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Büyük Şehirlerimizde 
Sığınaklar Yaptırılacak 

Bu Maksatla Dahiliye Vekaletinin B. M. Meclisinden 
Fevkalade Bir Tahsisat İstemesi Muhtemeldir. 

FRANSA 
Yol Ağzında 
Bulunuyor 

Bundan 
ve 

Sonra Fenni Sığ:nakları Bulunmıyan Resmi 
Edilmiyecek Hususi inşaata Müsaade 

Fransız tarihinin belki de 
en mühim, en mesuliyetli 
adımı atılmak üzeredir. 

Ankara, 22 {Hususi Muhabirimiz

den Telefonla) - Şimdiye kadar şehir
lerimizde yapılan sığınakların tamamile 

maksadı temine kafi olmadığını gozo

nünde bulunduran Dahiliye Vekaleti, bü
yük şehirlerimizde büyük sığınaklar vü

cuda getirmek kararını vermiştir. 

Meclisinden fevkalade bir tahsisat iste

mesi muhtemelair. Bu tahsisatla büyük 

şehirlerimizde mühim bir insan yekunu

nu içlerinde sığındırabilecek mütead

dit devlet sığınakları İnşa ettirilecektir. 

Yazan-: Ahmet Emin YALMAN 

O ünyanın gözü Franaaya di-

Vekaletin bu maksatla Büyük Millet 

Sığınakların yapılması lüzumlu görü

len yerlerde tetkikata devam olun
maktadır (Devamı: ısa. S, Sü. 4 te) =-

topçu kuvvetleri İtalyanlara atq açarken. Bu 
harp üzerinde büyük teairleri göriilmii§tür 

kilm~r. Fransa, tarihinin 
tn büyük buhranlarından bitini 
Reçiriyor. Mareşal Petain, ömrü
ııün sonunda: gençlik hız ve ate
line ihtiyaç gpateren kararlar ver. 
Ilı.ek mecburiyetinde bıraJulmııı· 
tır. 

l'BANSATA 

Son Siyasi 
Taarruz 

Yapılacak 

Tan anlılar 

İlerlemekte 
Devam 

Ediyorlar 
Vichy F raneasının namuslu ve 

tatanperver bölüğü Almanlarla 
~çıktan açığa bozugursa, Fransa 
k;in kurtuluı yolu açılmıJ olacak· 
tır. Ecnebi emellerine açıktan 
lçığa alet olabilecek tabiatte in
'llnların iktidar ve mesuliyet mev
tline geçmeleri. Franaa hesabına 

Gaye Fransanzn lngil- 6 Tayyare Düşürüldü 
terelleHarpEtmesidir 300 Es"r Alznd1 

elbette !,yidir. Kendi yakın tari· Londra, 22 (A.A.) - cOb· 
lıinıizi hatırlıyalım. Altıncı Meh- server gazeteai> nin siyasi muhar
ll'ıcdin sadrazamları izzet Pa§&, riri, fransadalCi Alman manev
s .. ıa. P .. t"' 5ibi ..... u. .. ., .... weı ctdam- 1 ralarını §U suretle tefair etmek
lar olsaydı ve ortaya Damat Fe-1 tedir: 
titler çıkmasaydı acaba istiklal cAlmanya, bu hafta tatili es
bıücadelemiz bu kadar hız ve nMında, Fransaya Mihver statü
~udr tle baflıyabilir miydi} '"nü kabul ettirmek içiD eon ta· 

. Almanya, Fransız mütarekeai- arruzunu yapacaktır. Hitlerin ga
llı yırtarsa ve Fransayı zorlayıp yesi Fransanın, İngiltereye harp 
&arsarsa uykuya vanmtf bir düıı- ilan etmesidir. 
lrıanı uyandıracak, kartııına dike- cHitler; buna muvaffak olur
ceJt ve lngiltereye yeniden bir sa, Garbi Akdeniz kapatılacak. 
~üttefik kazandıracaktır. Kendi İngiliz donanması muhasara altı
b?~s.ına kargı dünyada en küçük na alınacak, orta farkta.ki ln~iliz 
ır ıtimat kalmıpa onu da aıhra kuvvetleri tecrit olunacak, ltal-

lndirecektir. --=:(De~·aıru: Sa. S, ::sl.ı. 8 t.e)_-

Atına, 22 (A.A.) - Dün akşam 

neşrolunan 56 numaralı tebliğ: 

cYunanlılar, cephenin muhtelif kı
snnlarında muvatf'akıyetle Deri hare 
luıtJM:inft.-devam etmişlerdir. Yeniden 
esirler ahnmı~. harp malzemesi iğti
nam edllmlftir. 

C'Albl& ve Cumart8I P,O(!ler1, tay
yare üfl lıatıaryalanms, cephede • 
dtlfmAll t&yyare81 dllştlnntlı)lerdb'. 

Atin&, 22 (A.A.) - Atinıı radyo· 
sunun verdiği bir habere göre, İtal
yanlar, Himara lstlka.metındekl r1· 

caUerine dUn de devam etmişlerdir. 

D~an, yeniden ağır zayiata uğra· 
mıştrr. Diln 300 esir ve bUyUk çapta 
8 top vererek çekilmiştir. 

Almanya, ltalyanın pek sıkı
ıılt vaziyeti yüzünden böyle bir 
hata iıliyecek mi"? Bütün dünya 
bu saniyede bu sualin cevabını 
heyecanla bekliyor. 

Ermeniler Yeni den 

Namık Kemal 
En Cazip 

Gününün 
Kısmı 

• Aldatılabilir mi? 
Bugünkü sayımızdan itibaren 

dığer sütunlanmızda bir yazı seri
•ı neşretmiye ba§lıyoruz. Bunun 
Caaalarını arkada§ımız M. Sıhra 
"eren adam, Pantikyan adında 
tcnıiz ruhlu bir TürkiyeÜ vatan
Pcrverdir. Pantikyan, bir ecnebi 
devletinin hizmetinde mütareke 
1ievrinde mühim bir mevki aahi
bı olmu§tu. Bu mevkii sayesinde 
kendi hesabına sayısız maddi 
ltıenf aatler temin edebilirdi. Fa
kat bu doğru özlü adam, kelleai
lli koltuğu altına almayı ve doğ
duğu yurda hizmet etmeyi tercih 
ctnıi§tir. Birçok Türk vatanper
verleri Pantik.yanın temin ettiği 

kolaylıklar sayesinde kaçmı§, kur. 
tulmugtur. Anadoluya silah ve 
Cephane kaçırılmasına ait birçok 
lrıüspet ihbarları o, hasır altı et
lrıİ§, yurt dügmanlannın birçok 
fesat ve entrikalarını o ele ver
lrıi§tir. Pantikyan bu hizmetlerine 
bıukabil ne bir para, ne bir mü
kafat kabul etmiştir. Doğuş yeri 
olan Edirnenin Türk vatanında 
kaldığını görmenin, bekliyebile
tcği yegane mükafat olduğunu 
her vesile ile tekrar etmiftir. 

Pantikyan, Ermenilerin bir ta
kını ecnebi devletleri tarafından 
llldatıklıklarına, kendi araların
daki bir talım menfaat dü§kiin
lcri tarafından satıldıklarına ve 
bu yüzden kendi menfaatlerine 1 
llyJun olarak ecnebi emellerine ı 
illet edildiklerine inanıyor, Erme
llilerin gözlerini açmak ihtiyacını 1 
duyuyordu. Nqrcttiğimiz mahi· 
lrıatı, Mim Sıfıra bu maksatla ver. 
llliıJtir. 
'b Bugünün beşinci kolları, her 

Ünyeye iflomek için en zayıf 
1.ı~vunu arıyorlar. Yakın Şark için 
Ernıenileri maksatlarına en uygun 
bıılduklannı söyliyenler vardır. 
f."akat buna dair duyduklarımız 
<ledikodudan ibarettir, müıpet 
bir şey bilmiyoruz. Yalnız şura-ı 
lı vardır ki Ermenilerin bir asır· 

(Devamı: Sa. s, SU. t te) = 

Numan Menemencioğlu Radyoda Kemale 
En Yakın insan Sıfatıyle Şiirlerini Oku~u 

Evvelki akıam radyoda Namık 
Kemale en yakın insan sıfatile 
ahfadından Hariciye Vekaleti 
umumi katibi Numan Menemen
cioğlunun okuduğu ıürler Namık 
Kemal gününün en cazip kısmı 
olmuştur. Numan Menemenci
oğlu okuduklarını duyarak ve 
duyurarak büyük bir sadelikle 
okumu!} ve dinliyenleri teshir et
miıtir. 
cAltı da bir. üstü de birdir yerin. 
Arg yiğitler vatan imdadına> 

Dedikçe seai titriyordu. 
Kemalin vatan ve vaveyla ka

sidelerini okuduktan sonra rad
yoda kendisine tahsis edilen va
kit müaaade ettiğinden Namık 
Kemalin hiç tanınmıyan ve az 
tanınan iki ıiirini de okumu~tur. 
Bunlar da hep vatan fikrine ve 
§Chitliiin en yüksek mertebeyi 
le§kil ettiğine dairdi. 

Numan Rifat Menemencioğlu 

iki Ezeli Rakibin Dünkü Karşılaşması 

Fener2- G.SarayO 

• Galatasaray maçından bir enatantan~ 

Milli ŞEF 
At Varışlarını 
T akibettiler 

Ankara, 22 (Telefonla) - Re
t11leiimhur 111met lnönü bugtin An
karadakl at yarışlarmı şereflen-

dlrmi~er ve halkın büyük toza.. 
hüratlle karşılaıunı~tardrr. Rel81-
cümltur at ~ın &onuna 
kadar Hipodromda kalm~lardır. 

Harp Vaziyeti 

BARDİYA 
Etrafında 

Çember 
Daralıyor 

Açılan Gedik/erdeki 
Kuvvetlerin 

Mukavemeti Kırıldı 

ALMANLAR 

İT ALYA 

1 Amerika 
Tehdit 
Ediliyor Hududuna 

Alman Hariciyesi Asker Yığdılar. 
Namına Yapılan Bir 
Beyanatın Akisleri J.:1ak 5 at Almanların 

Kahire, 22 (A.A.) - İngiliz Amerika 
topçusu, Bardia'yı dövmeye de- • başlıkfan: 

ita/yaya Girebilecek
gazeteterinin ferini Hatırlatmaktır 

vam ederken, gelen İngiliz kıta- "Nazi tehdidi .. "Ameri-
T A.ZA.'11': ları, halyanlan çeviren çemberi 

M. Şevkı Yazman -~ ·· ı aara1tmutadır. kaya karşı harp.. "Ber-

Londra, 22 (A.A.) - Tay
mis gazetesinin diplomatik mu
habiri. Brenner geçidi yoliyle 
halyaya Alman kıtalannın git
mekte olduğu hakkındaki !lnyia
lan Alman propagandasına at

Jngiliz motörlü kıtaları, Ba:r- lin bize hakaret ediyor .. 
dianın şımalı garhisinde faaliyet- ------------Umumiyetle Akdenlzde \ "C l 'a 

kın Şarkta ('ere~-a.n eden harp h!i 
dlsclerlnJ daha iyi kavramak için 
İnglllderln burayı Arnavutluktan 
Llhyaya kadar devam eden bir 
<'ephe telı\kkl ettlklerlnl gözönün
de tutmak itiz.mı. Harek!ıtın bu 
telakki tarzı ~henin birçok :r.a
yıf yPrlerlnl aramak \:e teşebbilfl· 
lerl ona göre yapmak, daha çok 
fmıntlar bulmak ve İtalyayı ıta· 
ha (Ok pşırtmak bakrmından 

mühimdir. 

lerine devam etmekte ve §Urada 
burada açılan gediklerdeki kuv
vetlerin .mukavemetini kırmakta
dır. Grazianinin, bu mC§hur gar
nizona takvıy e kuvvetleri gönder
mek tC§ebbüsüne mani olmak 
için mütemadiyen devriyeler gcz

Nevyork, 22 ( A.A.) - Transradio felmekte ve sözüne şöyle devam 
Ajansının Berlinden verdiği bir ha- eylemektedir: 
bere göre. Alınan Hariciye Nezare- cJtalyada, mühim mevkiler 
ti nA.Inma beyanatta bulunmıya me- İşgal eden Gestapo ve kontrol 
zun bir zat dün, gazetecilere 9u söz- memurlariyle bazı teknisyenlerin 
leri söylemiştir: hududu geçmc:leri muhtemeld ir. 

"Almanya ile Amerika a- İtalya - Almanya hududu üzerin-
dirilmektedir. 
Evvelce bayati bir aaha idi. •• d 

• .. .• de ve bu hududım arkamıda u-
rasın akı mustakbel muna- keri kıtalar tahıit edilmit bulun· 

Londra, 22 (A.A.) - Mısır 
seferinde elde edilen muvaffakı
yetler dolayısile şu nokta kayda 

sebetlerin şekli, Amerika li- maktadır. Bu tabtidattan maksat 
manlarmda bulunan vapur-A~ İtalyaya girebilecek 

lerinı hatırlatmaktır. 
farın musaderesi ve ln9ilte- - ---o-Cephenin sağı yani Arnu·utıuk 

ta hareklt a11la darmayor, yavaş 
ta olsa dcwarn üzere l"unnnhlann 
iP-hine inklpf ediyor. ltalyantar 
bu müşkül ,.e ııoğtık hM·alarıta 

şayan görülmektedir: 
ltalyanlar Libya.da harekete 

başladıkları zaman, Alman pro
pagandası, orta ,ark hareketinin 
hayati bir ehemmiyeti haiz oldu

reye devri meselesi karıı- Btlkreş Bflylk 
sında, Amerika hükumetinin l içimiz 
alacağı vaziyete bağlıdır •• 11 

Bu beyanat, düllldi N"J"ork ~ 
teleriııde böytık barflerle t.ebariiz 
eWrllmlttlr· 

ıııahll mmtalm!4ında gert~·e doğru, ğundan bahsetmekte idi. Fakat, 
Hlmara tstlkametlnıle çekUlyorlar ltalyan hezimetlerinden sonra, 
Tepcdelen topçu ateşi altında.. bu hareket sahası. A lman tefsir
yalnız cephenin !!!imal yanında ttaı cilerinin nazarında hayati chem
yanların mukahll taarru:ıları ha· miyeti kaybetmİ§ görünmektedir. Nevyork Post gazetesi, 
ber verlllyo,_ da bu dathk ara- İtalyan esirleri Filistine eönderildi bu haberi "Nazi tehdidi -
zldl' bir inkli!!ar kaydettl:;t ha.her Kudüs, 22 (A.A.) - Sidi A "k k h b 
verilmiyor. Barrani muharebe;inde esir edi- merı aya arşı arp.. aş-

Akdenl% cephesinin sol yanın· len iki bin İtalyan, dün Filistine lığı altında neşretmiştir. 
da yani Llbyıı <'tph~lnde ııte getiri~1!1iştir. Nevyork World gazetesi 

Esmer Hayfaya çıkarılmııtır. w 

Bardla artık tamamen muhMara Oradan iki hususi trenle kamp· de şu başlıgı kullanmıştır: 
edllmı,tır. Ve lngnı:r.ıcr buraya !ara sevkolunmu§lardır. "Berlin bize hakaret ediyor11 

miitemadiyen tak,·lye göndermek- Bir bava meydaıuna yapılan akın İngilteı"eye Yardım İçin Yeni 
teıtlrlf'r. ıtatyantar belki birkaç Kahire, 22 (A.A.) - İngiliz Çareler 
glln daha muka\·emet edebilecek- hava kuvvetleri tarahndan dün Londra, 22 (A.A.) - Amerixadan 

ler, sonra haradaki kıtalar ıta Si-

dl·BAranldekl gibi geriye k~a -
madan esir olunacaktır. tn~I 

yakın prk haı;ıkomutanlığ"ınr• 

Gnu:lanlyi bir kısım kunetlerlıı 

den daha mahrum bırakmak ıı:• 
eTI·ell'L muhasara. sonra hü<'uı 

gibi bir t4blvl'! takip etmı, olınn 
sı da mümkündllr. 

(De\amı: sa. s. ı;u. 7 de) + (De9amı: s... a, Stt. 15 tıe) + + 
-----~· 

~, ....... =---

Rumen Başvekili 
İle Görüştü 

Bükreş. 22 (A.A.) - BD.§ve· 
kil General Antonescu diln, saat 
1 5 de. Türkiye büyük elçisi Sup
hi Tanrıöveri kabul etmiştir. Mü
lakatta, İktısat nazırı da hazır 
bulunmu§tur. ----o----

Yenl nnlAndlya 
Clmbarrelsl 

Helslnkl, 22 (A.A.) - Y eni Finlan 
diya CUınhurrcisl B. R ytl, dün 6ğle
den sonra parl~entoda y emin et • 
mlştir. 

ŞlmdJ bn cephede bir )"andnf' 
dl~er yllna knvvet ka,·dırnınl 

için eldt'kf sen·al vl\ıııtn denl:ı ' e 
ha,·a fllolam!rr. lnglll7.ll'r bu ba· 
kundan ha..,rml:.ırll!' kıya., edll ı

mly~ek kadıır fü;tUnıuı;.e .,ahlı) 

tirler , .e 'a:ılvt'tr hAklrndlrle 
Filolar iki glin evYell'<1 sağ ~ n" 
da A' lonva"ı dö\"dll, ctlin ('t'p h 
gerlıılne dUŞt'n on iki nda mıntn 
kasımla tftY'·ıuelf'rlle teml1JI' 
yaptı, bn~in ,·eya yarın, ~ıı'l 

Bardla etn\fında kara taarnır·• 

nun hazır oldn~u \"nklt bu rntı 

tahkem ınevzl önünde görllnece' 
~·e llerllyen kara kıtalanna da,
nılmaz mermllerlle yol ll(acaktı,. 

Şimdi ı, ona kalmı-ıtır. Ktıa GI 
rlde ~·e Yunan iislerlne \·erle!'e' 
tnyyııreter de d'lhfl 1nglll7Jer h" 
yn kun·etlerlni kt\h Arnavutluk· 
ta 'e kılh Libynda kullanarak 1 
netice elılc ed~klerdlr. İtalyan
lar için bn gayri milmkUndilr. 

oeyanatıncıan: 'V azııt~Dl•.ı.. ı.oı lı...mu mwuuıa takı;; Aulügwı.u .. un cune ' .:rmekı. ... 

Almanya - Eyvah yandım. 
Çörçil - Biraz bekle, yakında aöndüreceiim-
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~~~~--YAlAH: M.SAMi TEUJ -----

Yine Gaza Yolu Göründü, Bize MEKTEPLERDE TORK KUŞU TEŞKil8T 
İleri ! . . Diye Haykırdı lstanbulda Şimdiye J.:adar 66 ilk, Orta, Ecnebi ve Azlık Mektebinde Teşkilat Yapıldı 

-8-

Yaman hamlelerle bostancıların vücudünü çürük peatile çeviriyordu 

Türk Hava Kurumu talimat
namesının bazı meddelerinde 1 
mekteplerde Türk Kuı:ıu teşkila
tının vücude getiriLmesi için sa
rahat vardır. 

1 
lstanbul Türk Hava Kurumu 

bu gaye üzerinde geniş bir faa
iyete geçmiş bulunuyor. Bılhas-

1 -ıa Kurum İstanbul şubesi müdü
ı ıü B. Rıza Oran bütün gayretile 

bu hususta çalışmaktadır. 
Şimdilik mekteplerimizde ya

pılacak havacılık tc§kilatile me§· 
ıul olmıya iki heyet memur edil
mişierdir, Bunlardan birisi lise
lerle yüksek mekteplere, diğeri. 
ilk, orta ve ekalliyetlere baka· 
caklardır. 

Bu teşkilat bu ayın .ıf ündanbe
ri tatbika baolanll)ış ve ~imdiye 
kadar 66 ilk, orta ecnebi 
ve ekalliyet mekteplerinde tC§ki· 
lat vücude getirilmiştir... Tali-
matnroncyc göre bu mekteplerde 
havacılık teşkilatı §U suretle ya

Birden ileriden yirmi otuz ki· kiı.h eksilen meplelcrin esrarlı 
~inin türküye, maniye, gazele aydınlığında esrarlı ve esatiri bir 
bcnzemiycn bir neşide ile haykı- ı dövüşme sahnesini andıran bu 
nşı duyuldu ve bu sesler, kayUt· cidal, ilk anlarda halkın lehine 
farın küreklerinin denize dalıp I bir vaziyet ibraz ediyordu. 
çıkmasından mütevellit feşafeş, Fakat saraydaki bostancılar 
ve biraz fazla içip yayvan bir a· şuradan buradan tedarik ettikleri 
ğızla bozuk bir güfteyi, bozuk kayıklara atılarak büyük alama· 
bır besteyle terennüme çnlı§Bn· nayı çevirdikçe Hızırın rengi sa· 
lıırın gürültüsünü bastırdı. Yirmi rarıyor, büyük bir şiir ve musiki 

pılmaktadır: 
Her mektep direktörü talebe Havacılığı sevdirmek ve yaymak maksadiıe son oı.arak dört ay evvel yapılan model uçak 

arasında 5 kişilik bir grup tcıkil müsabaka.smdan bir intıba 
ediyor. Bu grup da arkadaılan d · 1 · 'ki ca kültürel bir yol takip ederek rinde yapılacağını Maarif m\i Ür· liattu son gün ere ait istatıstı er 
arasında birbirlerine havacılık 1• 1 Y• b' k ld v d d b · ı 'kt f ) l v 

0 d 
telkinleri yapmak vazifesilc mü· b~ zevk ve heyecanı ona ayı- i.:gü ~es ıt etme te . o ugun an e :ırız o an .mı ar az ~ ıgı cı : 

k il f b 1 B b . T·· k k le duyurm1ya gayret etmekte- bu, hır program halındc ha7.ırla· ı den mcmnunıyct ve scvınç ven· 

otuz ağız hep birden: nakkile dinlediği hicviyenin oku-

e e u unuyor. una ız ur · k k l t · d' 
K j d d . O 1 dir Bunun i,.in de maarife mü· nara , me tep ere amım e ı· yor. 
uşu grup arı a ıyoruz. n ar · :r 

havacılık aıkını, zevkini kendi raca.at edilmiş, ilk .mekteplerin 

1 

leccktir. Konferansların Ku~mun Arni zamanda Türk muallim· 
Elimizi sürmez idik karaya yucularının imdadına ko~rak, 
Şifa olur sanmaz idile yaraya onları bu kötü vaziyetten k~rtar· 
O da çıktı hanelerden daraya mak arzularına kapılıyordu. 
AVr&llann gözlerinde süs oldu Veli ile Dursun ağalarının en 
Diye alaalaheyli bir hicviycyi küçük hareketini bile gözden ka· 

tcr-ennüm ediyor ve daha kalaba. çırmıyorlardı. İki kafadar derhal 
lık bir kafile de bu mısraların göz göze geldiler. Bu bakışta 
temposunu daha hakim sesle tek· büyük bir vuzuh vardı ve hemen 

kendilerine aıılıyarak mühim bir , son sınıflarile orta mektep talc· ilk, orta m;ktep~er .~eşkılatına lerine de bir teşekkür borcumuz 
vazifeyi ifa ediyorlar. Ayni za· heleri. bulundukları mıntakaların memur Celal Salih G~ney tara- var. En yüksek ölçüde bir yurt 
manda Türk havacılık kurumuna Halkevi salonlarında muayyen fından verileceği söylcnıyor. Bun· sevgisile ilgili olan bu büyük işi, 
yardım fikrini de vermiş oluyor· bir günde toplanacaklar, kendi- lara da hemen önümüzdeki ay Hava Kurumu muallimlerle clcle 
lar. ı lerine havacılık hakkında verile- başında ba,lanacaktır. vererek başarmıılardır ... Toprak-

Bundan başka Havacılık Ku- cck konferansları dinliycceklcr· ı So.n aylarda bilh~ssa ecnebi ve larımızı nasıl ,elik ağlarla ördük 
rumu Türk gençliğine havacılığı dir. ckallıyct mekteplennc, çok şaya- ise, göklerimizi de yılmaz çelik 
yalnız teknik bilgilerle propagan- Bu konferansların hangi gÜn, nı dikkat bir şekilde Türk Hava· kanatlarla donattık ve daha da 
da ile tanıtmıya çalışmıyor, ayrı- hangi saatte ve hangi Halkevle- cılık Kurumuna alaka ar~makta, donatacağız. rarlıyarak, Bahariye sırtlarını elleri yatağanlanna gitti. 

gümbür gümbür öttürüyordu. Adamlarının hareketmi sez· 
Jlk anlarda pesten başlayıp git miş olan Hızır: Beyazıttaki Tarihi Binaların Etrafı Açıl cal< 

gide tize da)'·ana • bu feryatlar, - Bize yine gaza yolu görün· 
sarayın camlarına çarparak Sada- dü. Diye mınldandı ve birden 
bat eğlencelerini takip eden La· sesini dikleştirerek: Zeynephanım Konagw ının Duvarı Çatlarnı5 
le safaşının seyir ve ta.maşasını - İleri! • 
dan yorgun düşen Üçüncü Ah· Diye haykırdı. inhisar A:tına Belediye, Türklerin lıtanbulda 1 nin tarihi bir kıymeti olup olma· 

urşun 

medın. kulaklarına kadar ula... "Ik f hh .. 1 · d w ı· k d l d mu• ... Bu emirle küçük kayık yaydan Alınması Muhtemel ı ir an ve sı at mucssese erın· ıgını a a a ar ar an sor ,., 
mıııtı. fırlıyan bir ok gibi ileri süzüldü. den olan Beyazıt medresesi ile burasının Sinan tarafından yapıl-

llkin bunu, eğlence dönüşü ya· Diğer sandaldaki ağalarla ka· Yurdun her kögesindeki eski Koskadaki Beyazıt hama.nıının dığı ileri sürü1müttür. Fakat ya• 
panların neşeli sesleri sanıp hof dınlar Hızırın bu tehlikeli kavga- ve tarihi binaların hemen hepsi- etra!ı~ı a~~ıya. karar vcrmiftir. pılan tetkilco.tt• bu sretmenin ~ı
görmek arzularına kapılırken: ya dal kılıç atıldığını gorunce nin üstleri kurşunla örtülmüştür. Bu ıkı tarıhı bınanın etrafında nan devrine ait olmadığı veeika· 

Evvel -• ... nn çek0

1 ile gı·de--'i b ~ k b f k dl A } d b · 1 t ""be mevdıınlar açılacak v• medrese- ·ıd·W• . · k ı 
_...... ~-1· Ol,'U ir crynt opar ı ar. sır ar an crı yapı an ecru • "' k d k" I k ~.k 'd . )arla isbat edı ıgı ıçın yı uması 

Tabanına yiyen bin ah edcruı G k 'd . )er kubbeli binalar içm ~ iyi Ör· nın ar asın a ı c e trı ı aresı-
Hünkar bizden bu kayguyu b cbnç ızınb nlekvmı sesı ise tünün kurın•n olduğunu göster· nin arka sokağı da genişletılerek ve buradan kaldırılması karar-

'd d' oşu oşuna oş u ·ta: :r- F 'h Ed' k 1 l F Ed b' F gı er ı · . miştir. Son zamanlarda hemen at. ve ırne apı tramvay arı aşmıştır. en ve e ıyat a-
ltri bi:z:e bir bot gelen öd oldu - Hızır! Hızır! dıyc aki<tler her yerde bütün kıymetli cııerle- buradan Zeynephnnım konağının kültelerinin bulunduğu Zeynep 
Sesleri idrakini kamçıladı ve ı bıraktı. rin kurşunları çalındığı için yapı- önüne çıkacaktır Beyazıt meyda· Hanım konağının bir duvarı baş-

sınirleri gerildi. Hızır küçük kayıkta dövü,me· lar tehlikeye düşmüştür. Avrupa nında 1 1 1 S tarihinde yapılan tan nihayete kadar çatlamıştır. 
Şimdi dışardakiler: nin güç olacağını ve bostancıların harbi münasebetile kurşun paha- Hacı Mahmut Ağanın çeşmesi Nafıa mühendisleri birkaç gün· 
Nam undan yaparlardı bir kılıcından ziyade denizi boylama lılandığı için hırsızları artmıştır. d~. bu~a.dan kaldırılarak İnkılap denberi bu işle meşguldürler. Bi

zaman tehlikesinin daha mümkün oldu- lstanbulda Sinanın eserlerinden muzesının sol duvarına oturtula- ı na en kısa bir zamanda tamir 
Hamuruna kartftırdık çöp, sa- ğu~u düşıinc~ek di~cr dövüşçü- olan Şehzade imareti ve medre- caktır. edilecektrr. Esasen, Maarif V c-

man 1 lerın bulundu~~ gcnış alamanaya sesi gibi Topkap1daki Ahmet Pa· I Elektrik idaresinin arkasında kaleti yeni bir Edebiyat ve Fen 
Açlık cana yetti artık elam.nn atl~dı ve. Velı ıle Dursun da onu 1 şa, Eğriıkapıdaki ivaz Efendi bir de Hatice Kalfa çeşme ve Fakültesi binası yaptırmıya ka-
Seyrü hile derdi cua yetmiyor takıp ettıler. camilerinin kurşunları tamamen camii vardır. Belediye bu çeşme- 1 rar vermiştir. 
Diye haykırıyorlardı. ı .. Alaman~d.aki dövü.şçüler hu çalınmıııtır. Liı.lc devrinin kıymet. 1 -·- - -----
Az zamanda sarayın içi altüst goktcn gelışı andı.ran •.mdaddan li bir yadigörı olan Şehzadcba?ı M c h/<.eme!erde: 

oldu ve hemen deniz kenarına az çok şevke gelmışlerdı. Aradan medresesinin kubbelerinde hır 
koşan bostancılar birkaç sandala çok geçmeden Üç şimşek ve yıl- dirhem kurşun kaknamıştır. B~
atlıynrak sarhoşların takibine ko· dırım saçan üç yatağanın bostan· lcdiye, müzeler ve evk~fın .~amır 
yuldular. cıların ağır yatağanlarına çarpa· ettirdiği kurşunlar da hır muddet 

Üsküdarda Garip Bir Dava 
Büyük alamanadakilcr bu akı· rak onları gerilettiğini ve biraz sonra tekrar çalınmaktadır. 

beti h~aplamış olacak k~ tutuş- sonra da etraflarında gittikçe da· I Ankaradan gelen ha~erlere Bir Kadın Çıplak Resminin Kocası 

go 
Büyük ikramiyeleri 

1 dare Verecek 
Büyük şehirlerimizde piyango 

b..viliei 7 .. ,,,cıuıa.un ı..u, uı.. ıı.. ... 
miye eri müşterilerine verirken 
fazla bahşış istediklerini ve al
dıklarını gören Milli Piyango 
Umum Müdürlüğü bu vaziyeti 
önlemek için bayilerin on liradan 
büyük olan ikramiyeleri tediye 
etmemelerine ve bu gibi ikrami· 
yelcrin mahallin Milli Piyango 
Müdürlüğü tarafından ödcnmcai· 
ne karar vermiştir. 

