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AHMET EMiN YALMAN 

YAYLA 
Aa&dolunan saf, yt1bek yaylalan 
dlblyaDlll en meşbur ııeı1 butdayım 
yeıı.ttrtr. Ba bafdaylann lrmltt 

a.luur bununla 

YAYLA MAKARNASI 
yapdır. Büttln b&kkallarda baJunur. 
Ankara Yayla Makarna Fabrikalan 
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Oemokrasiyi 
Teşkilatlan

dırmak İşi 
lstanbul parti teşkilltına 
kör kadı tipi bir başkan, 
seçUmesinin .delllet ettiği 

mlna 

\'azan: Ahmet Emin YALMAN 

Su Baskınına Uğrayan Yerlerde ı 
Her Türlü Yardım Tedbirleri Alındı 

• 
Şimdiye Kadar insan ve Hayvan 

Zayiatı Olmadığı Anlaşıldı 
T ürkiyede halkın ruhuna 

.kök salmıı tabii bir de- Bursa, 29 (A.A.) - Kemal- ' ratı devam etmektedir. Kemal- ·halle.ini istila etmit bulumnalata· 
"°krui vardır. Eier bunu vakit pata ve Karacabey.deki seylap pafa ile telefon irttbatı keailmit· dır. Su buan yerlerin halkı daha •e zamanile gözönlinde tutabil- 1 geçen seneki haddini bulmuı ve tir. Bu kaza merkezindeki vaziyet evvel tahliye olunmuıtur. Kemal. 
leydik v manasını kavrasaydık, Karacabeyde bu haddi de aımıı- geçen seneki manzarayı almıt bu- papnın ortasındaki beton köprü-ı 

ui ha~atımızda demokrasiyi tır. Dün akpma .kadar vilayete lunmakla beraber geçen aeylap· yü de tamamen sular kaplamııbr. 
·ı Ati d ak lıfl büsbütün gelen malumata göre, Uluabad taki acı tecrübderden i.tifade Uluabad köprüsünün üat kıamın• 
~ a b'.1 ~~I alırdı. O zaman köprüsünden Karacabeye kadar edilerek vilayetçe çok eaMı ted- daki koruluklar bile sulara gömül. 
~t ır erkeze doğru kuvvet• olan ıoae ve iki taraf tamamen birler aldırılmıı bulunduğundan, müıtür. Vilayet jandarma alay 

b" 
1 

hen ek t ba§lardı ki bu hare- su altındadır. Karacabey ile Bur• ıimdive kadar insan ve hayvan ltomutanile nafia müdürü Kemalb · a~ k e defa olarak birinci sa arasında münakalat dunnuı zayiatı olmadığı anlaıılmaktadır. j pafada bulunmaktadır. Balıkesir 
"yü: M~llet Meclisinde ifade im- ise de telefon ve telgraf muhabe· Sular Kemalpapnın birkaç ma· (Devamı: Sa. a. 8ü. 6 da) * 
ını bulmuıtur. 

Böyle olamamasına iki sebep 
•ardır. Birincisi. meırutiyet dev
tinde demokrasinin tatbikattaki 
tekillerini bütün iyi ve kötü taraf· 
1-rile beraber hariçten kopye et• 
-.emiz ve ithalat eıyası diye ge· 
len bu ıekillerin geriye fena izler 
bırakmasıdır. 

Cümhuriyet Halk Partili bu te• 
~ı hiç ıüpbe yok ki candan 
~yor. Zaten biz bugün demokra. 
linin tetkilatlandırılmuı ifinde; 
ilariçte kopye edilmiye l&yık bir 
lb.iu.l bulamamak vaziyetine gel· 
dik. Artık hiçbir itte dıf&l'lDlll ha
tır esvabını uysun, uymuııı. üze• 
tiınize geçirmiye razı deiiliz.. Ea
V&bımw kendı vücüdumuze, ken· 
clı ıntıyaçtarımıza göre bıçecek bir 
ilaıe gelmlf bulunuyoruz. Bugün· 
ltü parti ta§kııitıı bu bakımdan 
hnnki Türk demokruiaınin bir 
lnekı.ebi manzaıuını gösteriyor. 

Halk Partiainin latanbul Vila
>'eti kongreaı münuebetiie kendi 
ltendıme aordum: Halk Partisi. 
demouuı mektebi aıfatile jyi va
ıue goniyor mu? 

Talebe Teşkilô.tı için 
Harekete Geçiliyor 
Bugün Ünive~sitede Valimizin ve Parti 
Başkanının İştirakiyle T oplanh Yapılacak 

Türkler ve Yunanlılar 
Aynı Gayelere 

Tesanütle Bakıyorlar 
Atina. 29 (A.A.) - Yunan 

matbuat nazın B. Nikoludia, Mı· 
atrda çıkan cElahram> gazetesi 
muhabirinin, c Yunanietan tara.fın· 
dan yapılan harbin mlnuı ne
dir? .. > sualine fU cevabı vermiı· 
tir: 

c- Bu harp, Yunanistan için bir 
iatikli.l ve memleketin müdafauı 
harbidir.> Muhabirin, cYunan 
zaferlerinin komfU memleketler 
üzerindeki teairleri> hakkındaki 
sualine de B. N*oludis §Öyle de
miftir: 

(Denmı: 8&. a, 8L ' te) 

Bulgar Meclisi 
Mihvere iltihak 

Teklifini Re 1detti 

lngi /izler .;>im diye 
Kadar 50 ltalyan 

Tayyaresi iJüşürdüler 

ı..-... içiıı ..; balinde tank ,,..,... ~ hirinia dMili ,cAliniifi. ...... w .Aıııwww ... a 
bana bemer yiz1erce fabrika tanare, tank ve ber tiirlii laarp me.._.... inwlini ...,nqlr ek. 

Rumen Petrol Mm- Aı•an:ra A~~rikalıla!, ." ~o 
takalarında Yangın V~şi. Hük~me- Bızım .Harbımızdır,, 

Ve lnfillklar OIUyor bnı T azyıke D ı y o r 1 a r 
MACAR/STANDA Devam Ediyor 

Amiral Dar!an 
Viş(qe Döndü 

Amerikalıların 

Yüzde 60 ı Harbe 

Bize "Kala Sporu,, Lazım 
ibt ıki mu§&hedem beni çok 

lllemnun etti. Birincisi İstanbul 
liadt Parlısınin batında Rctat 
~hmaroğlu tıpinden bir reia bu· 
lunmuıdır. Her bir itte üste çıkan 
kopuklere bakarak gidif bailın
cla bir hüküm vermek caizdir. 
Rept Mımaroğlu, kör kadı tipi· 
ilin hiç büküunez nevine menııup. 
hır. Mentaat ve imtiyaz baiian 
\izerine kurulan aiyaai tetekkiiller, I 
ltor kadı tipini aralarından bucak 
bucak kaçırırlar ve bertarafa doi. 
tu bukülur, fıraat kollar neviden 
fumupk adamlar ararlar. lstan· 
buı gıbi bir merkeze Retat Mi· 
lllarojıu gibi bir adamın ba,kan 
tonderumesi. Parti içinde hüin. 
cereyana en açık bir ölçüdür. 
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Bu Çığırı Açmak için ilk Adımı Atıyoruz : 

'.ANKARA, /STANBUL ve IZM/R'tle 
Yapılacak''KAF A MAÇLARI,,/çin Birer 

"VAT AN,, Kupası İkincisi, Vali ve belediye reiai 
ile Parti reiai araaındaki ahenkli 
~ııma beraberliiidir. Oiyecek
•iniz ki bundan tabii ne olur) 
Evet, muayyen bir gidi§, bunu 
t.bü bir hale koyar v~ ahenkle . 
çalıtacak tipte adam seçer. Fakat 
bir aralık ahenksizniin tabii hal 
... yıldığını ve hatti valilik ve be· 
lediye reisliği ile Parti reialiğini 
•Yni phıala toplamaktan bafka 
çıkar yol bulunmadıiını da gör
trıüı olduğumuzu unutmamak la
a:ırndır. 

Bu iki iyi noktaya mukabil, 
lıtanbul vilayet konareainde gaye 'ı 
bakımından tenkide layık nokta
lar gördüm. Bunlardan yannki t 
bıakalede bahaedeceiim. 

- . - ' , 

IC'·---~ ......... (!! ... .-:-................. ~ .... - .1/1'1• ....... ..,,._. •• ..,_..,. 

Sayın Maarif Vekili Hasan Ali Yücel'in 
Halkevlerinin Dikkatine Ve 

B aclblldl baJatt& _. te)': okamayı, .,....,........ 

Ji muattal 1tırakmak • lttllü eDnlş Jlld· 
cllr. Beyecua lh~ ...... llaar bur .a.e .... 
tıyor. Gtlnlla mıııaelelerl lııaldımdald •DtDllCelerl >1ae 
baar huır nıdyoda bahayonaaaz. lllöııadele uvldal
zl, vncuı aporlanna alt •"hlv lmrfdl7or. lllrooklan 
p.Rıtelerde, mecmualarda ancak ~ Mludınlm1t 
yar.dan okuyorlar. Cllcldl 7udar I~ adayor. 

Bu cle,·lr için dil~ \"fi clddl meaelııılere bailu
mak ber aedeme moda dellldlr. S.W s&lwwk ve 
~ düıJ'i'"m•nek modw•. 

Dllayaam her yerlDC1e ......mi olan ba ~imamlı 
l!:ln Aqlo - Sabon ~ d"8"'N11. ob
mayı, ........... yı bir IM"1 ırevldl,..,... .... ~ 
yoluan kefletmlflel'dlr. 

Bu ...ı 1ıqt1a1a n1nma PY• ana.-.. çn.. 
idi olmmalr, anıttmuk " .......... MlaelE ba .... 
yede bir sevk ve heyeraab bir mDeedele Mllal ~. 

İqllta'tılle, ~ llollejlerbı, 1".ıwwwilll .. •la 
futbol takrmaan oldata pbl, imla spona llıla mima
ra taımnlan • vardır. Bu llM'I aaft rem= ...... 

(..._.: ... J, .... tıt). 
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BERLE~ 
Bize, Qze "Kafa Sporu Bir Ucundan 

Gitmek '' 
Baroda 

Avu~{atla:·ın 
Eir Dileği Bedel Koca 

Hızmn derin düşüncelere dal-, sözü mülk ve millet mevzuuna 
dığını gören ihtiyar: intikal ettirdikçe, Hızmn bilmedi-

- Ne dü~nüyorsun evlat, ği ve bilmediği için de dü§ünme-
dcdi. diği asıl derde dokanıyor, ona 

Hızır silk.indi ''e sitemli bir ses. dünü anlatarak bugünle karşıla§· 
le: tırmak imkanlannı bırakıyordu. 

VIII 

Ankara, İstanbul ve İzmirde Yapılacak 
İlk u KAFA MAÇLARI,, İçin Birer 

"VA AN,, Kupası 
(Başı l incide) ~ olur: Ta.ku l'l d h'I ol· 1l:ır. tıpkt ru• 

lcri tıpkı futbol gibi sıkı kaideler al- bolıie el Jct';'u ı;-ibl bir nrıtreni :-tb yr 

Baro idare heye-tinin gcçenlerdel.ı 
toplantısını ve reis vekili, umumi k! 
t ip, muhasebeci seçimini haber ver
miştik. 

- Artık .l iğitlik bizden ırak 
oldu. Onu elden kaçrrdık ağam, 
diye cevap verdi. Bir gün evvel Hasan ona: 

Hasan gün gÖnnÜ§, bir hayli Düşün demi§ti. Bursa ovaaın-
zaman umur görüp emir vermİ§ dan doğan bir yıldız, tıpkı Ulu
bir adamdı. dağ ardından nazlı nazlı yükselip 

Devlet işlerinde bir eyyam ça• ortalığı nura boğan bir güncı gibi 
lııJhklan sonra mazulin meyanın· yükseldi. Yükııeldikçe ııığını gö
da kalmıı ve babadan kalma mal zün alabildiği ufuklara ve gözün 
,e mülke arpalığından gelen ira- göremediği yerlere ve bütün kai
dı da kawak ferih ve fahur ge· nala yayan ilahi kudret gibi ya-

tına alınmrştır. Bir hakem; müna:ı:am 

YI idare eder. Yüzlerce. blnlen:e kllJl 
münazarayı dinler, bu&n ba gtbl mü 

nazaralar radyo ile )'&l'llır. Bir mil· 
meyytı: beyetl, net.loede hancf Watm 
kazaadıtma karar nrır. 

Böyle bir mftnazaramn netlcesl ~ 

dımü' kit !,ı karı,tırırlar, ;;c,ltlkle: 
yaparlar. Mücadclo için slll'ıhlanır • 
lar. Tem'-11 ettlklerl ıınıfinr, mektep 
ler veya müe<ıseseler ba allikaya ı,. 
tırak tderlt"r. Dlnleyt<'iler böyle bir 
nıiinauı.rayı; bir konferansı ıllnlcdik· 
lerinden çok fazJa tılr al!\ka ne din· 
lf'rler. 

Neticede clddl meseleleri dliştln 

nek ,.e tetkik etmek gibi nl!ikııl. 

nulılte ya),l:r, yani dlişilıımck moı' 

'ullne gelir. Buntlau ha.'}laı. takıml 

·ıı girebilmek hcnısl, talebeyi der 
; e imtUıan harlclnıle kitap karı'}t 

mıya ,.e dUşlinmlye aevkeder. Tal · 
be, ayru zamanda ııöz ı.öylcmiye 'c 
hitabete ah,ır. 

l\Temleketlmlzde Robert Kolll'j, 1 • 
münazara usullerini muhtelJf emıf 

Öğrendiğimize göre idare heyeti 
bundan sonra haftada birkaç defa 
toplanarak yeni kararlar alacaktır. 
İdare heyetinin mahkemelerde avu
J·:ıtınrın fazla bekletilmemesi için Ad 
1 'l Vekdletinden bazı şeyler rica e· 
dcceklerl de anlaşılmaktadır. 

İdare heyeti Azasından blr a\'U 
k ıt diln bir muharrlrlmlze bu hus 
•a demiştir ki. 

- A vukatıar ak.,amlara kadar a<' 
,·ve koridorlarında sıra bekliyorlıı 

Avukatlık bir meslelülr. Muhakem 
1 • ak~am geç vaklte kadar ek"" 

yıldı. ilkin T ekfurlann, sonra çinrr olmu!lh.ı. Hızıra: 
Kralların ve sonra da imparator-

- Yiğitlik alınır, ııatıhr bir me- ların, meliklerin, şehinşahlann 
ta değildir. O, dadı haktır ve her şevket ve azametini yerlere aerdil 
kula nasip olmaz. Şu var ki ev- ve anlan gölgede bırakacak kud
vclec her baba evladına yiğitlik 
talim ve mertlik telkin ederdi ve ret ve mehabetle ~~iz bir tek pır· 
bu, babadan evlada intikal edip lanta gibi yeryüzünü aydınlatan 1 

b:ricı"k bir varlık oluverdi. 
giderdi. Ve lakin bu kin elden Sallara atlayıp yeni bir diyarın 
bırakıp tedbirde kusur eylemiye göğe ser çeken dumanlı dağlan
alı~kblt ve iı1le o zamandanberi na tırmanan erler, bütün o yÜce 
de takdire boyun cğjp dururuz. Balkanları kendilerine ram ettiler. 

Senin gibi yiğitlerin aldığı ka- Onlar mavi Tunanın kenarına 
leler birer birer elden çıkar ve ulaştıkları gün, daha ilerilerde 
düfman anlan yer yer yıkar oldu. uzanıp giden geniş ovalarda da at 

1 

lan lU'a.'lmda tatbik ediyor ve bunu 
btıytu< faydalan görUlUyor. 

Bu güzel çıtınn tlnh'f!r ite, l'Ul. 
l4ek mektepler, Liseler, Halke,·Jerl & 

~ ' on dokuza kadar devam ediyor 
r ı saatten sonra bir avukatın yn"ı 
l'"!lcsine dönmesine ve mU,·ckklllcrl 
1 -;örtışmcstne yeni müvekkiller bul 
r-ısına imkfın yoktur. Bu işin tanzl 

rasınıla açılması ,.e YBJ,lma.'>ı çlll> r 1 çok l:tzımdır. Bazı mahkemeltr 

l 
arzu edilecek bir ,eydlr. d ··ıı.ıarı sırn •a ko: muşlardrr. Biz <" 

ttk adım olmak U:ı:crc bl:ı: Ankar:ı, 
' -uz ki, iki tar ... rı.1 avukaUarı geı 

tııtanbol ,.e hmlrde yapıla.cak ilk 11 :" hfıklm bunları tercihan mahkctr r 

ı
. fa maçtan fç.ln birer kupa koyu~"(lo 

y almalıdır. Bir tUccar ve yahut bl 
ruz:. 

r "mur herhangi bir davası için yr 
)f~eJA İ!ltanbuln gö:ı:önline alırc; I< 

d 'ikAnını kapatmış ve yahut merı 
böyle maçlar, Vnln'r1'ltenfn mulı~ . s r oldutu id:ıreden izin almıştrr. o 
lif fnktUtc!crlnl veya aynı fakOıten' ı 

n ı bir "ant C'.'VCl ve yahut sonr 
muhtellf sınıflarım tcm!lll eden grt .ı 

I ' l"ed"n ayrılması f,'llnlUJ< hR'I.'!'+ 
far araıımda yapılabilir. Galata!§r.r~" . 

ı' millılm bir şey kaybettirmez. Fa
la İstanbul Uscslnln ,-eya blr erl; 

i t kaz:ınrrnı bu meslekte aüy ı 
ll~eslle bir kız lisesinin ve yahut r . Bin yiğitin kanına mal olan koşturup pala sallamak arzuları· 

yerleri bir it küffara terkedip işin na kapılmaktan kendilerini ala
içinde.n çıkıyor. Göğe ula~ bay- madılar. 
rak yerde sürünüyor. Dünyayı tit- Bize, bir ucundan öbür ucuna 
relen ordu çerci e~nna dön~~: 1 gitmek bir ömre bedel koca bir 

Tarihe bakl Ustünde gezdıgın yurt bırakblar. Öyle bir yurt ki, 
topraklar senin gibi yiğitlerin zor Allahın cennetile boy ölçü§ecek 
pazusile koparılıp bize emanet eşsiz bir güzellikteydi ve o kadar 
bırakılan yurt parçalarıdır. Biz geniş ki, Sıratın öte yanına geçe
onlan yadellere bırakıp bırakıp bilen bütün müminler o cennetde 

Cümhuriyet Halk Partisi V ilayet idare heyeti reıaı Retat Mi
maroilu, dün Şifli Halkevinde bir konferans venniıtir. Yüzlerce 
dinleyici ba konferan.aı takdirle dinlemiflerdir. Konferansta Vali 
ve Belediye reisi Lutfi Kırdar ile ıehrin birçok tanınmıı aimalan 
balımnnqlardır. 

r 'lıkatın !"."ll"lertnl adliye koridorla • 
~·oğlu ve İstanbul Halke\ lcrfnlıı 
karacaldarı mUnazura takımlan a . a C' ç :ı-rnesi doğru d t;'lldlr. Malı 

f'l"'rin me"al saatlerinden sonra 
sında da tt>rtlp cılilchlllr. l\llin:ılt ı <' \ m etmeleri de nvukııt'arı mü;ıkUl 
me\'z.cu olanık sayı ıı: meselrler ı; • 

' z "le dC, ll:'mektedlr. ŞUnlı da te-
çlleblUr. Bir taraf bunun bir tarafı ı t Uz rttirmek isterim ki, bu sözle
diğer taraf aksini lsbata çalışır. 

r nle mahkemelerin mutlaka avu -
t" ''lrı dl1crlerlne tercih etmderlnl 

'lllŞ olmuyorum. İki taratın avu
.• 11Uarı hn.zır olunca bunlar tercih e 
dlmelldlr. geri çekiliyoruz. ı yer alabilirlerdi. 

N~reyc gidiyoruz? 11. . . Ccnnetde hak ve adile aykın 
. Bız evvel taşan ~r seld!k, ş~~- bir hareket nasıl yer alamazsa, 

dı. susuz kalm1! hır ırmaga don· bu güzel yurt ta, ona benzer fazi
duk. Adımız yureklcre korku sa- Jetler diyan oldu. 
)ar, aanımız her yanda aaygı uyan. .. 
d d Sc · •W'tl · d" t 1 Soysuzlar o yurdun yuksek şa· 
. ~rırd ı. 1 nın yıgı er şkım 1 yur hikalarında sersemliyerek ayakları 
ıçın e ma , can, namus oruyucu- •. .. l l d 
• w l surçup yuvar anır ar ı. ugu yapıyor ar. • • • • • 

Evvel onlar scrhAdde dövüşür- Bu azız yurdun ılahı nımetle-
lerdi. rinden herkes nasıl ayni mehzu-

T cbrizdcn kalkan kervan Eflil- liyetle faydalanırsa, ona çevrilen 
ke kedersizce ulaıır, taze bir ka- I kem gözü yin~ herk~ a~ni şiddet 
dın kılına hata gelmeden tek ba- ive salabetle onlerdı. Bır de bu
'}lna yurdu baştan bap dolaşırdı. güne baki 

Türlı: ili haramiler yatağına Sanki o cennet bir emri ilahi ile 
:löndü. Adalet, yağsız kalmış bir cehenneme çcvrilmi§ ••• 
candil gibi çok yıl var ki söndü. ! içinde ya§ıyanlar redaetin, de-

Scni gördükçe sevinç duyuya- naetin her çcıidini mübah gören 
rum ve yiğitliğimizi henüz kaybet. bir sürü günahkarlardır. Ahlak 
mcm~ olduğumuza. inanıyorum. mefhumlarının dışın<:la kalan her 
Sen çok şeyler yapmıya kadirsin, §ey; makbul bir meta gibi tutulur, 
kanını boıuna harcama. Onu mil. rayiç akçe gibi kullanılır oldu. 
!etine sakla: çünkü bu milletin Balık baıtan kokar evlat ve 
senin gibi kahramanlara ihtiyacı akıbet o koku yavaş yavaş kuyru-
vardır. ğa dek sirayet eyler. 

Hızır bugüne kadar birçok kah- (Arkası var) 
ramanhk menkıbeleri duymUJ ve 
bizzat kendi de onlardan birkaç 

1 
düzüne yaratmıı. ame.uilc Viya
na serhaddinde ve Buğdan diya
nnd~ birkaç sefere de iştirak et-, 
mıştı. 

Ve bu seferler esnasında bin 
bir c~a.ret ve §ecaat nümuneleri 
görmü~ü. 

Asırlardanberi Türk kılıcına 
boyun eğen küffarın Türke karşı 
koymak için yeni yeni sij~hlar icat 
ettiğini ve bu çc~it çqit silahlarla 
boy ölçüşmek imkanlarının güç
leştiğini görmüştü. 

Bu sebeple ihtiyarla konu§urken 
içinde yeni bir ufuk açıldığını ve 
idrakinin aydınlandığını sezi
yordu. 

O, şimdiye kadar bunları dü
şunmemifti ve yalnız karşısına çı
kan niımc.rdi tepeleyip öbür yana 
geçmekle i~i bitmiş sanıyordu. 
Fakat şu üç günlük misafirliği sı· 
rasında konuğu dönüp dolqtınp 

Soruyorlar? 
Bir okuyucwnz telefonla haber 

\'eriyor: 
Taksimden Slirpagopa giden 

caddenin MI tarafındaki piyade 
kaldmmı ti:ı:erlnde ve bir bisiklet 
tkarethane!!lnln önUnde açılını' 

kanallzMyonan ~ma l'IAl;tan bir 
kapak konulmuştur. Gelen ve ge
~nler bunun tb~rlne b&&arak yol
larına <lenm ediyorlar. Bu ~ o 
kadar lncdml~ ki, eenemml art -
mu~ ,.e blr tebllkc teşkil edecek 
hale gelmiştir. Şl§JnBn bir yoku
nun ağırlığın& da.yanamıyarak çö
kecetfne fttpbc etmiyoruz- Henüz 
böyle bir ka:ı:a olmadan acaba tın 
saç kapağın tebdllf mümkün de -
ttl midir 'l Biz de Belediyenin na
ır.arı dikkatini ttlbcderlz. 

15 -
affet on3 bu kadar uzun neden ı mı ·a tıaşlamı,tı. Çıt yok .• HMkeıı ha 

..ıakıyordu!.. l'ü:r.Unde, ~l:mnıla, &e11l dinliyor, kalbl~r bu nağmele>rin, 
clbl cıılncle bir fe\•k3lldellk mi sör- es:rt olmu~ .• Perde per<le ta\·ana yUk 
mUştti'.' ... llııyır!- Bunların hiçbiri selen musiki köşelere siniyor, ısillnl

değil! .. l'olmz mazide, blr macera- yor, eriyor." 
ııııı blrhlrlnc 7Jnclrlenml' ııabntJerı-· ı;;aftet hayatında hıı kader ınttcl 

nl hatırlıyor \'fJ hu maceranın kahra- ve ahenktar bir ı;es ·işitmemişti. Asa
manını seyredert'k dU,ünüyordo. bı uyu,mut, ruhu mestolınuş, gözleri 

işsi z leri B a rındırma Yurdu 
Eminönü Halkevinin Güzel Bir Teşebbüsü 

EmlnönU Hıılkevi son gUnlerde çok 
yerinde sosyal bir fikir U:ı:erinde ha
rekete geçti: Kimsesiz lşsi.z vatan -
daşlar için blr «Barındırma yurdu> 
vUcude getırmek. 
Şimdi bu gayenin f lfhaldrukuna 

hummalı bir faaliyetle ~ıışılnıaırta
dır. 

Bunun nasıl bir ~ey olacağmr, ne
rede ve ne sureUe vUcude getirileceği 
nl esaslı anlamak üzere bir muharri
dm~ Eminönü Halkevi başkanı Dr. 
Yavuz Abada.n ile konuştu. 

Dr. Yavuz Abadan: 
- Bmyonnınuz ki, dedi Nuruos

manlyedekf harap bir binayı beledi· 
ye bize devrediyor. Bu bina tamir e
dilerek insanların barmabllecetı bir 
hale konulacak. Bunu belediye Uzert
ne aldı. Bize !Azım olan tamirat be-
delini, vekıUete bildirerek, bir ta -
sıl mUnakalesl yapılmam ıruretlle 

temine girişti. Aynca.' bu binMm 
yıı.nrndııkl yerlerin bhm devrini bur~-

' 

dald evkaf baıJ mlldOrJOğU evkaf u
mum mUdUrlUğtlnden istedi. 

Bu yerler tamir edntnce de kimse
siz işalzlere buyurun!.. Diyeceğiz. 

- Fakat. onlara burasr neler te-

Eminönü Halkevi Reisi Dr. 
Yavuz Abadan 

muvaffak olamyanları bıze göndere
cek. 

- İstanbuldan müracaa.Uar kabul 
edilir mi? 

