karar venn~ ve dlln •lAkedarlara 
ki sahile biriknıi§ halk. ko~y~a ~e f.sseyd A.hdullah, Ret. Bfr okuyucumuz Namık Kemııl doğru olup olmadığını d& mahal - tamim etınl§ti.r. inhisarlarm Pa.şabahçe rllı fab-
bakıyordu. Ba. Şevk.etli Hünka- _1 bb Öm r~--d A'"-ul linden tetkik edcccktlr. rikasında yeniden vücude getirdiği 

l ka ... ,.ı. b ...... şU eb a er, yıvu.a. e ı..ı - gtinft itin diyor k1: E } K } k H d •--•~-t b -fL-...Mh. do-· 
Tin Sa tanat )'lg& lal -::e a~~ l h VL 1:-- _ı _ v Üycdd• Eski Temas ettiğimiz birçok kim!IC]er, r ere JŞ l e iye ~ U ayın UlllilJ'"'WMC & .. 
baoa altın yaldızla 1USlenını§ti. a ' r...KÇ~uc e ın. Bttytlk ş:ıtr ve büyük vntaııper- lkmlıl edilecektir. 
Kuvvetli hamlacılarm büyük bir İmam Salih, Bqmakçızade Ea- ver Namık Kemaltn ytlzllnctt do- hayvan istoku yapılmadıkça, hay_ Ticaret OdalllllD Tebe-• Bu inşaat için 400 hin lira sar 
intizamla çektikleri kürdcler ııu- seyd Abdullah, Nak.ibüleşraf ğmn l,lı ıı;tn ynpdıı.cak ihtifal va.n yetiştiren merkezlerden frtjl- rnau fed.Unıiştlr. 
ya dalıp çıktıkça IPlııe:in suya zade Feyzullah ve Sadn A~a~o: pek yerindedir. Namık Kemnll der tcrtibntilc kesilmiş vaziyette A.skerlerimbıe kışlık hedJye te- Yeni tesisat daha az masrafla da-
aksetmis bir pmlbsma benziycn lu Tosyalı Mustafu Efendı gıbı bOttln Türk dmlamna tanıtmak hayvnn getirilmedikçe et fiyatında mini için dün sabah Tiaıert Oda.. ha iyi kalitede rakı çı.ka.rnbilecek
kayık, ;üslü bir martı gihi deniz her bireri Saadabat eğlenceleri- ınz.rmdır. Bngün Namık Kemali bu anormal vaziyetlerin önilne geç· smda bir toplantı yapılnu:tır. Top· tir. 
üzerinde kayıp gidiyordu. nin birer kutbu telakki edilen ze- bUenlerhnlz azdrr. BUtUn Halkcv- menin pek kolay olmadığını söyle- lantıya bir ~k trikotaj fabrikatB.r Bundan ha~ yine İnhisnrların 

Basındaki elmaslı 90T"gUCU tit- vat yer almıglardı. Hünk&r bir ler:I bu bUl1llt hrnk ıı.damım TUrk mektedirler. leri iştiriık etmışlercllr. İzmirde 1,5 milyon lira sarfile vU· 
rete titrete iki yana baltan Hün- hayli yorulmuş. bir hayli de hid- c~mlasma kol:ıylrkla truııtablllr. Diln mezbahada toptan fiyat ü· Kızılay askerlerimize verilecek cude getirmekte olduğu Türkiye_ 
kann biraz k~lan çatıldı ve gür- detlenmi§ti. Vatan "eya Slllstre piyesinin her zerine kilo başına 6 kurus bir dü. yünlü fanila, çorap eldiven, kazak nin en büyük Tütün İşleme Evi ve 
leyen bir aeale haykırdı: Çadırm kapısına yalcın bir yer. ene bugftn Halkcvlerı tcm"ll tcol- .şüklOk olmuştur. Celepler, Fiyat gibi eşyalar için fabrikelanmızm depolan da yakında faaliyete gc· 

- Bu ne ncep ~tir. Sa.adaba- de el pençe divan duran sadraza- lan tarııfmdan temı 11 edilmesi Murakabe Komisyonunda et ftyat- ist.ihsfil kabiliyetleri hakkında ma- çecektir. 
dın yolu lın matemha.neye ben- mn: gtlç bir şey değlldlr. Biiyle blr lannın yakında muhakknk surette lfunat almıştır. Burada bütün Ege mmtakasının 
zer. Tiz bu kara duvarlar yıkıl- (Arkası var) hnrekct zaten <ıcSaJ"('t "'e lmhra • düşeceğini temin ettiklerinden he- Fabrikatörler Kmlayın verdiği tütünleri işlenebilecektir. Tesisat 
sın ve sahil cabeca gönül açan manlığı tnblatlnde menlroz olan men bir gün sonra bu ani düşük- siparişleri en iyi kaliteden ve gayet modern bir tarzda vücude ge· 
renklerle boyanaml ( 1] (1) O r.amnn riayu evleri siyah ber TUrktek1 \-ıı.tıımel'«>rUğl, ben- lüğün her halde nazan dikkati çe. en ucuz olarak temin edecekleri· tirilmektedir. 

Bu söz üzerine Dariisaaade renkte td1. Ve Hçünc1l Ahmcdln arzu- llğtne ltlmndı, nr.flifndekt enerjiyi kecek mahiyette olduğu, ve bunun ne söz vermişlerdir. İnşaatta gözetilen gaye sadece 
ağasının siyah rengi kül ıPbi ol- su yerine getirilerek bundan sonra nrttırmak için en e:rnı:;: '!1 ran- da alı1kadar maknnllardıı, fiyat yük- Btmdan başka Ticaret Odası bu teknik bakımdan olmakla knlma-
du ve kara gözleri fıldır fıldır başka :renklerle boyatılmış ve hada- dmıanlı bir yol değil r • ıseli5inde tüccann mUessir bir rol maksatla Kızılay merkezine 5000 makta işç~rin sıhhat ve konforla· 
dönmiye bauladı. O, bir yandan nalatıımıtı. \. J oynadıklan ve zikredilenlerden lirn teberrüde bulunmuştur. rı da nazarı itibara alınmaktadır. 

1 ıu,hğm geni' Jlf'DClel'estnln önt1Dde nımle mukayefle et... SonT& da, bana buldutmı halde tanıyamadm mı f •• - Siz dalma o yolu takip ediyor· 
kıırşı karşıya duruyort'lumız... IWA bayat arkada.,t olmak glbl kurdotun Şu anda yanmda duran ve sana s~ ·.-mı.z. •• 
kolunu brrakmıı.mıştı. Sert bir .esle lllM}IDa bdlyalarm boşluğunu cözö • ı;öyUyen adam, bir uımıınlar deli gt. - BenJmle kcndin1 bil' mi tutu. 
sordu: DOııe getir-. bl ıtevdlfin f'lnffct dllLrfl ml?.. yorB11D?. Şunu bll ld, hakkımda ne 

1 «- Ne ~ttyorgun! •• Buru.ya nlçtn Haklkııtcn bu Ud yilz arasmda nl' Ptraye yan baygm bir halde ba,ı- der~,,e hflrmetkdr da\.Tanmıan, o do-
geldln! .. 11 kadar bUytık bir fark mevcuttu ... oı arkaya bıraktı. Rengi U!:111UŞ, r8z rece lehine hareket etmlş olu~!_ 

l Güzlerinden dökfilen ~yanak- Dttnyanm en gUzct erkc#'I, ve en çir- kapa.klan yan kapaJ.ı.. Dadaklan - Bllnnet.e IAyık olan imanlar 
la.nm yıkıyordu. Za),f, titrek bir kin .kadını!- Kahlmhal:ırla g1llerek tıtnyordu... hürmet görttr-. Bil' alçaia hürmet 
sesle <'evap "'erdin: MDlııle eflenlyorda •• Sen bitik bir Satfet ytne mft5tebzt karşısmda du etmek g'Wlbıç bir lfUr-

1 «- Bana ncıyın ! .. Baua merhamet halde idin.. Bu perişan lalığm çir- ruyor; 116derlnln nUtmm altına aldı- - Piraye atzma bir tokat ölçftyo-

edln !.. ldnHfinl bllsbllttln arttınyordu. ğı. hf~yatmı aıttı.'lt cdJp kıvrnııdır- nım... lhtıyatb kon~. 8 

Ateşten ve 
Işıktan Adam 

Yazan: OC YILDIZ 
l'C3.> ana Namık Kemalden ilf 
u;;::v hahseden komıularıJ1llJ· 
da.o bir marangoz olmuştu. Bir 
az dclifınen, fakat herhalde ı~ 
ki ve uyıınık bir @dpmdı. }-{ar· 
biye mektebinde iki ye~ 
o~lu vardı. Arasıra ifni bır~
karak iç ı:ebinden eski gütıkü bl1 
deher çıkanr, bana maniJarı'l1 

pek anlıyamadığım halde ÜZ: 
rlmdc garip bir tesir yapası bıt 
takun türler qkwdq. 

Bir gün bu fÜ'rl.ıri Y~ııtj 
.kim olduğuny sorclwn. Jqtull1 

sokakta vey• ~ektep~ bir pa· 
tavııtsızlık etmeden korktu: 
cOzümüpü ye de bağını ,qtr 
rna, de<ii. i~te öyle Mevli.ıı1!' 
att-~tcn ve ışıktan halkettiği bır 
insan>. 

Bir 2aman eonra Namık 1(,. 
mali kitaplrudan okudwn ı " 
!leri münevverlu ve mllUİh~ 
sıalardan dinledim. Fakat hif 
biri bana bu catqtcn ve ıpklaJI 
adam> tqbihb:ıi mıutturaın•• 
mıştır. 

Ge,en yiiz sene içinde o, bef 
dolaşıp gezdiği yerde {vatan•' 
nın içinde. dı§ınd~ Mag9stıd•• 
ki zindanında. Radostaki rneıı: 

• 1 
fasında} atC§len ve ışıktan Jt.ı.rı 
daima arkası sıra silrüklem~tlf• 

Nihayet Bolanrdaki meıarı· 
na çe~ildikten sonra da o çır• 
Y.inc sönmemİ§, hiçbir zulürıı .,e 
ihtirasın erişemiyeceği o 6,leın~e 
belki eskisinden daha kuvvet j 
devam etmiştir. İyi ve non'J\11 

günlerde zaman zııman sÖP~r 
gibi olurdu. Faket herhangi bd 
milli heyecanın, b~I muuı 
süktlnumuzdan çıkardığı anlar· 
da onu dalına ateş ve ı§ığile f4' 
nımızda bulmu§UZdur. 

Otuz sene evvelki meşrutiYe· 
tin uyandırdığı büyük ümit b1

' 

ze onun çehresinde tecelli et· 
mi•ti, Günün kahramanları urııı· ,, • J 
tuluyor, heyecanlar ifadeler~? 
onun ıiirlcrinde buluyor, v.0.ı 
yaşlan onun resimlerine dökU' 
Jüyordu. 

Namık Kemal ömrünü mua)'' 
yen bir dava ve meseleye vıık· 
fetm~, hep onun etrafında dôll• 
mÜ§ ve yÜrümÜ§ bir sekter de
ğildir. Çöken bir eski ceJl'I;: 
yetin, deği§me halinde bir 1111 

letin bütün boğuk oikayetlerirı1· 
hamlelerine, ümitlerine "e~1 ' 
renk ve ses veriyordu. 

Cemiyet ve milletin her ~~, 
selesi onun İı:endi meselesi.Yd1

• 

Fena idareden oikayet eder, (e' 
na mahkemeden, fena mernU1j 
daIJ tikbet eder, huılı umu~ 
vicdanı rahatsız eden büy(İ"' 
kilçük her ıeyle parlak 111rett.e 
mücadele ederdi. Lisan, edebı· 
yat, ilim. teknik, mektep hul#I' 
hi.çıbir medeniyet davası me~· 
lesi yoktu ki onun heyecan 1 

mqguliyeti dıomda kalsın. 
Nitekim Namık Kemalin eeie• 

biyatta da muayyen bir janrı ol' 
mamı§tır. Nazım. nesir, rorrı•l'I• 
tiyatro, tenkit. gazete makale: 
si hulasa her nevi yazıyı af11' 
ateo ve ayni kudretle yaurd1

• 

Edebiyat tarihlc;i., kılı kırk r•· 
ra.n tenkitli tahlili derinleıtire 
derinle~tire nihayet ıoık ve atef 
yayan maddeye inmek :ı;arı.1' 
retindedirler. Fakat bir yıınaf 
dağa da bu kadar ya.kından baJ' 
bğımız zaman göreceğim~ aıa11' 
zara kül, tao. duman ve bir t1• 
kım yığıntılardır. 

Münekkit, bir vatan piyetİfl' 
de belki fazla birşey görcP1~ 
Fak at onun eski Gedikpa~ U' 

yatrosunda yeni uyanmıya bat' 
lamış kalabalıkları nasıl yak•P 
çıldırttığını. senelerce eonr' 
ilanı meşrutiyette Beyazıt rn~' 
danını ne heyecanlarla dolduf' 
duğunu hatırlamak l&zımdır. 

Dil değişmiş, zeTkler de~İf' 
mil, edebiyatımızda yepyeni l~ 
bambaşka bir nıh meydana g~11, ıniştlr. Buna rağmen onun dı 
ni artık anlamıyacak bale ge~l 
mi§ en yeni gençlerimiz de dahli 
olduğu halde Namık Kenı• 
okuduğumuz zaman ayni be)'t" 
canla sarsılıyoruz. 

Ve, ahmctlertne, fedaktutık!anna 
muknbele olmak ftzere, lımnst ınmıt
tc ~ ptynno dm1ı1 al4umıya bat
lndı. Buna bil' sebep te. aesfnba ook 
güzel oldujÜnu ve mumktye b6ve -
sin bulwıduğumı sezmeslydJ. Ba ,;e
si SC'lrlyor, onun ahengine ve nağmo
ler1ne karşı nıhtınc'la derin bh· tncl
up c!uyuyordu. 

haberi aldıim ı:amaa kendini yine o
mın ayalrtanna attın.- Yerlerde sll
rfinerck ağtadm, yah'ardm... Bu ş1-

k1lyetler, bu g6z yaşlan ondıı yavaş 
y&VJıi Qlla karşı duyduğu merhamet 
hissini öltlUrUyordu. Ve n.ihayet ytne 
eskisi gibi kalbslı:, vk'd.ıuısız bir a
dam kcsUcrek seni tekmeledi "·e e
vinden kovda- Bu ıığır hakJu'ete ta
hanunlU ederek tekrar ona ricaya te
fOl>blls ettin... H:alblnd~kl nlluıyetslz 
sevgi sa.na her ~i yaptırtıyordu. 

c- Sana merhamet mt? .. Jl'IP.rha- Nihayet yine lenl kolundan tuta - dıtJ bu mTBlh mahJO.ka bAk!m ve a- - Beni böyle telı41de kalkışmııyı- ============::? 

Bu hal bir buçok MDe ~ clevam 
ettL. Sen bir ,.uzeı rtıya ,....yordw\.. 
Onun el1nde, onuu yanında bulun -
maktnn doyulmaz btr :ıe\'k, nihayet. 

iz bir snndet duymakta ldln!.. Fa
kat bir gün bu sa.adete atıf bir dar
be lndL. Gene adam t tanbnla aidJ.. 
yor, &el• .rüzll-.tQ brrakıyordu... nu 

Soğuk blr kş gttnü tıtı1yenık o

nun kapmnı ~dm... Kapıyı açn.n 
hb.zat ken41s1 idL.. Evve&A Mml lı.a· 

karctlc sUzdli; liODra kohmdan tu
tarak içeri tckU vıe bpıyİ kapecb_, 

met ımcncmıtt btlll'!ltn Jd, benim en rak knpmm önftnc getirdi-· Bir ~- taycı ruızarla.rla bakıyordu. Fakat nn:. 7..atm alzl fazla dlnllyecek do-
eevmedtğim bir ŞC;) dfr... ıeme;re yol TE'rlr gibi a•ocuna blrkar bu "-advet çok devwn etmcdJ. Plru.ye ğfllm-. Bandau eonra banıı ne yilzU-

Ölgtin bir sesle ddetıı inledin: Ura sıkr,tırıırnk: bl1y1lk hlr gayretle doğnıldo. Gözle- nüz, ne kendlnlı: lbnnsııuz... 
«-Beni bırakmayın ne oln'I'!. ~lz «- HaydJ, dedi... naaka k&pryu ,inden kin ve nefttt taşıyontn. nır-·-99 - Fakat beni MIA ııc\·lyorswı !-

dcıı ur.ak nasıl yqamn !.. yavrum ..• » o zaman kuyruğuna bası- denbfre sertleşen çclır~'ll krp k:rnnm 
«- Nedon ~ıyıınııyorson ! .. IAn bir hayvan gibi sllklndln-. Aynk- olmuştu. Aya.ta kalkarak h!ddetle - Jlahahsy!... Bu söze gQloyfm 
e-- Bunu ııru~ anlamndııuz ımf.. lar altında çiğnenen izzeti nefı;Jn \'e ıordo: bari. Bu aevgtdeD çoktan eser kal • 
«- Ben budalalıktan biç anla - &'CDÇ kızlık cıın:rrun birdenbire fe- - Peki, bütün bımla., niçba anlat- ma.dı... Kalbimde !'lize karşı ştmd' 

marn_ verao etmişti.- Avacıına verllen pa- tmızf.. ~ nefret 99 kin taşıyonım. •. 

o:- Evet! •. nu bclkl anlıımıyaca- rayı omm ı;uratma fırlatarak: - Sent:rıle dalına f tihza etmek i- _ Yalan söylllyorsun.-
ğ'ınız htr buılnlnlık!. ı·akAt... «- Kalbslz!.. Diye haykırdın-. çln!.. _Yalan söylemlye a.hşkm dc:wın. 

83zthıll taın:unlntmıya meydan br- ~onra soknk knpuıını açarak kendi- - il.o.yır! .. Alçnk, ~ftl btr adam 
:rakmııdan ~I n-esttycnı tn ISnUne Dl dışan attın. Ilt!,'km'kların UCU'lfill olllu~ımm: kıı.naatlnl bende kun.·et· Bu 8U'8da kal'fldan Nesrin görümnUş 
«öturdll.. bttııza ile: karlar aTMın~ boğuldu, gtttL. ıendlrmek için!.. Bu sırada kand&ıı Ncsıtn &'ÖrUnmUş· 
«- Bak! Dedi... Şo aynaya bak.. S1m41 söyle ba.kahm ... Bu goDll a- - Hakaret yoluna ~ olur- tü. Yanlarına ıellnoe nefeırı nefCBe: 

l'UzUııU &"Gr." Bu &uraıı beııJm ~ damı on Mille eoma yine knrı}mda ııan sarar edershı!.. l.Arkaa Tlll") 

H BIRlNClKAı't"UN 1940 
OU~lABTESl 

YIL: 1040 • AY: 12 - G'ON: ~ 
BUMI ı 1366 - ı lncJkAnuıı: 3 
utOBI: 1S69- ZlLKADE : il 
\'AKIT V ASA.Ti JCZA.~1 -C'ONEŞ: 8,22 2,S9 

OOLE : 13,12 7,ZS 
tK!NDt : llS,32 {),48 

AKŞAM: 17,H 12.00 
'YATSI : 19,22 1,S9 

1MSA.K: 6,Sl u,!U -



' 

20 - 12 - 940 

SIVAST 
iCMAL 

BDyOk 
Facianın 
HlkAyesi 

Son Fransız• ''Bu Harbin Taa""'~ 
l\lman Temulan Va•ıtaları Geçen 
Yııan; Vıhdt+ 80LTiK1N Ha "Pt•n On Mi•li 
._. "'" wnrw- ,,.... g. K --~ı· ı ı ··d '/ı , J' 

Orfi idaie Üç 
Ay Uzatıldı 

.-L • ..J --ı.~• . "·- Uvc;~ ı, ıvıu a aa va-
""'.,"ı.••" ,_.... ..... 