Kışlık Hediyeyi 
Kızılay Topbyaeak 

Silô.h altında bulunan askerle
rimize kışlık hediye olarak veri· 
len yünlü eşyanın Halkevlcrine 
teslim edilmesi pratik görülme· 
diğinden bundan sonra yapılacak 
teberrüler Kızılay vasıtasilc ola
bilecektir. Kızılay yardım kolu 
18.zımgclen hazırlıklarını ikmal 
etmiftir. 

d ki 1 1 . . l l . . l . göre bazı mebusların cskı eser• S -d · E 
tur u arı m~a e erın z.ıyası a - ra an çembcrı genış ctmıye mu· . · . . . . Tara'ından atı. ıaını J ddia diyor 
tında alamanaya yaklii@.n bos- vaffak olduklarını görünce şevk- lcrı ~orh~mak 11?~hMcclısekl~fır kdur- J' 6 Me,bat SUÇIBI' Azaldı 

1 k la k .. · · l . l I •un ın ısan ayı ası te ı c c- Ü M h l 1 tancı arı arııı ma uzere yırmı crı artrnııı ve sa dırııı arını arttır· ,. . l l k d il . .. sküdar asliye ceza mahke- ka~ma daya<lı. Ben bayılmıttım. eş ut suç ar son gün erde 
otuz yatağan, saldırma, hlıç ve mışlardı. ccklerı ~n 11!1 ma ta ~~· crı su• rr.esi garip bir davayı tetkike baı. İstediğini yaptıktan iki saat sonra çok azalmıştır. Dün Müddeiumu-
bıçağın fora edilmiş olduğu gÖ· y l' 1 b d D rülcn mutalaalara gore, kurşun lamı•tır. 

1 
kar•ıma geçtı' ve·. miliğc ak..,.ma kadar bir tek hi.-

.. .. d . . f e l a amananm aşın a, ur- alım ve satımı barut gibi inhiaa· .., ,. r-
ruldu ve çok geçme en ıkı tara sun kıç yanında yer almı .. lar bat· . E k Davacı Üsküdarda Nakkaııte- - Eaer benden aynlırsan bu dise aksetmiştir. Mustafa oğlu 

d 1 b" t b ,. • ra tabı olacaktır. sa.sen urşun ..,.,, 1 Al d b N arasın a zor u ır ça ışma aş· tan ve kıçtan yanaşıp yukarı çık- 1 . d k il ld w pcdc bir köşkte oturan ltık ismin- ~esmini mecm~alarda netredece- . i ismin c ir g.cn.ç u .. ru.o. sma· 
)adı 1 yalnız su tcsısatın a u anı ıg1 d b" k d d S 1 d 1 ~ . - h f d 1 t d · mıya ımvaşan bostancı ara amin . . " . ihtiyaç göstcrdig"i c ır a ın ır. uç u a şıgın gun ve satacagım. Ben bir ata nıye me resc ennın us un en 

B H f k l A d . 1 w il ıçın i:lmmenın . d k d" . d b 1 . 1 w• B k 295 k"l k ı k k u manzara ızın ev a a c vermıyor ar, yataganın sırt e ka· b dd d deO.ildir. Elinde şım i en ısın en ayrı u unan sonra yıne ge eccgım. u yaptı - ı o urşun ça ar en ya a-
1. lgı'lendı"rmi.,, sabahtanberı· a•kın f 1 k.'kl · · d" ır ma e e r k S l d 1 k. ·· ) · ··1 la d gı" • i me•hut suçla Mu''d .,. :ır ~ arı~a ve omuz o erıne ın ır· veıikaeız kurşun bulunanlara ağır oca~ı e man ır. anmı ımseye soy ersen scnı o - n ı ıç n ., r • 
mestisile zevk ve haz içinde yÜ· dıklcrı yaman hamlelerle muha- l .1 ektir Şikayetçi mahkemede davası· dürürüm, dedi. Benim fotograf· deiumumiliğine verilmiştir. Nöbet 
zen yürccıgı derhal hoplıyarak, cimlerin vücudünü çürük pestile ceza ar ~~ ı.ı şöyle anlatmıştır: larımı beş bin liraya sattığını da tutan asliye sekizinci ceza hi.ki-
damarlarındaki kan kızgın bir çevirerek uzaklaşmıya mecbur 'Dalwersltede TaıalTDI Geçen cylulün yirmi dokuzun- öğrendim. Şimdi kim bilir bu fo- mi duruşmasını yaptı. 
civa gibi akıp bütün vücudüne ediyorlardı. cu günü idi, evde kocamla yal· tograflanmı §Uraya buraya dağıt- Ali kendisini müdafaa eder· 
yayılmıştı. Hızır ortada clövü§Üyordu. Sandıqa nızdık. Kocam bir aralık bana mak suretile aleyhime boıtanmak ken: 

Deniz üstündeki bu çatışma Sandallardan yukarı çıkmıya ltı~t Fakültesi Üniversite için soyununuz fotografınızı çekecc- ı davası da açacaktır. - Aç kaldım, çaldım. Affedi· 
sahasının etrafında sandal, mav· muvaffak olan altı bostancıya bir tasarruf sandığı tesis edecek· ğim dedi. Ben çırılçıplak fotog· Suçlu bütün bunları rcddedi- niz, diyordu. 
na ve her çeşit kayıktan mürek- cehennem :zebanüıi görmüş gü- tir. Diğer fakültelerde mevcut ta· rafımın çekilmesine müsaade ede- yordu. Muhakeme şahitlerin çağ· Mahkeme kendisine bir ay ha· 
kep geniş bir halka husule geldi. nahknr bir mürtat gibi dehşetten sarruf sandıklarının birleştirilmc· ı mezdim. O ısrar etti ve ni~ayct rılması için 31 kanunuaaniye ta· pis cezası verdi ve derhal tevkif 

Titrek alevlerle ı~ığı kah artıp (Arkası var) 1 si fikri de mevcuttur. S markası bir tabanca çektı. Şa- lik edildi. 1 etti. 

1 Karyoladan inmek lfıtcmlştt. Fa. - - Nar.ıl gezinti f.. hutalıtt asla ıtı.kaydf kabul etmez ..• rak ona. yaklaştı. 
. kat Saffet seri bir hareketle buna. - Baıııbayağı! .. Bir kır Alemi yap Şlfa bulması için mutlaka bir vaat - Nesrin Hanun çocukluk ediyor· 

mAnl oldu; ve kendisi de karyolanın mak istiyoruz. . tst.er!... sunuz.-
kenarına oturdu. 

- Babanız:dan biraz rahat'lız ol· 
duğunnz:u ışıttlm... Çok Ü7:üldt\m .. 

- T~kkllr ederim. .• 
- Şimdi nasılıımız !- Renkıılzllği-

nlzeı rağmen bakı~la.rmn.ı aıhhatll gö
rtlyorum ... 

- Yani kim kim demek lstedJm .. 
- Sizler \e ben! •• 
- Çok gfü:el! .. IAkln .. Bilmiyorum 

yol ylirllycbillr mlylm ! .. 
- Blrnz gayret ediniz <'annn- Ra 

hatsızhğınız.a pel< fazla. ehemmiyet 
verlyorımnuz ... -·- - Oo bakışlarım! .. Onlar sıhhatsh 

olsalardı daha iyi olurdu ... 
- Ehemml~-et ,·ermek defli !'ıaf· 

fet Bf!y ... Fakat bllmezslnlı: ki-. 
- HJc merak etmeyhıl.T., dedi •• Bu 

hu U!lta elbnden geldJft kadar gay· 
ret ederim-. 

:\lumt Bey cevap ,-ermedJ. Elinln 
terslle yanaklarından eüztllen yaş -
lan !lel't'Jc yürümty°' başladı. Bu 
s:ıbah birlikte bağı gırnnlye çıtkmıt
lar, snatlerl'e inllm kütüklerinin ara-
mda doıa.,mışlıu-ıtı. Blraıt evvel diz

lerinde yorgunluk hls.c;c.derken .,ımdl 

ruhlarının Rfrıchjtmı duyuyorlar \6 

sessiz, ba.~l:m önlerinde köşke doğru 
llPrliyorl:ırdı. 

•mdan uykada olınadrfr anlatılıyor
du. 

Kapıya. \'Urulan iki Jıa.flf darbe ile 
sıçradı; ,.e s~lenıll; 

- Giriniz:! .. 

- ~için'?.. Görmlyeın gözler felA
kctln en müthişi ,.e çare kabul et · 
mezl değil midir! 

- Hayır! .. )futa,·assıt blr felA • 
kettlr ... Görml'k, gördliğtinti nıhuna, 

dlmatına i'letmek... ı,te en feci veı 
MlD!IUT. bir felfıkct budur ... 

- Bllocejtim ne.dlr '?- Hiçbir ,e~1-
nlz yok... Rlrnz fıızlıı. kendinizi dln
llyor<ıunuz.. Hep<1I hu kadar .. 

- Kendini ctlnlcm(!f}lek nıuul olur! 
Bunu bUsem ! .. 

- Hlçhlr ,eye aldırı~ etmeyiniz._ 
- Bu mlimkün olmuyor ... 

Kanadın nralannuıııile Saffetin içe
ri siizillmesl bir olmuştu. Odanın or· 
tasına kadar geldi. Elleri yanların· 
da, hıt'!I dik, gözleri pırıltıh mrnl - - nu glizel felsefeye dlye<>ek yok.. - Xedcn olmasın ... Bugün luıyatı· 
daı.dı: Ben de sözlerinizden l"tlfade etml'! nız.ın en gamsız ve mesut bir çağın · 

- Nesrin Hanır.ıe.fendl acaba ben oluyonım... da bulunuyorsunuzw. :\e glhl bir rtı•r 
del erini beş dakika dinlemek lf.ıtfun- - btih7.a etmeyiniz ~atfet Bey... diniz , .e ıztırabınız olnhlllr '? •• 
da bu.l;unırlar mı?.. - Blll\kls efmdlm ... Ha!.. Hem - Beni rloşmck lstlyorımnu7 ... Fa· 

Genç kızın bir damla kan kalnu- ben ize bir rkadıı bulunm:ık için kat bu tt-hlll<cli nıe\':r.uu bır.ıkınn: 

Nesrin yatağının üzerine gelişi gü· yan dudaktan :wrlukls <'.C\'ap verdi: gelmlştım: Akşam ıizeri ~!atelere Saffet Bey ... 
ul u1.anmıştı. (lllzh~rı kRpah lo;f'l ıtı> 1 - t:~tağflrullah efendim! .• Buyu-1 doğru bir gezinti yapacak kadar ku\· ı Saffet birden ,·ıızlyetln valuıınetl
ayakl:ır '''" o;lnör•ı t;inlrli oymıın:ı romu;!.. 1 vetinlz var mıT- nl ldrı\k etti. A'llrur ol&Jl bir gönlıl 

Bu \'aadJ verebUecek miydi! .. Ha
yır! •• Şu halde kendi kendini mu, -
kül mevlde dü,Urmekte ne mAna var
dı! .. 

Hemen ayağa knlkarak dP.ğlflk 

bir !'esle: 
- Gelmlye ı:ayret edecekalnl.ı de· 

ğD mf'! Dedi. 
~esrine bu değişiklik bir kır~ 

darbesi kadar teeilr etmlşt1. Onun kB
pıya yaklaşan adnnlannı perişan b:ı· 

ktştarDe takip ettikten sonra. hırçın· 
taşn-caııma: 

- Gltmeylnlı ! .. 
Dlye haykırdı. 
Saffet derhal döndll. Ne.rinln o

na umnan kollan mecalsiz yanları
na dllşmtlş, ytlzU lnııana dehşet ve -
rec:-ek kadar ııararmı~tr. 

- Ne oldunuz Ne..srln Hanmı'? .. 
Bir yere gltmlyonım.. Buradayım ... 

Bu ıı!Szlcrl lşltmemı,tı hile! .. Ken
dinden g~mı,, yatağın üzerine yığıl· 
mıştı. Saffet ka,ıarmı çattı. BUyUk 
bir cansıkmtıtıtle yUzUntl buruştura-

Bu &özler dudakta.rmdan zorla ctö 
külUyordo. Oebri bir gayretle söyll· 
yet"ek ~z, ~elli edecek birkaç cUm· 
le arıyordu. 

Xlhayet yine l'•tafm kenarına o
turarak onun eııertnl tuttu: 

- Beni dinleyiniz Nesrin Hanon
Gen~ kn: gözlerini açtı. G6zbebck· 

Jertnde derin bir saadetin tttre)1şlc· 

rl vardı. 
- Oh! Gltmedlnlz değil mf!- Şlm 

dl yanımda, yaklntm<lasmrz '! -
- Evet buradayım!-
- Saffet Bey beni attedinlz ..• Ne 

kadar çılgın bir kn:nn ••• 

- Ha.yır! .. Yalnız biraz ÇC>Cobu· 
nuz: ••• 

- Sizi sılayonım değil mi! •. 
- BU!kls!- Bana saadet veriyor· 

sun uz ... 
- nu sözlere ln&namıyorum ... Be

ni aldatmıyorsunuz ya! .. 
- Slz:J aldatmak hiç elimden ge

lir mi Nesrin ... 

(Arkası var) 
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! G~J" ,_ IDllE 
6~Ü ~H: 

Hayali Bir Anket 
Yazan: OC YILDIZ 

lE!! idi Barani' de esir ediÜP 
;;;;;;;;!} tayyare ile Mısıra sevke· 
dilen üç İtalyan generali arasın· 
da bir de uzun boylu, uzun be· 
yaz sakallı bir ihtıyar gördiırn 
Modern Totaliter subayları ar~· 
sında onlara o kndar benzeını· 
yen bı:ıbnyani ve kalender bi. 
tipi var ki gazetedeki resminden 
bir türlü gözümü alamıyorurtl· 
Bundan başka çehresini de gö· 
züm ısırıyor. Vaktile tanıdığıJ11 
hem asker, hem mclfum.i der'+ 
şi bir paşayı çıkaracak gibiyim· 
Bana öyle geldi ki, yanında ol· 
sam gayet kolay anlaşacağıı 
ve şu aşağıki şekilde bir anket 
meydana çıkacak. 

Ben - Geçmi§ olsun baba· 
fendi .. nedir bu hal~ Çoluk ço· 
cuk arasında ne işiniz var böY· 
le? 

O - Sorma evlat... Bunıı 
ben de pek anlama-dım doğrd· 
su .. bir haldir oldu iııte... . 

- Nedir bu İngilizlerin sidı 
Baranidc başınıza açtıklan iş? 

- Olacağı varmış oldu.·• 
lki testi birbirine çarptığı ıa· 
man biri zaruri olarak ortasın· 
dan patlar ... Biz de öyle olclu1' 
işte .. zaten ben bunu .,. 

- Devam edin... Bir ,e>' 
söylemek istiyordunuz. 

- Hayır, hayır ••• 
- ,zaten ben bunu biliyor• 

dum~ diyecektiniz galiba. 
- Yok canım .. bunu ela ne· 

reden çıkardın? 
- Hele hele baba fendi.·· 

Sen bu sakalı değirmende ağa~· 
ırtzı.dın. Herhalde bir şeyler bı· 
liyordun ... 

- Bilirim, bihn.cm. O bana 
ait bir şey ... 

- Darılmaym cannn) 
- Kime danlaca-k haliJ11 

var... Fakat hakikaten aklı.J11 
ermiyor. Biz malum ya eski te:· 
tip askerleriz. Yalnız kendi i§ı' 
mizi bildik. Öyle politikaya f~· 
lan burnumuzu sokmadık •.• sıı 
.ı:..,,..-~ ........ ı..,.nl'!im i.ciT\ sövlü'1°• 
rum. (Gözile arkadaşlarını gÖS" 
tercrck ve acı acı gülümıeyc• 
rek) Her şeyi onlar bilirler·· 
şimdi böyle kuzu gibi durduk· 
larınn bakma ••• 

- Fakat herhalde yirmi ~
ne evvel ;memleketinizin politı" 
kaeında bir değişiklik olduğu' 
nu farkettiniz? 

- Doğrusunu istersen bir 
şeyler olduğunu sezdim aıııınika 
pek üstüne de düşmcdiım. cD • 
tatörlük oldu> dediler. cVet· 
say muahedesinde hakkunııı 
vermediler> dediler. cOrduınU· 
zu daha kuvvetlendirerek h~~ 
kunızı arıyacağıu dediler. ı:.o• 
bunlar her memlekette olağan 
§eylerdir. Zaten kendi i§imdel1 
başka bir takım aile kaygula~ın 
da vardı. Oğullar, kızlar, gelı11' 
)er, damatlar ... Sonra ihtiyarla• 
dıkça huy değiştiren bü:im «JlD' 

dam .•. Bir zaman sonra bizill'I 
torunların vaziyetini pek b~ğeh 
ncmcdim... Sırtlannda sıYıı. 
gömlekler, ellerinde ötesi bcrı· 
si İtalyan rengine boyanmış h0 " 

ritalar. cOrayı da alacağız; bU' 
rayı da alacağın diye bağrışı· 
yorlar •.• Oğullara c~urun bıı· 
kalım.. nereyi alacağız. Trab• 
}usta dııha doğru dürüst yerle• 
şemedik. Başka milletler du)'\IP 
kocunacaklar. Başımıza bir 1~ 
açacağız. Bütün komşuları ken· 
dimize garez edeceğiz. Sonra 
bizim çocukları çiy çiy ycrl~r· 
Siz daha gençsiniz bilmczsinlı· 
O lngilizler tekin mahluklar de· 
ğildir> dedim. Oğullarım cSeıı 
memleketteki yeni ruhu anlamı· 
yorsun. Sen eski bir askersiıı· 
Çizmeden yukarı çıkma> dedı· 
lcr. Fakat baktım ki senede~ 
seneye iş daha karışıyor. Kendı 
başlarına yüzlerini yıkamıY11 

gitmekten korkan çocuklarlo 
Milis orduları yapmıya kalkışı· 
yorlar... Nihayet Badoglio>;1 
gördüm. Bizim sınıfın birincı· 
sidir. Kendisine hürmet ve eın· 
niyetim vardır. Ne dersiniz. 0 

da onlar gibi konuşmasın rnı? 
cAskeriz. Vatan hizmetinde11 
kaçmak bize düşmez. Bazı po· 
litika incelikleri var ki sana arı: 
}atmak gÜç. Hoş ben de pek i1ı 
anlamış değilim ya ••• Herhalde 
sonuna kadar vazifemizi yapa· 
cağı:ı:> dedi. Yan buçuk ona 
inandım; yarı buçuk dn taffl 
maaşlıı tekaütlüğümü doldur· 
mama üç beş ay kalmıştı ... Nak 
sılsa biz de kervana katıldı 
işte .. bereket ki Arnıwutlukta 
-!eğilim. Bu romatizmalarla n.e 
yapardık? Dünya gözile birb1

• 

rimizi ~örmek nasip olursa onP 
iki çift lakırdım var: Naıııl ayak· 
l:ırın suya erdi mi? :r> diyece~İI11 

- O kim? 
- Kim olacak. Bizi:ın Bıı· 

cloglioya ••• 
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Büyük Facianın 
Hikayesi ·ı ('=reıgıraf, TeDefon HalbeırD®ırü) 

ltalyanın Alman
ya Tarafından 

İ~gc..l: İhtimali 
Yazan: Vahdet GOLTEKIN 

JR.. lmanyanın, etTafındaki kü· 
~ çük memleketleri istila si
il8etinde kullandığı bir usul 
'•rdı ki bu ckaleyi içinden fet
lctmek> veya cbeşinci kol> ta
birleri ile izah edilmiye çalıııl
llıl§ ve Nazi idaresinin bu tabi
}'esi yirminci asır harbinin en 
ltıcıhur ıekillerinden birini teı· 
ki( etmiştir. Aımanyanın bu usu
İi evveıa Avusturyada, sonra 
~ckoslovakya ve daha sonrala· 
rı Hollanda, Danımarka, Nor
\'cc; ve Romanyada tatbık ettiği
ııi gördük. 

Bu usulle istilalarda bulunan 
A.lınanyanın herhangi işgal ha
tcketinde ayni ıekilde hareket 
ttınek isteyişi, belki ilk lC§eb
biislerlndeki muvaffakıyetinden 
ileri geliyordu. Fakat Balkan
lar mevzuu bahsolunca, Alman· 
hnın bu usulle muvaffak ola
ıtııyacağı anlaşıldı ve Yugoslav
}'anın, hariçten herhangi bir yol
' gelecek tehlikeye karşı mu
kavemeti bu siyasetin ilk mani
alarından biri oldu. Bulgaristan 
1İYaaetindeki son ıuurlu cere
i'an da Almım istila usulüne 
ık.inci bir iflas sebebi teşkil etti. 

Almanya, bu sinsi siyasetini 
ancak, zayıf memleketlerde tat

Uc edebileceğini biliyor ve bu
tıun için flJ'aatlar aramaktan hali 
kalmı~ordu. 

Bugün, hile ile istila aiyaaeti
tıin yeni bir şekilde ortaya çık
llıak üzere olduğunu göstere• 
~it bazı amiller belirmektedir. 
r i hakika c Timea> gazetesinin 
•iyasi muhabiri, İtalyada cıim· 
diden> mühim mevkileri İ.§gal 
ttrniı birçok Gestapo (Alman 
ı.'İzli polisi) memuru bulunduğu-
1\u bildirmektedir. Ayni muha
birin haber v~rdıRine ızöre, bun· 
arın adedini arttınmak üzere, 
cniden birçok Alman memur
lrı İtalyaya gelmiıtir. Bundan 
oaıka. halyan hududunda kül
IYetli miktarda asker tahşit 
"dilmiş bulunmaktadır. cBu tah
;datın hedefi, herhalde, ltal
anlara da, eğer yıkılırlarsa Al
:tıanların ltalyaya girebilecck
crini hatırlatmaktır.> 

Bu suretle, acaba Almanya 
talyaya da, birçok memleket
cre yaptığı gibi, cdostluk yolu 
le nüfuz ve arkasından istila> 
1İYasetini mi tatbi kediyor? Suali 
ıkla geliyor. Bu, herhalde, Al
'llanyanın cMihveu devletini 
itedenberi kendisine bir ortak 
değil, bir siyaset aleti olarak 
kullandığı kanaatini takviye ede
~k bir delildir ve ltalyanın, 
lngiltere ile bir taraflı bir sulh 
}'apmak imkanını kuvvetlendire
~ktir. Çünkü ltalyanların, ln
kiltere ile sulh yapmaktansa Al· 
ırtan işgaline boyun eğecekleri
tıj düşünmek pek mantıki bir 
hareket sayılamaz. 

HiTLER 
Maksadına Ermisti 
Bizi İnhilal Ettirmişti 

YAZAN: 
Meşhur Fransız Muharriri 

ANuRr. MAuH"IS 

19 39 kışında F ra?l6ız subay
larının elinde General Şovıno
nun: clstitaya hata imkan var 
mı?> adlı bir kitabı dolaşıyordu. 
Bu general harp kollejinde pro
fesördü. Kitabında diyordu ki: 
cBeton müdafaa mevzileri her 
c..:rıü istiıa imkanlarını tamamile 

.-mdan ka,dırmıştır. Bu mevzi
'"' o kadar koıay yapılabilir ki 
düşmanın bır.nci hattı almak 

1 için sarfedeceği zaman zarfında 
ikinci bir hat meydana getir
mek mümkündür.» 

1 General iki noktayı hesap ha· 
ricinde bırakmıştı. Birincisi, be
ton mevzilere hücum için yeni 
taarruz vasıtaları keşfedilebile
ceği idi. İkincisi de bir yarma ha· 
rcketi sayesinde bu gibi mevzile
rin arkasına düşülmesine ihtimal 
bulunduğu idi. Nitekim ordula
rımız kış aylarında yağmur ve 
çamur içinde o kadar zahmetle 
bu hatları vücude getirdikten 
sonra bunlara cepheden hücum 
eden bulunmamıştır. 

Zaten mütehassıslardan bir 
çoğu taarruzun Belçika yolile ola
cağı hakkında Lord Cortun ileri 
sürdüğü fikre iştirak etmiyorlar
dı. Ağızlarında §U yolda sözler 
vardı: 

- Alman ordusu ne diye düı
manların.a, kuvvetli ve iyi techi
zatlı bir ordu olan Belçika ordu
sunu da ilave etsin~ Diğer taraf
tan Majino hattını zorlamak 

Paralara Kavuştu 

Heaaen Oç Tane Yılbatı Piyango 
Bileti Aaldı 

handerın çanıurları içinde bir düziye ıper kazmıya uğrqıyorduk 

mümkün olmadığına göre, Hit- kafamızdan o kadar silinmifti ki 
ler için iki taarruz sahnesi kalı- generaller, barpla uğrapcak yer• 
yor: Hollanda ve l<omanya .•. de sulh zamanlarında insan diye 
Almanya bu ikisinden birini se· takdir olunacak fikirlere kendile
çecektir. Çünkü Roterdam Al- rini vemıi§lerdi. içlerinden biri
manyanın sağ ciğeri demektir. ne şu suali sordum: 
l<omanya ise fazla petrolünü Al· - Askerlerinizi neden alev 
manyaya verip duruyor. saçan tankların ve pike yapan 

Netice ıu ki Almanya bu ya- tayyarelerin taarruzuna alııtır
zın hiçbir harekete geçmiyecek· mıyorsunuz? Bu silahlarla ilk 
tir. Zaman biz•m için çalışacak- defa olarak harp meydanlarında 
tır. 1941 de hava hakimiyeti bi- karşılaşacak olurla.rea ıatıracak
zim olacaktır. 1942 de de Ziğ- \ardır. Haibuki timdi.den alııır· 
frit hattına taarruz etmiye kafi }arsa ba.ııkına uğramaktan kurtu
miktarda ağır tanklarımız bulu- \acaklardır. 
nacaktır.> 

O zamanlarda cephede tertip 
edilen toplantılarda herkes bu 
yolda bir lisan kullanıyordu. İti
raf edeyim ki benim lisanım da 
başkalarından farklı değildi. 

Hitler bizim kıı esnasındaki 
halimizden bahsederken: cOrdu
larını inhilale uğratacağım> de
mişti. Hareketsizlik içinde geçen 
bu uzun kış esnasında maksadı
na cidden erdi. Neferler, hiçbir 
zaman görmedikleri bir düşmana 
karşı kendilerini korumak için 
yağmurda siper kazmaktan bık
tılar. Fırkaları birer birer yerle
rinden çıkarmak, yeni ve .kor
kunç harp usulleri hakkında ta
lim ve terbiyelerini tamamlamak 
gerekti. 

Lehistan harbinin öğyettiği bü
tün derslerden istifade etmeli 
idi:k. Halbuki harbe ait endiıeler 

F ransaya Son 
Siyası Taarruz 

--cısa,. ı incide)= 

- Tamamile hakkınız var. 

Ben de bu sözleri defalerla tek

rı.r ettim. Fakat sivil memurlar 
itiraz ediyorlar. Tank manevra
ları yapılırsa mahsullerin ezilece· 

ğini ileri sürüyorlar.> 
Cephe arkasında bulunanlar

dan hiçbiri. dü§lllanın bize teca
vüz edebilmesi ihtimalini ciddi 
surette aklından geçirmiyordu. 