- Buna bakacak olursanız lstan
bulda yüzlerce işııtz var. Bizim kad
romU.3 şimdlllk 100-lriO klşillkUr. Da 
ha da genişletebiliriz. Bu gibi kimse 
!erin vaziyetini inccliycrek muUak 
bir himaye icap ediyorsa. kabıılU hak 

mln edecektir?.. kında bir şeyler dUşOnebUeceğlz. Bu 
- tqe ve ibatelerini .. Hasta ol&n rada en !tızla Anadolulu işsizler bu

lan için bir rc\1r de llfıve edilecek lunacak.. !şçi arryanlarlıı iş arryan
burayı sosyal yardım kolumu:ı nimı- lar arasında biz bir mutavassıt olmr. 
r.a doktorlarımız, tablt meccani ola.- yı dtlşDnüyorıı:>:. lşııizlerlmh:e ıı,.ımn· 

rak idare edecekler... ye bulaca~. oıılarn gazete t• r 
- Hasta olanlar için mesele yok. catzz, boyacılık yaptıracağır., brle· 

Olmıya.nlar ne yapacaklar? diye bizden amele istlyeblleeck. 
- Bakımz 11unu eöyliyeylm ki, - Siz bUtün bunları onlara temin 

burası aceze yuvasc olmryacaktrr. ederken onlardan hiçbir şey almlya
Kuvvetli, sağlam yurd<t8.flan t,e sev cak mısınız? 
kedeceğiz. Esasen biz burayı Ana- - Kazançlarına gllre gayet kUçUk 
doludan İstanbula iş bulmak maksa- bir ka~ılrk beklemek hakkımız oı
dile gelenler lc;ln yapıyoruz. Burada maz mı artık. Bu da yine kendi men
aç sefil kalıyorla.r. Maksadımız bu faatıeri için alınacak. 
glbl set'aletlerl kar~lamaktır. - Burası yalnız erkeklere mı mah 

- Bunları ne suretle alacaksınız?. sustur .. 
- Parti, belediye Anadoludruı iş - Evet.. Kadınlar, çocuıt!ar için 

bulmak Umldlle lstanbula gelip buna bundan sonra bir ,ey dUşüne:.ı ıl:rlz .. 

doğru sarkan elyah bir ete~ da'ıa 
onra tu,ıar Uzerlmle uı;arak dola -

,an nıe\'zun parmaklara baktı ... 
Piraye!.- Onu kendinden ~lren 

PJraye miydi!. tıtuıfaf ettltf, hor 
gördllğU, bcKenmetllğl bu çirkin kız 
mı ona bu kadar biiytllcmı,tı ! "" 

Hlsıılyatmdakl ba hllytı.k detfşlk

llğe ,aştı. Ruhuna tahlil etrnJye, bu 
değf Jlk.llğln mecralarını a~tırmıya 

mliktecllr olamıyordu. 
Artık musiki susmuştu. Kulakların 

<la lıAlA uğultu unu duyduğu ses dln
nüş .• llattA Piraye taburadan kalk
mıya huırlanyordo. 

Gayriihtiyari bir hamle ile yerin
den kalktı. Piyanoya yakıa,tı. Plra
ycnln yii:r.Une yal\'aran nazarlarla ba 
karak: 

- Kesıneylnb:, dedi. Çok rica ede
rim hfrkııt' ,ey daha lfıtf~ln!z. .. 

Genr kr:ı: mO,tağnl davranarak: 
- BütUn bildiklerimi unutmuşum .. 

mlyorum ... 
Saffet ıö:ı:üne kıymet ,·erUmedlğine 

fena halde ııkddı. Demek Piraye rl · 
<"asnu reddedcbUe<"ek kıı.dar kendi
•lul aşağı görüyordu! Halbokl ona 
itaat etmlye mecburdu. Bugünkü ya
rattığı muslkl~1 Saffetin ııayeelnde 

elde etmlt değil miydi'? O halde-. 
Acı ve hakaret dolu sözler daılal<· 

lanm yakıyor, kendilerini dlnllyen 
bu kalabalık mttllste onu saçlann -
dan tutup yerlerde eUrüklemek için 
içinde zaptedllmcz lılr hissin kabar
dı~ duyuyordu. 

LAkln dl!lerlnl sıkarak öfkesini 
gidermekten ba.,ka bir IJCY yııpama
dı. Sonra yUrUdU, yerine oturdu. 

Eğer fikrin esası mu\-afık c-ört . 
lllrse gazetemiz bu hayulı iş h;ln ht 
yardımı yapmıya hazırdır. Kr. '~ 

maçlannda tatbik edilen amamt ka'· 
deleri de bir araya toplayıp tercUme 
etmeyi kabul ederiz. 

Bu ı,, hJçbir para sartma maluı! 
kalmadan memlekethnlzln bayatınd 
t'anlı blr münakaşa h3\1l8ı ~e bUgtyr 
:ı:evk 'eklinde bir alil<a oyandırabl· 

lir. Bunun için Maarif ''ekAletinln \'l' 
Halke~lerlnln memleketlml:ı:de bı:ı 
&'fizel çığın ~ıya kıym•t ,.erecek 
lcrlnl umuyoruz. 

Kibrit iki Kuruş 
HUkfllnet l Klnunusanl 1941 tart· 

binden itibaren kibrit fiyaUarmın 10 
para lndirUmeslne karar vermiştir. ı 

\ Aynı otuz birinde ellerinde kibrit 
bulunan satıcr1ar, zarar etmemek u. 

ı ı:ere bunları kJbrlt inhisar idareelne 
1 teslim edeceklerdir. 

Çarşamba sabahından itibaren 2 
kuruştan fazlaya kibrit aatılamıya -
cakbr. 

Bu, hemen olmut bir lf defi\, dat'l 
olacak.. Bakalım ne dereceye kı\d ır 
muvafık bir netice çıkacak. Şimdilik 

bu fikir halindedir. Ve bize btr tec
rübe zemini olacak. Eğer bu il:fn yO 
rUdUğtlne kanaat getirirsek "1 içi 
teşkilatlandırmak ta istiyoruz. Muh
telif yerlerde fubeler vUcude getire
rek faaliyeti arttıracağız. 
Şunu dıı. söyllyeylm ki, bi2ılln bu 

!lklr üzerinde bir iddlıımrz yok. Bu· 
rnda bunun için elbirlltt edeni• hep 
ldeallst kimselerdir. Belediye ve par· 
tinin nıı\'-r ,rnr da zikretmeden ge
çemiyeceğlm. 

- İşsiz t.ı..ırııta bağlı mı kalacak? 
- Hayır hayır ... 1~1nl dUzcıten bir 

sel!m verip geçip gidecektir! .. Bura· 
sı bir kA.şane olmıyacak kl... Yaln:.z 
samimi şartlar içerisinde müteva:i 
bir yuva kuracağız:. Belki onları kuş 
tUyU bir yatakta değil ottan yatak
larda yatıracağız:. Çok para kazan. 
mıya bıı.şlıyan kendine daha raha' 
gUzel bir hayat teminine koşablllr. 

Eminönü Halkevlnln bu çok güzel 
dUşünc~lnln h!ll!ııasrnı böylece kay
detmiş bulunuyoruz. 

mlye mUktedJr değlllm Saffet Bl', 
- Dlnllyeceksln ... 
- DJnlemJyecetım.. Buakınız eli 

mL. 
- Hayır dlnllyecebln". 
- Rlt'a ederim Saffet Bey neza. 

kettnbl mubafıu.a ediniz.-
- BoJ l!ıkmlrları bırak ta banl! 

cevap ver: Şimdi tekrar prkı aöy
llşecek misin '? .• 

- Hayır!.-

- Naıııl ~ .. Böyle keettmıe cevap 
,·ermlye cesaret edebiliyorsun de • 
mek'l .. 

- Şüphesiz. .• 

- Piraye ııonra seni pl,man ede-
rim ..• 

- llfçblr l}ey yaparnazsını~-

SU YlER ANK 
F abrikal :rının 
Satş işleri 

~llme.r Bank büttln fabrlkalarm 
atış organizasyonunu tamamen U

zerlne almı;ıtır. 
Evvelce tesis olunup mahdut bir 

sahaya inhisar eden satış bllrolan 
l kAnunusanl 1941 den ıtlba -
ren memleketin her tarafına ~11 
geniş bir tcşekkill olarak faaliyete 
ba_,lryacaktır. Büro bütün satıf işle

rini fabrlkalarmdan çekerek piyasa
da nAzrm bir rol oynıyacak ve bUtUn 
piyasayı kendi teşkUltile idare ede -
cektir. 

Memleketin muhtelit vl!1yetlerin -
de yılbaşından itibaren taallyete ge
çecek olan satış büroları mUtavas
sıtları ortadan kaldıracak, ikinci ve 
UçllncU ellere tak.sim olunan k!r 
haddi müşteriye bD'akılacaktır. 

BUtUn !abrtkalann vücude getirdi
ği mallar vil&yet satıf bUrolarmdan 
temin olunacak yalnız pamuk, yOn 
dokuma ile trikotaj lpllfi ve eun't 
ipek ihtiyacı doğrudan doğruya ts
tanbul bllrosundan temin olunabile
cektir. 

Batıf iflerlnln yalnız büro tarafm· 
dan organize e<lilmeel bu flbl iflerle 
evvelce uğraşan fabrikaların saıı., 

teşki!Atlarınm lA.ğvını icap ettir -
mektedir. 
Ayın birinden itibaren btlttln bu 

Cibl teşk.ilMlar her fabrikadan kal
dırılacaktır. 

•Waarif Haberleri 

Maar:ı Mlfettlf)erbdD 
Zamlar ı 

Kıdem müddetlerini doldurdukları 
halde zam göremlyen tstanbul maa
•i! mUfettışlerlnden bazıları devlet 
'(lrasına mUracaat ederek maa'1an· 
na zam yapılmumı lelemiflerdlr. 
l\!:Ufettlşlerln iddlur yerinde gOrW
mUş ve zam görmeleri takarr11r et -
mı,tır. Bu mUfettlşler önilmtızdekl 

ders .eenesi başında zam görecekler
dir. 

Bltlplwaeler Taa•• 
l dllecell: 

Memleketimizdeki kUtUphaneler l· 
çln Avrupadan bir mütehaseıa getir
Wecektlr. Gelecek profeaör, .-rkıyat 
enstitüsünde arapça profesörü ola -
ra.k çalışmakta olan Rlther ~ bir -
llkte çalr~aktır. MütehU818 kUtUp 
hanelerin tanzimi, kitapların tasnifi 
vesaire ile meşgul olacaktır. - Bana piyano ı:alıp aarkı eöyll-

~-ecektıln ... 
- Söylemlyeceğlm ••• 

- Sana emrediyorum ... 

* ts!Am ansiklopedisinin birinci 
fasikUIU yüz sayfa olmak Uzere ikin

i rikAnunun ilk haftasında çıkacaktır. 

-

Hayırlı Bir 
Teşebbüsün 

İlhamı 
Yazan: OC YILDIZ 

A nkarada da Manisa mı:· 
busu Refik Şevket Jnce· 

nin idare ettiği bir hukuk ilmın• 
yayma kurumu vardır. Bu ku· 
rum yaınız kendi sahasında ha· 
yırlı ı~ler başarmakla kalmııı: 
hazan devletın biıyücek sermıı· 
yeıerle kurduğu mücsscscler bir 
türlü yerınden kımıldanamazken 
dınamıK bır ınsanın kendi teşeb· 
büsile neler yapmıya kadir ol· 
duğunu bize güı:el bir misal ve 
ders olarak gösterir. 

Kurumun tahsisatı olmadığı 
halde en ıyı huKukçulardan can· 
la başla çalışan konferansçıları 
vardır; büyük küçük ciltler ve 
broşürler halinde birbirini kova· 
Jıyan neşriyatı vardır; yeni ihti: 
yaçlara göre bir hukuk !Qgatı 
meydana getirmek için metotla 
çalı§an bir gönüılü heyeti vardır; 
bır heyet ki meydana getirdiiİ 
gen~ projeyi memleketteki bır 
çok hukuk ve dil mütehasısları· 
na göndererek onları da zorla 
işine ortak etmek incel.iğini bile 
ıhma! etmemektedir. Bunlar be• 
nim gibi bir yabancının uzaktan 
tesadüfen gözüne ilişmiş §eyler 
oıduğuna göre belki bılmedığı.ın 
daha başka faaliyetleri de ~·ar· 
dır. 

Bu geyretli kurumun şimdi bir 
de Ankara dil ve tarıh faıtuıte· 
sinde hukuk ile iktısadın münıı· 
scbetlerine dair bir serbest kür· 
sü tesıs ettiğini gazetelerde oku· 
yor ve Allah muvaffak euın 
demiye bile lüzum görmüyoruL· 
Çünkü Allah daima ne yaptığını 
ne yapacağını biienlerle bcrıı· 
berdir. ... 

Bu tqebbüs bana da bir fikir 
ilham ettı. Memleketimizde bazı 
pek lüzumlu bilgiler vardır 1'1 

uzaktan baıit görürsünüz. fakal 
bir kere içine girdiniz mi derya 
gib1dir. M- 9. l..a.w•m_ h,.rnr." 
taArj" • ..ıeyitn ki sözüm bart.rnııı 
kendisine değildir. O mernur 
haklarını §Unun bunun keyfin· 
den, memur hayatını istikrarsız· 
lıktan kurtarmak için düşünebıı
diğimiz en iyi sistemdir. Fak•1 

haklann çok çeşitli olması onla· 
n fiyetlendirecek cetvelin de 
çok komplike bir cetvel olması· 
nı icap ettirmiştir. Sonra tefsir· 
!er, tadiller ve belki de redalt· 
siyona ait karışıklıklar bu korn: 
plikaıyonu arttırmıştır. Öyle k• 
vaziyetini merak eden memurıı 
derhal cevap verecek babayiğit 
hatta belli başlı maliyeciler arıı· 
eında da azdır. 

İkincisi mektep imtihanları: 
Tal ebe nasıl imtıhan olur? Na· 
ııl ıınıf geçer~ Bunu talebe bil· 
mcz, talebe velisi bilmez, rnek· 
tep idaresi bilmez. Bilenler büs· 
bütün yoktur demiyelim. Fakıılı 
devede kulaktır. Çünkü seneler· 
denberi toplanmış tomar tom•~ 
talimatlar, tamimler ve emirler~ 
bir arada bulmak ve deşifre el· 
mek ihtısas işidir. 

Bu sebeplerden dolayı fstan· 
bul Üniversitesinde bir barcın• 
bir de mektep imtihanları kürsÜ· 
eil açmak hiç fena olmaz fikrin· 
deyiz. 

Bu kürııülerden yetişecek mii· 
tchasaıslann hiçbir zaman işsiz 
kalmalarına imkan yoktur· 
Çünkü ne zaman kaç kuruşla 
tekaüt olabileceğini merak eden 
memur, çocuğunu ne şekilde ça·' 
lıttıraeağını anlamakta büyük 
menfaati olan aile babası ııevc, 
ıeve bu mütehassısa başvura· 

caktır. 
Bir de Şirketi Hayriyenin pc-

ğaz seferleri tarifesini o kuyu· 
anlamak için bir ihtısas kürsü
süne ihtiyaç var amma bunu o{ 
bet yirmi derslik bir uf ak kursb 
halletmek de belki kabildir. 

TAKViM 
SO BtRl!'\ClKA?"ı-UN 19'0 
PAZABTESt 

TIL: ltKO • AY: 12 • G'ON: 365 
RUMi: 1866 - 1 lnclk!nun: 17 
HlCRl: 1859 - ZtLlttCCE : 1 
VAKİT \'ıi..:.ATI EZASJ 

·---
Gu!'raŞ: 8,25 2,37 
öOLE : 13,16 7,27 
tKINDt: 15,36 9,47 
AKŞAM: 17,47 12,00 
YATSI : 19,28 1,39 
İMSAK: 6,38 1249 

o kadar muhitinden uzaktı ki, da· dalmış dinliyordu. J\u ses!. Bu ııcs 

'ctlllerln Pirn ·eyo piyano <;alması ona ağlamak ihtiyacı 'eriyor, bu ses 
\ e şarkı 11ö:ı lcnıe<ıl için ısrar ctmele-

1 
onun ı ·alhlnl parı;alıyor, damarlar•nı 

rlnln tnrkına \'arnıadı; yalnıT. genç yalrıyordu. nu es onn hiç te ya.b:tn
kızı, amcasının on bir rlrMlle, aya- 1 cı değildi. Bu n:ığmelcrln, bu muz
ğıı. kalkarken ve taburaya yaklaşır- tarlp feryadın pek yakında ~şlna -

Hem yoruldum. diye <"e\·ap \'erdi. MU 
"aaıte f'Alnlr.: de dlnlene~1m .• 

ken gördıi. ıııydı. 

('.ok g('t,:meden harlkulCıdr bir ıııc<ı , Na:ı:ıırlan 

- Dlnlenlnılnlz t'.anım... Bir par
~1ne ur.andı... Ev\·elıi ça dahn. •• 

salonun sakin ha\asmda dalgalan - kalkıp inen pedallara, sonra halQa - BJr d~ğll yarun parça bile bil· 

GUn yava., ya,·aş kararıyor, ortalık 
menekşeleşlyordu. Da,·etlllcrln bUylfü 
bir kr"mı dağılmı~tı. Piraye eski 
bir arkadaşını bah!)e.nln dı' kapısı

na kadar g~lrdil•tcn ııoıırn döner -
ken arkMmda bir ııyak llOSI ıluya -
rak döndü. Alaea karanlıkta knrşı
smda Saffet duruyordu. 

- Piraye ar.ıcık seninle konuşmalı 
J'tlyorwnH. 

- M&aleee.f l:ı:l bir dakika dinle-

- Halıahay!-

- Herkese bUtUn hakikati söyler, 
ııenl retll ederim ..• 

- Beraber rezil oluruz." 
(Arkaıı var) 

* Tıp, Fen, Edebiyat ve Hukuk 
FakWtelerinde pro!eaörlUğe terfi e
decek doçentlerin isimlerini evvelce 
yazmıştık. lkbsat FakWteslnde de 
doçent Ziyaeddin Fahri, doçent Ömer 
L~tfi profesörlUğe terfi edeceklerdir. 

* Şimdiye kadar imtihan vermi 
yen Onlvcrslte doçentlerinden çoğ'l 

doçentlik lmtthıı.nma talip olmuşıar· 
dır. Bunların imtihanı yakında yapı 

lacaktır. 
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SDVAST 
DCMAL 

ALMANYA 
Fransaya 

Ne Teklif Etti? 
Yazan: Vahdet GOLTEKfN 

B irkaç gün evvel. F ran· 
sız bahriye nazın Ami· 

ral Oa.rlan'ın, Alman makam· 
lan ile teınuta bulunmak üzere 
Pariae gitmif olduiu bildiril· 
nıiıti. Bu konuımalarda. bilhaaaa 
Fransız donanmuının ve bahr1 
üs meselelerinin mevzuu bah· 
ıolduğu anlatılıyor, M. Laval'in 
Vichy kabinesinden ve Alman· 
ya ile müzakere vazifesinden 
azlediidikten sonra Fransız • 
Alman münaaebatının yeni bir 
devre geçirmekte olduğu neti
cesine varılıyordu. 

Filhakika, Vichy'den verilen 
son ve resmi haberlere göre, 
cA'lman İ§ga}t altındaki F ran· 
aız tchirlerinden birinde>, caa· 
yet yüksek bir Alman ,ahsiye• 
ti> ile ıörüımüt o.lan Amiral 
Darlan, Vıchy'ye dönmüı ve 
F ranıı:ı. kabinesi cumartesi günü 
Marepl Petain' in baıkanlığı 
altında toplanmııtır. Ayni ha· 
berde, bu toplantıda hiçbir ka· 
rara varılamamıt olduğu ve ka· 
binenin bugün tekrar toplana· 
cağı bildiriunektedir. 

Bugün bu haberlerden, ~ 
ral Oarian'ın Pariate veya, i9gal 
altındaki dığer bir Fransız ıch· 
rinde, ihtımal ki bizzat Herr 
1-tıtler'le görüıtüğü, A1man hü-
1.fımet rer.ıınin Fransız murah· 
hasına bir takım tekliflerde bu· 
lunctuğu, bu tekliflenn ise, Vi
chy hukumetince bir içtimada 
munakaıa ve kabul edilemiye· 
cek mahzyette olduğu anla11l· 
maktadır. 

Acaba Almanyanın Franaa
ya yeni teklifleri nelerdir~ Bun· 
ıarın, daha evvel Pierre Laval 
vasıtasile ,yapılan temaslarda. 
teA.rıf edilmıt ve Marepl Pe· 
taın tarafından reddoiunmuı 
ımeeelelcr old~ düşünü ebuır. 
Bınaena eyh, Mareşal Pe
tain' ın A miral Darlan'la Alman 
nıal..am arma cevap ve mukabil 
teA.lıtler gönderrnış olduğu da 
m i.mkündür. 
Uığer taraftan, Almanyanın 

F ransaya bu yeni tekııf ıerinin 
askeri ve bııhassa bahri ma.hi
yette olduğu anıaıılmaktadır. 
Vıchy hü11.fımetinin, bu temas· 
lara bahriye nazırını memur 
edişi de bunu aösteriyor. Lon· 
dra gazeteıeruun haber verdi· 
ğine göre, Almanya Fransadan 
donanmadan baıka bazı bahri 
üsler talebinde de bulunmuıtur. 
F ranaanın bunları derhal vere· 
ceğini pek zannetmiyen lngiliz 
matbuatı, ayni zamanda, Ma· 
reıal Petain, Hitle~e ne cevap 
verecek; Hitler red cevabı kar· 
tısında ne yapabilir? suallerini 
de soruyorlar. 

ROOSEVEL T'IN NUTKU 
Amerikan Cümhurreisi Mr. 

Roosevclt dün gece, radyoda 
verdiği bir nutukta, lngiltereye 
yapı lmasına karar verilen yeni 
yardım planını ilan etti. Bu su· 
retle Washington hükumeti, İn
giltere lehine yalnız taraftarlık 
ve sevgi beslemekle kalmayıp, 
en müessir yardım için faaliye

geçilmesini hararetle iatiyen 
erikan efkan umumiyeainin 

rzusunu yerine getirmit bulun· 
maktadır. Filhakika. Amerika· 
da, İngiltereye ya.rdım cereyanı 
gittikçe hararetli bir hal almak· 
tadar. Bu arada. Demokrasi 
Cemiyeti dün neırettiji bir be· 
yannamede harbi lngilteren.in 
kazanmaaı için yardım etmenin 
Amerikaya bir borç olduğunu 
ipret ediyor. Otomobil fabri
lkalan birliği reisi Mr. Reuter 
de verdiği bir beyanatta fabri
kalarda tayyare imalinin azami 
hadde çıkarılmakta olduğunu 
bildiriyordu. 

Amerikanm, adeta lnsiltere 
ile tam bir askeri itbirliii ma· 
hiyetini haiz olan bu müeaeir 
yardım kararı, Mihver devlet· 
!erini tellta vermİf görünüyor. 
ltalyan hükumetinin nltiri ef
kar Sinyor Gayda dün cGior· 
nale d'İtaliu da yudığı maka
lesinde bu telaıı gizlemiyor, 
Amerikanın, 'bu hareketi ile, 
bitaraflık kaidesini tamamile 
'bozmuı olduğunu söyliyerek 
adeta aciz bir protetıtoya çalı· 
ııyordu. 

tıpaafrda Bar 
Seville. 29 (A.A.) - Derece, dün 

sıfırın altında 3U göstermlftir. Kar 
yağmaktadır. Seville'lller flrndiye ka 
dar böyle kar yaldJtmı gOrmemı,ıer
dir. 

BDyDk 
Facianın 
Hikayesi 
1 mal at l şlerinde 

Umumi Bir 
Sersemlik Vardı 

YAZAN: 
Metbur F ranaız Muharriri 

ANDRE MAUROIS 
Almanlar, harbin baılan8Jcı ile 

taarruz arasında, bize sekiz aylık 
nefes alacak zaman bıraktılar. 
Acaba fabrikalarımızda bundan. 
nasıl i.tifade ettik? Cevap vere-

Bunun birkaç sebebi vardır: 'Harp ınünaaebetile milliJettirilen fakat verimsiz çalıtan Fransız 

1 

yim: Berbat şekilde •.• 

Birincisi levazım dairemizin sınai fabrikalarından biri 
seferberliğe pek aptalca bir istika- b" l b' h' b' ta af h · k l d Silah feb ik 1 
met vermeaıdir. Tayyare ve top oy e dı'~fman:ı.aed'l r~ya dıç ırF r • l epsı laoa ı ır.l d 1 r a an 
• IA t . · .. d" 'ht ' l ta teaa u ı mıyor u. ransa gece ça ı§l1lıyor ar ı 

t . il t k l 1 .. ay arca mu et su zamanına ' Maliye nazın erteıti gün Dala· l 
ıma a ı ıçın vucu une ı ıyaç o an l "dd lh 

us ~ lf~ er, afra ıt a a.~ı~~ gon· mahsus tem o ile alı•makta de· · • · · · · · · · 
derılmıt. orada ortalık supurme.lt. . P ç ... dıer yı :zıyarete gıttı ve dedı kı. 
le ve patates aoymakla meıgul ol· vam19e3t9tı. 'lkt .. d 1. 1 - Böyle giderse, farkında mı· 

1 d B l bul L ı eınnın e m• ıye na· 
muı ar ır. un arı arayıp ma&. l p l R b ' ı.... sınız ki harbi kaybedeceğiz. 
ve yeniden f ~brikalarına gönder· zın ° an ° eno.. ı~ aarm, • . .. .. . 

k · · h f t 1 b 1 yemekten sonra, Parıa eıvarında· Daladıer guldu. Harbı kaybet· 
me ıçın a a arcd~· ~an Nay ~r- ki silah fabrikalarını dolaımak memiz ihtimali o zaman her biri· 
ca zaman kaybe ılmıştır. etıce f'k . d" .. H l .. rd .. k" · "!" .. ·· ·· d 

l t S ıh d t ı rıne Uftu. ayret e go u ı mıze gu unç gorunuyor u. 
ıu o muş ur: u zamanın a o uz 
bin itçi çalııtıran ve tank ve kam. 
yon imalatımı:ı.da son derecede 

1 
mühim bir yeri olan Reno tabri· 
kasının ifçi miktarı, harp başladı.. 
ğı sıralarda altı ila sekiz bin dere
cesine inmiıtir. Havsalaya sığını· 

3 lta.yln Vapuru 
Batın:dı 

YUNANiSTAN 
Harbinin Manası 

3 

(Telgraf, Telefon HaberDeırı) 

Amelenin Hayat ve istikbalini 
Emniyet Altına Alacak Kanun 
Diğer Memleketlerde Alınan Karaı ların Bünyemize En 
Uygun Olanı Bir Kanun Layihası Haline Getiriliyor 
Ankara. 29 (Hususi muhabiri- ! lerdir. Bu maddelere göre, her ay 1 bakmak, onlara her nevi cemiyet 

mizden) - HükUınet amelenin birkaç gün kadın ameleye iı~ira· terbiyesini vermek için kadın ame. 
hayat ve istikbalini emniyet altı- hat hakkı, gebe k.aldıklan müddet le yekunu kabarık olan fabrika 

1 

na alacak yeni bir kanun projesi zarfında vazifeleri aebe kadınla· ve imalathanelerin de birer çocuk 
hazırlamıya karar vermit ve bu rın vazife ırörmemeleri lazım ge· yuvası vücude getirmeleri mec
makaatla dünya ölçüsünde tetki· lccek kadar aiır ise daha hafif buri tutulacaktır. 
kata geçerek bazı mühim netice· itlerde kullanılacaklar ve çocuk· Resmi ve hususi fabrika ve 
!ere varmııtır. Hazırlanmakta larının dilnyaya gelmesinden bir imal!thane amelelerinin ayni esas. 
ole.n kanun projesine göre, amele ay evvel kendilerine izin verile· lar dahilinde.hastalık, sal,'\tlık ve 
it batında ölecek olursa ailetıi ef· ı rek ancak doğan çocukları bir ay. ölüm hallerinde ayni derecede bir 
radına it sahibi olmak için lık olduktan aonr& vazifeye bat- alaka ve hak sahibi olabilmeleri 
birçok imtiyazlar verilecek, ço· lıyacaklardır. için bütün dünyada alı11a111 olan 
cuklarının tahsil ve terbiyesi için Bu müddet zarfında amele ka· kararlar tetkik edilmekte ve bün
icap eden her türlü yardımlar dınların yevnlıi>'e, haftalık veya yemize en uygun olanları tesbit 
kendilerinden esiıgenmiyecektir. maaılan tamamen lcendilerine ve· edilerek Büyük Millet Meclisine 
Projenin en esaslı kısmı kadın 1 rilccektir. Diğer taraftan çalışan verilecek bir kanun layihası ha· 
ameleler hakkında konan madde. kadınlann küçük çocuklarına line getirilmektedir. 

