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Balkan Gülü 
Dikenden 
Kurtulursa 
Barometrenin gidişi iyi
dir. Baıkan Monreo'su 
Prensi.bine doğru gittikçe 

fazla yol alınıyor. 

E9l ayır aşağı bir yol tasavvur 
ediniz. İki tarafı yüksek 

dıı • b' . 
1. Var, arkadan kocaman ır sı· 
klldir iniyor ve yolu tamamile 
"Plıyor. Silindirin önünde İn· 

'anlar kaçışıyor, a,.ağısı deniz .•• 
Bu manzarayı hayalinizde iyi· 

tt canlandırırsanız İtalyanın Ar· 
lltvııtluktaki halini gözönüne ge· 
flrıış olursunuz. Müdafaası ko
~~ olduğu halde müdafaa edile· 

1Ycn dağlık arazi gerilerde kal-
~k Üzeredir. 

SİYASI SABAB GAZETESİ 
5 

--· ·~ 

YAYLA 
Amıdolu.ami saf. yilbek yayla1an 
dibıyanm en meşhur ııer1 bufdaymı 
J'Ctl,ıut.r. Ba bağdaytamı lmllil 

alom bmlllllla 

YA YlA MAKARNAS1 
yapdlr. Bitten lıaklmllarda buhmm. 
Ankara Yayla Makarna Fabrikalan 

Yıl: 1-Sayı: 111 

Arnavutluğu tan'lyanlann an
'lttığına göre, biraz sonra düz 
{)"aya varılacak. Dağlarda boz
tllrıa uğrayan, dövÜ§mek hevesi· 
Qı hiç duymıyan bir askeri kuv· 
:~~· kaç defa kumandan değİ§lİ· 
S~ artık düz ovada tutunamaz. 
~l.gun kuvvetlere katre katre 

Görice alındıktan sonra belediye dairesine yanyana çekilen Yunan Ye Ama.at ba,.nklan. (Ba 
suretle Yunanistan Arnavutluğun isbldiline taraftarlıinu iptidadan bütün Aleme ilin etnaiftir.) 

Görice .Lodddan sama Mina •bklannda Türk ve lngiliz bayrakları ela lap,Jaa halk larafmd.. 
yapılan sevinç nümaYİfleri 

Arnavutlukta -ı ERGiRi Türkiye ve Almanya Ummal Murakabe B11etlllln 19 ilk BAiian Toplantıııada 

tılan imdat kuvvetleri de sıcak
a tcrnasa gelen kar taneleri gibi 
trllrııye mahkumdur. 

F' azla bir nikbinliğe kapılma
~n tunu diyebiliriz ki İtalyan 
~""etlerinin Balkanlardan çıka· 
lrıası, ancak bir zaman mesele· 

dıdir. Bu zamanı da bir taraftan 
tfıiıe kadar olan mesafenin, ditr .taraftan bayır apğı yoll~~ 
trınde gittikçe artması tabu 

"1•n iniş aüratinin yardımile he
~I> etmek mümkündür. 

Su bozgun neticesinde ltalya· 
dt hasıl olabilecek neticeler ve 

lln Avrupa işleri üzerine olan 
lerj ayrı bir davadır. 

tıı~IZ bugün Balkanların yaban
.ıo.fdan temizlenmesi meselesi 

de bıraz durmak istiyoruz. 
tnavutluktaki ltalyan iıgali 

ı...-kan birliğine ve tcsanüdüne 
~tılrnış bir dikendi. Balkan bir
~in dört Balkan memleketi 
'lnda temin ettiği ahenk ve 
~İyetten tam verim alınmasına 
~el oluyordu. Sonra Bulgaris· 

ela senelerce Balkanlılık fik
"e evvela düşman, sonra yaban. 
'd ~ldıktan sonra ısınmıya, adım 
~ ~ yaklaşmıya başlamıştı. Fa
~ı.•Yni ·diken Bulgaristanın ilti
~ ılc Balkan ahenginin tamam· 

lrlasına bir manidi. 

1 \'eni ve sağlam bir temel üze· 
(~t Yepyeni bir Balkan birliği 

11"'·1 · b' · · F 

İtalyanlara Karşı 
Cete Harbi 
1 

Başladı 
Atina, 8 (AA. - B.B.C.) -

Resmi tebliğe göre Yunanlılar, 
Ayasaranda - Ergiri yolu yakı
nında bulunan Delvineyi zap· 
!etmişlerdir. 

Yunan ileri harekatı bütün cep· 
hede devam ediyor. 

Dün gece, siyasi mehafilde 
beyan olunduğuna nazaran Yu· 
nanlılar dün, Ayasaranda sahili 
boyunca ve Premedinin ötesinde 
ilerilemektedir. 

Yunanlılar, Delvine ile Hima
ra arasında §İddetli hücumlanna 
devam edıy9rlar. ltalyanlar, bir 
yerde tutunamıyorlar ve müte· 

(De\amı: Sa. S, SU. % de) •• 

Bulgarlar, Türkiye 
ile Yakınlaşma 
Planı Hazırlıyor 
Plan, Haftaya 

Ankara ya 
Tevdi Edilecek t_"'' rnası. yarına aıt ır ıştır. a. 

' bu maksat için hazırlanan Londra, 8 (A.A.) _ Times gaze· 
ltı lıcrnenin cinsi gittikçe iyileş· tesinin Sofya muhabiri yazıyor: 

ZAPT 
EDiLDi 
Yunan Kiıvvetleri 

Delvino 'gu da 
İşgal Ettiler 

Atina, 8 (A.A.) - Ergirinin 
Yunan kuvvetleri tarafından iı
gal edildiği resmen teyit edil.mek
~edir. 

Bütün kiüse çanları bu ak§am 
Ergirinin Yunan kıtaları tarafın
dan zaptını tea' it için çalmakta
dır. 

Muhtelif noktalarda meni 
muharebeleri oluJor 

Atina, 8 (A.A.) - Atma 
ajansı bildiriyor: 

Yunan orduları bafkumandan
lığı tarafından 8 ilkk.inun akıamı 
ne§redilen 42 ~umaralı resmi 
tebliğ: 

Cephenin muhtelif noktala· 
rında muvaffakıyetli mevzii mu
harebeler olmuştur. Tarafımızdan 
bir miktar esir alınmıştır. Bunla· 
rın içinde zabitler de vardır. 