Harbin iptidasında askeri bat
taniyeler ve asker"n yün yelekleri 
eksikti. Sigara sıkıntısı da çekili
yordu. Hediye toplamak için her 
tarafta teşkilat kuruldu. Az za
manda o kadar hediye yağdı ki 
İngiliz nef erfnin biri bir gün ba
na ıu ıikayette bulundu: 

- Bu kadar hediyeyi ne ya
palım? Ne kadar uğra§Sam gün
de iki yüz sigara İçemiyorum ... 

ya kendi l.aline bırakılarak Fran
' sa ve İspanyanın yardımile büyük 

1 Britanyaya karşı müessir bir ab
loka vücude getirilecektir. 

Fransa Yol 
Ağzında 

Bulunuyor 
(~ı ı incide} = 

1 cRivayet edildiğine göre, Ma- danberi daima çok kolayca ecne· 
reşal Petain şöyle bir muhakeme biler tarafından aldatılmış olma
yürütmüştür: cltalya mağlup ol- lan, bir kısım Ermeniler nrasın
duğu için Fransanın, müstemle- da bozuk istidatlar bulunabilece
kelerinden mahrum edilrınesini ğini hatıra getirebiliyor. 
icap ettirecek bir sebep kalmamış. Eğer bu gibi unsurlar varsa, 

ı tı .. Eğer Fransız orduları, Hitlere Pantikyanın bir araya getirdiği 
yardım edecek olurlarsa Nisin, malumatın; bunların arasında 
Korsikanın, Tunusun ve Cibuti- ibret ve intibah uyandıracağını 
nin Fransız i<laresinde kalmaları· ümit ediyoruz. Bugünün Türkiye 

1 

nı temin kabildir. Buna nazaran, halkı, dünya tufanının ortasında 
1- ransadan talep edilecek yegane yüzen bir Nuh gemisinde sela
fedakarlık Fasın şimal kısmını met bulmuş mesut insanlardan 

4 İspanyaya terketmekten ibaret mürekkeptir. Bütün dünya Erme. 
, olacaktır. Bu da Cebelüttarık nileri buradakilerin saadetine gıp-

Y c·· 1 kontrolunu İspanyanın muavene- ta ediyor. Amerikada Ermeniler-
afAr unnan ti olmadan lngiliz donanmasının le çok temaslarda bulundum ve 

Üeküdar Halk tramvaylarında elinden kurtarmak kabil olamı- yabancılara alet olduklarından 
biletçilik yapan Yaşar Gürman yacağından dolayı zaruri görül- dolayı ne kadar nişmanlık duy
isminde bir genç geçenlerde kırk mektedir. duklarını gördüm. Nevyorkta 
paraya satın aldığı küçük bir ku-1 Fakat Hitler, Mare:ıal Petain'in kendi te:ıebbüslerile Türk bayra
hınun içinde 2 30 kağıt dolar bul- hakiki bir vatanperver ve koyu ğına sarılan ve her sene milli 
muş ve mahiyetini bilmediği bu bir katolik olduğunu bildiği için bayramımızı tesit eden eski Tür
kağıtlan ıuna buna gösterirken bir !atin - Katolik bloku fikrini de kiyeliler arasında Ermeniler bel
de yakalanmıştı. Üsküdar müd- ileri sürmüıtür. Bu sebeple bir li başlı bir yer alıyor. 

"'arı·sOnı·versı·tesı· dediumumiliği tahkikata el koy- taraftan vatan hislerini tahrik için ı Ev b. . . .• d ('"" .. . . ger ızım ıçımız e yaşıyan 
muştu. Tahkikat neticelenmi:ı ve Fransız ımustemlekelerının tama- E .1 d b . . k ) 1 

h.b. · .. · · · F kl'f d k rmenı er en eşıncı o a a et 

A ı d dolarlar sa ı ı sıfatıle Yaşar Gur- mıyetını ranaaya te ı e er en 
Ç l l mana dün iade edilmiştir. ayni zamanda Franıa, İtalya ve olanlar varsa bunlar ancak para 

, Ü . Gürman bu münasebeti bir ispanya arasında aktedilecek bir ile tutulmuş adamlar olabilir. Her 
. Parıa, 22 (A.A.) -. nıv~r- . . . . . . e katolik birliği için de din serbes- Ermeni bunların tesirine ve şer-

itte dün sabah tam bır sülun ımuharrırımıze demıştır kı: . . . ..d f" l k '- d' · 
1 • tısının mu a ıı o ara ~en ını · k .. ·· .. d.. 1 d 
lla'Vası içinde tekrar açılm!ftır. I - O vakit beni herkca ayıp- göstermeyi muvafık görmüıtür. rıne ar:ıı gozunu ort açma ı ır. 
F' a.kültelerin civarındaki Saınt • lamııtı. Eline geçen paraları yi- Laval kabineye mi almacak? Ahmet Emin YALMAN 
~ichel bulvan eski halini almıı- yemedin de kaptırdın, demiıler- Londra 22 (A.A.) _ Times 
tır d. H k b · . . d" ·· d ' _ · ı. a enım ı_mış, onul?. ?." gazetesi, Fransadaki vaziyet hak· 
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PAZARTESİ 
l'IL: 1940 - AY: 12 • GtlS: M8 
lt.U?tıl : ISM - 1 lnclkAııun: 10 
ıucmt: 18S9 - ZİLKADE : 28 
VAKİT VASATI EZANI 

GUNEŞ: 

1.J...,LE : 
İKlND1: 
AKŞAM: 

YATSI : 
b.tS.AK: 

8,23 
13,13 
15,33 
17,45 
19,23 

6,36 

2,39 
7,28 
9,48 

12,00 
1,3!) 

12.51 

Bu GEce Nöbatçi 
Ecza:ıeler 

Seyoğlunda: Galatasaray, Taksim 
il": KUrkçlyan, Şişlide: Asım, Gala-
1•da: Kemal, EminönUnde: Minas • 
an, KUçültpazardıı. Hikmet, Alem

'larda: Rasim, Kumkapıda: Haydar, 
~!!hzadebaşmd:ı: ~nlverstte. Şehre -
"rıirılnde: Nazım, KaragUmrUkte: Ke
lııaı, Fenerde: l:.inllyndis, Samatya -

: Rıdrnn, Altıınrayda: Şeref, Ka-
ı1töyde: Sıhhat, Bcşiktaşta: Vldin, rJ,.._ 
>.t·~koydc: Ortaköy, Arnavutköyde: 

!aşıp paralarım yıne bana dondu. kında yazdığı bir makalede di· 
Otuz lirasile üç yılbaşı bileti al: yor ki: 
dım. Şansım açıldı. Umarım kı Vichy· den gelen haberlere ba· 
büyük ikramiye de bana çıka- kılına, B. Lavalin kabineye tek
caktır. rar girmeai mümkündür. Ancak 

bu takdirde yalnız hariciye nazı
A :lana Köyle:·inde rı olarak kabineye alınacaktır. 

Daily T elegraphın muhabiri de 
Adana (Vatan) - Adana Mareıal Petainin Franıız milleti

köylerinden bazılarında hayvan- ne bir beyanname hazırlamakta 
lar arasında çıkmış olan ıarbon olduğunu bildiriyor. 

~=============== 
hastalığının önüne geçildiğinden w ;EHlR TiYATROSU 
Veteriner müdürlüğü tarafından KOMEDi KISMI 
viliyete verilen rapor üzerine ev· Fransız Tiyatrosunda 
velce konulan kordonun kaldırıl- Bu akf&M 20,30 da 
ması muvafık bulunmuıtur. 1 PAŞA RAZRETLERt 

BugUn matinelerden itibaren 

MELEK 
Yaş itibarile kUçtlk, fakat kıymeti 'f e bUyUk bir Yıldız'm Harikaların. 

dolu nefis filmi: 

SHIRLEY TEMPLE'nin 
yarattıtı tamamen renkli 

MAVi KUŞ 
Yalnız çocukların değil, gençlerin ve bllyUklerln de zevkle, seve seve 

gtrecekleri bir :,aheeerdir. 

Büyük Ş~ hir lerde 
S!ğınaklar Yap.lacak 

(~r 1 incide} =-
Bu hususta peyderpey alman ra -

porlar blrleşttrlle<'ek ve modem harp 
lerde şehirlerimizin muhafazası için 
en kUçtlk bir nokta blle ihmal edll
mtyeeektlr. 
Yapılacak sığınıiklar hail hazırda 

tayy .reler tarafından atılabilen en 
ağır bombalara muka,·emet edebile· 
~ek tarzda inşa edllml~ bulunacak
tır. 

Diğer taraftan Dahiliye Vekı\letf 

yeni yapılacak binalar ~in de ha:ıı 

esa.,lar tesblt etmı, ve imar mUdUr
IUklerlne talimat verilmiştir. 
VekAle~e alman karara nazaran 

bundan sonra yaptınlacak bUtun rr.s 
mi ve hwımıl binaların alt katlanıııla 
behemehal fenni birer ın.tınak bulu -
nacaktır .. İmar mUdürlUkJerl bina 
yapmak mtisaadesl almak için getiri· 
Jecek pllnlarda bt'lhemehnl 11tınak • 
lann ,·aztyetlnl de tetkik edttekler, 
sığmaksrz bulunan ve~·a ıııfınağı ol
mıyan bina plAnlarmı :reddederek hu 
blnalarm yapılmasma mU!laade et -
mlyecekJerclir. 

ı._ı~tıyadis, Sarıyerde: Osman, BüyU
"'4l<lada Halk, Heybelladada Halk ec
~eleri. 

Binalarda yapıla<'.ak flıfmaklar da 
en atn" bombalara muka,·ernet ede-

..••••••••••ıu•••a••••••••lliil•lll.A'1 ı cek tarzda olacaktır. 

Amerika 1 Ege Mıntakasında 
TehditEdiliyor S J Ç k·ı· 
gelen haberler~ı::·a:ı~~;:)na+gö~ u ar e ı ı yor 
R. Roosevf'lt, tnglltereye yardım 1· 
çin yeni çareler araştırmaktadır. 

Amerika limanlarında, İtalyan \'e 
Alman işgali altında bulunan Danı -
markaya alt 37 gemi ile 100 kadar 
ecnebi gemisi bulunmaktadır. Bu 
gemilerin, Amerika hUkQmeti tara
fından satın alınması ihtimali var -
dır. 

B. Ronsevelt dtiıı, pek mtlhlm elan 
Amerikan ,.e lngllb: sllAhlanması 

programının tatblklnden mesul bir 
komisyon teşkil edildiğini de bildir· 
mlştlr. 

Yeni komisyon Kuudsen, Hillman 
Stımson ve Bahriye Nazın Albay 
Knox'dan milrekkeptir. 

Berlinde Fena Tesir Yapan 
Bir Beyanat 

Vaşington, 22 (A.A.) - Cross'un 
beyanatının Berlinde yaptığı aksUla.
mele ve Amerikanın muhtemel bir 
hareketine dair bir şey söyleyip söy
leıniyeceği hakkında sorulan bir sua
le, Hariciye Nazırı B. Oordell Hull 
sert bir sesle <Hayır .. > cevabını ver
miştir. Mal<im olduğu Uzere Cross'un 
beyanatı, ha.len Birleşik Amerika 
devletleri limanlarında bulunan va • 
purlara mUtedair bulunmaktadır. 
Vaşlngtondald mUşahltlerin fikir

lerine göre, Alman Hariciye Nezare
ti ne derse desin, bu, Birleşik Ameri· 
ka Devletleri hUk<imctl tarafından 
Jtararlaştınlmış bulunan veya derpiş 
edilen politika Uzerlnde herhangi bir 
tesir icra edemiyecektlr. 

Milli Müdafaa Komitesi Niçin 
Kuruldu? 

Vaşington, 22 (A.A.} - Milli MO· 
dafaa komitesi reisi B. Knudsen dUn 
bir beyanname n~ederek işgal etti
ği mevklln neden dolayı ihdas edil -
dlğint izah etmiştir. Bu beyanname 
de şöyle denilmektedir: 

Bu komitenin kurulmaıımda, diln
ya vaziyetinin daima artan veha -
meti Amil olmuştur. BugUn devam 
eden mUcadelenin arzettlğ'I karak
ter bunun yatıştmcı bir usul ile so· 
na erdirilmesine imkln olmadığını 

göstermektedir. 
Birleşik devletlerin müstakbel em

niyeti ile dcmckrasi prensiplerinin 
mllda(aası. bUtUn sermaye ve teşkl -
lft.t menbs.larının faaliyete getlrilmc
ı.lnl ve bir taalT\lza karşı bUtUn mU
dafaa vasıtalarının kullanılabilmesi 

için de azami derecede gayret ve 
mesnt sarfedllmesini istilzam etmek
tedir. 

Zafere kavuşmak için bütlln sana
vi sahalarmda azami randımanla ça
lışmak zaruretini tebarU:r. ettıren be 
yanname şöyle devam etmektedir: 

Amerikan milletinin kollarını sıva
vıp bUtUn dikkatini bir gayeye tek
sif etmesi lA.zımdır. MümkUn olduğu 
kadar çok mUda!aa vasıtaları lstih· 
sal etmek. 

Amerilcaya ka111 yapılan 
tqgmlığın sebebi 

1'-!dra, 22 (A.A.) - Reuterln si
yası muhabiri yazıyor: 

Alman Hariciye Nezaretinin mU
messill tarafından Birleşik Ameri
ka hUk<imetlerine karşı gösterilen 
taşkınlıklar Almanyanın içinde bu· 
lundnltu mUşkUl vaziyeti gUn geçtik 
çe daha iyi takdir etmeltte olduğuna 
veni bir delil addolunabilir. Alman
vanın ittihaz ettiği bu tavrı hareke
tin ikl suretle izahı kabildir. 

Bir cihetten Almanyanın Birleşik 
Amerika ile bir harp açıldığ"ı tak -
dirde, Japonya tarafından kendisine 
vapılacak yardımın kendisine daha 
ziyade faydalı olacağını takdir et -
mlş olmasıdır. 
Dl~er taraftan Almanyanm bu ha

reketi Amerikalıları İngiltereye daha 
az vardnna mecbur etmek ümidi ile 
yap~lmış bir blöf telflkki olunabilir. 

Filhakika Amerika.dan gittikçe bU 
ytıyen bir nehir şeklinde 1ngiltereye 
akmakta olan muhtelif harp leva
rım değil, tamamlyle mUsellA.h bir 
zımının, İngilterenin şimdiki gibi ya 
devlet haline gelme!!i l<:in lcabeden 
zamanı kısaltacağı Almanya tara -
fından saı;h bir surette hissedilmek
tedir. Japonya hariciyı nazm Mat -
suaka'nın Amerlkavı harbe girmez
den evvel bir defa değil, bin defa dU
şUnmiyt.' daveti hususunda sarfettiği 
belt\gatli sözler, Meta Berhn tara -
!ından ilham edllmiı, telakki oluna-

bilir. 

Siparİf miktarı 750 milyon 
Londra, 22 (A.A.) - - Daily Tele -

groph gazetesinin Vaşington muha
biri yazıyor: 

ReislcUmhur B. Roosevelt'in talebi 
Uzerinc İngiliz satın alma komisyo
nu harp malzemesi siparişlerinin lls 
teııini bitirmiştir. Bu siparişler 750 
milyon İngiliz lirası tutmaktadır ve 
kısa bir zamanda Ameıika endUstrlsJ 
tarafından yapılacaktır. 

Maliye Nazın B. Morgenthau, ga-

Torbalı, Ödemiş, Bayındır ve Kuşadası 
Seylô.ptan Hiç Bir Zarar Görnıedi 

İzmir. 22 (A.A.) - Alınan 
haoerlere göre, Torbalı, Ödemiş. 
Bayındır ve Kuşadası kazaların
da seylaptan hiçbir zarar olma· 
mıttır. Tirede Küçük Menderes 
tesisatı müteahhitlerine ait bir 
bina çökmü§tÜr. Gerek Tire ve 
gerekse Bergamada ovayı basan 
sular henüz çekilmemiştir. Mani
sanın Muradiyesinden İzmire 
aoğru uzanan arazide elan su 

Kont Çaki 
Ağır Hasta 

Kont Caaky 

Budape§te, 22 (A.A.) - Ma· 
car ajansı bildiriyor: Gripten 
mustarip bulunan hariciye nazırı 
Kont Csaky, bir kliniğe kaldırıl· 
mıştır. Yapıl~n tıbbi muayenede, 
hastalığının ciddi bir mahiyette 
olduğu anlatılmıttır. 

Kont Csakyde, gripten ba~ka 
böbrek hastalığı da vardır. iyi
leşmesi uzun zamana muhtaçtır. 

---o--

Sovyet Sefiri 

RUMEN 
Hükumetini 

Protesto Etti 
Londra, 22 (A.A.) - Reu

ter: Belgrada gelen bir habere 
nazaran Sovyetler Birliğinin Bük
ret elçisi B. Lavrentieff Roman
ya hariciye nezareti nezdinde bir 
teşebbüste bulunarak Romanya· 
da tevkif edilen kimselerin, ko
münist hareketi ile hiçbir müna
sebetleri olmadığı halde komü
nist olarak gösterilmelerini pro
testo etııü§tir. 

Elçi, ayni zamanda Rumen 
matbuatının Sovyet aleybtan 
nepiyatını da protesto etmİjtİr. 

MAREŞAL 
Ridz - Smigly 

Kaçtı 

vardır. Şose ve demiryolu üze· 
rinden sular çekilmektedr. F o-

çada, tarlalarda bulunan pamuk· 
lar epey zarar görmüştür. Seylap 
yüzünden Menemen ve Foça ka-

zalarındaki hayvanlar yüksek le· 

pelere çıkanlmıılardı. Sular çekil
mekte olduğundan hayvanların 

ovaya indirilmeleri mümkün ola
caktır. 

iNGİL TEREYE 
Hava Hücumu 
Devam Ediyor 

Londra, 22 (A.A.} - İngiliz hava 
ve dahln emniyet nezareUerinin teb-

1 

llğf: . 
DUn gece düşman hava faaliyeti 

bllhassa tekrar Liverpool'la Mcr
sey'ln sahlllcrl llzerinde g!SztlkmUş • 

1 
tnr. Hava karardıktan az sonrıı. baş
lıyan hUcum sabaha kadar devam et· 
miştir. Birçok yangınlar çıkmışsa da 
itfaiye teşklll\lının gayreti sayesin • 
de yangınlar geceden s!SndUrUlmUş 

ve vaziyete Mklm olmuştur. Bazı ti· 
caret e\'lerlyle diğer bazı binalar Vl' 

btr çok evler hasara uğram~tir. 
Bir miktar ~at varsa da, bu m!k 

tarın yüksek olmadığı zannedilmek· 
tedir. 

Londra mıntakasma as bomba. a· 
tılmışbr. Bazı evler hasara uğramı~
tir. Bir miktar zayiat van'hr. 

İnglltcrede ve Gallf:!B memleketin· 
de birbirinden çok uzak muhtelif yer 
lere de bombalar atılmıştır. Birkaç 
ev yıkthn~trr. zayıat azdır. 

Neticede bombalardan az zarar gll 
rtllmttştOT. 

Abnanya ve Simali fta1ya 
Bombalandı 

Londra, 22 (A.A.) - Londrada öğ-
renildiğine göre, tngn~ bombardı -
man tayyareleri dQn gece Ahnanya 
şimali İtalya ve düşman işgaH al -
fmda bulunan yerlerdeki a."keı1 he 
defleri bombardrman l'tmişt1r. 

Bardia Et raf rnda 
Cember Daralıyor 
' (Batı ı lnelde) + 

akpm ilaveten netredilen bi 
tebliğde deniliyor ki: 

cHava kuvvetl.erimize men 
sup bombardıman tayyareleri 
cuma gecesi Castel Benito havı 
meydanına çok muvaffakıyet} 
bır hücum yapmışlardır. 

cBu hücum, biribirini takip 
e<len iki dalga halinde yapılmış
tır. 3 hangar üzerine atılan bom
balardan dört tanesi, tam bir isa· 
betle hedeflerine düşmüştür. Bir 
çok infilaklar olmu§, yangınlar 
çıkmı§tır. 1 1 diişman tayyaresi 
tahrip edilmiştİT. Birçok tayya· 
reler de hasara uğramıştır. Bir 
bomba deposunun alevler içinde 
yandığı görülmüştür. 

lnailiz kuvvetleri takviye ediliyor 

Kahire, 22 (A.A.) - Orta 
Bükreş, 22 (A.A.) - Res- Şark İngiliz umumi karargahının 

men bildirildiğine göre, 1939 tebliği: 
eylulünde Romanyaya iltica et· Mıııırda Bardia mıntakasında
mİ§ ve iki aydanberi Rumen hü- ki kın-vetlerirnize takviye kıtala
kı'.imeti tarafından Campulum ci- rı gelmektedir. 
varında Dragoslaveli §atoıunda Son günlerde İşgal ettiğimiz 
nezaret altına alınmış olan Po- düşman hudut karakollarında 7 
lonya orduları başkumandanı ıtop iğtinam edilımiştir. 
Ridz-Smigly, iki gün evvel bu Diğer cephelerde vaziyette 
tatodan firar etmiştir. Mare§al değişiklik yoktur. 
her sabah Rumen polislerinin 
nezareti altında bir gezinti yap
mak salahiyetini haiz bulunuyor
du. Çarşamba günü bir otomobil 
kendisine yaJdaenuı ve polisler 
müdahale imkanı bulmadan ev
vel mareşal, otomobile atlyara.lt 
tam süratle uzaklaımı:ıtır. Gev
ıeklik göstemıif olan poliıler 
tevkif edilmi§lerdir. Bütün hu
dut mevkileri vaziyetten haber· 
dar edilmiş ve Bükreşte sıkı bir 
takibat başlamıştır. 

İngiliz Kralı 
Noel Münasebetiyle 

Bir Hıtabede 
Bulunacak 

Yanan nıoıa 
AdrlyaUkte 

Atina, 22 (A.A.) - Bahri
ye nezaretinin tebliği: Amiral 
Kavaliaa'ın kumandasında bulu
nan ve torpido muhriplerinden 
mürekkep olan bir filo, 15/16 
ilkkanun gecesi Adriyatik deni
zine girmit ve Sason adası ileri
lerinde. birkaç saat dolaşmıştır. 
Dü~dan eser görülmemiştir. 

---<>-----

Bulgar Sahillerinde 
Seyrüsefer Durdu 
Sofya, 22 (A.A.) - Bulgar hükCl

metl, Sabih buz parçalarmm arzettl
ği tehlike dolayuıllt- Bulgar sahilleri 
boyunca v,.. "'''" ·., cıeyrUseferi dur-
durnl'ı t,•ı 

zeteciler toplantısında demiştir ki: Londra. 22 (A.A./ - Kralın, İspanyada Yritt:;" Soğuklar 
B:ı-ladt Bu listede 300 milyon İngiliz lirası Noel yortuları münasebctile önü· 

tutnn 12,000 tayyare, 25 milyon İn • müzdeki çarşamba günü saat 
gili:ı: lirası tutan 60 ticaret vapuru 15 de radyoda mill~te ve impa
·c- • ~- • .;ı_,on • ' "'i · •· 1 ' ' mt' • ı rntorluğa hı ta bede bulunacağı 

Unde de top ve tank vardır. ı resmen bi!diril..ruek~edir. 

Madr • 2 
mUUıl.Ş bu soğuk dalg 

mlştlı. Hadntte barometre 
altında 2 ye dUşmUştUr. 

yayı 

sıfırı ı 
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Rakiki Bayat Mektebinin Bir Talebesi 

==•NAMIK•== 
Kendi Kendini Mektepsiz de Muhakkak 

Yetiştirecek Bir Türk Yavrusu Tipi 

Yazan: NERiMAN HiKMET 1 

Nanuk YörUtgen, şimdi blr gaze
te idarehanesinde blr haftadan beri 
hııdcmedlr. Henüz on Uç yaşında. .. 
Fakat Mardinde ilk tahsillni erken 
bitirmiş, yine ora orta okulunda 6 ncı 
sınırı da okumuş. Sonra ailevi se
bepler dolayıslle lstanbula gelmişler, 

Padişah kaçtı. Biz de kurtulduk .. 
Bunları bana ne gUzel blr çocuk 

lfadcslle söy!Uyordu ... Ayrılırken: 

- öyle amma, Namık, dedim. Ni· 
çln sen mektebe glrmiye çalı~·or
sun? 

- Çok uğrqtım. Olmadı. Dedi. 
KadıköyQne yerleşmişler .. 

Babl1SI on sene evvel ölmüş, ana· 
sı başka btıi ile evlenmiş. fakat ha· 
yat bu .. Çocuğun Uvey babası da bun 
dan sekiz ay evvel dUnyaya gözlerini 
kapayınca artık tahsiline de'Vam ede· 
bilmek yollan kapanmış .. 

Ben onu kısa blr mUddet k;lnde iki 
de!a gördUm. Biri, baskıdan yeni çık 
mış tııze, daha mürekkebi kuruma -
mış gazeteleri muharrirlere; kendi 
de göz atarak okuya okuya dağıtı • 
yordu. İkincisi, kapı dIŞillda bekli -
yordu. Elınde bir Akşam gazetesi 
vardı, ciddt bir kari edasile gazeteyi 
tetkik ediyordu- Az zaman içinde 

Ben sekiz yaşında iken Uvey babam 
beni dövdU, kulağımın zarı patla
dı. O gUndcnberl bir kulakla işiti • 
yorum. İki defa meccanı leyll imti
hanına girdim, kazandım. Fa.ut -
yeneden sonra kulaklarım boZ1dt P. 
kınca beni kabul etmedner .. ~e ~ 
payım. fimdl para kazanaynn da yi· 
ne uğraşacağım. Okumayı QOk ıte\i· 

yorum. 
BUtUn bunlan şHı:!yetsiz ve azimJi 

bir insan ruhlle anlattı. 
Namık, hayat mektebinde okuyor. 

Kendi kendine muhakkak muvaffak 
olacak çocuk tıplerlndoıdtr. 

Ona hayran oldum ..• 

kendini muhitine scvdlrmi..,, herkes =============== 
onun için diyor ki: 

Bils<"nlz ne kadar kAmil bir ru
hu var.. Çok terbtyell... Bir çocuk· 
tan umulmıyacak kadar da olgun ve 
zeki... Halbuki ta:m zıp zıp oymya
cak bir yaşta ... 
Ynnınn sokuldum Te 90rdum: 
- Ne okuyorsun? 
Çok nazik ve içli bit• tebeS!fltmle 

mınldandı: 

- Havııdlsleıi .•• 
- Gazeteyi her gtin okur moemıı ? 

- Evet. 
En fazla hangi )lilZite.ra göz 

atarsın? 
- Slyast ynmarı okurum. Onlan 

hltlrdiktm sonra öğUtıere, doktor 
tavsiyelerine bakarım. Hlklıyeleri de 
S<"vlyorum, çocuk hikayelerini hiçbi-

rine değişmem. •. 
Bunlar nasrl hiklıyeler otmalı. 

- Ktıhrnmrulhk hıkAye+erini hep

sine tercih ederim. 
- Sen biZde Jmhnıme'fttar temyıor 

musun? 
- Hiç tannnıız dur muyum? Ev 

vcıa. bütün TUrlt soyu kahramandır. 
Kahramıın Mehmetçik en be.şta ge
çer. Ondan sonra benim tanıdığım 
kahramanlar Atatllrk, lnöntl ... Bü • 
tun ordumuz kahraman ... 

- Kumandanlardan kinrlet'i sevi· 

yorsun! 
- Fevzi Çakmak'ı ... 
O burada. hademe idi. Uzunca. bir 

zllln çalmmasile mUllı.katmıız bir 
mUddct için ke.sildl. Çocuk gttti, ken
dine verilen emlrleri yerine getirdik· 
ten sonra tekrar konuşmıya başla -

dık. Ona: 
- Peki, Namık, dedbn. Bugünktt 

siyast ııhvali sen nasıl buluyorsun? 
Namık çok mütevazi idi. Mektep· 

te derslerine iyi çalışmış bir talebe 

SORUNUZ 

SOYLIYELİM 
( Okuyucularımızm müşkülle

rine cevap vermek üzere bir sü
tun açacağımızı haber vermtş -
tik. ilk sualler gelmiye başladı. 
Cevaplan aşağıda bulacaksmtz) 

Namus Sözü 
M. 8. lmz.asile - Bir t, için IMrille 

1 

ntmıusum Uzerlnc ilk "erdim. Sö'Lli

mU tatanuyonmı. Ne yapaymt '!' 

Cevap - Böyle bir s5z nA.musunu
zu rchnetmek demektir. Bedeli ödl· 
yemediğiniz gibi rehini kaybetmı. o
lursunuz. Eğer n!musu bir ~t 
ııayıyorsanız ya bunun lizerine yemin 
etmeyiniz veya söz11n0zll mutlaka tu
tunuz. SözOnU bir defa tutmıyan a
damın eö2:ttno bir daha 'kimse inan

maz. 