Am:r:kalı'.ar, " BUi Ş'.mal_i Atla~tikde 
Bizim Harbimizdir,, Bır Denız 

Diyorlar Muharebesi 
--(Başı 1 incide)_ 

Yugoslav Hariciye 
Nazı nnın Nüt ku 
Etrafında Tefsirler 

yacak bir !ley •.• 
ikinci sebep: Mühendislerimiz 

ve maliyecilerımiz bu harbın 19 1 4 
de olduğu gibi, dört veya beş se· 
ne süreceği hesabı üzerine iıe sa· 

(Ba.fı 1 lndde) * * meydanda.dır. KUçük bir gruptan mu Bir Alman Korsan 
• · ' (Ba.'ı l incide) rekkep infiratçılann bu hareketi 

Clermont • Ferrand, 29 (A..A.) -
Havas: Yugoslav Hariciye Nazırmın 
son gtlnlerde yaptığı beyanatı tahlll 
eden B. Georgee Glrard, Eftol'd ga
zetesinde, Yugoalavyanın dq atyue
tini hU14aa ederek dfYor ki: 

1 

rılmışlar ve bu hatalarında sonu· 
na k.adar ısrar etmişlcrdır. Bunun 
neticesi olarak öyle bir takım iab. 
rika inııaatına gırişiımıştır ki bun
lardan 1941, hatta 1942 senesin· 
de verim alınması beklenemezdi. 

1 

Amerıkadan tank ve tayyare mo· 
törü getirtecek yerde sırt bu yüz· 
den müstakbel fabrika lar için 

1 

tezgah getirtiımiııtir. 
Yine harbin uzun süreceği he

sabile lngiltere ve Fransada bulu. 
nan altın mcvcudü üzerine kırk 
düğüm vurulmuştur. Hazınel eri· 
miz dört i . İl beş kısma ayrılmıştır 
.ki bunlardan her bin harp senele
rinden hirıai esnasında kulıanıla
caktı. Techizat sıparışieri.mızı ta• 
mamlıyacak mevkide buıunan bü· 

1 
yük Amerıka fabrıkaıarına bu he. 
sap yüzünden hiç siparış verılme· 
miş, bun ıar tamamııe boı kaımıı-
lardır. Sonra ıu düıünce de orta· 

fam neıredilen 63 numaralı rea· 
mi tebliğ: 

Mahdut mahiyette mahalli mÜ· 
ıademeler eıınasında Yunan kıtaa. 
lı yeni esirler almışlar ve muhtelif 
harp mal7.emesı iğtinam etmi§· 
!erdir. 

Dirna'nm garbinde Yunanlılar 
bir çarpı§mayı müteakıp 5 zabit 
ve 65 nefıı:r esir almıılardır. Bu 
hadisede tayanı kayıt nokta, bun
ların 5 muhtelif cüzütama ait ol
muı ve ordunun üç muhtelif sını. 
fına mentıup bu.unmaııdır. Bu hal, 
İtalyan saflarında nasıl bir lr.arga· 
ıalık hRlüm olduğunu göstermıye 
kafidir. 

Atina, 29 (A.A.) - Yun&n 
hava kuvvetlerile i~ birliği yapan 
lnailiz hava kuvvetlerinin ıimdi
;:e kadar Yunanistanda 50 İtcıl· 
:ran tayyaresi düıürdükleri öğre· 
nilw iştir. 

İngiiiz zayiatı 8 muharebe tay· 
yaresile 4 avcı tayyaresinden iba. 

lıkta yer tutmuııtur: cMotör .eri rettir. 
Fransada daha ucuza mal edebi
İiriu . Halbuki bu gıbi yanlıı ve 
zamansız tasarruf dü§Ünceleri bil· 
tün varlığımıza mal o.muştur. 

1Ieri hareketi devam ediyor 

c-Tarihlerile iftihar eden hür durdurmak için ne yapacaklannı ta· 
memleketler için, i9ttklal ve tama· yln mUşkWdUr. 
miyetleri tehdit altına düıtüğü va.. Bu konuşna, AYrupa harblnln A· 
ktt, Yunanistanın gösterdiği mi· merlkalılar için ne gibi ihtimali 
sali takip edip etmemek kendile- doğurabileceği noktasına halkın dli 
rinc aittir ... > fUnllşUnU alıştırmak gayesini takip 

Türk • Yunan ittifakından bah- edeceğini, Amerikanın bu harple h:ı
seden nazır, bunu §U suretle an- 1 yatı bir surette alfı.kadar olduğunu 
1 

j ve İngiltereyi harbi kazanacak bir 
atmıştır: vaziyete getirmek için Amerikanın 
c-lki memleketi birbirine bağlı- yapablleceğl her şeyi yapmak icap 

yan çok sıkı dostluk ve ittifak bağ. ettiğini göstermek flkrile yapılacak
larını pek iyi bilirsiniz. Buna ila· tır. 
veten diyebilirim ki, Yunanista Gallup enstitüsünün sorgularına 

aldıiı cevap 
nın geçirmekte olduğu imtihan, 
bu bağları, ~ün geçtikçe kuvvet
lendirmektedir. Yunanlılar ve 
Tiirkler ayni hislere tabi olarak 
a:vni gayelere doğru tam tesanüt
le bakmaktadırlar. Sonuna kadar 
beraber yürüyeceğimizde katiyen 
~üphe etmiyoruz ... > 

A ·m1n Tazyıkı 
D:vam Ed:yor 

Nevyork, 23 (A.A .) - Gallup ens· 
tıtüsU tarafından toplanan reyler ne 
tlceslnde Amerika ahalisinin yüzde 
60 mm, harp harici kalacak yerde 
l ngiltereyc yardrm edilmesi ve bu 
yüzden Amerikanın harbe girmesi lh 
tJmallnln de dikkat nazara alınması 
reylnde olduğu anla!!ılmıştır .. 

cNevyork Taymis> gazetesine gö
re Gallup müessesesi tarafından so
rulan şu: 

<Almanların A\TUpa mllletıerlnl e
sir haline getirmek ve Amerikan ti· 
caret ve sanayilni kontrol altına al
nıak niyetinde olduklarını zanneder 
misiniz? ... > 

Gem.'si Hasara 
Uğratıldı 

Londra, 29 (A.A.) - Bahri
ye nezareti tarafından buaün öğ
leden sonra neşredilen tebliğ: 

Noel günü sabahı büyük bir 
dütman harp gemisi ıimali Atlan. 
tikte seyreden kafilelerimizden 
birine hücum teıebbüaünde bu· 
lunmuıtur. Kafileden bir vapura 
isabet vaki olmuş, vapur hafif ha· 
ıara uğramııtır. Kafileye harp ge. 
milerinin refakat etmekte oldu· 
ğunun farkına varen düıman sil· 
ratle çekilmittir. 

Refakat kuvvetlerimiz derhal 
düşman gemisini takip ederek 
uzak bir meaaf eden atq açmıya 
muvaffak olmuılardır. Durmadan 
deiitcn rüyet kabiliyeti birdenbi. 
re azalarak gemilerimizin seyri 
yarım mile düşmüştür. 
Düıman gemisinin tam ortası· 

na bir obüs isabet ettiği ve patla· 
dığı görülmüıtür. açtığımız atetin 
husule getirdiği hasann ehemmi· 
yetini tayin etmek. mümkün ola· 

mamııtır. 

1 - Yugoslavya a.ztm ?e sebatla 
harici lhWAtlarm öntlne geçmlye py 
ret etmektedir. Yugoalavya bu 1111 -

retle Yunan • İtalyan muhaaamatmı 
tahdide ve Balkanlar vaziyetinin ıs
tlkraruu temine :yardım ettittnı zan. 
netmelttedir. 

J - İktmadl pıtrıda Yugoela"Y)'a 
mihverle it blrllli yapmakta ve Al· 
manya ile ltaıya taratmdan mOte • 
kabil esaslı menfaatlere istlnat .ten 
bir dostluk gösterilmesinden iftihar 
duymaktadır. 

3 - Yugoslavya, Macaristanıa sa
mımı mUnasebeUer idame ve hudut· 
lannm hepainde bir saniye bile em -
niyet icaplarını ihmal etmemekle be 
raber bUtQn komşulanyle bir sulh ve 
itimat havası içinde YILJ&DUY• itina 
etmektedir. 

4 - Sulhperver hattı harekeli 8&· 

yeslnde Sovyetler Blrllğlle de müna
sebetlerini yeniden teala edebilmiftir 

Neticede Yugoelavya hük~eti, 

beynelmilel vaziyet ~ tak!· 
bettllf siyasetle müstakbel Avru • 
pada Yugoslav milletine, ehemmiye
tinin ve mazisinin hak verdiği yeri 
temin edeceği tlkrlndedir. 

Üçüncü sebep: O nevi bir harp 
için planlar yapılmı§lır ki vukua 
gelmesine hiçbir zaman ihtimal 
yoktu. Genel kurmayımız, Zigfrit 
hattı üzerine hücuma geçmek 
maksadile uzun boylu tedarıkle
re giri§miıtir. Bu maksatla kaç 
ağır topa ihtiyaç olduğu yaman 
bir katiyetle heaap edilmiştir. 
Halbuki bu sırada bütün emek ve 
imkanlarımızı acele ihtiyaçlarımı· 
za hasretmek lazımdı, tıı:nk dafi 
topları, tayyare dafi topları, kil· 
çük ve büyük mitralyözler gibi ... 

Atina, 29 (AA.) - Yunan 
hükumeti namına beyanatta bu
lunmıya mezun oa}ııiyet, Hima
ra' nın şimali garbisinde Yunan 
luteatının hücum ve ileri hareke· 
tine muvaffakıyetle devam ettik· 
!erini bildirmiftir. 

* (Ba!Jı 1 lnrtde) 
ziyaretinde de Mareşal Petain ta· 
rafından Hitlere hıtaben yazılmıı 
bir mektubu hamil bulunduğu bil. 
dirilmektedir. 

Müzakereler, Fransa tamfından 
yapılan tekliflerle Alman muka· 
bil tekliflerine istinaden devam 
etmektedir. 

Sualine yüzde 80 mUsbet cevap 
bulmuştur. 

Vatan - Gallup müessesesi ve ça
lışma tarzı hakkında çarşamba günU 
çıkacak sayrmızda çok enteresan bir 

Roterdam ve Anvers lngilizler Bardia'da 
· Limanlan lta:yanlar Tobruk'da Bu mıntakada Yunanlılar yeni· 

den harp malzemesi iğtinam et

mitlerdir. 
-0---

Talebe Teski:a~ı lcin 
' Harekete Gec~liyor 

' * * (B.ıı,ı l loclde) 
Sar nehri boyunda gezen dev· 

riyelerimiz: cBi:ı.e Almanlarda 
olduğu gibi küçük makineli tüfek- ranslar, talebe konserleri tertip 
ler veriniz I> diye subaylarına yal· edilebilecektir. 
varmıılardır. Bunların bizde hiç 

dü yoktu. 1 Böyle bir kulüp, talebe hayatı-
mevcu k k ki' . 1· . . .. l d . nı at at zev ı, verım ı ve ııtı-

Almanların paraşut e a am ın· f d 1. b ' h l k k 1 b • . . b · 1 v l a e ı ır a e oyaca ve ta e e 
chrdıklen ha erı orta ıga yayı ın· d .. l" .. ı- . 'd l 

- .. b 1 1 arasın a tür u tur u ıstı at arın 
ca butun su ay anmız rove ver . k' fı . k• k . T 

b edil işt' H 1 ın ışa na ım an verece tır. a-
~:'k_':1~:an1:1.e~a ~~vclv:in :ev:u: lebe arasındaki arltadaılık hissi de 
dü kalmamııtı. Ben kendim Pa- bu aayed~ artacak.lir. w 

riste ve b&§ka tehirlerde her tara· Yunanıstan dahıl oldugu halde 
f bat vurduğum halde bir tek hemen her memlekette talebe ku. 
r:velver satın alamadım. Rovel- lüplerinin b~.~ bü~k zengin.ler 
ver siparişi ancak haziranda ltal- tar.afı~d~n ~nıvers~tey.e. ~edır~ 

verilmi•ti. Oldukça geç bir edı1mi§tır. Bır zengın ıÇlll ısmını 
yaya ..,. 1 b dil · · b d ·· l · · .. · · e e eıtırmenın un an guze 
sıparı,..ı. A • • l A b O · · 

1 D .. d"' cu" sebep: Manevıyatın bır yolu o amaz. ca· a nıveraı-
or un l b k l"b" b ' h bozuk olması ve siyasi tefrikalar, teye bir ta e e u ~ u .. ınaaı ~-

imalata engel oluyordu. Sovyet diye edecek ruhta bır Turk zengı-
birliği Almanyanın tarafını tutar ni yok mu? 
tutmaz, komünist amelenin hali ---o-
değiımiıti. Bunlar açık muhalefet 
göstermemekle beraber gevoek 
ve oevksiz bir surette çalıımıya 

Bulgaristan da 
Umumi Af 

Froasard, Le Joumal gazetesin
de yazdığı bir makalede, yapıl
makta olan müzakereleri örten 
perdenin kaldınlmasını ve mille
tin haberdar edilmesini istemek· 
tedir. 

Vichy hükUmeti timali 
Afrikaya mı ıeçecek? 

Londra, 29 (A.A.) - Fran· 
aız müstakil ajansı bildiriyor: 

Fransanın t~ınmıı olduğu son 
vaziyet ve Vichy kabineaine kartı 
yapılan hücumlar, gazetelerin mü
him yerlerini itgal etmektedir. 

cSunday Timen gazetesi. 
cFransa, bahriyesini kurtarmak 
için çırpınıyor I> bqlığı altında 
bir makale neşretmiıtir. 

Gazete; Nazilerin, Amiral Dar· 

lanı Laval' e nazaran idaresi da.ha 
güç bulduklarını kaydettikten 
sonra Fransanın, bu iekambil 
oyununda kuvvetli kollara malik 
olduğunu yazıyor ve diyor ki: 

cf ransanın cenubu, iktısadi ba
lumdan hiçbir menfaat arzetmez. 
Buna mukabil, Fransız donanma
sı kaçmak kudretine maliktir. 
Mareıal Petain de ıimali Afrika· 
ya geçerek Mihvercilerle iıtirak 
etmiyecek yeni bir hükumet kura. 
bilir. Afrika topraklarında, ha· 
kiki bir Fransız hükumetinin ku· bqladılar. 

cHarp imallbnda kar aranmı· 
yacak.> düsturu da küçük fabri· 
ka sahiplerinin heveıtini kırdı. 
191 -4 de küçük atölyelerin ve ga· 
rajların mermi imalatile mctKul 
olduklarını görüyorduk. Bu defa 

Sotya, %9 (AA.) - Yeni yıl mil- rulması, cf ngilterenin ve Birleıik 
naııebeUle alyul ve cinai suçlar hak· Amerikanın yardımları kabul olu
kmda mrıwnt blr aı yapdacatı aöy- nuyor> manasına gelir. Amiral 
lenmektedlr. Harp divanı kararlle Darlanın Birleıik Amerika dev· 
mahkCım olanJar da bundan istifade letlerine karıı büyük bir zaafı ol-
edecıeklerdlr. ı duğu malUnıdur ... 

yazı bulunacaktır. 

Almanya zaferi kazanamaz 
Ne\~Ork, 29 (A.A.) - Amerika Bombardıman Edildi Hazırlanıyorlar 

matbuatı: 

Hitlerle ııulh mUzakeratma geçil • 
meslni lstiyen ve bu yolda yapılacak 
bir teşebbUsUn dUnya nlzamını ye
niden iade edeceği kanaatini göste
ren kUçUk bir grup vardır ki, bun
larm harekltı Amerika matbuatınm 
17!ddetll hücumlarına maruz kalmak· 
ta.dır 

Nevyork Herald Trlbun gazetesi
nin asker! muharriri binbaşı Elld, 
flmdl yapılacak bir sulhUn yalnız 

HiUere muhtaç olduğu yeni bir nefes 
alma imklnını vermekten başka hl~ 
bir şeye yaramryacağını söyledikten 
sonra şunları yazmaktadır : 

Almanya muharebeler kazanabUlr. 

Londra. 29 (A.A.) - Hava 
nezaretinin tebliği: Bu gece fena 
havaya rağmen, İngiliz hava kuv· 
vetlerine mensup bombardnnen 
tayyareleri, Rotterdam ve An· 
vera deki petrol depolarına ve 
ıBoulogne, Cherbourg ve Lorient 
istila limanlarına hücum etmifler
dir. Loricnt' de büyük bir yangın 
görülmüıtür. Tayyarelerimizden 
ilcisi kayıptrr. 

--0-

Su Baskınına 
UQrayan Yer~er 

<B9911 incide) * valiliğinin vilayetimize gönderdi. 
ii bir telarafta Değirmencik ve 
Kille derelerinin de taımakta ol-

Fakat, kendisine hediye edflme7.8e, 
kat'ı zaferi kazanmasına lmkln yok 
tur. Nefes almak için nnıhasamatı 

bir müddet tatile uğratmak Alman· 
yanın beslediği belli b8.flı bir ümit
tir. Fakat bu Umldin tahakkuk et • duğu bildirilmektedir. 
meslne bir bUyük mani vardır ki, o Bursa, 29 (A.A.) - Kemal· 
da, Hltlerin bUyük dehasına ve ruhi paıa ve Karacabey seylip mmta· 
sahadaki pek çok tefebbUslerln~ rağ 1 katarı halkının acil ihtiyaçlanna 
men ka~ısına şimdiye kadar hiç t · · aarfedilmek üzere kızılay umumi 
mas etmlye ve anlamıya muvaffak merkezi tarafından vilayet emrine 
olamadığı bir düşmanın çıkmakt:ı 2000 lira gönderilmittir. 
olmasıdır. O dtlşman. Amerika ah.&· Vilayet bu paranın J 200 lira· 
Hainin istinat etmekte olduğu aklı sını Kemalpapya ve 800 liraaını 
selimdir. da Karacabeye göndermi§tir. 

clnsiit-e ~d ~tir' -- y ag" mur lJurdu 
O ellllf :ıt 

Vaşington, 2e (A.A.) - Ayan l · lzmir, 29 (Hususi muhabiri· 
zasından Joshlee ıru beyanatta bulun· mizden) - Yağmur durmuıtur. 
muştur : Fakat Manisa dağlarından ovaya 

Kahire, 29 (A.A.) - İngilizler 

Bardianın garbindekl mmtakayı te
mizlemektedir. 

Bardia öntlndeki lngfliz kıtaatmm 
bazırliklan devam etmdttedir. 

Diğer taraftan • .alyanlar da Tob
rak'ta hazırlıklarda bulunmaktadır
lar. 

ltalyan Tebliği 
ltalyali& bir mahal, 29 (A..A..) 

İtalyan umumi kararg4hmm 205 nu
maralı tebliği: 

Binga.al hudut mmtakasında, Bar
dla cephesinde karakol ve fiddetli 
topçu taallyeU olmtıftur. Seri kolla
nma tayyarelerimizle .l.IJ birliği ede
rek çöl mmtakesında dllfmannı bir
kaç zırhlı otomobilini tahrip etmiş -
lerdlr. Torpilci tayyarelerimlzden iki 
si bir Moniter ile blr torplto muhri
bine hücum ederek isabet kaydetmiş 
lerdir. Bir avcı tayyaremis 1ıssUrlıt 
dönmemi~Ur. 

Yunan cephesinde mahalll mahiyet 
te hareketler vuku bulmuştur. Dllf
man kuvvetli topçumuz tarafm -
dan dalrtılmıftır. Tayyarelerimiz del 
dllfmanm Akdenl.zdeld mühim ia,e 
merkezlerini bombardıman etmişler
dir. 

ingilterede Bir 
Şehre Hava 

Taarruzu Yapıldı 
_.BU AKŞAM ----· SENENİN EN BtlyOK FRANSIZ FiLMi 

, 
cFikrimce İngiltere, Birleşik A· seller akmaktadır. Bu mıntakada 

merik&ya '?lan cHarp borçları> nı suların hücumuna uğnyan 1 4 kö
kanlle ödemiştir. ÇünkU, İngiltere • ye sandallarla yiyecek gönderil· 
nln bugUn yaptığı muharebe bizzat mittir. Soma yolu açılmıı İse de Londra, 29 (A.A.) - lngiliz 
bizim muharebemlzdlr! ... > İzmir, Bergama yolu henüz kapa- hava ve dahili emniyet nezaretle· 

MELEK FIRTINA Tanca Meselesi 
Hallediliyor 

bdır. Foçada Gediz ta§mıo, Bai· r:nin tebliği: 
arası, Gören köylerinin üç bin de- Dün, hava kara:-dıktan a:r; son• 
karlık pamuk tarlalarını sular bas- ra dü§man bombardıman tayya· 
mııtır. releri lngiltcrenin cen:.ıbu garbi 

Aık • Heyecan ve ihtiraı hislerini canlı 'bir 1Urette gösteren 

AN N I E DUCAUX 
muazzam filmin 8q Rollerinde: 

DRIC V. STROHEIM 
ANDRE LUGUET 

M&drld, 29 (A.A.) - İngiliz bU· 
yUk elçisi Sör Samuel Hoare ile İs
panya Hariciye Nazırı arumda, Tan 
eadaki vaziyete dair cereyan eden 
mtızakerelerin memnuniyet verici bir 
tarzda ilerlediği zannedilmektedir. 

Menemenden sular çekilmiıtir. tchirlerinden b irine kısa fakat 
Menemen • Emiilem tren hattı ıiddetli bir h..icum yapmışlardır. 
bir buçuk metre su altındadır. İz· Muhtelif yangınlar çıkmıı. bazı 
mirden Çcımeye giden bir otobüs hasar vuk~:ı gelı:.işlir. Yangınlar 
Tatar deresinde devrilmit iac de İ süratle aöndürülmü2tür. Zayiatf 
nüfu8ÇA zayiat yoktur. çok azclu. 
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KADIN VE EV Kif ap~ar Arasında 
İNGİLİZ 
Edebiyatı 

Tarihi 

KUŞ PAZARI YIKILIRKEN .. 
En Mühim Mesele Güzel Bir 

Şapka 

Yıkılacak 
Hemen 

Olan Bu 
Yenicami 

Pazar Hemen 
İle Yaşıttır. 

Koc~ intihabı 
Nasıl Yapılır Bir Buçuk Asırhk B:r 

Kuşçu Ailenin iş Ba
şmdaki Çocuğu. Kuşlar 

/\iişanlılar, Birib;rlerini Sevip Sevmed:kle
rini Anlamak için Ne Yapmalıdırlar? .. 

tser: B~de Edip 
Şimdi İstanbul Üniversitesi İn

giliz edebiyatı profesörü bulunan 
degerli edibemiz Halide Edip, 
verdıği derslerin bir kısmını ihtiva 
eden bir kitııp neşretmiştir. Jstan
oul Universiteainin nC§rİyatı 
nasında 1 35 numara ile çıkan bu 
eser, !ngiliz edebiyatı başlangıcın
:ian t:.ıızabet gününe kadar van· 

Hak kmda Neler Anlatıyor 
Türk mimarisinin şaheserlerindeı: 

Bayan. Karon Buna Cevap Ver;yor: "Fena 
Sır Günü Başbaşa G'"'ç;rmeli ... ,. 1 

TcsadUfen, küçllk bir risale elime 
grçu: cKoca nasıl intihap olunur? .. > 
Glı.dUm, omuzlarımı silktim. 

Hayatta, haynllnl hayalimizde bes 
ıedlğimlz erlreğl veya. kadını seçebil
menin imkAru var mı 1 •. 

Erkek olsun, kadın olsun, bunu 
olduğu gibi kabul etmekte mazur, 
daha d ğı'!Usu mahk~m değil miyiz? .. 

Bı ı . .ıssa. ıyi bir koca, tıpkı nadir 
kuşlar gibi, ZUmrUdil Anka gibi - na 
d!rdır. Bunu ele geçiren kızlar cid -
den bahtııdırlar. 

Eski bir Ata sözU vardır! cOğlu
nu istediğtn, kizıiu da mUktedir ol -
clu~n zaman evlendir! .. > 

Fakat, risalenin muharriri Bayan 
h: ıron'a göre, art.ık bu intihap il -
zUntüstlnden kurtulacaklar ve talip
l<'rinC birçok sualler sormıya hakları 
olmıyacakl İyi ah!Wı mı? Kimler
le konuşuyor, dUşUp kalkıyor? •. O -
yunda, lokantada nasıl davranıyor? 
Bunlardan sonra kendi kendilerine 
de ~\I sorabilecekler! Gllzel mi? 
Zengin mi? Zeki ml? .. 