Delvino, kıtaatımız tarafından 
(Devamı: Sa. S, SU. 5 te) = 

Arnav:~~~~h~narını Verilecek Karar Mühim Tedbirlere 
~~~:~)kıe!~İE Hareket Noktası Ola( ilecektir 

nJcle'de başmakalesinde .şöyle diyor: 
Arnavutluktaki vaziyetin UmlUılz 

olmasında iki amilin Saik olduğu tah 
min edilebilir. 

Balka.nlardaki Alman propaganda
cıları, Almanlarla Türklerin ltalyan
Tunan lhtllAfını suJhan halletmek 
istediklerini söylemektedirler. 

Diğer taraftan Görlcenin dUşmesi 
üzerine Yunan ileri hareketinin du
racağı söylenmişti. Fakat blllkis 
ilerle~ tesri edilmiştir. Bundan tn
giltfr• için çıkacak ders ltalyaya ka 
bil oldufu kadar sert daı~ar indiril 
meslne devam etmek lt.zım geldiği
dir. 

~azırlanan Teknik Raporlar, Gaye Diye T esbit Edilen 
Verimle Fiili Neticeler Arasındaki 

Farkın Neden İleri Geldiğini Araştırmaktadır 
Ankara, 8 (Telefonla) - lememesi ve idaredeki merkezi· ı bunun ne gibj sebeplerden ileri 

Yüzde yüz devlet sermayesile yetin serbest inkipfa engel olma. geldiği birer birer arqtmlmıt. 
iıliyen Sümer Bank, Ziraat Ban- ııdır. her bir amilin payı teabit edilmit· 
kaaı, Eti Bank, Toprak Ofu ve Memleketimizde devlet ser- tir. 
Ziraat iıletmeleri idaresinin he- mayesi hakkında huırlanan mü· 1ıte bilançolarla ber.Mr n 
eap ve muamelelerine ait tetkik- rakabenin ~li aayeainde bu raporlar da mürakabe bey.eti ta
leri tamamlamak ve bir karara mahzurların önüne geçileceği ve rafından tetkik edilmit, aonra 

ı bağlamak için ayın on dokuzun· bu hususta yeni bir çığır açılaca- Büyük Millet Meclisindeki umu
ngi} tereye Hava da Büyük Millet Meclisinde ya· ğı ümit edilmektedir. Bir defa mi heyete aevkolunmuıtur. Umu. 

pılacak toplantıya büyük bir mürakabe heyeti ihtısas sahiple· mi heyet Büyük Millet Meclisi 
Hücumu Ü lmadı ehemmiyet verilmektedir. rinden mürekkeptir. Her biri ay· Adliye, Bütçe, Divanı Muhase-

Devlet sermayesine a~ iflet- rı ayrı fabrikalara giderek mahal. bat, lktıaat, Maliye ve Ziraat en· 
Londra, 8 (A.A.) - Hava melere kar§ı dünyanın her tara- !inde uzun tetkiklerde bulunmuı· cümenlerinden seçilen reiaierle 

nezareti bildiriyor: fında ileri sürül.en iddia, müraka- tur. Bir fabrika, İptidadan muh- beter azadan, Divanı muhasebat 
Dün gece İngiliz adaları Üze· benin tesirli olamaması, huauai telif seneler için gaye diye teabit birinci reiaile, umumi mürakabe 

rinde düşman, hava faaliyetinde te§ebbüs kadar verim temin edi- edilen verimi temin edememİ§se (Den.mı: Sa. 8, Stl. 1 de)* 

bulunmamııtır. ======================================= 

tktedtr. 

'r a~. dostumuz ve komşumuz 
~lıtıaniatanın arka emniyetine 
'-kçi olurken, Yunanlıların Ar· 
\ 'l\ıtluk dağlarında baıardıkları 
~arının Balkan birliği için en 
~ lı hazırlıktır. Bu sayede Bal
~ I Monreosu tamamlanacak, 
tt~ kanlar Balkanlıların olabile-

ııttır 

Bu hafta Sofyaya dönen Bulga
ristanın Türkiye elçisi, B. Kirof, B. 
Popofla mUşaverelerine devam etmek I\:' 
tedlr. Bulgar hl1kfunetlnin TO.rklye • 
ile bir yakla..,ma pllnı hazırlamakta , 
olduğu ve B. Kirof'un bu pl~nı ge- ' 
lecek hafta Ankaraya tevdi edeceğı 
zannedilmektedir. PlAn hudutta top
lanan TUrk ve Bulgar kıtaatı mesele 

HİTLER 
İtalyadan 

Neler İstedi? 

Teklifler Kabul 
Edilmezse ltalya 

Yalmz Bırakılacak 

ihtikar Suçlanyle Orfi idare 
Meşgul Olmıyacak 

Fakat Milli Korunma Kanununda Hazır
lanan Tadiller, ihtikar Suçlarının Şiddeı 
ve Şüratle Takibini Mümkii:n Kılacaktır 

Ankara, 8 (Telefonla) - Ya- ı yetinin ittiraki.le salahiyetli daire
si de dahil olmak Uzcre TUrklye ile 
Bulgaristan arasında mevcut mese
lelerin heyeti umumlyeslne ait bulu 
nacakt.Jr. 

~ün Romanya, Balkan bir· 
~ en resmen ayrı düşmüş bu· 
~ llYor. Dünün bir takım hata-
~ Yüzünden Rumenler diğer Balkanlarda yeniden ıükunet 
lıt ~an memleketleri gibi bir havası esiyor 
~~tleıp siyaseti takip ede~e~~ş
llj Yurtları işgal altına duımuş· 
~ Romanyanın başında bulu
' hükiimet bu yüzden hatalı 
-1 teketlerde bulunmaktan kendi-
' alamıyor. Bununla beraber 
l>i c!al Antoneskuyu tanıyanlar 
~ lltyetinden §Üphe etmiye se· 
~ olrnadığını ve bu sırada çok 
~t olan hükümet yükünü §ahsi 
'll'ıaksatla değil, memleketini 
' l büyük belalardan kurtar· 
~t it ernelile taşıdığını söylüyor· 
~ Bugün sıkıntılar çeken Ru· 

Daily Telegraph'm Belgrad muha
biri yazıyor: 

Balkanlarda İtalyan - Yunan har· 
bi ba.şladığındanberl hiçbir zaman 
vlkl o!mıyan şekilde bir yatJ\ıtxnna 
havası yükselmektedir. B. Popof 
Yugoslavya ile iyi mUnıuıebetler ida
me etmek istediği hakkında Belgrad 
gazetelerinden Politikaya yaptığı be· 
yanalı tekrarlamıştır. İtalyanların 

Yunanlstanda maruz kaldıklarr mu
,·affakıyetsizlik Balkan memleketle
rinde bilhassa Bulgaristanda istik· 
!Al hareketini teşcı etmiştir . 

.-.." tnilletinin de kalben .Balka~
>,d teaanüdüne her vakıtten zı- ============= 
~ t yaklaştığına hükmetmek nizam mefhumu birbirine aykırı 
~ir §eylerdir. Bu üç kıymet muhafa. 

l~Qll~ar siyaseti hakkında bir za edilmek şartile yeni nizama 
tic·t lahibi olmak için Bulgar ha- girmekten bahsetmek, köprüyü 
~111)t Veya dahiliye nazırının fa- geçinceye kadar lafla rüşvet ver· 
tııı Qe falan sözüne değil, umu· mektcn başka birşey değildir. 
~~ ulgar barometresinin nere· 
~ llcreye gittiğine bakmak icap Ortalık Balkanlar için aydın
~·t'. Bu bakımdan Bulgaristanın lanmış olmaktan uzaktır. Balkan
lı ~1tıi düne nisbetle birkaç mis· !arın emniyetini tehdit eden 
~ltbinlikle kar§ılamak caizdir. tehlikelerin ortadan . ~a.lktığını 

~l\d11ioslavyada veni nizam ha~- söylemek, kendi kendımızı aldat-
1~ a resmi a.., ırdan sarfedı· mak olur. Bununla beraber, Ulus 
' 'baıı sözler. ıır.. anda zihinleri arkadaşımızın bir iki gün evvel 
'ti~ bulandırmıştır. Fakat me· ı dediği gibi, (tesanüt) lafı, Bal
\'~ 'biraz incelenince görülür ki kanlarda artık parola olmu§ sa· 
~ 0 •1avya: «Yeni nizama gire· yılabilir. Balkan dağlarının arka· 
~ derken ckatiyen girmem> sından yeni yeni ıııkların ilk akis
>'t, tlt istiyor. Milletlerin emnİ· lerini sezmek de mümkündür. 

~iyet ,.e istiklaliie yeei Alımet Emin YALMAN 

btifa eden amiral Domaiko Kawr zırhlwDda Muaaolini ile beraber 

ITALYAN 

Deniz Genel 
Kurmay Başkanı 

istifa Etti 
Parti /le Askerler 

Arasında 

ihtilaf Arttı 

MUSSOLINI' nin 

Nüfuz ve iti ban 
Arnavutluk Harbinin 

Neticesine Bağll 
Faşist Partinin 

Zaafı 

Meydana Çıktı 
Berlin, 8 (A.A.) - D. N. B. Ajan· Londra, 8 (A.A.) - Badogiionun 

sının Romadaki muhabiri blldlriyor: istifası. vukua geldiği zaman itibari· 
İtalya deniz kurmay ba.fkanı A· le mlnldardır. 

mlral Oomenlco Cavagnarl kendi ta Badoglionun yerine tayin edllen 
lebl Uzertne vazifesinden affedilmiş· General Cavallero, 8 . Muscılinınin 
tir. mutt bır hMiml olarak kabul ed!ldi· 
Badoglio'nun istifasının akisleri tinden şimdi B. Musotininin şahsi 

Londra, 8 (A.A.) _ Timea gazete· nUfuz ve itibarı her zamankinden faz 
sinin diplomatik muhabiri yazıyor: ' la Arnavutluk harbinin aklbetıne b&.g 

Yunanistane karşı harp A tlna el· lanmıftJr. 
çillğinden, General Metaksasın mu· 'Muhtelif kaynaklardan gelen ha· 
kavemet etmiyeceğl veya mııkaveme berter tta.Jyada hoşnutsuzluğun de· 
tinin sUratle kırılacağını zannettlre varnlı bir w:ette arttığını gtister • 
cek yanlış raporlar alan Musolinl ile mektecllr. Ordunun nokta! nazarlle 
siyası müşavirleri tarafından yapd- P'&Jist Partisinin nokta! nazarını 

mıştır. İtalyan - Yunan harbt hak- en iyi teli!' edebllecek şahsiyet olan 
kında Faşist partlslle ordu aruında Badoglloıwn çekilmesi iki kuvvet a
k! ihtilflflar, hezimet bUyildt:lcçe art- rasındaki uırurwııu ancak genişlete· 

(~: S.. 1, 88. 4 te). bGccektir. 

Londra, 8 (A.A.) - Bitler Mmo- pılan esaslı tetkikler neticesinde; ler tarafından arattınlmıf ve bu
llaJdea, ttaıyaa müstakbel mrp e- ihtikar auçlanouı mahiyeti itiha- nun neticesine göre, yeni bir tadil 
konomlslnln ve bareıkMm ldare9lal rile bunların Örfi idar.e kanunu- liyilw.aı hazırlanarak Mediae ve-
tamunea Almaııyaşa blnakmMrm nun tfunulü abJDa komdmayıp ·1-.:.....:... U.!.lh L L-
•- l•tl Ba _.__....._. .a.ı-- ""- d~ -'--L _L.!.L,_ L-- nn&U!l'ıı.u• lftDll ~onDUDa &.aDUDUD. uotem.., r. m--- .._._ .._ a 11 mecr- t~e ~ . . • 
nk aılbaylan İtalyan t11oeuam1 ve verilrni§tir. Fakat fi.mdiye kadar da yapalan ba tadiller, ihtikar 
bMb ttaıyaa llınalllarmm kuman- ııüratle hareket edilmeeıine erigei ıuçla~ ..._ wı fiddetle taki
dasnu ele alacaklanhr. ~ olan 9ebepkr, Koordinasyon be- Oi imkiınlm temin edecektir. ,. 
ttaıyan mlW bankMlllI lroaı&rot ede- ===~~~~~:;:;;~;:=~~~=::=~==·====:;;; (De.aMJ: Sa. S, Sil. S f8} ..Y.== 

Yeni T efrikalanmız 
BALBCAN 

MERAKLI ZABITA VE 
AŞK ROMANI 

Buıünkü aayımmn dördüncü 
aayfuında yeni bir roman bat-
1ıyor. Eier p.zete tefrbam- i 
dan maksat. balecan dgymak, 
merak içinde tefrikadan tefri
kaya aürüklenmek iae yeai ro
nwwnaz maksada uysunclw'. 
Romanm iki kabramam bat
tan sonuna kadar balecan l'e
çiriyorlar ve bu ba1ec:anlanm 
tamamile okuyucuya duywv. 
yorfer. 

( CiHANGiRLE NURİCl
HAN) ve ( .,OZMOPOLlT • 
LER) tefrikalanmız bir~ 
güne kadar bitiyor. Bunların 
yerine nıetre baflıyac:aiumz 
tefrikalar hakkındaki malü
matı çarpmba s&yuımcla bula
calwuaz. 

Balaklar - Allo, allo, brmml% aaldl, ~liJ'--
Raldrca - Y.W+• .... Yalanda .1•ıiiaa•f•.liiliiıiliiımlll 
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Nis Musevilerinden Türkiye i 
Musevilerine Bir Beyanname 

E 
Büyük Türk Şairi 1 

Alişir Nevayi ihtifali 

B R 
Bugün Ekmeğin Yeni 
Fiyatı Tesbit Edilecek 

ER 
ıı 

1 
Sorunuz, 

Söy iyelim 
"Aranızda Türkçe Konuşmayanları Taşa 

Tutunuz, Yurttan Çzkarznzz. Hariçte 
Bugünkü Nimetin Kadrini Ögrenirler.,, Şair Namık Kemal ihtifalinden 

bir müddet sonra büyük Türk 
oairi Alişir Nevayi hakkında mu· İ 

Münakalat Vekili
mizden Bir Rica 
Sabahları, yirmi be~ dakika 

fasıla ııe hareket etmekte olan 
Toros ekspresi lle Adana tttnl· 
ne alt 1111etler, Haydarpaşa istas
yonu gl:cslnde ayni uımanda ve
riliyor. Bu sebepten yolculardan 
birçokları, peronda bulunan kn· 
tarlardan ekspres ile Adana tre· 
nlnl telAş ,·eya gafletle tefrik e
demiyorlar. Elinde ek pres bileti 
olduğu hıılde Adana trenine, ya· 
hut ta adi bilet ile eksprese bl· 
nenlcr çoktur. 

• • • 
Müşküllere 

Cevap Vereceğiz 
~ Hacmimizin ge~lemesi dob· 

yısiJe okuyucuların mügkiil~~ 
rine cevap vermek Uzcre d 
sütun açıyoruz. Bu slltUJJ .• 
sualinizo cevap lmak ir111 

mutlaka hüviyetinizi bildirı11tİ 
nize lüzum yoktur. Sunll~ıı 
aıraya koyacağıı v mi.iınlı" 
olduğu kodar sür tlc ce~aP 
vereceiiz. 

?l:lstekl Türkiyeli muscvilcrln bir 
b3yram!Q"'ı mUnıısııbctile yaptıkları 

bır Ayinde okunan bir nutuk matba· 
amıza gönderrımlftl. Biz de bunu 
ne,retmcklc beraber TUrklycdc ya· 
şıy n musevllcr o.rasında Levanten 
ruhunu tafıyan, tUrkçc konufmamak 
ta ısrar eden, bir nevi para ariııtok· 
raıılılnl tcmııU der gibi tavırlar takı· 
nan insanlar bulunduğuna lfaret et· 
ml~tlk. 

DUn Nlııten (Türk kolonlıl rcl!I ıc. 
Eskennzl) lmznslle bir mektup al· 
dık. Bu mektup, tarlt ettiğimiz tipte 
muscvllerln tqa tutulmıyn, memle· 
ltetten çıkarılmıyn Jıl.yık olduğunu, 

anc k Türkiye haricindeki hava ile 
karşılaı,ıtıklan ıaman ellerindeki nl· 
metin kadrini anlıyablleceklerlnl izah 
ediyor. 

Mektup bir beyanname tarzında 

ve coşkun ve gtlzel bir lisanla yn· 
zılmıftır. Memleketimizin tuttuğu 

mllll gtdlşln hariçten nasıl görUldU· 
ğUnU ifade etmesi bakımından dik· 
kaUe telt\.kkl ednmiye ili.yıktır. Esas
lı kısımlannı aşağıya geçiriyoruz: 

.Nls: 20.11.940 

Tllrklyedc Tllrk Mu<1evllerlne? 

TUrkiyede Ti.irk musevlleri: 
Ben, dUşmanlıklarla dolu bir tile· 

min sözle ve yazı ile ifade bulmıya
cak tUrlU ıztıraplarını çekmiş, her 
tUrlU zulUm ve kahır görmüş bir 
TUrk muscvisiyim. Bu sıfatla, fakat 
bUtün musevilcr n!mına size hitap 
ediyorum. Bu hitapta; bütün dünya
dan kopup gelen bir sesin aksini bu-
lacaksınız. ); .. 

Türk musevilcrl! 
UstUnde yaşadrğmız toprağı: ana

nızdan daha çok sevdiğinizden asla 
.şüphe etmlyonım. \ltında yaşadığı· 

nız Türk bayrağını "öpmeden yat
madığınıza kailim. Büyük Türk mil
letinin asıı dllile konuştuğunuza bıan 
mnk istiyorum. 

Tlirk olan bahtiyar museviler; dUn 
yada hakiki vatan, Ttlrk vatanıdır. 
O toprakta; bütün insanlığın sev
diği blr bUyük millet: yaşıyor. Bft· 
gUn bUtUn dUnya millet ve htiJromet
lcrl <Ankara~ karşısında; saygı ı.·e 

takdirle karışık raşeler geçiriyorlar. 
Bahtiyar museviler! 
:Milll Şefi birlik bayrağı yapan 

Ankaranın havasını her an hazle te
neffüs ediniz! TUrk mııtet ve vatanı
nı sevgi ve itlnalara saran bUyUk 
1nönünUn ebedlllk yaratan muhitin
de ölUm bulunamaz. 

Asli Tilrk mllletı; canlı ve bir tek 
parça halinde bir kaya manzarasın
da.dır. DUnya milletleri, bir milletin 
fertleri arasındaki bu, ruhi bağlılık 

bu muazzam birllk karşısında şaşkın 
ve hayrandırlar! Biz, hariçteki Türk 
ler, devlet ve milletimizin medeniyet 

dünyasındaki bUyUklClk ve ehemmi· 
ycUe <Türk> kelımeslnln telkin et
tiği aaygı hl !erile bizzat daimi bir 
temu halinde yqıyoruz. 

Barıfın slllıhı olan TUrk ordusuna 
insanlığın sempatisi var. Türk ordu· 
su tunçlqmlf bir imandır. Bu iman; 
TUrk hudutlarında şahlanmış bir ce· 
lddet ve hamaseti temsil etmektedir. 
Her Mchmetclk; Türkiye CUmhurt
yctlnln yıkılmaz bir duvan, !ethedl· 
lemez bir kalesidir. 

TUrk olmıyan, fakat COmhurlyet 
TUrklyeslnln milletler arasında aldı· 
ğı bu UatUn mevkii g!Sren mu evller 
TUrk mUJSevllertnc: cTaUli museviler> 
diyorlar. 

Ey tallll mwıcvllcr! 

Eğer içinizde tllrkçc konuşmıyan 
kalb gözleri kör adamlar, meflCıç 

dimağlar ve dllşkUn ruhlar varsa, 
(Böyle bir nankör Türk musevislnin 
bulunacağını Carzetmek dahi istemi
yorum) cennet gibi vatanın dili o
lan <mukaddes tUrkçe> nin kadir ve 
kıymetini bllemiycn münkirler ve 
nankörler çıkarsa onları hiç tereddüt 
etmeden taşlayınız, onlan tel'in edi
niz! O zaman Allah sizi takdis eder. 
O zaman cTevraba laylk olursunuz. 

Böyle bedbahtlar varsa onlara hay 
kırıyorum: 

«Vatandan çıkınız! .• Göreceksiniz 
ki, T!lrk toprakla.nndan ayrıldığınız 
dakikada teneffils edeceğiniz hava: 
maddi, mO.ne\1 ölUm havas-ıdır. Bu 
temasla öğreneceksiniz ki; en mu • 
kaddcs dil tUrkçedir, en büyUk şe

ref Türk olmaktır.> 
Bahtiyar museviler! 
Aziz vatanımıza, Türk topraklan

na daima ve daha çok diz çökUnUz! 
Türk bayrağını kalblerinize dikmek· 
te devam f'dlnlz. Necip Türk mllle
tlnin ve hUkQmetinln bUyUklUkleri 
katşısında bize düşen vazife; Tilrk 
harsına tamamllc intibak etmek, Tlir 