Harbin Sonu 
tSer.met fmzagilf} - Harp aonD De za
man gefeoektlr '!' Geltıctık yazdan ev
vel biteceğini hetiaba katmak caJs 
mı! ·Harp bfw bitmez e'\'lemnlye 
karar 'ıenllm de onun lçla Mnıyonma 

Cevap - İnsan mantıki düşünür· 

se harbin 1941 de bitmesini ftmit et
tlreook sebepler bulur. Fakat ihtiyat
lı olmak iyidir. İngilizler, harbin ilk 
gilnUndenberi kat'ı neticenin 19:2 de 
almacn.ğıru ııoylüyorlar. En doğrusu 
bunu böylece he3aba katmaktır. Da
ha. evvel bit.enle yanımıza klr kalır. 

gıbt sakın ve kolaylıkla s5yıuyordu: Dı.plomasız Damat 
- Ben ltaıyanlnrm halini çok fe-

na görUyonım. dedi. (Bir anne) lmzaııılle - Kızımı U-
- Bunu neden anladın'? &eyi blttrnwmlş blr ıenç istiyor. tş 
_ ÇllnkU. dedi. okuyonım kl. 7 sahibidir. Ahili.in hakkında a.ldlfl -

bın Yunan askeri, 2 bin İtalyan za· mız malftmıı.t yerindedir. VePeytm 
bitini esir almış. Bu ne demektir, bi· ı mi'!' 
Uyor musunuz? Kos koca bir mille- Cevap _. Tııhsilln kıymetli bir şey 
Un bntOn orduıru ele gcçmlŞ demek· olmadığını iddia edecek değiliz. Fa • 
tir ... İki bin zabit 7 bin askeri ad_am kat öyle sanıyoruz ki, barem kıuıu
akıllı tepcllyebillrdl. Ben artık işte nu mektep diploması hakkında mU
bu yQzden ttıılya ~ı kaldırmaz. baia.galı fikirler yaratmıştır. Kendi
diyorum. ni bilen adam için bUtUn hayat bir 

- Almanyanın vaziyeti hakkında mekteptir. Mektepten diploma alan 
ne fikrin var? öyle insanlar vardır ki, ezbercilikle 

Sulh ve zafer deyip duruyor.Ben belki de ımtlhan geçirmişlerdir. P'a
CI? zafer tn""lterededlr. l{os koca İn· t.• kat fıkrt olgunluğa varmamışlardır. 
giltere kolay kolay sarsılmaz. ÇUn· Aldığınız ma1Clmat iyi ise, hele iki 
kU denizlere htı.klmdir. Mihver dev- genç, aralannda hayat arkada.şhğı 
letıcri sulh isterler l'.abil, çUnkU or- kurmayı candan istiyorlarsa tereddUt 
tayn attıklan ateş kendi başını sar- etmeyiniz. 
mıya başladı. Amma diyeceksiniz ki, 
hlltlln Avrupayı istUA etmiş bulunu- =============== 

ŞUNDAN 

BUNDAN 

yorlnr. Bu zaptcdip girdiği memle • 
ketlerin kabahati... Yunanistan gibi 
davransa idiler böyle bir şey başle.
nna gelmezdi. 

- Sen harbi sever misin? 
Hayır. 

- A.. Meml<"keUn için dövüıpnek 

istemez misin' 
- O başka, dedi. Türk hiç bir zar 

mnn tecavUzcUlerle muharebeden 
korkmaz. tstiklll.1 harbi meydanda ... 
o zaman başımızda Vahdettin adında 
bir padişah vardı. :Milleti 11.şar diye 
sovuvor keyif sürllyordu. 1919 da 
hs.Şımıza Mustafıı Kemal geçti. Bir 
C'e,.e f"!tanbuldan vııpura bindi Kız· 
kulesi açıklarından geçerken bUyUk 
rı,ıf"~lar vardı. Bu dalgalar onu giz· 
le<lller, kimseye göstermediler. O gUn 
Allah bizim için onu korudu. 

Samsuna geçti, bir ordu kurdu. İs
tlklfıl E1nvam başladı.. tnönU kahra
manı tsmet lnönU onun yanı başın
da idi. Karlı bir gUn dövilşUyorlar
clı Bir Mehmetçiği bir yere gönderdi· 
ter .. Fnknt Mehmetçik dU~an!'\r ta
ra!ındıın esir edildi. Amma Türk e
sarette durur mu hiç ? Hemen yolu
nu buldu Kaçtı. Kaçarken de vunıl
muştu Fakat o ölmek bilmedi, kar
lar Uzerlne kanı damtıya damhyn 
kaçtı. Çilnkll o bir yere mektup gö
tllrllvordu. Emanet mektubu ~·crlne 

ulaştırır ula!ltırmaz dn yere dllşUp 
şehit oldu. tstlklAl harbini böyle ka
zandık.. Mustafa Kemal İstanbula 
tekrar adım atar atmaz Türk bayra
,...,... l-tflff\,.. ıfll..,..,,..,1,_nnR l'Pfllml,.tfy 

Dünyanın En Büyük 
Zırhlısı 

Flll.del!iya bahriye tezglUılarmda 

dUnyanm en bUyUk zırhlısı yapılmak 
tadır. Bu zırhlının ismi cNew - Jer-
11ey> dir. Hacmi 45,000 tonilAto, sU
rati saatte 85 mildir. 

Bu zırhlının 40,6 santimetrelik 9 

topu vardu. Daha kUçUk çaptaki top 

ıarı da çoktur. 100 milyon dolara mal 

olacaktır. 

Bir Hastahane 
( 13 milyon kilo ağırhjuıda) 

Moskovadan ~ bir yere 

naklolunuyor 

Moskovanın bir köşesinde bulunan 
bUyUk 'bir hastane, raylar üzerinde 
bir başka yere nakledlhnektedir. 

Blna boşaltılmamışt:r; servisler 

devam ediyor. Yalnız operatörler, na 

kil esnasında ameliyata fa.sıla veri

yorlar. 
Bu suretle naklolunan binanın a 

ğırlığı 13 milyon kilo, tam l.3.400 

tonc'hft'. 
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Meçhul Kahramanlar Serisinden : Z 

Bir Düşman Bölü~üne, Tek Başına 
Karşı Koyan ihtiyar Bir Türk 

Çok tık. kibar iki a.lqam ıa.aleti. Solda.ki kırmızı farule kurnattan 
Boleroıu )"efil krepten ve çiçddi motiflerle aüslüdür. Saidaki de 

kırmazı renklidir ve inci ile iılenmiftir. Çanta da keza .. 

Hemşire Ögütleri: 

ANNELER 
Nelere Dikkat Etmeli 

Genç annelerin, çok deh. fÖyle de
dikleri 1'fWir: 

- Doğnuıu, ilk çocuğum dünyaya 
geldiği zam&.n çok ıııkmtı çektim. 
Sebep? TecrUbeeizllk. .. Fakat ikinci· 
sinde asla... ÇUnkU birçok kıymetli 
öğütler almtf, tecrübeler geçi.rmi~ · 
tiın. .• 

Sayın okuyuculanmIZI bu gibi U
zUntUlerden korumak için, 400 QO • 

cuk bUyUten bir mUtehassıstan öğ • 
rendiklerlınlzl aynen naklediyoruz .• 
Gelecek yazmıu.da, bebeklerin yiye
ceğiz. 

ceklerl hakkında da mal~mat vere-
* Çocuk oyuncak değildir. SUkQ

net içinde yaşaması lA.zımdır. İkide 
bir ve lüzumsuz yere kucağınıza, kol 
larınn:ın arasına alarak cHoppala 
yavrum!n diye hoplatrnanız. sars
manız doğru değildir. Bu, çocuğun 

Asabını bozar. 

* Çocuğu, dalma sağ tarafına ya.
tırmız. BalJı, kustuğu zaman aıkıntı 
çekmemesi için biraz yülu!ekçe bu -
lunmalıdır. Fakat. ara sıra sol tarafı 
na da. yatırınız. Dalma ayni tarafa 
yatınııraa vUcudünUn şekli bozulur. 
KUçUk çocuklar asla arka UstU yab

rılmaz. 

* Her meme verdikten sonra bir 
mUddet dik tutmayı unutmayınız. 
* Çocuğun sıhhati yerinde ise ağır 

lığı, ilk aylarda gUnde 20 ı-ram. son
ra ııs, daha sonra 10 gram artar. ıs 

inci aya doğru ağırlığı, dotu1UJıda.
klnln 2 mi.811. senesinde de 3 miall o-

lur. 
* nk d141er, 6 nc.ı aya doğru çık

mıya başlar. Bunların kolayca çık • 
masun tamın için 3 Uncü. 4 Uncu ay
da parm&gmızı bala ve:va 9ekerU su
ya batırıp dı., etlerine hattf hafif 

sUrünU.Z. * Eğer çoc~ sıcak mevsimde dün 

BUGÜN 

Na Yemek Yapayım ? 
auıaru.a Seçıltlllnlab 

Tavuk •uyuDa ~rba 
ÇerkeS t&vutu 
Plrlnçll lapaoak 
Puf böretl 
Famda dm& * 

yaya gelınlf ise 15 gUn sonra aoıta:a 
çıkarılıp gezdirmekte mahzur yok
tur. Kışın doğm~ ise; aylık olması

nı beklemek 111.zımdır. İlk zamanlar
da, çoğu yarım saat dışarıda bulun
tturunuz. 
* GUndUzleri, mUmkUn olduğu ka· 

dar güneşli ve açık havada gezdirı
niz. Yalnız. ba.şmı muhafazaya çok 
dikkat edinl.Z. 

KAŞIKLA 

OLÇO 
Her Mide terazi bulunmaz. Bulun

raadığı için de çok defalar sıkıntı çe 
kfilr. Meeclt., btr tteY yapryonrunuz. 
10 gram ,eker Teya 5 gram un koya
caksmız.. Bunu tayin edemezsiniz. 
Sa.ym okuyucularmuzı bu mUşkUlden 
Jrurtarmak i.!!tlyonız. Kolay bir öl
çti vertyorı:ız: 

Kahve kqığı 
<Dolu ve Uzeri bıçakla sıyn!ıp dtl-
~ prtil~ 

3 gram un, 4 gram toz ~ker, 6 
gram fUl'UP, 5 gram su, 5 gram in· 
oe t11Z, 4 graım zcytinyatı. ıs graır 

tıereJa#ı, S gram rendeienmt, pey
aıtr. 

Çorba ka!aiı 
d>ohı ve Uzeri bıçakla ıııyrıhp dtl • 

llettilmek şıı.rt1l" 
10 gram un. 15,5 gram toz 'eker. 

20 gram ~p. 16,5 gram 1111, 16,:S 
gram ince tuz, 13,5 gram zeytln;>-a· 
ğı, 16,5 gram tereyağı, 10 gram ren
delenmiş peynir. 

... Merak Ettl!llZ mi 'l 

Hardal Ne Şekilde 
Hazır! nzr 

ve Ne!ere Yarar? 

Hızır Gibi Yetişen Bu Ak Sakallı Yiğit 
ismini f arihten Bile Gizledi 

\'aza•: M. SJFIR 

1336 yılı temmuzunun çok sıcak 

ve kapkaranlık bir gecesi idi. Dört 
tanecik topu ve ııefer1 bir tabur te.ş· 
kiline bile kifayet etmlyecek mev • 
cudu ile, kUrduğu çellk cephede, lıaf· 
talardanberl harikalar yaratan, Tür· 
kUn bUyUk varlığını. eşsiz kahraman 
lığını yalnız düşmanına değil bUtUn 
cihana tanıtan em yedinci flrkn. o 
gUn de Aydm ovasında kanlı blr sa
vaı:ı yaptıktan ııonra, ortalık kararır· 

ken yavaş yav114 gerl çekllmlştl. 
Fakat, mukabil tarafın mUteaddit 

bataryalar himıtyesinde bulunan tam 
mevcutlu Uç piyade alayı ile. pek 
g~lş bir cephe Uzerlnde çarpışan bu 
mUtevazl kuvvet, çekilme esnasında 

harbin. arazinin, bilhassa karanlığın 
icabı, birbirleri ile irtibatlarını mu
hafaza edememişti. Yörük Ali Efe 
ile ihtiyat rnUlll.zmu Necmi Be31n ku 
mandasında bulunan kırk kadar zey
bek Şark istikametine, mevcutları 

bundan pek !azla olmıyan diğer gö
nUllU mUfrczelerle kUçlllt nizamiye 
kıtaları da Menderes köprUsUne doğ· 
ru <;ekilmek mecburiyetinde kalmış • 
lardı. 

ou,msnı oyalamak lçlTI .•• 

ren kumandan, sanki ilham umar gt· 
bi gözlerini, bulutlar arasına gtzle· 
nen nya dikiyor, karşılaştığı bu yeni 
zorluğu dn yenmek, dört yanını çe,·· 
rcllycn imkfuısızlıklan da devırmelf 
için dUşllnUyor, düşUnUyor. 

Dlişman köprüyü gC!:tl 

tık evvel tanesi dövUIUr, sonra e- Kuvvetlerinden bir kısmını, hem 
tekten geçlrilJr. Vaktlle bu iş el ile, cepheden, hem de nehri geçip yandan 
taş veya tunç havanlar vıuııtaslle ya- ve birkaç koldan ilerliyen dl\'!Tllnnt 
pıhrdı. Şimdi iae husust ve mUkem _ işgal etmek Uzere, Menderes köprU· 
mel makineler var. su başlle diğer lUzumlu noktalarda 

O esnada, Çine çayı boyundan dlSrt 

nala gelen dl5rt atlı, mukabil kuv,·et· 
terin Menderes köprUsUnu geçUJde" 
ri, mU!rczclerimizin de yavaş ya,·ıı~ 
geriledikleri haberini getiriyor. .M· 
tık, bUtUn başlar hep öne eğillYOr 
sinirler bUsbUtUn gerlliyor. Faıcııt ... 
Kumandanın bir top sesi gibi ııahB" 
da gtlrllyen yeni emri mlllt azmi şsb 
landınyor, mUcahltleri canlandınYor· 

bırakan fırka kumandam miralay 
Eskiler, hardalı sa! olarak kulla Şefik Bey, elinde kalan dört top, 

- Çay geçilecek, dUşman orada 
tepelenecek! .. 

nrrl&rdı. mecmuu otuzu bulmıyan (Koçarlı) 

* Halbuki son zrunanlarda miktarı· 
nı ve lezzetini arttırmak için kara
biber, safran, bugday karıştırmıy(' 

başlanıl,mıştır 

Hardal; tuz, biber vesalr baharla .. 

gibi yemeklerde kullanıldıktan ba:q.. 

ka, tababette de kıymetli bır llAç 

olarak istimal olunur. 

gönUllUleri ve karargahı erleri ile Pet 
rakl çiftliğine varmış bulunuyordu. İstUAcı kuvvetlerin o gUnkU akıtıl 
Pek tııbltdir ki. tehlikeli gördUğU va- karşısında şark istikametine çekil • 
ziyetl düzeltmeyi. llerllycn dUşman mek mecburiyetinde kalan Yörük J.· 
kollarmı önlemeyi dUşUnllyordu. Ge • il Ef'e ile arkadaşları, Tepcköy, GUI· 

rekli tedbirler almak için, muhteıtf hisar yolu ile Menderesi geçiyor ~e 
istikametlere gönderdiği zabit keşif köprU başında bulunduğunu zannet· 
kollarından, ileri hatlarda bulunan tikleri fırkaya katılmak Uzere, nt" 
müfreze kumandanlanndan gelen ra- hlr boyu yola dUzlllUyorlar. 
porları, merak ve heyecanla tetkllt Balta köyUnU geçip te, MendercS 
ediyordu. Ne yazık ki, gelen bUtun köprUstlnU karanlıkta eec;ebllecek bir 

yere vardıkları zaman, sezinledikleri 
dal, mevzil bir taharrüş husule getl - raporlar ayrı ayrr birer bUyUk mu- vaziyetin acıklılığı karşısında hep tıt 

k k t ı lltlh sibct haberi veriyor, muhtelif ısuım-

, Soğuk algmlığına karşı mUel!Sir 

bir deva olduğunu hep bll1riz. Har -

rere an op a.mnaııı ve ap gibi 1noU..rd• .......,..'\/11Yl?l,,.,a. "'"~ .~., ..... r,·• ... r.eaivor, kapkara bir vehme dUştıyor· 
arızaları ı .. ..ı .. ı:ıaec-. ııUnUn cenubundııkl sırtlarda şiddet· lar. Çünktl, koprtmUn iki başlıil"lll" 

Hardal tozu, zehirlenme vakala 11 mUsademelerin vukuunu bildiri . , da ne mukabil kuvveUerden bir eser 
nnda - eğer elde hazır başka bir ilde yordu. ne de mtlcahlUerden bir er göreme • 

Kumandan. bu haberler knr~ - t mişlerdlr. Bira.ı: dnha ilerle ece 
yoka& - bir panzehir gibi de kullıuu- ı k" rUnU ç .. __ .._d-'-' .. ft.m da, bulunduğu sırtların ştmal ve garp vp n ine l.<M.,...,. AAı .,,,..,-to-P 
lır. Bir bardak su içine bir kahve kn· cDıetlerindeki vamaç ve etekleri mU· hA.klm yQksccfk blr yerde ve bir 
şığt hardal koymak ve içmek !ayda- da.faa için b~aktııtı makineli tUfe1 rak yığınının gerisinde alt ve uz;ı.ı; 
lıdır. ve piyade mü!rezelerlnln, saldırn ı:ınkallı bir ihtiyarla yUz yUu gellyo 

Hardalın en meşhuru, Fransanı- dUşmana dayanamııvıp mevzil<'rf lar. 
(Dijon) şehrinde yapılanıdır. Buna terketmlıj olmaları lhtlm'.l.llnl hat • Kim bo meçhol kahrnm:ın? 
birçok kokulu nebat karıştmlır ve 

bu halita, kızgın bir demir çubukla 

karıştırılarak hUllWlt bir çeşni veri-

llr. 

lıyor, bu vaziyette, !ı?'kanm Çine i'l Yurtseverliğin, babaylğitllğln. fc-
tikametine çekilmesi imkfuıınm d.. rağat ve fcda.kt'ırlığın hakiki bir urcı· 
kalmadığını a.nhyor, Koçarlıyı tut • sal! ııayılmrya, yalnız elleri değil ıı 
mak, k1lstah dUıpnana orada da bir yakları bile öptllUp koklanmıya l~ · 
alile atmıık karar ve emrini veriyor. vlk old ıihı biraz sonra anlaşılan b' 

Yeni bir musibet daha koca TUrkU, ne YörUk Ali Efe ,. 
o anda, Petraki çittllğinde hUm • ne de arkııdaşlan tanıyamryorlıt" 

malı bir faaliyet başlıyor. Yol Uze • Hangi k öyd en, kimin nesi ve kim 0
1 

rinde bulunan Çine çayını iskandil!' duğu, esefle söyli:;eylrn ki, bugf 
gidecek zabitler hayvanlarına atlı • de bllinmlyen o ihtiyar, nam ve nl 
yor, erler. topların başma koşuyor ,anları ebediyen meçhul kalmıY 
hayvanlar k~yor, toplar yola in· mıı.hkQm bulunan, yalnız menkıbelr 
diriliyor, cephane arabaları da yol birer efsane gibi ya;ııyacak olan b 
koluna geçiriliyor. Tam y(lr11y1lşe b,,.. yUk Türk kahramanlarmdan biri ld 
ıa.nılacağı SJTada katıle. gelen yen! 
bir haberle aarınlıyor. Akla.şan Umlt· 
ler, yine kararıyor. Çttnk11, dere ya· 
taklarmm batak olduğu anl&ljlılmı~. 

, fırka yeni bir musibetle k~la.,mış· 
tır. 

ı Vaziyetin bülıbtlttln daraldtfmı gö-

-
Cocuk'ar Hakkında 
' . 

Gar~p itikatlar 
Çocuklar, bllhas8a yeni doğanlar 

hakkında muhtelif memleketlerde bir 
çok garip, itlkadlar vardır: 

Rusyada: Yeni doğan bir çocukla 
kedi yavnılarmm aynı çatı altında 

Yaf1YamIYaca.klan itikadı vardır. Ço 
cuk dUnyaya geldi mi, evdeki bUtlln 
kedi yavnılarmı ya öldUrUrler, ya da 
sokağa bırakırlar. 

tııpa.nyad&: Çocukların, Qç yaşın -
dan evvel, aynaya bakmalarına mU· 
saade olunmaz. Sebep? Çocuk !ena 
huylu olurm~! .. 

Romanyada: Qocuklan cKem na
zar> dan esirgemek için sol ayakla· 
rmm topuğuna mavi bir şerit bağ· 

tarlar. 
Macaristanda: Kız çocuklarma, fe 

na huylu olmum diye kırmızı renk· 
11 rop giydirmezler. 

trıandada: Çocuğun beşiğinden 
yuvarlanıp dilş:me.'ıl uğurlu addolu
nur. Ve hastalıktan muhafaza için 
yutıklarmm altında lcadm saçı bu
lundurulur. 

Alaskada: Çocuklar hiç ağlamaz -

larm!Jf. Bir çocuk ağlamıya bıışladı 

mı, annesi ağzına su doldurur ve ço

cuğun y'l.zUne pUskUrürmUş. 

Bu bUyUk ndam, o gecenin karii" 
lık ve ıssızlığında, yalnız Mendert 
köprllsUnlln başmı değil, TUrldUğ{l 
yüksek şan ve ~refini korum~ ,. 
kurtarmıştı. Miktarlarının pek ,.:. 
olduğunu bildiği kuvvetlerimizin, an· 
ııızm çekildiklerini, kimbillr neredr 
ve kimden öğrenince. TUrkIUğtınU!I 
tevcih ve tahmil ettiği bUyUk ve ınıt· 
at vazifeyi derhal hatulamıştı. Fi • 
tekliğini beline sarmış, martinini eli· 
ne almıış, koruYJ.ICUSUZ kalan köprU· 
nUn başına aWmıştı. Geçmek 1.st1yrıı 
!eri görebilecek bir noktayı tutmuş. 
martinini de sanki kudurtmuştu. KlSP 
rUye yaklaşmak üzere bulunan dUŞ· 
man bölUğ\lnUn 6ncUlerine ölüm saç· 
nuş, koca bölUC'U olduğu yere mıh· 
lamıştı. Köprüye tek dllşman ayağı 
bile bastırmamıştı. 

Adını söylemlyen l.btlvv Türk 
O gece, bu innan suratlı, Hızıl' 

slretli kahramaıı ihtiynrm yanma ill< 
ııokulan mUlll.zım Necml Bey, meraW 
la ııonıyor: 

- Baba ııen kimıı:ln? .. 
Yiğit adam, gözUnU kl!prllden a· 

ymnıyor. Tatlı bir gUlUmııeme ne: 
- Ne edecekaln l.smiml delikanlı· 

Aydının içinden bir ihtiyarım işte?!· 
Cevabını vermek, memnun ve 

mUsterlh bakışları ile eserini, kÖP" 
t1lnUn öbUr tıa.şmda yığdığı dtışınal1 
cesetlerini göstermek ile iktifa edi· 
yor, isminl ve hUviyetlni 'bile gtzllye" 
cck kadar bUyilk ve asil bir t waıtl 
gösteriyor. 

Bu kahramanlar kahramanı ıı;tıı· 
ııağ ise selamet ve Afiyet temenni· 
değil ise rahmet ve hUrmetle yAde • 
dilmesini okuyucularrmdn.n rlCJl .,, 
bu hamaset hattTasını, bllh"8119 fi' 
gtlnlerde, gençl~hni7.:c ithaf odi • 
yorum. 

:SOT: Geçen yazımda, Kurt İzzet 

* Adam baŞm& birer b<lyücek 
elma hesabile elmaları yıkar ve 
kurularsınn içlerini bıçakla iyi· 
ce temizlersiniz. Oyduğunuz elma
ların içine birer dolu k~ık ince 
şeker ve fındık kadıır taze tere
yağı koyarak bir kap içinde !ırt· 
na koyarsınız. Pişince sıcak :ııcal{ 

sofraya vertrs1nlz. 

Çocuk ağlamayı arttırdıkça yUzU-
Bu sade, sadeliği ni&betinde 

lininiz ve ,;izel havalarda ağır 
buriyetinden kurtulurs\D1uz. 

tık triko tayyörü biz.zat yapabi
mantolarla ıokaia çıkmak mer.- ne ve g!SzUne yC'd!ği su o nisbette ar 

ta.rmıt-

Yaka, kol ve cep ağı-\an, tayyörün zemininin renaıinde maro
kendendir. Kqın, bilhasaa koyu renklerin intihap olunması pyanı 

Çocuklar, ağlamakla, su banyosu
nun arttığ"ml anlarl&r. ağlamaktan 
vaz geçerlenn.iı>-

rclsln zaruretle boğuştuflundan bab' 
setmlştlm. Halbuki bll7ı okuyuc:ultl" 
nrnızın telefonla verdikleri maıoırııa· 
ta göre meğer zavallı Azrall\e g1rU' 
tığ! mücadeledr, mıı~IQp olarak blJC• 
km rahmetine kavuşmUf. TanndAn 
mağfiret dilerim. 

\ 
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S POR HAREKETLERi 
iki Ezen Rakibin Dünkü Karşı laşması 

F enerbahçe 2-G.SarayO 

btı ezell rakip Fenerbahçe-Galata- ı ı11yoruz. SalA.haddln bomba gibi bir 
ilıııay dQn Şeref stadında kar"laştı- ftltle topu kaleye gönderdi. Fakat 
a.,., Maçm oynanıp oynanma.maaı Cihat her zaman olduğu gibi bir 
lıııau.undaki tereddüde rağmen ııa- klas kalecisi olduğunu herkese itiraf -h yedi sekiz bin ki•illk bir seyir- ettirecf!k bir hareketle bunu korne
ti kOtlesı toplanJ111' bulunuyordu. re atmak ıruretUe takımını muhak -

ilaçtan evvel bu kal'fll~ tıze.. kak denecek bir golden kurtardı. 
tlııdeki tahmlnlerlmlzl yaparken ne- Bu gol tehlikesi Fenerbahçeyt de 
lıcenin Fenerbahçe lehine olması da- canlandırdı. San lAcivert hücumları 
lıt kuvvetll ihtimal olduğunu kaydet- birbirini takip etmlye baışladı. 
llltt, Galatasaraym yenileceğiz hAle- Fenerbahçe hUcum hattında Nlya
tı rııhlyesl ne sahaya çıkmasmm da zf ile Rebilnin canlı oyunları göze çar 
.,tııerbahçe için bir tehlike olabile- pıyordu. P"lkret muattal, gelen pas
llettni DA.ve et:ınl~k. lan da bugtbı her nedense kaçırıyor. 
kıteklm oyunun tarzı cereyanı bi- Galatasaray kalesi de tehlikeler 

it hak verdirecek .fekllde idi. Bllhaa- geçiriyor. Faruk, Adnan müdafaası 
'- birinci devre tahminleri altUst e- bu hücumlan kesmekte gUçlUk çe
Geceıt vaziyette GalataaarayWar gü- kiyordu. Bu arada Cihadın güzel bir 
ttI bir oyun çıkardılar. kurtarupmı daha görüyoruz. Biltiln 
'rakımlar sahada gl5rUnd1lklerl va- gayretlere rağmen devre golstlz ola

~t k~ karşıya fU kadrolarla diZll rak 0-0 beraberlikle neticelendi. 
Gık1erı görOidü. İkinci devreye çok canlı ~lıyan 

P'enerbahçe takımmda mUdafaada Fenerbahçel11er Galatasaray kalesini 
lecı yer almış bulunuyordu. Melihin derhal bir tazyik çemberi altına aldı 
t!rt de Nlyut ile doldurulm~tu. lar. Daha dördUnc11 dakikada soldan 

P'enerbahçe: Cihat - Naci, Le- bir htlcumda bu hattın en akıllı ve 
btp _ ömer, Fikret. Eaat - Fikret, usta oyuncusu Rebll topu havadan 
'-art, Niyazi, Naci, Rebli. N!yazlye geçirdi. Havaya fırbyarak 
Oaıataaaray: Osman - Faruk, bomba gibi patlıyan vole bir IJUtle 

'-dnan _ Muııa, Enver, Eışfak - top Galatasaray ağlarma takıldı. 
~. OOndOZ. Cemil, Sallhad - 1..0 gallp vaziyete geçen P'enerbah 
"'· Saratlm. çeliler oyun lbıertndekl hA.Jdmi_yetıe-

ltomlte tarafından tayin edDen Ah rint devam ettirerek blrblrtnl takip 
illet Adem gelmeyince ortaya Şazi 

' ~~.~=~ı 
Beıflkta.,: " - Kuımp..,a: 1 

1 
Vefa: 9 - Topkapl: 1 , 

SWeymanlye: ' - Pera: Z 

btanbolspor: 1 - Beykoz: S 
\. 

eden hücumlar yapWar. Fakat bun· 
dan sonra blr eertllk havaaı eemlye 
ba•ladı. 