Hepsi bu kadar değil! İstikbali 
de dUşUnmeleri mecburtyeU var: Be 
ni nasıl seviyor ! GUzclllğlm, ze -
kAm veya sadakatim ic;ln mi? Bir 
mlliıtobtt gtbt mi, yoksa bir eş ml?" 
Eğer güzellik için ise fena zira, 

gilzelllk çabuk solar. Yüzde çlZgfler 
hAsıl olur, saçlar kırlaşır. ZekA için 
ıse itimat calzdlr. Eğer, bir müstebit 
gibi seviyorsa, yani kıskanç ise saa
det biraz güçtür. Ya eş gibi ise? ... 
Bir taraf için hoş, öteki taraf için de 
nahoştur. Eğer sadakat bekliyorsa 
deetur, savulun. Esir olmak ihUma· 
il var •.• 

bulunuyor. Ve fikirlerinin doğru ol
duğunu iddia ediyor. Bir zenginle 
evlenmenin bır fakirle, bir g(lzel ile 
bir çirkinle evlenmekten daha iyi ol 
duğu fikrınde... ZekAları da ayırı -
yor ve bUyUk zek4lardan hoşlanmı· 
yor. Bunu da izhar etmekten çekin
miyor. Bu fıkrinde sabit ... 

lştc lyı bır koca, alınız onu ... Çok 
mu genç?... Sabırlı olunuz biraz. 
Karon ~tkik edecek, kararını vere
cek. Çok mu yaşlı?.. üzUimeyinlz, 
~ı bir erkek dııima iyi bir koca
dır. Siz yaşta mı? Arkadaşlıktan 
çekiniyor musunuz? Cevabını veri -
yor: <Eğer talibiniz hoşunuza gidi
yorsa ve sizi sevdiğine emin iseniz 
yaş farkının pek o kadar ehemmi • 
yeU yok ... > 

ŞUpheslZ, bUtUn mesele burada. 
Seven ve sevildiğine emin olan bir 
kadının ne kendini ve ne de nişanlı
sını sorguya çekmesine !Uzum var -
dır. 

* Yalnız sevdiğini, sevildiğini nasıl 

anlamalı, buna ne suretle kanaat ge 
tirmcll? ..• 

Bayan Karon, bunu öğrenebilme -
nln usuıunn birkaç kelime ile anla
tıyor: 

cNlşanlılar, birbirlerini haltldle an 

lıyabllmek için bıı.şbaşa fena bir gUn 
geçlrmelldirler .•. 

cEğer, havanın fenalığına, yağ -
murun devamına rağmen birbirleri
ne söyllyecek birkaç s!Sz bulabilirse, 
eğer böyle başbaşa yalnız kalmak -
tan usanmazlar, canlan sıkılmazsa 

el ele vermell, hayat yolunu takibe 

Ycnicami, etrafını saran tufeyli bl· 
nalardan temizleniyor. Bu sene 28~ 
yaşını dolduran bu mabet ve etrafın· 
dakl kasır, :M:ısrr çarşısı, tUrbe \'f 

sebil pek yakında eski ihtişam ve a
saletlerile meydana çıkacak. 

yor. Belediye mlbedln avlusundaki kuş. 
Meslekten yet~me bir profesö. çu dUkkAnlarını da yıktırmıya karar 

rün kitabında hemen daima bir vermiş ve bu kararını da tatbike 
sıkılık vardır. Böyle kitapları an· başlamıştır. Bu isabetli karan al -
cak talebe gibi öğrenmek mecbu- kışlarken !stıınbulun esnaf teşkllltı 
riyeti altında olanlar okurlar. Hal- tarihine parlak bir ~ekilde karışan 
buki bize en kıymetli edebi eser- kuşçuluğun da yıkılmak ve sönmek 
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Yazan: 
Ayban KOs 

ı ler veren sanatkar Halide Edibin Uzere olduğunu kaydetmeden geçe -
• '>ugıer v~yıı. auı.nruL ~cırnue, xos- dersleri de zevkle okunuyor. Ade. mlyeceğlm. 

bir renkte "e yahut on.ı uyar ta ilmi romanlaştırmıı, tercüme· Sils, ses ve avcı kuşları beslemek retlnden öğrendim. Ben 65 yaşında
blr renkte ve yahut ona m!hypşdr leri üstadanc.. eski lngiliz edebi- zaman zaman refahın ve bedii zcv - yım. 54 senedir 0 dllkkAnda kuşçu -
bir renkte yumuşak fotrdcn yıı.pılrr. yatından parça tercümeleri, bi- kin bir çlçüsU sayılmıştır On yedin- lukla meşgul oldum. Bizim aile TlıZ 

Patron (kalıp) - Pllndakl forma zim eski masallarda veyahut mcv- el asrın ilk msfında dö;düncU Mu- sevimli kanarya kuşlerınıı. çok yUk
ve ölçü Uzerlne musllnden yapılu. lidi ıerifteki türkçe ve bava ile rat zamanında tstanbulda 500 kuş- l'!ek vasıflar ve hususiyetler tem•n 
Üç parçadır: Kenar, tepe ve tepenin t .. t . tı' 0 1 etU.> k ercume e mış r. c;u d kklı.nı ve 600 kuçu esnafı var-
enarları. Putperest devri edebiyatı bah- dı. Osmanlı sarayında da eski TUrk lsmnU Kuşdoğa.n sözUnU burada 

Fötr"U, Uzerlne ıslak bir bez ko -
yup tlUlledlkten sonra iki kat olarak 
bir masanın UstUne koyunuz ve kalı 
ba göre kesiniz. 

sinde beovvulf dan aldığı bir par. devletlerinin saraylarında olduğu gt- keserek cebinden çıkardığı iki tart
çanın tercümesi: bl ku~uluğa ehemmiyet veriliyordu. hl vesikayı bana gösterdi. 10/ 1/ 939 

cBeovvulf kelama ağazetti - Topkapı sarayında blr Doğancıbaşılık tıırlh ve 492 umumi numarayla 1s -
demirci hünerile örülen harp • ağı teşkllAtı görüyoruz. Dolmabahçe ve tanbul tapu sicil müdilrlllğünden al
göğsündeki zırh parladı. cselam Yıldız saraylarında hususi kuş balı· ı dığı bir surette 117 yıl önce dedesi-

! 
sana ey Hothgar, ben Hygelac'ın çelerinin bulunduğunu biliyoruz. nln babası Osmanın Yenlcamide kuş 
akrabası ve adamıyım. Gençli- Türklerin kut severliği ~eıııu başısı olduğu gösterlliyordu. 
ğimde çok nam ve §an kazandım TUrklerin kuşscverliğı ""saneler onra zararlı bir propagandaya işa-

1 gibi. Bir ders kitabı olmasını eöz- devrine kadar çıkar. Esatırt dedemiz ret etmek istedi: 

1 

den kaçırmıyarak ıura&na i§aret Oğuz Hanrn 24 boyundan birçokları- Garip bir propaganda 
edeceğım: Bazı şahıslar hakkın· nm Ongunlan kuştur. Türkler bazı Bayım dedi; son senelerde ka-
daki yazıların yahut bazı izahla- kuşlara blr çeşit muhteremllk te ve- nııryalnrm insanlara zararlı mikrop 
rın türkçeaınden ba§ka ingilızcesi rirlerdt. lar saçtıklan şayiaları çıkarıldı. Mem 
de aynen kitaba doıduruımuştur. Yenicaml 1760 yılında yapılmıştır. lckcUmlzde yabancı kuş satmak is
Bu parçalar kitapta buiunan §iir Böyle pırlanta gibi bir Abide kuran tlyenlertn yaptıkları bu propaganda 
ve nesir parçaları gibi edebi bir temiz zevkli mimarlarımız ; avlusu- ya anetık safdille..-ln inanmış olacak
üslup kıymeti olmadığı için fazla nun pis barakalarla, tufeyli yapılar· !arını tnhmln ederim. Avnıpa ve Af
görülüyorlar. la doldurulmasına müsaade etmez - rika kuşlarını sokmak için bu pro· 
Şu .. phe yok kı" Halide Edinp, Eli- !erdi. O halde o vakit kuş pazarını 

pagandayı yapanlara bir asırdan faz-
zabet devrın. den evvelkı· Jngiliz tstıınbulun başka bir yerinde ara - 1 a yaşıyan dedemi, torununun toru-

lak ve kazançlı bir mazinin hatırıı
Jarmı okuyor gibiydim. 

Şarka öğrenen kanarya 
- Zaman oıur ki, hayaıı cınan de

ğer, dedi . 

* başlamalıdırlar ... > H()f bir cevap de- edebı.yatını bı"r mu""tebahhire yak- mak icap eder. İmparatorluğun lnhl· nunu görerek ölen babamı ve niha. -
!aşacak derecede oyuyarak bu ki- tnt ve inhlh\I devresi başladıktan son yet hiç hastalık geçirmeden 65 ya-

Sana biraz da eski kuşçuluğum.UZU 
anlatayrm: Eskiden Pazartesi gün· 
Jeri Yenice.mi avlusundaki kuşçuıarın 
kahvesinde toplanarak satış yapar· 
dık. Meraklıların yetiştirdikleri saka. 
ispinoz ve tlorya kuşları 50, 60 lira· 
ya kadar müşteri bulurdu. Memleke
timizde ilkbaharda kırlarda mebzU • 
len bulunan <Boğmaklı> denilen bir 
kuş vardı. Bu kuş bUtlln kuşlarır 

seslerini, hattl çobanların ıslıklannı 
bile kolayca takllt eder. Meraklılar 
bu kuşları yavru iken alırlar, el ve 
leblebi unlle beslerler ve bunlara çal
gı öğretirlerdi. Bu kuşların 50, 60 
altın liraya satıldığı olurdu. Tütlln
cUler ve gazino ııahipleri boş zaman 
lannda <Boğmaklı> kuşlara ufak dil 
dllklU çalgılar çalarak dil öğretlrl"r· 

dl. Yenlcamlln Bahkpazarı kapu ·n· 
da Hacı Hüseyin isminde bir !ra ·tı 
vardı. DükkAnına Bokmaklı ku ,ıaı ı 
aFar, onlara çalgı Ue ders verir \ 'e 

her sene de Uç, dört yüz altın lir ılılc 
yctıştirllmiŞ kuş satardı. Bu İranlı 

yavru kanaryayıı. da yine bu çalgı ilL 
cKAUp uykudan uyanmış gözle 
mahmur> şarkısını öğretmişti. Ba 
bam Arif Efendi bu kanaryayı k cr· 
dlslnden 35 altın liraya satın almış• 

Bay&n Karon, böyle tavsfyelerde ğil mi? ... 
tabı kazlrlamlya Vakl.t olmamıc.tır. ra şehrin bedii zevki ve ahltıkı dn Milli kanaryeler • Cermenler 

lsmall Ku.,.doğ~.ı ;} erli ım. ru;} ı 

ZARİF 
Kemerler 

Az bir para ile ve az bir zahmeUe 
bu gi}zel ve orijinal kemerleri biz • 
zat yapabilirsiniz. Büyük mağualar 
dan metre ile deri veya bir meşin par 
çaaı alınız. Stıs için de, biraz parlak 
veya renkli deri ve yahut muşamba.. 

Bunltu'& ihtiyaç göet.enneden de 
yapabilirsiniz. ŞUphesiz, moduı geç 
mı., fermuarı bozulmuş ve bir kö • 
şeye atılmış bir el çantanız vardır. 
Derisi bozulmam.ıştır. Bundan istl
fade edeblllralnlZ. EvvelA dlk1'l.!. '·ıl 
eöktlnllz, gUzelce yıkayınız, düzelti
niz. Sonra. yapmak istediğiniz keme
rin kalınlığında kesiniz. Bir, ilci, Uç 
parça olmasında bir mahzur yoktur. 
Bunlan dikkatle blrlbirine dikerseniz 
bu diJd41er atla sil>! ıörUnUr. 

nulur. 

Annenin V azif el eri: 

Çocaldana Yaralı· 
rıaa Nasıllakalım'l 

Dizde, Elde, Baştaki 
Yaralar 

ld kadar muht.elltıtr. Bwılar; yerle-

rlne ve eebeplerine söre zayıf veya 

afmlır. 

,.. şma gelen kendıml birer sıhhat Abi· 
Bununla beraber bu türlü İngiliz bozulmuş, mabetlerin avlulaı 1 hattA desi olnrak gösterebilirim. E~er ka-
edebiyatına ai.t kitaplardan ba•ka bazılarının altları bile satılmıştır. nar"·alard ·• z~ ~arıı mı"krop olsaydı 

. . .. ~- tm ara.torluk özUlme ve dağılma " ~ ""' 
o devır edebıyatının kalbur ustun- , p ç bnbam, dcdC'"l'l ve ben bu kadıı.r ya-
de kalan eserlerini okumuş oldu· devresine girdikten :- antruunl .;ar mı~dık ? 
v • • ··1·· 9·· .. b 1 l 1 avlusunda kuşçu dUkkAnları yapıl-
gu goru uyor. utun un ara n· P ehlivan oUsseJi muhatabım kıi..fes 
aitizlere ait kendi müphede ve mıştırU eli Muhan' 1242 lcrin llnUnde leventçe bir salınmadan 
tetkiki karıştırdığı zaman Halide ~ n me geçen en sonra anlatmasına devam etti: 
Ed

"b" b " k h • h .. k .. k tarthlı bir vesikaya göre 117 sene 
ı ın . ırço. şa sı u um ve a- evvel de Yenicaml avlusunda kuş pa- - İyi sesli kuşlar bi!Akls neşeyi, 

1/. 

fil. 
naatlerıne kıtap~a rastlıını~~r. zan vardı. Yine bu vesikadan öğre- Ş3.taretl arttırmak suretfle ömrlln u

Meşhur Utopıa muharnrı Mo· nlyoruz ki, Yenice.mi yapıldıktan son znmasma yardrm eder. Eskiden Ye-
Tepe - Tepeyi teşkil eden iki par re hakkı~da: . ra Mısır çarşısının kapılarında ve nlcamlde 21 kuşçu dllkkAm vardı. 

çayı (Şekil 1) harfler blrlblri hizası· ~r:r1~~e ~n bu -~~nnde • ben~e - cami avlusunda seyyar kuş pazar - Son senelerde sayıları dörde lnmlşU . 
na gelmek şartııe tersinden dikerek Jngılızlıgını e~ buyuk k~vv~tle ı~a- lan kurulurmuş. Şu halde bugtln yı- Şimdi bu dört dUkkln da koca ~eh· 
b1rle11tlrintz. Sonra (Şekli 2) deki tor dt eden ve ta. Beovvuıf gunlerın- kılmakta olan kuş pazarının 285 yıl· rln içinde kaybolup gittJ. İstanbullu-
mayı veriniz ve ütü ile düzeltiniz. Da den berı hıçbır zaman kaybolmı- ' lık bir mazisi var demektir. lann bedlt zevklerinin azaldığını ka-

tereddUtsUz dlilll vasfını ve ı) or 
ve Cermen kanarJlalru:muı Ron een 
Jrrdeı fevkalM ten dUştıı~I 
de heyecanlı bir dille anlat~· >"du · 

yan hususiyetlerinden birincisi aile lSO l'k ku il bul etmiyorum. Fakat lktısad! buh-
ha ııonra (Şekil 3) teki gibi iki par- k d d"W• h . tt sene ı fÇU a e 

.n-..1r dikkatsizlik..__ dola.,,.. d"""' ve a ına ver ı<>ı e emmıye e K t ih k k Sirk~ ranlar zararlı propagandalar blzd 
'V""...... ...,.. ,,. ....,., çayı görllnmez dikişle birleştiriniz. .. .. .. . ., . i uşpazarı ar e aıışır en ... - ' e 

bWr. TellJlkeli ıteYlerl t.annnaihfı 1- gorunuyor. Aııe dnıma herhang et garının önündeki yeni binalara ta- kuş merakını öldUrmUştUr. Oç sene 

- Bu kanaryalar Almanyada y 
altlarında hususı şera.lUe yetlstlrlllr 
ler. Onlara sun•ı dil öğretirler. B 
kanaryalar Türkiye gibi ormanı, ku 
şu. nağmesi, güneşi, bahçesi bol o· 
lan yerlerde dillerini muhafaza ede • 
mezler. Çabuk bozulurlar. ÇünkU bi· 
zlm bahçelerimizde sakalar, florya • 
lar, ispinozlar, bülbUller, san asma· 
lar, hatUI. serçeler ve sığırcıklar ö • 
ter. Cermen kanaryalarmrn dille"! 
ana dili olmadığı için bu kuşların 

ötllmltrlnl p!Ak gibi alrrlar. Cer · 
menler eskiden 20, 30 liraya kad • 
satılırlardı. Şimdi dört liraya kadar 
dUştUler. Halk milli kanaryamızı din· 
!emek istiyor. 

çln, kendisini yaralıyacak ,eylere ıdo- f k d " 
İçerisine, 2 santimetro eninde bir 1 §Ckıl cemiyetin esas cüz'üdür. Ka- şınan eski kUŞ"Ulardan lsmallle ko· evvel bizim mesleğimiz ölilm tehll-
grogren çeviriniz. d~nın en ku~rctli tara ~ ar ~ aş- nuştum. tsmall cKuşdoğan> soyadı- kesi geçiriyordu. Üniversitemize Al· 

kunablllr. Çocuklar, en ziyade ellerin- Garnitür - Fötrden bir fiyango lıgı ve analıgıdır. More un hıç_ ln- ru almıştır. man profesörler geldikten sonra iyi 
den, dlzJerlnden ve ba§larmdan yara- yapınız, m ldelde gördilğünUz gibi ııol giliz olmıyan tarafı cmülkıyet Bu meraklı ve selim zevkli Türk· sesli kuşlar tekrar rağbet bulmıya 
lanırlar. Ellerinden, alelelmer Çllkı, tarata Ulftirinlz. hakkı> nı kaldırmak iste~e.sidir. anasından kuş sevgisile doğmuş, ku~ başladı. Alman doktorlar latanbulda 

İsmail Kuşdoğana bir Alman pro
fesör hastalanan altın bilezikli bir 
kanaryasını getirmişti. O rnlnimln1 
Aletlerle kuşun ayaklarına uzunca sll 
ren bir ameliyat yaptı. Ben kendisi
ne veda ederken: 

maku \'e Jllet l'fbl ~ylerle bacakla- Çünkü • yine bence • İngılızın en !arın crvıltısı içinde hayata gözlerini bilhassa sinlrll kadmların çokluğunu 
nndaa veya dlzJerlndecı, dÜJ}IDekle ya Modlst bariz hususiyeti mnııcvi olduğu açmış, babasından kuş sevgisi terbi- gördükleri için bunlara güzel sesli 

ralanırlar. 

Başlanndaıı aldıktan • eberlyet-

le w t.opralda kantık yaralar daha 
Fayda:ı Bi g[er 

Fötr ,apkaları temizlemek ic;in iyi 
valı.lmdlr. Kaaıyaa blr yaraya ıı...,. uaul fUdur: EvvelA, fapkanm lc;erlsi
ne ,.apmalı f .• 

Eter laazır, temiz ve lra)'B&Dll! eo 

tuk su yok ise. yaranm biraz kana

nuya meydan bırakmalıdır. 

Çlbıldi lçerldea Selen mlkropeaz 

kan yarayı temizler. Yarayı parmak 

la da kanftırmamalıdır. 

llaaı dindirmek için, yanuuıı ttze-

rlnl temiz pz1arla lıutırmak. llom-

dır. 

Btrlnclal: Kanın damardan, IJdac!-

111: Şiryandan selmeeldtr. 

Btrtnelde kan siyahtır ve pdatı pıb 

tı çıkar. lldnclde lammıdır ve ıı,

lanr. 

Damar kanamasmda, yalnız pam

maala iktifa edlleblllne de, §lryaa 

kanamaamm lptJdal tedblrlerden llOD-

ne, dllzgtln duracak derecede gazete 

kAğıdı doldurunuz. Sonra, içerisine 

biraz amonyak ka.rıştrnlnuş bir su
ya fırçayı batırıp iyice tırçalaymız. 
(Bir litre suya bir çorba kaşığı a -
monyak kA!ldlr) daha sonra bol su 
da çalkayınız; ve asmız, kurutunuz. 
De.ha sonra UtWeyinlz. .• 

Tahta veya LAke Tepsiler 
Nas:I Yıkanır? 

Yağlı veya tekerli veya herhangi 
bir lekeyi çıkarmak için ilk evvel 
tepsiyi sabunlu ve ılık su ile güzelce 
yıkayınız ve iyice kurulayınız. 

MUsavl miktarda keten yağı ile 
terebenUn ruhunu karıştırınız. sonra 
bir pamuk parçası veya yumuşak bez 
le ve dikkatle lekelerin üzerini uğuş
turunuz. Bırakınız kurusun, dah:
sonra, balmumu ve terementi ile ya· 
pılmıf vernikten biraz sUrerek bir de 
r1 veya fanl!A parçası ile parlatınız. 

kadar maddi haklarına da çok yesl almış ve yalnız kuş doğmakla kuşlar tavsiye etmişler. Bu tavsiye
kuvvetle sarılmasıdır. lngilizin si- kalmamış, kuş ta doğurmuştur. terden sonra kanaryalarımız ve gtı
yasi tekamülünde göze çarpan Filhakika TUrkiycde emsalsiz bir zel seall kuşlamnız aranmıya bqla-
nokta, kesesine ve mülküne kanarya nesli Urettlklerl için bu al- dı. 

- Biraz daha bekle. Kuşların tu· 
valetleri, tırnak cillları da var. On· 
lan da gör diyordu. karşı taarruza, hatta kraldan dahi leye Kuşdoğan ve ku' doğuran va

gelse, dişiyle, tırnağiyle mukave· sınan pek gUzel yalnşmaktadrr. 
met etmesidir> kanaatini ileri SÜ· İsmail Kuşdoğan a!Akamı görlln-
rüyor. ce koltuğunu bana ikram etti, kar-

Daha ileride Jngiliz vekayina- 'rma oturdu. Kafeslerden dökülen 
mecilerinden bahsediyorken: bin bir billru- nağme arasında ban:L 

cFudor devri vekayinamecileri derdini yandı ve bazı ctlmlelerlnl ay 
filhakika bizim Evliya Çelebiye nen not ettirdi. Diyordu ki: 
çok yaklaşır. Evliya Çelebi dere· - Biz dededen, babadan ku,çu • 
cesinde muhayyile zenginliği hiç yuz. Bir hafta evvel yıkılan Yenlca-
bir tarihçiye müyesser olmadığını mi avlusundaki dUkkAnrmızda tam 
kaydettikten sonra, İngilizi obiek- 15( senedenberl kuşçuluk ediyoruz. 
tif bir gözle görmiye çalıımıı bir Yedi sene evvel 104 yaşında ölen btı 
yabancı aıfatile, bu garabet sev· bam Arif E!endl o dükkAnda çalıştı. 

mek hasletinin İngilizlerde daima Dedem Mustafa Efendi de bu dllk -
mevcut olduğuna, uzun seneler kAnda kuşçu olarak ölmüştür. Baba 
süren temasım ve tetkikim netice- mm dedesi Osman Ağanın da kuş pa
sinde kanaat getirdığimi ilave ede. zarı tellll başısı olduğUnu evkaf ı
rim. İngilizler gerçi tarih tetkiki- dareslnden çıkarttığım bir kayıt 8 1 

ni sağlam bir metoda bağlamıılar 
ve kendi kendilerinide tenkit eden le terbiyesini vermeselerdi, JngÜİz 
ve vakıaların içyüzünü gören ten. ler • benim kanaatimce • büyük 
kidi bir usul tutmuşlardır. Fakat edebiyat vücude getirmezlerdi. 
bu garabet sevmek hasleti, en faz- Eskileri bırakıyorum, fakat bugün 
la muzır olduğu tarih tetkikinden Wells iibi muhayyeleyi ilmin en 
çıkarıldıktan sonra, edebıyat sa- muğlak tarafına sokarak kimsenin 
hasında, hatta başka hayat saha- düıünemediği romanlarını yazan, 
sında baki kalmııı ve faydalı ol- ayni muhayyele kabiliyetini psi-
muştur. kolojik sahalara götüren birçok 

Jngilizleri çetin seyahatlere romancılann muvaffakıyeti bu ta-

tsmail Kuşdoğanm gözlerinde par-

KARİ-------.... 
~--MEKTUPLARI 

Aferin Namuslu Şoföre 
Bag1lnkU gazetenizde meçbnl bir dağum eevgt ,.e bağlılığı ifade ede-

90förUn ııA.mus hakkında söyle - meden geçemedim. Evet, nAmulu 
diklerini alAka Ue okudwn. Aferhı, olmak güçtur. Şoförlln dediği gibi, 
nt.muslu !Oföre.- Ba, !Oför dettJ, nlmus, apandisit gibi ameliyatla 
mllkemmel filosof, hem de bayat çıkanlabllee hazan lll8&Dln bunu 
UmlnJn pek qlDIUll bir adam... çıkarfacatı gellr. Fakat dttnya yi-

Ne kadar bakla var! NA.mmla De nAmaıılulann yiizU aoyu hUrme
olmak ne kadar zor bir gidiştir. tine ya.f&I'· Nı\m1111lu olmanın zor 

Felı\ket, mektep sıralarında bat - lofu, ha membadan elde ettJflmlz 
tar. Vazl:rete haylaz ve uturaaz huzl yükseltir. 
talebe hAklmdlr. UsoJlere riayet e- Aksaray, 26 tıkkAnun C. L. M 

denJerıe. hCK'.atara kant• tamamlle DALGIN ADAMIN DILEGI 
nı\moslu olmak lstiyenlerle alay Ben dalgın bir adamım • .traııha
ederler. ~ yapmalr, bocayı ym kaybolm~ eşyaya mah5os da
atıatmak marifet saydır. trealnde beni eeld bir işl.ıaa dJye 

ra mutlaka bir dokt.ora müracaat et 

l mek ve şlryanı dindirmek IAumdır. 

sevkeden bir sürü yeni yerler ve biat-fevki ve hılkat-garibeai şey
halkı hakkında tetkikata giriıen lere kar~ı duydukları teceuüs ve 
zihniyetin bu garabet sevmek alakadan ileri geliyor.> 
hasleti ile çok münasebeti vardır. B. Shav hayale kapılan Jng;li
Edebiyatta bilhassa tabiat fevki, zin realist tarafını asıl Kelt ırkına 
muhayyel ve orijinal kısım, İngi- mensup olan İrlandalılara borçlu 
!izlerde daima kudretini muhafa· olduğunu ileri sürer. 

Hayatın ber sahasında da •izi tanırlar. Evrak çantamı. fftDSlye
cıEnaylllk• lttlhamı bekler. Sırtla- m1. paketlerimi sayısız defalar 
nnda nAmas ytlkU taşımıyanlar, tramvayda unuturum, hemen her 
anafor fllı\n l'fbl cazip kelimeler defasında bulurum. Acele ı,ı~ 

kullanarak açık gözJUttt, nı\mos - rlm için taksiye blndlflm zaman· 
ııozıutu bir marifet diye göst.erml- lar, unuttuğum fıtyanm izini kay
ye çahşrrlar ,.e ahlı\ksızlıtı günün bedlyordam. ÇtlnkU emniyet altm
ah!Ak kaidesi ballne koymıya ~ cı 911beelnden aranacağını bllml -
l'!ırlar. yordam. Ben altıncı IJUbenln ı.ltı 

Bu cıa mat. rerum aerıaenaır. Ke -
narları makine ile dlkllml,tir. Bu ke 
merln ön tarafmda ve solunda, par
lak deriden ''&ya muşambad"1 bil -
yük bır BÜ8 vardu. BUyük, yassı ve 
gızli bir agrafla yan taraftan kapa-

Diz ve ayakta husule gelen yara -

141', ekseriyetle yırtık ve tıl'llUk b

bUlndendlr. 