Meclisi, Başvekilin Büyük Millet 
Teklifini Müttefikan Kabul Etti ~•n.•1• .. ~ ~t'rm ';: sıtalarımız On MiJi 

~IU':' oı::: J:VMll tdt!; Zayi/,, Ankara, 20 (A.A.) - B. M. Ruznamede mevcut 111add.le.r- 19tiııin. Türkiye • FTanM ticaret, 
L.'!_!&!~hlJh M. wffl'in '" 1 ....__. ilik tartinde • LL hid" _L.! Mecliai buaün Dr. Mazhar c ... den askeri ~t ve yem kanu- koııtenjap ve tediye anlaşmala-
~ı6J ve p~ fJIW Y~ı .,.. ... L....:a.:_ ~ o::ker1ı: 1~ olanık -~ F,,_._ı men'in başkanlığında toplannut nuna müzeyycl kanunun b.irinci rile IMJ'butlan hükümlerinin 
~""lJni ı•nıtil -~ ub•r M.,1a .. , Franaz Muharriri ..._..... imamnclan .... -eıe midi ve celse açılırken Bolu mebu• maddesinin tefsirine ait mazbata temditlerino ait kanun layihası· 
.'ftNJAMı ılii•r tarahu, V.. AN f\ R A 1 dı. Etr.fı dikenli t.a&e ~ mıyodaıdı. Oi;rorluda ki: Dr. Emin Cemal Sudanın vefat üzerinde ge961l rnüzakere1er ve nın da hiriPQ müzakercıleri yapı!-
~"9 M.r...-J P•&ain, Fitti k- U t M UR O S Bularclaıı ber birine bir oebeta - f.ier mOclafaa Mtt.-n ettiğini b.1diren tezker.i okun- verilen izahattan eonra kabul nıtttır. 
,.,,-e nazırı M. Flanclin Almaa veya PWf'Ul bmende. alamda bundan ibarebe AM.b ,.rdım- ınuı Ye batııwıına hürmeten bir edilmitpr. Yine bagijnirii topl.ntıda bi-:-u ahındu.i ~Rliôı fJUM• ln•ilis umumi kar~ b~ •. altı lnsiliz ~ y~l~ cunız ot.un. T~ _lil&blan se- dakika ayakta sükut ediımi~tir. Bina ve arazi vergisi kanunlan rinci münkcrcleri yapıl~ mad-
~ "'" ltiirik ılfj Ilı Briw vasifame b.,ladıiım ııiin cspe-. n;ıifti. Her mevzide arazıyı mu· çesı barptea on 11US1i fazla k1n- Bcma milteMıp 23/l 1/UMO ela hükümlerine tevfı"ltan vergiıden deler ara•nda Türkiye • Alman

~·.~ t.4mularda bulVnduklan [i t.fti§f çıktım. Bqkuınandatı phede altmda hltmlya mabme vettedir. Gördiljiimüz ba müda- alb 'Yili,.ete bir ay miiddelle istisna edilen hükmi ıahıslara ait ya arasında imzalanmıı olan ti-
~rili)'or. D• lrinon. Mar-1 ort Gort'un hakkı v•rdı. Orta• bir perilkopla biri ajır, diieri faa tertibatımız da o zamanki ter- ilin ,,.. 25/11/1940 da B. M. mukataalı gayri menkullerin kıy· cari mübadelelere miiter' · 
ı...';lain'lı tt.için, dahili;yı "e da bir cephe kurulmuıtu, F.Ut h~lif iki ~ineli tüfen.k va~!· tibattan on k~re ~~· Meclisi tarafmdan tudilr olunan auıi anlamıay-a bağlı b. 1 • lie--
~iye nuırlsı.n iJt qJan ıörüı· karııda tiütınan yerine hvdut Yuıe her bınne tanka karta mu• Bu sazeteciler duruat adamlar- örfi idarenin hibumndan ih"buen metlendirilmeaine ait kanun li- teainde iaim taahıhı yap. rrı 
~Criııdeq fqpra tekrN Pırise gümrük kulübelcrindan ve Belci- ddaa İfin. birer. ~p konulınaa ~ı. Ouyduklan tabii endifeyi siz- 6ç ay mlclcletle uzatlhnatma ait yihuı ile lıveçe aiparit edilmit ait layiha da bulunmakta idi. 