Hakemin oyuncu çıkarmak lstemc 
dlfinl mUsamahasmdan anlıyan ço -
cuklar işi daha ziyade azıttılar. Ve 
oyun çok sert bir ışekll aldı. Hatttı 

bu aralık Galatasaray müdafii Farul 
Naciye mUth" ) bir tokat ta salladı 
Bu hareket hakemin gözü önünde ol
masına rağmen yukarıda da kaydet
tlflmlz düışUncelerle olacak çıkar -
madı. Yine bir Fenerbahçe hücumun
da Niyazi hatalı bir 'ekilde durdu -
ruldu. Yine Nlyazlnln attığı frikik 
köışeyi bularak ikinci defa olarak 
Galatasaray kalesine girdi. 

Oyunun son dakikaları zevksiz ve 
sert bir şekilde geçti. Fenerbahçell
ler daha ziyade tedatUI bir oyun 
tutturdular. Oyunun bitmesine dört 
dakika vardı. Bir Galatasaray hücu
munda Cemilin çok kasdt bir şekilde 
tekerrür eden hareketlerinden birisi 
az kalsın feci bir hA.dlse ile nlhayet
lenecektl. Cihadın göğsüne attığı 

müthiş bir tekme zavallı çocuğu bay 
gın bir şekilde yere serdi. Ve hakem 
de Cemili dışarıya çıkarmak mecbu
riyetinde kaldı. Fikret! ,hakemin ca
ketınl giyerek kaleye geçmiş görü -
yoruz. lki dakikalık bir tedaviden 
sonra sedlye Ue çıkarılan Cihat tek
rar yerini aldı. Ve oyun da bu suret
le 2-0 Fenerb&hçe lehine bitti. 

KemAI Onan 

B 1şiktaş - Kasım paşa 
BUy1lk maçtan evvel Şeref stadın

da Beflk~ - Kasımpa.şa karşılaştı
(DeTamı:. acı .. yfada) 

Okapcalarmuzıa ve lporcaıana 

SERBEST SCTUNU 

B-•ken pmpiyonu Melih kıymetli rakibi Mandikaala 

Spor stltunlarmmda, yanJıf kararlar karşısında yaptığımız n8'1'iy&
tın okuyucularımız tarafmdan aWca ile takip edildiğini aldığımız sa
yısız mektuplardan anlıyoruz. Bu mektuplar bize, sporcu gençllfln 
hakaJZ kararlar önünde ne kadar h881!1as olduğunu göstermektedir. 

Bugünden itibaren her pazartesi gllnü yaptığımız spor sayfaam
da okuyucularmıız için bir aerbeat llUtun açmıya karar verdik. Aldılt
mız yazılan ınruıle sütunlarımıza geçireceflz. Ancak bu yazıların kıSa, 
ozıu ve tenkit edep ve usullerine uygun olması şartta. 

BugUn ilk yazı olarak okuyucularımızdan Rıza Koşarm bir yazıaını 
veriyoruz: 

Rıza Boıar•ıa Melltalla 
Bürhan Feleğin Cümhurİyet zahmete katlanmaktadır. 

gazetesinda yazdığı bir yazıda, Melih, atletizmde olduğu ka
ceza gördüğünden dolayı Meli- dar futbolde de muvaffak olan 

bir sporcudur. Muntazaman ça
he, (Yazık Oldu) hükmünü ve- lıttınldığı takdirde futbolümüzün 
rirken bu cezanın hakiki sebeple- de bir yıldızı olacağında ıüphe 
rini araıtırmaktan çekiniyor, yal- yoktur. 
ruz bu ı.şe teessüf etmekle iktifa 1 Melihi yalnız atletizmde bırak-
ediyor ve yapılan haksızlıkları ı_ l te ı . .___Ltu· 

l~- 1 k ma~. onu ata e aeYıro.e~uıCA • anlamamaz o:tan ge ere , suya . . 
sabuna dokunmadan tali mevzu- daıma hareket i.&teyen Ve her 
lar üzerinde duruyor. Bu da iate• muvaffakıyetini fazla enerj.iaiııe 
diğini anlatılmaz bir hale sok- , medyun bulunan bu genci temuı 
maktadır. az denecek bir sporda bırakarak 

Bay muharririn tqkilltla ya- l v k b .. L • • 

k l.k hak"k . b'"t"" k ata ete ugratma u ÇOCWL ıçın an a a ası, ı atı u un açı • . . .. 
lığı ile orıaya koymaııvıa mini ol· çok tehlikelı olabılır. Şuruını da 
makta ve bu suretle lüzumsuz biı kaydetmek i.terim ""'ki. milli ,eref 

'l'-an çıktı. • • l.ta.çm tarzı cereyanına geçmeden ..,.el bir nokta tlzerlnde durmak 18-
ttrtz. Ct>za heyetinin hakem raporla
ttn.ı dahi nazan itibare almıyarak 
l'etdlg-ı ağır ceza kararları hakemler 
~nde 15yle bir tesir yapmı' ki, 
bundan sonra futbol ııahalamnızda 
teykll bir oyun seyretmek lmklnı 

~lnıamıştır. 

YANLIŞ BiR iŞ 
yalnız atletizm sporunda mı mev
zuubahstir? Futbolde de kazanı· 

lacak muvaffakıyet milli bir ıe
ref addedilemez mi? 

Biz, sebepsiz ve yapılan tesir· 

Şazi Tezcan dQn bqtan nihayete 
~r mütemadlven dUdük çaldı. Fut 
botun kapalı aal~n oyunu olmadığını ı 
~eta unuttu. En ufak temaalarda 
btıe oyunu durdurdu. ı 
İkinci yaptığı tesir, bu kararla -

l'ın doğurduğu fena neticede, oyun
~ çıkarırsam ağır bir ceza alır hA.-
1etı ruhlveslle hareketti. Faruk saha 
11'1aıırnd~ rakibine etrafta SM çıka
l'tn bir tokat attığı halde çıkarma
~. Bu da bllinmlyerek verilen ceza 
ltararlarmdan doğan fena neticeden 
~ka bir .ışey değildi. 

'Sudur! için bir dakika hareketsiz 1 

lerle cezalandırılan bu gencin ui-

1 

radığı şu akıbet karııaında yazık 
oldu demelke iktifa değil, hata

' nan tashih ve telafisi için hareket 

bekliyoruz. 
Melih amatör bir sporcudur. 

Her gencin arzu ettii sporla itti· 
gali, kendi ihtiyarına bağlıdır. 

1 Buna kimsenin müdahaleye hak-

i 
kı yoktur. Böyle bir müdahale 
mevzuubahs olduğu takdirde, 
sporun maksat ve hedefinin hali 
! anlaıılmadığı meydana çrkm11 o-

lur. Bir sporcunun üzerine böyle 
ısrarla düşerek sevdiği bir spor
la alakasını .kemneie kalkmak 
zorla güzellik yaratmak olur ki, 
bu da mümkün değildir. 

Bu kadar nankör olmıyalım. 
Bize Balkan pmpiyonuında 3 bi
rincilik kazandıran ve Türk milU 
takımını ön safa ula,tıran bu kıy
metli çocuğu daha dün avuçları
mız patlayıncaya kadar alkııla
mıştık. Bugün bunların hepsi unu. 
tuldu mu? Ne yazık ki, spor tari· 

Qlırı.ılduktan sonra oyuna Galataaa -
"ly baışladı. Fener müdafaıuıma ka
Gar dayanan bu hücumu ııan llclvert 
ltıer güçlükle uzaklaştrrabildOer. nk\ 
«.ıtıkalar Galatasarayı hUcumda gö 
l'Qyoruz. Bu tazyik Fenerbahçelllerl 
~afUt bir oyun oynamıya mecbu,. 
e.!ecek sıkı oldu. Onuncu dakikadar 
llonra oyun Uzerlnde bir tevazun ol-
11\ı. Ve hücumlar karışılıklı oluyordu. 
,.akat bir türlU Fenerbahçe mOhacim 
hattı anlaşamıyor ve bir bocalama, 
Gevrem geçiriyordu. 

be'1.... terbi, .. -.. genel clirektörü General Cemü 'l ener Balkan f ampiyonasmcla komite arasında himizde sık 11k tesadüf edilen bu 
gibi hazin vakalara bir yenisi da

ra .atılmıı bulunuyorlar. Spor zev- ha ilave edilmit oluyor. 

'Su hal Fenerbahçe tarattarlarmı 
lıtklt olarak çok korkuttu. 

Bir arıılık hakemin en ufak hare
ltctıere dahl müdahalesi oyunu dur
~nlaştınr gfbl oldu. Fenerbahçeli -
ler merkez muavinde Fikret vaarta
•ııe oyunu açmıya uğraışıyorlar. Fa -
ltat bir türlU muvaffak olamıyorlar
Gı. 
Oaıatasarayı yine bir hUcumda gö 

Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğünün eğitmen kursunu tek
rar açmak tasavvurunda olduğu
nu, latanbul bölgesi mükellefiyet 
servisinden, mükellefiyet iılerin
de çalıf&Jl eğitmenlerden ne de
receye kadar i•tifade edildiğinin 
sorulmasından ve bu sorguya ve
rilen cevaptan öğreniyoruz. 

Biz bu haberi bundan birbc; 
gün evvel verirken bu husustaki 
düıüncelerimizi de bildireceği
mizi ilave etmiıtik. 

SORUYORUZ? 

İlk eğitmen kursu bundan ev
vel Çengelköyünde açıldı. Altı 
aylık bir devreden sonra mezun 
olanlar vilayetlere gönderildiler. 
Bunlar bugün, öyle görüyor ve i
ıitiyoruz ki daha ziyade bürolar
da çalııtırılıyorlar. Kura açılırken 
vilayetlerde valilere spor müpvL 
ri olacağı söylenen bu gençlerden 
iatifade edilip edilmediğinin so
rulduğuna bak.ılırsa bunu daha 
Genel Direktörlüğün de bilmedi
ii anlaııııyor. 

kile ve amatörce çalıımak iste- ' Türk genci tamamile müdrik 
yenlere iş vermek kabilken mek· !:)ulunduğu milli ıcrcfine istekle 
tep açarak birkaç ay içinde eğit- ve sevgi ile koımak emelindedir. 
men yetiştirmeğe kalkmak lü- Bu noktayı da ilaveyi kendim için 
zumsuz bir gayretten bqka bir bir borç bildim. Biz. haksızlıklar 
fCY değildir. Hümü niyetinden karıısında boyun eğmiyen bir 
ıüphemiz olmıyan sayın general- milletin çocuklarıyız. Melih hak
den istedimiz kura açmak değil, kında verilen karar benim cibi 
it bqına, senelerin verdiği tecrü- bütün gençliği müteeuir etmi,tir. 
belerle yetişmiı sporculan getire. Karar haksızdır, her halde taahi
rek Türk sporunu daha verimli he mühtaçtır. 
bir hale yükseltmektir. 1 Rıa Kopr 

SORUYORLAR ? 
Hatırımızda kaldığına göre bu 

kursun ikinci defa açııması müna
kata mevzuu olmuı ve nihayet 
sayın general de haklı neıriyat 1 
kar11eınc:la bu iften vazgeçmıttı. 

T r tname hükümlerine ıö- ı 16/ 12/940 tarihli ve atletizm a- Bir aralık da her sene spor sa· lzmir mıntakasından latan bula 
te u~z:ı;i hak mahrumiyeti c~· janının imzasını taııyan bir yazı hasında muvaffakıyet göst~recek nakleden Hüsnü isminde bir spor· 
~IJ bir sporcuyu herhangi bJJ' ile Melih, resmi bir tekilde atle- birkaç gencin tcıkilit hesabına cu soruyor. 

iki ay cevap gelmemi§, yapılan 
tekit dahi cevapsız kalmı,tır. 

'Poru yapmaktan, hatti spor sa· tizım antrenemanlanna davet e- Yüksek Beden Terbiyesi Enstitü· Bu genç. bundan yedi ay evvel 
sünde okutturulma11 düşünül- lzmirden lstanbula gelerek bir ~llarına bile girmekten meneder. dilmiş ve bu mektup bugün bi- müıtü. Bugün yine binlerce lira 

Ballran pmpiyonu Melihe böl- zim elimizde bulunuyor. sarfına sebep o lacak bır kurs da-
te ceza hevetince dokuz ay umu· Bu hareket letanbul bölgesi· ha açılmak ıateniyor. Bunun ne 
~i hak mahrumiyeti cezası veril- nin ne yaptığını bilmediğine bir kadar l ı...z.umsuz oıdugunu, kur 

~i•tı'r, Bu bölge atletizm ajanı da delil tetkil etmez mi> Bu husus- açmanın fuzuıı padra oarfmdafn 
,. . . . ba"ka bir coey o ıma ıgını hır de a 

~eYette iza olarak bulunmakta- ta bölge direktörünün fiknnı ao- daha anla;mak istıyoruz. Bu lfln 

dır. 1 ruyoruz. ı içinden yetl§nllf bir kutle var. 
Bunlar memlekette sporun teme-
1.:ni kurmuı inanlardır. Bir k.ena-

klübe intisap etmiftir. Bonservi
sinin getirilmesi için İstanbul böl. 
gesinin tavassutu rica edilmiı ve 
bö lşırece de lzmire yazılmııtır. 

Nizamnameye göre yazılan 
m ektup ara cc 'li ap vermek ıçın 
bir müddet tayin edildiği halde 

Bölgeye yapılan müteaddit 

müracaatlere yazdık, tekit ettik 

cevap v-:rmiyorlar. Cevap veril
medikçe tescil yapamayız, siz ya
zın göndersinler deniliyormuı. 

Bu nasıl iı. İzmir bölgesi sene
lerce cevap vermezse, bu genç 
spor yapmaktan mahrum mu ola
caktır) 
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Ermenileri Kimler--""-· 
NiÇiN 

~-ve Nasıl Aldattılar?-" 

.!\.... 

İhtilalci Bir 
Mü him 

Ermen inin 
İfşaatı 

Anlatan: Paatlkyaa - Yazan: M. Sıfır 
~ möatellna bir rimlze birçok mllsbet deliller, k · 

clfkkaa Ye ibret ile takip ol~ metli hilcceUer vermiştir. 
cıak ve berkeete derin bir alAka Mesela, Tokat ve Sıvas erme 

• "' merak ~ yeni bir rtnln çoluk, çocuklan ile birlıktc-
eerl mable takclJm ecleceftz. tanbulun fethini müteakip, F 

Ba yazılar, flmcllye kadar Sultan Me.'lunet Han tarafından 

hiç temas eclllmemlş çok esrarlı l tanbula getirtilip Sulumn.nastird:ı 
mevzalan ihtiva etmesi ve hele, kin edilmeleri, bila.hare de eri!' 
yakın tarthlmlzln muhtelli de\·- pa.trlkllğinln tesisine müsaade c
relertne alt bau cereyan vP bA- meal, hiç tereddüt edilmeden, o 
dlselerln iç ytlzlertnl apaçık or- leri yaışıyan ermenllere ka11J b 
taya eemıeal ttlban ile, haldka- nllen Türk teveccüh ve itimadının 
ten pek ebenımJyeW ve o nla - parlak bir tecellisi olarak g5stc •. 
bette laymeW olacaktır. bilir. 

Eeerln, yazı arkadaı}nnız Mim Zaman geçtikçe ve sırası geld.! 
Bu yazılara alt yazı ar~- ~lunan !ermanlarla esaslı t 

mn Mim Sıtıra, mütareke ve it- lannrn tanmınası ve dint, rnilll, ı 
gal ııeaderinde vaslfe lcabl pek mal işlerinin kendi elleri ile ldar 
yakından ve azan müddet t.emaa rtn1 temin için cErme:ıl meclıc:l 
ta bahmduta (Pantlkyan) adm- mumu millisi> nln açılması \'e s 
da mfJ9bur bir Ermeni lhtllAlclsl gibi blrblrlerlnl takip eden sayı 
tarafından btzırat cl1kte ettiril- müsaadeler de, hiç şllphesiz ki, ı..: 
mek aaretOe meydana getlrllmlf menllerin o günlerdeki iyi nlyeU 
olmuı da, yazılara ayn bir bu- nln, dUrllst hareketlerinin mUk.-f 
IRISlyet ve dikkati cıallp bir ma- lan olarak bağışlanmıış ayrı ayn ı . 
hlJe& YenDeldedlr. rer muhabbet ve itimat nlşanele, • 

• llkkl edilebilir. 
- Biz ermenllert kimler, ne için Görülüyor ki, o zamanların e.r.rn"-

ve naaıl aldattılar?.. nllerl tam bir vatandaşlık serbest! 
Bu ftlmullU sual ile, sualin ayrı ay- ile yaşamışlar, ölçUlemiyecek ka 

n birer kitap teşkil edecek kadar geniş bir huzur ve refah bulrnuşl , 
vtl8'aUi olan cevaplan, aldandığı- her sahada çalışmak, kazanmak ! 
na ve aldatıldıfma inanan her erme- ııatlanndan hiç te mahrum kalman 
nlnln dtmafmda, betonl~tf bir sır Jardır. 

kWçeal halinde, yığılı durur. Tethl'° Daha sonralan, Türklerle erml'"' 
çi komitacılar, dimağları ölUm kor- ler arB.Bindaki bu karşılıklı rnuh 
kusu ile iyice sıvayıp sıralandırdıkla- bet ve emniyet arttıkça artmış, n 
rı. ağızlan da gözdağı tapaaile 111kı- hayet, on dokuzuncu asrın aonlo.rı
ca tıkayıp kapattıktan için, ne bu na doğru Türk ermenllcrtn mazh 
kWçeler yumuflU' ve ne de ınzar. Bu olduklan müsaade ve nlmeUer, ~ .,_ 
sebepledir ki, sualin muayyen ve mu- bancı memleketlerde ve mesela. Çar
kadder olan cevaplan, aaırlaı'danberl lık Rusyasında ya~yan ermenill'p 
vertlemem1'. ifp oluna.mıyan sırlar gözlerine bile b:ıtmrştı. Çünkü, T' 
gibi, ya sahipleri ne çUrUmUt ya da klyedeki Ermeniler, Osmanlı hU .l

yersiz endişelerle kefenlenerek yt1rek metinin gozü önündeki mllll mecr -
lere gömUlmüıştUr. lerlnde milli ve dini meselelerınl s 

Ben, aamlmlyetinl hiç kimseye kar bestçe mUzakere ve münakaşa l'd 
ıp izah ve iabata ıu.zum görmediğim biliyor, Patrikhane ve mektep, h 
kat'ı bir azim ve kanaatle, bllh8811a, tane gibi müesseselerini istediklcı\ 

Ermenfllfln hal ve istikbaldeki sell gibi idare ve Patriklik, papıw!ı't. 

metint temin ~ TOJ'k vatandqtarile muanlmllk gibi hlzmetlet"e diledik -
olan mtınuebet ve rabrtalannı tak- lerinl tayin eyllyeblllyorlardı. Cemi
vtye gibi çok hayırlı ve ırıaanı bir · yeUer, 9lrkeUer teşkil ne içtimaı ' e 
maksatla. mllll bünyemizi seneler - lktuıadi sahalarda büyük servet \"!.' 

denberi kemiren bu gizli kanseri de- mevkiler edinebiliyor, bilhassa, hü
flp açmak ve içinden çıkacak lrlnle- kQmetten her hususta mua\'enet \ l' 
rt hainlerin kara yllzlertne saçmak teşvik görUyorlardı. BllyUk vazlfcl . 
kararını verdbn. ABil mevzua giriış- de, hattA. mUhlm siyasi memuriyet -
meden evvel, kısa bir bahis teklinde, ferde bile kullanılıyorlardı. 
ermenDerln Türk cAmlurndakl eski Halbuki, o sıralarda Çarlık R• -;-
mevki ve vaziyetlerine dair bazı ta- yada yaşıyan ermenller, htlrrtyet ' 
rihl bilgilerimi söylemek mllsaadeal· serbeStılerinden mahrum bulunuyr~, 
nl, okuyucularımın lQtufkArlıfmdan ttırıu türlU zulilmlerle kıvrandırı'ı -
diliyeceğbn. yorlardı. Kiliseleri, mektepleri, bi • 

BugünkU Ttirk ermenilerinln mU- birer kapablıyor, papa8lan ve kat -
hlm bir ekseriyeti, on dördüncü Mlll- klgeslan hakaret altında eziliyor v 
dl uırdanberl Ttlrklerle yurddaışlık asılıyordu. Biraz hayat eseri g&ıtc -
etm1', Osmanlı devletinin himaye ve renler derhal göze batıyor, siya ' 
tA.bilyetlnde hoş günler geçlrml.f bah mUcrlm addedilerek sllrUlüyor ve h 
tlyar ve mesut bir neslin dö1leridtr. tA. boğazlanıyorlardı. Bunlardan t- , 
Dedelerimiz, o tarihlerde Anadolu- çoklannm Rusyadan kaçarak TQ,· • 

nun muhtelif yerlerinde bulunuyor, terin şefkatli kuca1danna aWdıkl -
çiftçilik yapıyorlardı. Tttrk milletin- n, Tflrklyede yaşıyan mesut ve b · -
den ve hUkQmetten çok iyi muamele tlyar ermenilcrtn arasına katıldıkl . 
gör11yor, her türlü haklarma sa - da oluyordu. 
bip olarak birer ata gibi ömUr stı
rOyorl&rdı. Bunun böyle olduğunu, 

huzur ve refah içinde geçen o devir
lerin tarihleri, bizlere gölltemılf, elle 

* Celeeek yazıda Pantikyan, ilk n · -
fak tohumunu saçan Katoglğos Nf'r
aesten bahsedecektir. 

Dr. Fazıl Berki Oldu 
Merhum, Tam Bir inkılapçı, Çok 
Sevilmiş Bir Halk Hatibi İdi. 

Teessürle haber aldık ki eski ı kendine ikamet yeri diye seçnıi -
mebu. ve e.ki inkılipçı Doktor ti. Çünkü zindanın her oJaııında 
fazıl Berki ölmiif. birden fazla mahpus vardı. Fazıl 

Bu haber yalnız merhumu ta- Berki o karanlık odada tek ba ı
nıyanlar ve sevenler arasında de- na kalabiliyor, kendine mahııus 
ii}. memleketin her tarafında ke- hayat tarzile kimseyi rahatsız et
der uyandıracaktu. Fazıl Berki miyordu. Yemeğini tek baıına 
bir halk hatibi mfatile kendisini yerdi. Ekti. tatlı, tuzlu ne gelirs 
memleketin her tarafında sevdir- biT kaba bopltır, kanıtım, so 
mitti. Trablusgarp ve Balkan ra kaııklardı. Neden böyle ya 
harplerinden sonra, millet bir do- tıiı sorulunca: 
nanma sahibi olmak ihtiyacını - Maksat vücude gıda g irm 
duyduğu zaman Fazıl Berki or- si değil mi> Midede nasıl o 
taya çıltrnıı, kendine maheus ta- birleıecek. Kendimi maddi ze\ 
bit hıtabet aanatile bu acıyı ifade ke ve buna bağlı itiyatlara ~ar 
etmenin yollarını bulmuı, do- korumak istiyorum. 

nanma cemiyeti için milyon· Diye cevap verirdi. Her gün 

larca lira toplanmaemda büyük mektupları toplar, aanaür daire· 
rolü olmuftu. sine gider, memleketten gelmi~ 

Mütarekeden sonra o da Mal- mektup varsa avdetinde hasret· 

ta.ya sürüldü. Dünyada bir para lilere dağıtır<lı. 
geliri voktu. Arkadaılar ken<lini Maltada~avdette memleketi 
posta n emuru tayin ettiler ve olan Kutamonuda yerleşti. Bir 
müıterek kasadan kendisine kü- müddet orada bclf'diyf' r~is\iği 

çük b\r aylık bağladılar. etti, sonra mebu~ oldu. 

Polverista zindanının birinci Mcrhıım iıı;.in J\ll.lıc11n rahmet 
katında vaktile öteberi koymak j diler. ailesine ve doatlaıu .. Lazı

için yapılmıı penceresiz bir yeri yelerimlzi haclirir~. 
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HUsamettin OLSEL 
Eski Bahriye Müsteşarı 1 
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Hadiselerin 
Peş.inde 

tngıliz hava mareşali Cobert, 
Sardunya !lzerlnden uçarken tayya -

23 • 12 • 940 -• r Hakiki Yen· izam, , .. 
Kurduğu N • zam r 

Türl<ler, Ferdi Hürriyetle Umumi Menfaati 
Birleştirmenin Sırrını Bulmuş ardır. 

resi mecburi iniş yapmış, kendisi 1- [Gazetemize devamlı aurette zamı pek iyı bir surette telif et 
t "' )" "nlara esir dUşmUştU. İtaly'L !ar yazı yazan Amerikalı muhar- yazan : meğe muvaffak olmu~lardır. Bu 
'". ...~ııretin tam zevkini çıkarıy..ıpl:ır rire Miaa Nilla Kuk timdi Yu- da ınsanlık ıçın umumi olan bil 
J ııva ~sreşallnl Romada. her vesile nanistanda bulunuyor. Bize bu N 11 a K u k davaya esaslı bır hızmet derne1'· 
p .. halka gösteriyorlar. HattA İtalyaı. kıymetli yazıyı oradan sönder. tir. Gün geçtıkçe harıci alem ta· 
r ~,.tPCIJerl kendisinden mlllı\kat ta mi"tirl f ı "mlş!erdlr. ··-y ra ından kıymetı daha tyı kavt• 

t tli k Avrupada yeni bir nizam kur- rile ölçüsüz ferdiyetçiliğin Ame- nacaktır. 
ng z ıımandanı. makama ve ken ~ı. d k "'t k d ' b' t k 'ddıa' lar var ruı;a a pek yanlı• olarak birbiri- Ameri ayı tekrar gözönüne ı· 

" vaziyPttne uygun olmak üzere •u ma ıye ır a ım ı · ,, 
Almanların yıldırım sürati ile Po- ~'Szlert sövlemlştir: Y Herkes bundan bahsedıp duru· ne karıştırılması, B. Roosevelt'ın lalım: Orada ferdi hurrıyet n•· 

lonya Uzerlne akmaları, Hollanda ve ~ B b 'dd' ı · uzunu elıerinı bag·lamı .. tır. mına umumi menfaat o kadar ih• 'Tav,·are ... ; icat edf!" adamlar 0 ti- yor. en u ı ıa arın ıçy .. 
Belçıkanın istilı'!.slle Fransıınm lnhl- J ~· B 1 . A 'k d 1 k' B' . 1 - t k ·ı 1 rca kirde bulıınuyorlardı ki. icatları. in- gözden geçirdim. un arın yenı men aıııar er er ı: c ızım ma e ugramış ır ı, mı yona 
llllnl temin eden zaferlC>ri, lngiltere \ b" f .. d H n menııe ette mı'lyo 1 k d insan ics•"' ı.almıştır. Rooaevelt, sanları birbirine yaklaı,trrrnıya ve ır tara ını gorme ım. ep e "' ner o ma a, .,.. ... ,. 
lc;ın herkesi endişeli tecssUrlere uü • ~ ltanrtmrva hizmet edecek,kom•tı mem eski tahakküm davasından iba- , Cümhurreisıiğıne geçmek de her· bu İ§sizler ıçin sun"i if imkanlafl 
şUrdU. Alman sıl!hr, tnglltereyı de • .,. kes · k f J • t t • b k 1 tır lekt>tler arasında bu sayede daha !az ret... • ıçın açı bır ıraattır. cap et· ıca e mege mec ur a mıt · 
zebun ederek butUn Avrupaya hAktm · l d'k tıg b' v Ş h • h" · tl • faat la .. evgl. ıcı beraberli"" kunılacaktrr Yalnız bu laflan dın e ı çe ıu ı gı ı çaıışmayı ve ugraşmayı a sı urrıye e umumı men 
bir Cermen lmparatorluğu kul'ulıı.cn- b' d · · 1 h ·· J" - b d k · .... fl Bıı medt'n! vasıtamn kom•u memle- kanaatim kuvvetlendi ki imya- goze a an er koy u çocugu, u arasın a ı muvazenenın ..... ' 
ğt korkusu kalb!C>rl sarmıya b:ı..şla- .,~ h gaye! b li j b" ı t db J d b 1 nı· 

! kt>tlerin bıı..şına ö){)m yağdırmak için nın asıl yeni nizamının to umıarı ere vara ı r.> oy e yarım e ır er e u u 
eh. kıı11aYJr'"l)llecP"'I bu mucitlerden hin Türkiyede ekilmiş bulunmakta· lşte AmerıAa mahkemeleri, bu maz. 