Böyle yaralan, en·eJA bol ve t.emJz 

sa De yıkamalı, sonra kompree yap 
malıdır. 

riden veya muşambadan yapılmış çi
çeklerle suaıu. Çiçeklerin orta yer -
!erine çelik veya yaldJZ!ı çiviler ko-

~ nulur. Aynı çiviler, kemerin U&erine - Ne ıttnlere kaldık! Kadı.:un b! 
de serpUJ.rse çok orijinal ve flk olur. rl, aofrada guete okudutu için ko-

- -1 .. , Genaen. on ıaran, parı:aa ese ll'ermtur yukandaki kemcin ayni. CMUU ö!dömıUf-. 

za etmesi hep bu çocuk tarafların- Kitabın son kısmında Jngiliz 
dan gelir. Bilhassa edebiyatları- tiyatrosu ve dilinin teşekkülü hak
nın hakim perdesi ahlak, içtimai- kında bahisler varClır. Yalnız ta· 
yat ve felsefe olan bu millet •biz !ebelerin değil, kültürünü yükselt. 
masal istemiyoruZ> diye vaziyet mek istiyen kimselerin de okuya
almadılar. Çocuklarına bir taraf- cagı böyle bir kitabı Türk maa
tan sağlam bir ilim terbiyesi ve rifine vermiş olduğundan dolayı 
müşahede kabiliyeti verirken, bir Halide Edibi candan tebrik ede
taraftan da bir milletin yaratıcı ta· ı riz. 
rafını beali;•en, yqatan muhaY)'e· Yad Ab•h 

Nı\moslo adam bunJarm gözün- kat merdiveninden yılmam. Mer -
de bir •Ena)1• dtr. Garibi şudur d!ven tırmanırken kendimi oyala
ki, anaforcular dalma blrbirlertnı mak için bir usoIUm var. IDç zalı
bularlar ve beraber ~tırlar. mel duymadan kendimi. 'araea • 
Namuıılnlar t.ek tek kendi köıJe- tun yerde bulurum. Fakat gazete

lerinde kalırlar ve nAmaııu yth1lt- Dizde yazdığınız gibi, unutulmu' 
mek l~ln icap eden medeni cesare- eşyanın muhatazası, şof"Jrler ce 
ti gösteremezler. MeaelA ben mek- mlyetlne \'erilse ve cemiyetin ayak 
tubun altına imza koymak ceaare- altında htr müracaa • ym olaa el-
tini kendimde bulmoyonun. bette daha lyt olur. 

Fakat nAmula şoföre kar!ı duy- Mehmet Sırn Hep·ıydı 
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, Beşiktaş 5 - Galatasaray O 
F enerbalıçeliler, Bozuk Bir Oyunla 

Begkoza 2 - 1 Yeni/diler 
Diğer Maçlarda Vefa, Perayı; İstanbulspor, Kasımpaşayı; 

Süleymaniye, T opkapıyı Mağlup Etti 

Dün F enerbahçe ve Şeref stad. F enerbahçeden Naci ile Basri faz. 
lannda ]ig maçlanna devam edil· ı laaile tamamlıyordu. 
di. Glnün en mühim maçında Dakikaların ilerlemesine ve ne· 
Beıiktaılılar ıGalataaarayı 5 • O tice ayni tekilde devam etmesine 
gibi açık bir farkla mağlup etti· rağmen F enerbahçe kaptanaız: bir 
ler. Fenerbahçeliler de, hiç bek- gemi gibi saha ortaaında çırpındı 
lenmiyen, fakat bizim beklediği- durdu. Eksik tarafları görecek bir 
ıniz: bir netice ile Beykoz:un za. adam yoktu. Hücum hattının en 
rıf ve eksik tııkımına yenildiler. iyi oynayan oyuncuau Rebii olma
Vefa da Perayı 1 • O mağlt'.ip etti. sına rağmen onu içeriye alacak ve 
Şeref stadında da lstanbulspor, bunu görecek bir adam çıkmadı. 
l<.asımpapyı 1 • O, Süleymaniye Naci Beykozlulara eben ıizi 
ıie T opkapıyı 2 • O yendi. kazandırırım> diye söz: vermiı bir 

Vefa - Pera 
F enerbahçe stadında ilk Ul'fl

lqmayı Vefa • Petra takımları 
:taptılar. Peranın tam .kadrosuna 
lllukabil V cfada cezalandırılan 
liakkı ve haata bulunan Hüaa· 
rneddin yoktu. Bu maç çok .ıkı 
Cereyan etti ve fut.bol meraklıları 
tevkii bir oyun seyrettiler. 

Vefalılar bu maçta bir gol çı· 
ltarabildiler. Peralılar da bir pe· 
llaltı kaçırdılar. Bu suretle Vefa 
1 • O maçı kazandı ve milli kil· 
meye girmek ümitleri .kuvvetlen· 
lbİ§ oldu. 

Fenarbahç:-BJykoz 

oyuncu gibi topu ezmekte ve ra· 
kibinin ifini kolaylqtırmakta ıs· 
rar etti. Geriye alman Buri de 
olduğu yerde mütemadiyen dön· 
mek sevdasile oyunun bir türlü 
açılmamuına aebep ve bu auretle 
gol çıkumıyarak majblbiyetin 
baılıca lmillerindeıı biri.i oldu. 

Fikret hücum hattına seçmek· 
le Nacinin yanında yer aldı. Bu 
devrede de Fenerliler ancak bir 
gol kaydederek maç 2 • 1 Bey· 
kozun lehine neticelendi. 

Beykozlulan kazandıkları bu 
galebeden dolayı tebrik ettikten 
aonra, Fener bahçeliler için de bir 
kaç kelime yazmayı lüzumlu gör
dük. 

Fener bahçeliler geçen haha 
F enerbahçe stadında günün Galataaarayı yenmekle beraber 

lir.inci maçı Fenerbahçe ile liey• bu galibiyetin, kendilerinin kuv
toz arasında idi. ~ı lacivertli- vetinden değil, Galataaarayın z:a. 
lerin geçen hafta Galataaarayı yıf oluıundan ileri geldiği, Beıik
:tendı.kten sonra Bey.kozu mağ- taıın sarı kırmızılıları 5 • O yen· 
lüp etmesi tabii görüıüyordu. bu· melerinden aniaııldı. 
na rağmen bız: bu maçıarm tah· Sporda galibiyet ve mağlubi
tnininı yaparken lieykozıuların yet mukadder olmakla beraber 
her sene .t"enerbahçe karııaında halk tarafından delicesine sevilen 
İyi neticeler elde ettıiini; ıhmal bir takımın her suretle üatün ol· 
edilmemesi lazım geıctıiıni kay· duğu bir takıma 11rf kayıtsızlık, 
detmııtik. F enerhahçeı~ tutbolcu. fena takım yapmak gibi sebep· 
lar bunun tama~ııe aksme olarak, lerle yenilerek bu sevgiyi fena 
.Yenmek ıçın ~degıl, yenılmek ıçm kullanmaması lazım olduğu gibi 
ne yapmak laz~;°1sa yaptılar." 1 bu sevgiye de yerinde mukabele-

Beykoz bugune kadar hıç ka· ıi gerektir. 

Dtinkii Galatuara,. • Betik tq maçından heyecanb bir an 

Galatasaray-Beşiktaş 
Fener stadında günün son ma· 

c;ı. Galataaaray • BeıÜttaı araaın· 
da oldu. F enerbahçenin Bey koza 
mağlubiyetinden sonra ku kartı· 
lqma ehemmiyetini kaybetti. Ta
kımlar sahaya çıktıkları vakit sa· 
rı kırmızılıların cezalı olması do
layısile Cemilden ve hastalığı mü. 
naaebetile de Gündüzden mahrum 
oldukları görüldü. Buna muka· 
bil Betiktaılıl-ar taım kadrolarını 
muhafaza ediyorlardı. 

İlk dakikalan k&l'fllıklı hücum. 
!ar ve mütevazin bir tekilde geçen 
bu oyunda on befinci dakikadan 
sonra Bqiktatlılar ağır baamıya 
bati.adılar ve bu hakimiyet ancak 
13 üncü dakikada semeresini ver· 
di. Bir frikik atııında ileri bir pal 
alan Şeref iki müdafü atlattıktan 
sonra ilk Beıiktaı golünü kaydet
ti ve birinci devre ıiyah beyazlıla
rın bücumlan arasında 1 • O Be· 
tiktaı lehine bitti. 

İkinci devrede de Betiktaı yine 
hakimdi. Galatasaraylılar ne yap. 
hklannı bilmez bir vaziyette sa· 
hada dolaştılar durdular ve bir· 
birini taktp eden hücumlardan 
sonra 1 O uncu dakikada Şakir 
ikinci Beıiktaı golünü de yaptı. 
2 1 inci dakikada Hakkı üçüncü 
defa topu Galatasaray ağlarına 
taktı. Bunu tekrar Şakirin yaptığı 
dördüncü Beıiktaı golü takip etti. 

Devre sonlarına doğru Galata
saray müdafaasının hatalı bir ha
reketi bir penaltıya sebebiyet ver. 
di. Halil bunu da gole çevirerek 
beıinci Befi.ktat golünü de yaptı. 
Ve maç ta 5 • O Beıikl&f lehine 
bitti. 

Galatasaray da Fenerbahçenin 
mal\il olduğu hastalıktan muzta
riptir. Hastalığın mikrobu idare· 
sizlik. bilgisizliktir. Bunun teda
visi lazımdır. 

pan Süleymaniyeliler sahadan 
2 • O galip ayrılmıılardır, 

Basketbol Maçları 
Eminönü Halkevi tarafından 

tertip edilen basketbol müsabaka. 
!arına dün devam edilmit ve ıu 
neticeler alınmıştır: 

Üçüncü katagoride ~lataaa· 
ray A. Kurtuluıu 35 • 16, Gala
tasaray B Beyoiluaporu 34 • 19 
yenmiftir. 

İkinci katagoride Galatasaray 
Kurtulup 29 • 24 galip gelmiıtir. 

Birinci katagoride de Galata· 
saray Bozkurt karıılatmlf 4 1 • 1 S 
Galatasaray kaz:nmııtır. 

Boks Sporu ve 
Eski l dareciler 

Boka aporu eon aylar ~inde 

rağbet görmekte ve yapılan mü· 
aabakalara mühim bir kalabalık 

kütlesi toplanmakta idi. 
Eskiden bizde alakalı bir spor 

ıubeai olan boks maalesef bazı 

kimselerin phsi emelleri ve bunu 
bir menfaat vesilesi olarak kullan· 
rnaları dolayısile tama.men ölü bir 

hale gelmişti. 
Bu sene boks ajanlığının çalıt

maaı bu spora tekrar bir canlılık 

;;rdi. Fakat son yapılan müaaba. 

kalarda o eski idarecilerin tekrar 
bu ife sokulmıya bqladığını gö· 

rünce ümitlerimiz yine kırılır gibi 

oldu. 
Temiz bir sporcu olua.k tanı· 

dıiımız latanbul bölıgeei boka aja
nı, bu sporun canlanma11nı ve 
kurtulmasını istiyorsa • istediğine 

eminiz: • kendi kendine çalıımaaı-

leci oynamamıı K&müranı ka1.e: j Asıl üzerinde durmak istediği
:te koymuf ve sahaya da on k~ı miz: nokta F enerbahçe takımının 
olarak çı.kmlftı. Buna muk~bil kurtulması için neler yapmak la
F enerbahç~ ta~~nda da hakik~- zım geldiğidir. Bunun için de tun· 

nı ve etrafına temiz ve amatör 
Kemal Onan sporculan arkadq olarak seçme· 

lstanbu'spor - Kas:mpaşa sini tavsiye edeceiiz:. 

ten bu teıakkı ile ne kadar bu· ları tavsiye edebiliriz:: F enerbahçe stadında günün en 
:tük bir kıymeti oldujunu ortqa d ' . . h" ,_ mühim maçları oynanırken Şeref 
'- B k Ö ktu 1 - Mevcu ıyetmı ıssetme~- t d nda li.a maçlarına devam "oyan oncu n:ıer yo . .. s a ı ·• 

F. Bahçe, birinci devrede hasmı- te olduğumuz. futbolcu saltanatını edilmi,tir. 
nı istiskal eder derecede fena bir yıkmak, l İlk kartılaıma İstanbulsporla 
oyun oynadı ve bundan istifade 2 -Takımda eaaalı tadilat ya. I Kaaımpap arasında oynanmııtır. 
eden Beykozlular iki fırsatı kol- k k d' . . degwil takım irı'n Her iki takım sahada tam kadro· 

. B' para en ı ıçm • .,, I .1 l l k · b' lıyarak iki de gol kaydettiler. ı· l arı eyer a mıt ar ve ço çetın ı.r 
rinci devre 2 • O Beykoz lehine oyruyacak genç oyuncu ar ara· krtılaımadan sonra birinci dev· 
bitti. mak, rede T arakın ayağile bir gol kay· 

Bu 2 _ O lık fark telafi edilebi- 3 - Gemiyi yürütebilecek, deden lstanbulıporlular devreyi 
lirdi. F enerbahçeliler sanki yenil- takım yapmaaını bilir, oyundan 1 • O galip bitirmiılerdir. ikinci 
ıneyi ister bir vaziyette sahaya evvel ve oyun esnasında zayıf devrede butün gay~etlere rağmen 
garip bir takımla çıktılar. Buriyi noktaları görür bir kaptan bul- gol kaydedilmemlf ~e m~ ta 
nıuavin hatına, Fikreti de ileriye 1 • O İstanbul.por lehine notı.ce
almak aarabeti göaterilmifti. Ta· mak, yoksa bu vaziyet dahilinde lenmiflir. 

biatile yine a~ni hal devam etti. yarın daha feci mağlubiyetler mu· SüleymanİJ3· T Opkapı 
8eykozun eksik olan kadrosunu kadder olur. 

SORUYORUZ? 
Şeref stadında günün son ma· 

çı Süleyman iye • T opkapı arasın· 
da oynanmıf ve takımlar sahaya 
en kuvvetli oekillerile çıkmıılar
dır. 

İlk dakikaları mütevazin geçen 
bu oyunun onuncu dakikaaından 
sonra Süleymaniyeliler hakim ol· 

Yanhş Tefsir 
Huaa KAmll Sporel malQm ll&dl· 

ııe mtlauebetUe saze&emlze verdlia 

beyaaat111, cer.a heyetinde verilen 

karartann bir teelr altmda verlldltı

nl ııöyledlkten sonra bu batalarm bu 
heyet içinde ,..._ bllnnet ett.ıtt in-

sanlar boluııınalda beraber batboldeıı 
bir ldmeenln baluıunaınuından Deri 
geldlflnl Uı\ve etmlftl. 

Otreocllğimlze söre baldkat.ea hl· 
zlmde. ,..._ hilrmet ettıttmız ba bf. 
yetin çok muhterem bir bur bu 
aözlenlen muteeAslr olmut ve teeeali· 
rtlnD izhar etmlftlr. 

Haaan KAnall Rporelln beyanat: 
aanmcla kendi branşlarmda hürmet 
edilecek kaydım koyul}U blr tefrll,; 
)'apmadıfına bir dellldJr. 

Bloaenaleyh bir anlaşamamulığuı 
\'e yanhf tef11lrtn doturduto ba te
euilrün yeniz oldutunu bllbuaa ka~ 
detmeyt bir \'azlfe bildik. 

Yaala} kararlar ar,nuıcla ,aptılmus Defrlyatm •»'wler bur kim· 
ııe1er1 • bataıanm ort.Ja 't111'dapmm lela olaeak • alDlrlendlrdlttnl bl· 
se kadar almeden m~ apor mabarrtrlmke tehdit uydacak 

feldlcle g1ndere)llderl stııtlno baberlerdea an1r7onız. 
Bu kabilden. balta içinde ma.,....,,,... t.eleton edUml9 ve telefon eden 

'&at keodlalnl beden teırblyeal pael dlrektörluttl ammnl kAUbl Oemal 
Gökclat olarak takdim etttlden aonra bul ta~ balunmllfhır. 

muılar, fakat sol kaydedememit- Hasan Kamil futbol ajanlığına 
}erdir ve devre de O • O beraber· ! tekrar getirildikten sonra açık bu
tikle neticelenmittir. lunan lstanbul bölgesi hakem ao-

Derhal tabldk etuk '" Omuıl Gökclal'm lataabalcla dalll bulanma
dıfını öğrendik. Herbansl bir ldımenln llüvlyeUnJ ~ hiç bakla 
obnadı .. "1 halde bafkumnl 1am1D1 lm8 anmalr cı&lr'etlM laayret ettik. 

Kimdl. bu'? Soroyorm, fakat cevap ~ ela bWyorm. 

lkinci devrede hakimiyetlerini mitesi başkanlığına büyük bir fe· 
idare ettiren Süleymaniyeliler da. ragatle ajanlıktan çekilen Nuri 
ha ilk dakikalarda Fethi vaaıta- Bosüt getirilecektir. 
aile birinci gollerini kayda mu· Senelerdenberi birçok hakem· 
vaffak olmuılardır. ()yun Süley· lerimiz:in yetifmesinde imil olmuı 
maniye baskısı altında devam Nuri Bosütüa bu vazifeyi muvaf· 
ederken devre sonlarına doiru f akıyetle bapracaiında ıüphemiz 
Fethinin ayaiile bir sol daha ya· !yoktur. 

Cihangir/iğin Asıl Şeref /isi 
Alman ilminin 

Güzel Bir 
Bütün -insanlık Hesabına 
Zaferinin Yıldönümü 

Büyük Alim 
Difteri ve 

Behring, Bundan 50 Sene Evvel 
Tetanos Seromunu Bulmuştu. 

Masam üzerinde Almanyadan gel· 
mif Uç paket buldum. Merakla aç • Y S Z a Il: 
tun: Oç g11zel kitap,_ Oçü de Dr. 
Behrfngin hayatına ve eeerine alt... •• •• zaı 

Kltaplan sevgi ile, allka ile kar1'· 
t.rrdıft\. Bana çöl ortasmdan gelml' · 
sevtmll blr ses tesirini yaptı. Top r 
gQrUltWerine, felAket gör n insanla· 1 
rm lnlltilerine hiç benz, yen bir 
ses, btıtlln insanlık için mtıfterek o
lan Umin asil ve güzel ııest. .. 

Dr. Behring, ölümle y&Mf eden 
ve ölUmtı difteriye tetanos, verem 
gibi birkaç mllhlm sahada matlQp 
eden btıyUk adamdır. 

gıyı ve dilaya yüztlnde tam blr em· 
niyet lıaırubnuım anlasaydı. dünya 
yüzünde bugUn ne kadar ~i, nt 
kadar itibarlı bir yeri olacaktı! İk· 
tıaadl zaruretlerden çıkan davalarm 

·- lruıanca bir surette, gönW horcluğu 
i De halli için de ne kadar kolay' im • 
ı ltlnlar bulunabilecektı! 

Bundan tam elli sene eYVel difte
ri ve tetanos aeromlarmı k9'fetmif
tlr.Birer ntlllhuı bize gönderilen eser 

(!erden maksat ta Bebringtn bu iki 
1 mühim ke"1nin ellinci yılMnümtı-

Hayır, insanlar kendi hallerine br· 
rakılsalar, kendi şahsi hıraı, kend 
btıyllklllk iddiası uğuruna milyonlaı 

ca lnsa.nı birbirine e7.diren filAn \ ' E 

filln politikacının arkasından gözü 
bağlı gitmezlerdi, kin ve nefreti bir 
din haline koymazlardı. Sevst dinı 

hepsine bin kat tatlı gelirdi. Mese14 
Behringln difteri ve tetanos aeromu 
nu bwduğunun ellinci senesini bir ın 
sanlık bayramı diye el blrliğile kut 
lamak bUtlln insanlar için en 'erefı. 

ve sevinçli bir hl.dille olurdu. ÇllnkU 
ilmin böyle zaferleri, lnaa.nllfuı mu, 
terek mukadderatına hlk.lm olmuı· 
na doğru mertıalelerdir. Bu zaferle
rin insanlık cephesinden ba.fka her 
insanın, her ananın, her babanın da 
Belırlng gı'bi deha sahiplerine min
net borçları vardır. 

1

1 nü kutlamaktır. 
Eserlerle gelen bir mektupta fil 

haberler vardır: cGönderdiğlmlz e
serlerin ttırkçeye de tercUmeel için 

1 torttb&t aımmı.ırr. Dr. Emil Von Beh 
t ringin bir btıatünün bir Türk mm 

1 
mtıeeaeeesine hediye edilmesi taaav
vunı da vardn'. Dl!teri ve tetanos 
seromlarmm keffinin ellinci yıldöntı- Ne yazık ki, bütün dünyaya bu ka 

dar nur ve 1'1k saçan Alman Dminl 
'8buılara aft mUitarlzm lhtiruları 

körlettl ve çltnedi. 

• mtı veslleaile Marburgda ha.ııtalıklar 
1 dan muafiyet meselelerine dair tet
ı 

zanan memleketten, ne yazık ki, bu
gün btıtlln dünyaya ölüm ve tehdit 
yağmaktadır. • kiklerde bulunmak üzere bir biyolo-

ji enstitüsü açılacaktır.> 
Kendi kendime dUşllndtım: 
Kochlan, Behringlerl yetiştiren, 

onların va.ıırtaslle insanlığın ölüme 
karfl olan ezell mUcadeleslnde btıtlln 
insanlar hesabına büyük zaferler ka 

Serbest Sütün: 

Almanya, Versay hakaızlığuu ta
mir et.tikten sonra öldtlrUctı ailAhla· 
ra sarılacak yerde Alman ilminin 
yardımUe ruhlarda cihangirlik ka • 
zanmıya çalıfSaydı ve yeni nizam dl 
ye ancak b8fkalannm hakkına say-

Ölllmtı insanlık hesabına matı~p 
eden bir Behringe llyık olduğu say
gıyı göetermiye bugün dllnyanm vak 
U yoktur. Çünkü Behringin memleke
tinden kopan fırtına ytlzünden gök· 
lerden ölüm yağmaktadır. 

B. Felek'e Açık Mektup 
Futbolün Bir Badire Olmadığını Sizde 

Pekala BiJirsiniz · Sayın Bayım 
Sayın Felek! 

latifare heJetinden B. Felek 
bir müddet futbol oynadmız. Fut.bo
Uln bir bldlre olanuyacağmı peU.lA 

Eski bir sporcusunuz. Hususile bilirsiniz. 
siz de zamanmmi& • fazla muvaffak 

Atletizm aahalarmda n mllııaba· 
kalarmda çok az görünmenize rat • 
men ötedenberi her nedense • Belki 
yakm ve kolay seyahatlere daha el· 
ver1'li bir spor olmaaı dolayıalle - at
letizme gösterdiğiniz alt.ka, bu alt.· 
ka arasında son zamanlarda MelJhl 
tutbolden çekip tamamile atletizme 
mal etmek lııtiyen bir cereyanın ba· 
fD1da bulunmanız, bunun akabinde 
Mellhln tut.bol yUzUnden ve tamam!· 
le gayri "1Uı1 olduğu teablt edilmJ' 
blr hatadan dokuz ay gibi öldUrUcU 
ceza yemesi, onun arkuından da 
slzln futboltı bir b&.dlredir diye tav
sif buyurmanız, garip bir teeadllf er 
ııeri olarak, son spor hA.dlllelertnl zlıı· 
cirliyen birer halka oldu. 

Muhterem Felek! 

olamamakla beraber • oldukça uzun Bugün hazırlanmış bir millet ve 

Sporcu Feragati 
Kamil .SPOREL 

Futbol Ajanı Olugor 

müthlf ırilAhlar ka.rfl81Dda hemen he

men tek ba.fma kalm1', fakat usta ve 
azimli bir ~I gibi, ınrtına çulla· 
nan 8'n' ctıueıı haemmı ağır atır 
kaldırarak ona karp hlkim vaziye
te defllae bile •imdilik mtlaavl ve 
istikbal için çok llmitvericl bir ha· 
le gelm1' olan lngilterenin en bü • 

Feaerlıelı\1e • Vefa maçı Wllıeal yUk sporu nedir bilir misiniz? Bil· 
dolayndle bakma Samiye vertlea Ud memezllk yoluna sapsanız bile size 
aylık cıeı&a karanlll vulfealne mlkla- biz aöyllyelim: Fut.boldtır. P'ut.boltln 
bale aayara1r latlfa edem futbol ..,.... bir millet sporu için ha.dire olmıya
ve hakem komlteal "fkuı lluuı cağına bu yeglne mlaa.1 yeter de, ar 
KAmll Sporelln ;rerlne Nuri Bolltlt tar bile.-
tayin edllmlf ve va&lfealne ..... • Evet, futbol bir bA.dlre detUdir. 
mıttr. Ancak ırporumuzun bqmda bulu • 

Bedea terblye91 genel dlrektörltlttl nan a1zln gibi (Evliyayı umurumuz) 
yl1kııek hakem komlteel Huan DrnD· tutbole gellfD1emlf, yetlfmemif ba· 
Sporelln ba hareketini baldı balaralr cakları titrek, gelirleri bozuk adam· 
hAdlaeyl mahaDlnde tetkik etmek tl· lan detfl. İnglterede oldulu veçhi· 
zere eski aporculardaa Sadi Kanıam le Melih gibi her tarafı aagıam at • 
tatanbala göndermlttlr. leUk gençleri sevketslnler. Eaaaen, 

tetkikler her sporu IAyıkile ve muvaffakıyet-
Sedl Kanan yaptliı tbol ne- le yapabilmek içln evvel&. atlet olmak 

tlcelılncle müstafa ~.... a,laDmnı bJç detllııe atletik meziyetlere uhlp 
yerden söte kadar .._.. oldotunu bulunmak lUımdır. 
gönnU. ve bagöne kadar ldarecDlk Sonra m, Franaız1a.nn çocuklaruu 
sabaamcla llemen llemeD ille teudlf ilhana g6belclerinde bulduklan gibi 
ecUlmlyea bir tekilde Raaaa K6'1ille blr günde ~ bir çorcu v.,a 
~ bMema cıeır.a heyetine spor idarecl8l de#ilalnJZ. FutbolOmtı
bakem meeelele.rl görlşülürken ha- ztın ilk zamanlarmd& Anadolu tala
kemlerden mürekkep üç ldfOlk bir 

mı içinde, tyt bir açık oyuncusu otan 
biz sizin DMl'lıum kard8fini.S (Htl· 
dal) ye yflkaek aeeıe bir dtızlye (dol· 
dur HtıdaJ) diye ba1ırarak ı.Jalndl 
:ınevcudlyettn1zl ~ •l•tf4r· 
nız gOnlerl habrlıyorus. 