azzam bir ihtifaı yapılacaktır. Ekmeğin Tedricen Yükselmesi çin 
Bu merasım için şimdiden hazır- Qf • • U 8 ""d V ' L"' d 
lıklara baılan.:ııştır. Bazı profe- ISln CUZ UQ ay ermeSI azım lr 
sörlerimiz Alııır Nevayi'yi Füzu- B b h M t k T' t Mu·· Of' · J t bula mahsus bir •e· 
l.d .. .. . dd u sa a ı ın a a ıcare - ısın s an .. 
ı en de buyuk bır şaır a et- d'' l" w .. d f k ı· d b" t 1 k 'l k b 1 t e · 'le mümkündür 

k . . . • b' ur ugun e ev a a e ır op an· ı a u e m sı ı • 
me tc, ıhtıfalın ona layık ır ıe· t k I f' t .. kah Ak · h ld ekmek fiyatlarının 
.k "ld 1 .. .. k d' 1 ı yapaca o an ıya mura e sı a e 

ı e o masını duşunme tc ır er. k . k k · . . .. .. b ~d f" ti artmasile Al' · N • ( 1440 1500) ·ık omısyonu e me ışını goruoe-
1 

ug ay ıya arının .. 
r·ııkır ~vla~ı d ç . cık 1 cek, una ve ekmeğe konacak olan mütenasip olarak hemen yuksel-

uril şaır erınT:nk. d~)~atay uk~. 1 • narhı tesbit edecektir. j mesi lazımdır. Bu hususta Ofisin 
ç.~s!. e yakzan, ukr ıdıne ve.1.u • ı Firat mürakabe komisyonu- yeni bir karar vermediğine bnkı· 
~u~ne d' ıym~t ~zan ~r~n a ;m· nun ekmek fiyatlarını birdenbire lırsa bugün ekmeğe son fiyatlar 

Zer en ır. ~rf t ~ad ~~mT~' ut ' arttırmak fikrınde olmadığı ve üzerinden narh konacaktır. 
am.~~ın~n ;ezıberk en ır. urd w salı gününden başlıyarak çarşamw Bu sabah Toprak Ofis mümes· 

ç~ şıır erınden aş a, acemce e ba, per~embe günleri ekmek fi. ııillerile tüccarlar, Zahire borsa· 
divanı var ır. . ·ı· d k d 1 ki b ... dayın M h k .. 11 • isimli yatına yırmııer para ı ave e ere ııın a top anaca ar ve ug 

. u a ~?1etu .ugateyn . fiyatı yükselteceği söylenmekte· mübayaa ve nakliye ıekillerinden 
ekserınde tur~çk ıle. acJ~ceyı m~· dir. Bu vaziyete göre ekmeğin doğan meseleleri halledecekler· ı 
aldye~e ve .tubr çenın. t'a a zengm perşembe günü fiyatını kati su· dir. 

o ugunu ıs at etmış ır. b I 1 ı· d . h · • ı· d rette u muı o ması azım ır. Koordınasyon eyetının c ın e 

Universitede: Evvelce İstanbul şehrinin eskı yüz kilodan fazla buğday ve çav· 
fiyatla alınmış buğdayının ancak dar bulunan hakiki ve hükmi şa· 
paz;artesi gÜnüne kadar kifayet hıslara beyanname vermeleri i~i~ 
edeceği tesbit edildiği ve huğ· bıraktığı mühlet bu akıam b~tı· ı 
day birdenbire yükseldiği yeni yor. Hükumetin kararnamesıne 
fiyatlara göre satıldığı için ekme· , aykır~ hareket edip beyann.ame 
ğin üç günde tedricen 14, 7 5 ku· ı vermıyenler hakkında kanunı ta· 
ruşa yükselmesi ancak Toprak kibat yapılacaktır. 

(\ontroi yapılmamaktadır. Ha
reketi mUteaklp iki katarda da 
kontrol başlıyor. 

Adi biletle eksprese binenler
den fark alınıyor. Bu h~ull e, ayın 
d!SrdUncU gUoU ııabahı tzmlte gön· 
derilen bir muharrlrlmizle, Eski· 
~ehlre giden Haydar~a il esi 
tnlebesinden Alp Sağanak'ın baş· 
!arına da gelmiştir. Her 11:1 ine 
do fark ödetllmi' ve Pendlkten 
11erl 1 için de ayrı birer bilet 
edlnml)e mecbur edllmlşlerdlr. 

Alp Sağanalc, istenilen paranın 
bir mlktannı temin için Uç llrn 
kıymetlııdekl yeni eldh enlerini 
trenıle satılığa çıkarmak gibi acı 
bir ,·azi;vete <lii,mli'}ttlr. Perondn 
yol<'uh.ra, katarlara yanlı') bin • 

Stenografi kursu - Bazı gaze· 
teler Üniversitede geçen sene ol· 
duğu gibi bu sene de bir stenog
rafi kursu açılacağını yazmışlarsa 
da, dün muhtelif fakültelere ve 
Üniversite idaresine müracaat 
eden talebeye bu hususta henüz 
bir karar olmadığı söylenmiştir. 

-~~-u~~~-

Adliqede: 

memelerini ihtar etmek lüzumlu 

T ed ri sa tta Muvaffak Olamamış 1 :~;;::~:r. .. ·.~~=·:ı-:·.=~.: 
Meyhanede cinayet - Keban. 

lı koltukçu lbrahim Beyazıdda 

bir meyhanede içiyormuş. Hem

§erisi Ali Çavuş yanına gelmiş ve 

ona çatmıştır. Dil kavgası, el çe· 

kişmesine müncer olunca İbrahim 
tabancasını çıkarmış ve Ali Ça

vuşun üstüne kurşunlarını boşalt

mış. Ali Çavuıı Üç yerinden ya· 

ralanarak yere yuvarlanmıştır. 

İkinci ağır ceza mahkemesinde 

bu dava tetkik edildi. Müddeiu-

Ecnebi Profesör Mukaveleleri ı ~:~.~·~:.::::~·:ı~· ·,·· ··· 
Maarif Vekaleti Profesörlüge Terfi 
Edilecek Doçentlerin ismini istedi 

Polis Zorla itiraf 
Ettirmiş 

Okuyucu Mektupları 

ltalyan Gençlik Şarkısı 
Mldılllde, Plumaryon \lehrlndo •''ll' 

el'· kat Panls TrlzJs lmzıı.alle •u ın 
tubu aldık: 

d• cTUrklyenln de, Yunanlstanıl! 

kimsenin toprağında gözleri yoıcıu; 
Kendi haklarına lA.ylk olan sa)· 

IJ• gösterilsin, başkalarından t>ütUn 
tekleri bundan ibarettir. 

Halbuki senelerdenberi lta1yan • 
)'• 

lnrın meşhur gençlik şarkısı kUl• 
!arımızı tırmalıyordu. Bu varU1111 

]:I" bir mısraının mtınası şudur: c'/0 

1 
muzu biraz uzatalım, Türkiyeyi .ı•· 
lım. İşler 1yl giderse At1nayıı gldt' 
llm, orada ömrümUzUn sonuna :~. 
dar kalalım. Pireyi de aıaııın, 

tun Adalardenlzlni ele geçtreJ!Jtl·~ır 
Bu kadar hezeyan herhalde ıııJ' 

hnstalığa nlt\.mettl. Bu hastaJıl< , 
gUn esaslı bir tedavi görmeıctcd~1 
Kulağımw tırmalıyııcak bu $ ıı• 
şarkılardan artık kurtuıacatı~ 
Umit edebiliriz.> 

Kadın Olmak Hakkı 
!iti 

Dört çocuklu bir anne ımzasUe ' 
-ıo:ett' mektubu aldık: <Geçen gUn ı.~ ..,·el 

kiye Cilmhurlyetinln emrinde ve hlz- mumi İbrahime öldürme kastile 
metinde ölümll dahi göze alacak ka-ı yaralama suçundan ceza verilme
dar nimet bilmektir. Çok bUyUk nl· sini istıyordu. Mahkeme karar 
metler içerisindesiniz... Bu nimetler · · d talik ttı' 

Üniversitenin ilk teşkilinde, 1 }erin profesörlüğe terfi e.dilmesi 
kurulma müddeti olarak on ıe· ı için isimlerini İstemiştir. Üniver
ne kabul edilmişti. Bunun için s:te heyeti bir haftadanberi bu 
muhtelif memleketlerden beı se- mesele üzerinde çalışmaktadır. 
ne için celbedilmiı olan ecnebi Tıp Fakültesinde termi edilme
profeıörlerin hemen hepsinin si istenen doçentlerin isimleri Ve
mukaveleleri ilk be, senenin hi- kalete gönderilmiştir. 
tamında tekrar be;:ı sene daha Hukuk Fakülteıinden yalnız 
uzatılmıştı, doktor doçent Yavuz Abııdunın 

Edirnekapıda oturan seyyar satıcı 
Ahmedin evi altı ay evvel soyu! -
muştur. Polisin birçok ve sıkı araş· 
tırmalarına rağmen hırsız buluna • 
mamış. Ahmet geçenlerde manifa
tura eşyası satmalc için Hendeğe git
miş, pazarda gezerken, bir adamın 

sırtında evinden aşırılan gocuğunu 

gördUğil için polise müracaat etmiş 
ve o adamı yakalatmıştır. Bu Etem 
isminde bir adamdır. Kcndlslnl mU· 

nlzde istatistiklerde kadın mı e\.ıJll 
gelir, erkek mi diye bir yazı 01<ııd· 1 
Kadına saygı göstermenin meınıtl<;. 
te bir moda hııllnl aldığını, isuı.t ~ 
tiklerde bile kadını önce zı1<retlli' 
tnra!ına gidildiğini yazıyorsunuı.\-c 

Ben saygı diye işin nezaket 
15

• 
teşrifat tarafını almıyorum . .Asıl dl 
tedlğlm şey, biraz güzelce bir u• 
nın yalnız başına dolıı.şmıya, lf 
gUcünU görmiye hakkı oJduğU11 

tasdik edilmesidir. Kadına y1)'~ 
o kadar hudutauzdur ki, bedelini mad 

ıçın avayı e . 

dl ve mt\ne\1 hizmetlerin en bUyUk r ' 
Kurulma müddeti olan on se· kıdemini doldurduğu anlaşılmış· 

ne iki buçuk sene sonra bitecek, tır. Edebiyat . Fakültesinden de 
asistan ve doçentlerini yeti,tir· Hilmi Ziya Ülken, Sabri Esat, 
,memiş ve tedrisatta llyıkı dere· Mükrimin Halil; Fen Fakülte· 
cede muvaffak olamamış olan sinden Dr. Ratıb Berker ve Dr. 
ecnebi profesörlerin mukavelele· Cahit Arf profesörlüğe terfi edi-

dafaa ederken: 
lerlle dahi ödiyemeylzt 

Bahtiyar museviler; vatanlarından 
uzakta bulunmak gibi bir tallslzll
ğe uğrtyan biz Tilrk musevilerinin 
sizlerden dalma bekledikleri ve is
tedikleri: 

Bizim yerimize de Türk toprağını 
öpün Uz._ 

Bizim için de TUrk havasını te
neffüs ediniz! 

Türk dıll, TUrk harsı bir Ayet gi
bi, bir ana ses halinde dudaklarınız· 
dan eksllmesln! 

NI Türk Kolonl!ıl Reisi 
Elle Eskena7.l 

Soruyorlar ? 
Tıp son sınıfından Mes'ut Ataw 

agon diyor kl: 
Kızılay Kurwnu sıtma ve fren

gl llf&çlıuının monopolunu almış
tır \·e hizmeti de bUyliktür. Bu 

ri tecdit edilmiyec~kt!r. . . Jecekler arasındadır. 
Maarif V ~~iiletı, Ünıversıteye Üniversite bu husustaki mesa-

bir tezkere gondererek, muvaffa. 'k l 
kıyetli bir şekilde çalışan ve kı· isini bir, iki haftaya kadar ı ma 

- Ben bu gocuğu HUseyindcn al· gibi bakan erkekler çoktur. Bir )el 
dım! Demiş. Bu lddla.ıımı lsbat etti- bancı kadını bu suretle rahatsız • 
ği için Hüseyin yakalanmıştır. HU- mek cesaretini nerede buluyorı.r 
seylnln bir sabıkası olduğu ıınlıışıl • Sonra yabancı kadına IU aW.'1• 
mıştır. Dün tstanbula getlrllen HUse fırsat dUşUrüp sinemaya da,•ct 'ıı 
yin poliste her şeyi itira.t ettiği hal- mlye kalkışmak gibi hareketler \ 
de dUn Sultanahmet sulh birinci hiç eksik olmuyor. Kadına bir ııt 
ceza mahkemesinde sorgusu yapılır- zevk \'e eğlence vasıtası diye ıışl<ıı 

kurum 500 hin lira mütedn.Yll ser- ken: mak itiyadı ne zaman kaJkaC11 r 
maye ile Avrupa ve Amerlkadan Bir kadın bir erkeğin yUzUnc }'IJ 

dem müddetini dolduran doçent. etmiş olacaktır. 

C 1 P Kıı o 1 
• G t' d' "' 1 

- Polis zorla itiraf ettirdi. Ben bu ıs' bütün 11:1ı;ları getirterek bil' Kı- a ınan ara up anızın e ır ıgı cek gibi baksa. veya ona 11!" .. 
gocuğu Çorumlu Mehmetten aldım. 

11 
, .• ıılay ecıa deposu kuramaz mı? kadına ne isim verirsiniz? Bun • 

Diyordu. HAklm bu müdafaayı knbul 11111 

Menılckctlnılıde orıa sarCiyatı on ' ı·cı'nde su· ıundu Portakallar pan erkek neden aynı ismi il .,. etmiyerek HUseylni tevki! etmiştir. .,, "' milyon liradır. Her ııene Ku.ılay yor? Arada ne fark var'? Ahlıw 
Ahmet mahkeme salonundan ayrı • ) üıde on kfırla mühim bir para çU!erllc hep bir değil miyiz?. 

kal••nablllr. ~e ceza Uıtlkfın ka- 1 K d k M 1 d lirken söyleniyordu: rııfır.· 
... Üç gün evvel a ı öy a • Evvelki gece yarısın an sonra İnanınız bana, yabancılar tn ıısııs 

lır ne de ecza yokluğu ... Sulh z:a- müdürlüiünde mütekaitlere ve· Üsküdarla Harem iskelesi arasın- - ömrümde Hendeğe gitmiş adam dan zevk ve eğlenceye alt ru ıı' 
manında da bu iş mükemmelen rı'lmek ı'çin hazırlanan paradan değilim. Hellll mal beni oraya çekti bir vUcut muamelesi görmek b5 • 

d aki ııahillere deniz, sandık san· k h d ~rl' deYnm edebnır. Ttlrklye ecLIM'ılar 5000 lirası çalınmıttı. Yapılan ve canımı ya an ırsızı a aletin pen 0 kadar ağır otuyor ki, bazan ""'-ıı 
şirketi trı.boratunrlarınr bugıinkü tahkikat neticesinde paraların dık portakal getirmigtir. Porta· çeslne teslim ettirdi. sımdan kendi kendime 8gııyof'll e-

Mekteplerde Havacıltk De neği 
Muhtelif Mektepler~e KurulacakDerneklerin 
Toplıgacdğı Para ile Bir Tayyare Alınacak 

yUz bin lira sermtı)enln birkaç ayni yerde hademe Süleyman ta· kal sandıkları bir saat içinde art· l d. d ŞikAyet etmlye de gelmez. lsbst ~ 
misline çıkararak Oalenlk ı,ıer· rafından çalındığı anlatılmıgtır. mıı ve sayısı elliyi bulmuıtur. Be e zye e: demezsiniz. kendiniz rezil oıursl111 pi 

den maa•la bir eczn .ub~I açar - Süleymanın çaldığı paralar biT Portakal sandıkları Oörtyoldan -------.- . • Geçen gUn bir gazete fotoğtafÇe'. 
larsa mcml"kete büyük hizmet et- küpün içinde bulunmu~tur. gelmekte .olan bir motörün haliç· Çocuk bahçeaı - Vılayet ko• ibenl bir yerde ağlarken gördD· ~ ~· 
mlş olurlar. Yurdumuzda büyük te muvnenesi bozulmasından, n~ğı karşısmdaki çocuk bahçesi· mimi çekmek. mülli.kat yapmaJC• W 

Mektep talebesi arasında havacı· 
Jık heves ve arzularını arttırmak 1· 

çin ı;Uzel bir teşebbUs yapılmVJtır. 

Talebenin Hava Kurumuna alD.ka ve 
mUnasebetlerint de kuvveUendlrecek 

olan bu t~ebbUsUn gaye!l her mck· 

teptc blr havacılık derneği kurulma
sıdır. Şehrimizde llk mekteplerden 

b8'lıyarak Universiteye kadar her 

mektebin tıııcbeslnden te.şekk\ll ede

cek olan havacılık dC!'neğinln mu • 
him hususiyetleri olacaktır. Talebe, 

havacılık hakkında en son keşfi· 

yatı, hava şartlarının icaplarına gö

re yapılan yeni ve son sistem tayya

relerl, Tllrkkuşunun bUtUn faaliyet· 

!erini yakından takip edebilecektir. 

Liselerin son sınıflarına havacılık 

dersinin konulması ihtimali kuvvetli 

dir. Talebe bu ırureUe bu ders için 

d:ılıa evvelden kıymetll malCımaUa. 

mUcehhez bulunabilecektir. Ayda beş 

kunış veren her talebe derneğe dza. 

olacaktır. Derneğin gayelerini göste· 

ren bir taUmıı.tname hazırlanmak

tadır. Azanın derneğin gayelerine 

hizmeti ve faydası görUlllncc bu gibi 

talebe Ha.va Kurumunca mttktıfat· 

landınlacaktrr. 

Dernek klare rızası havacılık bakı· 

mından bUtUn a.rkndaşlarını tenvir 

edecekler ve tayyareci olmak ıstı •• 

yenlerin çoğaltılm:w için teşvikler

de buluna.caJdardır. Tayyareci olmak 

arzusunda butunanlann kabiliyet de· 

rccelerinin arttınlmıısı ~in de bazı 

tedbirler alınacaktır. Dernek teşkil! 

tını Ucri götürmek için Hava Kuru

mu Başkanlanndan Tunç Arslan 

mektep ml'ldtlrlerflc t.l'n!verslte P."I" 
törile g. nlşmclerc başlamı~tır. CUn 

hurı~t Halk Pnrtısinln kız ve erkek' IHlç !!laruıyllne doğru yUrümek ln•nfl MeydlDI denize döküldüğü anlaşılmıştır. nın mozay}k olarak yaptırılması· kt\.yetıml btldlrmlye vasıta 01mıı)C • 
yurtlarmda ve diğer yurtlarda bulu- ı:nmam gelmiştir. Bu işte acele U d l na karar verilen merdiven. le.ri tedl. Reddettim. Dört "Ocu&.ııtıl!I j 

Sandıklar sahil en top anmış h ı d'J " ı:.~ nan talebe derneğe dahli edilecekler da\'l'anmak mllmkUn dp,A'll midir? Eyüp halkı Eyübün vap.ur is· ve sahibinin müracaati üzerine dün müteahhide i a e e ı f!l.ıı.tır. leme maskara mı olayım? 
dir. Dernek Cizası faaliyete geçer Kızılay Kurumundan beklediğimiz kelesinin sağından Feıhaneye kendisine teslim edilmiftir. Buk.!adaki ~nşaat lsür~le bıtırıle· Fakat sizden benlm gibi dUşun;: 
geçmez bir «kUltUr tayyaresi> al- bir şey daha \'8r: Karahlııar ma- kadar uzanan sahanın ıüratle ia· ce ':~ ba çe açı aca tır. .. birçok iffet sahibi kadınlar na.rııt tı· 

den auyunu büfün kaza ıtubelerln- timlaki ile burada meydan yapıl· .. ~yupt.e spor ıahaaı - Eyupte rica ediyorum: Gazetelerinizde ı~. 
mak için bUtiln derneklerle tş bir- de mehz:ulen bulundurmalı ve o M'll• Ş f' d b' h Meldep tamiri - Fatihteki Dugmecı bostanlarının bulundu· ı t bl izin bu nok .. anını ..ıı~ 
l '~i k t !anacak para il maıını ve ı l e ın e ır ey· w . . . l" k " ·ı b d b' ma er yem ., li.:.eıc 
'b yapaca ve op e '\'&Stta ile aattırmalıdır. kelinin dikilmeıini istemektedir· yirmi yedinci ilk okulun tamiri gu yerın ıstım a ı ı e ur~. ~ .. ır nUne koyacak ve bertaraf ed"w • 
alınacak olan bu tayyare hava kuv- ~ ler. Meydana da lnönü meydanı karar altına alınarak tamiratına spor sahası yapılmasl duıunul- d • t1 

• b l k d' yazılar yazınız. Belki de ka ın d~ vcUorlmlze hediye edilecektir. ismi verilecektir. aş anmı,tır. me te ır. tıcr 