\lman propagandasının kuvvetli " ' ' b d d ,ı T k' A 'k a· birinin havaline bile '!elmemlştir. Gl' dır. prensı e ayanırıar .ve şu fik_ ir e ışte ür ıye, merı anın Y 
fer adı, Brltanya !mparatorlu"'unun " • h d H b 1 v b· 

b nUrı birinde sulh fmr..R edilince. •-y-ı Nerede ya aısa yaşaııın.. e.r 1.:.rar. e er •. er.: c ıç ır A. merıKa ı, rım yaptıgını tam yapmış ve şa 
pek yakında yıkılac~ı hıssını bütün "" h b h te• yar .. nin bövle fenıı make ... tJnP l"'in aklı ba .. ında ınsnnın yeni hır nı· ıç _ ır ~evı ıktısacıı faaııyet fır.sut si ürrıyctte umumi menfaati 
dil>:ıvaya yayıyordu. .,... ' v " - ı.. kulla'lllmamasmr ve mucltla-'nfn e- , zamdan bekledıg· j iki •ey vardır: ı ve ımıcanından mahrum edıle- lif etımek yolundaki ideale ya•· 

Buna muknbll İngiltere tevazu Vt: ~•• • " A f rt " t'ı mellrrine uvının medeni rravr'"~e he., Birincisi ferdi hürriyettir, ikincisi mez. merikan demokrasisınin !aşmıştır. Türkiyede bir e ' 
Buk n içinde duruyordu. Bu stikCln " "' h b rcdilmesini tt>min etmek IAzımdrr.> 1 memleketin esas servet kaynak- ru. u, üyük sanayi ile umumi milli servet membalarına el uı•· 
lngiliz terbiyesinin icabı idi İngıllz .: h l 7 ftalvan gazeteleri bu mAsum '--ya- )arının umum halk nam ve hesa- ız.mct er_ın hususi teşebbus sahıp tıp bunları kendi menfaati naın1• 
o""Unmekten hoşl:mmnz. lngllız ter. , ""' T k 
b yesl. tngillz ilmi her tngllize öğün- --...1o---..... ...-....:.4..:..-•:>..- natı kııstedlldiği mı\nada alacak yer hına işletilmesidir. l~rının eııntie kaımasını icap ettı- na inhisar altına alamaz. ür 
memeyi telkin eder. Du eski bir kU!· Bir İ ııgılız ressam, Abruuılann t ngıltc:rt: cldalarmı ııtila fıkrını bu de IJÖVlf' bir serlevha ile neşretmiş • Ferdi hürriyet meselesinde A- rır.~ inkılabından sonra keyfi bir dik• 
türlln, ve kendine derin bir emniye- ~ilde tasavv ur etmektedir !erdir· merika danna ilk safta gitm~tir. Çok şükür ki Türk demokrasisi tatör de, imtiyazlı bir sermaye· 
tin alametidir. lngiltt>re adası mazide de korkunç 

1 
\et km·,·ett bırleş,.rek mücadele t'di _ c!ngiliz hava mare~llniıı sözleri Bu kıtaya ilk muhacirlerin geldi- bu yanıış yolu tutmamış ve ferdi dar sınıfı da yetişmesine Türle 

ı U 
İngiltereyi idare edenlerin bizden nft g•1· gu"ndenberı· ferd·ı hürriyet A- ;?.1tiyaz.ara kar"ı katı" bı'r va~,ıyet nizamı imkan vermemİ•tir. 

nı;ılterC', Almanyanrn bombastlk m tecavt?Jerin lstilı\ teşebbflslt>rine yor Yeı. kut biı ktltle hallndf'. ç ,.. ~ " 

k t V d 1 t kadar korku ve telAş içln<le olduk - merika için bir nevi din hükmü- aıabıv.ni .. tir. i:.vct, eski Türkivc- Avrupanın bazı memleketle• 
ve mlih tügalı propagandası karşı • maruz a ınış ır. e a ma bu emel- man ve arkada.şhğın fedaktırlığı ,.. ,, 

teri bUtUn kuvveti ne kırmış ve par· aynı za.manrla dimağ ve irade kııv- !arını ifade ediyor.-. nü almıştır. Fakat yeni nizamın de de her maKnm, her Türk ıçin rinde dünkü kapitalizmin hatala• 
sırıda kendi davasının lruvvetlnl. e- çalamışttr. vetlne de iftikar eder. Bu bakımdan Bu serlevhadan sorıra da Mareşa· ikinci şartını yerine getirmek hu· açıKtı. Koyıuı:ıen veur, znbit çı· rını düzelteceğiz diye insıınlat1 
'llelındeki sebatın yüksekliğini gös - İngiltercnln ktiçtlk Clloya ve kU _ da İngiliz mllleti bahtiyar ve velQt- lln sö~lerinden böyle bir mil.na çıka susunda Amerika çok geride kal. ,;:ardı. Fakat bütün hayat, fertıe- ruhsuz makine parçaları ve bİ! 
terecek propagandalar yıı.pmıyarak çtlk ticaret gemtlerlne sahip olduğu tur. İngiliz iradesi, mazinin kWtUrUn- rllac:ığtnı isbat etmek ic;ln ııUtun do· mııtır. Ferdi hürriyet öyle ifrat- rin imtiyazlı muameıe görmesi e- nevi esir sınıfı haline indinnek 

zamanlarda bile <NA mağlQp Arma- den, saadetinden, ıstıkba.lln emniye- !usu yazılar yazmışlardır. lara vardırılmıştır ki yalnız ken- sası üzenne kuru.muştu. İşte bu yolu tutulırnuştur. Umumi scrvel 
daya) karşı harp ve zafer temin c- tinden ilham almaktadrr. Böyle bir Japonfar Yakmda Sazdan dini düşünen neviden l?ir ferdi- yerli ve ecnebi imtıyazlılar, Türk membaları umum için işlesin id· 

ancak sulhün muhafazasına matuf 

11a.kln tavırlarının ihanetine uğramış 

tır. Bu tevazu ve sUkt'ln Almanyayı 

da. aldatmıştır. 

derek adasını tecavüzden kurtarmış· mlllet istikbalin gWen çehresine ne- yetçilik, ticaret ve sana.tin üstüne milli servet membaıarının kısmen diasile fertler her türlü hürriyet· 
br. şell olarak bakabilir. E'bİSB Giyzcekler tamamile oturmuştur. Memleke- ıhmale, kısmen israfa uğraması- ten mahrum bırakılmııtır. 

(Duke at Maborough) olan Con Bunlardan başka İngiltere ite dtlş- Pamuktan, yUnlUden farksız ve tin en esaslı servet kaynakları ve na sebep olmuşlardır. Ne Amerikanın gidişine. ne de 
Bu sUkQn karşısında Almanya bir Churchlll. (Sun King) in mücerrep man lstflAsı altında bulunan mınta- ipekliye pek yakın kumaşlar imali umumi hizmetleri. hususi eerma- Türk inkı.abı, bu fenalığı iyice Merkezi Avrupanın gidiıine ye~ 

milleti zafere. bir hUkCmetl muva!· ordusunu ve mağ!Qp edilmez genera- kalar arasında llljlılamıyan bir deniz oldukça eskidir. ye tarafından ferdi kazanç gaye· kavramış ve bunun kapısını her nizam adını vermek caizdir. pa· 
Cakıyete götürecek Amlllerin kndre- llnl mııtavutkllr bir vaziyete getir- vardl1'. Şimdi. Japonyanın Ostu şehrlr.dc, ııile işletilmektedir. vakit için kapamıştır. vanın halli için böyle ifratlara git• 

di~ zaman tekmil dUnyanın hayran Dunkerkte (350) bin kişilik bır Ja.pon tıllmlerl, adalarda mt>bzulen Evet, Amerika milyonerkri, Türkler, tarihlerinin ilk devrin· meğe ihtiyaç olmadığını Türkİ>'e tıni de unubnuş, hıı.rbe glrmi~ idi. 
Bir milletin zafer için muhtaç ol

:luğu en esnalı noktalar, ekonomik 

kuvvet, bununla beraber yUrllyecek 

ltğlnt ve takdlrlnl kazanmıştır. kuvvetin tahliye vı- lrkA.bına muvaf- yetişen hlr nevi hnsır otunrtan bir kazandıklarından biiyük bir kıs· denberi hürriyete aşık oldukları· isbat etmiş, bir taraftan milli set1' BUt1in Avrupa_vı lsti!A eden bUyUk 1 t klid 1 · ı · kt 1 · b J ·11· k t 1 '"· fak olan bir deniz kuvveUnin kar- parnu ~ a ı yapmıya muvaffak mını ıayır ış. erı ve me ep er ı- nı isbat etmişlerdir. Hürriyetsiz vet mem a arını mı ı on ro .. 
Bonapart.m bUyük orrtu!JUnu tarU· ı · f d l F k b f d l kla b b f d' bu··r şısında İngiliz ııdasına ihraç hareketi 0 muşlar. çın sa• e er er. a at u e a· nefes ala::nazlar. Fakat hürriyeti tına ama era er er ın 
mar ve Napolyonu zararsız ve teh- k l k' b'I h" "k " k'- d d 1 ..tır yapmak çok gilçtllr. imkM yoktur. Allm!t>r, bir eene sllren tetkikten ar ı ıar ı e, uyu ssnayıın, ferdiyetçilik mnnasına almak gi· riyet ha 11:ını a i ea tanımı; .. 

alltıh ve t..,.hlzat kuvveti, millet ef- ilkesiz bir hale koymu,.tur. b ı ki h 1 · k'll d h · J b b H h · b' · · bil ""' T F lk sonra u yen pıı.mu o. er nev ku- muvazeneeız §e ı er c ususı e • i ir hatayı da hiçbir zaman i•- er angı ır yem nızam 
Bazı mlllctler vardır ki, kU,.tHt ve o tayyareleri ile bu kııvvetin 1 d k l h \ 1 " k h dd b' l . ek ·• 

radının cesareti ve sinirlerinin ırnv

vctf, liderlerinin azln1 ve iradesi, harp 

ettiği haklı sebepler ve saycler, ve 

"' ma, yapılacağını 1sbnt ebnlşler. Bu er e a masının ma zur arını or. lememiş erdir. Bunun irin umu- i i am ma eyi ır eştırm B" 
keder verici bir darbe ile bir uçuru- irka.bma mllni olnmıyan Almanya, k d k ld . .,, 1 l T k uıetı done.nmasız bir ihrar hareket ...... e el- umaşlar çok dayandrğı gibi yllzde ta an a ıramaz. mi servet membalarının umumi retile kuru ahi ir. Ür' m 
ma yuvarlnnır ve :mazisinin kahra. - .,, mu B R l (Y · Gid' ) h _ _.. bette muvaffak olamaz. 50 ucuza maı oluyor. • ooseve t, enı ış a· menfaat hesabına te .. kilatlandı· bunun sırrını hem bulmuı, c:v· 
manlık, cesaret gibi an'anelerinden HilkQ t J d k " " " 

ı me , spekUIA.syona meydan dı a tın a muvazene ·urmaga ug- rılması, Türklere, hürrı'yete aykı- tatbik etmi•tir. 
bu sayclere itimadıdır. kolaylıkla uzaklaşarak mevcudiyeti- ngillılerin elinde kuvvetli bir fi- d k d ""' .ı: 

ı . vermemek için bu pamuk taklidine raşb, fakat şiın iye a ar gaye- rı bir hareket go .. rünmemı..+ı'r. Za- Bu cihetle ben ı'•te '..ıdıa' eo• 
Alm .. M mparator,•u,..,• bu~n sıkı nı feda eder. tosu oldu"'" "ald m"- hh rd s "'J'• " '° ~· • b~ ı:.~ b~ n e, ...... e ez o u u- narh koymuştur. · d H'" · -• n"anele f d h (Ye sıne varama ı. urrıy~ a • ten er i ürriyctin ilk ve tabii yorum ki bugu"nkü dünyada 

bir ablukanın t~irl altındadır. Bu tnglllz mflleti lııe JMvcudiyetinl ç t..'-al ih ed k k -' 
yelse kaptırmıyan ve hareketlerini nu anaıv- eye raç er en çe • ~~~~;;;;;;;;;;;;~~~;;;~;;;;~~=~~~;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;:~ şartı. umumun menfaatine aykırı ni Niz.am) adına layık olan yes .. 

imparatorluğun bUtUn Umanlan ka- iradesine, dimağına bağlıyan bir mil tiği güçlfikleri gör.önünde bulundur- ( O L 
1 

A E R D E N ) olmamasıdır. ne sistem, Türkiyenin ferdi hÜU 
palıdır. Muhtaç olduğu çelik, petrol !ettir. mak IAzımdır. İhraç kuvveti büyük M U Ş H K Y E l Türkler. bu noktayı iyice kav· riyet ile umumi menfaati tel 

gibi mUbrem malzemesi, ihtiyacını KUçiik (Revenge) gemisi ile biiytl.k İngiliz ve Fransız filosunun himaye- ramaları sayesinde hürriyetle ni- auretile kurduğu nizamdır. 
karşılıyacak dereceden çok ar.dır. kahramanlıklar yaparak deniz tarı- sinde ve ancak bir iki kilometrelik _, 

bir mesafede tutunabilmiş idi. R a d y 0 F .Bahçe2G.Saray0 Alma.nyanm ekonomik kuvveti, hine intikal etmiş olan (Sir Rechard 

serveti baknnmdan zayıf ve A.clz bir Cren Ville) in fantastik er ret ve 
vaziyettedir. Altuı yokluğundan da- ruhunu (Exter) in kumand~ · tBell) 
imB m~tekidlr. de buluyoruz. Ajaksın kaptanında 

Almanyanın elinde ise ne böyle 

bir kuvvetli !ilo, ve ne de mebzul de-

niz vesaiti vardır. Buna rağmen han

gi şekilde olursa olsun lnglltereye 

ka~ı bir ihraca azmettiği takdirde 

bu, başarılması çok gUç ve ayni za
manda gUIUnç bir hareket olur. 

Alman gençliğinin meşakkate ~U
tehammil olduğunu qııuyoru.z. Fakat 

bu gençllğin bir ihataya maruz kal· 

mak tehlikelerinin uyandırdığı hissi

yat zatı ve korku gibi garip ve daimi 

bir heyecan içinde bulunduğunu da 

biliyoruz. Yakın bir mazinin dersle
ri bugilnUn Aiman gençliğini bu yüz. 
elen bUyUk bir endişede bırakmakta
dır. Bu endişe ve heyecanın hududu 
oldukça genl.ştir. 

Alman gençliği, daha yirmi sene 
evvel harp ettiği bir kuvvetin bU -
yUklUğU hakkında yazılmış eserleri 
okuyarak kindar bir his Ue bUyUmtlş 
tur. Fakat nynl zamanda. bu eser
ler Alman gençliğine bazı korkak
lıklar, bazı naklseler, eksikler de tel
kin etmlştfr. 

Bunun MriZ bir misalini (River 
Plate) de harp eden (Graf Von Spee) 
zabitan ve mUreUebatmda görllyo • 
ruz. Bu gemi mUrettebatmm harp 
etmeksizin kendi gemilerini batırdık
larını blllyoruz. (Fokland) muhare -
besini yapan Amiral (Graf Von 
Spee) nin maiyeti ile beraber dllş· 
mana karşı dBğilştukten eonra tes -
llm olmıyarak gemileri ile Alman 
marşını çaldıra çaldıra denizlere gö
mllldUğUnU de biliyoruz. 

Hltlcr diyor ki: Ben Görlngten 
bir tayyare kuvveti istedim. O ba· 
na dUnynnın en iyi tayyare fil06UllU 

temin etti. 
Fakat bu filonun bugilnkU e!radı 

arasmdıı. (914) teki Rihtho!enlerln 
,erefine kadar 'yilkB<ılecek de.recede 
harikalar sösterenlere tesadUf etmi
yoruz. 

Bu naklselcr askerlik bakımından 
çok mühimdir. Eğer Alman efradı 

yüz geri edecek olurlarsa bu hezl -
met (914) hezimetinden çok sUraili 
olacaktır. 

Almanya harbe girdiği davanın ~
bepler!nl de samimiyetle söylemiyor. 
Binaenaleyh davasında olduğu gibi 
davasına itimatta dahi samımı de. -
ğlldir. 

İngutereye gellnce: 
lngilterede bir milleti zatere ulaş

tıracak A.mlllerln hepsi vardır. Sene
lerin çaJışmaslle stok edilmiş müthiş 
malzeme, muazzam sel"\'et ancak bu
gün içindir. 

.. ". . .. J 

. ı ' } 1 . . 

aynen görüyoruz. 

(Taranto zaferini) kazanan tayya

recileri. İngiliz milletinin an'anesine 

IA.yik kahramanlandır. 

İngiltere bugtln, her zamankinden 
daha mukaddes bir gaye için çar
pışmaktadır. Blltnn memleketlerin 
mUtetekklrleri, zengin mazllere sahip 
diyarların evlA.Uan bu mukaddes se
bepler ve gayeler için onu takip f'di
yor. Dinleri ayn ayrı olan m.ı millet
ler yalnız bir hakikat için, aziz bil
dikleri hlr iman için, daha mesut: bir 
cihan yaratacak hllrriyet için gayri 
insanı zulümlere karşı harp ediyor
lar. 

İngilterede insan kuvveti ile ser -

Doktor Diyor ki : 

Yukandakl mukayeseden anlaşıılt

yor ki, İngiltere, teşkllltı asırlardan
beri çalışan ve devam eden bir dev
lettir. Ahnanya ise zaman zaman 
faydasız ve neticesiz harplere gire -
rek yıpranmış bir mlllettir. Her 
harbi kaybettiği zaman hUkQmet şe· 
killerinde zaruri inkıllplar yaparak 
çalışmasına re!ah ve saadet verici 
bir yol çlzemlyen yorgun bir devlet
tir. Bu şartlar altında zaferin kime 
nasip olaca.ğma tabii tereddUtsUz ka
rar verilebilir. 

Vücut Denilen Makine 
Bir Bakım Davası 

-7-

Soğuk ve Bıt·ağın vücut denilen ı u,nme bl88i hud olur. Şiddetli aotu
m&kfne tlzerindo hasıl ettifi tesirler ğun bedene menfi tema.'11 (dımok) 
gayet barizdir. \'ücudiln derlııl içine lan hwıule getirir. 
bir örümcek ağı gibi yaydınış olan Soğutun vlicude olan umumi t&
lnceclk kan damarları sıe&ktn test- strlerl ise daha mühimdir: Tecrübe
ri Ue gcnl'zler. İçlerine knn dolar. Bu ler göıtterlyor ki, '1.ikudUn mikrop-
oretıe knn vücucliln mulıltlne doğ- !ara ve hastalıklara kartı mücadele 

ra hücum etmiş olur. Deri kızarır, edt>n koruyu<·u un urları, sotu~ 
ve insan terlemlyc ~şlnr. teslrlle. faallyflt izllğe .,,.e hatUt fel

Sıcak fazlala.5trkça ter de ziyade- ce duçar olmaktadırlar. 
Jeşlr. Ancak bu terin tabahhuru sa- . . .. . .. 

1 dedi ki bcd 
,.. t 

1 
Bu l ÜZdl'n aofuk, '\·uoudünıiizun yes n r , en l!lıca6.n az asın-

d k t .. •~ ff k 1 haa.tahklara lıuır'ı mukavemetini kı-ao ur y.uuıya mu"-n a o arak. 
U7.\iyetfn tnbU hararet derecesini :ran en mlihlm hazırlayıcı bir lmil 

dalma muvauncde tutabilmesi lm
kAn dahiline girmiş olur. 

Çok Rıc.ak bir cismin vtkude me\ -
zil olarak temaı.ı (yanık) dedlğlmi7 

A.nzaları hasıl l"dcr. 5'ıcağın bütlin 
bedl"ne yaptığı umumi fena fe<,lrler 
ara ında ise güneş H' haraTet çarp
malan şt>.kllndekl bastnhkları görü
yoruz. 

Soğu~'lln tesirlerine gl"llnce: So
!t'uk sıcağın aksine olarak. deri !~·in
deki lnce<'ili kan dıınmrJnrmdn bilşliş 
meler hnsrl eder. Bu takdirde kan 
muhitten merkeze ~. Derlnln 
rengi solar, terleme te,·akkııf eder, 

• 

rolünü oynamaktadır. Tahll halde 
burun ve boğazda zararsız bir halde 
uyuklıyan hir çok mikropların, \ıi

cudiin herhan~I hlr surt>tle soluk al

maınnı mliteakıp, derhal azgınla,a

rak, nezle, bron,ıt, zatürre gibi 
hMtalıklan bUl!lule getirmesi ve so
ğuğun bu mUJılm tesirini, gayet aşl
kAr bir tarzda izah eder. 

Şu hıı.Jde vücut makine lnJ, ııakat

lamadan, sağlam bir halde işletebil

mek için onu ııotuk n '!tcak gibi A
millerin muzır tesirlerinden de bU
yük bir dik.katle korumak kap eder. 

Dr. Nuri Ergene 

Yrzan: Şln2sl 0ZDIN 
K&zanrn en eski kahvoo181 uzun Sll lerinl irll~tiriyor, kimi bir facia salı 

leyman, vilA.yetteki mezat aalonun- nesi oyruyan aktör gibt buhranlı. 

4fan kırk ~liraya aldığı 1933 model kimlsln1n dudağında tahmin! doğru 

.radyosunu kızının lşledlgi ipekli ör- çıkın~ bir bllyUcllnUn muzaffer gU
tüye sararak, krraatha.nenln köşesine lOşU ... 
yerleştirdiği zaman, gazete okuyan Ve sonra meselenin UJ1 sa.fhıı.eı .. 
ihtıyar nUfus memuru gülerek: Yani mUnak~ .. TllrlU tUrlU nazari· 

- Maşallah, ma.şa.llah, dedi, demek yeler, prensipler ve sallhlyetli görtlş
tıundan sonra ajans haberlerini gUnU ter ... 

günUne tak.ip edebileceğiz. Esnafın çoğu - ki, fatura hesapın-
öteden bırlai sordu: ı rından iyice anlamazla.r - 8iyast bir 
- Uğurlu olsun Süleyman ağabey.. mesele hakkında pratik oJa.rak fikir 

1{a.ça aldın bunu? yUrUtebillrler. 
- YUz on liraya .. O da zorla .. 

Diye çUrUk dişli kahveci gururla 
gülümsedi: 

- Acenteden yeni çıkmıştır. En bi 
rinci maldır; düğmeye bas, Ankara, 
Londra. istediğin yer kll?1lfla çık -
aın. Enva! çeşit tUrkU dinle.. BUtUn 
gAvurca dilleri işitirsin. köpoğlunun 

icadı bitirim bir şey doğrusu.. Ytiz 
on liraya bu mal bedavııdır, beyim .. 

Diyerek radyonun vıı.eıflannın ora· 
dakilere ~la anlattı. 

Yarım saat sonra kahve hmcahınç 
doldu. Yağmurdan ıslanarak titreyen 
köylti çocuklan, ürkek gözlerle -her· 
kesin büyük bir saygı ile etra.fını 

k~attııtı - stlslU kutuyu seyre dal
dılar. Birkaı; öğrebnen radyonun mar 
kası hakkında şiddetle münakaşa et
tiler. İşçiler sanatıanndan, memur
lar mesleklPrlnden fazla radyoyla a 
ltıkadar oldular. Radyo kelimesi halk 
diUnden blışka tUrlU telA!tuz edildi. 
HAsıh, az bir zamanda; birkaç me
mur ailesinden arta kalan ihtiyar 11.
let, kasaba, halkının mUşterek ve kut 
sal malı oldu. İki gün sonra düğme· 
sine mavi bir boncuk nstldı. Ve üze
rinde cRadyoya el sUrUlmemesl pok 
c;ok rica olunur> sözleri bulunan bir 
kAğıt makinanın ipekli örtUsUne iliş
tirildi. Her gUn aynı 11aatte makina
yı • bu işten anladığı söylenen - genç 
mal mUdUrU açıyor. muhteşem bir 
sessizlik içinde saatler ayarlanıyor 

ve bUyUk bir sabırsızlıkla ajans ha
berleri bekleniyordu. 

Hele heyecanlı harp havadisleri -
nln dinlenişi yok mu'! Bu Adeta hal
kın kendislı ,.. ;eçlş aruydı. Kimisi 
kulağını oparloı ... yaklaştırarak göz-

,\'. 

SBzün kısası: Uzun SWeymanın 

1933 model radyosu kasabada bütün 
soayal kadrosu ile bir cemiyet yarat
mıştı. Bu cemiyet, yukarıda anlattı
ğunu; ahvalden ötQrU siyası idi. Ayni 
zamanda iktma.dt ldl, çilnk11: Uzun 
SWt>ymanın gelirini ftç misline çıkar
mıştı .. 

Amma. gilnUn birinde açık göz bir 
kahvecinin Papaz RUstemln kahvesi · 
ne gelen kocaman bir radyo her 11e
yi altUst etti. Bizim cemiyet halkı • 
- bir a.ıtm madenine hücum eder gi

bi - Paza.zm daha ıı,tklı, daha geniş 
py salonuna akın ettiler. Bizim e
mektar makinenin en yakın dostu 
genç mal mUdUrU, Papazın on ltm • 
balı şahane radyoeunun bafına geçe
rek dedi ki: 

- Çok ştikür .. kurtulduk o kWUs
tUrden. Parazitten kulaklanmız sa
ğır oluyordu. 

Uzun SWeyma.nm en kıdemli mUş
terlsi. nUfu." memuru berikinin sözQ. 

nn tasdik etti: 

- Evet .. Burası daha iyi" Radyo
su, her ~eyi mllkemmel 

Şimdi bizim • bir zamanlar ker -
vansaray misali adalı alan - kahve· 
miz gençliğinde iyi günler geçirmiş 
ihtiyar dilberler gibi mtlştertsizdir. 

Otuz santim paçalı pantalonuyla şı
marık garSon, eskisi gibi zevkle ba
ğıramıyor. Patron SU!eyman dişlerini 
yaptrrmak l~ln Erzuruma gitti. Ve .. 
Radyo .. O cemiyetimizin paylaşılmı
yan mirası ... Şimdi. sevUmlyen aptal 
çocukla r gibi, mavi nazarlarr;la yi
ne eski yerinde - yeşil çuhalı masn
nm üzerinde • kUskUn durmaktadır. 

(Bafı ll incide) 
la.r. Tank ôzenglnln idareelndekl bu 
oyuna talmnla.r tam kadrola.rile çık
tılar. 

Blrlnci devre baştan nlha.yete ka

dar Be~taşm Mldmlyeti altında 
geçtı. Ve 8-0 siyah beyazlılal' lehine 
bitti. 

duğunu kaydederken bölge dı 
rektörünün yaptığı yüzlerce h0 : 

taya bir hata daha ilave ettiğin• 
ayrıca kaydetmiştik. 

Duyuyoruz ki; bu hafta d• 
maçların tehiri için futbol ajall1' 

na müracaatte bulunulmuş. Ajlln 
da kendisinin böyle bir tehir kll" 

İkinci de\'?'ede her iki tara! ta bi- rarı vcrmeğe salahiyeti ohnadığt' 
rer gol kaydettiler maç ta bu suret
le 4-1 Beşikta.fm gallblyett De neti
celendi. 

Vefa - Topkapı 
Şazi Tema.nm idare ettiği bu o -

yunda Vefalılar baskılı bir oyun oy
nadılar. Birinci devre 4-2 Vefa lehine 
sona erdi. İkinci devre beş gol daha 

nı, ancak hakemin sahada eğer 
oynanmıyacak bir vaziyet var&ll 
tehir edebileceğini bildirmi~ .. 

Nurinin futbol ajanlığına gerek 
tayininden evvel ve gerek sont11 

bu işin içinden yeti,miş bir arkll' 
da~ olduğunu yazmıştık. Bu ha' 
reketile de bizim onun hakkında• 
ki sözlerimiz teeyyÜt etmi§ olu• 

yapan Vefalılar bir gol yiyerek sa- •y•o·r·------------
hadan 9-3 galip aynldılar. 

FENER STADINDA: 

Pera - SUleymaniye 
Fener stadında ilk oyun SWeymo.nl 

ye - Pera aramnda oynanmış ve gU
nUn ümit edllmiyen blr neticesi ile 
sona ermiştir. 

Birinci devreyi Peraltlar 2-0 galip 
bitirdikleri halde ikinci devrede sn
Ieymanlyel!ler arka. arka.ya dört gol 
yaparak maçı 4-2 kazanmışlardtr. 

Fener stadında son maç Beykoz • 
lstanbulspor arasında yapılm111 birin 
ci devresi 2-2 beraberlikle neticelen
miştir. Çok sıkı cere,.an eden ikinci 
devrede lstanbulsporun yaptığı Uç 
gole Beykozlular ancak iki golle mu 
kabele edeblbnişler ve maç ta bu !JU· 
retle M tst&nbul&porun galibiyeti
ne neticelenmiştir. 

Basketbol Maçları 
DUn Eminönü Halkevl salonunda 

baaketbol maçlarına devam edilmiş 
birinci takımlarda Gala.t.8Jlaray-Kur
tuluşu 25-17 Utlnci taıamJarda İstan
bulspor KurtulU411 48-18 mağlQp e~ 

miftlr. 

* BiR MiSAL 
lstanbul bölgesi direktörii, hiç 

salahiyeti olmadığı halde bu ı~ı 
bilmediği için geçen haftaki lis 
maçlarını tehir etti. 
Şu karann ne kadar yanlıı ol· 

'I.· ' 

c. H. P. Vilayet 
Kongreleri 
Toplanıyor 

Ankara. 22 (A.A.) - Bugün 
aldığımız telgraflar, T rabıon• 
Kara ve Sinop Cümhuriyet Ha11' 
Partiai vilayet kongrelerinin toP' 
)andıklarını bildirmektedir. 