O zamandan bu zamana kadar bir 
çok sporcular gelmlf ve pçmlftir. 
Hepsinden aarfmuar edelim. En u
fak bir ndlıal olarak za.manmm en 
iyi atleti olan ömer Beatm <'9DıcU 
K°'8l&Y) Mnelerce Galatasaray ta
kmmıda futbol oynadıfı zaman ne 
için bir gün çıkıpta ytlkaek spor ktır
allnQzde (Futbol b&dlredir) vt.mnda 
bulunmadınız 1 

Saym Baynn, 
Siz kl, beden terbiyesi genel direk· 

törlUğil lııttfare heyetinde oldufunus 
kadar bizim blldtlhnlze g6re Hukuk 
FakWteeinl de bltlrm1' ve hattA zan 
nedersek dava vekAleU yapmak· bak 
kını da kazanma, bir vatandaf1111us. 
Bu itibarla (Haflnetlcl sebepler), 
(Tahrik), (Gayri f\lw1 barekeUer) 
ne gibi '8)1erdir pelct.lA blltraini&. Ve 
bunların da detll yalnız adll meee
lelertmtzııa spor if)erimlade de stıs 
önünde tutulmam IAzunpldJliııl çok 
iyi takdir edenıinls. 

Bu seneye kadar aUetlzmde blçblr 
Balkan lfUDplyonlutu kuaıımamq 

olan Ttlrk takmunm bu 11ene bu fe 
refll mevkU elde etmesinde en mtl· 
hlm l.mD olan lılelfhln. bir maçta 
k~daldnin tahrlklne maruz kal· 
dıtı ve bir banmJık ceçlrdlkten 
sonra sahadan çıktJtı ve Bahaya gir 
dltl zaman velev ki, cezayı lstllam 
eden bir harekete gayri 9UUJ1 bir te
kilde teveMtll ettıtt fahlUer, hakem 
raporları ve daha fasla olarak )'el'b 
de ve bAd1ııe akabinde muayenede 1M. 
lunan doktorlarm raporunda tam1t 
edllm1'ken ve Xellbln ele apar haya· 
tmcla berbangl bir naakebdsltlt ve 
ya böyle bir hareketi mewcut olma· 
dılJ muhakkak bulunurken, kendi· 
sinin dokuz a.y gibi apar ba)'atmda 
&:Ulrtlcll bir ~ oarpdmur kar· 
flllDlda illa dOf8ll en dolr'U banke
tin bu .um karan tublh ett.lrme
n!ıldir. Siııden bunu bekı.rtL 

E*I lılr 8pel'ftl 

gnıpun lftlrak edebllecetlnl ve bu ---------------------------
gibi yolsmloldann bir daha tekerrür 
etmlyecetlnl temin ederek tekrar 
futbol aJanlıfı vazlfealnl kabul et • 
mek rlcaltnda balonmUl)tar. 

Nort Boııtlt te tam bir sporca fe
raptDe ajanlıktan çekilerek yerini 
eakJ ajana terketmlftlr. 

Bu hAdl9e, ber zaman iddia ettltt· 
mlz stbl, neıtriyatunwla ne il.adar 
haklı oldutumuza bir delll teıtkD et
mektedir. 

Ba vu&yet lluırlne, evvelce lluu 
KlmU Sporell itine mDdaluıle ederek 
lstlfa u.ranıtlnde bırakanua veya hl· 
rakaalarm ya bu sefer 19Ufa etmeleri 
'eyahutta ba gibi YU17etls llMIM 
etmemlye çalqmalan herilalde dofra 
bir IJ9J' olar. 

SORUYORLAR? 
ta. ..,.,. bir oku;yma db-.... • ..,...,..._ telefon e&U wı t. 

dl ki: 

- Belkan f&lllplymnl Mellll, ... llUlllJI llaeriDe atddl ~ ortada ...... 
na clald kanıyaa blrlal olmadıjl ll8lde dokus &7 slbl atn' bir .,_,.. 
oarptmldL Cemil ClbadJ yerlere 118rdl, .. blllla 61dllrecıektL ~ lleJe& 
80 s&a cea veriyor. Bu lleyetla cea llaraıtannda miyar Mdlr f 

Bu cıeı&a teml9lnln a"•m!M s6N a&v veya lııaftf plea pamlarama 

- blflmde oldapaa pek merak edlJonga. Amlıa ... pıtp (lllsul .. 

clalet) 1 lılr apor .......... Da se.....-ı- ..... 7* madarf 
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~·· 1 Parisfen Yeni Dönen Bir Talebemizin Anlathkları 

1 ' ' Dünyada Cehennem Ne 
Demektir, Gözümle Gördüm,, 

UIKAYE 
Aşk Bu mu? 

Paris: Koca Değiştiren 
Son ıünlerde Puisten Türkiye. 

ye dönmü~ olan talcbemizden 
Hikmet Pirinççioğ)u harp csnasm· 
da ve harpten sonraki hatırAlarını 
§Öylece anlatmııtır: 

Almanlar Pariı kapıla.rına da· 
yandıkları halde gehirdc: her za
manki gibi hayot nete içeri.inde: 
geçiyordu. Biz, Türk taiebc:lc:r 
mutat olan kahvede toplanıyor. 

Genç ve Nes' eli 
İstuyondayım. Onu teoiye ıel

dim. Elleri elimde peronda dola· 
§ıyoruz. O kadar meyus ki, ağlı· 
yor; eseni seviyorum. Sensiz ya· 
şıyamam> diyor ... Düşünüyorum; 
cyalan mı IÖylilyor~ Acaba dö· 
kül en şu göz yaşları yalancı mı> 
Bu bakışlar da yalan söyliycbilir 
mi~>.. Hayır diyorum ve inana· 
rak: 

- Ben de seni ıeviyorum, sen· 
.siz yaşıyamam, diyorum. 

Nihayet ikinci kampana, onu 
kompartımanına davet ediyor. O 1 ajansları, cepheden ıelen haber• 

leri münakep. ediyorduk. fakat uman o: 
ltalyanla.rın harbe girme.ti üıcri· - Senden ayrılmak zor, çok 
ne hepiıniz.i bir tel&, aldı. Mem· · zor, fakat mecburum, diyor. 
lekede olan alakamız keeilmitti. Sonra ıüklıtuma ilave ediyor: 
Ne bir haber alabilecok, ne de - Belki bu ayrılık daha ıyı 
göndercbilecektik olur, aşkımızı kuvvetienduir, di· 

Franm hükw1uıti Paritto bulu· yor. 

diye IÖyleniyor, hala ona inanı· 
yorum. 

3 Gün Sonra 
Onu ancak üç gün sonra bugün 

Alsancağa giden otobüste go r ~· 
bildim. Beni ıörmeden arkasın· 
daki ııraya oturdum. Bu suretle 
onu, şoför maha ılini kapııyan caill 
perdeden de ıcyredebıııyordu!ll· 
Nihayet dayanamadım, eğiıereı.:: 

- Nihal... dedim. 
Ürktü korkuyla arkaya dondu . 

Beni görünce dudakıarında .J•1 

tebesaüm be!irdi. Fakat bu tebes· 
eüm ıoiuk bir tebenüm, zorakı 
bir tebessümdü. Ben, devam el· 
t:m: 

- Heykelin önünde inecek· 
sin, seninle konuıacak şeyleriJJJ 
var. dedim. 

nan erkekleri ıehri miid•fuya P.n.te bir .,. .. , net ekaildik vardı; bu .Uildili merdana Bir kampana daha. cTamam> 
Ama"fttlak dallan nda bir ltaly• kola davet etmifti. Biz de Parili torke ptinnJeri nihayet Şan.eme meydanında buldum. Alman scaleri. Bir boru. Bır çıilık. cAıla. 

Bon zam&nlarda ı• ı } defiklir.ttatyan or karar verdik. Bütün qyalarımw .-.wri devriye seaiyorlardı haıımarladık> dıyen onun ve 

Heykeım önünde indik. H•1· 
koldcn Küıtürpuka ıicien ••falt 
yolda ilerlerken, ona 2 sene • .,. 
velki hayatımw tekrar belirttİlllt 
•evgimizi anlattım, hulyalarusıll' 
tekrarıadım ve nihayet o haY•a. 
dönelim diye yalvardım. Bun 

Fransanın neden ta yan ar duau kendi vata- oldug· u gibi pansiyonla··-··· bı- cgüle aülc: >diyen fakat iıitilmi-
·- yalnız ı-aı memloketlorindo seç• b · · o ·· d b' YenudılHnı aı-.. ıat.... nını muııataad& pe r· 1-tık. srv· u halkın ··uına '-ab•-. Yaz..ın .. ..... yen enım scaım. num e ır rı• -r- .... - • .. mc:k üzere: ellerine verilen para h \A b '- . ._ '- h h ı çin moda oldu. Bir Neden kllA yararlıklar rak cenuba do~" b:..:ı.ı._ _ _..lerle yo- eyu a gı i a.eııa. -.a ka aıar a 

.... • .... un M" h PERiN ile hepsini almıı!ar. Parilteki ıür. l J ınak her gazete i· (Ölltermlştir.Ve bu la koyulduk, il at geçen vaııon ar. fto ~n vqon. 
.. tük kadınların çoiu oıki lükıleri· "' d' l' O 't · d' zamanlar Andre günkü muharebe • y erviizu··ndc bı'r coLennem ya· B n.en ıme ge ıyorum. c ıı tıa a. 

o unutmuıtu. Hepaino ıüldil Tlt 
reddetti: 

•.1 - n ni muhafaza ediyorlar. irçoiu b k d d · ı· l Maurois'nm. aımdl y •ı• } ? ler İtalyanın mü· ratılabı'leceg·1• 0 mine kadar -1-lım• I ye aıımı aı ırıyor, men ı ıy e .,. eDJ JyOr ar .... - Alman paralarına kumbara o muo. il k I . .J". • de Fransız Genel· • dafaası babında ol dan aeçmemlf' ti amma 0 cehenne- man askerleri devriye seziyor· sa anan o una görüyorum. ~ıt-
- Biz beraber yqıyam&Jllt 

Birbirimizi meıut edemeyiz cieciİ
Aradaki acı ıükGta yino o or 

vap verdi: 

dah k dl Yiyecek veaika ile alınıyor. 1 't d' o"'ylenı· saydı a ço mi Kördüm. Fransanın methur aı- lardı. me, ne o ur gı me, ıye ı • kurmayının bu hu 
suetakl mUtalO.a· 
lan lntifar edlp 
duruyor. Filhakika 

YAZAN: renmesi ve muvaf falt yolları insan kalabalıx.. ile Paria iıııal altında her ıeyini Haftanın ancak muayyen günle- yor, onu geri çekmek ister ıibi 
f k t ><n+- i 

111 
• G 1 rinde et yemek mecburiyeti ol· ı· · k d F"'kat tren a ıye g""""'nnee trkanmııtı. Çoktanberi bir tarafa ICaybedecek aanmıttık. ün er e ımı aı ırıyorum. -

M. Sevki Yazman • 
rltti F k t .. ld dukr,,. ag·ır, yaö yok, süt yok, ıı· k 1 b ' •k ı'bı' daha h•• va · a a go- atılmıo eski otomobiller, Franıa· geçtikçe ve tepemizde vızı amıı T- • çe ı en ır yum.. 1 • -· 

rUIU ki b. d h da -·ddelerı'n;R hiçbı·rı' yok. Pa· l ·ı . 'd' a· ı· 1 Kapka 

- Siz erkekler hainain~ nar 
körıünüz. Bir kızı ıeverk•n har 
kuından aevıinizi eairaemePi· 
niz... dedi. Hila da devam edi· 
yordu. Fakat anl~ıyorum, ka· 
famda çengeller var! Ben mi nan· 
körüm? Senelerce ondan ba,Jta 
kimıeyi düıünmeyen ben mi bai· 
nim~ Sadakatimin mü~atı bu 
mu olacak~ Aık bu mu? K.end~ 
mi topluyorum ve anlıyoruııı kıi 
her kadın ıibi o da kabahati iW 
tüne almıyor, b&n4 yüklüyordu. 

Fransa gıbl asır

lıırca mllddet dUn· 
yıııım en iyi, en kıı.hraman vatan -
perver rırduı;unu yeUştirmlf, son 
harpte galıp &'elmif, bu harpten son 
ra da uı.un zaman dUnyanın en iyi 
ve en mebzul tank ve tayyare kuvve
tine sahip olmuş bir memleketin la· 
sa bir zamanda çöktlvermest herkesi 
ha~Tete dUşUrmUştUr amma, işln ma 
hlyctini anlıyanlar için bu mesele pek 
tc muğlAk değildir. Karada en az iki 
misli, hııvııdıı. bundan da fazla bir 
dUşman, OO.,ta harp yapmak niyeti 
olmıyan pıaırık bir komutan, dahnde 
bin bir akidede insan, hezimet lcin 
başka sebep aramıya mahal bırak • 
mıız zannederim. 

Buna karşılık hence ltalyanların 
neden bir yerde galip g~lmeyip hep 
yenildiklerinin sebeplerini ar~tırmak 
daha enteresandır. Zira ttaıyaıılar 
Fransıı.lann akalne olarak harp yap 
tıklan bUtUn cephelerde d6"ftanlan· 
nın adetçe altında detU birkac miti· 
il UstUnde bulunmaktadırlar. 

İtalyanın Atına elçisi aabahm aaat 
Uçünde me.thur Qltlmatomunu Yu • 
nan Ba.yveklllne verirken Yunanlıla • 
nn hudutta hazer mevcudunda iki 
buçuk tümen askeri vardı. ltalyan· 
!ar iae bu tarihte ağır topçuau, aırh· 
h tümenleri, tayyarelerile birlikte 
tam aeterbt:r en u ıa tUmen hudu· 
da yığnıışlardı. Harp ~adı, İtal· 
yanlar ııcrllyemedUer, YunanWar blr 
knç g{lnde seferberliklerini ikmal e
dince ltnlynn cephesini gazete kltı· 
dı gibi müteaddit yerlerinden yardı· 
Jar. Bu eanada hava ttatUnlUğO yine 
İtalyanlarda idi ve belki adet itibari 
le hllA ttalyanlnnn elinde bulun • 
maktadır. 

lHO eyl01Unde tvnamen aerbeet 
olan İtalyanın Llbyaya en kuvvetli 
komutanını ve en az 850.000 ~Dik 
bir orduaunu ıönderdlğini haber al· 
dık. Bu esnada Mısırdaki lnglliz kuv· 
veUeı1nin 100,000 kişiden ~p olm&· 
dığından babıedlllyordu. İtalyan or· 
dusu o t.nrilıten bu tarihe kadar HO 
ldlometrellk bir çölU mukıı.veınet gör 
meden geçmekten ba.fka bir feY yap
madı. Halbuki .. ngUlzler tek bir yUk· 
Jcnlşıa hem bu çHIU, hem İtalyanla • 
nn iki mevziini za.ptetUler, üste de 
en az 40000 kiti ealr aldılar. Daha da 
yapacaklan caba. Bu neden böyle ol· 
du? ll'lkrlmlzce asıl tetkike deten 
nokta budur. 
ttaıyan ordll8\l h&kkmda bNma 

kalıp hUkUm vermek, zaten bu ordu 
böyle idi ve böyledir, demek dotru 

Çocuk Uirseme Kur.mm lllaWd 
Msk.d 

BIJlk EIJ• 
PIJaaıoıa 

Çocuk Eeirreme Kurumu tıtanbul 
merkeat, bQyUk ve çok sengin bir et
ya plyangoeu tertip etm19llr. Keple 
yeri olarak Takııim F'Md Acent'ası 

btna.sı tefrik olunmuştur. Piyango ke 

yor • ır e- da tiı ihtilal :zamanından kalma olan tayyarelerin sesine ait atı· ··- "' a ı erı i'1 ıyor... ır ı ı • 
fa İtalyan askeri her türlü nakil vaaıtaları aeferber ralarımız kulaklarımızda eakidik· ra yalnız içki ve kadına aarfedi· ra bir ıiı, vagonları da kaplıyor. 

bu'u kll h b l hn•J tıl k 1 d liyor. Parisin büyük otelleri Al· H' b' .. "k ·· artık n ar e ca:ı a W-t a a ma edilmi .. ti. Halk 9imal rüzgarı gibi çe; ortalıkta değiıik ik olma ığı· ıç ır §ey gozu muyor • 
h t l hl'k k ak h " man zabitlerinin misafirhanesi... B' H fta So ve aya ını e ı eye oyrn usu- bir uiu1tu halinde cenuba doğru nı gördük. E.vet hakikatte hiçbir U' a nra 

SUnda tam .. v1 k t J'k d d il 1 f.,gal altında bir Paris.. tarihin Od b. ld C:." mıane uvn e ma 1 e· caiyordu. ıey eiiımemitti, Zaten mi et oı " nan ır mo;ttup a ını • .,,oy• 
lHJdlr Dn"a doın. bi ifad il s b p k k toziarını ta91yan binaları büabü· d a• ' ..,, 0 • u r 0 e me e- Pariıten uzıaklaımıya baıladık. arası ir §ehir olan aria •an i O• le diyor u: 
ıa. fakir Yunanistan& taarruzun sebe· Gerimizde bıraktığımız ıehrin üze. ca. deiiıtirmİf genç ve neıeli bir tün karanııklaımıf, kadınların -c Canım, aenden aynldıktan 
b•..ı ~ x1u d k d 'b d E ı J ·1· ı ne•eli ıealeri. cazların aürültüsü "" ve ... ısır !fv n eki emperyalistll- rmde bir matem tülüne: benzer bir a ın gı i İ i. vve ce, ngı ız er " sonra bır muadet pencereden la· 
.ıw hikm tini k 1 Am :ı. 1 l d k ve ya.lnı~ Franaada aeçen Alman 6'n e avramryor. Bunda sis örtüsü vardı. Yanımdan geçen er~a ı ar ve ünyanın ta uza miri aeyme, aenınıe ııeçırdıjuıuı 
hak d d IHldi ltal t l l d l 1 p · paralarının ııkırtıaı bu kederli ve I sız a eb. r. yanın ve ta - genç bir F raneız belki de o zarn~- y~r er.in en ge .en i.nsan ar anste hayatı tahayyiil ettım. Ne gu&e - -ı d ş Al aaık suratları güldürmüyor. Fran· yan halkının refah, saadeti ve şerefi na kadar hiç terketmemif oldugu e~ enıyor u. ımdı... man a.a· gunıerdı. taKat bızım o günıer• 

J k 1 · aızların çoğu kendilerini avutu· nAmına bunlam yapılmasında mut- ıehre baktı. çini derin derin çek· er erı. bUıbUtün dôneceiımız ııunler ya• 
yarlar. Almanlara bir ıevai duya- la lak bir zaruret yoktur. Sonra İtalya ti. Yolun kalabalıg· ı bistkletlerimi. * J kın deöıl mi~ Ayruııın acıaını • 
bileceklerini aöylüyorlar. nıııiz· .. bUyük hupten, Almanya gibi baka· ze binmek imkanını bırakmıyordu. Almanlar aak ... rlerın· e ne kadar l B • miri gu~den kayboauıee anladım. 

... !ere alet püskürüyor Ar. una rlli· ret görmUş, kendi kUçUk komşula • Her •eye rag· men bu inaan ka· cömert davranıyorlar. Alrnen hü. Gözlerim ıuıandı, onları yanım· 
" men 1 1 te1rini1Mmi, yani geçen . nndan bile a.,ağıda bir muameleye labalığına kapılmı• sidiyoruz. kumeti işgal altında olan mcmle· dakilere göıtormtmek içın )'&nı· 

I< 1 ,. ta d .,, Umumi harbi., mütarekesinin im- d k b marı.ı& a mıf. vll va nın an pıı.rça· p iat rkt Jet 'lk ketlerde 1&rf edilmok üıere yeni ma al ıiım romanı o umıya at• 
ıar kaybetmiş bir memleket te değn- b abr d•n ç 

1 
•n ksoldnr~ 1 

za ediıdiği gün Pariım meçhul ladırn. <.locom gay•\ rahat aeçti.. 
. om ar ımana maruz a ıgımız bir para c;ıkarmı§tı. Bu pora ile aıker abidesi önünde Maısiyez· 

dır. BUAlds bUyUk harpte İtalya hiç ··~n ceh'"'nnemin kapılarında her nefere günde 42 frank veri- hıc; aıkıntı çe~medun, dordun; 
........... • den sonra ln .. iliz milli martını • L"-ı.· h' d k. '- ı. bir memleket fethetmediği, bll!kis olduğumuzu anladım. Aramızdan liyordu. Zahitlerin buna nisbetlo • De Gaullo eger ı;.aa.ışe ır e ı &Alarma aı-.ın. 

kendi memleketinin müdafaasını bile motörize bir Franıız kolu ae- ne kadar aldıklarını tahmin ede· aöyliyen ve yqıuın tıaı olmataydı. Yolculuiumup bu 
ı ., diye haykıran ünivenite ııençlori '- d h .... ·· Fransa ve. ngtıterenln yardrmllc te- -.'ıyordu. Bunu ı'mha ı'çı'n tepemiz. bilirsiniz. Bütün eg"lence yerleri i~inci kıımı a ra allı, .-na ıor• 

T Alman mi.tralyözlerine hedef ol• 1 · .._ L d min ett!ğı halde harp sonunda mem - de r•yı_klar aı'bı" bı"rk•r tayyare Alman zabit ve aıkerlerile dolu. dün dıye tren YO u giaer&auın a-
,,.. ı.- .. ...,, dular. O gün Fran11zların kurıun '- il='-J ı F leketler Uhak etmiş, mUstemlekelcr peyda oldu. Ozerlmize doL-· İa· Hepsi bir miras yedi gibi ellerin- a.i ıüze ı-. eri an atmıyorum. &· 

k bir d l tti O .. -ld ı ••" yag· rnuru altında bile Y&ff.Sln k b d ı. d.. ·· - ..ı •• azanmış eve r. .... e ser• miye ba•ladı. deki parayı şaçıyorlar. Bir gün at ura an ııeçera.en UfUJNU• 
1 k 1 d te l tmi b .. Franıa diye baO.rdıklarını duy· 1 d b' · · em n a.za.nç ar a m n c yen u J 1 d · d ihtiyar bir Alman zabitinin ya- •· iüm ıey er en ırmı aana yazma· 

deniz aşın harplerde ltelyanlar mO. _ns~n andn o an d ağkı ferya cİ' ha. nındaki Fransız kadınına: cAylar. duğum zaman bu milletin dirile· dan 11cçemiycceğım: cBurada 
ne\1 kuvvet bakımından kendi öz yatım a uyma ı ım ve uya· d b b :ı . . d bileceğine kanaat ıetiıdim. uf-'· bir k.uıübede, aen ve ben mıyacaitm bir ıeydi. Tarlalara an eri iri..tır iiim parayı fU -. 
yurtlarını nıtldafaa eden Yunanlıla- dağıldık, herkes yerleri kazacak· birkaç günde yemeliyim, yarın ne * ı ik.imiz yaşamıya razıyım, Fllk&t 
ra ve kurulmu' lmpa.ratorluklanru mı• gibi topraX.a yapı•tı. Yattıg" ım olacağım belli değil, hayatta bu Parisi yine tcrkediyorum. Bu seni bilmem. v, a.> 
tehlikede gören lngillzlere nazaran :ı ~ ,. f • ı· b' k d M ı k t' 1 26 r .. lAl 939 yerden kafamı kaldıramıyordum. ırsat ınsan e ınc ır ere geçer> sefer kaçmıyor um. em e e ı. ~ \l 
çok gerldedırler. Zafın blrinclai ve Tayyarelerin uX.uJtusu kulakları- dediğini duydum. Bunu •öylerken mc, böyle bir işgali, bUtün millet. Önce haftalıuı muntauman 
en mUJıimlni bu gerilik oldufunu ~- • Al b. · d 1· d J il ·1 u•h 1 k k d d ret edelim. mı tahıi§ edecek k•dar §iddctli rnan za ıtı ısen e ıyor u. !erin işga ini c erı e ıs Q ısız o ara mektuplar da ıa ip • &Yor u ve 

idi. Yanımda uzanmış olan birkaç Pariıte birçok yerler var ki bu· ezen, yok eden hudutları içersinde ben on•ardan batka bu- ıeyden 

Yol tonha idi, kimsecikler yok· 
tq. Artık ayrılmak. bu.bi.itUn ay· 
rılmak luımdı. Fa4t örlc ayrıl· 
m•lıydım ki onda aenelerin .U~
nıiyeceji bir acı bırakaın. Ani b~~ 
karar; ona. sevdiğim bu JÜZIJf 
vücudün güzel yanaklarına iki to· 
kat atıp, ayrılıyorum, 

Yürüyorum, gene düoünüyo· 
rumı 

-Fena mı yaptım? iyi mi yap 
tım? T okatlamamalıydım deit 
mn Fakat niçin kabahatlerini ı,.. 
na yüklüyordu? Niçin bu baha· 
neyi tercih edwordu? Niçin d,. 
Aişmiıti? 

Bu kendime sorduğum son ,u 
alin cevabını §Öyle buldum: cSa· 
miıneye uymuıtua. Plautuı sen. 
(İnsanlar balmumu gibidir, bir 
eiri el onu eğritir). aözilnle ne 
kadar doğru söylemişsin. 

Bir Hafta Sonra 

İmıirden Ayrılırken 
İkinci ve maddi zata gelince: Bu 

nu da İtalyanların ha.sımları bUyUk 
devlete, yani tnglltcrcye nazaran 
harp potanılyell balummclan halı ol 
dufu zaaf teşkil eder. tnglllzlerln 
deniz kuvvetlerindeki UstUnlUğU, sa· 
nayi, lktısıı.t, maliye ve bilhassa ham 
madde kaynağı bakımından mükaye
ae kabul etmez tetevvtlkU ve nihayet 
ltalyanın çitte kapısı İngiltere elin· 

Fransız kadını ellerinden gelse raya yalnız Alman ukerlcri gire· dimdik duran memleketime dö- zevk almıyor, ondan baoka kım• 
köstebek gibi toprağı eşip içeri biliyorlar. Gestapo haftanın mu· nüyordum. İçinde okumak için eey• düoıinmüyordum, Hatı.i bu, 
g ireceklerdi. Yol üzerinde patlı· e.yyen günlerinde, muayyen hüku- geldiğim, fakat ifgal acılarını rnektupıarın ıeyreklcıtıii ve -.yda Onu buıün ıene &ördüm. Ar· 

b 1 b l k b · t ' d k ld ğ b d • d h tık ben OM her.kesten yabancı• yan bombalar, mitralyözlerin vı· met şu e erinin u yer ere girme· görme mec urıye ın e ~ . 1 ırn bir kereyi u• ugu umıuı a a 

de bulunan Akdenlzle mahsur 'bir 
memleket oluşu ve müttefiki Alman
yanm da kondlıılne yardım edemeyl.f i 
İtalyanın en mllhlm maddi zlfını teş 
kll eder. Mesel! Llbyadakl hareklt
ta İtalyanların yeter derecede motör 
Jli birlikler btılunduramayıŞı ve bun
ları istihdam edemeylfi benzlnslzli -
ğe hamlolunabllir. Şurası var ki, bu 
maddi zaaC İtalyanların insan kay. 
naA't itibarile haiz olduğu bolluk ııa

yealndo bir dereceye kadar telAti edl· 
leblldiğl halde mAnev1 cihetten olan 
zaaf harbin devarnile mUtenulben 
artar ve ula tamir edilemez. ttaıya
run A&fı bu clnaten görUrunektedir. 
Yenilme sebeplerini de burada ara· 
malıdır. 