Ü§tür. kalı polia mamurlanndaq isqka pllıı dah~ande idı. Fakat top~~ lıyerek haUu ferahla~J~~~ ya- S.,vekiiet tezkeresi okmunut ve olan ıimendifer müteharrik leva- Meclis müteakip içtimaını P' 
8u iıibr.r~ M, ı,..n}'ip p•• ~imae yoktu. 1 Y•ln~ yen :rapıbmftı. Kendıaı zılar yazmıya aanlÜr yuzunden ıniltldilıan lraW edilmiftir. 1 zunaun Türkiyeye ithalleri müh· zarteai gtlnü yapacaktır. 
~~~~i~· ~~~~~~~. ~~,b~~~~~============~====~==~========~=--~== 

.~~~l~tıt:; q=!~ir ~i =~~~kt!lin~ .':l.:kttirMtd: ~!:zı·:u~~=-~ larMüdafaa . hattını inal eden C. H. Parıı·sı· Ha kın En Ku'' cu·· k oı·ıe-u ancak fU 111ı1rclte il.Ah fııa hatlarında 0 kadar zaaf var• bıı hendek kezslmlfb. Hendek alaylann zabitleri bu maele hak-
Uilis: Almaqya U. ..k.ı bir dı ki dehıete düıtüm. çok derin clelilcli. zaten yarı ya- kında daha az bedbin olabilmek 
liji tu.fs.rı ol-.ıı ve bwıun M .. batt (M eci') nya da toz. topnk1a dolmUflu. için kendilerini "1eta zor~ 

:;,rı~~~.ı~F::: t:~~: ;:~~~;a::;:;e:r.:~~y\e b~- :~~e ·=kln=-k~er~:.;t !!!;:-:.~t~ =I~ !:i ı"' ı·n ı·n Ye r la n e Geu·rı·ı me s ,. nı· B u· 
1 t u· 

1 n .,.. d · ._. 8 ~"- h d d b • dü. Fakat Flanderin mqhur ça· bana söıtererek dedi ki: . den A•lr•rıl111 Ye h.t•~ ~v- nıyor um &I e ıaa u u u o . b .,._ .. ., d b" tak ·. ihk. 
1 

• muru dururken, .enenin bu mev· - Bu ıiper hiçbir zaman ir 
,ı_ •dilifi. Nui bii.kılm•Pnin biç yunca a ır ım ıst am ar · inci b d · .___ k · el ı 

~
, hot\lM gi• ... iven bir bi.diıl~ d d' d B l M .. sun e ura a mper ~mıya tan ın geçmeaıne ena o aınaz. 

..... " evamk de ıykor u. ti' un alnn akılı· çallfll\ak vahi bir itti. Bu zavallı Fakat taburumun bulunduiu aa- T k • A B • ı d • d • ~ VO BerJiJı, CW.y ~rin• QbO ~ ah h u;;e 
1 

L ~-~ama a askeJ"ler, aarı toprakta bir, iki hanın kar111ında bir Orm&n V&r• e s 1 a t 1 n a 1 1 r 1 ~ tazyiki il._ nki l>aıvek.il .~ra er l er~ a e ;rıun";m :'ev- kadem yer kazınca derhal su çı· dır. Tankların bu ietikametteıı 
' ~in• ~ip.~~ t~lm~-ıah1 t~qıif~~ ~-~ud::c::~~ı k•;:1e ıydor ub':": kıyordu. Bu •lan bopltmak selmiyecejini ümit ederek ken· 

'"""' .. _.,. - . tU<lill h ino karın ak ızı makaadile earfettikleri pyretler dime teselli veriyorum. 
~tir. Binaenaleyh, Al.nıan~ 1J ya ve ez mete artı oru- · d · k dar B nd k. L -ftalar · · 
;!'L_Laval'i yine aki v~ifefiııe k ak dil .. d . il mucıze erecaıne a vanyor- u an 10nra ı na IÇID-
:"UA bir ""•v~ide ıörmek i8- hah m .. rU

18 eo:::~~ ~ getır en du. fakat hiçbir netice veremi· de lnsiliz ve Franıız i.tibk&m lu
'-rL ~ at tgo nce . . rumun en acı yordu. Bütün bu itler imana ce- taları ite aanldılar. Takım takım 
qıı, eaki muavinine kartı bü.. anın 111nı g~ttdam ._ ____ L O --L- il ı · :..1 k bl LL lılL.. • aaret verme5ten ~ta. mana· ifç' er, i erı mevziue i OIUlaVZ· 
~ ~tinıadını ka.ybet.ınit olan Ma· 19 39 ilklctrin ayında Belçika daki İngiliz harp muhabirlerinin ların .arkuında yeni beton mev· 

Başkanlar Vilayet ve Belediyelerde Halli Kabil Olan 
isteklerin Doğrudan Doğruya Tahakkukuna Çalışacak 

•?:'! P•t.in, Alınan inali alıııı• hududu boyunca gördilliim man. hepli. benim pbi 191.f • 1918 ziler vücude getirmiye bafladılar. 
;;;' topraklanma ıncaeleleriıai :cara ne idi: Şurada. burada bir- harbine iftirak etmif inaanlardı. Ne tarafa babanız beton ifleri-
lh-~ daha PıNt ölçüde. Al- birinden bir, iki kilometre meaa- Kazılan Iİperlere pek tenkitli bir nin demir iskeletlerini 11örUyor· Kanun Mevzuu Olabtlecelı Dilekler, ParU 
11:'9f&J'• ile olan münuobablu fede küçük beton mevziler var- söde bakmaktan kendilerini ala- dunuz. lngiltereden selen uta 
L.."!1• Lav.ı VPatuil• detil. beton amelesi her tarafta çimen· Genel Selıreterll~lne .Bildirilecek 
:.....~ bir elçMM •lil• )'apm•YI d k kl w d H ı 11

' to ö me e ugraııyor u. e e 1 • 
etmoktediı, Bir kaç iÜD Fransız aahaıındaki ~böj cep· Ankara, 20 (Telefonla) - m11 olacaktır. Halkımızın her l ler araaanda kanun meTZUU ola· 

~el, Alman büyük elçi.i Otto heıinde mevziler iyi muke edil- Cümhuriyet Halk Partisi ilci ae- I türlü iateiine ıtbla peyde edecek ~ilecek. ~-=:'eleler. bir rapor b.ı 
VOetz'in de Marep.l Petain ta• · b 1 d k 1 d bil...ı!...!) ~ mıf, un ara a t öy evi veya nede bir yaptırılan Parti vilAyet olan Parti bqkanlan mahallt m e c;ıua eceM.U. 
~dan kabul edildiği dÜfÜDÜ• köy samanlığı ıekli verilmişti. kongreleri için kongre günlerini vil&yet ve belediyelerde halledil- Cümhuriyet Halk Partisi ~· 
~. Almanya ile Fran1& ara- Ordu batkumandanlıiı bu ha- j . . . _ l nel Sekreterliği .küçük dahi olaı 
... _. zırlıklar ka,..ısı-.la biraz daha teabıt etm11tır. Bu cumleden ° a- meai kahil olabilecek her türlü halkın her türlü iat~ .. ;. verÜMı 
~a bazı me.elelerin konutul- B • ~ • t • • • O• a o 1 l lr.. • Ye Zen • 1 n ı l k F l 1 m 1 .,.. ııu ak b 25 1 · -Je.:- tah-Lk--L ..ı_:........ı_ -·-·-

1 

~ • geni§ nefes .ıınw bqladı. r u ayın inci günü ıtan· ıst ... m aa uauna ....vSıuuaD getirilmesini bütün tetkillta bil-
~ fabt artık bunluda __ buldaki Parti kç>ngreai aktedil- dojruya ç.Jıtacaklardır. Bu istek- dim)'ttir. 

~e~~:~~flt:.~bir m.vki ft- ·A·van-w:..·:. ::-= =::k~~e:7::: olmuştu. ltalyan Denizaltıiı:rı, t Almanya ltalyaya 
.... V,ichy'de Alınan - Frauaz te· L A L E lspanyol Gem·ı:erini ~n vuku bulurken, Ameri- Pakat Bustın ~ görecefiniz. Tüccar Elindeki Kumaş Stoku 

HükOmete Bildirilecek 
~ Birleıik devletlerinin Fran· .moi) SANDOR .Heflllll' çtGAN OBKESTRASINJN IOılJedltl Batırmak Err.rini Yardıma c·ıd·.yor 
"1 a yeni tayin ettiği elçisi Ami· 

Leahy vazifetine aelmek 

1 
TQrlrçe A 1m,,1 ar <...- ı llıcille) - -

:::e. Amerikadan aynlmak MA -uıı sıRKIS.... Londra, 20 (A.A.) - AmL Daily Mail gazetesinin 1-
--::.d~ic~~~e bb:;.:1:::.~::~: i N MI rallik dairesinden bildirildii~ talyan hududunda bulunan 

~~ i.tedijini IÖylemit ve Mr. göre, ltalyan denizaltılanndan bir muhabiri bir yolcunun 
Zev bir grup bazı lspanyol ticaret va- it ly d L• b hfil-

Sümer Bank Kumaş Stoklarını Yakında 
Satışa Çıkaracak ıcvelt de, franaaya 1ön- Bunlara hiç benzemlyen.. kine fl9 olmayan ... At.,1ne kanılmayan... purlarına hücum etmek ;..; .. emir a a aıU ya ancı ma 1 

derd· 1 b Yepyeni bir .._ııeserdir ..,, ... 
>Git ıği e çisinin vazifeaine Ü· DIJDU.T: Bu fllınln evvelce bu lshnde &'ÖBterUmiş olan filmlerle hiçbir almııtır. Bir ltalyan denizalh1ına lerden topladıijı malumatı Ankara, 20 (Telefon) - Sü- J gelmekte olan ve gelmi§ 'bulull&ll 
~ bir ehemmiyet verdiiüıi mtınaaebetl olmayıp memleket!mlr.de ilk defa l'österilmektedir. kar~ı yapılan. ve .. muvaffakıyetle nakletmektedir. Su malGma- mer Bank umum müdürlüğü her kumaılann da huauat bir kanun· 
tı..~paya gelmek üzere onun llCBbl tLAVE: En son gelen dünya harbinin mUhlm vak'aları netıcelenen hır hucumdan sonra nevi lcumqa ait ıtokunu ikmal la mutlaka yerli malı kullanmak 
:"'rlne bilyük bir kruvaztir tah- TC'BKÇE PABAMUNT JUBNALDA 1 lngilizler Amiral Mario Falango- ta ~ran bütün ltalyada etmek üzeredir. Bu stok pek ya- mecburiyetin<le olan resmi tetek-

"9 etmekle göıtermiftir. BugUn saat 1 de tenzllAtıı matine. la'nın imzasını tqıyan bu emrin yakında lngiltere ile münfe- kın biT zamanda Sümer- Bank küllerimiz tarafından yerli malı 
8u suretle, gerek bütün AT?U• bir suretini ele geçirmifler ve fo. it b" lh LL-d•I ... 1&hf maiazalannda aabfa çıka- gibi i9tifacle edebilmeleri takar-

"-11ı, gerek demokruilerin zafe- tografını çekmiflerdir. Emirde r ır su ane 1 ec:egı ta· nlacakhr Diğer taraftan öiren- ·· tm. bir k la ih 
~eski dünya ile beraber çalı- r 0.Dmlbdeld Paurteel ınattmılenien tttbarea şunlar yazılıdır: yialan dola1malcted1r. 1 dilimize. göre dlf&rdan rnemle- ~~eri 11 

ve 0~ .. nun y ftanaa 
,__ d M E E s· . . IHUI anmlfbr. ıgc$' 'hlra ~eni ünyanın bütün dikkati L K ~nemasında . ~408? num~r~lı ~e 2 ~". !~- llaıoll•I A••ı• ketimize kumq gelmemesi mem- b".. kum . ı ril ~ ·n Fran1& üzerine çavrilmlf • rihlı telsız emrının hır suretmı ıli- 9 l ketin Jwmaı ihtiyacuu arttir- ütün top~ &f t&cu e. e 
.._ :Umaktadır. ıik olarak ıönderiyorum. imza Tardlallm e . h perakendeci kum&fÇJW ellenn· 
"'":;; T&f itibarile ktlçWc • fakat kıymeti büyük bir Yrtdız'm Korvet kaptanı Sauato Sestini. =~· Bu vazıyet~p~a J:'..j de mevcut kumat atokunu önü-

S H J R L E Y T E M P E L ' t n suret: • Teldlkell larıJOr ec1iİen":~1ar:':ıemı:et a:tiya- mihıdeki aynı içinde tıük6meıe ka :lıköy Halkevi 
~•köyünde yapılmakta olan Hal
~ ilk lnpa.tı bltınifUr. Şlındlyt 
~ buraya 160 bln lira aarfedll-

barUcal&rl& dolu nens filmi: 

MAVi KUŞ 
yarattıfı, tamamen renkli 

Yalım gocuklarm dttll, gençlertn ve btıyttklerin de zevkle, seve seve 

ıı...~• kalan Jmmı da tamamlan
~ için 200 bln liraya lhtl7aç var
.._· ln,aatın devamı lçln 19'1 bele
~~tçesinden bu tahataat lstenll-

' ~eri bir faheeerdir. 

SUMER Sinemasının 
olarak takdim edecett 

BeTtmll rtıze1 ve altın lel!lli Tddız 

DEANNA DURB/N'ln .. • - " ea mtılEemmel '8heeert 

iLK AŞKI 
..... y AK Si M SINEMASIN DA~ 

' 1-0KYANUS BEKÇILERi 
(Ul.I' ... , •Ml) 

Kolcılllbla Pllnıı ...,....._ 919-MO ....a 1D1a 
~ bllJtlk .. WlıOlldl ftlmL .., ........ ..,... " ,,,,, ....... ......... 

Omaml idik üserlae bu mevsimde eıı ook 

belealJen bü,rtlk tark filmi 

......... _tbae 

~Ablan~ dan hareket eden cına kafi ıelmeeliii ıörüldüğün- bildimıi;ye mecbur tıııtu1acaklar· 
ve Lızbona gıtmekte olan Ybarra Londra, 20 (A.A.) - İtalyan den ln-=1tereden .memleketimize dır 
ve Pinillos kumpanyalarına ait aıkert hezimetlerinin Almanya.- "" . • 
lıpanyol bandıralı vapurl.ırın da yaptığı akaüllmeller, ltalyaya -==::::!=-=:::1=-==-=-=-======-=:=::ı=-============= 
hepıine ihbarsız· hücum edilmeai• yardım etmek hususunda tutula· B I T L 1 8 
ni -kumandanız altındaki ciizii· cak yollardan hangilinin tercih 

Leni Balllalm 

1 n 01 ı t e r e n i n 
Vaşington 

Sefiri Olacak 

tamlara emrediniz. edilmeıi lazımgeldiii noktaaında 

1 
1 

bir karar11Zlık hükUın liirPüi\i- 0 gı· ı t 8 r 8 le T E Ş E K K Ü R ne delalet etmektedir. 

KıyrneUi şeriklmlz ve aziz ve pek 
sevgili dostumuz Bay 

ALFRED PALUKA 
nın ebedt zlyaı dolayısile teesstırtı

mUze ve derin matemimize lştiralk 

eden ve cenaze merasiminde hazır 

bulunan muhterem zevata en samımı 
te,ekkUrlerlmlzl Mzederiz. 

Alfred PaJuka ve Şerikleri 

Mamafih Alman gazeteleri. 
herhanııi bir ,ekil tasrih etmek- An aQmak mı 
sizin müdahale zaruretini ileri Y 
sürmektedirler. ı t ' 'J 

F rankfurter Zeitung gazeteai S ! y 0 r ı 
ıunları yazmaktadır: 

Londra. 20 (A.A.) - Oaify Londra. 20 (A.A) - Reu-
T ele&Taph sazetesinin ea1ti Paria terin diplomatik muhabiri JUi• 
muhabiri, Franaanın vaziyeti bak. yor: 
kında ıunlan yazmaktadır: Londra.da İyi haber alan mah-

1nsi1iz taarruzunun nihai neti
ceainin ne olabileceği cayi aual
dir. Eğer İtalya ıUratle çökecek 
olurıa, lnıilz planlarının isabeti

T E Ş E K K Ü R ni kabul etmek lizım ı~lecektir. 
Fakat ltalyanın muazzam ihtiyat
larını ııözönüne getirerek, muka
vemet edeceiini B. Gayda gibi 
biz de ümit ediyoruz. Bu arada 
Almanya, İnsiltere üzerine yapa
caiı fasalallZ hücumlarla ltalya

Zannedildiiine söre, Petain. fillerde Jngilterenin Waahington 
Almanyaıun mümesaili Abetz' e. büyiik elçiliği için halen ciddi au· 
Vichy bükCimetinin siyuetini mü· rette ismi geçen zat. Lord Hali
tareke ahk&mıpa iatinada devam fakı" dır. Evvelce Hindistan umu· 
ettireceiini fa.kat ıerefsizliii ka- mi valiliiinde bulunmuı olan ve 
bul etmiyecejini .c>ylemi,tir. epey ıenedir hariciye nazırlığını 

ŞlrkeUmlaln mUeuı.i ve pek deter 
11 arkad&fnnız Bay 

ALl"BED PALUKA 
nm ebedı ztyaı clolayıaUe lffMUrtl· 
mtıse ve derin nıatemlml.ze lttirük 
eden ve cenase merulmlnde bamr 
bulunan muhterem sevata en aamlml 
t*1ckUrlerlmlai arr.ederi&. 

Tl\rk Maa4ln Şlrlrett tcıare Meell&I 
._...... il IUdl&nan 

nın yükünü hafifletecek.tir. 
Alman gazetelerinin yazılan, 

lta!yan hezimeti büyük bir fell
kete müncer olduğu takdirde, 
Almanyanın nasıl bir hattı hare-

-ılllf llr Oı•-- ket ittihaz odeceiini tahmine mü. 
IDU Ulll uit değildir. 
Tanmmlf kadın J:ıast&lıklan dok

torlarml17ıdan General Refik lıltlnlrln 
QWhane tıutaneatnde vefat eltlCf 
teeuUrle öfrenllnı!ftir. 

Glllhane J:ıutanealnde teaelercr 
bat doktorluk ve profemörUlk y&}'a 

rak birçok doktor yetlfUmılt olaı 

merhumun ölOlnU memleket için blı 

Petainin elinde buhın<lurduğu yapmakta bulÜnan Lord Hali
kozlar meyanında F ran111: filo- fakı büyük bükiimet tecrübesine 
sunun Afrikaya gönderilmesi im· maliktir ve Waahingtona bütün 
kim da mevcuttur. Bu takdirde harp vaziyeti hillında geni§ ma
Alrnanlu müdahale edemiyec:ek. itimat ile gitmif olacaktır. 
!erdir. Limanda harekettiz duraaı Vaşington, lO (A.A.) - Öi
Fransaz filoıu Almanya için bir rendiiiııe ııöre. Amerikanın Fran
tehlike tetkil etmeme.ine muka- ' sa büyük elçiliğine tayin edilen 
bil, Afrika eularında Almanyaya Analral Leahy. aiır Tu.ııcalooSCI 
muhuam bir Franeız filoaunun krüvazörü ile Atltıntiii ııeçecek
mevcudiyeti lhlya için ve dola- ı tir. 
y11ile AlıGanya için bir tehlike Arr · bir an evvel 
teıkil edecektir. v• ine bir kruva-

Hitlerin F~ dejİflİrilmif zör n 1An baıka 
bir IUlh teklifincle bulunma-. bir seo ':.)y)e-
batli Vich~ ....tuile lnaiJt-e miıtir. 

~ ...................................... ~ ........ mfıi ........ ~lkayıpta.Tanndumaiflnıtdüeria. 

Eğer Almanya İtalyayı kurtar
mak için müdahale edecek olur· 
u. bunu Mu .. olininin arzuau hi
lafına yapaca.lr.tır. Çünkü Mueeo
lini ltalyan iltiklali bakımmdan 
Alman yardımının doğuracait 
neticeleri alelide askeri bir hezi
metin netıt.ykine niıııbıatle daha 
tehlikeli addetmektedir. 

i'e !tnl §ml,·a çabşmuı ihtimal ~_......_,_.,,.... • ..,.,...,, _ _, _ _,. • .,.,,.,...,......,aıibı. i 
dabilincledir. ı Siyaıi haberlerin de\-amt S.. 5 de 

• 
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Vatan Kasidesi -
Şairin En Çok Beğenilen Eseri 

Görüp ahldlmı asrı münlıarlf ıııtku ...ıAmetten 

Çekildik lzzetü ikbal ile babı blildlınl>tleıı 

Usanmaz ke.ndlnJ. lns.an bilenler halka W:Lmetten 

Mürünet mend olan ma.zliJma ..ı ~ lanetten 
lllulnl r.allmln dünyada erbabı denaettir 

Köpektir zevk alan sayyadı bl 1n8afa hizmetten 
Felek her ttlrlil eıBbabı cefasın toplasın, gel.8ln 

Dönenıeın kahpeyim millet yolunda bir azlm•tten 
Ne gam pür ateşü bavJ oba da kavga! htirrlyei 
Kaçar mı me.rd olan blr can içln meydanı p.yretteo 
Kemendi can glldazı ejderi kahr ol.la cellAdm 
MUreccahtır yine blo kerre zinC'lrl esaretten 
Anılam mesleğimde l.'Oktltlm oevrü meş•kkatlar 

Ki &om zevki &lAdu' vezaretten, 8ad.aretten 
Vatan; blr bl vefa nazendel laııDaz<> dAnmtlş kim 

Ayırmaz Mdlkam aşkmt alfunl gurbetten 

Mllbenayrm - h&\ iten. indimde pllptlr 
Vazifem men.ta.attan. baldum ağraz.ı hükumetten 

Cln.n merdaol mlllelle buer kavgadan ey bldat 
Erir ,1m,lri zulmun a.Uş huni hamiyetten 

Ne mOmklln zlllm ile, Mdad ile lmlıa.I hilrrlyet 
Çalış, ldnld kaldır mukt.edln;en lldomlyet18ı 

Gönillcle cevheri elmMa benzer eevlıeri gayret 

Ezllmeıo ıı!ddetl ta&Ji)dan. tetılrl •Udetten 
Ne efsUnkk lmlplıı ey didar! blirrlyet 

Eslrl ...- olduk ~ kutuldıık -· 
Sentndtr IJlmd1 ombl kalbe .kud..re&. l!W'ltrl hiblnetme 

('«n!U!n tA - dar ohwm eazan llmmetten 
Ne J'an """ ımı,.ın ah <JY -idi ı.tıkbal 

<llbam - - ~ ber yeoll mlhn.ıteu 
l!eniııdlr devril dtwlet lıl!JmJftnO dllıı'11'Ya infaz et 
Hilda lkballııi lub; eyi- her dllrlil &fettM. 

KllAbl =Ime kaldı _.ugın nazencle llahralar 
Uymı ~ '1rf Jtyao lıu lıal>ı ptletten. 

Namık Kemalin Hakiki Siması 
Büyük Vatanperverin Meclisine Devam 
Etmiş Bir Zat Bize Hatıralarını Anlatb 

NAM 1 K KEMAL' İ Bugün Üniversitede 
YalıgaKemaldenDinligelim Yapılacak Merasim 

Şairin Hayat ve Eserleri 
Bin Senelik Bendeci Şark 

isyan Ruhunu Sokan 
Edebiyatına 

Adam 
[Geçen gün kfüpte Yahya Kemale rastgeldim. Namık Kemal bahsi açıldı. O ka

dar güzel sözler söyledi ki, bunların istifadesini kendime ayırmıya kıyamadım. 