Mıntaka Parti müfetti~lerioill 
de iştirak eylemiş bulunduklar~ 
bu kongrelerde Partinin bnnİ•1 

Ebedi Şef Atatürk'ün hatıraloJ1 

taziz edilmi§ ve değişmez bagkan 
Milli Şef lnönüye karşı bütün rnil· 
letçe duyulan derin bağlılık ve 
sevgi hisleri izhar edilmiştir. 

Kongreler idare heyetleriniıı 
iki senelik mesaisine ve elde ecli· 
len neticelerle ocak ve kaza kon· 
greleri tarafından izhar olunan 
dileklere ıttıla peyda eylemiş ve. 
vilayetlerini alakadar eden muh: 
telif mevzular üzerinde vcriınlı 
kararlara varmışlardır. ----o.-- --
Bayındır Ha "kevinde 

Bayındır (Vatan) - Halke• 
vnnizde açılan resim ve fotogfBf 
sergi.si münasebetiyle bir 9AY zi)f 8• 

feti verilmiştir. Sergi. davetJil~r 
tarafından gezilmiş ve çok takdır 
edilmiştir. Sergide altmıştan fııt' 
la eser vardır. Erol Başar'ın eser· 
ler\ sergide birinciliği kazanmıt• 
tn. 
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Bu Ceza Evi, Mahkumlar için Muhtelif iş Sahalarını 

Etrafıua Toplıgabilecek Bir Şekilde Olacaktır 
I Sıvaa (_Y~.ta~} :-. Sı:vasın yıl- ' etrafı~.a toplıyabilecek b~r . şekil- 1 çe hazırlıklarına ba!l~nmıştır. Va
ltdanb~r~ buyük hır i!'1tıyacı olan de atolyeler de ceza ~vının ya- ridatın arttırılması lÇ~n bazı çare-

1 Ceza evının de temelı atılmıı ve nında yer alacaktır. Yıne ayrıca ler tesbit ediknektedır. 
llıtaatına baıılanılmı§ bulunmak· kadınlar, çocuklar için de ayrı, 1 * 
Ildır. ayrı paviyon, bahçe, yemekhane Sıvas (Vatan) - Toprak 

Son zelzelenin husule getirdili gibi her türlü fenni, sıhhi ihtiyaç- Mahsulleri Ofisi son teebit edilen 
"rıtntıdan fazla müteessir olan lan önliyecek bir mahiyette ola- ı fiyatlar üzerinde tüccarlardan 
\'e esasen çok köhne ve harap caktır. buğday mübayauına bqlamıştır. 
bir ııekilde bulunan bugünkü ce- ı * Havaların müsait gitmeıinden 
~ evinin sıhhi şeraite karıılık Sıvaa (Vatan) Halkevi dolayı köylüler ellerindeki buğ-
\'ermediğini nazarı qikkate alan sosyal yardım ıubesi delaletile dayları Sıvas silosuna getirmiye 
A.dliye Vekaleti ve onun mümee- fakir ve kimsesiz halkımız ile başlamlflar<Jır. Siloya getik;ilen 
lili genç Cümhuriyet müddeiu- asker ailelerine 200 ton kömür buğdaylar Ofis tarahndan derhal 
'-'lımiai Baha Soysal bu iııin ha- tevzi etmek üzere bir komite teş· parası verilerek satın alınmakta
llrtlabilmesi için büyük faaliyet kil edilmiştir. Bu komite Halkevi dır. 
~e varlıklarını esirgemeden Sıva- reisi avukat Ahmet Göze, Kamil * 
~bu ıuretle yeni bir eser daha Kitabi, Rifat İnedar, Ali Örnek-' Sıvas (Vatan} - Yeni gelen 
"landırmlf bulunmaktadır. Ye- ten ibarettir. Bunlar halkımızdan göçmenlerden Ulaş nahiyesine 
'i. modern ceza evi 55 bin lira- teberrüler temin etmektedirler. evvel müstahsil bir mevkie getİ· 
>. ihale edümi§tir. Şehrin müs- Her memleket işinde olduğu gibi mürettep olan 26 hane halkının 
'-it.bel imar planına göre, ileride bunda da feragatli bir varlık gös- biran evvel müstahsil bir mevkie 
)\pılacak büyük Adliye sarayı- göstermek üzere hemıerilerimiz getirilmeleri için kendilerine top· 
llaıı civarında hemen inşaata ge- birbirlerile adeta yanı etmekte- rak tevzi:ine başlanmıııtır. 
~iştir. Mayısta ikmal edilecek dırler. Sıvas (Vatan} - Vilayet Par-
oJan ceza evi 400 mahkum ve * ti kongresine bu hafta içinde baıı-
ltıevkuf istiap edebilecek ve ayni Sıvu (Vatan} - Ticaret ve !anacaktır. Hazırlıklara devam 
~anda muhtelif i§ sahalarını Sanayi odasının 1941 senesi büt- edilmektedir. 

ANTAKYA Zonguldakta BURSA DA 

1 

Bu Yüzden 1500 Sene Evvel Cer
menler İtalyayı İstila Ettiler. 

İtalya Binbeşyüz Sene Esarette Kaldı 
1 Yazan: Cemal BABD~KÇI j 

Edimede seyliptan kurtulan köylüler sallarla tehre getin1m.İflir Küçük Roma Devleti, miliıttan düler. 
evvel 272 de kazandığı (Taranto) Bu tarihıen sonra İtalya b!n beş 
zafcrile cenubi İtalyayı tamamile yüz sene esaret altında \ 'C' nnarşı 
işgal edecek Mesina boğazına yer- içinde yaşamağa mahkıim oldu. Sor Edirne Elektrik Fabrikası 

Dinamo ve Motörler İyice Temizlenecek 
leşmişti. Bu halin icabı olarak bo- beş yüz sene içinde de şimali İıal
ğazın karşısında ve gözle görülebı. ya, Avusturya - Fransa ordularının 
lccek kadar yakın bir mesafode muharebe meydanı halini aldı. Bu 
bulunan Sicilya adasındakJ (Slra - uzun devre esnasında tabiatil" 

Edirne (Hususi muhabirimiz- ! nın su baskınlarından uzak bir güz) hükumeti ile komşu ve dost (mare nostrum) yani (bizim dem-
den) - Elektrik fabrikasındaki yere nakli irin de tasavvurlar oldu. · · ) ·· ·· d lm ı t ll zunız sozu uyu az o muş u. 
suların boıaltılmasına devam mevcuttur. Bu kom,.uluk ve dostluk, Roma- Ancak İtalya, 1861 de, Üçüncü 
olunmaktadır. Bu ameliyeyi mü- --- i sı..a••- d y N ...-aa a9 • w1&111gra yı, Siragüz üzerinde hak "e haki- • apolyon Fransasırun yardımlle si -
teakıp dinamo ve motörlerin te-mizliğine başlanacaktır. Bu iti- Ba{tı miyet iddialarında bulunan (Karta-,yasi birliğıni kurduktan ve 1866 da 
b ca) ile karşılaştırdı. Roma kuV\'etlı Prusyanın Avusturyaya galebesı 

arla fabrikadaki temizleme ame- Edirne (Hususi muhabirimiz- bir harp donanması inşa cdınce sayesinde (Vcnedik) i de ele geçir-
t1İy~si fnih1 ~yett bulmb~dl an :mo~.ör- 1 den) - Son tuğyan, ıimendifer dünyada ilk defa olarak (AkdeniL dikten sonra (Bizim deniz) iddiası 
erın aa ıye e geçe ı mesı mum- . hiık' · ) ı · k nid dan ktı F '-~ 

kün olamıyacağına göre, işin ne hattının muhtelıf kısımlarını boz- ımıyeti mese esı ve nvgası ye en mey a ç.ı • aıwl~ o za-

E 
ortaya çıku. Tarihte (Pon harp - man bu iddia, Akdeniuı değil, yal -

kadar zaman zarfında bitirilip duğu cihetle dirne ile Uzunköp· 
f 

leri) adile yer alan ve milattan ön- nız Adrlyatik denizine inhisar e-
aaliyete geçil-ebileceğini kestir- rü ve Avrupa ile olan tren mü· ce (264) den (146) yılma kadar tam diyor ve A\-usturyayı muhatap bı -

mek imkansız a.ddolunmaktadır k ı d '- ı··k b' · k l na a atı oıı;uz gün u iT ın ıta yüz on sekiz sene devam eden kor- liyordu. taıya Hariciye Nazırı 

Çelt:k Komisyonu 

Fabrikanın süratle faaliyete ge- devresinden sonra başlamıştır. kunç boğuşmalar başladı. Roma (San Culyano) 1913 de; cBugün 
çirilmesi ve şehrin elektrik ışığına Suların hattın muhtelif noktala- donanmasının Kartaca filoları üze- olduğu gibi gelecekte de hiç bir 
biran evvel kavuııması için §ehri- rında yaptığı tahribat tamamile rine ilk galebeleri, şark Devletle- kimse Akdenize (Mare nostrum) 
mize geldiklerini bildirdiğim mü- tamir edilmiştir. rinin Kartaca lehine mücadele demek hakkına malik olamıyacak-

Tohum Tevziatı tehaHısların nezareti altında ça- Avrupa trenleri şimdiki halde meydanına atılmalarına sebep ol- tır. Bu deniz bütün milletler için 

1 

lışılmaktadır. ancak Sivilingrada kadar iııliye- du. Büyük İskenderin yıkılan im- serbest bir ticaret sahası, emia bir 

Antakya (Vatan) - Vilayet 
Çeltik komisyonu kaza. kayma- 1 
~lannın iştirakile toplanmı§tır. 
l\.omisyona valimiz riyaeet etmif. 
lir. Komisyon altı saat içtima et
~ ve önümüzdeki ziraat mevsi
llıinde Çeltik ekilecek sahalar 
1tabit edilmi§tir. 

Bursa (Hususi} - Vilayetin lıeride melhuz su baskınların· bilmektedir. Avrupa hattının sey- paralorluğundan doğan Devletler- yol olarak kalmalıdır> demişti. 
l ltazı köylerinde tohumluk huğ- dan fabrikanın mahfuz kalabil- rüsefere açılabilmesi için Karaa· den (Makedonya) (215. M. E.) de, Fakat ondan on sene sonra l92S 
day ihtiyacında bulunan çiftçile- mesi için lüzumlu tertibatın ya· ğaç ile Sivilingrad arasındaki hat. Suriye (192. M. E.) ek Karlaca saf- de. Mussolini, (Akdeniz, Akdeniz 
re Ziraat Bankası tohum tevzia- pıLması hususunda da tetkikler tın bozuk kısmının tamirine çalı· ıarında yer aldı. Gerçi bu kadar milletlerinindir) iddiasını ortaya 
tını bitirmi~tir. En çok muhtac yapılmakta<lır. ııılmaktadır. Bugün veya yarın uzun süren bu harplerin sonunda attı. Bu sözlerle Akdenizde yahuz 

Dörtyol Parti 
Kongresi 

olanlara yapılan tevziat yekunu Ayni zamanda ileride fabrika- açılması memuldür. Roma Akdenizde rakipsiz kaldı. İtalyan nüfuz ve hakimiyetinin 
25 bin kilodur. Müetahsiller bu Bununla beraber Akdeniz hakimi- cari ohnası lA.zun geleceği kastolun· 
tevziattan memnun kalmışlardır. Al i } k } i yetı yine temin edilmiş olmuyor- duğu şüphesizdir. İtalyan gazetek. K b d y manyaya sa ı aca meşe pa amu u du. ri, şimalden gelen yabancıların 

araca ey e angın ı o hikimiyeti kat'iyetle tesis ve b.u ~enizden ela?'ak çe~ip gitmele· 

Bursa (Vatan) - Karacabey- lgı Mıatakaı AltıJlz BID Liralık Mal GOnderecelE idame için bu denizin tekmil sahil- n luzumuna dair neşrıyata başla-
de bir ev ile iki dükkanın yan· lerini işgal etmek, garpten, ~rk- dılar. (Mare nostnım) Davası bu-

Dörtyol (Vatan) - Parti 
~ongresi mülhakattan gelen mü
~casillerin huzurile toplanmıtbr. ı 
~are heyetine Ömer Büyükbaı. 
''lUatafa Turanağ, Hasan İkiz, 
~aat Bankası müdürü Alaeddin 
~e Hasan Akkoyunlu ıeçilmiıler
~İr. ldare heyeti reisliğine de 
vrner Büyükbat intihap edilmiıı· 
lir. 

masile nihayet bulan büyük yan· İzmir (Vatan) - Aknanyaya edildikten ıonra ihracatın muva- tan gelebilecek istila dalgalarını tün İtalyanların dillerinm tesbıhı 

l gın güçlükle söndürülmüıtür. Yan satılacak olan altı yüz bin liralık fık olduğunu Ticaret Vekaleti önliyccek setler yapmak lazımdı . oldu. Fakat faşist İtalya bu hedefe 
gının mangaldan sıçrayan bir kı- mete palamutumm ihracatçılara f..+e bu zaruerlin sevkilc (Sezar) nasıl - varabilecekti? Karşısında 

, taacHk edecektir. Altı yüz bin li- 11• ··0ııı.~ d 1aril ı· giliz" 
'vılcımdan ileri geldiği anlaıılmıı- tevzii için ihracat birliği tarafın· (Gol) mıntakasını (şimdiki Fran- mu U-':> onanma e n ve 
tır. Nüfusça zayiat olmamııtır. dan bir liste hazırlanmııttır. Bu rahk meşe ealamutu Ege mınta- sayı), (Rön) nehiri havzasını, Fransızlar bulunuyordu. Her ~--

Türk Hava Kurumuna 
ller Taraftan Yapılan Teberrüler 

Zonguldak ('{atan) - Yerli 
mallar ve taearruf haf tası Zon
~ldakta çok parlak bir tekilde 
geçmiftir. 

Küçük çocuklar yerli malı ku
maşlara bürünmüıı oldukları hal
de caddelerden geçmişler. Haf
tanın açılııı gunu Cümhuriyet 
meydanında yapılan merasime 
ellerinde üzüm, incir ve elma se
petleri olduğu halde toplanmıt
lardır. -----i:>-----

lzmiı de Kömür 
Azaldı 

Ankara (Vatan) - Türk Ha
~, Kurumundan alınan malmna-

1' göre, Düzce kazası tüccar ve 
~•lkı yeniden 831 lira, Gazian· 
lep merkezine bağlı köyler halkı 
2607 lira, Muğlanın Kavaklıde
re nahiyesi halkı 402, Ula nahi-
)es· h Ik 421 İ · d · İzmir (Vatan) - Şehirde 

ı a ı , zmır e sa.nayı ve .. . ... 
t• • • k . I OOO Ç odun komuru azalmıştır. Bu sene 
<:aret anonım ~ıır etı • o· soğuklar erken baılamıştır. Kö-

l'lıında tüccardan Galip ve Vasıf 1 mürün kilosu on beş kuruıa ka· 
tardeşler 60, Ö~er Cedit 30, d~r .~ükselmiştir. ~zı semt~erde 
ICarapınar Şehbizınli köyü 63, komur bulunmadıgı beledıyeye 
>.,uhacir köyü halkı da 24 lira ıı~a>:~t .. e~ilmtştir. Belediyenin 
leb ·· tm" l d ' M jf d komurculerı sıkıştırması ve sak-

erru e 1§ er ır. erz on a l k.. .. d 
d0ı. 1 k t"f• 1 OO 1• anmııı omur varsa mey ana çı· 

ıı.umacı ar oopera ı ı ı- k ı k · d k .. 
r,, orta okul takbeleri 52 lira. a.~tma a~ı~ı, yo ~~ cıva_r bankl o· 
dok K d" A d l d 20 mur temınıne gırl§mesı e en· 

li umacı. a .ır y ın ı a mektedir. 
ra vermıııleroır. - ---.o-----

b Aksarayda Zafer ilk okul tale- İskenderun Parti 
eleri 4 1, orta okul 2 7, Cümhu- K • 

tiyet Hk okul talebeleri 24 ve O...., ,S?"resı 
C,zi ilk okulu talebeleri 12 lira lıkenderun (Vatan} - Vila-
~trrni§lerdir. Tra.bzondan 7400 yetin son kaza Parti kongresi ka· 
ıralık bir yardım yapılmış ve bu sahamızda toplanmıştır. Kongre_ 
'.rada Hoıtraser ıirketi 200, Nu- ye verilen raporlar kabul edil
ti Ekmekçi 120, Hasip Kalaycı miftir. İdare heyetine reis olarak 
~~O. Emin Sağlam: Hüseyin Bin- Doktor Talat Civelek. izalıklara 
~ırçeıit 75 er, Afıf Ömer Saru- da Halkevi reisi Cevdet Selçuk, 
•n, Atet Eyyüpoğlu ve Omıan Ali Şelbum, Bayan Şükrü Kanat

A.ltçayı 60 pr, Nazım Ural, Mus- lı, Abdürrahman MurSAl, lbrahim 
~a Karaman ve Hasan T ahbaz Cerrah, Yahya Kurtulan aeçilmit-
SQ ııer lira vermişlerdir, ]erdir. 

Meı sinde Parli 
Kongreleri 

Mersin (Vatan) - Parti kon· 
greleri devam etmektedir. İçel 
merkez kazaeı kalabalık mümes
sillerin huzurile kongrelerini bi
tinm.işlerdir. Verilen raporlar ka-
bul edilmiş ve dileklerin tesbiti 
le icrasına teveısül olunmu§tUr. 
İdare heyetine seçilenler ııunlar
dır: Abdullah Ersoy, İsmail Safa 
Çiftçi, Enver Germen, Fahri 
Merzeci, Hamit Yalın, Veysel 
Arıkol. Hakkı Deniz. 

Erlere Kışhk Hediye 
Ankara (Vatan) - Kızılay

dan alınan m&lllınata göre, as-
kerlerimize kıılık hediyesi olarak 

Çorum merkez kazası ve köyleri 
halkının bugüne kadar verdikle
ri yünlü ve _pamuklu etya mikta
rı 2. 700 e varmıftır. Kayeeri hal
kı yeniden 441 parça muhtelif 
etya vermi§lerdir. Kırklareli hal
kı ilk partide 34_Q parça yünlü 
ve pamuklu iş giyeceği ile 1O7 3 
yün çorap ve 61 O yün eldiven 
vermişlerdir. 

Mersinin 
Kurtuluş Bayramı 
Mersin (Hususi) - Mersinin 

kurtuluş bayramı olan ikincika
nunun beşinci günü yapılacak me
rasim için hazırlıklara başlanmış
tır. Vali Sahip Örgenin reisliğin
de toplanan komite merasim 
programını hazırlamaktadır. 

liıte ihracatçılar tarahndan kabul kasından gönderilecektir. (Ren) in sol sahilini; (Pompe) kü- den evvel bu donanmal&rdan Us -
tün deniz kuvvetine ve hava fı

çillc Asyayı, Kilikyayı, Suriye ve 

Bergamada Tekirdağ -· a 
Fılistini zapt ve işgal için şi<ldetlı lolanna sahip obnak lfwındı. Bun
~e sürekli muharebelere giriştiler. lann da bir ayak derbesile bir an-
(o""'"t) Batıamyüs'ler sa.ıtanatm da yerden fışkınvermelerine imkan 

,.. __ 11:!-LL 9 -1....l-.1 Mahkim Nam-1- K--1 Gun" a·· 6
..... İ u.- ~yaa o-.ı 1& .... ~·- yıkarak Mısırı bir Roma vUAyetl yoktu. talya haıp sanayii içın 

Oldu Kutlulandı haline indirdi. (Cermanya) yı isti - muktazi iptidai maddelerden, kö. 
İzmir (Vatan) - Döğülmüı Tekirdağ, 22 (A.A.) _ Dün lAya teşebbüs ettl. Hhılı Akdeni - mürden, petrolden mahrumdu. Top· 

ltahvenin kilosunu 300 kuruşa T ekirdağı halkı büyük hemşeri- zin etrafında bir müdafaa hattı, rakları, üzerinde yaşıyanlan doyu
aattığından dolayı Orhaniye ma- leri vatanperver şair Namık Ke- emniyet kuşağı vücude getirmek racak kadar mahsul vermek kabı -
hallesinde 667 numaralı sokakta malin doğumunun 100 üncü yıl- maksadile girişilen bu harpler mi- liyetini haiz değildi. Sonra bin bu 
bakkal Celal Sezerler ihtikar su- dönümü münasebetile yurdun }attan sonra (107) yılına yani İm· kadar senelik esaretın tesirile u. 
çile adliyeye verilmiştir. Berga- her yanında olduğu gibi büyük parator (Trayan) ın bugünkü Ro- yuşmuş olan İtalyanlara beş on se· 
mada Gazi Paşa maha\lesinde bir tören yapmışlardır. Namık ı m nyanın bulunduğu havali, ya - ne de cenglverllk hasletleri aşılan 
bakkal Ömer Bahrinin evinde Kemalin doğduğu evin önündeki n ° zamanki Daçya'nın zaptırıa ka- ması daha güç bir işti. Hele bir z.a
gaz saklıyara'k satmadığı mahke· abide etrahnda yapılan ve vila- dar devam etti. manlar dağınık kabileler halinde 
mece sabit görülmüştür. Ömer yet erkanı ile bütün hemıerileri- Fakat nasıl ki z.amanımızda (Ma- bulunan Cermen'lcr, bu sefer bü. 
Bahrinin beıı yüz lira ceza ile be· 1 nin iştirak eyledikleri bu mera· jino) kalelerinin verdiği emniyet yük ve kuvvetli bir Devl~t olarak 
raber E.akişehire iki sene müd- 1 sime İstiklal marşile baıılanmııı hissi yüzünden FranM2.lar gaflet uy- (Dem.~} in kılıcı gibı ltalyanın 
detle ıürgün edilmesine karar ve etsiz vatanseverin hayatı ve kusuna dalarak felakete uğradılar başı üstunde duruyordu. 
verimuıtir. eserleri hakkında bir hıtabe irad ise, Romalıların da bütün kuvvetle- Bütün bu zorluklara ve vakıala · 

edilmiııtİT. rini karalarda daimi mücadele ha- ra rağmen Mussolıni, ne düşündu 

Çl'ftçı"y-ı Tohumluk Da'"'gıldı Bu hıtabeyi büyijk şairin mele- linde bulundurmak suretile .Akde- ise clüşüridü, bu çıkmaz yola girdı. 
.1 nlz etrafında tesis eyiedlklerı em V in.. 1 k ı· b .. k '' f • tepliler tarafından okunan millf - e ..,....,., mem e e mı ugun u ecı 

Edirne, 2 l (Vatan) - Trak

yadıı çiftçiye tohum tevzi iıleri 
ikmal edilmiştir. Ziraat Vekale

ti batarılan bu mühim iııten do
layı me.'lUluniyetini bildirmiştir. 

Dağılan tohumların miktarı 2 
milyon 80 J ,900 kilodur. 

Aydında Köy 
Birlikleri 

ıiırleri takip etmiştir. niyet kuşağı imparatorbık i(in duruma d{Şirdti.. 
----o- m~'um oldu. f-ta}yada karışıklıklar çıkması ih· 

AdanaOrmanlarında Bu mücadele ve muharebeler ve timalleri başgösterdiğinc dair orta· 
hAsıl olan sahte emniyet duygulan da dönen şayialar, insanın zihninı, 

Adana (Vatan) - Adana 
Orman idaresi müdürlüğünün vi· 
layete verdiği bir rapora göre, 
birinciteşrin ayında keşfi yapılan 
ve satışına müsaade edilen odun 
9920 kentaldir. Bundan 8600 
kentali tam tarife, 1320 kentali 

yüzünden asıl Akdeniz ve impara- ihtiyarsız, gerilere doğru sürükH.ı. 
torluğun ,.ekirdeği olan (Apenin) yor: 800 yılında, Papa aleyhinde 
yarım adası ihmal edildi. Ve bu çıkan bir isyanı bastırmak maksa· 
ihmalin cezası çok ağır oldu: dile İtalyaya girerek Romaya ge. 

len (Şarlman), orada Papa'nın elin· 
Vakıa imparatorluk, üçüncü asır- den garp imparatorluğu tacını 

da büyük kayıplara uğramadan J(iymi~-ti. Bugün de Bay Hitler'in, 
şarkta Sasanrlerin, garpta Alman- Mu.ssolini aleyhinde zuhur edecek 

de onda bir tarife ile zati ihtiyaç- ların hücumlarına karşı koyabilru. bir ayaklanmayı yatıştmnak için 
Aydın (Vatan} - Vilayetin lar içindir. Fakat 395 de (Etodosyüs) ün oıu 

1 ı (Şarhnan) ı taklide kalkması ihti. 
her tarafında köy birlik eri kuru • Ayrıca serbest satış irin de mile imparatorluk ikiye aynlınca ... malini hatıra getirmemek kabil ol-
muştur. muhtelif tarife kategorileri üze- (Cermen) kabileleri garp impara- muyor. 

Aydın merkez birliği 2000 li- rınden 7 300 kental kömür ve torluğunun şark ve şimal hudutla-
ra kadar bir para biriktirmiştir. rını zorladılar ve müdafaa hatlan- Her hal ve karda, İtalyanın 
Bu para ile köylülerin tarla yol- 3 7 5 3 1 kental odunun keşfi ya- nı yıkarak Akdeniz kıyılarına indı- (lılare JKJStrum) hulyasnun doğma -
ları üzerinde sulama kanalları pılmış ve satılmalarına miiaaade ler ve bir müddet sonra da bu im- dan ölmeğe mehltUnı bulunduğu bir 
ıslah edilecektir. 1 edilmiştir. paratorluğu tarihin sinesine göm- hakikattir. 

'~:~~~?~ · 1 geçeceğini zannetmiıtim. O sade- Dedi ki: açmadı. Bahçede dolaştım, ses- ye ba§ladım. Lörmovta yirmi 
·,·· .. ~ ·.. ce yüzünde garip bir mani ile - Hani en yakın köye gelince lendim, ktınse ses vermedi. Usul- kilometre kalmı§tı, fakat benim 

silktiğini hissederek ll!.landım. 
Başım dönüyor, gözlerim güç 

açılıyordu. Beni .. W.elıyenin Frans 
olduğunu, korku ile açılan gözle
rinin bana merakla baktığını gör
düm: 

Zabıta ve AP Bomanı 
Y ozon: Martin Porlobe- Çeviren: Renan A. E. Yalman 
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bana baktı ve fU ıözleri söyledi: inmenizı söylemıştnn. unuttunuz ca garajın kapısını ittim. İçinde artık Üerliyecek ha'lim yoktu. 
- Hele ıükür. anladınız. Fa- mu? yepyeni bir Ford otomobili var- Otomobili durdurup yere indim. 

kat niçin burada indiniz? I Ben ~iç ses çıkarmadım. dı. Otomobllin kapısı kilitli de- Gözlerim açık dJramıyor, bacak-

' 

- Nerede inecektim? Sadece başımı sallıyarak bu işin ğildi. Motörün anahtan da içen· !arımın her biri sanki yüz kilo 
- Ne demek istediğimi anlı- tuhaf taraflarını düşünmiye baş· deki ceplerin birisinde idi. He- ağırlığında imiş gibi kımıldana

yoraunuz, fakat iti aptallığa vu- !adım. Biraz sonra o tekrar ko- men bahçenin demir kapısını ar- mıyordu. Biraz yürüsem açılırım 
ruyorsunuz. Benimle beraber iş ]umu tuttu. Bu defa sabrım tü- dına kadar açtım . Fordun içine zannettim. Fakat bunun mümkün 
birliği yapmıyacaksınız. Bu anla- kenmişti. Adeta haykırırcasına: bindim ve sokağa çıktım. Frans, olamıyacaiını anladım. Frans da 
ıııldı. Fakat yarı yolda otomobil- - Bu kadar budalalık kafi .• Krayılerin içinde oturuyordu. ıon derece yorgun olduğumu far. 
den inmiye ne lüzum var~ Artık bıktım sizden.. Hiç hayret etmeden yüzüme ba- ketmit olacak ki hemen direksi-

y .. 1•.~ediğini yaparak ona .bakt~m: 1 a~t.. bundan sonra artık siz hiç Ben hayretk yüziıne bakıyor· I Dedim ve yine saatte seksen kıyordu . Bir işaret ettim. Hemen yona geçti. ve baııa §U sözleri 
\ızunde bambaşka hır mana hır §eye karışmıyacaksınız. Her dum: kilometre ile yürümekte devam anladı, direksiyona geçti. Benim söyledi: 

"ardı. .1 şeyi h:n yapacağ~m. Hem bura· ! - Öyle ıaşkın ıaşkın ağzınızı ettim. Eli hala kolumun üzerinde çıktığım bahçe kapısından içeri - Kendi kendimden utanı· 

- Peki. peJci.. uyandım. Du
runuz, dedim. 

O ağlamıya hazırlanan titrek 
bir eesle: 

- Sizi bayılmıı veya... Öl· 
müş zannettim, dedi. 

- Biraz daha uyumasaydım, 
ölecektim. Fakat çok şükür uyu· 
dum da kendime geldim . 