8 Program, 8,03 Ajaruı haberlari, 
8,18 Hatif program (Pl.), 8,45 Ev 
kadmı • Konufrna . 

12,80 Prognm. 12,83 Fut! heyeti, 
12.ISO Ajana haberleri. 18,015 P'aaıl he· 
yeli programının devamı, 13,20 Karı· 
f1k proıram (Pi.). 

zıldıyan kurounlan çok sürmedi. !erine izin vermİ.§ti. Bir glin me· Pariae, hü•riyet temerınısınden koyu bir ıurette devatn etti. Ni· yım. 
T ayyueler asfalt ij~c;rinde bir ;yı· rak e~ip bu barlardan birine ııir· baoka ne verebilirim? Allahaıs· hay ot aynldığımııın 14 iinç\i 
iın enkaz bırakarak uzaklaştılar. dün. lıte orada uf erin Alman· I marladık, Fransa hilr olduğun A,)'ında ondan ıon mektubunu a..l· 

Aydın a 
Yürümiyc: baıladı~ım~ nman lan ne kadar aarhoo ottiğini kendi zaman yine görüşürüz. Bizim gö· dım. Onun d-& içinde. ıoQ mek· 

arkamızda bir da.ha hiç yerlerm- gözlerimle gördüm. ı güslerimiz, kendi memleketimiz tuplarında olduiu ııibi; aldatıcı, 
den kıpırdanamıyacak olan inaan Parİ.şte ipek çorap ve kadın ef· haricinde bile olsa İ§Bale taham· riyanın aaklanamadıiı cümleler 
cesetleri bıraktık. ölülerinin ba- yası bulmanın imkanı yok. Al· ı mili etmez. Allahaısmarladık. • • vardı. s~mime adlı İzmirli bir 
§ında ailıyanlar orada uzun za- manlar karılarına göndermek için Yine görüşürüz.> kızla aıkad.ag olduğunu yazıyor· Fası. asız Yağmur.ar 
man kalamadılu. du. Samune, İzmirli zengin bir 

Pariıten uıaklagtıkça tayyrele· 
rin hücumu sıklatıyordu. Sazan 
hava hücumundan kurtulmak için 
motörize Fransız kıtası yol üze· 
rinde birikmif halkı adeta çitner
cesine hızla geçiyor, asker, kaçı· 
yor, halk kaçıyor, tayyareler ıi· 
klr arıyan atmacalar gibi tepe
mizde dolaııyordu. Biraz uzağı
mızda patlıyan bir mombanın par. 
çalan insanları yıkarken biz )'O• 1 

lumuza devam ediyorduk. 

İnsan her §eye alıoıyor. Tayya· 
relerln sesi bir müddet sonra bize 
hafiflemİ§ gibi gelmiye baıladı. , 
Yolda bırakılmıı olan benzinsiz 
otomobiller, llstiksiz motörler, 
beygiri ölmüo arabalar asfaltı tı· 
kıyordu. Buna raimen cenuba 
doğru akın durmamııtı. Zaman 
ı:aman kaçtıiımız yollar üzerinde 
terkedilmi§ tanklara da tesadüf 
ediyorduk. Asker, çocuk, ana, 
baba hep cenuba doğru gidiyor· 
duk. Her baskından aonra arka
dqlar birbirimizi arıyor, buluıtti· 
ğumuz zaman kucaklaııyorduk. 

,S'ORUNUZ ~-----..... 
...----SÖYLİYELİM 

Sayfalarımız Hakkında 
İzmlnlen ~ehmet fikri lmzaal· 

le - 8elds eayf&lı .. yılarınızı 
pek beğeniyorum. Okuma lhtiya
<'mn lıem ciddi, hem de b09 şekil
de hol hol ıa.r,thyor. Fakat dlht 

•)'fal• ıtlDlorde sula ona Dl8betle 
u l(eliJ'or. Her l'ÜD aek1z sayla 
çık&l'Jllak mllırıkUn değU mi'? 

le - Namık Kemalin yUzUnctl 11· 
11 mtbıaeebetlle pul IÖKler aöy· 
lendi ve yuıJdı. Bu kadarla mı 
lcalma.lı '! Namık Kemalin dotdu
tu yer olan Teklrdağmdıı bir hey
kcıllnl dikmek n1Unaalp olmaz nu ! 
Almanlar Dayroyt1a Yagner lçiu 
büyük bir mu~ kurmutJar. 
ltaıyada Parma fOhrl de keodl e\'· 
lMrndan olaa Ve.rdi için &f1U yol· 
dş bir mu~ kurmıya tqeb· 
bU. etmı~. Bura8I ber aene milli 
bir ziyaret yeri olacakmış. Bizde 
büyük adamların batıraaı neden 
toprak altında kalsın 'l 

Cevap - Hakkınız var. Büyük 
adamlarımız hakkındaki ihmali· 

tüccarın biricik evladı, Jımirin Aydın (Vatan) - Yaimuf 
namlı bir kızı idi. Ben bu arka· fuılaaız ıurctte y'aimakta, buyı.U' 
daolığı beğenmiyerek ıiddetle Menderes de Aydın, l'ıuıuı, !)o· 

tcnkid etmi§tim. Güconmio olacak ke ovaıarım tamamue kaplaınıf 
ki ondan bir daha mektup alma· buıunmaıtladır. 
dım. 1 Bu vazıyettc, henüz toplanıııı· 

B. d h ç 1 ınra yan pamukların artık topıanaırıı-
ır aene a a, onu ı i ... ~ · d k d 

k f- '- b' b. · · d b"h yauaından endıııe e ıtme te ır. ıcvere ~at ır ırırnız en ı a· 
b t' Nih t b ·· karde- Mamafıh, yağmur kesııır ve hava· 
.c~ geç 

1
• 

1 ayı° .... ~ıı~~uyd lar bır muddet açık gıderse, miln· 
§in ~n onun . ge ece.~nı ;ml hat arazideıı;ı pamuıuardan bır 
Vo dııtel beHn ıstuyonh ayım. . ~n kısmının kurtarııabııeeeği umıdı 
yer ey m. eyecan, eyecan ıçın- d Ş d k d t 
d · B ·· ·.k. l ·· var ır. ım ıye a ar umumıye 
eyım. ugun ı ı sene evve ıon. , 'b .

1 
k ah ı · 

d d... u· k ıt. arı e pamu m ıu unun an· 
b er dgk~k sevg ıme avuımıya ca.k yüzde etlisi ahnabılmİ.§tır· 

ef a 
1 

a ~~.' .. ilkbaharın yaiışlı gitmesi ve pa• 
Gene duıunuyorum; cbiraz mukların biraz ieç ekılmesi, mah· 

eonra ıelecek. naısılsın canım? sulün geç a;eliımesıne sebep ol• 
Seni unutamadım, diyecek. Hail 
seni seviyorum, yarın Kültürpark· 
ta buluşup gezelim diyecek.:. 

İşte bir tren düdüğü. İtte koca 
gözlü canavar. lıte vaıonlar. Ay. 
ni kısık, fakat daha acı kahkaha· 
lar. Durdu. lote o. Tam önümde, 
ıelamlıyorum. Bakıyor. Gözgöze 

muıtur. 

Buna mukabil, zeytin mahıultl 
bu yaimurlardan lzami derecede 
iatifade etmiştir. Fakat, yatmur· 
!arın devanu silkme ve toplam• 
itlerine mani olmaktadır. 

mlz bUyUktür. Kemal içln olbette geliyoruz: Nasılsınız~ diyor ... 

şıdealne, 1 Klnunusanl s•ı Ç&l'flUD· 

ba gUnU. mezkCU' mahalde baf1ana • 
cak ve bir ay devam edecokUr. Be
her biletin fıyatı l liradır. Hiç ~ 
numara yoktur. çıkan eşyalar kqi· 
de yerinde derhal sahiplerine verile· 
cektir. Piyango Msılıı.tı vilAyetJmlz 
hudutları içinde açılması dUşünUien 

bır çocuk dlıpanııer ve lcreflerlnin 
!IK açıblJ masraflanna tahsis olun•· 
raktır. Bilet fıyatın& nazaran, çıka· 
c:ık e1ya kıymeUerl k-at kat faik 
buhınmaktadır. Tanzim ve te9hlr o
lıınmnl< Uzere e;yaların bu günlerde 
kf',ıll<' mıhnUlne na-:Cline ba.,lanacak-

18 Program, 18,03 Radyo caz or
keltruı, 18,fO Beete, semai ve şar
kılar, 19,l:S Piyano ile caz (PJ.), 19,30 
Ajans haberleri, 19,45 Radyo ince 
aaz heyeti, 20,115 Radyo gazetesi, 
20,415 Mtlslk: VJola sololan, 21 Mü • 

zlk: Dinleyici istekleri, 21,30 Konuş 
ma, 21,•5 Radyo orkestrası, 22.30 
Ajans haberleri, 22,4t'.i cazbant (Pi.), 
23,25 Kapanış. 

Nihayet Pointe yakınlarında bir 
köye geldik. Oraqa Pariıin mü· 
dafaa edilmeden iıgal edildiğini 
duyduk. Zaten Alman motöriz.e 
kıtaları da bizi fersah fersah ge
ride bırakarak ilerlemiılcrdi. Pa· 
rise dönmekten ba§ka çaremiz 
kalmamııtı. 

Tekrar bisikletlerimize binerek 
Pari•e döndük. Şehre yakla~~ıkça 
içimde tuhaf bir his uyanıyordu. 
Sanki birkaç gün evvel terketmiı 
olduğum ~hir o de,ildi. Yaban
cı bir memlekete ıiriyordum. 
Caddeler, lnsanlar hep ayni idi. 
deiiıik olan feyi arıyordum, bula
mıyordum. Bir ekliklik, evet bir 
eksiklik vardı. Onu nihayet Şan• 
zelize meydanında buldum: Al· 

Cevap - Koordlnuyon heyeti 
bizim hacimde gazetelerin aay!a· 
larmı altı diye tahdit etmi9Ur. 
Bizim makinemiz allı sayfayı iki 
renkli olarak basamıyor. Halbuki 
kari hiç olmazsa baflığm kırmızı 
basılmasına alışmıştır. !{ara bası· 
lınca: <Matemde miyiz h diye so
ruyor. Sonra llAn sahipleri de kır· 
mızı renkte ısrıtr ediyorlar. Bu· 
nun lçln kanunda izin verildiği 

ı;ibl, haftada Uç de!a sekiz sayfa 
basıyonız. Karller. bunun vasaU· 
slni alırlarsa diğer gazeteler gibi 
altı say!:ı. olur. Biz dört sayfada 
mümkün olduğu çcşiUI yazı bu
lundunnrya ça\ı!lıyoruz. Sekiz say 
falı sayılarımrz hakkında göster· 
dlğ'lnlz iltifata te,fekklir ederiz. 
(Vatanı noksan vasıtalarla. ve "bir 
takım aksiliklerle işe glrlşmi~. 

gUnı.lcn gUnc lylleşınlye çalı şnu,. 

tır. MUndcrccatın gUn geçtikçe 
bir kat daha. lyileşeccğınl ı;öre -

bir heykel dikilmelidir. Bir Namık Cevap vermiyorum. ihtiyaç bile 
duymuyorum. Kulaklarımda yal· 

Kemal mUze ve kUtUphanesi vtı • nız iki yıl evvollci qk vaidleri var. 
cude cetinnek te doğrudur. Avru- Yalnız bqıma dönerken dütü· 
pada, .Amerlkada Namık Kemale nüyorum: 
nlsbetlc onuncu derecede kalan a- Niçin busün aoiuktu, sözlerin. 
damlara ~yle al!kalar gösteri • de o eaki bakış, .. mimiyct yok· 
lir. Tekirdağınm Namık Kemali tu ~ Y okııa? ... Ah bu yok1&ların 
benimsemesi ve harekete geçmesi arkasında ne ıizliliklcr vardır. 

Y okaa; başkasını mı seviyor? .. 
pek doğnı bir hareket olur. GUnUn y ok1a, Keçen hafta, Mehmedin 
birinde memleketimiz dıı.hlll tu • IÖyledikleri doğru mu? 

Vilayetin birçok yerlerinde yol• 
lar bozulmuo, gelif ve gidiı zor· 
lqmıftır. Koçarlı - İncirliova to• 
sesi üzerindı=lci köprüyü aular gö· 
türdüiü ~in Aydı~ ile muvuala 
lceailmittir. Aydın • Çine yolun· 
da da bir köprü ıoıeden ayrılmıı 
ve bu yol üzerindeki vakıf döıe· 
muini de sulıar harap etmi§tir. 

Aydın • Nazilli yolunda selle· 
rin yaptıiı yarıntılar, nakil vaaı· 
talarının iılemesine mini olmak· 
tadır. Nazilli • Bozdoian ve Ka· 
racaau yollarında da ehemmiyetli 
bozukluklar olduiu anlqılmı,tır· 
Devlet Oemiryollan idareıiniıı 
daha evvelden yaptırınlf oldutu 
tahkimat aaycıinde, ıiddetli ııel· 
lere raimen, timendifer hattında 
hiçbir haaar yoktur. Yalnız, feı· 
!ek çayı hattı biraz kumlanmıf 
ise de süratle temizlenmif ve ,,.Y• 

riaefer temin edilmiftir. 

trr. B ı ço haj""Jı ve halk için de 
~ol J; rh ıe,e\MilaUn vi!Ayetimis 

Kurban parasını lla\'a Kurumwıa 
vererek ka:ıanacafımız se,'8p, ıuna 
bana kurbanı cJatrtarak temln e
clecettmlzden mutlaka yüz bin 

defa büyüktür. 

h ılkı ıatıııd'lıı •.tı;,•uk ve gen~ bir •••••••••••••• 
rağbet göreceğıne şUphc yoktur. 

rlzm hareketinin kıymetini kavrı- _ Hayır, bayır ba,kalariyle 
yacaktır. Teklrdağmm bir Kemal konutamaz. Baıkurına ıinemaya 
mUze ve ltUtUphanesi olursa dahi· randevu veremez. Samimeye uya. 
ıt turizm bakımından da buruı maz, ona benziyemez. Y anht sör· 

Teklrdağnıılsın M. u. Jmz.a11:- bir ziyaret yeri halini alD'. müş olacaklar. Ona iftira ediyor· 
1. 

1 

lar. Şimdi yorıund~ .onun için ıo· 
~---------------.; __________ ,, ğuktu. Fakat, yann gene buluşa· 

cağız, eııki hayatımıza döneceğiz. 

ceksinlz. 

+ 
NAMIK KEMALiN HEYKELİ 
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Ermenileri Kimler ,--..... 

NiÇiN EMLE KET HABERLERi 
. . . 

ANSiKLOPEDiSi [_MEMLEKET T rakyada Tohum Tevzii 
Tohum,~uklar Zamanında Yerli 

Yerine Yer :eştirildi 
Edirne (Vatan) - Trakyada I Beden Terbiyesi Genel Direk· 

1 çiftçiye tohum tevzü işi sona er· törlüğünün tertip ettiği kooular· 
! mi§tir. Tohumluklar zamımında dan 5000 metrelik (Muhaç) ko· 
ı ve muntazam bir sevkiyat ile ıuıunun ikincisi yapıldı. Birincili· 
uzaklara kadar yerli yerine yetif· ği Nihat. ikinciliği Mehmet, üçün. 

! tirilmiş olmasından dolayı Ziraat cülüğü Sabri, knzanınış, dördün· 
Vekiı.ıeti al!ko.lı makamlara mem. cü de Kamil olmu§tur. 

~-ve Nasıl Aldattılar? 

Karabağlı Manok 
Bu Adam, Mıgırdıç 

• 
Hırımganın Göibebeği l di 

Anlatan: Pcntlkyaa - Yazan: M. Sdır 
[T ercünıe ve ildibae baldo mahfuzdur] 

nuniyetini bıidırmiştir. Dağıtılan Yurdumuzun her yerinde 27 
tohumluk 20d01. 9UO Kg. dır. Bu ikincikanun cuma günü yapılan 
sene frakya köylüsü geçen sene- Atatürk koşusu hazırlıkları bit· 
den fazla ekin ekmiştir. Ayrıca mittir. Koşuya bütün mektepler Bu yazıda Karabağlı Manok'u ı beraberinde gethmif, ona tefklUıtın-
Ziraat Vekaleti feyeundan zarar iştirak edeceği gibi. beden Terbi· anlatan Pantllryarı, gelecek ya- da ehemmiyetli bir vıW!e vermıştı. 
gören köylülere tohumluk buğ· yeaine bağlı mükellef gençler de uda "- l\lıg-ırdıç Uanmyan'ı Manok, 0 zaman teşkil edilen tethi -
day ve hayvan yardımı için ha- iftirak edecektir. haleft Ncnıes VarJabetyan'ı ' l' çetelerin idaresinde gösterdiği iŞ-
zırlnnmaktadu. ı * bunlann Çarlık RWilUIDA ışe!- ';11.zarlıklar ile .Mrgırdıç Hırımyanın 

1 

* Edirne Halkevi kıılık faaliyeti- laat m~~~t hazıl t rhyan arkada:; otlsbiltUn gözbebeğt olm;ıştu. P,k nz 
. . . . . . I b l d rnu .... ıı aca t ır. bir zamanda çalıştığı tcşkilAtııı da, 

Geçenkı tugyandan faalıyetıni ne zengın hır program a aş a ı. * Iırnnyanm da kasalarını doldur • 
tatile mecbur kalan Elektrik fab- Konferans, muz.ile., temıil gıbi çe· I Irktaşlarmdan Türk dUşmanı ol:u: muş, Hnmyanın patrikliğinden son· 
rika~ındaki ~inamo v~ m~~örl.~r~ şit sahaların olsun ~eyvalarıle ı ıara kin besliyen ermenller, m"11ttn' ra da kendi hesabına vurgunculuğa 

1 

temızlenmesıne gecelı gunduzlu meydana gelen Halkevı toplantı· oldukları gizli teşekktll ve tcşebbü.': koyulmuştu. 
devam olunmaktadır. larının birincisi ç?k parla~ ol~~: ' ıerı htlkQmete ifşa etmekten çekln lşte, Mıgrrdıç Hınmyanın lst.an • 

Şe~rin .en kısa bir . zaman~a Tal~,be~in ekserıy_et t~§~tl ~ttıg~ yor, bu hareketlerinin akSi tesirle '>ula getirttiği ve İstanbul ermenile
elektrık ışıgına kavuşabılmesi içın kesır bır halk dınleyıcı kutlesı haoSıl etmesinden TUrkler arnsınd rlnln başlarına musallat ettiği gizli 

icap eden bütün tedb~rler alınını§. karşısında lise I?üdürü ~emal uyanmasını pek tabii gördtlkleı:i ki komisyonun rclsllğlnl verdiği Marok 
tır. Yarın bir tecrübe yapılacak- Gökçe, orta tahsıl gençlerın~~n ve nefretln blltlln ermenilere teş - cenapları böyle bir zamane y:ıdlgan 

(Vatan), banderı bô,... memleket .sfltunıannda okuyuculanna aüzel yw-duınuzun köıelerini tır. müteşekkil. bir Koro hey~~mın mil cdilmeı.inden korkuyorlardı. EL ldL 
en gijael raimlerle ve remüni verdiği yere ait muhtasar olduju kadar faydalı yazılarla tanıta· ı Nafıa V ckaletinin su dairesi söylediği istiklal marşını mutca· hususta, şahsi menfaatlerin bozul · Manok, kendinden beklenilen bo-

caktu. Bu reaim •• Juılar adeta nıomJeketimmn bir ansiklopedisini tetkil edecektir. reisi ile su ve elektrik mütehassıs- kıp Türk inkılabına ait parlak ve ması endişeleri de, az çok tesirden ccrlkllllğl tstanbulda da göstcnnıştı. 
)arından iki heyet çalışıyorlar. An- ateşli bir konferans verdi.. Bu mu- hali kalmıyordu hani. Bu korku ve Birkaç ~ içinde muhalefeti oldukça 

cRodon un Yılan adası. belerile Ana.dolunun qsiz bir ıeh. karadan şehrimize gelen sular mÜ· vaffakıyetli konuşmayı yıne orta tcrcddtltlerden de, tabıt, başta pat- ındrrmış, muhallflerin her birlnı 
Gül adası mlinasma geldiiıni ııöy. F ET H •ı y E ridir. Fethiyenin yeraltı servetleri dürü umumisi, Umumi Müfettiş tahsil gençlığinın aralarında ha· rlk Hırımyan ve yakın arkadaşları bir köşeye sindinnlşti, Belki de, c • 
)iyen dil alimleri vardır. Fakat de zengindir. BugUn bile Avrupa- General Klz.ım Drik'i Vali Ferit zırladıkları milli havalardan ve olmak nzere bUtUn ba.fı döntlk ko - mellerlne ve men!aaUertne engel 68• 

Anadolunun denize dalmış aya· ya mühim miktarda krom ve man- Nomeri ziyaret ettikten ııonra va· müntehap Avrupai parçalardan mtteciler istifade ediyor, hıyanet sa· :,·ııan TUrk doatu ermenilert adam a-
iından başka bir şey olmıyan bu 

1 
• • • • ganez, kereste ve tütün ihraç edi· ziyeti mahallinde gözden geçir· müteşekkil Vokal, entrumantal hasında, birer tilki sinslllğl lle dile- kıllı hırpalıyacak, bu sureUe arzula-

adaya ilk adını «Orducu, Türk· k~yesıne ~ır kat d~ha baglıyac~k yor. Fethiye 1855 zelzelesinden mi .. tir. 1 bir konser takip etti. dlkteı:i "'"'i harekete tırsat bulu • ram cd kleri 
ler Verml.,.tı". Orducu k-lun' ••ı' asır· hır ana liman halıne gelecektır. t "d ld " b'" rma ece ennenillğf lopye-

" " """' sonra amamen yenı en yapı ı· yorlardı. kCn çileden çıkaracaklardı. T~k • 
ların dilinde «Rodon şeklini al- Çünkü Fethiye körfezi denizin iı için intizam itibarile birçok ıe· D • y 1 A T .. f "' • } Mıgırdrç Hımnyan, açık fikirli ol· k1lr olunur kl, Manok'un, o sırada ı:fz 
mı§tn. Orducu Türkler denizi tak. bütün akınl~n~ karşı tabiatin si· hirlerimize nümune tutulabilir. enıze uvar anan V U egıy e duğu kadar da becerikli bir adamdı. u bir vaztte ııe gönderildiği Kayaert-
dis ederlerdi. Fırahn cennetten gortasmı haızdır. Bir §OSe veyahut demiryolu ile o h·ı yaralan :h '8}ıst ve t9;'CbbUsleri aleyhine tevcih de, meçhul kalan hayırlı bir elin yU-
çıktığına inanırlardı. Megri Akde. Fethiye, Llkya medeniyetinin Akdenize inen iç Anadolu, Fethi. İOmO 1 cdllen bu muhalefetlerin tevlit etmesi retıne sapladıtı bir hancerle, d1lnya-
nizde ilk denizciliği kuran dede· menkul ve gayrimenkul eserleri- , yeyi tarihteki ~hretine kavuıtu· lzmir (Vatan) _ Dün sabah lzmir (Vatan) _ Seydiköyde muhtemel bulunan &klbel ve netice- snu değfştirlverme.!f, glrlftiklerf bu 
lerirnizin belli b8§h limanlarından ni. tarihin en parlak yadi~arlarını rabi)ecektir. Fethiye zen in bir ... at be .. te, İtalyan konsoloshane· Atıfbey mahallesinde oturan Ha· lcri dU~mUyor değildi. Bir tara! • teşebbUsU kwr bıraku. 
biri idi. hala şineııinde aaklıyan zengin bir 

1 
medeniyete be§ik olmakla ~alma· :i'İtava:ı İtalyan tabaıından Luizi san kızı 60 yaşında Hatice. kom· lan taytn elUğl hedefe varmak için 

Yeni adile «Fethiye. Anadolu· ıeh_irdir. 18~8 de bir Jn~i~iz he· mıı. muhtelif devirlerde birçok Balmata kendi kullandığı kon• ıusuna ait Kapıüllü mermi atan bUtUn kuwetile çalışmakla beraber, 
nun; Rodosa ve onu saran adala· yetı buradakı menkul tarıhı eser· d I da 1 . . . O aoloııluk olomobilile Kordonbo- bir av tüfeğini duvara asarken tü- diğer taraftan bu dallanmak ve bu
ra açılmış zümrüt bir kucaiıdır. leri lngiltereye nakletmiıti. Britiı a ~m. ar·w· A Y_et ıtırml§t.~. ranın yundan gererken denize yuvar· fenk ate§ almı~ ve muhtelif yer- daklannıak eiUdadında bulunan mu-

-. lanmı• ve boğulmuıtur. erin en yara anmıştır. Fethiye pek yakında geni• ve as- Müzeomun ana eserler,· buradan yetıştırdıgı alımlerlc Turk yurdu ~ 11 d ı halefetln köklerini sökilp parala • 
falt yollarla iç Anadoluya bağla- alınmıştır. Fethiye lahitlerile. ka· bihakkın övünebilir. • mak keytlyetlnl de hiç ihmal etmi • 
nınca Akdenizi Cümhuriyet Tiir· lelerile, yeraltı rnabetlerile, .ıı.· Ayhan Atia Kavu sabahleyin gayet erken ° yordu. Bunu temin için gizli bir ko • 

Bursada Fidancılık 
Yetiştirilen Fidanların Dağıtı masına 

Ve Satılmasına Başlanıyor 
Buraa (Vatan) - Vilayet nü· 

mune fidanlığında hu sene 2 1490 
adet meyvalı, 1235 adet de mey
vaa1z fidan Y-etiftirilmiıtir. Bun· 

dan başka, ipek böceği bcsleyici
!Ciine parasız dağıtılmak üzere 
otuz binden fazla dut fidanı ve 
ayrıca da 36 bin adet aııaız kök-

İzmirde Parti Kongresi 
Yapılması Lazım Gelen Şeylerin Derhal 

lü çubuk yetiftirilmiştir. Bu fidan· 
ların tevzi ve aatııına önümüzde· 
ki klnunusani ayında baılanıla
caktır. 