Kıymetli edibimizin bana söylediklerini bir konuşma şeklinde yazdım. Bunları ben 
ne kadar lezzetle dinlemiş$6m sizin de aynı haz ve lezzetle okuyacağınıza 
şüphem yoktur.] A E. Y. 

- Nannk Kemalin yüzüncü ...
nesi sizi düşündürdü mü!. 

- Bu ırualinl%1e bana, geçen se-

ne, onun doğduğu :renle geçirdiğİm 
bir saati hatırlattınız. Geçen .sene 
Tekirdağındaydım. Belediye daire
sinde, bir odanın penceresinden, 
Namık IVmaHn 1840 da dotdnğu 
evden kalan arsaya hak:ıyor ve onu 
düşünüyordum ve <şimdiye kadar 
muammer al.saydı, aram.IZda dok -

sıın dokuz Y&§lllda bulunacaktı!> eli
yordum. Bu takdirde acaba, mu
lıayyilemi7.de, aynı Namık Kemal 
mi olacaktı? Hayatı uzadıkça, ese
rinin kemiyeti ve keyfiyeti değiş. 
tikçe, o zama.ndanber! geçireceği bL 
ribirinc benzemez devirlerin orta
•ında, şüphesiz daha başka bir a
dam olarak tecelli edecekti. Ölüm 

• 

. "~ ~ .. .. ,~ 

Kemalin En f. eşhu · K falarından Biri 
Sen oldun cevrine ey dll~U.«. ma1ıznn, ben malım.n 
Felek glllııUn, ııevloAiıı itte 1C11 malu.nn, ben mahzım 
01~ görmeden millette Um mil ettiğim feyı;I, 
Yazıl&m ııenld kabrimde vatan mahzun, ben ıııah%mL 

J· 

Namık Kemalin Bula)'Eda bulunan üstü :pılak blıri 



\' 

Joan Cravford'an töbretinde kocaman aizmm da 

hemen her artiatln tsmile 
nam alan bir ,eyi, bir tarafı 

• daha doğru&U nam almak 
beınen hemen her artist, kendi
buıunan bir teyden, bir taraf

latırade etmenin yolunu bulmUf-

ismindeki romanmm mev
Dham etm1'tl. Bu mevzu filme 

'bıımıt ve sevdiğim kadm llllnlle 

Tiyatro J 

aaıaamaz Uşak 
Ba•••ada 
~ temsD edilmekte olan: 
ı..~az U..,ıt> Salı g11n0 akf&l'U 1 

tiyatrosu sahnesine veda edi· ı 
· llıaateretlnln pek kısa 11lrdtlğtl
te..nr!e ıı6ylemek lAznngeldiği 

tindeyim. Tevztattakl ktlçQk ku 
rağmen, zahmetli iyi bir e

gtlzel oynanıyordu. Bir şeyler 
ek istiyen, bambqka bir ha
~. hareketli, cazip bir pi

tık seyrettiğimiz akşam uzun-
8ıntırm olaeağmı zannetmlftlk. 

. 
"'1ıunmaz Uşak> ta muharririn 
~bahati vardır: Piyesin dördUn
hrdest fazla.. İhtiyar Leydl'nln 

teceıısUstl için 40 dakikalık 
a tahsis edilm1' bir perde .. 

t. hAlt adadan dönUşün bir 
devam eden izlerini göeter

ltlzum yok. Bu işi biraz da ' 
Ye bırakmalıydı. Muhakkak 

dtığtlmU çözmek IAzım gelmez 
lt&yıe olsa. biz, dördUncU perde
llonra bir perde daha bekleriz. U
rıe oldu: gittiği yeni evde vazl
llaaıl. llAh gibi.. 

~ıörUn de kllc;Uk bir kusuru var 
ltuna kusur demek te caiz değil .. 

bir saikle tevziatı bu şekilde 
bflmiyoruz.Blzlm ftlrazmnz 

lloktadJT: U~ roltlnU Hüseyin 
e vermeliydi. Bu da TaJAtm 

~ide muvaffak olamadııtı mAna-
reımez. Bu gene; sanatkAr va
t muvaffakıyetle yaptı. LAkln 
n Kemal bu rol için biçilmiş 
dı. Lord roltlnde Hadi çok za. 

l!1.ı roltl de Galip oynamalıydı. 
YI bu oyunda da beğenmedik. 

te akort olamıyacağı bir rol ve
f. Mahmut bu rotu ne gllzel ., 
~n Suavtye her ,eyden ev

eJler nastl kontrol ed111r, ayak· 
~ "'811 durulur bunlan öğretmesi 
L"lltıdır, diyeceğim. Bu ~uk en 

l&hne kaidelerini bllmlYor ma
··· Onu, boyundan bQy1Jk rone-

tılrllı'ma'.t lnkişafma değll, tedenni 
lıizrnet eder. 

t~hıtn bir kusuruna tliteeeğim: 
~ada yazdığı mektubu eski 
yazıyor ve sa~an sola doğru 
u. O devirde tngtllslerln tUrk 
okuduklarına dair henüz e

blr vesika yoktur. 
~Janm ftlpheeiz muvaffak 

in kıymetini dtıştlreeek ma
blr ıpey değildir. cBulunmaz 

nı vakttstz ölUmUne mnteesslr 
mtlmktln mtl? 

BUGÜN 
Dorotlly Lamoar 

Gary Cooper 
.ıeu Crawlord 

glSııterUmlştlr. Eğer Francls CrolMet 

hA1A yqaaaydı belki Mihracenin ma

cerası bir kitap daha yazmasına ve· 

sile olurdu. Dorotty Lamour evli ol
duğu için Mihracenin evlenme tekli· 

fini reddetmişti. Bunu hAlA hepimiz 

hatnianz. 

* Gary Cooper'ln boyu me91lurdu~. 

Bu kocaman adam hemen hemen bU
tlln kadmlarm hoşuna gider Mlche
llne Chelrel bile Amerika seyahatin· 
den döndUğil zaman cKoeam John 

Loder'I sevmemiş olsaydım muhak
kak ki, Garı Cooper'e A.şık olurdum, 
dernlfti. O kadar güzel, o kadar ya
k1'1klı ki,.. Filmlerde görUndtlğiln • 
den daha gllzel kır saçlan var, yU -
ztındekl buruşuklar onu daha olgun 
g&ıteriyor-> 

* .Toan Crawford'un ağzı moc!ada ln-
krlAp yapmıştır. Herkes mini mini 
ağızdan ho1Jlandığı sırada çıkmış iş
te ağız böyle olur demiş ve hemen 
herkes ağzının şeklini bUyUtmlye ba1' 
latmıştır. Zaten Joan Crawford'un 
ağzı da asıl kendi biçiminde değil· 
dlr. O da bUyütUlmUş hattA gözleri 
de ufacık bir ameliyatla ve makya
Sm da yardrmlle o kadar lrllcştlrll • 
rniştir. 

Panllne Carton, hadsiz hesapsız 

kapıcı, şehre hiç inmemiş taşralı 
rollerini topuzuna borçludur. O bi
çimsiz, gUtanç ve eşsiz topuzu olma
saydı bugün bir Paullne carton ol
mazdı. 

1 GORDOGOMOZ FiLMLER J 

R. St Cyr ve P. Blanchar «Bir Klf Geceıiıt filminde 

iç Ahbap Çawa.ıar 
Melek, İpek ve Saray ılnemalarm

da Üç Ahbap Çavuşlar gösteriliyor. 
Oç Ahbap Çavuşlann çevirdikleri 
bir film için şöyledir böyledir demek
le bilmem fllm anlatılablllr mi ? Se
yirci çevrilen filmi değil Uç ahbap 
çavuşları ya sever... ya sevmez. Bu
nun ikisinin ortası yoktur. Sevenler 
bu sefer de orılarm Birktekl halleri
ne .. Madam Hayganoşun trapeze at
lamaama, dilsizin koşufmalarma, 

Palabıyıkyanın <Madam ben sizi Sa 

matyanın JAelvert suları nsttınde. ka 
tar peyniri tekerleği gibi bir ay meh 
tabı altmda sevmiş idim .. > diye ştir 
yapmasma. kıvıreıı'tm bakışlarına .. 
Velh&.stl her ışeye gUleceklerdlr. Oç 
ahbap çavuşların film çevirmeleri I· 
çin ne dekor, ne mizansen hiçbir şey 
lAzrm değil.. Onlan bir kafeee dol -
dursanız yine Sfz! gWdtlrmenln ça
reeinl bulurlar. Bundan batka dub -
laj her zamankinden bile daha gU • 
zel. HattA ben kendi hesabıma ba· 
zı: artistlerin, kendi llsanlarlle konut 
malarmdan ziyade tUrkçe konufma· 
Jarmı tercih ediyorum; dublaj bazan 
aalmdan daha iyi oluYor. 

nlz diye tutturuyor. Fakat Salome 
şişman biçimsiz bir 9eydlr. Arayıp 

tarayıp başka birisini buluyorlar ve 
bu Salomedlr diye krala gösteriyor
lar. Pek beğeniyor. Asıl Salome ol
madığını anladığı zaman cash ile 
seni değişmem!> diyor. 

Nihayet mevzua gfriYoruz, mu -
kaddeme uzun sUrdU amma ne ise 
bakalım neler olacak araya kanışık
hklar girecek, genç elçi ile gllzel 
rakkase sevlııecekler, kral bakalım 

ne yapacak?. Derken beyaz perde
de (Son) kelimestnl gördUk. Meğer 
film bitmiış imi... Salome filminde 
gllldUk mu. eğlendik mi, heyecan mı 
duyduk?.. Hiçbir şey anlıyıtmadrk. 

Rakkase ro!Unde Conchlta Monte -
negro'nun şen kıvraklıj!ı da olma -
tıay,,ı zihnimizi bu kadar da meşgul 
edeml~ekti. 

Bir Bı, Geoııl 
SUtner sinemasında Muss,.t'nln bir 

Kış Gecesi isimli eserinden alman 
mm gösterilmektedir. Bu film de de. 
kitaptan alman her filmde olduğu 

glbl parçalar birbirine iyi ekleneml
ycrlar. Kitabın birinci kısmını, ikin· 
ci kısmını fllml seyrederken de a· 
yırt edeblllnıinlz. Ren'e Salnt C~T 
her zamanki gibi gUzel. Piyer Blan
şar rolUnU iyi kavramtt fnkat arada 
l!lırada a::ablyetlnl o kadar mllbnlll.
ga etmeseydi daha tabii olurdu. Ma

.1 1 '\ 
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Kaplan Vapuru Gaz Yüklü 
Bir Motörü Batırdı 

.......................................... -~ ..... 
Blytlk Namık Kemal içta 

Zalmln en kabir ~ ullml 111m1fU W 
A9tı 11bamDe istibdada karfı lhUIAI 
Bazı mtlnklrler eder baL1mıda bin bir ldltlllal, 
Mllletln kalbinde metfondar büyük Namık KemAI 

Motördeki Gaz ve Benzinler Kurtarılamadı 
Dün saat 17.45 de Kuruçıeşmede rıhtıma yanaşırken yelkenliye bin-

bir deniz lta2ası ohnaştur. dirmiştlr. Motör parçalanmış, içe- Namık Kemali Yahya 
Kemalden Dinliye/im 

Karadeniz Ereğli limanına ka • ıisinde bulunan tıeneke ve variller 
yitli Zafer adındaki 14 tonluk mo. denize dökübnü.ştür. Tenekeler su· 
tör Şel kumpanyası.na ait 1000 te· lann cereyanına kapıldığından kur -
neke gaz ve 500 teneJt.e benzin ile tanlmak imkanı hasıl olmam.ıştır. 
benzin ve gaz dolu 70 adet varil İnsanca zayiat yoktur. Hadise halt· 
ytlklO olarak Socony Vakum gaz kmda zabıta ve Liman İdaresince 

(B.p 4 iincii IQfada) rarum. 
mOceddlttı. Avrupanm bazı esaslı Bütün milli tarihimizin bizimı 

kumpanyasının iskelesine beğh tahkikat ve Kaplan vapunmun 
dunnken Ereğliden geln.~kte olan kaptanı Mehmet hakkında kanuni 

mefhumlannı yalnız Türkçeye de- milUyetlml.zi, tam bir ayarda, tem-· 
ğil, zamanındaki neslin ve ondan sil etın1.t bef, on ıp.lı8iyet1, vanıaj 
sonraki mektepli zümrenin kalbi· biri Namık Kemaldir. Bu temsill Sadık Zadelerin Kaplan vapuru takibat yapılmaktadır. 

===ı==taı==u=a= .. ==ar================ ne kadar llJlettl. Çok mllll olduğu kabiliyeti onun hüviyetindedir. ş l 
J Harp Vazı·yeti· için Türkçede kaynatıp dondurdu. ve bu eserile tefrik edilemez. y 

ğu kelimeler hemen Türkçeleştiler. pare mlllfyetimlzdi. Kesel&. gu .. 

Mevzl•ıer•ınden Mueli eskiden ne Arapçada. ne de kaçan bir noktaya işaret edeyim: 
YAZAN: Türkçede mevcut olan (Hürriyet) Bütün pirlerimiz arasında Nefi 

M Ş k Y 
kelimesini (HUr) mfatmdan aldı. en güç bir lisanla t.egannl etmiş 

SUngu H'u'cu· mu· . 8Y i azmln blr hamlede nice kelimeler gibi adamdı. 
milli bir kılığa soktu. Bununla beraber gariptir ki bi· 

ile Tardedl'ldı'ler Akdenlzde -.~ ve Yanan Bu kelimeyi okuyanlar ve telBf· zim milletimiz. avam tabak.uma ka • . 

Atina, 20 (A.A.) - Yunan ordu
ları bqkumandanlıl'ı tarafından 19 
ilkkAnUD aq&mı Jıeıfl'edllen reaml 

tebut: 
Muharebe, muvaffakıyetle devam 

etmektedir. DQfman, pterdlfl pek 
kuvvetli, mukavemete rağmen mev
zilerinden at1ngU hlleumile tardedil -
m1' ve elim121e 800 den fazla esir, 
pek çok otomatik ellAh veeair mal· 
zeme geçmifUr • 

DUfman hava kuvvetleri Km!haç 
1'&retlerlnl iyice görmek mtımktln ol 
maııma ra#Jnen buglln seyyar haBta· 
nelere hlleum etmiftir. 

Tayyarelerimiz. asker! hedetleri 
muvaffaluyeUe bombardıman etmiş· 
lerdlr. 
İnailD Tayyareleri A.vlonyaya 

Hficum Etti1s 
Atina, 20 (A.A.) - Yunanistan • 

dakl İngiliz hava kuvvetleri umumi 
karargAhı, dUn qağıdaki tebliği neş 
retmiştir: 

dnglliz hava kuvveUeri 18 ilkkA· 
nunda A vlonyadakl deniz tayyare -
leri Osstlne, doklara, antrepolara tam 
bir muvaffakıyetle taarruz etmltJer
dlr Havada 20 dakika atıren bir mu
harebe olmuştur. <Er 42> tipinde 
bir dUşmana avcı tayyaresinin dU· 
~dUğil zannedilmektedir. Tayya
relerimizden biri döntışte yere inmek 
mecburiyeUnde kalmıştır. Diğer tay 
yarelerlmiz üslerine dönmllşlerdlr. 

banıkAUle L.blt edilen İngiliz fuz edenler Arapçada ve Türkçede dar en ziyade Nef'lyi beğenmi.ş • 

taarraz1amun ea Mı1z vasfı; dar· ezelden varmış zannederler. tir. cKoca Nert! Baba adam! Ci· 
belerfn anıema fMda 1'erMedeıı Yine mesel&. (Vatan) kelimesinin hangir gibi konUf11yor! Mert he-
blrblrl ardmca lndbmek, llarek&t eski mefhumunu unutturup ona rif!> gibi cümlelerle ona karp hay
bir noktada danılana cllfer bir Fransız lnkılAbmdan BOnra Avru - ranlığını izhar etmiştir. Bu hay. 
myıf noktayı bulup lıulml ,ek· pada verilen yeni mefhumu verdi. ranlıjı ifade edenler Nef'inin be· 
Unde yeniden bir böeama ıtri• - O zamandanberi bu kelime Türk- liğ ve kapalı cümlelerini değil, o· 
mek olmDflar. Mavatfaloyetıe ı&- çenln siyasiyatta ve hayatta en nun tavnnı, söyleyişini beğeniyor
tttnıa mullarebe fekli de budar. fazla telAffuz edilmiş kelimelerin· lardı ve işte bu tavır ve bu söyle· 

Arnavutlukta menim ve Ya- den biri sayılır. Fakat Namık Ke. yif, o Selçuk ve Osmanlı Türkünün 
nanlılarm Dslerlnden ~ malin &llll mUcedditllğl.ni vatani ve tam ayandır. 
111 dolayısDe ya~ Yanan siyasi ahlakta prkın hiç bir zaman Namık Kemalin söyleyifinde, 
barekltmdan eonra ltal)'Ullll ra- edebiyatına gİrmemiş olan, yüksek n~ ve bilhassa tefahür etmek 
bat nefee alarak bu cepheyi tak- vatandaı ahllkını telkih etmesin· vehmmi veren kısa manzumelerin.. 
vlyelerlne mahal bırakmamak ö- de görmek lAzımdır. Evet, asıl bu de Nef"'ınin bu edası muttasıl göze 
sere Libya taarruza .,..._...n,tı. noktada Namık Kemal nesildaışlan çarpar. cKendi derdi gönlümün 
Şimdi IJbyada Bardla etra.fmda arasında yektadır. Halka ve halkın billih gelmez yadına> dediği vakit 
nlsbl bir atlkOt bafladı.tı anda da feUerlne birer birer cHUr olu · bile hemen ÖU!kini hatırlatır ve 
lngUlz deniz monnun Adrlyattte nuz, hür olmak uğrunda ölünüz halka 6vQnen bir adamın kötü te
gtrerek Avlonyaya, ve hava filo- vatan uğrunda ölmekten zevk alı~ sirini b~ca~ blllkis hoş ~ir 
11111an Brtndlzlye afn' darbeler ruz!> diyen ve deyifi ile bir çor du~gu ~~· çün.~ bu d~gu. ~
indirdiğini haber alıyoruz. Biz ee- gunluk vücude getiren bizde yalnız ~ Bwm nev'ımıze ve cınsnnı:ıe 
kldenbert yazdanmızda Arnavut- odur. Nice cHaya ve bi insaflara> · 
lak ~tmm Avlonya nı hizmet etmekten. benclellkten, ben • Namık Kemal milliyet fikirle-
D~ lngUls deniz moaanea in- de sadakatinden sitayişle bahşet· rinin Avrupada çok çalkandığı bir 
cıırnecek a~ darbelerden eonra miş olan bin senelik şark edebi· Dma~da. ~qadığı halde ~!iyet 
balledllflt'efinl, karada ki.fi dere- yatlarında ilk defa ferde bu ahla- nazarıyesmı 1izım gelen viis atte 
cıede kudretini 18bat eden ve ak- km. zıddı olan ıterbest bir isyan ah· a'!lamış $8yı1arnaz.dı. B~ henüz il· 
tlvttealnl kaybetmeml9' olan Ya- l.üı telkbı eden adamdır. Bu hay- mı anlayışın bu derecesuıe varma. 
nan onlusanan ant'ak banclan k:ınşlannm ahlikta hakikaten fey- mıştık. . . . 
eonra ltalvanlan denize dölrecı&- yaz bir tesiri görilldü mü., Maatte· Mamafih eseri ıyı okunursa 
lfnl tebarüz ettlnniye ealqtılt. essüf gariptir ki, Abd~it dev- ve verdiii hava iyi ~drik edilirse 
Avlonyanm bombanlnnaıu u1· rinde, haya ve bi insaflara hizmet hemen. ~öze ~:ı:ıar. ~ Namık Ke· 
feııılnde Yanan '-'kmnandanmm edenlerin adedi azalacagına· bili· mal hızım milliyetimizi, gayri şu· 

1 
• w1 olarak, tam anlqı1ması lAzım 

askerlerine talyanlan ~ kis arttı. Bmıdan anlaşılıyor ki • . . 
dökmlye emir vermesi de ba ba- ahlikın düzelmesi şürle nasihatlere geldigı gıbi ~~Dllftl· . . 
lnmdan mllnfdanltr. kalırsa vay mületlerin haline.. • Son b~ soz olarak bu. ~ 

General Papqoa dedi ki: 

1 

Diipnan denize döldilecektir 
Atına, 20 (A.A.) - Yunan ordula

n ~kumandanı ,-eneral Papagos, 
orduya fU emri yevmlyi göndermlf· 

lngtllz denls momnan Adrlya- • K.....ıin Milli Tarafı ifade edeyım : Eğer tahsili, 1860 
u~ ~rlşt. ,1mc11ye kadar takip . • . • .. .. _ .. ve 1880 aralannda her hangi bir 
ettllf lhttyatlr harekfltlnl artılr - E, mılli tarafı ıçm dUfUDUfU- Avrupalı mütefekkirin tahsili de-
brraktıl'nla ddfld.IJ' ki, bu da bD· nOzO de dlnliyeblllr miyiz? receıdnde olaydı ve baJatı ihtiyari 
balllla ttaban c1enls ve bava nv- - Bu muhavet'ellliz mUtteer w arurl menfalarda ~,.di 
vetlerlne knmet ~ bale aüf uzadı. Bafka bir defa daha uzun ve Devlet maqile geçinmete muh· 
~tlrmfll'lnden ileri ~lr. Akde- boylu Jtmam ederiz. Likin bu ka- taç obruyarak sırf karilerfntn verdi
nlzcle altı aydanberl lngillz blllt- dannı söyliyeyim ki Namık Ke- ii ücretle yaşıyabilseydi bizim ede· 
rlvetılnln ve bava kavvetlerlDID malin işte en kudretli tarafı bu· biyatunu.da ve siyasi hayatımızda 

Ur: 
! BUtUn Yunanistan sizden iftihar 
duymaktadır ve size minnettardır. 

Herkes !izi takdir etmektedir Müte
cavizi durmadan tardettinlz, mUs -
tahkem mevzilerinden muvaffakıyet 
le attmız ve sonra da fasılasız din • 
Jenmeden kovala.dmız. tndirdlğinlz 

darbeler dUşmanı çok mUşkUI bir va
ziyete koymuştur. Düşman sizin 
önUntlzde ve Afrikada tngllizlerln ö
nünde ricat ediyor. Dtlşmanm denize 
dökWeceğine eminim. Zafer bizimdir 
ve bu zafer tarihimizin en anlı za

l'hterdlğ'I faaliyet ve nihayet Al'- dur. Ben de asıl bu tarafına hay. nazirsiz bir adam olurdu. 

, 

navutluk ve ştmall AfrllaM1ald 
harpler artık tnıms denls mo
larmm perYUml'a banbtbd 
izhar etmtı,tlr. Bundan eonra 419r

belerln kAh orada kl.b banda '" 
fakat fudaau; lmnelJlne f81ılt o
lablllrlz. 

1 feri olacaktır. 