~~~~~~~~~~~~::~~~~===~~~~""'!!!~=======~==::::::;;:;:;:;:;::;::::::::~~!'!!!!~~~~=~=~~=-=~~~:~:~~:~:~ kek meselesi başka memleke ııJ· - - Öyle lse bir sanlye müsaade edin, mantomu gtyeytm. - Sana çok feci şeyler 5Öyliyeceğlm. Fakat bana meta- bunun gibidir. Fakat b8'kalllf'l ır 
Hakikaten bir saniye sonra merdJven başında tekrar K u atn netle dinlemeli \fıdet. zlm umurumuzda değil ... BJZ ııer e-

görUndil ve !Jlşman ermeni kadın - ev ltlhlb l hallncle gö- @ ~ li1Jil © iP> @ O ~ lf :SUL11n biraz mağrur bir eda ile, adeta ı-ert mukabele et· te olgunluğa doğru giden bir rııill • 
rUndUkUne göre !JUkerrem a-ıı Beyin karısı • )1ne taş· 1 ti: - Ba kadıır ihtiyata, böyle tavsiyelere ne lüzum urf "__. ı<• 

-s - ~ize, esa~n aramızda. bir lzdl\"n6' o1amıwaca;;.ı hlsttl bende tlz. Bilhassa karanlık 83.0.UQl-ue ""' kın etleri nynı ~nlkııntılnr içinde - kendisini talılp ederek 
1 

_,,, " a lesi ~ •.• 
1 1dat~ aokak knınsına kadıır geldi, Prens Hazretlerlno tUrlü tat- Yazan: Nahid Sırrı ıne\'C·uttu, d yorum! dınlara saygı mese ne -~' at" 

lı &özler söyllyerek ehlbbaııı meyanında Mısırlı bir Pren!I -Ben böyle bir hissi bir dakika bUe duymadım. Fakat mlzin de alft.ka göstereıck arsıı~. 
mewut bulunan bir muteber Madam p~yeıılnl elde ctmlt ' 37 dün g~e annem aramızda bir izdivaç olaınıyacafı baberl- kartı takibatta oulunaçagıruası 
oldu. Çamurlu ve berbat yollarda, kendilerini tetkik eden hasmı kendisi de bitmeden keserek Cevadın yüzUne baktı; Dl verdJ. 
(ocukların arasından ve sürülen kafeslerin ortasından ge- bu yüzde bl(blr n61Je olmadıtına, bu yüzün hiç net}Cleome-
~:erek giderlerken, Suzan Cevadm bu hatır ,.e hayale gel- diğlne dikkat etti. 
mlyen bu arayışına karşı duyduğu t(lC(' Us ve endişeyi cız- - Ne var C'.evat Bey~ Hallnl7. de, bu celişlniz de hiç ta-
Jemek l!ıtJyor, acele o.ccle konuşuyordu: bli dPğll. Ne nr, hana açık söyleyin! 

- Hocamı ıl:ıe hakikaten göstermeliyim. Za\·allı adam Artık o mahalleden ı>ıkmı,, (Ta,lık) adını ta,-yan yerin 
koltuk değneğtle bile güç ytlrUyor. Vnkttıe romanlarını önUne kadar geımı,ıerdl. Galiba ~ultan Aziz devrinde mu-
gazeteler kapışırmış, o kadar me.,hur bir muharrlrmlş! anam bir C'aml yapılmnk li7ere temelleri kurulan arsanm 
AmınA şimdi halk kendlslnl e ki diye okumndığı itin gn· öoUne relmlşler, zemin katı yükselemeden bırakılan btt-
Eetclcr de ya7ılarını basmıyorlarmış. Onun lı;:ln hayatını yUk ln~aatı çevrellyen menner knldırını üstlinde duruyor· 
Jl!an dersleri \'ererek kazaıınuya ~alışeyor. Frıınsı1.cası lardı. Dolmababço aarııyının ~atıları ayaklarının altında 

pek 7.ayıf amma sekiz talebesi arruıında fransrıca dersi glbiydJ; Boğa7.içi önlf'rlnde Marmara. ile blrle~lyor, karşı-
alanları daha fazla. Blltün talebc.,i içinde en ciıldi \'e ça- larında Çamlıca yükseliyordu. ilam demin oldup &'ibi 
1ı,kan bulduğu kim bllJyor musunuz? Sl7.lo beğenmediği· 11oğuk değildi. ller ikisi de elleri ceplerinde blrhlrlerlne bak· 
nlz bu Suzan! Fakat kamu kendisinden de entere an! Keıı- trlar ve Cevat bii;)Ük bir kuHet ~arfederek ilk önee son 
dJ nevinde o da bir eski 4'clebrttc! Dansözınn,, eski 'fürk eödl söyledi: 
tiyatrolarında şarkı söyler, dans edernıı,: Knntorn ! Amma - Suzan, (Ona daha hiç Suıon diye, hanım sıfatını ilfı-
fşln asıl tuhafı o umana alt reshnlerlnde de hemen hemen ,.e ('tm<'k'!IZ:ln hitap etmemiı:tı.) Tasanur cd11en bu izdi-
bu kadar şlı,mnn olu~u. Hem biliyor musunuı, bu kadar vaç olamryaC'ak ! 
~lşntan da yine zıp :r.ıp fıı~rayor. llattfı tiyatro kumpuya- Ve bunu !.Üyledlkten ıonra, 6tlcta korku içinde ıükut 
tarının kcmlislnl angaje etmeyl9lerlne derin bir hayret için· etti. 
de. Geçen gün ) arım nğız bir talebimi hllyUk hlr ı rnr şek- Suzan epey müddd ce,ıı.p vr.rmedl .• akln görünerek t)s. 

Unde tel!ıkkl ederek eski knnto elbiselerini giydi. Gramo- kiiılara. Çamlıraya, Kızkulr..,lnc bakıyordu. Sonra başını 
fonun p!Ağtlr. esld bir me..,hur ıJarkısını sö~·llycrck li) le bir delikanlıya doğru C)C\ lrdi. - nıı lıdh·nç rsasen annenizin 
&~ramıyn koyuldu iti, koe&Bı da ben de ev yıkıln<~ak ıllye bnna dalma mantıkııız görilnmtl!J olaıı blr nnusu yilzllnden 
korktuk! olaC'aktı. Bana dalmn olmı~"&l."ak, S()n daklJ>ada, hattA nl-

Suzan şimdi uzun bir kahkaha He gülüyordu. Fakat bu şan değU, nlkAh da oJo;a, yine aon dakikada bozulacak his· 
kahkaha ında içten gelen blr neşe yoktu. Zaten lıu kahka· Bini yermişti. 

- Olmaaım lsttyen de oydu. 

- Evet, fakat son dakikada. dehşet tçlnde kalını~. Böy-
le bir cinayet işlemek kudretlal kendinde bulmamı~. 

-~u:1:anın zektlsı önünde cinayet kelim~! bir kaya par· 
~a.'lı gibi dikildi ve cümleden bir mfına çıkaramadı. Cevat 
çok yavaş bir sesle, duyurmaktan kendi de ~ktnlr gibi dew 
um etti: 

- Evet, cinayet dedim. Çünkü annem beni Ali Muhsin 
Beyle bir münasebet neticesinde dünyaya ıetlmılş. O za· 
man dulmuş. Nüfus te:r.kereml senelerce sonra, muhay;yel 
bir adam nAnuna, rüşvetle ve türlü yalancı 94hltle çıkar· 
mışlar. Bu gece Şayeste ynrunıa gelip her ,eyJ anlattı. 
Suznnın göılerl lrU~mi.,. ,lrUeı}mi, tJ. 
«- Şu halde ... ıı> Diyebildi. 

- Evet Suzan, tklmh: kard8'mlşlz! 
Suzan önU alınan felAketten kaçıyormuş &'lbl birkaç adım 

&'Crl çeklhnl!Jtl. - Böyle iken nHıl otuyor da. .. Bu ne vlc· 
danııızlık ! Diye kcktledi, 

Cevat hakiki bir eseffo ha,ını eğdi: - Bırak Suzan, anne
lerlml1J de, babamızı da muhakeme etmlye kalkmıyıılım. 

Ali l\luhsin Beyden annemin g!SrdUjtü fenalıkları da l tcr
ııen Şnyesteye 11or. Şimdi bunların mlinaım,asmdnn ne fııy
damız olacak! Ben sana aıııl şunu söylemek isterim: enln 
dalma emrine limadeylm. Xe zaman bir para l.httyacın o· 
Jursn hana öyllyeblllrsln, burada değilsem bırakncakım 

adrese yazarsın. 
(.ıll'ka. ı \'ar) 

nhn.> 

===============~ 
İzmirde Kar Yağdı 

!" 
1zmlr, (Vatan> - Manisa d~ • 

rına, lz:mlrln civar dağlarına, ..e• 
yUk 1' tcr

manlara, Nif dağının se ıııı'' 
lerlne kar yağmll}tır. Bugün ız tOf 
de serpinti halinde kıır dlişn1°'ıııır 
Havnıar tamamen soğumuş, k~ 
tırmıştır. 
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SIVAST 
iCMAL 

Siyasete Hakim 
Olan Yeni 
Amiller 

'<ezan: Vahdet GOLTEKlN 
~ ünün ıiyasi havaeındı:ı, 
'\il Yunanlıların Arnavutluk 
jlıvdf akıyetleri mühim bir imi! 
k makta devam ediyor. Yunan 
ta!~rı acın birkaç giln içinde 
~ırı, Ayasaranda gibi bir iki 

~t.ıhim şehri daha aldılar ve 
rırnatde, Elbuan"a doğru iler· 
~Yİ§lerinde mühim merhaleler 
'Ydcttiler. İtalyan ordufarı 
trk&nıharbiye reisinin ve ondan 
~nra Oniki ada valisi ve askeri 

1 ııvvctleri kumandanının istifa
•rı da bu muvafakıyetlcrin 
thernmiyetini ve ltalyan bozgu· 
~lınun büyüklüğünü iıaret eden 
tr hadise teıldl etti. 

~ ltalyan mağlubiyeti. siyaset 

llvaııında Mihver devletlerı 
''Yhine büyük bir puvan ola
~ kaydedilirken, lngiltere ve 
ltıerikan itbirliği yeni ve daha 

ten,, bir ıafhaya ıirmiı bulunu. 
ror, Amerikan Birleşık devlet· :ri ile lnııiltere arasında yenı 
c büyük bir mali anlaşma im· 
~alandı ve bununla lngiliz • A· 
~trikan işbirliği daha kuvvetli, 
•ha reel bir ıekil almıı oldu. 