/ Hatayda 
Petrol ve Benzin 

} apılnıasına Karar Verildi Antakya {Vatan) - Hatay-
. . . d da petrol ve benztn i§lerini daha 

İzmir (Vatan) - C. H. P. Vı- '"..ı Ka~ulTe~ılen te1klı~er aratın da, fazla geniıletmek ve bu iki mad-
lityet kongresı toplanarak ruzna· cxıemıı, ıre ve zmır arasın a denin u • 'ht" k 1 k 

1 · ·· " ·· b"" ··k · 1 .1 · 1 · d mumı ı ıyacını ar§ı ama 
medekı" meaele eri göruımuıtur. uyu otoray ıı etı meııı, zmır el u""zere S k . V k . k t" · · T . 1 · o onı a um §lr e ı tara· 
Toplanbda Vali B. Fuat Tukaal, yUkıek, bır ıcaret mektebı açı: fından ısmarlanan petrol ve ben· 
belediye reiıi Dr. Behçet Uz ve ması, Kar§ıyaka orta okuluna gı· zinler İ11kenderuna gelmiştir. Hu. 
bazı mebuslar hazır bulunmu§lar. den Me~em.en çoc~~l~rının mek· sust bir vapurla getirilen 2800 ton 
dl tebe yetı.şebılmelerı ıçın tren uat. benzı'n ı"le ı 300 t t ı r. l . . bdil" d on pe ro vapur-

Celae açıldıktan sonra heıap erının te ı var ır. Üan çıkarılarak depolara konul-
encümeni raporu okunmuş ve Bundan sonra vali kUrsiye ge· muıtur. Bu mühim stokun geli-

lerek bir hıtabede bulunmuş ve tinden ıonra benzin ve petrol sa· 
Halkevlerine yapılan yardım me· 1 l. 1 ı · 

cyapı ması azımse en şey erm tışının da.ha genif mikyasta ve 
seleai görüşülmüotür. derhal yapılacağını ııöylemlı ve kısmen serbest bırakılması muh-

Mütealuben 941 bütçeııinin va· ckalacak bir ıey olursa yapmak temeldir. 
ridat ve masraf liıteleri olwnmu§ ütemediğimizden değil, imle.an· ----o--
ve bütçe aynen kabul edilmiştir. 11zlı~ta_n mütevellit olacaktır> Naz"llide S T · 'l 
Tekııfler arasında B. Tahıin Pi· demlftır. 1 · U .. ( Sl , ..... 
yalenin, yurdumuzun kahraman Kongre kapandıktan sonra An. Nazilli (Vatan) - Belediye· 
bekçisi askerlerimizin ailelerine kara Paluta murahhaslar ıerefine miz, Nazillinin su tesisatını yap· 
daha geni§ yardımlar yapılabil· 15 O kişilik bir ziyafet verilmiştir. mak üzere Belediyeler bankasın· 
meııi için mektuplara onar veya Ziyafette Vali, Komutan, Be- dan 175,000 lira istikraz yapını· 
yirmifer paralık yardım pulları lediye reisi ile Adliye, Maliye, ya karar vermiş ve Dahiliye Ve· 
yapııtırılma11 hakkındaki teklifi Maatif, Sıhhat erkanı, muhtelif kaletine müracaat etmi§tir. Nazilli 
çok müıııit görüldüğünden kabul daireler müdürleri ve gazeteciler belediyesinin bu iııteği tetkik edil. 
eclilmifti.ı. 1 hazır bulunmuılardır. , mektedir. 

lzmir Palaıın önüne gclmif. otel· Çorluda misyon teşkil etmişti. o zamanrn 
de miaafir, ltalyanın lele.enderun Çorlu (Vatan) _ Büyük as· birer fesat ve hıyanet ocağı addcdll· 

M · "k' • 1 mlye cidden la.yık olan Ararat, Şark, 
'konıoloau \1ttı ıyı a ıp trene keri hastahane tıbbi miisamerele. Muhibbi maarif, Kdllkya, gibi fikir ve 
cötürmek iııtemiftir. Konaolos he· nnın dördüncüsü de ba§hekim para tuzaklarına menaup, başlan gl· 
nüz hazır olmadığından fırsattan Asım Türenin reislijinde veril· bt gözleri de dönUk bir kısmı elcman
i.tifade ederek konaoloshanede miştir. Operatö~ Nuri Beger tara- !ardan mUteşel<kll bulunan bu ko • 

w b' k . l _ L •• fından yaralı bır hutada huaule mlevonun ""'""a da, sureti mahsusa· unuttugu ır pa etı a ma.A uzere 1 .. k _._. D WJ ......,. ... 

ge en pnomotora s VCI'. aaı r. do. Vandan getirttiği bir Karabağlı 
aüratle geri dönmüo ve yoluna de· Besim tarafından ekili! ta§ı aimü· y1 geçirmişti. İsminin Manok ve sı
vam etmiştir. Bu sırada tekerlti lasyonu ve Dr. Hayati tarafından ran\J.i isminde iffetsiz bir ermeni ka· 
ler patinaj yapmıı ve otomo ı memleketimizde malarya mevzu- dınının herhangi bt.r KUrtten ka.zaıul 
denize düamüııtiir. lu birer konferana verilmiş ve bu ınış babası meçhul bl.r veledi olduğu 

Hldiae kimse tarafından görül- mevzuların münakaşası.r_ıa Or. söylenilen bu adam, Mıgırdıç Hırım
mediği için konsolos telefonla Nuri Ergene, Huiusi Ozverim, yanın mesal arkadaşlarından idl. 
poliıi haberda.r etmit, yapılan Muzaffer T ezonar, Sami Gürun, I Hırrmyan, onunla bir zamanlar 
araıtırmalar netiecainde otomo. Cevat Doktoroğlu ve Emin Yücel ma.lıalll tetldlderle megul bulundu· 
bilin denize dügmÜ§ olduğu görül- iştirak etmiılerdır. ğu Tifüsle lanlfJ'U!Jb. Aralarında 
mü,tür. Öğleden sonra otomobil * Çorlu evlenme memurluğu me\'cut olan tıynet blrltğt bu iki ada· 
ve ölü şoför denizden çıkarılmış· 940 ıeneainde J 20 ç.Üte nikah mı birbirine pek çabuk yanaftmnıf 
lardır. kıymıftır. ve kayna~ırm~tı. Xanok, anumın 

---o-- • * Çorlu belediyesi 84 fakir ai. en eon Y&f&dıtt Ropen adında, o u.-
Ege Pamuk Re.-;:oltesı leye her ay muntazaman nakdt manld Rus idaresine hattyeli}( et -

lzmir (Vatan) - Ege bölııe· yardımda bulunmakta ayrıca aa- melde marut, ne olduğu bellrsia bir 

k 1 • kerde bulunanların muhtacın· ın· e adamın yanında lıOytlmUf ve onun 
ainin bu ıcneki pamuk re o teaı u tU Btr tldd t ..f 

h · d'l de nakten muavenet oöstermekte. lcrblyeııini gOrm ş · ın e ,, •• 
1 10.000 balye olarak ta mm e ı • • ne zevk ve keyfi uğuruna ortadan 
mekte idi. Fa.kat aon yağmurlarda dir. kaybolan anasmm bir Kuak kur· 
mahıulün yüzde 40 ı au altında şunlle öldllğüntı ~ittikten sonra, tabi· 
kalmııtır. Sular çekildikten ıonra {(arta} a atı ne Ropen'ln yarımda kalmışt.J. Btt 
toplanacak olan bu pamukların yUyUnce de onun blr esplyonluk ~le-
rengi bozuk, üçüncü, dördüncü Karto.1, (Vnta.n) - Kartalda bun- ti olmuttu. Nihayet bir gQn o da, 
kaliteden olacaktır. dan bir hafta cvveldenberi elin ki· Ruslann gtzıJ t~kildtmda tıyneti ne 

Piyasa.ya çıkacak pamuk ancak !osu (60) ve kuyruğun kilosu (85-00) mUtennslp bir mevki bulmu!J, Kat-
kendi fabrikalarımızda i~lenecek kuruşa sntılmrya bo..şlamıştrr. kas mnsınmantan a.ramıda tesat!:ılı-
kadardır. Pamuk fiyatlarının ıün· -. koyulmuftu. Aıı bir :amanda da Pendik kliyUnde (45-~) kuruşa ö" 

den güne yükselmesindeki yega· Z&lllanmın nllfıuılu ve şlJTet bir kolili 
ne amil bu olarak gösterilmekte· ııatılmııkta olan etln Kartalda bir ş1r teclsl olmuştu. 
dir. ket halini alan kasaplar tarafından Hırnnyan ne tanışlıfı nkit, Ma-

Pamuk fiyatları 67 kuru§tan 60 lcunışa satılmasındaki sebep ve n'lk, Katka.stakl Türk ve Çerkeslertn 
satılan pamuk bugün kilo başın- hılcmct bir tUr!U anlaşılamamakta - Rılsıaştmlması için kurulmuş bir 
da ( 30) para yükselmiştir. dır. Moskof teşekkWUnUn belli batlı bir 

Zeytinya~ı fiyatlarında bir Ayni zamanda kuyruk toptan alı- elemanı va.ztyetlnde idi. Hmmyan, 
durgunluk göze çarpmaktadır. şn göre et fiyatı Uzerin'cıen kasapla- bir matbaa ve gazete tesis eylemek, 
lngiltereyc zeytinyağı satışının rn mal olduğundan bunun 85-90 ku- çarkt AnadolTı ermenileı:inl lfaat et· 
şimdilik ııeri alınmaııı buna yegi- ı ruşa satılmasındaki sebep tetkike mek vazlfesile Vana gelirken, işle 
ne aebep olarak gösterilmektedir. şayandır! . bu çekirdekten yellşme soysuzu da 

Lüleburgazda 
Lüleburgaz (Huıuıi) - Ka· 

zamıza bailı 33 köyün muhtarları 
kaymakam Ferit Güryücelin baı· 
kanlıiında bir toplantı yaparak 
köylerin 194 1 yılı bütçeai üz.erin· 
de müzakerelerde bulunmuılar· 
dır. 

* Memleketin her tarafında kah· 
raman aakerlerimize yapılmakta 
olan kı§ltk hediyesine ıehrimizde 
de hummalı ıekilde devam olun
makta ve kazamız halkı 1503 
parça yünlü çorap, yapağı, fanile 
ve eldiven hediye ctmİ.f bulun· 
maktadır. Tcberruata devam edil
mektedir. 

Mut'da Parti 
Kongresi 

Mut, (Vatan) - Kazamız parti 
kongresi yapılarak vilAyet kongre ı 

murahhaalıklanna Hayri Hakklkoğ· 
ıu, Refik Erdem, Ali Fuat ve Samih 
Koç ııeçllmlfler ve bu seçim nellcesı 
vilAyet idare heyeti reisliği.ne bildl -
rllmişlir. 

Bu Gece Nöbetçi 
Eczaneler 

DeYotıunda: Malkoviç ve lUmat. 
Taksimde: Kemal Rebul, Şişlide: A· 
amı, Ga'lala.da: İllmet, Haaköyde: 
Hasköy, Kasımpaşadn: Turan, Be· 
şlk~ta: Vidln, Ortnköyde: Orta • 
köy, Arnavut.köyde: MilUyadl, Be· 
bekle: Merkez, Sa.rıyerde: Osmaı 

Emlnönllnde: Hllseyin HUsnU, KU
çUkpa.znrd!l. : Hasan Hul~l, Alemdaı -
da: Abı.. adir, Kumkapıda: Hay • 
dar, Şehzadeba,ında: l. Halil, Şehr 
mininde: Nazmı, KaragümrUkle: K -
mal, Fenerde: Emllyadl.s, Sa.mat") -
da: Rıdvan, Aluıarayda: Şeref, E -
ytlple: Arif, Kadıköyde: Halk ve O -
man HulQsi, ÜakUdarda: Merkez, 
BUyUkada.da: Şinasi Rıza, Heybella
dada: Halk eczaneleri. 

Frana heyecan ve korku içinde caklarından yakaladım. Uzun dum .. Güz~) çiçekler ~ardı. Ben ı mak üzere katlayıp bir aandalye-1 Bu ııözleri söylerken aesi titri· 
o tarafa bakıyordu. Ben biran bi· boylu ve oldukça da kuvvetli ol· de çıçeklcrı çok aevenm. nin üzerine koydu. Sonra gayet yordu: 
le tereddüt etmeden yerimden duğum için hayvanı bu şekilde Biraz daha bekledim. Franı'ın sakin ve vakur bir sesle: - Size nasıl teteltkür edeceği. 
fırladım. Bir evin önünde durmuş- tutarak kaldırdım, havada bir ke· çıkmadığını görünce açık kapıdan 1 - Size nasıl teıekkür edece· mi bilemiyorum. Der.in, çok derin 
tuk. Kapının önünde yerde bir re salladıktan sonra yere çarptım. ben de eve girdim. lki oda var· ğimi bilemiyorum, dedi. bir minnet ve vükran borcum var. 
adam yatıyordu. Anlaıılan kooar- Kolay iş değildi. Fakat aynen dı, bir tanesine daldım. Çocuk., Ben hala cevap vermiyordum. Bun~ emin olunuz. Size içecek ~!r 

ıaıuta ve .&• .. Bomanı ken düş.müı olacaktı. Çocuk yedi, böyle yapmıya muvaffak oldum. ada~ ve. Frans .. orad~ yoklardı. Dilim sanki damağıma yapışmı§ l~Y ıkram etsem kabul eder mısı· 
~ sekiz yaılarında kadar güzel bir Hayvanın başı taşlara çarpmış, Basıl şekılde doşenml§ olan bu gibi idi. Meçhul adam, sözüne de. nız} 

kızdı. Elinde salladığı sopa ile üs. sersemlcmi§ti, hatta belki de sad· odada ilk gözüme çarpan şey, vam etti: ı Ben de dile gelmiştim. Gazete. 
'f azan: Martin Porlobe - Çeviren: Renan A. E. Yalman tüne saldıran köpeg"i kovmıya .. a. menin şiddetinden bel kemiği kı- masanın üzerinde duran ve ilk 8 .. 1 . _,1 rd . yi saklamasının hayır alameti ol-

y ı k · d f d f • · I - oy e vaz.ıy"' e e ınsan w h§ıyordu. Köpek diılerini göste· n mıştı. Hare etsız yer e yatı· say asın a rans tn reamt o an dugunu anladım: 
- ZZ - rerek ııal-dırıyordu. Ben arabadan yordu. Korkunç ve çirkin bir gazete oldu. hislerini anlatmak iç.in kelimeler - Bir viski içsem iyi olacak, 

- Sağdaki yolu takip ediniz. ' ogelmiıti. Yeni yeni bel&lardan inip de çocuğun imdadına ko~un- manzara olduğunu itiraf edece· Bu gazeteye o kadar dalgın bir kafi gelmez. Yalnız ıunu ıöyliye· dedim. 
Buralarını biliyorum. İki küçük kurtulacağımızı pek ümit etmiyor. cıya kadar köpek yavrunun ko· ğim. Bütiln bunlar üç saniye için· halde bakakalmıııtım ki arkam· bilirim ki küçük kızımı az insanın Odada duran bir dolaba doiru 
köyden daha geçeceğiz ve Monk· dum. Bununla beraber yine sü· !undan, boynundan ısırdı. Tam de olmuştu. Frans, arabadan dan gelen adamın ayak seslerini yapabileceği bir ıekilde kurtardı· gitti. Bir şişe viski ile iki bardak 
chase· e varacağız. ratle gidiyordum. yol dar ve dö· çocuğa yaklaşacak iken ayağım inmiş çocuğa koş.muştu. duymamııtım. Bu adam, çocuiun nız. Ben evde idim. Çocuk da çıkardı. Bir tanesini doldurarak 

_ Oraıı da neresi) nüm yerleri de pek çoktu. Sabah- bir taşa takıldı, yere düştüm. Fa- Birdenbire yerde yatan adamın babası idi. Kalın kaşları, renkleri bahçede oynuyordu. Birdenbire bana uzattı. Sonra kendisine de 
_ Ned amcanın oturduğu yer.. tanberi bu dönemeçli yollarda kat hemen yine kalktım ve koş- da kalkıp yanımıza geldiğini gör- pek belli olmıyan açık renk göz- beni çağırdığını ve acı acı bağır· viski koydu. 
Yüzü heyecandan kıpkırmızı otomobil . kullanmaktan sersem mıya başladım. Arabayı durdut· dük. Yüzü gözü toz içinde idi. !eri, adeta, fakat sevimli blir yüdzü ı dığını duydum. Hemen koştum. Tereddütlü bir sesle dedi ki: 

k "b" k 1 1 t s· d b" · ·· 1 marn ve rocug" a yakla•mam ara· Hatta bir yanağından kan bile akı- vardı. Kırk .. b.e. ş.. elli yaş arın a Bahrenin demir k_ apısı zor açılır. E . . . d idi. Ellerini çoeu gı ı çırpara : o mu§ um. ır en ıre yıne oy e ~ " 1 k y - vet, sızın sayenız e çocu· 
- Mutlaka oraya varacağız.! bir dönüm yerinde az kalsın b_ir sında ancak otuz saniyelik bir yordu. Doğruca çocuğa koıtu ve kadardı.dYuzunii kyılkamı§ o aBca Vakit kaybetmeyun de çabuk ol· ğum kurtuldu. Yanınızdaki Miu ... 

d k k · B k zaman germı'•tı". Bu"'yu'"k ko'"peklere kucakladı. ki tozlar an eser a mamıştı. ir. sun diye duvardan atlamak iate· buna eminim. diyor u. çocu ezece tım. ere et versın y " b 1 d b k Hemen sözünü kcaerek: 
1 "d" k" h f" 1 b d d kar•ı yapılacak bı"r şey b"ılı"yor· Frans ı"le beraber bunlara ha- birimize irşey ıöy eme en a ı- dim. Duvar alçak amma ayaiım Ben yine olanca sürat e gı ı· ı emen ıren ere asıp ur um. ,.. k M" k k d · d' d 

yordum, fakat Frans kadar nik· Eğer biraz dikkatsiz veya dalgın dum. Bu defa muvaffak olup ol· kıyorduk. Çocu_k da ada~ın .. boy· ş_ıyordu~. Boğazımdan bir te ke- t~kıldı. _dü.ştüm. Gö~~üğün~z ai· - ıss ız ar c§lm ır, e· 
bin değildim. Varacağımız yere olaaydım çocuk muhakkak ezile· mıyacağım meçhuldü, fakat her nuna sarıldı •• b.r. şeyler. soyluyor· lıme çıkmıyord~. . . bı ken?ımı k~ybetn:ıışım. E&er o dim. Çocukları çok aever. 
k d .. k .. l. t idcceğimize cekti Fakat karşımıza çıkan yal- halde teşebbüs etmek )fızımdı. du. Eve dogru ılerledıler. Frans Adamın garıp bır hareketı ol- anda sız yellfmemış olsaydmız - Evet belli.. içeriki odada 
da ar kmuo. u ~ ·~~ld"g Bagımıza nız b,ir çocuk değildi. Bunu kova- ı Hayvan çok kocamandı, arkadan da arkalarından gitti. Evden içe· du. Masaya yaklaştı. Açık duran akıbet feci olacaktı. Bunu düşün· çocukla hala meşgul.. 
b~ ~aC.:ın kad~r ;:k çok bela 1 !ıyan bir de köpek vardı. :yaklaştım ve iki eliml,. arka ba· 1 ri girdiler. Ben kapıda bekliyor· 1 gazeteyi aldı. Re.im içerid• J.aJ,.. I mek bile beni deli ediyor. 1 (Arkala var) 
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TEDiYATTA 

B Ü Y Ü IC 
KOLAYLIKLAR 

ALI MUHiDDiN 

HACI, BEKiR 
T'ıcuetbaneleri 

Merkezi : Bahçebpı 
Şubeleri : Beyotlu, 

• K.araköy 
Kadıkö,., 

1 Mıaır EDrabire 
Kaymaklı Lokum, Kestane tekeri, Meyvalı Nuğa, Kırk katlı 

'8 Saray Baklava111, iki kavrulmu,, Badem tekeri. Bülbül vuvası. lı 
Tahin Helvası. 

Maliye Vekaletinden : 
Soldan Sata: 1 - Tahtelbahir 2-

Zahmet • Rabıt edatı a - KUçUcUk - Gümüş Yüz Kuruşlukların -
' - Dahi - su haline geıme 5 

- En· Tedavu··1d~n Kaldırılması Hakkında İlan 
fes şeyler 6 - Cevaz verilen - Bir -
nevi yerli bez 7 - Hatırlatma - Sa- GUm\14 yüz kul"\1'1uklarm yerine gUmll.9 bir liralıklar darp ve plya· 
bft olma 8 - Çiçek - ŞUphe 9 - Yır- saya kAfi miktarda çıkarılnut oldufundan güm1l9 yüz kuruşlukların 
Wc - Mallar 10 - nerisi - PUre • 31/tkincikAnun/19'1 tarihinden ııoııra tedavWden kaldınlınaaı kararlq
Terı okunursa (İn) olur 11 - Yok tmımışt.ır. 
demek • Bir adet. GUm~ yUz kurufluklar 1/Şub&t/HHl tarihinden itibaren artık te-

Yakandan AfJAtıya: ı _ De.mJri cıavru etmiyecek ve ancak yalnız malsandıklarlle CUmhurlyet merk~ 
1'liyen - Soy 2 - MağlQp ol • Erkek bankası IJUbelerince kabul edilebilecektir. 
lmn1 3 _ BUyQk anne • Dokunup u- Elinde gümUf yüz kurutluk bulunanlarm bunları maleandıklarile 
zaklaft.mlan 4 - Fena değil • Eza- CQmhuriyet Merkez Bankası fUbelerine tebdil ettirmeleri ilAn olunur. 
na göre '5 - Yer • Ters okununca (7002:5) (10~16) 

(Eker) olur. 6 - İltlkbal - Nida 7- =============-====-======= 
Çok güzel • Tekit nidası 8 - FUyü· Beleş 9 _ Ziya • Rakı 10 _ Devren· ••ım•••ını•mr~ 
mek 9 - Yerini ~ulmak 10 - Fena- Kaz 11 _ Çit • Emek _La. 
Fakat ıı _ Nota • Çikolata marka- Ydda bir defa bir kurban parası 

111 • Dair. Yukandan ~tıya: 1 - Ata • t.eberrU eden vatanda.,lann Myısı 

DCNJrC BUL.'\IAOA.""'IN BALLt: İkraz 2 - Zor • Ree - ldl 3 - Ha· Ud milyonu bulduğu glln ha\'& me-

So..._- _._ Senelik 2- mtyyet' - Nekes. Av 5 - Esed - ıtelem.ldn yansını balledllmlş 
- --e•= 1 - Az - Re 8 _ Ne!es - Kerem 7 - E1t.n -

Top • Sel • 1n S - Ar - Netals 4 - Lane 8 _ latemek 9 _ Sarmqık sayabWrtz.. 

Hedensa '5 - trak - Trak 6 - Ke- 10 - Ki - Ara • Al 11 - Ne - 1'af- •••••••••••• 
mer - Semra 7 - Reis • M:Uf 8 - .Aa. 

--

TURKIYE KiBRiT ve CAKMAK 
iNHiSARI ŞiRKETi~D~N : 
SAYIN HALKA iLAN 

ı. r. 94 r tarihinden itibaren yeni bir iı' ara kadar, beher kutu kibritin 

PerakendeSatışFiatı2Kuruş 
olarak tesbit edildiğinden, fazla talep edecek bayilerin Şirketin en yakın acen
teliğine veya doğrudan doğruya lsta nbul'da Karaköy Palasta 5 inci kattaki 
adresine bildirilmesini sayın halktan rica ederiz. 

AMERiKAN TüRKiŞ INVESTMENT KORPOREŞON 
Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı sahibi imtiyazı ıirketi 

* ..... 

ü KiYE K B iT ve CIKMAK 
iNHiSARI ŞiRKETiNDEN : 
BİLÜMUM KİBRİT 

Perakendecilerine 

1 L A N 
1. f. 941 tarihinden itibaren beher kutu kibritin perakende satış fiyatı 2 ~uruş 
olarak tesbit edildiğinden, fiyat farkından dolayı bir zarara maruz kalmamala
rı için, ellerindeki kibritleri 3 1.12. 940 salı günü acenteliğe iade etmeleri ve 
1.1. 941 tarihinden itibaren fazla ya satacak perakendeciler aleyhinde kanuni 
takibatta bulunulacağı bütün perakendecilere ilan olunur. 

AMERiKAN TüRKiŞ iNVE~TMENT KORPOREŞON 
Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı sahibi imtiyazı şirketi 

• 
ŞEHİR TİYATROSU 1 .. --------------------1 KOMEDİ KISMI 1 
Fransız Tiyatrosunda 
Bu akşam 20,30 da 

31 inci Salı günU akşamı 
fevkalAde olarak 
PAŞA HAZRETLERi 

Abone Ccrett 
Tllrklye dahlllnde: 

Senelik 6 aylık 8 aylık Aylık 

HOO • 750 •OO 150 Kr. 
Hariç memlekeUer: 

Senelik 6 aylık 8 aylık 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

Sahibi ve .Neşriyat .MUd\lrtl: Alımeı 
EmiD YALMAN - Basıldıll yer: 

VAT AN lılA TBA.ASl 

Kızılay l:tanbul Deposu Direktörlüğünden: 

15'1 ve 16'1 No. lı 
OYUN 

KA ITLARI 
Mağazamızda Düzinesi: 1922 ve 

O stes~: 181~ 
Pera~cende Olarak Satılmaktadır. 

Adrea: Kızılay Han No. 20. Yeni Postane karf191 • lıtanbul 

Adet Liralık Ura --
1 2000 - 2000..-

s 1000 - aooo..-
2 750 - 1500.-

' Al - 2008..-

8 %68 - 2000..-

16 ı• - l6M.-

• .. - «ooo-- • - ...._ 

Türkiye İt Bank-ana para yabnnalda ya)mz para hi
riktirmit olmu, aynı zamanda taljbinjzi de denemif 

olununm. 

Kfltldeler: ' Şubat., % ~ Kmnban.lı ve lnmıharauz he-
1 Atua~ 8 1klncl&elfrln ta- saplarında en az elU llra5ı bu· 

rihlerllMle yap&hr. laııanlar koraya dalıll edilirler 

Tramvay Pasoları 
Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Müdürlüğünden: 

1939 senesinde verilmiş olan tramvay ve Tünel pasolarının 1/ 1/941 

tarihinden itibaren tebdlline baflanacağından paso sahlplertnln iki adet 

fotoğrafları ile birlikte nihayet 31/ 1/9'1 tarihine kadar elektrik ve TU· 

nel ~letmeleri umum mUdUrlUk kalemine muta.caaUa pasolarını tebdil 
etmeleri rica olunur. (12H2) 

i 
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