Asker ileri. .. Zafer sizindir. 

Ara\."Utlakta ('Ok mtt,ldll ba

va ve arazi prtlarma ratmen 
Yananlılann Tepedelen nı llbmr 
rayı topçu ate,l altına almeü lıa
dar Dertemelerl de lngl)b flloR.. 
mm t.endn ettltf bu mn.H TMl
yetten llltlfade etmelrten tartt ol
madıldarma al6mettlr. ., blyle 

cleYun edene llareötm blslm 
talunlnlerlmbd.,_. çok daba enel 

Rumen Hariciye 
Nazın istifa Etti 
Bükreı, 20 (A.A.) - Havaa: 

Hariciye nazın Sturdza'nın isti
fası Bükreıte hayret uyandırma
mııtır. Filhakika. hariciye nazın
nın değiıeceği rivayetleri birkaç 
haftadanberi dolaııyordu. Sturd· 
za birçok mühim noktalarda bat
vekil General Antoneacu ile ayni 
fikirde bulunmuyordu. 

Hariciye nazırlığına adliye na· 
zırı Mihal Antoneacu veya Ber· 
linde aon zamanlarda mühim va· 
zifeler yapm.ıf olan Valere Po
p' un tayin edilmesi muhtemel
dir. General antoneacunun da 
bizzat bu vazifeyi uhdesinde tut
muı da müatebad deiildir. 

lng:liz Liralarımn 
Mukabi'.13rı Odeniyor 
Ankara. 20 (A.A.) - Haber 

aldığımıza göre, Jngiltereye aov· 
kedilmek üzere Türkiye c:ümhu
riyeti Merkez Bankaama 2 eylQl 
1940 tarihine katılar tevdi edilen 
efektif i9teklerinin kıımı külli9i 
Londraya vasıl olmuı ve muka
b:.Ileri Merkez Bankuı matlubu-

lngtlls nı Yunanlılar lelılne bö- ' 
)'ilk tnldpftar kaydetleal mllll -
ldbıdllr. 

==============::ıı::ıı:========~ı 

lngi tere Amerikaya 
12 Bin Tayyare 
Sipariş Veriyor 

Vqtngton, 20 (A.A.) - V&flngton 
da tahmin edlldıttne g&-e, lnciJis 
htlkQmeti, yeniden 12,000 tayyare, 
a.ooo DA 2,500 tank, top ve maııtm
mat alparlt vermek tısere muJt:ave
leler akdetmlye çabfma.ktadır. Tay· 
yarelerln bedeli takriben bir mu -
yar 125 mOyon dolardır. Toplarla 
mmıımmatm bir milyar 700 milyona 
balll ol&bilecett tahmin edllmeJtte. 
tir. 

Fin lan ii yanın Eski 
Cümhur Reisi 
Nasıl Ôldü? 

Helslnkl. 20 (A.A.) - l!lBJd P'ln· 
na kay~edilmiftir. ~erkez Ban- landlya RelslcUrnhuru KalUo trenden 
kası, alakadarları bır mektupla in k ....... _ • .,, M h 1 'l k 1 . . er en m.- ""'!"-' anner e m n o • 
ha~erdar etmekte ve kendılerme tarı arasına düşmU!f ve ölmüştür. Ye-
tedıy.~tta bulun~ktadır. . . 1 nl ReiBlctlmhur Ryti'nln .,ereflne ha-

Muteakıp tarihlerde tevdı edı· zırlanan btltun merasim iptal edil
len r fektifler de Londraya vaııl mittir. 
oldukça Merkez Bankasınca aa- ---~,__ __ _ 
hiplerine malumat ve -ilecektir. Sovve!l~rin Ber!in Sefiri 

"' 

(s p O R) 
F enerbahçe - Galatasaray 

iki Ezeli Rakip Yarın 
Karşı/aşıyor 

F....._.. -w•eta•ny birinci c1ewe 1i1ı: mıaçmda 

iki ezeli rakip Fenerbahc;e - rine merkez muhacim oynatılaca. 
Galatasaray yann Şeref stadın- ğı dahi aöylenmektedir. 
da yine karııl&J&caldar. San li- Bu suretle F enerbahçe takımı 
civertlilerin likteki Betiktatı ta· ailebi ihtimal fU tekilde sahaya 
kip eden vaziyeti esaaen hiçbir çıkacaktır: 
zaman ehemmiyetini ltaybetmi· Cihat • Faruk. Le'bip - Ömer, 
yen bu maça bir kat daha ehem· Eaat. Fikret - Fikret, Basri, Mu-
miyet verdinnit oluyor. zaffer, Niyazi., Rebii. 

Buıüne kadar Fener bahçe - Melibin yokluğu hiç tfiphe yok 
Galatuaray karplqmalannın baı. ki F enerbahçeniıı hücum kabili· 
bca huaaaİyeti bu maç üzerinde yetini azaltmıı olacaktır. 
tahmin yürütülememeaiclir. Çün- Buna mukabil aan kırmmlıla
kü her zaman evvelden yapılan nn F enerbabc;e kal'fWnda f(iyle 
tahminler tamamen aksi çıkmlf, bir kadro ile yer alacağı tahmin 
Galatuaray en kuvvetli zama• edilmektedir: 
nında Fenerbahçeye yenilmit, 
çok defa da zayıf ol<iuğu zaman- Osman • F anık, Adnan - f.tfak, 
larda aahadan galip çıkmııtır. Enver, Muaa • Salim, Gündüz. 

F enerbahçe takımının Gala- Cemil, Salahaddin, Sarafim. 
taaaray karıısına ne ıekilde bir Her iki takımın kadrolannı, 
kadro ile çıkacağı kati surette bi- ve •on oyunlannı ırözönünde tu· 
linmemdde beraber Nrı lacivert· tarak bir tahmin yapmak lazım· 
lilerin kadrolaıında eNslı tadilat gelee galibiyet tansını daha zıya· 
yapacağı, bu meyanda da bugü· de F encrbahçe lehine olarak gör
ne kadar futbol ilenlinde ismi mek icap eder. 

Bir de Uc; ahbap ~avuşları sevml
yenler var •. Bunlar Uç ahbap çavuış
tarm ilk filmini gördükleri zaman 
fikirlerini ~inmiş olanlardır. Bu fil
me de gidip yine beğenmezlerse ka
bahat bizim değil. Beğenmlyecekle

rini önceden biliyorlardı. amafih bunlar filmin heyeti umıımı. ============= ltimatnamasini Verdi dahi iıitilmiyen yeni oyuncularla Fakat Galatuaraylılann zayıf 
sahada ırörünecekleri de söylen· olduklarını akdir ederek yenile
mektedir. Nitekim llylardanberi ceğiz haleli ruhiyesile aahaya 
antrenör nezareti altında çalıf&D çıkmalarıı.ın ..ı.... ; enerbahçeliler 
ve büyük ümitler veren geçen ae- için bir tehlike •e,kil ettiğini söy· 
nenin Balkan 100, 200 ıampiyo- lemek yanlJJ bir dütünce aayıla
nu atlet Muzafferin. aon karar 1 mu. 

'tly A TRO HABERLERİ 
~bir f':' tı O"ıl bir müddet için 
aet>: ı lehlr etti~ şiir matine 

~. ~.r.ıJa ba.,Jamak tuavvurun-

yetıl içinde kavbolan teferrllattan f · 
bareltlr. Mevzu, üzerinde fazla dU~u .. 

TOrk sinemasında KIZil Rakkase meden hoşa gidecek mahiyettedir 
(Salome) gösteriliyor' Bir krala dl- Piyer Blanşar bUyUk bir piyanlst•ır 
fer bir kralm Salome ismindeki ka- Tesadüfen güzel bir kadınla tamşı

nsını methetmS. bulunuyorlar. Ku-ı yor.Erteıd glln kadın kim o'duğunu 
bakkak onu ban& takdim edecek81- bf1dirmeden kaçıyor_ Yirmi aene ıson 

'' ,.,, . 1 •• 

ra... Piyer manf&l' o kadının tam 
bir benzerile kartıl&.\lıyor. Evlene -
c~kler .. Bu sefer de onun, yirmi sene 
c"vel bir Kı1' Gecesi sevdiği kadının 
kJzı ve ayni zamanda cLı. kendi kızı 
olduğunu öğreniyor- Filmin mU.zifl 
çok gllzeldir. 

1 1 

Berlin, 20 (A.A.) - Stefani: 
Yeni Sovyet sefiri Vladlmlr Jorjl

eviç Dekanozof, dUn Hitlere ttlm&t
nıı.meslnl vermiştir. Merasimde H&r-J 
clye Nıuı:m Von Rlbbentrop ta bam' 
buiunııır.ı .• ur. dolayıaile cezalanan Melihin ye- K...aı O.. 
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Hafta Öğütleri: 

Nefsinize Ha:ıc·m o~ 
Nefsinize karşı saygı gösteri- ~rtaretl". azun ve sıdd .. t~ malik 

niz. Herkesten uzakJaşa.bilınıınız. oıabilir&iniz. İfratlarla onu yorma.. 
Fa.kat le.endi nefsiniz.den uzak yınız. Vücudün muhtaç okluğu 
duramazarnız. Mademki daimn istirahati, gezip eğlenmeyi ondan 
kendi nefain.izle beraber vakit gc. cairgemeyiniz. Onunla tehlikeli 
çireceksinz. yiyecekşiniz. iı;ecck- bir oyun oynamayınız. itidal ile 
siniz. uyuyacaksınız. gideccbiniz, yiyiniz ve içiniz. Sofrayı. bir da· 
gelecek.s.iniz. Ş_u halde nefsinizi hili spor sofrası telakki etmeyi· 
mahçup etmemiye ceht ve gıı.y ... niz. Ancak vücudün güzelec mu· 
ret etmelisiniz. hafazası için bir vasıta olduğu 

Haliniz ne ohmsa olsun, ondan kanaatini taşıyınız. 
memnun kalmalısınız. Ne olmak Fikrinizin tekiunülüne tam iti
istiyorsaruz fikirlerinizi ona hu. nada bulununuz. Her c{in okuyu
retmclisiııiz. Nobanla.nruz, ku· nuz. Konfcrtı.naları takibe kendi· 
surlannız gösterildiği. vak.it kız· nr.ı;ı mecbur tutunuz. Abe.a ve 
mayınız. Yoksa kabarmak, ııi:- maliyaıü feylerc zekanızı aarfet
mck değil .•. Halinizi ıslaha çalı- meyiniz. 
§lnız. Yükseltmek isteyiniz. Şevk ve n~nizi muhafaza edi. 

Fikirlerin, insanı yükselttiği niz:. Halinizden. ha,yatmızdan ti
gibi hakir ve zelil mevki.e de dü
şUrdüğünü düŞinünirz ve fikirle- küy et ehne)ıiniz._ Bcd~~nlerden 
• · · d · ·· _ ı__ ı. _ __n uzak olunu.z. Oagın etegıne gel-

rınızı aıma mur-...a.oc ve ..--• d 
ret al unda bulundurunuz. Bu su· ı :ne en ~ben bu_n1;1 . nasıl n-.aca· 
retle 'bütün muvaffalayetsizlı1c gım) > diye nefsinızın huzurunu 
fikirlerini. tededdüt ve vesveao- bozmayınız. 
leri d efediniz. Gx1anm fenaam- Kudret ve §iddetinizi muhafa-

Üç siyah. üç de beyaz düğme 
alınız. 1 numaralı tekilde gös
terdiğimiz gibi yanynna diziniz. 
Sonra, üç hart-.ketlc düğmeleri, 2 
numaralı şekildeki gibi su-alayı-
nız. 

dan içtinap olunduğu gihi bu ma.- za ediniz. inatçı kimselerle mü-

1 kule fikirlerden de ihtiraz lcabil- nah;ıa etmeyiniz. Batıl itikatlarp ~;;.;;:.....~~~~~:<=~-:-.. .... 
dir. · la uğra.şmayııuz, htddetlenmeyi. !'"' 

Gerek n.ef&iııize ve gerek bat- n iz ı Hçbir kimse .hakkında prcz 
kalarına ka.rJı dürüst olunuz. ve nebaniyet beslemeyiniz.. Unut
Doğruluktan ayrı}malda büyük rnayınıT.: Hayat pek k-ıaadır. 
bir para kazanabilmek imkanı Herkesin ha.bımı sorunuz, ilti
olsa bile yine ayrılmaynuz. Bu fut e<Ünız. Münakaşa kapm aç
parayı nefretle redded.iıüz. :nıa.ymıx. Nezaket ve aüzel mua· 

Vücudünfrz:e itina ediniz. ~ mele her yerde geçen biı- akçe
cak onunla mukavem.ete., nqıe ve clir.... 

c celerlll En Me.şhura 

TOM POUCE 

Bir cksprt-.s treni. tarifeye göre, 
iki istasyon arasında, vasati ola
rak 140 kilometre mcsaf e katet· 
mek mecburiyetindedir. 

Bir gün, mesafenin ilk yarısın· 
da biraz geç kalıyor. Makinist. 
ancak 70 kilometre yol aldığını 
görüyor. Kaybettiği zamanı ka· 
zanmnk için yolun ikinci yansın· 
da ne ktıdar sürntlc gittiğim söy
liyebllir misiniz) .. 

Anııar c1a Bolnitll• Karşı I ~ S K E _.n 
M cad le ~ a~ At~~r..=~ 

Maarif Kollej i :S:Ei.;;::ii#:~ , ... I --------
Talebesi Emre 

SeveseveUydular Arnavutlukta 
Talebe Diyorki:"Bob Neler OIUyor? 
st l Tara/tarz Züppe
ler Bizim Teneffüs 
Ettiğimiz Havayı 
ı-eneffüs Edemezler,, 

1 Yazan: 

Harekat Hangi 
istikamette 

in.'<. işaf Edebi lir 
YAZAN: 

Şevki Yazman 

1 
Ertuğrul ŞEVKET Şimali Afrikada daha süratli 

ve ltalyanlara kaı11 daha öldürü· 
An.kanıdan: _ MaifU.f tereya- cü l.ngiliz darbeleri bqladıktan 

ğına k.ar11 bekıdiyelerin hangi. ta- sonra. Arnavutluk barckltından 
rihte mücadele aç.tJiıru bilmiyo- çok ba.bxdilmcz oldu. Halbuki 
rom amma, Bobatil denilen düt- Balkanlar için bu harp eahncei 
türüleyla kılıiıoe Maıırif Veklle- hayati ehemmiyetini muhafaza 
tinin :ticad 1 ~iği tarihi etmektedir. Bu eebepten fıraat 
çok jy7 biliy:;::ı. buldukça bura<laki vakayil de 

Ve.illet bu isabetli kıuarile okuyucularunızın gözlerinin önü· 
yarınımızı ellerine ·btra:lc;ııcağmuz ne koymak faydalı olacaktır. 
küçüklerimizin bu gülüne; zevk Arnavutlu.lctaki harekitı J<>yle 
hastalığına tvtulmamalan için hulasa edebiliriz: Yunan mcvzi
za.manında ve vakit geçirmeden !eri ağız tarafı Draç limnnma çev. 
onlara milkemmel bir aklı telim rilmiş bir ağ, bir torba şeklinde 

tedricen ve fakat devamlı olarak 
a§lsı yapmıştır: 

CBl.radcrın· pa~-lon-u ve bu··· yukarı doğru büziilmekte ve aı- h lb ı_ b. b k d d h. 1 L 1 kl d ~ ına - k lm- ._._ ...ı Aw b l h a uıı;j ızzat u uum a a ı yavaş soıı;u aca ar, eniz -re 
yük P_...ıcnn· c-'-·tıru· · a; .... -L 

1 ııur;;u.aır. gın üzüme a· 1800 k l 1 b l d w k l 1 D ~ eu ~.. ...., .... ICA ek l b"·d· ra ım ı tepe er u un ugu- va uvvct eri e raçla Arn•Jolı' 
mektebe gelmek. memnudur. r etinin yavft!! o mo.sı ta u ır. fik h · ) · · 1 k ki __ ı__ı • nu topogra arıta ar gösterı· u araııında · mÜllüMUC)'l 

Öyle, bütün üst dudAm örten Zira hem mevsim harekata mü- H 1 -· · lm __ ._ '- -d • yor. e !'! cephenin şimal kısmın- uiratacnklardır. ı. 
ve uçlan yanaklara kadar uzanan saıt o ıya~ llA ar sogumuo, d ik. b " d • d • M k b . il 

h d · b. b · h a ı ~ ı., . m. etre en ~ugı ıı.g evaimin ara are atln• ı:.ıı 
eakı. BektA•ı· dedele-'- ...ıen Lıılma em e araı:ı rzuı.t u çeşıt ı:.re- 1 d - b 1 d d d )Jıw 

..,, nno "" k 1 ,_._ h · .ı._ k oma ıgı gt ı, yo a mevcut e· ereceye lcadar müsait o o ... 
kırma bıyıkla m -'·tep kap·-·-...ı·~ et eri unAan arıcinc c;UUlraca .il B . I d y l l d ı..d,. 

CK ~...... k g . u şeraıt a tın a unnn ı arın mart ayında ise Dracın cnu. _. 
l'çerı" dalmak ya-- Ltır. adar arızalıdır. '1 ·ı • • • f " k b 1 df' ~ B l T d ı en eme ınısıyati ırini ny e1me· ablokasmı, Yunanlıların lı:a1" 

0 Top ense ve uzun harabati sa· u araziyi tanıyan ar epe e· l . d-t. . h L ' ı_ d ı ' ' f..te 
1 · ı k h ı k me erı ıı.nı mü ım wr .. u rete yüklenmesi takip edebilir. r .JI' 

Ça mutlaka veda etmek gerek- en şun<a ısınının ep ova ı ve d ı· ı d 1 ak • biİI"" d .. lük ld • ·· ı·· 1 eıa et e er. v it ağın agzı tamamen 1,. 
tir.> uz 0 ugwıu soyuyor ar, Tabiye sahasında bu çüçliiğe mli§ ve Arnavutluğun mukad" 

Vekaletin bu kararı. An.kara y k ld l tık mukabil Yunan mevzilerinin strn-
sokalc.lannda bir kırlangıç fırtına. S an~~ laob u dum, O ~~uo..:, : 1 tejik d\ -umu İtalyanları Arna· 

"b• .. tl . b .. 

1 

on sıuıı ta. c csm en rwı.n .,.u- l k ı_ •• • • 
sı gı ı sura e ~ ve azı zuppe vut u tah atmıya ço"' musaıttır. 

muhitlerinde teessiirle karıılandı. sut: H l ded. C!_, Yunan me"zıleriıUn ıimal yanlan 
Ç k '- d--ı . . k dil - ayır o a, ım. ~n saç- d . . . "b il E.lb ocu veya &;ar ~erını en e- ı_ _ d an: aıreaı rtı ar e aean ve 
. b k . . ı___ '- LCU"ınlZ uruyor. h • 0 h. 1 k ı. 

rıne enzetme ıatıyen oazı zcv,. 1 --Scb b. dcd. B ley a.tta raç ıza arına c;o ya.11.ın• 
hastalan da Maarif Vekaletinin 1. . C e ı. §U. •• L.. .~1 d • dır. Bu yandan yapılacak ufak 
bu k d k o· l ıyım. wnartcsı gunu og c en b . tak' k il 

k a~1Uın ~n . ~n 1 
J1enaup ant sonra mektepten ~ıktık. Berber· 1 ırl taarruzu, .

1 
~n:ıp huk te ; . Erkeklermiş 

nı kut r atrma 1 ıçıknko ...ı _arı· ı r.ee~t ler tıklım tıklım. Bir türlü şaçla- la yan mcvzı crını te eye u-- O' 
me ep en a aca aeu1r ı erı gı • k . _...ı· H • k §Ürür. tsrat hakkındaki başmakaıeııttl 
til h _, ekt d. t l"k rımı estırem""un. atta, rne • r- _ 1_ --- ,,.rf 

er ve uısuw m ep ıye e a • .d . -· d k venup yan"'"rı da sahil boyunu kudum. Kıyafet için ölçUsUz l!t'JJ...-_, 

1 

k. ti"' I . M .f k ll .. ı__ tep ı areaıne muracaat c ere k tik l 1 h k I .,,,; 
ı et g erı : aarı o eıınc oo§ . • l B .. k ta ip et · c;e ta yan i rac; is e e- ...ır4aen k"dmlıır •l"~tt• var .. - pr d l vazıyetı an attım. ugun a şam .~..,. .. .. uv " ..,,. t • 

vurH ulbar.k. K il . d M "f V ü:ıeri müsaade edecekler de saç· !erini tehdit ctme~te ve bu ·~- larm tenn ml.!ıaIJ bahsettıg1nl:z: ıcll ~ 
a u ı. o CJ e aan e· 1 k . • . retle daralacak sahil parçaaı yü- ltlklere dı yol açıyor. Fakat buı r 

Asıl Müsrif 

rntı taayyün etmio olacak~ 

1 UDi MEBTUPI.~ 

kalctinin bu kararına uymalc arımı Ehstı~ece:ım. d ziinden İtalyanlara denizden ce- ı Türk ltadmlıumm moda. anıgınJJI• 
mecburiyetinde bulunuyordu . AL - ; u arar an memnun lccck yardımları önlemek, hava s1r olduğu tarzında bir kanaat ~ 

1 dıkları cevap §U oldu: m~Vallabi efendim. dedi. ve denizden taarruzlarilc İtalyan· dırmak hakSiz olur. Nice k~ 
- LCltlen saçlnnnızı 1cırpbn· M l ma.k . · bi bir le- lan bunlardan mahrum bırakmak vardrr ki, hayaü an ı ve evı tçlll t 

Tarihte birçok meşhur cüccleı çük midilli koıulu idi. I rahaçı.ı 
vardrr. Tesalyadaki Mirmidonlor- da cece idi 

Yukanda rcsiml~e numara 
konulurken nasılsa hati edilm.İf. 
Bunl an ııın.lıya bilir mi.siniz~ 

Bu sualden birine doğru cevap 
verenlerden birinciye 1 mürek
kepli kalem, ikinciye: Bir para 
çantası, 3 • 1 O uncuya birer ki
tap, 11 • 50 nciye de birer def
ter hediye edeceğiz. 

~vaplar: 31 ilk.kamm akp.qıı.. 
na kadar gönderilmeUdir. 

nız. Elbisenizi ou bahçede oynı - b emn~n E °':ı&.. b ıçın ç çok kola.ylqaca.ktır. Hul&aa her bedi bir tedakdrlıktnn lbarcttır 
yan çocuklara benzet.iniz. Bundan B et;'o ' vv b ek s:horluyum. iki yandan yapılacak ilerileme vlnin rahatını, gıda.smı, çocu~ 
eonra gelirseniz derhal kay~iz J 

0 ySaıkparıkım,d aa e 0 o~a- ler, düıman müdafaa ~etinde kıyafeUnl, tahslllnl kendi elbiSt<dJl 

yapılır. ~· B' u~ ~apm~ ı.cap eaaalı değifiklikler yapacak tarz• den ve tuvaletinden çok evvel d6&' 
Diğer taraftan, Kollej direk· ıyor. ınaen ey ' sa~ nmı ı dadır. nUr. Konu komşuya kıı.dlU" u~ .. w···· .• . .. il l muntazam tvtmema imkan ,,,. 

tor gu geçen cumar ... eşı gun ey. L D "• f L-Lla k Kanaatimizce bu ilerilcmelcr ,, __ .. k-'"-- •~lz lr9'•n'cUe " li ı b · d bliğd b yo1r.. ıger tara tan taQCUl n ço ... ~ _,.... ...,,., .... .T-

lun~: ;:;u:e e §U te e u- erken kalkıyoruz. Yedide mlitalA- bu~~ÜüfC~~- altında pek kol~y bfllnıe kendini meaut sayar. 