ROOSEVEL T'fN KRAL 
YORGIYE MEKTUBU 

Amerikan Birleşik devletleri 
t- • 11tnhurreisi Mr. Roosevclt, Yu· 
:ln Kralı il nci Y orgiye gön· 
trdiği bir telgrafta, Yunan mil

•ttinin kahramanlığını ve düş· 
~nına karşı elde ettiii muvaf-
1'kıyeti takdir ve bu neticeden 
~Ctek Yunanlıları, gerek kralı 
tebrik etmektedir. 

b-·Mr. Roosevelt'in bu telgrafı, 
Uyük bir devletin, Yunan milli 
~~cadelesine kar§ı göııtcrdiği 
~ lka ve sempatiden daha bat· 

1 
• birşey ifade etmekte, Ame· 
ilt,n Birleıik devletlerinin Yu· 
~ıı davasına müzaheretini gös
~ frnektedir. Filhakika, Mr. 
d 0<>acvelt Amerikan Birleşik 
d t\oletlerinin Yunanlılara yar· 
~~da bulunmak arzusunu da 

0 arijz ettirmektedir. 
Bıı müzaheretin yalnız tasav· 

~rdan ibaret olmadığını da 
"'1 fııerikan maliye nazırı Mr. 
b· 0rıentau Yunan ordusuna 

1
1lh-.aa tayyare temini için ça· 

11tıl.acağı huıusundak-i beyanatı 
C}'ıt ediyor. 

'ftNt çlN HOKOMETI VE 
lusy A iLE ALMANYA 

J AYfupa harbinde, Almanya 
dt ademi tecavüz anlaımasın• 
lıJln ıonra, bitaraf bir siyaset 

1 
1ıtııya karar veren ve bu ka· 

&~tında devam eden Sovyetler 
llıı~liği, Uzak Şarkta, . ~ürriye! 
l\hCldelesi devletlerı ıle aym 

' Yer almıı bulunmakta ve 
~tele Şark siyasetinde Alman· 
ı'dan ayrılmaktadır. Filhakika, 
\~S>onya ile anlaşma yapan yeni 
d 

1~ hükumetini Almanya tanı• 
j1~.halde Sovyetler Birliği mil• 

0 ._.trı hükumetini tanımakta vo 
i~l Yardımda devam etmekte· 
~· Bu da umu~i dünya dava· 

' kalamıyacağını darmr caf 
::- Sovyetler Birliğinin alaka· 
. ' hatta sempatisiz kalamıya· 
;tını gösteren yeni bir delil-
tr. 

'-========== 
~ijrakabe Heyetinin 

Toplantısında 
~ (Bn:ı 1 incide) * 
"ıil:li reiıindon, sermayesi bir 
~tı11°~ liradan fazla milli banka· 
~ idare meclisleri rcisile umu· 
&ij~1İidürlerinden mürekkeptir. 
~ Millet Meclisinde Başve· 
~I ~ Milet Meclisinde BaşYe· 
it t • Refik Saydamın reiıliğin· 
d4lıı::lanmıo ve Taporları oku· 
~ •onra bunları tct~ik için 
\~ ltıenler ııeçmiştir. lıte 19 

lııı n\lnda yapılacak toplantıda 
~~cUrnenlerin raporları oku· 
~ il ' rnüz:akcre edilecek ve bu· 
~ı, lleticeıinc göre nihai karar· 
>ti v~rılacaklır. Devlet &eı ma· 
t'k ~Ue11eıelerin biliı.nçol:ın an· 

ldÜ( 11 karardan sonra ibra ve 
l ~ tdilmio ıayılacaktır. 

ıı l>orların haıırlanmaaında ta· 
~iııtd~len duıünce, hakikati ol· 
\r, tıhi tecelli ctlircrck halalar 

' t h 'h' . 1 
• h 1 ~t as ı ınc ım.-an azır a· 

"lt. Bu cihetle umumi heye· 
\~ 0teceai karar hem mevcut 
>tlli tti ortaya koyacak, hem de 
~~tedbirlere hareket noktası 

~-'lir. 

( TeOgıraf 0 Telefon Habeırleırı) 
lngiliz Korporasyonunun ı Mu s ~o L fN ı 
Mümessilleri lzmire Gittiler Ba~~~~~n:an 

Bu Seyahat Ege Mıntakasından Satıla 
cak Malların Mübayaasıyle Alakadardır 

. 1zmir, 8 (AA.) - lngiliz 1 miştir. İngilizlerle lzmir ihracat· 
tıcaret korponasyonunı.m Tür- çılar bırliklerı arasında yapılan 
kiye . mümessili Kraf, _yanında ı anlaşmıya göre, • lngilizl.~r!.n İz. 
mesaı arkadaşları oldugu halde mirden on bq bın ton uzum ve 
buray gelmiştir. İngiliz korpo- 1 beş bin ton incir salın almaları 
rasyonu mümessili muhitimizde ; takarrür etmiştı. lngilizler bu an· 
çok iyi karşılanan yeni ticaret la~manın çerçevesi dahilinde olan 
anlaşması tatbikatı için alakadar. maddeleri tetkik edip mübayaa 
lar ile temaslarda bulunacaklar· şek.illerini tesbit ettikten sonra ls· 
dır. tanbula döneceklerdir. 

İzmirl 8 (Vatan) - lzmir ih- Satılan maddelere mukabil ln· 
racat . birlikleri katibi umumısı ı•ltereye geni~ miktarda ithalat 
Atıf inan ile lstanbulda imzala· · eşyaaı sipariş edilmiştir. 
nan anlaşma üzerine lngiliz itha-
lat korporasyonunun Türkiye İngiliz ticaret korporasyonu· 
mümessili Kraf' ın idaresinde bir nun fzmirde bulunması bu it ha· 
ticaret heyeti §ehrimize gelmi§tİr. lat eşyasının nevilerini lesbit et· 
İngiliz ticaret heyetinin gelmesi. miye de yarıyacak ve yakında ln· 
piyasada bir canlılık husule getir- gılteredn ithalata başlanacaktır. 

Mareşal Grazziani 
Mıszra Taarruz Ede 
migeceğini Söylemiş 

Büyük Facianın Hikayesi 
"Çörçil Bana 1935te Dedi ki: Roman ve Bigografii·Yazmanzn Sırası 

Degil, Bir Tek Mevzuu Her Gün Bir Makalede Tekrar Edin 

Havacılıkta Birinci iken Beşinci Olduk. Almanya 
Hiç İken 

( Fraıuaıun roman ve tarihi 
eserler muhaniri Maurois 
Fransa ve İngilterenin Alınan· 
yaya kartı daldıklan gaflet 
uyku.unun ve bu yüzden çıkan 
facıanın hikayesini kısaca Col· 
lier mecmuuma da yazıuııtır
Hidiselerin içyüzünü bilen, kud 
retli bir kalem sahibinin bu 
meraklı yazısını sütuAlanauza 
ıeçİrmeyi doğru balc:lak. y .... 
üç. dört nüabada tamamlana• 
cakbr.) 
19 35 ıcneııinin sonlarına doi· 

ru idi. Londra.da Lady Leslienin 
evinde öğle yemeğine davetli 
idim. Sofrada ev sahibesinin ye· 
ğeni ve bugün İngiltere Başveki· 
lı Vinston Çörçil de vardı. 

Yemekten sonra Çörçil kolum· 
dan tuttu. beni başka bir odaya 
götürdiı . Damdan düşer gıbı de· 
diki: 

- Mıslr Mauroıs. siz. bundan 
sonra roman yazmaktan vazgeç· 

~ 

Birinc·ıın-e Ge~ti · 

İtalyanlara Karşı 
Cete Harbi Başladı 

Hifler, italyadan 
Neler istedi ? 

"'---·------._.....,._....,, meliııiniz. Tarihi biyografi yolun· 

• Başı ı incide .. 

madiyen çekiliyorlar. 
Balkan telııraf ajansları hal· 

yanların, Yunan harekatını dur· 
durmak için Kukcha ve Skumbi 
arasında ve büyük yol üzerinde 
çok şiddetli bir mukabelede bu· 
lunmuşlardır. Çok çetin muhare· 
beler olmuıtur. Bogradcçin ce• 
nubunda, İtalyan kuvayi külliyeııi, 
Yunan !hareketini durdurmak 
için fevkalade bir gayret sarfet
mişlerdir. Dün, bütün gün pek 
kanlı muharebeler olmuştur. Her 
iki tarafın tayyareleri ve topçu· 
lan mütemadiyen harp etmi,ler· 
dir. Muharebe, Bogradeçin cenu· 
buna kadar yayılmıştır. Nihayet, 
İtalyanlar ne Yunanlıların ilerle· 
mesini durdurabilmişler ve ne de 
çevirme hareketine mani olabil· 
mişlerdir. Yunanlılar; Yugoslav· 
yaya giden Elbasan yolu üzerin· 
de Lit'i zaptetmişlerdir. Orada 
da muharebe iki gün sürmüştür. 
Efzunlar. şayanı takdir bir hare• 
ketle düımanın dümdar kuvvet
lerini takip etmişler ve 600 ne· 
fer ile bir İtalyan miralayı esir 
almışlardır. Diğer kuvvetler de 
300 esir almışlardır. Şiddetli yağ· 
mur yağıyor. harekatı çok güç· 
leştirmektedir. 

.Şu~u kaydetmelidir ki Arna
vutlar, hemen her yerde İtalyan· 
!ara karşı çete harbi yapmakta 
ve toplanmalarına, Yunanlılar 
mukavemet için tertibat almala• 
rın mani olmaktadırlar. 

İtalyanlar, isyanı tazyik ile 
bastırmak istiyorlar. Birçok köy· 
lerin ahalisini, kadın ve erkek 
kılıçtan geçirmişlerdir. Bu zali· 
mane hareket Arnavutları büsbü
tün iğzap etmiştir. 

Askeri Vaziyet 
Erglrlnln zaptedllmeııl Arnavut· 

tuk hareketlerinde tamamlle ~eni 
bir satha arzetmektedlr. 

Yunan • ttalyan harbinde ltal· 
yanların blnnJsbe en tesirli suret· 
te kullandıkları ıılllh tayyaredlr. 
Görlce Yunanlıların eline l'eçlnce 
zemini asfalt olan ve kış ayların· 
da harekete lmk!ın veren iki mtl • 
blm tayyare meydanından biri Yu
nanlıların eUne g~ml~ oldu. Dl • 
ter tayyare meydanı 'F.rgtrl idi. 
Belki de bunun için ltal) .. nlar bu· 
rada, başka hiçbir yerde glSst~r· 

medlklerl kadar anmtane bir mü· 

dafaada bulundular. 
Günlerdenberl Ergir! için çar· 

pııtıldı. Birkaç defa buraınmn alm· 
dı~t rivayet edildi. ~onra tekzip 
olundu. Erginnin nihayet sukut 
etmesi Yunan ordusu için biiyttk 
bir askeri muva.ffakıyettir. Bu ıu
retle ttaıyan ordusu son nıllhlm 

tayyare meydanından da mah • 
rum edllmt,ttr ki; eeMb tamir ve 
bakım yerleri bur.-ta toplanmqtr. 
A\·lonva ve l'lr:anda bulunan mey• 
danla; Lkind derecede tayyare 
meydanlandır. Bunların zembılerl 

aeraıt delildir. 
Ergir! ile beraber şimal cephe

sinde mühim Mr tepenin de alın· 
dıtı ve 9lmdll'k adsız ohın bu 
ınuvaffakıyettcn de bir iki :ün I· 
çlnde m\ilıim askı-ri netkelcr çı

kucafı tahmin olnnatıııır. 
Yu:ıanhl:ırın Arna,·uttukta elde 

eetbderl bu mu\·affRkryetler, t. 
talyan donan1nl\!lll erk!ını 'harbiye 
rel inin lstlfa!<il>! de,·ıun ~eı'ı ıuıke
ri istifa serlsltc kn"ılaştrrrlacak 
olursa gi>1l\rıllnde r.nntnnan mısn· 

zara bir hozgun man1..arns11hr. 

Başı ı lnclde .... == 
cektır. Badogllonun halefi General 
Cavallero'nun şah<ıına bağlı 'llmak 
lizere blr Nazi Genelkurmayı mev· 
cut olacaktır. Görlng tarafından AJ 
manyada tatbik edilen dört senelik 
pll'mın mütebassıı;ları ltalyada harp 
h;tlhsalAtını kontrol edeceklerdir. 
ttaJya Fransn Somallııl hariç ol -
mak Uzere Fransaya k&rlfl serdet· 
tlft isteklerden tamunen ,·azıeçc
cek, buna mukabil askeri ve lktısa· 
dl mtiıtklllAtından kurtuJmak için 
AJmanyadan yardrm gorecektlr. 
ttalyan hAktmlyet "e lstlklAll 'harp· 
ten sonra tamamen garanti edile· 
cek, Libya tmparatorlu~unu Hint 
Okyanuııuna bağlamak için Sudanr 
alacaktır. Fakat Balkanlarda mUn· 
baıırran Alman nUfu:ıanun cari ol· 
ma.'!rna muv:> •:\ı.a t Ptme.I lcabede· 
cektlr. Bununla 1 l Cr ttalya ba
zı şartlar dahillnıle ~ıiven kanalı· 

nın ve Cebelltardun kontrolüııe iş· 

tırak edebilecektir. 

Teklif kabul e4ilmeue? 
Bu tekllfierl kabul etmedi#'! tak· 

dlrde İtalya Akdeniz harbini'\ dec.am 
için kendi kuv,·etıerlle yalnız bıra

kılacak. Almanya da İngiliz hareki 
tına kar,r kendini himaye ~in 

lazım gelen tedbirleri almak hakkı
nı muhafaza edecektir . 

Ceaeral Popol 
Diyor ki: 

'' H e r D ü ş m a n ı 
Yenmeye Hazınz ! ,. 

Moskova. 8 (A.A.) - t:Reu· 
ter ajansı bildiriyor>: 

Orgeneral Grigori Stern, Uzak 
ıarktaki kıtaat kumandanlığına 
tayin edilmiştir. General Popof 
birinci ordu, general Serkiyef de 
ikinci ordu kumandanlığına ta· 
yin olunmutlardır. 

ıCeneral Stern 19 38 senesi 
başlangıcında Uzak Şarktaki bi· 
rinci ordu kumandanlığını yap· 
mış ve Khalkhigol muharebesin· 
de Japonlara karşı büyük bir mu• 
zafferiyet elde etmiftir. 

Uzak Şark askeri ınıntakaaı 
merkezinde yapılan bir toplantı• 
da birinci ordunun muvaffakıyet. 
!erini hatırlatan General Popof 
ıunları aöylemiıtir: 

cHerhangi terait dahilinde 
olursa olıun, icabında harp et· 
miye ve her düımanı yeamiye 
hazırın. 

Ayni konferanı esnasında Ge· 
neral Popof, Ruı orduıunun bu· 
günkü hazırlık vaziyetini. tahlil 
etmif ve demittir ki: cHalihazır
daki vaziyet karıııında ordumu
zun tekemmülü ve kuvvetinin art. 
maıı için mütemadiyen ça!ı,mak· 
tayız>. 