Gözlerimi uğu~turarak etrafa 
baktım: 

Nereye geldik·~ diye sor-

. - Bütün bu meseleler be!.ı d~ emır verecek olan da benırn. açıp yüzüme bakmayınız. Haydi idi Çekm:yoıdu . Böylece dört bizim emektar Knysler.i soktu, yorum. Sizi bu korkunç macera• 
'~den çok alakadar eder degıl Sıze ne oluyor? bininiz, en yakın köyde inersi- buçuğa kadar gittik. O kadar 1 t! garaja kadar götürdü, yerlet- ya nuıl ıürükledim ~ Ne kadar 
ltıı) . Anlaşılan her ikimizin de si~i: n.~:. a~nlınz. Sizi de ~etimden yorulmu;ıtum .. k_~ midem bulanı· ı tirdi. Sonra kapıları süzclce ka- pişmanım bilseniz ••• Haydi biraz 

itiraf etmiye mecbur oldum: n bozuktu. Bozulmıyacak gıbı surukhyerek ba11nızı belaya sok· ı yor, başım donuyordu. pıyarak geldi, benim yanıma otur- uyuyunuz, dinleniniz. Ben oto-
- Evet .. öyle. değildi ki .. ben de onun yaptığı- mak i&temiyorum. Vazgeçtim. Yolun iki tarafında bahçe için- du. ikimizin de elleri titriyordu. mobili Lörmovta kadar kullanı- dum. 

l Bu zamana kadar işin idaresini nı yapmak istedim . • Mektep ço- Hiç cevap vermeden yerime de evler vardı. Bir müddet daha Fakat kalplerimizdeki sevinç rım. Orada ne yapacağımızı dü- Lörınovta bir buçulc kilo-
~n ele almıştım. Bu doğru idi. cuğu gibi dargınlık oyunu oyna- geçtim, oturdum. Otomobili sa- yolumuza devam ettik. Yolun en yüzlerimize aksetmi~ti. Gözleri- ıünürüz. Ne dersiniz~ me~e kaldı. Saat de altı buçuk 
rakat Frans'ın takındığı bu hır· dım. Otomobilin kapısını açtım. atte seksen ıle sürüyordu:n. Yo- sonunda pancurları kapalı bir ev miz parlak. ~udaklanmız müte- Ben uykuya daldığımı ve ona 1 Jedı. 
~ın tavır hlç de ho,uma gitmi- .A:şağı indim ve arabanın muka- lun .dönüm. ~oktalarında adeta vardı. Bu ev~ bahçe kapısı ve bessım yolumuza devam ettik. cevap bile verecek halde olma·! :- B~y~e bir s;:ıacn. fa~la uyu· 
~ordu. bil tarafına dayanıp durdum. devrılecek gıbı yana yatıyorduk. altındaki garajın kapısı aralıktı. X X d _ k f ı_ d bild' '"' dugum ıçın affınızı dılenm. Fa-

N d k
. . Tah . tt·- · "b • h ek B" k'" dk F k d B" d b ' d d b 'I ıgımı anca ar-K.e e nr ...... e . k ı · d d w •ıd· k d - e eme ıstıyoraunuz, an- • mın e ıgım gl ı ar et et- ır oye var ı . a at onu a ır en ıre ur um ve otomo ı - • . . . • . "t e ım e egı ı. uvnm · ura· 

1-ınadım, dedim. ı medi. Ben fırstattan istifade he- I ayni süratle katederek geçtik. I den atladım. Evin kapısına gel· j Be§e dogru artık uyanık dura-
1 
kadar sonra ıdı bilmıyorum. Bı- t.audım. 

- Bu yaptığınız iııkr hana men otomobilin direksiyonuna O sırada yme kolumu tuttu. dim. Zili hızla çaldım. Hiç kimee cak halim yoktu. Bunu hi.eetmi- Iİ8İnin beni omuzlanm4aa t-~ 1 (Arkaa var) 
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HİKAYE~ 
•• 

Olü Odasında Tebessüm 
D. H. Lawrence 

[Lıwrence, Leydi Çeterll roma -
nını ynzan meşhur İngiliz mu· 
harrlrldlr. Aşağıdaki hlkfıyr~ 

gen~ yaşında ,;r.remden ölen mu· 
harrlrln ~~me hlk~yelertnden 

biridir. Hem mnharrlr, h,.m N'S· 

f'all1 olan bu muharririn htı'ffi

slyctl insanları olcluf,"11 gibi gör
mek \ "C çlzmekUr.) 

Kendine bir nevi ceza olmak Uze
re trende bUtUn gece oturmıya ka
rar vermişti. Telgraf s:ıdece şöyle 

söylUyordu: c0pheli3.nın vaziyeti va 
himdlr.> 

Bu şartlar altında gidip yataklı 

vagonda yatmak ona saygısızlık his
sini veriyordu. Böylece, birinci sınıf 
kompartimamnde. Fransanın llzerl -
ne gecenin karanlığı ço"kerken bez
gin bir halde oturuyordu. 

Ruhunda ağır ve karanlık bir yUk 
hissediyordu: Bu ağırlık sırf kederle 
kabarmış bir çıban gibi bUtlln lwı
sını tazyik edıyordu. Hayatı daima 
ciddiye alınıştı. Şimdi bu clddtlik bil 
tiln benliğini isUlA ctm~ti. Yakışıklı 
ve mağmum ylizU, ıstırapla çatılmış 
siyah ve gür kaşları ile çarmıha ge
rilmiş lsanm yilzUntı pekAla temsil 
edebilirdi. 

Trende gece bir ~ennem gibi idi: 
Hiçbir şey hakiki değildi. Karşısın

daki iki ihtiyar İngiliz ksdmma bak
tı . naha yaşarken ölmllş sayılabilir
lerdi. Kendisi de sanki biraz öyle de
ğil miydi? 

Huduttaki dağlardan durgun ve 
ıcurşunl bir şafak sökmliştU. Hiçbir 
şey görmlyen gözlerle ortalığı sey
rediyordu. 

1talyaya gelmişlerdi. Hafif bir ne!
reUe açıklığa baktı. Artık fazla bir 
şey hlssetmiye mecali kalmadığı için 
denizi ve zeytinlikleri görünce sade
ce ııönUk bir nefret duydu. 

Ophelfanm inzivaya çekllmeğe ka
rar verdiği, Mavi Hemşireler, yur -
duna vardığı zaman gene gece ol -

' mu!Jtu. Derhal baş hemşirenin oda -
ııına kabul olundu. Hemşire ayağa 
kalkTp sessizce sela.m verdikten son
ra. Fransızca: 

<Söylemek bana acı geliyor amma 
kıırınız bu gUn öğleden sonra öldU!> 
dedi. 

Fazla bir şey hissetmeden dons 
kaldı. Fakat bir rahibe ben~yen ya
kısıklı ve sert yüzUndekl gözleri bir 
~luğa dalmış gibi idi. 

Baş hemşire beyaz elini hafifçe o
nun omuzlarına koyup, öne doğru 
cjtllerek yüztine baktı, ve tatlı yu -
muşak blr sesle cCesaret, dedi, ol -
maz mı?> 

Çeviren : Leyla Kara 
Her Uç yUzde de bu tebes~üm le· karnk parıldıyordu. ve Mathf!V gene 

ğişik bir ifade alıyor, sanki ile; mUs· bır tebcsslimUn içini gıcıkladığmı 
tesna çiçek açıyordu. Solgun genç hissetti. Tekdir eder gibi kadınlara: 
rahlbenlnklndc şeytanca hlr vecde c Buraya baksanıza> dedi cBen 
karı,:ııı ıztıraba benzlvc'l lJI,. mllna çok rahatsızım, gitsem daha iyi ola
vardı. Fakat nöbetçi rıthl' ":ı ' ı, bu ı cak.> 
esmer \"C çatık kaşlı eski t• iv •! yU:ı: Onla!' cazip btr şaşkınlıkla dolaşı· 
1U kadının r.lmasında eski zamanla- 1 yorlardı. Metlıev kapıya doğru yUril· 
nn mizahını lın tırlatan '"On derece dU. Fakat yUrUrken, gtlrhttt hf'mŞi· 
ince bir tebessüm hlLrıl oldu : Cesur renin siyah gözlerinin kuyr,,."tundaki 
ve mUphem bir E t rUsk teh~mU! tükenmez cazibeye kapılarak tekrar 

Mathev gibi seçkin ytlzltl baş hem- tebessüm et'miye ba~ladı. K11dmm. 
şire tebet:süm etmemiye çalışıyordu. iki sevişen kumnı gibi birbirine ke
Fakat Matlıev'nun muzip ve alaycı netlenen esmer etlerini şehvani bir 
yUzü kadına çevrilmiş kaldıkça ba- hisle yakalamak içinden geçti. 
şını indlrmlve mecbur oldn. İçinden bir 11~ sanki cGUnahktı. -

Ve kadının yüzUndekl tebe!ısUm rım:t diyerek kendi kendine uluyor-
genişledi btitUn yUzUnll kapladı. du. İçi böyle uh.rrken bile. bir ~y mil 

Genç solgun hemşire birdenbire el- tem11dlyen (tebessüm et) diye onu 
lerlJe ylizUnll kapadı. BUtUn vUcudU dürtUyordu. 
sarsılıyordu. Baş hemşire elini ge."lt Muazzam odada yamız kalan Uç 
kızın omuzuna koyarak, İtalyan he- kadın bakıştılar. Bir an için ellerl
yacanllıı bir şeyler mmldandı: cZa- ni tıpkı birdenbire havalanan ve tek 
vallı küçük! Ağla, öyle ise ağ-la!> rar dallarına konan altı kuş gibi ha
Fakat heyecanın tesiri, içine tıkanan vayn kaldırdılar. 
kahkahayı çıkarmıya mAn! oluyor- Ba,ş hemşire: (Zavallı!) diye acı • 
du. yan bir sesle mırıldandı. 

Esmer gürbllz hemşire sabit te - Genç hemşire Uz ııeeile ve heye-
bcssUmU ile tesblhini sıkıyordu. canla, cEvet, evet zavallı> diye tas· 

Mathev, birdenbire yutağa döndU, d1k etti. Karanlık yUzlfuıü ses çıkar
kansmm kendisini görüp görmediği- madı. 

ni anlamak istiyordu. Bu bir nevi Üç takkeli baş bıriblrine yaklaştı 
korku hareketi idi. ve ilk defa olarak Ophellanın dudak· 

Ophelianın sivri, kUc;tik, ölU bur- Jarındaki silik ve mlistehzl kıvrıntı· 
nu havada, o kndıır g{lzel ve mer - yı gördüler. Tellşla ve hayretle bak
ham~t uyandıran bir halde yatıyor- tılar. Genç heyecanlı hemŞire cDe -
du ki-. tnatçı bir çocuğun ifadesini mek ki, yüzdeki bu ifadeyi derhal 
taşıyan yUztınde sanki o inat ebedi- görmüş.> diye ra.;ıe içinde fısıldadı. 
yen tesblt edilmişti. Mnthev"nun yil- Baş hem~re ince iıtlemell örttı De 
ztlnden tebcssttm slllndl, verine derin donmuş yüzU kapadı. Sonra hepsi tee 
bir mnzlQmiyet geçti. Ağ\amıyordu, bllılerlnl çekerek birer dua mmldan
sadece hiçbir şey ifade etmlyen göz dılar. 

lerie bakıyordu. YUzUndeki mAnasn- Karanlık yllzlU, gUrbUz hemşire 
Jık gittikçe derinleşiyordu: cEr geç elindeki kUçük mukaddes kitapla. tek 
bu fztırabın beni beklediğini biliyor- rar oturdu; öbür iklı!I de hafif adnn
dum!> diyor gibi idi. tarla kapıya. doğ'ru kayar gibi gidip, 

Knnsı o kadar güzel, o kadar ço- bUyUk ve aydınlık koridora çıktılar. 
cuk tablatll. o kadar zeki. o kadar Slyah uzun elblaelerile sanki bir ne
inatçı, o kadar bitkin karısı ölmU~- hirde yüzen siyah kuğu kuşları gibi 
til. Bütün bu htıdlııe ona öyle bir boş J ilerlerken birdenbire duralıı.dılar. İ· 
hık hissini veriyordu ki ... kisi de uzakta korkloruıl nihayetinde 

On senedenberi evli idiler. C"'rt>rç! tereddütle duran biçare bir adam 
kendisine hiçbir zaman kusursuz dıo- görmüşlerdi. Ba!J hemşire derhal a
nilcmezdl, faknt Ophella dn daima dmılarını sıklaştırdı. Mathev bu bol 
sözUnU geçirmek isterdi. Ophella onu elbiseli, çerçevelenml• yUzlU, ve elle
illll>h~lz sevml~tt. fo.l<at gtln ~ - r1 görün.mlyen kadınların kendine 
tfkçe inadı artmı<ı. kocaımu bir hay- doğru geldiklerini gördll. Genç hem
lı defa brrakmış, b!~ok httı:ınhklar şlre biraz geriden sUrUklenerek ge
yapmış, dnnlmış, krzmış ve kaçmış- llyordu. 
tı, fakat' her defasında da dönUp gel- Mathev sokakta imiş gibi cPar-
mlştl. don> dedi cŞapkamı burada bir yer-

Hiç çocukları olmamıştı, halbuki de unubnu41Jm.> 

Mathev o kadar çocuk istemişti ki... Kolunu UrnltJılz bir hareketle saııa
!çini baııtan başa hllztın kanladı. Şhn dı. Hiçbir inııan yüzü bu kadar te • 
dl Ophe.lla bir daha geri dönmiye - bessümsUz olamazdı. 
cektı. 

Mathev geri çekildi. Ne zaman bir 
kadm kendisine bu şekilde e~lse da· 
lm::ı bir rahatsızlık hissederdi. Bol Bn on llçUncll ıfofası idi ve artık 
ctr~lne ra~en baş hemşire hll.l!ı ebedlven gitmişti. Fakat hakikaten 
çok kadındı. gitmiş miydi') 

İ'lglllzce cevap verdi : uDoğru.. Kendisi de hll'bir zaman kusursu? 
Kr'l'ldlsinl görebilir miyim?> bir insan olamamıştı. Kendi kusur-
Baş hemşire zile baştı, derhal ba~ larmı dUşUmnlye karar verdi. Kandil 

ka bir hemşire göztlktU. ~oluk bir lerin arkasına çekilen, ve şimdi ken
P: rç kızdı Fakat e!A gözlrr1.-ıdc hMn dlsi ile gayri muayven bir yer ara
m'lsumiyet hem de şeytanlık giht bir ı smda çırpınır gibi gözUken fiç beyaz 
şey \•nrdı. Yaşlı kadın mmld:ıı''ll"C.rt takkeli kadına doğru birdenbire dön
' · " nl bir birine takdim etti, ve dil; gözleri parladı, dl!Jlerinl gö.~tere-

'"'"'"Ç kız utangaç hafif bir selll.m rek, (Ben de günahkflnm!) diye hrr
, ... rdl F ak at Matlıev, bir can klı•lı\ !adı. Baş hemşire korktu ve iki elle
'!"a"ll\ tıaldırır gibi elini uzattı. C mı; rinl yuvasma sığınan çifte kuşlar gi

rahlbe, göğsünde kavuştur-nuş oldu- bi elbisesinin bol kollarma soktu çı
~u bem beyaz ellerinden birini uyu- kardı. 

ysn bir ku!J cansızlığı ile çıkar fi sı- Mathcv başım eğdi. kaçmıya ha-
kılarak adama verdi. zırlıı.nıyor , etrafı tetkik ediyordu. 

Genç adam yeisinin nihayetsiz ka Baş hemşire arkadan, teebihini çe-
'"Bnlığı içinde: cNe gUzel el.> diye kerek yavaşça bir dua mmldandı. 

dllşUndU. Genç, solgun hemşire ortadan kay -
Heybetli, fakat serin koridorlardan bolmuştu. Fakat g{lrbilz, karanlık 

geçerek bir odnnın kapısını vurdu - çehreli hemşirenin siyah gözleri ebe
lar. Mathev uzak bir tılemde olması- diyen eğlenen iki yıldız gibi ona ba
na rağmen önünde zarif ve telAşlı yU 

.,,. fil 

BaglDkl Progra111 
8 Program, 8,03 Ajans haberleri, 

8,18 Ha.fi! mUzık (Pl.), 8,415 Ev ka
dını - Komışma 

12.30 Program, 12,33 Muhteıit pr· 
kılar, 12,50 Ajans haberleri, 13,05 
Halk türküleri, 13,20 Karışık prog
ram (Pi.). 

18 Program, 18,03 Radyo caz or -
kestrası, 18,40 Kar~ık program -
şarkı, türkU ve taksimler, 19,15 Tlno 
Rossi plAkları, 19,30 Ajans haberleri, 
19,<i5 Radyo ince saz heyeti, 20,15 
Radyo ga;etesi. 20,<i5 Akordeon so
loları 21 Dinleyici istekleri, 21,30 Ko· 
nuşma 21,45 Radyo orkestrası 22,30 
Ajans haberleri, 22,45 Cazbant (Pl.), 
23,25 Yannkl program ve kapanış. 

(ABD OZAN) 
dedlllililz Şerftler; Çil Sıtır Btlrıe Tapıl11111 Pas· 
tarma we Sacaklan TiJ••ler de Ba11l Ol11r. VDD• 
11ıklara 4 Metre11en 10 Metreıe Kadar Olu ba 
Solacaalar Bammın Emerek Bir Çok TeldlkeU 
Baıtahklara Tol Açarlar. Balardaa Blll"talmak 
lçlD En BlrlDcl Deva TIMOFUI dar. Batalarul l91Dde 
Tarz.a lstımall Tazıhdar. Bar Ecuaede Balaa11r. 

rUyen kadının bol ve siyah etekleri
nin tesiri altında idi. Kapı açılınca 
dehşet içinde kaldr, bu yüksek ta -
\"B.nlı muazzam odada, beyaz bir ya
tağın etrafında kandiller yanıyor -
du. Bir hemşire kandillerin yanında 
oturuyordu. Dua kitabından batını 

kaldmp baktı~ı zaman, beyaz bonesi 
altında ylizll iptidnt ve karanlık gö
rUnUyordu Bu gUrbUz kadın kalktı, 

hn!l!çe eğildi, ve Mathev koyu ma
vi ipekli göğUslUğU UstUnde krem 
rengi esmer ellerin bir tesbih sıkıştır
dı~nı farketti. 

üç hemşire kat kat ipekli siyah e
te!ldrrlle tell'lşla yntağln başı ucunda 
t">p]P'ldılar. Baş hemşire eğilerek bO 
yUk bir nezakeUe ö!Untln yüzündeki 
heye.z dantel tfilü kaldırdı. 

Sıhhat Vekaletinin müaaadeıin i haizdir. Reçete ile satılır. 

Mathev karısının yilzUndekl, harl
kullıde sUktknu görünce birdenbire 
ruhunun derinliğinde bir kahkaha 
peyda oldu, ve o zaman hafif bir ho
murtudan sonra, yUzUnde acayip bir 
tebessüm belirdi. 

t~ç rahibe kandillerin bir No~I a
ttarı gibi titrek ve hararetli ziyaları 
nltı'ldıı. der.in bir merhametle ons ba
kıvorlnrdı. 

TİMOFUJ, 1 İMOFUJ, TIMOFU.J 

~--·------------------....:' 
ŞI RKETI HA YRIYEDEN : 

DiKKAT 
All\"al dolayr He kara aaldl vaıtıtaıannrn azhtrnı liSzönUnde ta-

tan Şirketi Hayrlyece Sayın halkm ifltirahatlnl temin ve yolculuklarım 

teshll itin Kı~ tarlfllf!lnde Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme, Ortaköy, 

Beı;lktuş \C Köprü arasında azbnt>t ve •~det seferleri olarak 42 poata

nın tertip edllıliğl nan olunur. 

ayın )"olcular bu ıııeferlerl muhte\1 hU5us1 tarifeyi yukanda yazılı 

L"kele gişelerinden meccanen alablllrler. 
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BULMACA 

!---+--+--

_..._ ___ _ 

Soldan Sağa: 1 - Bir çiçek - Ceri· 
ha 2 - Temiz - Bed dua 3 - SUrat
Bir dağ silsilesi 4 - Çatık yllzlil -
Söz 5 -- Bir nida - Akılsız 6 - Pay
dos - Yakma al 7 - Ulemanın ba.şl

na sardığı - Nota 8 - Köpek - Me -
ram - Adet 9 - Işık - Geçici 10 -
Bir vapur işletme idaresi - İdareye 
ait 11 - Gayrete gel. 
Yukarıdan Aı;atıya: 1 - Eziyet -

Akıl 2 - Bir böcek - Uzayıp kısalır 

3 - BJr meyv& - BUytUc baba - Ha
tırlama <i - Emreden - Avuç IS -

Tatlı su balığı 6 - Zengin - KU:fre -
den 7 - İnsan - Ba.f >ta 8 - M&hal
Kapı - Ekmek 9 - Tenbelllk - Adet 
10 - Şanslı 11 - Renk - Kaçak. 

DV'NKV" BULMACANIN HALLİ: 
Soldan Sap: 1 - Kaçak - Ray 

2 - Adak - Yok - I.a 3 - Yıkar -
Şagil 4 - Anıran - Bela ıs - Refa
kat 6 - Tazelik 7 - Dar - Dinar 
8 - Er - Dalak - Ma 9 - Alenen -
Teb 10 - Ubur - Taze 11 - Biten -
Keder. 

Yukandan A~ğı: 1 - Kayak - De 
U B 2 - Adrn - Farabi 3 - Çakır -
Lut 4 - Akaret - Dere 6 - Rafadan 

6 - Naziler 7 - Hoş - Kenan 8 -
Kabalık - Te 9 - Getir - Tad 10 -
Alil - Meze 11 - Yalak - Haber 

Ahaae tlcreu 
ltirkiye dahilinde: 

• aylıık 

1400 760 ~ 1!)0 kW"Uf 

r !aric memleketı.: 

a aylık Aylık 

2700 uıo 800 Kr. yoktur 

MEŞHUR 

HAC 1 
BEKi 

Tıc:arethanelerinde 
Kaymaklı Lokum 130, 
Kestane Şekeri 120, Tahin 
Helvaaı 50, Şam Baklavuı 

90, Kırk Katlı Saray 

"--llıııiBmaklm•mvan ... ıı.o .. _.~. 

~..-----~ 
KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 
Mi DE 

EKŞILlK VE 
YANMALARINA 
kar~, fazla veya içkili bir 
yemekten ıonra hiuedilen 
AGRI ve ŞİŞKiNLİKLERE 
kar§ı zararsız ve faydalı bir 
çare olan: 

alınız. 

MiDE VE 
BARSAKLARI 
alııtırınaz ve zarar verme:?. 
Horoz markasına dikkat. 
Tercihen büyük fİşelerini 
alınız. Zira daha ekonomik• 
tir. 

Y aloız toptan için: Yeni
poıtahane arkasında 31 No. 
da MAZON ve BOTION 
Ecza depoıu. , 

Devlet Demiryollan il anlan 
idarece temin edilip mllteahhlde verilecek 500 ton blister bakırın 

işlenerek mamul halde idareye teslimi 1'i 21/1/19U Balı gUnU saat 16 de 
pazarlıkla llıale edilecektir. Tahmin edilen bedel (158900) liradır. Pa

zarlık Ankarada idare binası içinde maı.ıeme d&tremnde toplanan ko
misyonca yapılacaktır. 

Taliplerin ayru gUn ve saatte teklif ve kanuni vesikalartle birlik· 
te kom!Byona müracaat etmeleri lAzımdır. 

Bu işe alt şartnameler Haydarpaşa'da teeellüm ve sevk 'lefllğinden 
ve Ankarada malzeme da.lreSinden parasız olarak alınabilir. (11921) 

San' atkar işçi Aranıyor 
Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğünden: 

Eskişehir ve Sıvas cer atelyelerinde çall.fUnlmak üzere muhtelif 
derecelerde tesviyeci, tornacı, frezeci, kaynakçı, kazancı, boyacı, dök
meci, demin:!, suııtacI Ue birine! sınıf marangoza ihtiyaç vardır. Mat
JQp evsafta. olanlar imtihanda gösterecekleri liyakat derecderine göre 
tavzif edlleceklerdlr. Taliplerin bulunduk.lan mmtakalardaki işletme 
müdürlUklerine, Esklşchlr ve Sıva.sta. ateıyeler müdUrlWdeırine ve An-
karada da cer dairesine müracaatları UA.n olunur. (8612-·11783) , ................................... , 

Devlet Denlzyollan 
işletmesi banıarı 

23 Birincikanundan 30 Birin .. 
cikAnuna Kadar 

Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 
Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacaklan Rıhtımlar 

Karadeniz uttnu - Sah 12 de (Aksu), Peıııembe 12 de (Ege) 
ve Pazar 16 da (Erzurum) Galata rıftbmm· 

Bartın battm• 

Mudanya t.attıoa 

tıaroz. battma 

Ayv~l: t "tma 

dan. 

Salı 18 de (Anafarta), Cumarteei 18 de (An
talya). Sirkeci rıhtmımdan . 

Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarşamba., Per-
9embe, cuma 16 da (MarakaZ). Cumartesi 
H de (Trak) ve Pazar 9,50 de (Marakaz). 
Galata rıhtmımdan. 

Pazartesı, Çar9amba ve Cuma 8,15 de 
(Trak). Galata rıhtunmdan. Ayrıca Çar
şamba 20 de (Mersin), Cumarteei 20 de (Sa 
adet). Tophane rıhtımından. 

Salı ve CUm& 19 da (Seyyar). Tophane nh· 
tımından. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtunmdan. 

ÇaI"\WYlbe. 15 de {Bursa), Cumartesi 15 de 
CMerain). Sirkeci rıhtımından. 

lZlftir ıUrat hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata nhtunmdan. 

tmrn aralık poatMr - Per~mbe 13 de (Tırhan). Galata rıhtunm-
dan. 

(120157) 

NOT ı 

Vapur sefeı·leri t.akkında her tUr111 malCmat qağıda telefon nu
maraları yc.:ılı acentelel'.lmizden öğrenileb1'ir. 

Galata Baş Acentellfi - Galata rıhturu, Limanlar 

Umum MUdllrlJğU bu.as. 
altında. ~362 

Ga! !.a Şube Are::ıteııtı - Galata rıhtımı, Mıntaka Ll- ı 

rran Re~llği binası altında 40133 1 
Sirkeci Şube Acenk:!ğt 

Altı göz birdenbire korku ile kı -
prrdsdı, sonra de~şti, ve hayrc-te ln
kılıl.p etti. Kandilin lşığmd:1 onı. a 
clzle bakan hemşirelerin ytlzl !rinde 
yavaş yavaş gayri ihtiyari ve garlı, 
bir tebessüm bc1lrmlye ba.şladı. 

L .. ___ _. __________ ., ,_ - Slı~:cci, Yolcu e:ı' .)nu. 227'# 1 

' ... ~ . 

YAYLA, Hep YAYLA1 

Bir bakkal dUkkAnmdasınız. İçeriye bir müşteri girdi ve şöyle 
bir talepte bulundu: 

- Bana bir paket mrbma versenize.-

Derhal hükmedebilirsiniz ki, karşınızda gözU bağlı hareket eden, 

ağzmm tadını bllmlyen neviden bir insan vardır. 

Bilerek ve düşünerek hareket eden, ağzının tadını bilen a,danl 

ne mi yapar? 

Herhalde gözU bağlı hareket etmez sadece der kl: 

- Tayla makarnası istertm! 

(YAYLA) Memleketin en bUyUk makarna fabrikasıdır. Anadolu 

yaylasının meşhur sert buğdaylarının irmlğini alır, makarnasını 

onunla yapar. Sergilerde mükti!atıar kazanmasının, her tarafta 

aranmasmm ve sevilmesinin hikmeti badur. 

GözU bağlı hareket eden neviden bir insan olınadığmm kendi 

kendlnlz isbat ediniz. 

Bakkalınızdan makama alırken (YAYLA!) diye ısrar edinis
ANKARA MAKARNA FABRlKALA.Rl 

ŞEMSl DEMİRKA..l'll ve ORTA<ll 

' ~~·· - ... 

1 

1et Lir~ Lira 

ı !Git = ıooo-

1 1MI = ,...._ 
1 "lC> ::=r 11•'·-
' At - ....... 
1 Zil - ......... 
il lM = ........ 
80 111 = .....,_ 

llO 21 ::ıı 
...._ 

Tüdô7e it Badr...,.. Para yamm.kl. yalım l*'9 Di
riktirmit olmu, .,,_ aamanda talıhinisi de d-.emif 

olununm. 

K.etldelel": & Şaba&, Z Jıılap. I Kumbaralı ve lnmıbanus 1a .. 
ı .6i\11~31t, S lldndtefrw ta- aaplarmda on az ellJ ıtra.• bıt-

!1bler1Dde )apUu lwwılar ıuıraya clahll ed.Wıleı 

Sahibi ve N~lyat MUdUril: AHMET EMİN YALMAN 
Buıldıp Yer: VATAN .MATBAAE.I 

rl 