' • . .. .• 1 aya gınyoruz. Saçları ~yAGak, ve sur~t o~ıyacutlr. Mevaım Asıl ll!?'af kadınhırda değil. ~ 

- Pazartcaı gunu, saç annız kad ak"t k lm ki. doleyıaıle bızzat Yunan orduau• erde · 
kesilmio bir halde mektebe gele- 5ar v 1 l ~ ıyofır d "k nun da i.Jr.mal iti güçlCfmittir He- geılrlnt eııertncıe tutan erkeld ~ 

k . . aç mcec eaı ctra n a onu,- · l "" 
ce smız. . .. .. .. • tukça, bizi aaran halka aeniıliyor. le oimal yanlan için bu; büabü· •dir, çlertnde kumar oynıya:U. ~ 

Cumartcaı ııunu, ogleden son· s·· 1 b. b tün mü•kül bir hal almııtır Fa· ı"ent. ustu bAJn ve görene'· tçtıı • . . 1 f d adan -~ oze, saç arını ıraz uzunça ı· .. · " -.-· "' 1 d":• bızım te e on urın 1 c- rakmıı olan son aınıi ı..Lebeaiıı- kat Libyada gördUiümUz gibi gelirinin nlsbetslz bir kısmJ1lI ıP 
ı, ıııeAv.tUb§u: __ 1_ K U . den biri karıo.ıyor: kara ve deniz hareketleri birlcı- edeni çoktur. Bir IBtaUstlk ya~ 

- ca a ne yap,_.. o eJ 0 __ • hı_ L- ı. · ilir · d · da l ı gı; . . . B. . • ı - ~ dı.yor. ıut Te orta w.n· hr ' Ya.Dl eruzo ya.nan ta • gtsrtııecektiP ki. mllsriflcrden '° 
emır :v-cruu§. wm 0!- anuı . aa~ siümle U.C tahsilimden bir kı.emı· yan aa.i yanı ve gerileri İngiliz .. .. ... 11 • 

lan g.ıdecek. Fakat o~~ dir~- nı Beyrutta. Fnm4'Z Kollejinde deniz kuvvetleri tarafından teh· erkekler arasnıdan yetişir, ıaıw...-
yor. Beo saçlar~ kest:ımc~ di- yaptım. Orada da bir qç kestir• dit ed.ilU.C bilhaasa bu yandaki nn ÇQğu mağdurdur. 

dan, Nil kenannda ya§8dıllan Bir aralık dev.rialem aeyahati
söylcnen Pygmes'lerden, Lorcn ne çıktı. Büyük §Chir1erd-e temsil
dukasınm, cloğdağu zaman 24 ler verdi. T om Poucc, bütün cü
santimctre boyunda olan ve bü· ccler gibi koca başlı idi. Saçlan 
yük bir ayakkabmm içersinc ya· san ve seyrekti. Gayet güzel gi» 
tınlan, Şarlken:in, Luvr müzesin- lcri vardı. ~ küçük, bumu 
de resmi bulunan cüeclerinck:n düzgün, ayaklan ve elleri de mi-

yor da b&§k.a bLr teY aoylem.ıyor. L. __ • • _...ı_ f- '-- b y har.eketi aüratknd · il b · A. O. l\ı"Öliıd 
Polonyanm son kralı Stan.İ8- Derk d dikod Plcrıı.kWan me mcc'1'1Uıyeti van;u. -.ot. u unan ır e J• 

• __ ı.,.. • • en ~ u mecburiyet. yalruz, ilk ve orta ür. Hele bu deniz yardımı daha M kt 1 d Ev 
bahse lüzum yok. nhninicik idi. lus Ogust PontiavaAJ nnı mezan faaliyete scçryor : • k.wmlar içindi. Bir de lise talebe. ileri giderek Dra.ça lngiliz donan· e ep er e 

Polisi'de Volzcyn kjliaesindcdir. , . -. Yahu, ~n ne blçım gazete- !er.inden aaçlannı derslerine ter- maamın afur mermileri dlitmiYo Vazı~felen· 
Knıl S __ ,_ı__ p .___L! 1764 ClBUl, yer ycrınden oynuyor da ih d ek k d .1 . 'd 1 l.--1 1 d • 
t~ on.,.~-.. haberin ok. Kollej talebeleri ç e cc a ar ı en gı en u ~ ~ .. ta Y~. ~~ •• u~nu çevr tfll" 

~en 1 795 e yani Polooyanm la l . .f k 1 oluna onlann da zorla SAçlarmı ren agın eura.tll bilzüluounc ve da- Oğlum bir Fransız frerlcr nı~ _,!# 

Biz, geçen asrın en mqhur CÜ- Hali ve ta'V'n kibar gö.ıerilli 
cesi, Tom Pouce'nin hayatuu, d Çok t 1 d 
maceralannı hanca anlatmak ,is.. i i. güze s0z aöy üyor u. 
tiyoruz. Hayatı çok muntazamdı. Yalnız 

Tom, 1832 de Bridgeport'da bir zaafı vardn; güzel kadınlar ... 
doğmu§. çok par-lak bir ömür Amerikada ik~ kendi gibi 
sürdükten sonra l 883 de ölmüt· ufacık tefecik bir kızla evlendi. 

üçüncü taksimine kadar saltanat ara r~n -~ _ıttı ak ~ap~ş ~r, P:· kestirirlerdi. Diğer talebe, ser· rall§1n.a §Ahit olabiliriz. Llhyada• tıin orta auutl&Nna gidiyor. Co" .... 
zl artcsMı g1_:ınu me te e gı ml ~ece • best bır(l.icılırdı. Sonra, c!e;ıdim, ki harekatın bu seri Q:lki§afı kar· verilen ev vazıtelerlne bakJYO~ 

aürdü. Polonya krallığı diioya ha- er. a um ya sac; mese eaı, k --'- nd d · d h ...ı __ b · 

* 
bu kararı Latbik eder en, SJÇAA. ııaı a eruz en ve avaua.u u Cidden mUbalft.galıdır. Çocuıt."' ııe 

rita.sından silindiği zaman Pont- k 1 k 1 d 1 h _._,. d J.n....:ı· d "- . ..ı· 
k . M k d lc§l ' azartesı pn • erıo>en en aa- b iki° . d d'k ile . • . d ab .id. es a asma ıuı yo . ~ P . ...ı: ü ,_ d M ve soğu mem e et er en ge en arc.uıta a ~.,ı.z yar unının 1 t lm bnkA- ktur --'Y 

Düğün merasiminde binlerce datür. 
Doğduğu zaman .of kilo 566 vetU bulundu. Kan ve koca bal 

gram aiJrlığında idi. Bq aylık ayı 9C)'Matine çıktılar. Bir çocuk. 
iken boya. aıhhatl yerinde idi. Lan oldu. Fakat, ömrü vefa et· 

Doktorlar, gayritabii bir hal gö- mcdi. 

yan ı os ova a yer ı ve rif Kollejinin yolunu tuttum. ~-alc enin alklıştığı ımlkenl'"-e dı • gccB ml[~C:C~.k.e td ı :~~ . ı: . na taıla mal!Unat yığmOBına ııı~~ • 
orada öldü. M kt b . t hah . . "'atten uza aştırmama ıııLLım ır. u nı.agı su un evrUJQen ıa...- lll1' 

---<>-- d elde ın lmbun azad'-~,,_ d çcsuıı Mesel&, senelerce saçını uzatınıo faİ:le ederek İtalya hu cepheye bil, dimağı da. vUcudU de lnJdş4f ~• 
Sinemada Bir ko i.ltl~~an ta e e 1 mn.1nktad uruyor: ve bir nevi itiyat aahibi olmuş bir kafi kuvvet yığarak vaziyetini ıs- kAnmdlUJ mahrum k3lıyor, acaba r 

t il"- mb~şı bçai ınm Ud~· insana, böyle soğuk bir günde ı lah ve hatta bir mukabil ta.Qrru· ı arif mlltettlşleri, evde yapıtmal< l)llf' 
Hası '. ,\t Rekoru m•r§ ıter tmez. m ur IDU· k . k . 0 1.irac k lk ~ B ualin aklA ,.ı"' 

d avini Nuriyc ~ruyorum: •açıbnilı .estırmb e ... ~mr~._ve_r~ııL • za,_a ~az'~'- ·· ud• • . L re verilen vazite yek1Uıwıun tob .u 

remiyorlardı. Tom Poaee 50 yapnda öldü Volt Disney'in son yapbğı 
Fakat., aylar, geçiyor, ~ei ve kanama 3 milyon altm frank cPamuk Prenşea ve Yedi Cüce> 

hilkat> in ne boyu uzuyor, ne de :uUraa bıralctı.... filmi dört milyon Türk lit-aaı ba-

sıkleti artıyordu. Ailcaiııi büyük ============= 1 sıl.nt yapmı~ bir yeis alnu§tı. Bu., sinemada yapılo.n hasıletın 
Bir gün. methur cambaz Bar- Dtlnyanm En en fazlMıdır. · Yalnız Amerikada 

num kendisini gördü, ve: 135 ınilyon frank, lngilter-eclc 56 
aı....nı. Gazeteleri milyon frank hamlat yapın~. 

- Bununla milyon kauntbr... 3 UıA F nımada ve dünyanın diğer bü-
Dedi. Aklı. Aıncrikaya götü~ Her yüz senede bir çıkacak yük §Chirlerin<ie haşılat yckUnu 

d ü. Teşhir etti. 1844 de Tam olan gn.zc:tenin ismi cThc İllumi- henüz ıxıal\ım değildir. 
Pouce. İngiltere kraliçc.i Viktoc- nnUtd quadupk Constel1ation> 56 milyon franga mal olan bu 
yanın huzuruna. çıktı, tölıreti bü- dar v~ 1859 da tesis ohııunuttur- filim Valt Diancy' e mühim bir 
tün dünyaya yayılmlfb. Büyük Son nüahnaınm boyu .fOO pus, kar temin etmiftir. En çok rai· 
bir servet kazamru§tı. Son derec.c eni 260 pus olacUtu. 104 sütun- bet gören ve hasılat getiren film. 
şık giyiniyordu. So,ouna cös:e bir dan ibaret olan mündericatı, 18 ler ounlardır : c.Caz Şarkıcısı> 75 
de arabaaı var<lı. kitap kadardır. milyon frank, cDört Süvari> 1 60 

Bu arnbanm yiik.ııddiğj 50, ge.- İlk nüshnaı 28,000 baııılımftı. milyon frank. c.Kavalkacl> 60 
ni~liği 30 santimetre idi. İki kü· Bu ıcforki 1 milyon baıılacakbr. ınilyoo frank • •• 

YAZISIZ HİKAYE 

. , 
'' 

- Hayır ola. talebeden çok ne eyı~, aşı uoutmc.a. tcau.&.e- ııe"'1em.eaı MwnAUD. egı uıW edilebilecek bir hudut dablll-
• W • • •i de eksik olmaz. ı Vakıa İtalya denız qırı mem• .Qt'I 

cksıgınız .vu mı~ . Müdür muavini Nuri, gülerek. lckctlere, yani Amavutlyk. Lib· kalmaslllı teftişten g~> 
O, .afiyetle bana cevç ven- talebesine baktı ve en ark•daşça ya, Habe§istan vo Şarki Afrika nu? Mubta.f ıııre' 

yor : bir liaanla: ı mü•tcmlekclerile on iki adaya 
- Yoo, diyor, Hatta cumar· _ Vecihi, dedi. avukatlı~ın ı bir milyon kadar askeri atmakla Taksi Buhranı 

tesi günil, buta. talebcrnU; oldu- fena değil, fa.kat eaçların biraz 1 beraber daha ana vatarıda bir • 
iu için namevcut adedimiz daha uzun kalmıı. Onların da icabına bıı_yll orduya sahiptir. Ancak çok Bir taraftan Tramvaylar ıı.zaJıı' ~ 
fazlaydı. Bugün onlar da geldiler. l:iakıver, olmaz mı) ınüıkül prtl~r altında vo den~ ken, taksiler ortada.n kalkınlştu'· lf' 
Normal kadro içindeyiz. Etrafınu ~virenlere, Bobstil a§ın memleketlerde buhınruı bu ve cilt taksilerden tıcıngisi nöb,tl• 

Talebenin açık bqlaru:uı (IÖZ hakknıdaki miltal&.alarını sordum. bir milyonluk orduyu kac;a.rnak iBe durma.muma. çalJfIYor. y.ıd)ıs ~ 
gezdiriyorum. Hepsi, ya üçüncü Orhan Şuşut. Osman Mörel, Meh. deniz aervialerile evveli besle- la.rak neticede aynı benzin sarf& · 
malr.ineyle eaçlannı kestirmi§ler met Deveci, llhan Çelebioğlu, mck. sonra nokaanlannı ikmal et.. Uyor. Fakat hem ~ hJçbir zati!' 
veya matl~ dereceye kada.r k.ı· Vecihi, Nevzat Atilla, Cüneri mek ve nihayet takviycı otm4k l• 

1 l tnkm hnı .... "'or, hem do nöbeti o aa tmı~ ar. .Artungal, ayni anda, umumi nef- çok güç bir moeeledir. Arnavut• --• .. J ~ 
Talebenin arasuıdayUn, saç retlerini bir ağızdan izhar ettiler: luk ltalyaya en yakın hArekat aa• ŞQförler, Jld fUnltlk it ~p 

kestirme karıı.n hillmda.kl mü- _ Bobstil bir teklittir, dedl- huı olduğundan buradaki ikmal 4Jye haddinden fazla :voruhıyor. 
talAalarmı soruyorum. Onuncu ıı. ler ve doğrudan doiruya bir ta· ve ia~e belki bir dereceye kuhır yorgunluk ta kıızııla.tıı yol (lÇ8b~~ 
ruf talebesinden Osman Mörel. !um züppelerin aruında yayılmıt- ve ıimdilik dah4 muqtazıun gi· Koor4'Unıısyon beyeUnln hatadAfl ~ 

- Ben. diyor. D~tU mem- br. Kendini bilen l»çhir Türk debilir amma, buraya da çok uıek ccsaretlnl gO:>ternıcslrJ ve 
nmıum. genci yoktur ki. onlann safında büyük takviyeler göndermek, ıı.aran (le;ğlştirmesl!ıl dilerJm. c;. 

Sollra gülerek ilive ediyor: yer alsın ve gülünç ol.ın4YJ k~ bwılan muntl\Uman iaoe etmek, E. ş. 
- Çünkü, diyor. Ben saçları- aine yaratırııın. hü.anü halde bulundurmak, zen· dİ 

mı. daha böyle bir karar yokken ~ Ya, dedim. Aranıu böyle gin memleketleri dııhi yıpratacak Miiddeiumumiliiin Bir tebÜ.~, 
bwıdan tam iki ay evvel kestir· biri karıpcak olursa} bir külfettir. Bu aebc:pten biz bu• 940 senesi bitmesi dola)1ŞUO ~· 
ıni§tim. Bu karar, yalnu: arkadllf- - Aramızda, dediler. Büyük radaki takviye ve ikmalip daim& ve ıntıs dıürclerindeki d(>şyal&rtn ~· 
lan.mı bana benzetmekle iktifa bir tesanüt vardır. Bizim tenef- mahdut kalıacağı™'" eminiz. nifi :ve dlğerlcrinln devri içiJı ao _,ıı 
etti. Malum darbı meseldU : Gül- füs ettiğimiz hava, Bobstillcrin O halde Arnavutluğıın akıbeti 81 blrincikAnun 940 pazaı-tesi vıı ııt 
me kom§una gelir başına derler. yaşamasına müsait değildır. hakkında fU kehanette bulunıı.bi- ve 2, 3, 4 iklnclklı.nun 9U pcrŞeJll 11 

Tam bu sırada gözüme, uzun Çocuklardan teneffüs ettille. liriz : cuma ve curnart 1 günleri UıtiY'ef 
saçlarını muntazam bir tekilde ri havanın vasıflarını bildlrir, bir Önümüzdeki bir ay zarfında tcdblr ve haciz ile müddete t!l>I i.fl ıı· 
taramıı. geniş omuzlu, iri yarı, reçete almak kabil olmadı. İngilizler Libyada hiç değilae glbl ac~e lJlevat mtlıiteşnıı. oımıık ı· 
muntazam vücudlü bir taleb e iliş- A caba, ne dersiniz, vaktile Bingaziye kadar ilerliyeceklcr ve zere lş sahiplerinin diğer mUraL'Jl: 11 
ti. lı;imder · . polis müdürü Ekrem Beyin la- bu esnada Yunanlılar da ağlebi Jannm kabul edilmly11Cefl ıst~dll' 

_ Hah, •dim. isyancılar- tanbul külhan beylerin.e tatbik ihtimal Avlonyayı tehdit edecek QUmhuriy~t MllddeiumumlllSi~V 

l ,fan biri olınalı. Saçını kestirme· ı:ı tt iği usulü Bobstillıt.re de tatbik hale geleceklerdir. Bir ay aonra aldığımız bir tezkerede blldirilJll 
el.en mektebe bile selmi§. etmek yerinde olmaz mı) lngilizler Adr.iyatiic d.oiN yava, ı clir.. 

.. . . • < ' ' . .. ' 
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MEML KET HABERLERİ 
Edirnede Köylülere Demircilik Kursu Edirnede 1 Adananın Zengin Madenleri 

Takdirname Alan 
Memur 

Edirne (Huauıi) - Vilayeti
miz Nüfua batkltib~ nüfua aayı· 
mında ve müdür veklletinde ııöa. 
terdiii fa.liyetten dolayı vi!lyet 
mal<amınca takdirname ile taltif 
edilmiştir. 

yangın batlaneıcı 
Edime (Huııuai) - Buııün 

Erkek Muallim mektebinin ça· 
I maıırhanesinden yangın bqlan· 
, gıcı olmut etrafa airayet ettiril· 
meden derhal aön<lürülmüıtür. 

Türk Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Faaliyetlerinin Müsbet Neticeleri 

Ad...,&, (Vatan) - Tttrk rrw!on ler nrıxu,ttr. 
tetkik ve arama enırtlttlırtlntln ,\4&•3 Raınl bir ltaynal<talll ()ğren<liğim• 
ve Mersin vUtyetleri hudutları lçın· göre demir mmta.kaları Adananm 
de senelerden~ri dev&m etmekte o- Feke kazası dahilinde Enderesi, Kıza. 
lan faallyettnln parlak n•ticelerl o . nlt. Mengo, Beltirhacılı, !"eke, Gö • 
!arak ÇukUTOvada muhtelif rnmtaka· rtımse; Saimbeyli kazası dahilinde 
!arda 18 demir, 2 bakır, 1 petrol, 1 Jl'ar&ş, Kireç; Karatııalı kaza.ın da.hl· 

krom, 1 linyit. 1 B. ,ıat, 1 çinko, ı 1 llnde Klryakl, A=ntepe, :ııı:ermnın 
zımpara maden cevheri bulım.m.Uf • · .Anamur kuasr dahilinde Meleet. Ktı
tur. Bu mttabet nottctienhon anı..,. k1lr, Kılıç; 81llfke kuast dalılllnd< 
laca#I voçhlle Çukurovoda mad4nel- Ovacık. Be.lıçedero; Glllııar kazam cu. 
JlJı: alıumda ~k haldkatıon n.- hilJnde Çag:ladık mevldleıir:llr. 

Fıstıkların Sırrı 
Antalyanın Bir Kc: -,,~ ~r!e Gctı ip Bir 
içtimai Yardım !)andığı Gördüm 

Bll"k Bin Uydeld İçtimai Tesruılt Ttrk 
Milli Bbyeslnln Sallbettnf Temin Eder 

Tas. D : !llJSJll'I' B6111B• 

Edinıede köylillere demircilik kunu 

d.,,F.dlme ~.H~.~ ~ııh4.bir~ ı oatla Pehlivankö,,.de açılan müze. 
"·• )- Koylule:uı fikri ve ıçb- den ba,U açılan demircilik ve 

Nilcilı töl'ell.i 
Edirne (Huauol) - ôaretmen 

Meliha Tözün ile ilk tedrioet mü· 
fettitler!nden B. Adem Gürçai· 
lıyanın buglln Edirne belediye· 
•İnde niklh töreni yapıldı. Tara· 
feyno ebedi ııu.detler dileriz. 

ili olunmu.ııu-. Çinko cevherine Kerııtnln .An&ınu ı · 

b' seviyelerini yüheltmek ve ozluk kursu f al' 
lnlenn yurdumuzda ye~en Zi· ı· nı:u~ a ıyete geç· 

'U ah ul" _,.. d tiril' =tır. Kunnm demircilik kısmına rn • at ve "'"'cu e ge en 
~U eaerleri hakkındaki bilgile- Mustefa, Marangozluk muallim-
'İli ve bunlar arumda mukaye- 1 1.iiine de Rıza Tezcanlı tayin edil· 
°' Yapmak gibi faydalı bir ma.k- 1 mittir. 

Antakyada 
Tasarruf Haft<131. 

Merasimi 
Antakya, (Vatan) - Yeıi! mallar 

>, tasarruf lıaftaaı mllnasebetııe ,,eıı 
'lıııtz llselerlle !lJc oJrulları belediye 
'"1dan.mda dQn bir merasim yap -

ı ~lard:ır. Merasimde vali, maarif 

' ~lldllrll, birçok taıımm,. -ti& -
, lllılt bir balk ltlıtlesi ~ • 

lııt. 
._:ı-aren eaat 14,10 da tal- Jıoro 
;:'.~de ıı6yledlğl lırtlkJAI ~· 
,.....,,... vw mQı.ıdbelı lı:Dıwıtye re-

' ~erkek Jlnol odeblnt ııtretınenl 
: "'gllt :veril ınab .... tuamıf hal< • 
İıııda Bilı: ~aı1a kesilen bir ııntuk 
l!yı~· Öğretmen Turgut ba • 
~ lktmadl vaztyetımızı, ıı:ıı,t11 -

• 'llıı bugQn lı:&~ refah .... Ba&-

lotı, amumı lıarpto 111k~ ıal<m• 
~la bugUn valII olduğumuz bol -
"" arasındaki farkı tel>&rilz otttr • 

, ~ ve ı-11 malı kullanmazım fay· 
~arını anlatmı9tır. 

Antalyanın Erleri
mize Hediyesi 

-'ntakya, (Vatan) - Hudııtlan
ltııt, bekllyen ltalıramaııı ,..ı.erlertmı
~ Jaıı1ık hediyem teberrO!I ban.ret.. 

devam etmektedir. etmdl1tı kadar 
~lay cemlyoUno toallm edilen lıe -
lıy•lor n bin çift eldlven. n • bin 
~ıııu k&Zak ... pamuklu nııntanı 
""lınu,ıur. 

l'okaul va JrtmtıosU;Jer .-ıyotı bir 
'!&~ kurara.lı: ukerlerlmlzo pamuk· 
'ı h..ı.tY'I etmek 18tlyonl""" bu pa • 
"'~l<Juıan ihzar etmel<tedlr. Bu ,... 
lııde hem halknnıza bOyQk bir ko -
•tıılt hem do oomlyeto varidat temln 
"lilın1' lıolunmalrt&dır. 

Mardin de 
Başarılan Yol 

işleri 
Mardin, (Vatan) - ~ bir yıl 

lı;ıln4e :V&rdlıı nıı.fıaın ırorek yol ve 
guelı: yapı ~erinde bUylllt ~er ba· 

~· 1sta.syon • Mardin - Diyar
bakır yoıu t:ı.zerlnde Yeniden menfez.. 
ler açı1mJ9 ft ..,.. t'anılr edilmı,ttr, 

Bu yolun. fOlırln ana caddeııindon ge
eon 6511 mıtn \1ZIJillulımdak! knmu 
parke dl!femıılf Ye Mardin - Savur· 
Midyat yolunun muhtelif yeı1erlnde 
1541) - blokaj yap.ım,.bl'. 

!IUDdan başka mOhtm yollarmırz. 

dan Şlhal> - .bine - Savur - Mldyat