LAV AL 
Berline 

Gitmiyecek 
Madrit, 8 (A.A.) - Reut-.r Aje.n· 

aı bildiriyor: 
lnformaclones ıazet~lrin Berlin 

muhabirine gör'!. Laval'ln Berllne 
yapacağı seyahatten vazgeçllml11tJr. 
Muhabir şunl :n ilAve etmektedir: 

Bu, Almanyanın İngiltereye ka.r'ı 
yaptığı mUcadelede her tUrlU Al:nan 
Franaız iş birlltinln t.hir a11!m"' 
olduıPD& delAW eder. 

Mussolini 

Atlna, 8 (A.A.) - <Attna Ajansı 
bildiriyor:> 
Mareşal Balbonun şüpheli ölUmUn 

den n kuvvetlerinin Mısıra ciddi bir 
taarruz yapmaktan Aciz olduklarını 

açıkça söylemiş olan Mareşal Grazi· 
aninin sadece bir süs rolUııde b1ra· 
kılmasından sonra İtalyan kuvvetle· 
rinln Arnavutluktaki inhizamı Uze
rlne Mareşal Badoglionun da vazife· 
sinden çekilm~i. faşizmin harbe, Ma 
reşallerlnden mahrum olarak ve hat 
tA onların mUtallaları hılltına de • 
vam etmek isteğini göstermektedir 

Altı ay muharebeden sonra Mu.aoli
n!nln vardığı bu netice, Duçcnın et· 
rafındaki müsbet dimağlardan ay
rılmak istediğini ve ttalyada asker· 
terle fa~istleri ayıran çukuru her gün 
biraz daha kazmakta devam ettiğini 
lsbat etmektedir. Bundan anlaşxhyor 
ki, Musolini ayni zamanda dlktat8r 
ve başkumandan olacaktır. 

--o--

ingiliz Tayyareleri 
Faaliyetlerine 

Devam Ettiler 
Londra, 8 (A.A.) - Sal!hlyettar 

bir kaynaktan bildirildiğine göre dün 
gece, lngiliz hava kuvvetleri Al • 
manyada bazı hedefleri ve alman 
işgali altmdakl arazide birkaç llma· 
nı bombardıman etmişlerdir. 

Amerika Bahriye Nazırı 
Kongreden 300 Milyon 

Dolar istedi 
Vaıington, 8 (A.A.) - D. N. 

B. bildiriyor: 
Amerika bahriye nazırı Knox, 

Amerikan harp gemilerini tay· 
yare dafi bataryalarile teçhiz et· 
mek üzere kongreden 300 mil· 
yon dolarlık tahsisat istemiştir. 
B. Knox, kongreye yaptıiı talep· 
te harp gemilerinin tayyare dafi 
bataryalarile teslihinin elzem ol· 
duiunu bildirmiştir. --o--

ltalyan Deniz 
Genel Kurmay 

Bas kanı istifa Etti 
8&9• ı ıncıd4 

m!ştlr. 

General Cavallero, daha. müstakil 
olan Mareşal BadogUodan daha kolay 
Mueollninln emirlerine mutavaat e
decek tam blr faşisttir. ltalyan mil· 
letinln Badoglloya kar~ bUl-11k bir 
hUrmetl vardır. Mareşa.ıın çekilmesi 
biç şüphe.'llz halk Uzemıde m&.nevl· 
ya.tı bozucu bir tesir yapmıştır. 

Badoılio, Yunan b~i 

aleyhinde idi 
Mancheater Guardlan yazıyor: 
İtalyanın, ltalyan ordu~unun ıete· 

ği hllt.fına Fa.şll!t politikacılar tara
fından harbe surtlklendiğl A.şlklrdır. 
İtimada llyık bazı haberlere göre 
Badogllo Yunan harbine kat'I suret'· 
te muhalifti. Badogllo Yunanlıların 

harbetmeden sil!hla.rım teslim ede· 
ceklerl hakkında taşiSUerin besledı· 

ği Umidin esassız olduğunu ve ltal· 
yanların adf't ve teçhl1.at UstUnlilğU· 
ne ratmen iyice hazırlık yapmadan 
Balkanlarda harbe girlşmiyeceğlnl 

biliyordu. BadogUonun İngilizlerin 
yardımından da endişe etmiş olma· 
sı muhtemeMir. Badogllonun lsti!ıuıı 

Fa.şist Partinin orduya karşı yeptı· 
ğI slyaıı\ mUdahaleye karşı blr pro
tMto o1ar8 ~~i edilmek IAzmı· 

•• 

daki eserlerınizi de bir tarafa bı· 
rakınız. Katiyen böyle vahi i~l er· 
le vakit kaybetmeyıntz. 

Hayretle sordum: 
- Neden~ 
- Neden mi~ Çünkü aklınız 

varııa bütün ömrünüzü bir tek 
makale yazmakla geçirmelisiniz. 
Her gün ayni makaleyi ve ayni 
bahsi başka başka şekillerde tek· 
rar edeceksiniz. Bu kamalede di· 
yeceksiniz ki: cFransanın hava 
kuvvetli dünyada birinci idi. Dör· 
düncü, beşinci dereceye düştü. Bir 
iki sene evvel dünya yüzünde 
Alman hava kuvveti diye birşey 
yokta. Bugün dünyanın en birin· 
ci ve en korkunç hava kuvveti 
haline geliyor Bütün mevzuunuz 
bundan ibaret... Eğer kalemini· 
zin bütün kuvvetile bu hakikati 
ilan ederseniz ve Fransız mille
tine duyurursanız. öyle bir hiz· 
mette bulunmuş olursunuz ki bu· 
nun yanında romanlar yazıp ka· 
dınların aşkından veya Giyogra• 
filer yazıp bir takım ihtiras sahi· 
bi adamların ne dalavereler çe· 
virdiklerinden baınııet.mek hiç 
kalır. 

Şu cevabı verdim: 
- Benim hava iıılerinde ihtı· 

aasım yok Bunlardan bahııet· 
mekte salahiyet sahibi değilim. 
Etsem bile kimse bu sözlerime 
baş çevirmez. Bunun için güzel 
nasihatinize rağmen roman ve 
biyografi kitabı yazmakta devam 
edeceğim. 

- Hata edersinız, Miııtr Mau· 
roiı, bugün Fransız milletini Al· 
man hava üstünlüğünden başka 
hiçbir mevzu mefgul etmemeli· 
dir. İşler böyle kalırsa memleke· 
tiniz bu yüzden ölmiye mahkum· 
dur. Kültür ve edebiyat iyi şey· 
lerdir. Fakat bugünkü dünyada 
kuvvete ve istiklale dayanmıyan 
bir kültür de ölür, gider ... 

Çörçilin bana yaz dediği ma
kaleleri hiçbir zaman yazmadım. 
Bu vazifeyi ihmal ettiğime bugün 
acı acı dövünüyorum. 

Bununla beraber Çörçille olan 
konuşmam beni derin bir tesir 
altında bıraktı. Adeta içimin ra· 
hatı bozuldu. Franııaya dönünce: 

- Hava hazırlığımız nasıl? 
Diye onume gelene sualler 

sordum, kimi baştan savma ce
vap verdi, kimi çok bedbin gÖ· 
ründü. 

Liyondaki bombardıman tayya. 
relerimize kumanda eden bir al· 
bay dedi ki: 

- Harp çıkarsa ben ve arka· 

ERCiRi 
Zaptedildi 

(8&9• 1 btclcle) = 
i11al edilmiıtir. 
Hitler Y unaniatana kartı bava· 
dan yıldınm barbl mi yapaçak? 

Londra, 8 (AA.) - Sunday 
Times"in diplomatik muharriri, 
Hitlerin Roma ile kısa bir zaman· 
da barıf yapmadığı takdirde Yu· 
nanistana karşı hava yıldırım har. 
bi yapacağını söyliyerek mutat 
korkutma usullerine tevessül ede
ceğıni zannetmektedir. 

\' unan kadınlan yüziilderini, 
bileziklerini orduya veriyor 

Atina, 8 (AA.) - Ga:.tete· 
le:-, her ııün harp ihtiyaçları için 
verecek paraları olmadığından 
do\oyı n~"'ilr: yüzüklerini, bilezik• 
1 ..-irıi v~air kıymetli eşyalar«111 
te·l.errü ede'llNın listesini n~ret· 
mektedirler. 

Bu hal, bütün milletin f~dakar
lığa hazır hulıuncbtğuDU göster· 

~-~ -

Fransızlan daha 1935 de tayya re ifi hakkında ikaza çaLfan 
Vinston Çörçil 

ANl.:ATAN: 
Meşhur Fransız muharriri 

ANDRE MAUROIS 

daılarım vatan için öleceğiz. Ya· 
pabileceğimiz bundan ibarettir. 

- Neden? 

- Nazi rejiminin çürüklüğü 
hakkında hayallere kapılmayınız. 
Almanya kuvvetlidir ve kuvetli 
olduğunu biliyor. İngiltere ile 
F ransanın önünde iki açık yol 
vardır. Ya hcrşeyi bir tarafa bıra· 
karak bütün imkan ve enerjileri 
silahlanmıya hasredecekler veya 
Almanya ile anlaşmıya bakacak· 
lar. 

- Alnınnlarla anlaşmıya im· 
kan var mı? Almanlar sanki an· 

- Neden olacak? Hem azlı· 
ğız, hem de altımızdaki tayya· 
reler köhnedir, hiçbir işe yara· !aşmak istiyorlar mı? 
maz. - Almanya hiçbir §ey istemi· 

19 36 ıenesinde itler bir kat yor ve her şeyi İstiyor. Almanya 
daha fenalaştı. Başımızda sosya· namik olduğunu dünyaya göster· 
list idare vardı. Hükumet hiçbir mek. ortalığı değ_iştirmek istiyor. 
enerji göstermiyordu. işçiler grev Bugün Almanyanın mukadderatı. 
ile vakit geçiriyordu. Levazım na hakim olan adamlar velveleli 
dairelerimiz kırtasiyecilkle za· merasimden, cafcaftan çok hotla
man öldürüyordu. Fransız tayya· nırlar. Onlarda alaka uyandırmak 
re istihsalleri hemen hemen sıfıra mı istiyorsunuz. Bakınız, yolunu 
indi. anlatayım: Ren nehrinin iki sa· 

19 3 7 ıeneııinde bütün Fransız biline, karşı karşıya olmak üzere, 
hava sanayiinin aylık istihsali kocaman merdivenler yaptırırsı· 
otuz. sekiz tayyare gibi inanılmaz nız. Nehrin bil' sahiline milyon· 
bir adedden ibaretti. Bu sırada !arca Alman genci toplarsınız. 
Almanya tek baıına ayda b in tay· Bunlar gamalı haç alametini ta~ 
yare yapıyordu 1 §ıyan Alman bayraklarile mera· 

Franııada sermaye sahibi ile sim yaparlar. Diğer t~rafta üç 
işçi zehir dolu bir düımanlık için. renkli bayraklarile milyonlarca 
de birbirini yerken Almanyanın Fransız icncini bir araya getirir· 
bütün kuvvetleri bir intikam har- siniz. Bunlar intizamlı bir tertip· 
binin hazırlıkları için seferber ha- le bir düziye merdivenlerden 
le konulmu,tu. Bizim yegane te- karıı karşıya inip çıkarlar. Bu 
ıellimiz Almanyadaki Nazi reji-
minin çürüklüiü hakkında işitti· velveleli merasim arasında Al· 
ğimiz dec!ikodulardı. Bunlara manlar belki de Fransızlarla bir 
derhal inanıyorduk, çünkü gön· anlaşmıya varmayı cazip bulur· 
lümüz inanmayı tatlı buluyordu. !ar, şu şartla ki sizin de kuvvetli 

lngilterenin Berlin sefiri Sir olduğunuzu hissederlerse ••• 
Eric Phippı ve Franııanın Berlin 1 fakat Almanya ile diplomat• 
sefiri F rancois~Poncet gibi Al· ça oyunlarla münasebet kurmıya, 
manyayı tanıyanlar ııenelerden· notalar yazmıya, çizmiye kalkar· 
beri ortalıiı ikaza uğz:aşıyorlardı. eak, bu itler aruında da tayyare 
Fakat kulak ~eren kım~ Gaflet ve tank yapmayı ihmal edersek: 
uykuıundan kırnse baş kaldıramı- en kestirme yoldan harbe varı
yordu. rız.. Hem de bu harbi kaybedece· 

19 3 7 de iki diplomata bir ara· ğimize en küçük şüphe yoktur! 
da rastgeldim. F.ransız sefiri de· (Bu aer:inin ikinci yazısı çar· 
di ki: tamba sayımızda.) 

Almanlar, Fransaya Amerikada Tayya. 
2 Bin Tayyare 

Y aptrrmak istiyor 
Peten, Teklifi 

Reddetti 
Londra, 8 (A.A.) - News Chro· 

nicle gazetesinin hususi muhablrlerin 
den biri, Almanların ll'ranı;adakl iş· 

mliği aza.lbnak bahane9lle ~a! al· 
tında b\elunmıyan P'ransadakt tabrt· 
ka1-4 2000 tayyare eipa.riş etıttğtnl 

temlıt eyleMektcdlr. Mar• Petaln 
bu ~ reddetmlıpttr. 

--<>--

Yeni SUFiye 
Komiseri 

Vlchy, 8 (A.A..) - Tıwtsoctan A· 
jansr bildiriyor: 

HUkClmeU, Parls sabık askeri ku· 
mandam Gent-.rat Henrl Denetz•ı Su· 
rlye fevkalMe komiserliğine ve as
keri kuvvetler b~mnımdan}fğrna 

t~ etmif*. 

reler Yapılıyor 
Vaşington, 8 (.A.A.) - 4.Reuter 

Ajansı bildiriyor:> 
Harbiye nezaret!, hftlen imal edil· 

mcltte olan askeri tayyarelerin dün· 
yanın en iyl tayyarclerme muadil 
-olacağını bildirmektedir. 

Ş.mtt ayınd:ı, bugün yapılmakta 

'Olan btiyflk siparişler gelmeden ön· 
ce ahnan tudbirlcr, muharebeler es
nasında meydana çıkmış olan noksan 
lann teltfislne medar olmuştur. Te· 
lMi edilen bu kusurlar mcynnmda da 
ha kalHI zırh tabaknsx kuJl:ınılması 

ile a.~ lwdretlnin yüksclUJmesi gibi 
~ rü!'etit~bilir. 

ispanyada Taz 
Darbğı 

Madrit, 8 (A.A.) - t;.Retıter Ajan• 
sı blldlrl~·or:> 

Amerika Kızılhaçının, lspaııya.da 

şiddeö:lc hl~edllmckte olan tuz :fikdll 
nını hafifletmek maksndlle mer.J;.tlr 
memlekete on bln ton t.uz gönder • 
mek için lc&ıbeden t~bUBlere giriş 
l~ oNdtt ~ ~t4'!!!1'. 
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VATAN 9 - 12 - 940 

,.----------------------------------------------------------------------------...._. • Bahçe rla E T HABERLERi 
İn giliz l e r Tütünlerin 1 

Yansını Alacaklar 
İzmir, (Vatan) - Şehrimizde bt1· 

lunan Amerikan tUtUn kumpanya • 
ları fle yerli şirketler ve tUtün tUc
carlan mıntakamız tUtunlerlnden 
mUhlm miktarda mübayaatta bulun
mak Uzerc yapılmakta ?lan hazırlık 
ları pek yakında bitireceklerdir. 

Pamuk Kongresi 
Yakında oplanacak 

Ege mıntaka.sı tUtUn rekoltesin
den yarıdan fazlasının lngiliZ tlcn • 
ret birliği tarafından satın alınaca
ğı öğrcnilmitir. Bu haber müstahsil
ler arasında bUyUk bir memnuniyet 
uyandırmıtır. 

Adana Mıntakasında Pamuk Ekimi Arttırılacak, Muh
taç Köylülere İyi Cins Pamuk Tohumu Verilecek. 

Amerikan tütlin kwnpanyaları 

Amcrikadakl sigara fabrikalarının 

ihtiyacı için satın alacakları tUtUn
lcrl Basra yoluyln göndereceklerdir. 

İnhisarlar idaresi de tutun mu -
bayaası için hazırlıklarını bitirmiş· 

Ur. Öğrendiğimize göre şehrimizde· 
ki yerli ve Amerikan tUtUn şirket

leri, piyasa açılınca mübayaa mc • 
murlarının geceli gündüzlü faaliyet 

rdıklerl sırada otomobil teda-

• 
Orhan ilinde Tavuk 

lstasiyonu 
Orhaneli, )Hususi) - Kazamız es

kldenberl iyi cins yumurta istihsal lzmitte Ekmek ve Adana Valisinin 
TelU ıerı 

Ergene Taşllı 
Muratlı (Vatan) - Devamlı 

yağmurlardan Ergene ve Çorlu 
çayları taşmıştır. Civar tarlalara 
sular toplanmış ise de vahim ha
sar olmamıştır. Yağmurdan son
ra kuru soğuklar başlamıştır. 

ve ihraç eder. Son zamanlarda tavuk 
cinslerinin bozulmıya yüz tutması, 

kazanın bu vadideki şöhretinin a
zal ttığıru gören Orhaneli kaymaka· Kömür Derdi 

Adana (Vatan) - Valimiz 
Faik Üstükazan. Saimbeyli, Fe
ke, Karaisalı kazalarını teftişe 
çıkmış, jandarma kumandanı ile 
beden terbiyesi müdürü valiye 
refakat ctmi~lcrdir. Teftişler cs
na!lında kazalarda gençlik teşkila
tı da kurulacaktır. 

----u- . . 
mı, merkezde tesis edHecek fidanlık 
yanında bir de tavuk istasyonu kur 

mıya karar vermiştir. Burada cins 
ve fazla yumurtııyan tavuklar yetiş
tirilecek ve bu merkezden başlıyarak 
köylerdeki tavuk cinsleri de ıslah e
dilecektir. 

Tröst Kuran Fırıncılar Ekmek Fiyatını 
Yükseltmek Çarelerini Arıyorlar 

Bursa Köylülerinin 
Hamiyyeti 

Bursa (Vatan) - Bursa civarın
daki köylerin hamiyetli halkı, kah· 
raman nskerlerimlze ikinci defa ola
rak 784 çift yün çorap, 14 pamuklu 
mintan, 126 eldiven 32 yUn fanila. ve 
22 kazak hedıye etmişlerdir. Eski Uruk Şehri 

Meydana Çıkarı ld ı 

İzmit (Hususi) - İzmit fırın-, mur deryası halindedir. Bu so· 
cıları aralarında bir tröst yapmış- kaklar üzerinde bulunan dükkan
lar ve dört fırını kapatmışlardır. cılar, çamur beliyyesindcn kur-

Adanada Bir Cinayetin 
Muhakemesi Neticelendi 

!ık sebzeler için yer hazırlamaktır. 
Ekiliş bitmiş, fideleme tamamlan • 
mıştır. Enginarlann diplerinden dol
durulması yapılmış, yazlık sebzele
rin kurumuş kökleri sökUlmUştur. 

Kışlık mahsul idrak edilmiş olduğu i· 
çln son turfandalıkların da mahsul· 
lerl toplanmıştır. Parsellerin gUbrc
lenmesl, su harklannın temizlen • 
mesl gibi işler dahi bitirilmiştir. Bu 
sene sebzeciler fiyatların yükselmiş 

olmasından dolayı memnundurlar. 

1 
Fırat nehri boyunda 7000 sene ev

vel, SUmerin nihayet mühim bir kUl 
tUr merkezi olan Uruk şehri şimdi 

tamnmlle meydana çıkarılmış bulun 
maktadır. Verka namındaki bUyUk 
bir köyUn civarındaki iki kum tepe· 
si bu kUltUr ~bldesini gizlemekte i
m~. 

Otuz sene sUrcn bir mesaiden son 
ra Arkeoloğların, bütün eııki muh • 
tcşcm halile meydana çıkardıkları 

bu beldenin surlan ve Abideleri 
muhtelif tabakalar üzerine yapılmış 
tır. Her tabaka diğerlerinden ayrı 

olarak temizlenmiştir. 

Kapanan fırın sahiplerine tröst 
tarafından altı ile on lira arasın
da sus payı verilmektedir. Tröst, 
şimdi de ekmeği on dört kuruşa 
çıkartmak çarelerini araştırmak
tadır. 

* İzmit halkı, bu sene şiddetli 
bir kömür buhranı ve ihtikarı kar· 
şısında kıvranmaktadır. Belediye 
tarafından kömüre üç buçuk ku
ruş narh konulması üzerine köy
lüler, ~ehre kömür getirmemekte, 
gizlice getirilenler de dokuz ku
ruştan a;ıağı verilmemektedir. 

*Tren hattının iki yanlarında
ki caddeler müstesna olmak üze· 
re şehrin bilhassa deniz tarafın· 
d~ bulunan sokakları birer ça-

HALECAN 
Zabıta ve Aşk Romanı 

Yazan: Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 
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Bagımdan birçok heyecanlı 1 kitliğim de vardır. 
hadiseler geçti. Bunları kendime Hayatımın bazı devirlerinde 
göre ve hiç edebiyat yapmadan servet denilecek kadar büyük pa· 
size anlatacağım. ralar kazandım. Bu zenginlik 

Evvela ismimden başlamak Avustralyada bulunduğum sıra. 
lazım: ismim Peter Kroven"dir. da bana çatmıştı. Orada geniş 
Hadiseler başlarken otuz beş ya- ölçüde nt yetiştiren çiftçilerden 
§ında idim. Şnrarsız bir yüzüm birisi nedense ban~ .itimat ve sev· 
ve iıdeta bir vücudüm var. GöL :gi göstermiş, kendısınc ortak yap
alışırsa belki de biraz sevimli gö· mıştı. İşler çok iyi gidcrk~n a~a~. 
rünebilirim. Herkes gibi tahsili- cağız günün birinde öldu. Buyuk 
mi yaptım. Boyum bir metre sek- servetini karısına, işin idaresini 
sen sekiz. kilom ise doksandır. de ortağı olan bana bıraktı. Ben 
Büyük harpte ihtiyat zabiti idim: de işleri daha parlak bir şekle 
Kadınlara ve atlara zaafım var· sokayım elerken iflas ettim. 
dır. Köpekleri ve viskiyi de çok Dinim katoliktir. Bana en uğur 
severim. getiren rakkam 7 rakkamıdır. Ba-

Bırçok defalar ölüm tehlikesi bam gibi sarışın, annem gibi ma· 
atlattım. Hayatımı kazanmak vi gözlüyüm. Sütninem gibi şa· 
mecburiyeti ile her mesleğe gir· kacı tabiatim vardır. 
dim. çıktım. Gemicilik, gazete 1930 senesinin sonlarına doğ
muhabirliği, katiplik ettim. Şo- ru idi. Montreal' den dönüyor
förlük ettiğim de oldu. İkinci rol- dum. Cebimde bir miktar param 
lerde aktörlüğüm, mühimce işler- vardı. Bu parayı işletmek ve zi· 
de memurluğum, roman münek· yadeleştirmek tai.!ii gayem idi. 

tulmak için yağ~ur yağmaması- 1 Adana (Vatan) _ Dilberse-
na dua etmektedırler. kisi mcvkiindeki mühendis ve ic----o--- ... 
t il • d p t • çilerin yemeklerini pişiren aşçı 
tVJ e r S l D e a r l T urant kızı Rumen tebaasından 
Kongreleri Başlıyor Emma"yı öldürmekle maznun 

Hoktif şirketi işçilerinden Ulu-
Mersin (Vatan) - VilAyet dahi -

!indeki Cümhurlyet Halk Partisi na
hiye kongrelerinin hitamı üzerine 
kaza kongrelerine başlanmıştır. 28 

kışlalı Arif Musa oğlu, T cvfik 
Kadir oğlu ve Arif Hakkı oğlu
nun ağır ceza mahkemesinde du
ruşmaları yapılmıştır. Suçluların 

birlnclkdnun cumartesi günU vi!A • gece yarısı kadının odasına gir· 
yet kongresi de başlıyacaktır. Kon- dikleri anlaşılmıştır. Mahkeme 
grelerin tam bir intizam içinde ve yaşlarını nazarı itibara alarak 

verimli bir surette devam ve cereya
nı için parti reisi Rıza Bozkurt, par 

Arifi dört sene dokuz aya, Tevfi. 
ği üç sene on bir ay ve on beş 
güne, Hüscyini de iki sene dört 

ti cephesinden bütün IUzumlu tedbir- buçuk ay ağır hapse mahkum et· 
!eri almıştır. 

Londraya vardıktan birkaç gün 
sonra bir arkada.§a rastgeldim. 
Bana parlak bir teklifte bulundu. 
c Herkes kalemtraş İmal eder 
amma ucunda da lekeleri çı· 
kartacak bir hususi bıçak yok
tun diyerek beni kandırdı. Yeni 
bir kalemtraş modeli ortaya ata· 
rak zengin olmayı teklif etti. Ka· 
bul ettim. Bir müddet bu yeni 
model kalemtraş bize ekmek pa· 
rası kazandırdı. Fakat biraz sonra 
açıkgözün bırisı çıktı. Bu modeli 

ıslah ederek daha parlak bir ha
le koydu. İhtira beratını elimiz
den alarak bizim sermayeyi kül 
etti. 

mi§tir. 

yün yelek, bir smokin, bir kolalı 
yaka ile siyah kravat, bir de 
gömlek önüne ve kollarına takı· 
lacak olan düğmeleri bırakmıştı. 

Bu nezaketin !lebcbini evvela 
kavrıyamadım. Sonra şu netice
ye vardım: cBunları çalmış ol
mam ihtimalini düşünerek başını 
belaya sokmaktan korkmuş ola
cak ... > diye düşündüm. Karısı 
daha iyi kalbli ve cömert bir in
san olduğu için bana acımış ve 
hastalığım esnasında bana çorba 
denilcmiyecek kadar berbat, su
lu birşeyler içirmişti. Gözlerimi 
açtığım gün o çorbayı da bula· 
madım. Kadıncağızın kendisi de 
hastalanmış, kocası ise hiç oralı 
değildi. 

--0-

Adanada Spor F1aliye! ! 
Adana {Vatan) - Beden 

terbiyesi Adana bölgesinin yıllık 
faaliyet raporunu genci drcktör
lük tasdik etmiştir. Bölgemizin 
gösterdiği faaliyet genci drektör
lük tarafından takdirle karşılan-
mıştır. 

----------o---------
Tarsusta Milli Saz Gecesi 

Tarsus (Vatan) - Tarsus 
Halkevi bir milli saz gecesi ter· 
tip etmiştir. Saz gecesi çok kala
balık olmuş, sanatkarlar alkışlan
mıştır. Gecenin tertibi halkımızı 
memnun etmiştir. 

Bahçe Köşesi 

Her hafta bu ııütunda bahçenize, 
salon fldanlarınıza dıdr fnydı:ılı \'e 
pratik malftmat bulacak&ını:ı. Sor • 
mak ve ôğrenmek ı~tcdlğlnlz bahçe 

1 
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soğuğa rağmen yine ayakta du- dcceğimi, ne yapacağımı bilemi- mı hala unutmadım. Bir yabııll:. 
racak, hatta yürüyecek halim yordum. eve girmeyi kağıt üzerind~ 11 eJ; 
vardı. Bunu da gürbüz vücudü- Ne kadar yürüdüğümü bilmi· !atmakla hakikatte içeri gırı11 de 
me ve sağlam sıhhatime borçlu- yorum. Yalnız biran oldu ki §U· arasında çok fark var, henı ,r 
yum. nu farkettim. Artık ne yanımdan pek çok.. . içeri girmiye kd~' 

Yağmur yağıyordu. Hızlı hız· geçen İnsanlar, ne de nokta po- vermeden evvel dört tarafa d ~ 
lı yürüyordum. Etrafımda lüks !isleri bana bakmıyordu. Demek k.atle baktım. Talih de yıır ~11• 
otomobiller, iyi giyinmiş insanla- ki normal bir şekilde gidiyor- etti. Kimseler yoktu. Bahçe ıde 
rı taşıyan taksiler dolaşıyordu. dum. pısını yavaşça açtım. Fena hll 

1111 
Bunlar benim acaip kıyafetime Bahçeli bir takım evlerin önü- gıcırdadı. Olduğum yerde ~o ,e 
çok aykırı düşüyordu. Kendi ne gelmİ§tim. Bunların bahçe ka- kaldım. Etrafa baktım. J<ıtrl r· 
kendime homurdanıyordum. Si- pılarının tarafına beni bir gizli duymamıştı. Herhalde bu ~Jdİ· 
mokinimin parlak ipekli yakasını kuvvet çekiyordu. Bahçeye ba· dama o kadar kuvvetli degı 1 
kaldırmıya bile lüzum görme- kan kapılar, mutfak kapıları idi. fakat bana yirmi tane cıına''~. 
miştim . Bir maskara gibi dolaşı· Oradan gelen kokular ve sesler düdüğü tepemde çalmış gibi ~e,1 
yordum. dayanılmaz gibiydi. Bagımda dii· di. Kalbimin çatlıyacak ka 