cızre yollaı11e Midyat . ~ . Si
irt yolu Ozerlnde t~ turabtye 

~- hız ftl"llm.lş, tamlrl icap ... 
den yerler yapılarak otomobil aey
~efertn.. ~ bir lıaJe korun~ 
tur. 

Vl!Ayetlıı!tıl mclu91nd• yapılmak
ta olaıı rııodern hutanenln birlnc:I ve 
ll<tıl<l! kmn:ı ~al edllm1', Cllmhu· 
"1't caddesinde ın,.. edilmekte olaıı 
Uk oltul b!.nuınm da ikinci lı:mnu· 

anı ~· be'ı'mnlfhr. 

Mardinde Su Derdi 
Mardin (Vatanı - Biı'çok ,,eııırt&

rtınls &1bl 1ıbrdlıı do Saltanattan 
CQm}nırtyete J1kık, beımlt, yolıu:ıı 

bfr ta.ıı l"ltm• halinde ıreomlştl. CUm 

lıın1yet ıcım--tnde Mardlnln her im· 

lllSta lı:&~SU terakki ve Omran 
J15zlor! lcaın~tıracak derecede bO· 
yllk '" parlaktır, Çok detıJ, on ı>eno 
..,.eı Mardin! cörenler tıug1!n onu 

bamb&fka btı' fOl<Ud• billurlar .., l· 
.ı.ta tanıyamazlar bile .. 

I 

Yalan muıyı kadar btlyllk bir 
meçhul olarak kalan yeraltı aervat
lerlm!zln Adana ve Merııln mmtaka· 
lannda da mebıulen zuhur etmeoı 

Adana ve Merllnlllero bttyOk ııevtnç 

i 

Sıvaı Helkevi 

S1vasta At Sporu Sıvas P.a lkevinde j 
Sıvu (Vatan) - Halkevimi· Sıvu (Vatan) - Şehrimizde 

zin kuralar lr.olu faaliyete geçınif- at ve atçılığı ileri g!lt!irmek için 
tir. Hapishanede bulunan mev· biT atlı kulübü açılacaktır. Bu bo
ku! n mabk<lmlara okuma ve susta teşebbüalere bqlanılırut Te 
yazma daraleri verilmeai karar- hazırlıklar yapılınalr.tadır. 

NlattınlmııtırK. l İht"f 1· Ziya Gökalp Töreni 
amuc ema 1 a ı Sıvaa (Vatan) _ Hallı:....ı nef· 

Sıvu (Vatan) - Büyük V&• riyat ve cdebzyat lı:.ollaıı toplana· 
tan tairi Namık. Kemalin yüzlineü k z· G .. k ı.. . . b' -
d "-· . .. beti! H l 

1 

ra ıya o a • ., IÇlD ır torcn oKum senesı munue e a .. 
lr.evinde yapılacak ihtifal için ha- yapmıya karar Termifl~rdir. Bu
zırlıklar bitnıiftir. Cumarteşi gü. günlerde bir gece de büyük ..,.. 
nil temsil kolu b(ly!lk vatanper- tan.perverlilr. batıraoını anmak 
verin (Veton • Siliııtire) eserini için Halke"1 aalonunda toplam· 
temsil edeceklerdir. lacaktır. 

Uludağda 

Kayakçıların Filmi 
Alır..acak 

Bursa, (Vatan) - mudağa kar 
,._,,,.akta devam ediyor. Dağın her 
tarafı bom l)eyıazdır, OnUmUıdekl 

bilyllk tatil g(lnlerind• dağa çıkmak 

için lıazirlıklar yapılmaktadır. !s • 

kaza.smda Baydar Dağında., Bakn 
cevhertne Merstnfn Anamur h:u:aımı
da Sebf1 ve Ta.nJm ka.uamd& Pa . 
mulldere mevkilf:r1nde., Krom cevhe
rin• Adananın C>amaniY'I kazaaınd; 
Kare.tavuklar mevktinde. petrol da -
matıarma Adananın Kozan ka.7.amn· 

da Çatltolnk mev1dlnde, llnytt ""'. 

1 herine M..-tn Tarouo ka=ıımdo 
B. ,ıst ve mmpara -·Mersi· 
nln A.namur l<uumda KOl'g'ldlk mev 

kllnde ve Tarsu8 kazasmm Merke7 
kOyiln<le t_.ıtıt edllmlştır. 

Ba$I ınmtaltalarda aramalar do . 
rbıl.,.ıırıtmektedl. Bir kıımn ımnta· 
ka1arda !Be metanoj!l< etütlere de

ı....., edilmekt<ıd!r. 

Hatayda Hava Ku
rumuna T eberrüler 
Antal<ya. (Vatan) - Tllrk Hava 

E:urumuna yurı!ım ber tan!ıııda oı
dutu gibi Batayda da tetıerrmer bir 
Yani/ halinde devam etmektedir. 

ı;ıımdlye kadar Kuruma 3 bin Ura. 
dan f&Zla teberrlller ya~. Bu 
teben1! mllctarmm 1n bin llra:rı bu
l~ tahmin edilmektedir. 

Antakyada Resim 
Sergisi 

Aırtalı;ya. (V&tan) - Şelırimlz B8.l 
kevtnde yarın bir resim ve tototrat 
sergisi açı:lacakt:ır. Sergi için bUUln 

ha=Wtlar DanaJ edlJ.mlııtlr. Bu aer . 
glnln en çok beğenllecelı: kmnımm 

ııuJu bO;yalar olduğu zaııru>luıımalct&· 
dır. 

. ] 

İzmirde 
Nnıayetmı cmıero k""1 ytlla•'< tanbuldan da kayak meraklılarmdan 

l>tr tepenin gllfw()no sıralanm1' olan birçok klm•elerlıı ııehrlml•• gelecek· 
bu cenup vllAY<Otımı., )<ıı.d!m ve g'll. lort b&ber almmıiJUı" ~ aoker! 
ııel ~dt ııu,.on bütün medonl ih~· ııae talebelerinin de kayaklarile mu @::.. 

Dağlar Karla Örtülü JW.Çlara. 1ı:&vu'1T'Uf bulunma.ktadır. data çm.caJ<ıarı anı~ma.ktadır. Seyhan laıliibii ıporculan 
Talnız en blly11k de!'C!! olan •SU• \fi Bayram ve oene ba'1 tattllerlııd• çok Ad..,,., (Huaual) - Lir maçları 1ı:&, 1,«4. çtıt yttn çorap, lil çift yttn 

lzn,ır (Vatan) - DOn - !tar- deva.m ediyor. Toroa ~ s-·"" klU eldlv- 216 •--H• 1'8 llu.alı: y•ı""'ı ' t_ . dı ballodlldlj!i takdirde Mardin ha'a- kalabalık olacak olan mu4ı1#da k,.. ··r- -.....- ~ _...... -
-.mıre serpinti halinde JVım as- bU tutbol talamUe milli menııııcat olınak Qzer9 il.llııcl parça kışlık ııe-i ka.r ya~. sonra kaybolm~. ımım l!8ğ1am ve gOzelliği, etra!mı çe yakçılarm tılmlert ı;eldlecektir. Bu ı., gençlik k!UbO tutbol takmu ile k8"· ıUY• top!~. Bu eşyıılu' al&l<alı 

llltat, Yamanlar daıt, Nil dağı, Malı ?tren ııayıımı bo.!ıı;<I ve bağlarile Vfl için tertibat 8.luımal<bıdır. tıl"'ltıl&r yapılan maçta 1.() mll!I makamlara teellm edllinlye ~an 
~tıar tepesi karla ertWlldtır. Genç· bDJıassa birer ,ııa ve sıhhat kayna,llı meıııucat takımı kazanmıF. :ıııı 11<1 ınıştır. 
ı.:1nb!rglgrud ~=g11nlenle Mahmut olan «Reıımtt> «Kabale> ve cZlnnan Balıkesı'r Haberlerı" takım muh!Un biri en kuvvetli " dl· Pamü Bongreıd Geri kaldı 

• ec · lı&hçelerlle yamı J!1C&lt aylarmda ğert en za,.,r takınu olmak itibarile * 1zmır (Vatan) - Ge<ll1i ...., Men yapılan maç dikkate ,ayandır. Adana, (Vatan) - 23 Ianw·uev· 
~ .. havza!Arında elı:llın!.f bir kııum horl<esln ziyaret edecegi ııehlrlertını. Balıkesir (Huou81) - Balıkesir Yelde Ankarada toplanacağıııı ev -
ltuı ııa.ıeo 811 altmdadrr. ıııııı..ııa den bırul olacal<tn'. yllka•k tanaıı kurumu reı.aı Vicdani AdUIUllJI ll'lerlmlse •aloe blldlrdlğlm pamuk k~l1ÇOOI, 
l'ı.e ve Bayındırda zer'lyat yapıla· BntUn yarlığın& Cllmhurtyette ka- Atasevan il• A.zadan Nureddin Or - BedlJHI parti kon.,elerlnin do aynı ıu•tays 
"'-ınaktadı:r.Yatmıır su1annm utma Mudinin yakın bir l.tld mancı ıatanlıµlda Balıkesirlilere mah Adana., (Vatan) - Yurdmnuıun rastıanmaaı dolayısilı 2 J<Anunu.•anl 
~ılan Kemerle K=lçullu lstuyolı- - e en her tarafında olduğu gibi Adacada 1941 P8l'f<=be gtıntlne tehir edUmif 
..., ~ toprak heyelAnlan ""4 JıUyilk derdi olan ccme ... ywıa> lı:a· ııua yükııek taııoU talebe yurdu tesis da askerlertmı.z için kıı}lık hediye- ve Ad&nanm Uç yerine alt:ı mul"alıh.,. 
""11'tır. Bu heyel&nlan Onlemel< il· ~ l)mldlnln çok kuvvetli- etmek tızenı buradan hareket etmııı- ler toplanması devam etmektedir, genderllmesl Ziraat VekAJeU,tdeıı .\· 
lote derhal tedbir ~· cıır. !erdir. Bugüne kadar 40,000 pomuklu hır· c!Ma Valiliğine yazılıru~rr. 
~;;;..;,;.;;,; ....... .....-.._. ............................... ----.....-------...-.--~----"'"'."'"'~..,......~--~--:"".'~--:---:--:-~--..... 

Zabıta ve Aşk Romanı 

Y ozon: Martin Porlobe - Çeviren: Reı:ıan A. E. Yalman 
-13 ...... 

- Pdı:i sonra? .. 
- Sonram Allah kerim ... ŞUn-

diiik başka hal çar~ görınüyo
'ııın. 

halinliı E.n. olacaktı. 

tı. Ba11mı yana çevirdim, yol ar- kimse bizi takip etmedi ya .. bir - Beni yalnız bırakmayınız, 
lr.o.daşım derin bir uykuya dal· tC)' olmadı, değil mD dedi. Y a.lnız kalamam. Sizinle 
mııtı. Sağ yanaiını hemen he- Evvel& sa.ati söyle<Hm, Sonra geleyim, 
men benim aol omuzuma daya- ! merakını hallettim. Herhalde po- Diyerek koluma. yapııtı. Kot" 
mıı gibi idi. Yolun bir dönüm lisçe aranan araba Buick marka- nruıtu, vücudü kızıımııtJ. Öyle 
noktasında başı kayarak büsbü- h idi. Birden aklıma bir §CY gel· tatlı ve baı döndürücü bir koku· 
tün omuzum& dayandı. Otomo· di. Bizim otomobili de ıayet an- su vardı ki: cBana yalr.laş, kolu· 
bili saatte seksen kilomehe SÜ· yacak olurlarıa diye biraz şeklil\i mu sımsıkı tut, bırakma> demek 
ratle kullanıyor<lum, değiştirmeyi düıündüm. Araba· içimden geçti. Sonra ciddi dav· 

IX dan indim. Keten tenteyi topla- ranmam liznngeldiğini dütllne-
Otomobilin kilometre !lllllti YlP kapattım. Tecrübe plakaoını rek: 

1~58-4 de iken Frans uykuya dal- çıkardım. Yolda bir yerden bir - Manasızlık ediyorsunuz di
mıttı 1 629 kaydettiği zaman numara bulmayı düıün(iyordııuı. ye çıkııtım. Haydi otomobile dö· 
küçük bi; köye varmış bulunu· Radyatörü? üstündeki aüalü n_!- nünüz. Kanm veya kızkardeıim 
yor<luk. Ben buralarını iyi bUdi· ı kel dömeyı de çıkardım. Kapagı olsanu:. böyle bana yapışını§ ola· 
ğim için kimseye yol falan torına· açık bırakımı. ro.k mı su almıya giderdik. Haydi 
dan gidiyorduk. Uzun :ı:aman Bindiiimiz lüka ırüzel kapalı berkeşin meraloru eclbetmiye\im, 
motör durmadan gitmlıtik, ka· otomobil bu tadiller sayeıinde ayrılalım. 

Antalyadan Manavgat 18UkameUn 
de, takriben yarı yolda, aalıllde Be -
lek lıımlnde bir köy vardır. Yanında 
k:1 bttyQk tmtık çamı konllltl bu k~ 

ylJn g1lzel lıwnıslyetını tet,<lcil eder. 

pılmaltta olan yardmıJanlan - -
derken 91ly\e dedi.: 

!._ Kl!ylerde dalı& ı;,ı - _.. 
mı.ıı bulunmaktadır. Çllnk1l kl!;Ylarde 
yapılan yardım daba ziyade ,ryrd ve 
bedeni olaralt eereya.n etmektedir. K11yo yağmurlu, tırtınalı bir ak

\llUllda vardıl<. Ertesi sabah çil bir 

gllnef ortalıfw. ilkbahar ılıklJtı !la· 

çıyonlu. Mewlm 1<ı4tı. Anadolunun 
ceoup lllhlll laıım yağmurınu: gtlnle
rlnde çok g1lzeJ olar. Geceledlgtın 

ıwtn clellkanlıııı ile cl"8J'l 9'1<tık. Ko
mya doğru :yQrQdaıt. Kızıl renk!! :rıuı 
topraktan ılık bir bui\U y111aıellyor • 

du. Toprak "" çam lroku8ımttn del • 
c!urduğıı temiz bava ile, tabiatın gll· 

zelllğlne bo.yrım. el!:erlerlml ~yor, 

bqmıı yuJmn l<aldırm1'o açık mavi 
gilğe yllkselen ulıı fllltıklarm Yeııil 

femııtyelertnln glJzell lf!nl ;özlerlmle 
doyuıya içiyordum. 

mu fıırtlklar 8.l'!l'5?llda genç ağaç· 
lar gi1Defl onyan lnhlnalarlle y\ll<oe· 
llyor, dü.şmilş tıstıklardan fışkıran 

flllzler c!edeler!nln ve ağabeylerinin 

g61gelll altmc!a emin bir eda ile siv
rD!yorlardı. Hlçblr ağaç llzerlııde bal· 
ta ve bıçak yarası, kabuk soyutıı 

geı111moyordu. Altında yakılan atet
lorle kararm1' ağaç, Ol!t1l kesilerek 
kalıruş gOdOlı: kllttlk1erde yoktn. 
Yanımdaki dellkanlrya ııcmtıım: 
- Bu korudan &taç keomez mial

nls ! 
- K~. Bedo ın....ı!UI a:rıl<J.a. 

""· 
- Pelı:i odununuzu nereden keeer-

slnlz. 
- Dağlardan. 
-Hlç kimse bu korudan ataç kee-

mez ml! 
- B:emn.ez. 

- Hayret. .. 

Denize doğru yllr\lyorduk. Akd,.. 
ıılz OnQmOzde iç açıcı mllvlllğlle ya
yıbyor ve tıfulrta mıenerek g&le 
blrleflyordu. Sahile dofnt ince kum 
toprajta galebe çaldıkça tıııtılı:lar da 
oeyrekl~. Bu tıırtddUm bir 
mn nn!L.. 

Boedum: 
- ııur.a yatır ('91ot!ya) ftlln 

var mı:? 

(IU!ylerde J1Lttr olan 
ağaçlan kemneıder.) 

-Yok. 
Gene olmadı. 

Tam bn lltl1ld& ayaj!mmı 
tIB1:d< kozalaj!I dU.ftll. 

acuna bir 

- Fmtıklan ne yapıusmm? De -

dlin. 

- sata=. 
- K\m satar! 

- Kimin urttyacı T&rS o satar. 
ll'mtıklum ınrn açdımya ~ 

~ k 
- Bu eene 1dm sattı. 
- Dul bir kadın n.r. atı. aaker-

do onlar l9ln aatıverdll<. 
- Kadrom taı1U1 yok mu? 
-Var. 

- Kim oldf, 
- Bls. 
- Bla ldmf .. 
- Kl!ylQ ı.,ı... 

- W'ıotıl<ları - oone kim !at· 
""91ı. 

- ~ a#L Bomu ftrdı da. 
'l'std<larm orm uıl~ ırıatık 

kortı"11 k0y11n <İçtimai yardım san· 
dığı> idi. 

Köy andıfınm gelir kaynağı o
lan orta ınalı tarlalara, meyva bah· 
çelorlno, kavaklara, tul!a !ı&mlanla
rma birçok köylerde teeadot ettim. 

* 

Orada bulunan tnaenler btrbtr1ni da-

!ıa iyi tanır, 111'1'1armda komfl'hık ve 
akra.babk gibt bir ta.lam monaeebpt. 

ı .... V&l'<hr; lhtıyaçl.anm - iyi tak 
dir ederhr.> 

~ Velı:lll de f!!Y'e dedi: 
~'ö71Q yalmz koı>dl l'1n! blt:lnn<ok· 

hı kalmamııı, aııker ailelerinin lfln• 
yı.r, mı da ihmal otnı<Jııılftlr _ Kby· 

de ı..ıan. giden ILl'kac!qınm işini ken 
dl !l'II:deo QstQn ~ .... oııa biç 
bir zar edllmedeıı, batta ııöylem:D• • 
den, kaadi teınız nılıımdaıı, an'lllle 
e·ndm aJd"1 talıft llJııım ıı.. yardnn 
ehıeyt !in vu:tte b11m.1ft!r .> 

~· kendi kendine olan olııc'e
len., ber tllrlll tııkmtı ... pyret ... 
,..JUL. rmda dalı& slyade Jaıvv:tıeııen 
bıı tct!m&I t.aaOt işi, D&hili,-. Veld· 
iuıln BÖ)1edlğl gibi. 

•Şehir ..., ~uda ballZ ma.-
ktlDer arzetm1'Ur., 

Şehir Te 'kalıabaJmodalı:i tıat!mal te
ııımUt gQçl(lğUnden ve bmıu tefkllAt 
landırııı& yollarından be.h1etıneyl ay
n bir yaı:ıya blrakryorum. Bunı4a 
yalnD fUJIU telıal'Qs ettfrmak ıst. • 
rtm k1, Tllrlıfyenln bugllııl<!I dDııya 

k"""1ek"'1 içinde, ber 1'to olduğD gibi 
lçtlmal teMnlltto de Jı:uneW tem~ 
llnl kırk bin kOy1l ~ ediyor. 

lU!y notu.alan ,.ııtrlera akarak ve 
çiftliklere dağılarak köylertni kay -

betmlf olan memlakeUerde içtimaı 

yardım işi t:amamllo bllld).ınetln Qzc

rlne J111denmekUdlr. Garbi Avrupa· 
nm ve Amerlkanrn fehlrleşmlıı mem · 
Jeltetıerlnc!e lçtımaı yardim lıllınt · 
met bOtçelerlne oeneden oc..,.. ka· 

buan bllyOlı: yekQnlar lıallnde &'iı' . 
mekto ve bıı lfln tanmm ve idaresi 
için ktılJanılan memar orduları g11n· 

den g11ne bQyQmektedlr. B1ltc;elere 
konan yardım ta?ı!Matmm mllhlın 

kmmı yardıma muhtaç k!mııelero va· 
Nmadan !danı m.uraflan halln<le ... 
rtmelı:tedlr. 

Bundan b&\Jl<a ırowbl bir ımııı ta
rafından hiçbir tıı mukablll olmıya
ralı: yapılan yardmı.lar b1ly111ı: notu.s 
ltlıtlelerlnln alıWam bomıakta, bir· 
QOk ln.eanlarda tntey!llllı: nılm lnlı:i· 

"" ettirmektedir. 

Kll;rde İ90 içtimai ymdırıı "' H.a· 
tor -.oya sadaka mahiyetini g'Oster

ınas. Bir kll7d• Yl""1ftZl -..ıımn 
birbirinin yardmıınA ~ ka· 
dar tabii bir "'1 yokttll'. 

Köyde !çtl:m&I yardnn • ma#ferl 
t.eanot yolunda terbfY9v! bir faal!· 
yettir. Yardnn eden de edilen de bir 
c:Amiaya mensııp o-yı duymanın 

~ tadarlar. 
KOyde içtimai yardmı, Belek'teki 

tıırt:ık l<onısımda olduğıı g!1I1, lktı

lllldl ve bedl1 faydalan çok bOy1lk 

tezaııtırıere de ııebep olur. 
Kl!ylerde zira% ve sınai orta ma

b i.flelmelel' kurtılmaaı kl!y kalkm· 
m•my!a memlolı:etto mnum! wu.a· 
fında ber balamdım çok faydalı ola· 
cald'l:r. 

Birçok. ldlylerln - bir jlllJ'a aarfi· 
ı. gelir tamın edebllocelı: maden ou· 
:rıı. ım:ak 1111, tat ocatı. kil, kaolin, 
kireç madenleri ft saire g!b! tabii 
ııervetıort; ,.ııırııı ... için otel, melll· 
re haline gettrilebflecek gUzel nok· 
talan vardır. Bundan ııa.,k& !<Oy\•· 
r!n zirai maluıullerlnl değerlendir -
mek, yan veya tam hale getirmek 

Genç kızın çabıık a<iz anlamak 
'-.biliyeti vardı. Etrafı tetkik et
~k. Ne çimenlerin ü.ıündo, ne 
<io ağaçların aruında kiınaoler 
'•ktu. Kuşlardan ba,ka bizi ııö· 
'•~ olamazdı. 

- Peki ya .. anahtar yokaa.. 

Frana, bir ıey oöylemedeıı, fa
kat haleeanlı bir halde arabaya 
bindi. Ben de takip ettim. Gö
ırilm saate ll~ti, tam onu !ark go
çiyordu. Onu kırk Uç geçe park· 
tan çılı:mıı bulunuyorduk. Bizi 
kimse görmemişti. iki (iç saatten 
evvel kimse bizi rahat•ız edemez.. 
dl Saşttc yiiz kilometre süratle 

gitmeyi çok canım istiyordu. Fa
kat ihtiyatlı olmayı tercih ederek 

hunu yapmıyordum. Nereye &İ

deceiimize henüz karar vcrmc
mittik. Biricik gayemiz Londra· 
dan uzaklafmaktı. 

zandaki su kaynamıştı. Biraz so• açık bir spor araba halini almıştı. Kolumu bıraktı. Gö:ılerinde 
ğuk su ilave etmek için arabayı F rans olduğu yerde büzülerek acayip bir parıltı oezdim. biçb.ir 
bir<lenbire durdurdum. işte Frans aor<lu' fCY söylemeden arkasını döndü 
o zaman uyandı. Kıı:ı rahatsız et· - AçtınıP. amma. timdi bizi ve yürümiye baıladı. 
mek istemezdim. Fakat göz gÖ· daha kolaylıkla görebilecekler. Kıza bu yolda muamele etti. 
re de motörü yalr.amazdım ya.. - Evet amma, onlar keten ğimden dolayı müteessir olınut· 
Birdenbire uykudan uyandığı için tente!~ kapalı. yeni bir araba tum. iyi yapmıı olduğuma ken
evveli zihnini toplıyamadı. Ne· arıyorlar, halbuki biz öyle deği- dimi ikna etmelr. istedim. Bu biraz 
rede olduğunu farkedinceye ka- !iz ki ... Şimdi siz beni burada otu- güçtü, 

Geçen gün, ıe biriııoll<t.n.un p....,.- için kllylerde ba81t tesı.'<llt vilcııde 

teoı gQııU, iki 'ffkl1lmil ayni mOhlm ı:otırmek mtımkündOr. Bu gibi t .. ı
noktaya, biri meclisteki beyanatmda •attan iııtt!ade edecek klly!Qler m8.l

dlterl radyodalı:I kon~ ~- larmrn satııımdan köy sandığına u • 
ret ottııer: Köy11n içtima.! tesanüt fak bir hisııe verirler 

" :- Ba1'alım. Arabayı kullan.an 
"'hyatlı bir adam mı, yoksa ih· 
'lı•lci mi? 

. r a\ihimiz varmış. Otonıobilin 
lfl""trne: anahtarı üzcrind~ duru .. 
~"•du. Sahibinin herhalde ibti· 

~•tsız bir adam oldµğu !ıelli icjj, 
<\ilah ondan razı ol1U11, yok .. 

- Ne yapmayı düşünüyorsu-
nuz, F rana? 

1 Bu .özlerim uvapırı: kalınıt-

dar hayretle etrafına bakındı. rup b~kleyiniz, ?en ı~. karııki ev· ı Ne ise eve ya.klaımıştun. Ka• 
Sonra vaziyeti kavnyarak sordu: den bıraz ıu ıatıyeceııım. pıyı genç bir kadın nçtı. Suyu bir 

- Nedeıı clurdurdunuz? Yüz metre kadar yijrilmii~tüm taraftan bir kaba boıaltıyor, bir 
- Su kııymak için... ki kızın koprak sararmıı bir hal- taraftan da çene çalıyordu. 
- Saat kaç acaba? Yolda de goldijini ııördüm: 1 (ArkDsı ,,..,) 

kudret1. lkl vekilimizin de aynı g11n. Bu gibi tesisleri köylü kendi ken
do aynı noktaya temaeJan dik.kate dine yapamaz. Rehberliğe ve pa.ra
değer bir tesadllftOr. Şunu da oi!yll· ya muhtaçtır. Huswıl idareler bu 

yeylm ki, aynı gllnde ben de sizlere rehberliği. ve par&)"I temin etmell-
«Belek> klly11nil yazma:rı d8'Qnll d!rler. Belediyeler banka.smda batlı 
yordum. durmakta olan köy aandıkl•n p&ra-

Dalılllye Veldll "'3keı1 mükellef! · · ımdan da bu gibi !ktu;adl in~a.r 

yet ve köy kanunlarına göre köyler- için il!tikraa ınırctıle !attfade olun~bi
de "" şehirlerde as!ı:er allelerloe ya • 1 ıır. 
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agbkl Pro9ram 

Emine Abla 8 Program. 8.03 Aja.~ haber'tm. 
8.18 Hafif m~k <Pl.), 8.,45 Ev ka

l dını - Yemek lisle6i. 

- Olmuş hJlu\yclerde11 -

Vaka; istiklal harbi başladığı 
1 
kalardan birisine şahit olmanın 

senelerde (lnebolu - Kastamo- en yük.sek gururunu, en yüksek 
nu) yolu üzerinde geçmiştir. iftiharını duydum. Küçük el lam

Kocasını ve yavukluğunu sipe- bamın mahruti ışığını çerçevele
re gönderen Türk kadını. kendi- yen mahdut aydınlık içinde, beni 

ıs.30 Program. 13,.'ı"i Tftrkçe plAI 
!ar, 18,50 Ajans haherlerl. H,05 Tür!~ 
çe plAklıı.r programının devıunı, 14.2C 
RiyasetlcUmhur bandosu, 15 Ank11.r3 
sonbahar at yarışları tahminlerine 
dair konuşma ırı,ıo Operet parçala
rı (Pl.J. 15,30 Ankara Devlet Kon -
servatuarından naklen n~riyat: Rl
yaseticümhur fllA.rmonlk orkestra.'!ı· 

nm konseri. 

i. hiçbir millete nasip olmıyan at üstünde yağmurdan korunmak 
bır nefis feragatile cephe arka- için büründüğüm gamseleli vazi· 
sında. severek, istiyerek, yorul- yetimde utandıran şu büyük lev
madan çalışmış, zaferj kazana- Myı ibretle, hayretle, takdirle 
cak harp malzemesini. tarihe in- seyret#m: Emine Abla arabasını 
tikal eden kağnısile durmadan durdurmuştu. Sırtında ı.a,ıdığı 
taşımış ve bu gıpta doğurtan on günlük yavrusunu cephane 
destanı hamlelerilc Türk milleti- sandıkları üzerine yatırmıştı. 
ne ikinci bir (Ergenekon) yarat- Yavrusunu saı-dığı beylik batta
mıştır... Esir ve bedbaht lstan- niyeyi çözdü. Belindeki futasını 
buldan hür Anadolu toprakları- çıkardı. Yavrusunu bu futaya 
na bizi kaçıran bir ecnebi vapur s.:ırdı ve battan'yeyi cephane san
olmu~tu.. ve bir sabah tan yeri dıklarının üzerine yaydı. O ka
ağarırken lneboluya çıkcuak cep· dar itinalı, o kadar istekli bir 
heye hareket edecek kağnı kata- düzelt~i vardı ki; çeyizini düzel
rile yola düzülmüştük... ten bir gelin masumiyeti, onun 

ıs Program, 18,03 Radyo caz or· 

kcstrası, 18,.f-0 Saz eserleri. 19 Ko · 
nuşma, 19,15 Türk folklor örnekleri, 

19,30 Ajana haberleri, 19,4.5 Muhteli! 

şarkılar, 20,15 Radya gazetesi, 20,45 

Fasıl heyeti, 21.16 Konuşma, 21,30 

Radyo !18.lon orkestrası, 21.30 Ajan~ 

haberleri, 22,50 Konuşma (İngilizce · 

Yalnız kISa dalga posta.sUe), ~ 

Müzik: cazbant (P1.), 23,25 Kapannı. 

1 
lneboludan uzaklaştıkça, ona bu candan gelen isteği yanında 

daha yakınlaşır gibiyiz.. saatler- yapmacık bir hareket gibi kalır
ce süren bir tırmanış. Dağ etek- dı. Karanlıkta, dağ başında emir 
!erinden kıvnla, kıvrıla çıkıyo- ve kumanda beklemeden sırf 
ruz. Manzara muht~. Sağ ta- kendi içinden gelep emirle yap
rafunız; çam, ardıç ve ihlamur tığı bu hareket gözler yaşartacak 
ağaçlarile diye doğru karanlıkla- kadar ulvi ve mukaddcsti .• 
şan yemyeşil bir kuyu.. kilomct· j Dayanamadım, yanına yak· Sterlin 

BOil SA 1 

reler bw denizden uzaklaştırdık- laştım: Dolar 182,20 

ça deniz sanki biraz daha küçü· - Emine Ahla, ne yapıyor- lsviçre Fr. 29,6875 
lerek bize doğru yaklaşıyor. sun~ Yavrun üşüyecek, hastala- Drahmi 0.9975 

Sırtın başında arahalar mola nacak. Bu sandıklara yağmur iş- Leva Ul225 

k 1 k km d d. Peçeta 12,9875 verdi. Gece olmU§tu. Hava a- ern~z or n, e ım. 

palı, fakat yağışlı değil. Katar Yüzüme adeta hiddetle bakh: ~~&'ö 2::~;~5 
elli kağnı arabasından fazla ve 1 - Ne çıkar, hasta olursa, de- Dinar 3.175 
hepsine üçer, dörder sandık cep- di. Aha §U sandıklar içinde bin Yen 31.13':'5 
hane yükletilmjş. Bunları Polat· düşmanı öldürecek kurşunlar mı İ8Vi'Ç Kr. 31.0050 

lıya götürüyorlar. Sürücülerin ıslansın}., ESHAH ve TADVtL.lT 
yüzde sekseni köylü kadınlar. iç- Bu a~ı. bu imanı duyan bir Ergani 
lerinde tek, tük askere alınmıyan milletin tarihe ana ve ata olmak- Sıvas • Erzurum 5 

19,75 
19,12 
19,12 ihtiyarlar var. ı ta elbette ki hakkı vardır... Sıvas - Erzurum 6 

Kafilede dikkat nazarımı çe- Mahmut Atilli Aykut Merkez Bankası peşin 102,:50 

ken, cEmıne Abla> ismindeki bir 
köylü kadın oldu. Emine Abla 
on gün evvel lneboluda misafir
hanede dünyaya getirdiği rnin~ı,,....,,.....,,.....,.,.,,,..........,...~~~ ........ ----~~--~~ ........ -......~--~~~----~~~~ 
mini yavrusunu lrund.ağile bera- 1.y.,~---~~'"' 
her sırtına bağlamış, kadınlığının 
bu en ha888S <kvreeiıxle bile 
(kendisine bu vaziyette aen gide
mezsin) diyenleri dinlemeden 
günlerce devam edecek uzun bir 
sefere gönül rıza.aile katlanarak 
yola çıkmıştı. Arabasının yanında ~"'-.~!l.r.!=~~~.e;~~d..:~~F:::..~ •• :Jt..A-!..w;;.;... ~ill:.L.i''.'.!.c..~:...::C:.....:.:.~uı...ı:...-=....!.r-~;:J 
ağır ağır yürüyor, elindeki öven- ll.E SABAH, V\.JJ...ı:. VE AKŞAM 
direaile öküzlere kumanda veri-

1 

yordu. Aya.kla.rı çıplaktı. Yavru
sunu belki, doğurduğu yerden 
kendisine hediye edilen bir bc., -
lik battaniyeye aarmııtı. Mo ... 
nihayet bulmuştu. 'Gece olmasına 
rağmen yola devam edileceltti. 
Kafile başı: 

- Kotum başna 1 dİ)'e ba
ğırdı. 

Etrafa yayılan kalahııhk hare

kete geldi. Kağnı tekerlekleri gı

cırdadı. Köylü kadınların gırtlak

larından çıkan ve ne olduğu an

laşılmıyan garip sesler geceyi 

,~aladı: 

- Ooo.. ha.. 000 ••• ha .. 
Şimdi amk, saatlerce brman-

dığımız yokuşun inişinde kap
lumbağa kılıklı kağnı arabaları• 
mız bir yaylı arabası aüratile yol 
alıyorlardı .. 

Bu esnada bulutlar iyice alçal

mış, tek tük yağmur taneleri yü
zümüze ç.arpnuya başlamıştı. işte 
bu dakike.da insanlık tarihinin 

kaydetmediği, misline ancak 

Türk vatanında ve Türk istiklal 

kavgasında tesadüf edilen bari-

Bu Gece Nöbstçi 
Ecza:ıeler 

Beyoğlunda K!nyol!, Taksimde Li
moner, Şişlide Nargilccfyan, Galata
da: Doğruyol, Sporldis. Hasköyde: 
Halıcıoğlu, Kasnnpnşada: MUeyyet. 
EminönUnde: Be.ş1r Kemal, KUçUkpa-
7.arda: Bensasan, Alemdarda: Esa.t, 
Kumkapıda Asador, Şehzadebaı;ımda 
l. Hnlrlrı, Şehremininde: Hamdi. Ka.
l'WJ'Ül'l":Ml te: Arif, Fenerde: Emilya
dil\ Ut..rrntyada.: Rıdvan, Aksarayda 
~I~ N ti, Beşikta.,ta: Vidin, Orta
köyde: Ortaköy, Arnavutköyde Kos
tantin, Bebekte: Merkez, Kadıköyde: 
Büyük eczane, Yeldeğirmenl, Oskü
darda Ye..'llçeşmede: İttihat, BUyüka
dada: Halk, Heybeliadada: Tanaş, 

Sanyerde: Osman, Eyüpte: Hikmet 
ecznnclcrL 

Abone ticreu 
Türkiye dahilinde: 

Senelik 6 aylık ı ayldt 

U-00 760 

Hariç memleketler: 

&enci k G 8) lık 8 aylık Aylık 

2700 u10 800 :Kr. yoktur 

Her 7'-J-!111' :11•• ......... llC ... -~~
ctişlerinbi ~ 

Kaymaklı Lokum 130, Kestane tekeri 120, Tahin belvuı 
50, Saray baklavuı 110, Şam baldavaa 90 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı Hamidiye ea.ddeai. 

Şubeleri: Beyoğlu, K.araköy, Kadıköy, Kahire Mıaır 

r ~ 

KIZILAY CEMiYETiNDEN: 
ENSÜLİN GELDİ 

Cemiyetimiz tarafından celbedilerek Gümrükten çıkarılan 

ENSÜLİN MOSTAHZARI PİYASA YA ÇlKMlŞTIR. 

Halkımwn eczanelerden .ceç.ete ile tedariki ilan olunur. 

Devlet Demiryollan ilanları 
ldarccc temin edilip müteahhide verilecek MO ton bllster baların 

işlenerek mamul halde idareye tesllml lşl 21/1/194..1 salı &11nU saat ı:; de 

pazarlıkla ihale edılccektir. Tahmin edilen bedel (168900) liradır. Pa
zı:ırlık Ankarada idare binası içinde malzeme dairesinde topla.nan ko
misyonca yapılacaktır 

Taliplerin aynı gUn ve saatte teklif ve kanuni Veflikalarlle birlik
te komisyona müracaat etmeleri lAzmıdır. 

Bu işe alt şart.nameler Haydarpa.şa'da tesellUm ve sevk ~inden 
ve Ankara.da malzeme d.a.lres1nden parasız olarak e.lmabllir. (11921) 

* Muhammen bedcll (14080) Ura olan 22000 Kg. kWçe kurşun 

(25.12.1940) Çarşamba gUnU saat (15,30) on beş buçukta Haydarpa.şada 
gar blnıısı dahilindeki komisyon tara!mdan kapalı zart usullle satm 
alınacaktır. 

Bu işe girmeit isteyenlerin (1056) liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhteı.1 zarflarını ayni gün saat 
(14,SO) on dört otuza kadar kom~on rel.sllğinc vermeleri lAzundır. 

Bu Lşe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(11619) 

İstanbul Belediyesi ilan lan 
EyUp Sultan Def'tcrdarda Çamur İskelesi sokağında 2 No. da !bra

h!me ait 2239 plf1ka sayılı otomobil vesaiti nakliye resminden olan 
borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükUm.lerinc tevfikıı.n haciz al
tına alınmış olduğundan 23/12 f940 tarihine tesadUt' eden pazartesi gtınU 
saat H to mezkClr mahalde açık arttırma ile saWacağı lltm olunur. 

(12020} 

TOPTAN suıs l$lAMBUl. SUl TAN HAMAii HAMDI BEY GEÇiDi llo 45 rıe ın f129b 

PERAIIDIDE 5ATIŞ! ODEON IAACAlASl.IST41tBUL BEYOGLU ISTIKLlJ. Clll .. ta ı ı 

Gayri Menkul Sataş ilanı 
İstanbulEmniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Fatma MUzeyyen Seven ile Mustafa Kemal özerkin 27262 He.sap 
No: sile Sandığ"Jmızdan aldığı (1440) lira.ya karşı birinci derecede ipotek 
edip v4.deslndc borcunu vermeditlnden hakkında yapılan takip üzerine 
3202 No. ıu kanunun 46 cı maddesinin matu!u .O cı m&ddeslne göre sa
tıbnası icabedcn SuJtanaıunette İshakpaşa mahallesinin KUçUk Aya
sofya caddesinde eski 10 yeni 22. 24 en yeni 2 ve 27 kapı 95 ada, 18 

parsel No. lu kayden natamam hAlen tamamı kAgir evin tama.mı 
Bir buçuk ay müddetle açık arttmnaya konmuştur. Sa
tış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
isteyen ( 650) lira pey '..akçesi verecektir. Milli bankalarunızdan b(rinin 
teminat mektubu da kabul olunur. Biri.km~ butUn vvgilerle belediye 
resimleri ve Vakıf icaresi ve tAviz bedeli ve telllliye rüsumu borc;luya 
aittir. Arttırma şartnamesi 20/12/40 tarihinden itibaren tetkik etmek 
isteyenlere sandık hukuk if)cri servi.sinde açık bulundurulacakb:r. Tapu 
sicil kaydı ve sair Hlzwnlu mal1mıat ta şartnamede ve takip dosyasında 
vardır. Arttırmaya ginnlş olanlar, bunları tetkik ederek ııatııığa çıkarı
lan gayrimenkul hakkında her ~ öğrenmiş ad ve teWdd olunur. Bi
rinci arttmma 18/2/41 tarihine müsad.lf aall gQnU Cağaloğ1unda 

kMn sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar ya.p1'ttca.ktır. Muvakkat iha
le yapılabilmesi için tekllf edilecek bedelin tercihan alınmaııı icabeden 
gayrimenkul mUkellet'lyetl Ue Sandık alacağmı tamamen geçm1' ol
maııı şarttır. Aksi takdirde son arttıranın ta.ahhUd11 baki kalmak prtlle 
~/3/941 tarihine müsadif ç~ba gtıntt ayni mahalde ve aynı aaatta 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttınnada gayrimenkul en çok a.rttirarun 
üstünde bıraJalacaktır. Haklan tapu sicWerile sabit olmıyan alAkadar
lar ve irtifak hakla sahiplerlnln bu haklarını ve hususile fah: ve masart
fe dair iddlalarmı llA.n tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbl
tclerile beraber dairemize bildirmeleri l!\zımdır. Bu suretle haklarını 

blldlrıncrnlş olanlarla hakları tapu slcillerile sabit olnuyanlar sa~ be
delinin paylnşmıısmdan haric; kalırlar. Daha faz:la malflmat almak iste
yenlerin 40/1768 dosya No. slle Sandıgnnız hukuk işleri servisine müra
caat etmeleri lUzumu UO.O olunur. 

* * D t K K. AT 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göetennek 
isteyenlere muhanunlnlerlmlzln koymu., olduğu kıymetin % 4-0 nı teca
vüz etmemek Uzcro ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile 
kolaylık göstermektedir. (11987) 

1 L6i-f. 

lılct Ur-~ TJra 

1 2~ - 2t00.--

a 1900 - .o&.-

2 7:'J - lM"-

' 609 - ıooo-

8 Ut - 200e.-

S5 130 - S:k:O.-

8-0 50 = .foot.-

'" 20 == eoeo-

i~e İt Bank.uma p ara yatwmaiba yalms pua tı.. 
rid:innif olmaz, ~ umanda ta lihinizi de denemif 

olunun uz. 
K....ı.ıeler: 4 Şolıat, 1 !bym, 1 Kumb&ralı ~ kumb&raaa a.-
1 ~~~T ~ İkiodtq:L:ı ta- aap.larında eo as eW Ura.u bQ. 

rlJılerlıMie ,Yiiopllu' lıı.aaalar kuraya dahll ecWlder 

Sahibi ve Neşriyat MlldUrU: AHMET E!ll..'1 YALMAN 
Buıldığı lr:er: V .A:r.ili KATBAASI 

21 - 12 - 940 ____, 

Bir bakkal dUkkAnındasınız. lc;eriye bir mll.şterl girdi ve şOyle 
bir talepte bulundu: 

- Bana bir paket m r kısrna 'ensenize.-
Derhal hilkmcdeblllrsinlz ki. karşınızda gözU bağlı hareket eden. 

ağzının tadım bilmlyen neviden bir insan \'&rdır. 

Bilerek ve dllşUnerek hareket eden. ağzı:ıın tadını bilen adaJtl 
ne mi yapar? 

Herhalde gözU bağlı hareket etmez sadece der ki: 

- Yayla makarnası isterim : 

(YAYLA) Memleketin en bUyUk makarna fabrikasıdır. Anadolu 

yaylasının meşhur sert buğdaylarının irmlğlni aiır, makarnasını 

onunla yapar. Sergilerde mUkMaUnr kazanmasının, her tarafta 

aranmasının ve sevilmesinin hikmeti budur. 
GözU bağlı hareket eden neviden bir insan olma.dığuuzı kendi 

kendiniz lsbat ediniz. 

Bakkalınızdan makarna alırken (YAYLJ..I) d i7e ısrar edinİS
ANKARA MAKARNA FABR!KALAIU 
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1 -GENÇLlk 
2-GOZELLIK 

3-SIHHAT 
İşte yUksek bir kremde aranan 
bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
Temin Edebilir. 

l - KREM PERTEV: Bir tu

valet müstahz.a.rıdır. İnce 
bir itina. ve yapılışındaki 

hususiyeti itibarile yüz

deki c;izgl ve buruşukluk

lann teşckkWllnc ıhAnl 

olur. Deriyi genç ve ger

gin tutar. 

2 - KRE l'tl PERTEV : Bir gü
zellik vasıtasıdır. Geniş

lemiş mesamatı sık~tıra

rak ciltteki pUrtUk ve ka
barcıkları giderir. Çil ve 
lekeleri izale eder. Teni 
mat ve ~fat bir hale ge
tırtr. 

3 - KREll PERTEV: Bir cilt 
devasıdır. Deri guddeleri
nin lfrazatuu dllzcltir. sı
ı.1lce ve siyah noktaların 
tezahUrUne mtuıl olur. 
Cilt adalesini besllycrek 
kuvvetlendirir. Kuru cilt
ler için yq.ğh, ve yağlı 

ciltler ic;in yağsız hususı 

tUp ve vazoları \'ardır. 

Sizi Saadete Götürerı 

PUDR 
e giniz 

Hangisidir? 

PARJS/ft' 
EN sorJ 
M O D A 

On kadında 
fena renkte 

auila nır. 
•. ena renkte bir pud-

ra, yUzUnUze <makyaj
lanmış> ve çirkin bir 
manzara verir ve slzl 
daha yaşlı gösterir. En 
muvafık rengi bulmanın 
ycgtme çaresi, yUzUnU
zUn bir tara.fma blr 

1 renk ve diğer tarafına. 
başka renk pudra tec-

1 rUbe etmektir. Bu tec-

1 
rUbeyi Tokalon pudra
sınm yeni ve cazip renk
lerllc yapmız. Bu yeni 
renkler gayet: modern 
cChrOmoscope> maki -
nesi sayesinde karıştı

nımıştxr. Slhrtunlz bir 
göz, hemen kuSUrSUZ 
bir itlna ile renkleri in
tihap eder ve artık 
cmakynjlanmış> mnn -
znraya. nihayet verir. 
Cilt ile gayet güzel blr tarma ı.rııt•' 
zaç eden bu pudra, tı.deta tablt gltıl 
gösterir. Tokalon pudrns: hııımı;1 b 

1 
usul dahllinde cKremn k6pOg1b oe 
kanştınlrmştır. Bu sayede lılltlın ı:-0" 
sabit kalır ve ne ya~ur ,.e rozg~r· 
dan, ne de fazla terlemeden knt•ıryc ~ 
mUteesslr olmaz Hemen hugtı.ndt 
Tokalon pudrasını tecrilhe ooiniZ. TC' 
nlnizln güzelleştiğini J:'ÖrN1•kJılntı· 

ŞEHiR TlY.o\TRl'toöU TEMSILLEK I 
lSTİKLAL CADCJF'.SlNI>I-~ 

KOMED i JllSM I 
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