Bir aralık kar yağmıya başladı. şünmc kabiliyeti kalmamıştı. Yal- kuvvetle çarptığını duyuyordıJ:ı; 
Artık bu şekilde dolaşmanın gö· nız ve yalnız midemin ve açlı· Her taraf karanlıktı. Ayağını ı1' Bir ay içinde birçok defalar 

ev değiştirdim. Yüksek mahalle
lerden düşe düşe Londranın Lam
bet mahallesine kadar geldim. 
Burasını tanımıyorsanız Allah 
size tanıtmasın 1 Öyle bir an oldu 
ki ne param. ne işim. ne de yiye-

g"ımın tesirleri altında idim. k ld S d led" 00~1 

ze çarpacağını ve başıma belalar yere ta ı ı. en e ım. 0 b" 
Mayısın otuzuncu gecesi Lam- Evlerin birisinden üç kadın "dd ti k t Artık 

f d getirebileceğini düşünerek bir şı e c apıya çarp 1• r 
bet mahallesindeki bu eci o ayı çıktı. Konuşuyorlardı. Herhalde defa karakoldan bile beni dıJol· 
terkettim. Mevsimin ilerilcmesi- mağazanın kapısında siper dur- bir yere gitmiye hazırlandıkları d k 
ne ra<>men ,,.iddctli bir poyraz dum. Yakama yapışan karları muş qlduklarına hükme ere ~rııı· .. " ı S 1 I B belli idi. İçlerinden bir tanesi iği- duğum yerde durdum, bekle 1 

•
11 esıyor, yağmur, dolu, hatta kar silktim. aç arım ıs anmıştı. a· )erek yerde birşey yaptı, evvela H" b " k · 1 • d gvı · 

A ,_ d 1 k "b · 1 k w ıç ır aya sesı gc mıyor u. J:ı 
cek ekmeğim yoktu. bile müjdeliyordu. rıı;am a şım çat ıyaca gı ı aç 1 tan agrı- anlıyamadım. Sonra farkcttim ki içinde de kimse olmıyacJlkt1ı ··~ıJ Günün birinde bir de kötü bir smokink. 1çındc yün yelek, şapka-! yordu. Bir polis geçti ve dik dik kapının anahtarını paspasın altı· b k ·· ii tıJ 

1 k K lb I u apıya çarpmanın gur }tle' 
gribe tutulmıyayım mı~ Az kal- sız olarak oradan ayrıldım , Ce-ı b~na ha tı . ~ imin gürü tüsü· na koymuştu. Yüreğim çarpıyor• duyulmamıştı. Biraz daha be yel 
sın öbür dünyayı boylıyacaktım. bımde beş param yoktu. nu duyacak dıye korktum. İlk du. Beni görmemeleri için oldu- dim. Yine ses sada yok. ~~~iitıl 

Bir gün ölüm tehlikesini erken Hiç olmazsa gÖLÜm biraz ki- bakışta smokinimin parlak İpe- ğum yerden kımıldamıyordum. yere diz çöktüm. Tam çokuS ı•· 
atlatmış olduğumu anladım. Çün- bar mahalleleri görsün diye eski ğini görmüş ve bir ziyafetten dö· Nihayet uzaklaştılar. Yüz metre noktada bir su birikintisi var!Jlıltı 
kü canım bir biftek yemek isti- yaşadığım sokaklara doğru iler- nen kibar bir sarhoş zannetmiş kadar ilerlemelerini bekledim. Her tarafım ıslandı. El yorda:ıJI· 
yordu. Odamda yatıyordum, liyordum Sıcak evlerinde, sofra olacak ki bir daha beni rahatsız Hemen eve yaklaştım, anahtarı paspasın altındaki anahtarı ttı' 
~öyle bir etrafa göz gezdirdim. başında oturnn insanlara karşı etmedi. I saklamış oldu.klan yer~en aldı~. dum. Paspasın nasıl elime bııelı• 
Eşya namına birşcyim kalmamış- içim hasetle dolu idi. Midem boş, Orada da fazla duramadım. Ne yapacagımı kendım de bıl · ğını hala unutamam. Anahtar .11 
tı . Oturduğum yerin sahrbi kira başım sersem yürüyordum. Ol- Yola devam etim. Açlıktan ha· miyordum .•• Bunları şimdi yazar- , me geçmişti. Şimdi iş asıl ev 
bedelini tamamlamak için herşe- dukça mühim bir hastalık geçir- şım şişmİ§ gibi idi. Röyada dola· ken gayet basit şeyler gibi görü· kapısını açmıya kalmıştı. ) 
yimi satmıştı. Bana sadece bir miııtim. Fakat açlıia, sefalete ve şır gibi yürüyordum. Nere;, w gi· nüyor. Fakat ~ an9aki halecanı• (Arkası 9af 
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Cihangiri esrar İptilasından 

t~rtarmı§tı. Ağzına kuvvetli iç-
1 koydurmuyordu. Ancak Ha
~n türlerinin daha çok zevkine 
\'ltaın diye hafif şaraplara izin 
~lrdı. Beraberce ava çıkıyorlar, 
qpJanlar vuruyorlardı. 
. Sarayda verdikleri kabul re
llınlerinde mağlup hükümdarlar 
he ıehzadelerin gönlü alınıyor, 
~er hirile olan münasebet gönül 
0ıluğuna dayanır bir ittifaka 

ÇeYriliyordu. Azametin, tahak
ltiiınün; bu hakiki Türk sarayında 
l'eri yoktu. 

Nuricihan bütün cezaları affe
~İyor, suçluları çağırıyor, dertle-

d~i dinliyor, birer hasta gibi ken
L~erini tedaviye çalı§ıyordu. F u
~anın mateminde de, düğünün
L!!. ~e bulunuyor, fakir kızları 
~i elile çeyizliyordu. 
Keımire daha yakın olsun di

l'~ Agrayı bırakmış, Lahurda bü
)\ilt bir devlet merkezi kurmuıtu. 

Hindistanı dolatan Avrupalı 
~ahların yazdığı kitaplarda 
b' ricihandan uzun uzadıya ba
~~ vardır. Derler ki: cCihangir 
~ın avdan başka bir şeye me· 
~lltı yoktur. Hükumet işlerini, 
"lbasile kardeşinin yardımilc 
~Uricihan Sultan görür. Bu ka-
~ hilenin, entrikanın, zengin ve 
~arlardaki büyüklük ihtiras ve 
l dialarının düımanıdır. Daima 
~Uu himaye eder, ruhları tedavi 
'tıniyc çalıştırır, dargınları ba
~hrır. Fakat akııam oldu mu, 
:ler bitti mi, Nuricihandan ziya-

e zevk ve eğlence auyan insan 
l'olttur. Bir akşam sarayın bah
~indeki suni bir derenin bir ta
~tfından diğer tarafına atlamak 
~ bir müsabaka ~e.rtip etmişti. 
''lllaabaka Cihangırın yaşıtları 
lrlaında olacak, en iyi atlıyanla
~~ .Nuricihanın elilc hil'ati er giy-
lfılecekti. Atlıyamayıp suyun 

0rtasına dÜ§enlcr de saray palya· 
~rına mahsus kıyafeti giymeyi 
l!)tidadan kabul etmişlerdi. Ha

~ b~lunanlar, •• bund~n c~l~n:cli 
Lir rntisabaka gormcdiklcrını 80Y· 
~ler.> 
b .. Bütün eğlenceli müsabakalara, 
litiin tehlikeli sporlara Nuriciha

:~n kendisi de karıııyordu. Gün
d Uzlerj devlet i§lerindcn baş kal
ı_1rrnıyan vekarlı kadın, akşam
~. en oynak bir oyuncu kızdan 
~~eli olurdu. Hele aşk meselc-
1. rındc ondan canlı, ondan ateş
~. bir arkadaş tasavvur etmek im
~ızdı. Cihangir, Nuricihanı 

sin, faydan elur> demişti. 
Aradan seneler geçip de hiç 

aran.mayınca Mehabet Han ka
bahati Nuricihanda bulmuş, şöy
le düşünmüştü: 

- O karı üvey oğlu Hurremi 
gizlice seviyor. Bütün kumandan
ların hakkı olan gerefleri hep 
üvey oğluna veriyor.» 

Saraya gönderdiği haberci boş 
elle dönünce Şaha arsızca hır 
mektup yazdı. Dedi ki: 

c Mcmleketi bir kadının eline 
bırakmışsın. Bütün dünya sana 
gülüyor. Bir asker için kadınlar 
tarafından idare edilen bir mem
leketin hizmetinde bulunmak bir 
hakarettir.> 

Nuricihan bu mektubu okuyun
ca içini çekti. Ah, eski dostu Za
mane Beye bütün hakikati anla
tabilseydi, kendisilc Cihangir ve 
Hurrem arasındaki üçüzlü sevgi
de hiçbir günahlı taraf bulunma
dığını, bu sevginin temiz ve asil 
bir sevgi olduğunu söyliyebilscy
di... Hele bu halkaya Mehabet 
Han da karışabilseydi dünyada 
iyilik edebilmek için ne yaman 
bir kuvvet meydana gelecekti ••• 
Fakat buna imkan var mıydı} 

(Arkası var) 

Talebenin Kahraman 
Mehmetciklere Hadiyesi 
Mekteplerde kahraman askerle

rimize kışlık hediye almak için baş
lamış olan faaliyet bu hafta sona 
erecektir. Her talebe muhtelif kıf -
lık eşya için mektep komitelerine 
para vermekte veya doğrudan doğ
ruya eşya getfrtnektedlr. Toplanmış 
olan para ile Mehmetçiklerimize yün 
eldiven, yün çorap ve yün yelek alı
nacaktır. Nlşantaşı kız orta, Boğazi
çi liseleri, Işık lisesi, Şişli Terakki 
lisesi toplanan eşyayı bu hafta Kı
zılay merkezine teslim edeceklerdir. 

Meşhut Suçlar Azaldı 
Meşhut suçlar hemen her sene 

kış mevsiminde artardı. Bu sene 
yok denecek kadar azalmıştır. 
Buna sebep olarak meşhut suçlar 
kanunu gösterilmektedir. Bu ka· 
nunun suçları çabucak tecziye 
eden, hükümleri suç yapma iti
yadında bulunanlar üstünde us
landırıcı tesirler yapmıştır. Dün 
Müddeiumumiliğe akşama kadar 
alelade iki hakaret hadisesinden 
başka hiçbir şey aksetmemiştir. 

~lduktan sonra hiçbir kadının 
~iine bakmamııtı. Aşk denilen Maarifle: 
~lctin Nuricihanla beraber doğ- alliml 
~iunu, onunla beraber öleceği- Kuralara gelmiyen

11
.mu

1 
. • er 

Ilı . ;.: ı · · d - llk mektep mua ım crı çin ..... y uyor u. . 
Nuricihan hükumet işlerine ait açılan basıt vasıtalarla deneme 

~er meselede soğukkanla karar- ı kursları!!ı idare eden müfettişler, 
1-r Yerdiği halde yalnız bir işte kurslara gelmiyen muallimler.in 
~amıgtı. Cihangirin vaktile isimlerini idareye bildirmişlerdır. 
l\ibilde Zamane Bey diye tanı- Kurslarda yapılan aletler, mck· 
dıiJ Mehabet Handan bir gün teplerde ders vasıtası olarak kul· 
Şlha bir mektup gelmişti. Şu sua- !anılacaktır. 
li •oruyordu: Münhal muallimlikler - ilk 
b «Ömrümün sonuna kadar Ka· mekteplerdeki münhal muallim
b ij hududunun bekçisi sıfatilc likler için yapılıp tasdik için Maa
~ C~i çürütecek misiniz? Memle- rif Vekaletine gönderilmiş olan 
/tın cesur bir askere hiç mi ih- üçüncü kadro bir, iki güne kadar 
1hc1 yokh Vekaletten gelecektir. 

Nuricihan mektubu Cihangire Memleket dahilinde konferaıu-
ttiıterdi. Şah hiddetle dedi ki: Jar - Her seneki gibi Üniversite 
.. - O mıskirı herıf gözüme gö- profesör ve doçentlerinden bir 
~llrncain, Seni alıp götür~elc için kısmı muhtelif vilayetlerde Cüm
"Ctldisini Kabile gönderdım. Boş huriyct Halk Fırkası namına, ma
~.eldi. hana gitti diye haber ge- halli ihtiyacı da gözönünde bu· 
lfdi. lundurarak birer konferans verc-

l - Ne yapsın? O zaman mesc- ceklcrdir. 
e Çıkmasın diye annem kendisi- Yüksek Muallim Mektebinde 
lle Yanlış bir haber vermişti. müzakereler - Maarif Vekaleti, 
d" - Demek ki bir muharebede Yü.k~ck Mualliı:n m~ktebi ta_lebe· 

11trnanın bir casusu yanlış haber lerının kuvvctlı şekilde yetışmc
tttirse ona da inanacak. l !erine ~ilhasaa itina e~mek_ıe_d.ir. 
b C:ıhangir, bir . akşam sarayın Gccc~e~_ı t~lebeye'.. scçtiklcrı ılım 
ı-ı"hçesinde Sahme ile Haımet şubesı uzerınde muzakcrcler yap-
lnırnın, Mihrünnisa hakkında tırılmaktadır. Müzakereci kadro

'ti~ıedıkleri sözlere gizlice kulak su genişletilmiştir. Profesör veki
~laafiri olur olmaz, Mehabet li Hamdi Tanpınar, doçent Dr. 
!)) n hakkındaki gazabı ayaklan- ı Vehbi Eralp, doçent Dr. Saıra 
tı 1t. kendisini Efgan hududuna Akdik ve doçent Ömer Lutfi de 
b~fYetmişti. Bunun sebebini hiç ilave vazife olarak Yüksek Mual
~r Zaman Mehabet Hana söyle· ı lim mektebi müzakereciliğine ta-
eıniş, chudutta işleri düzeltir- yın edilmişlerdir. 
~ 
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VATAN 

Kulağımıza 

Gelenler 
( YUNAN - ITAL YAN HARBiNDEN DERSLER ) 

Pariste Bisikletli N i ha i zafer, y in e 
Mlo~~~~!~~. için oto- Piyadenin Süngüsündedir 

mobil taksileri işlemiyor. Bunun ye· 1939 harbi, daha doğrusu Alman-
rine iki nevi taksi peyda olmuştur. yanın komşularına saldırması, o za
Birisi açık taksilerdir ki, ikizli bl-ı mana kadar olan harp telA.kkilerile 

ı sikletten ibarettir. MUşteri arkaya tezat teşkil edecek bazı garabetler 
oturuyor. Dılerse hareketsiz duru - gösterdi. Koca Polonya ordusu ağız 
yor, dilerse beraberce pedalı çevi- tadile bir piyade muharebesi vereme
rlyor. ikinci nevi kapalı taksilerdir den mahvoldu. Bir zamanlar yakın 

ki, mUşterek bisiklete bağlanan bir şarkta birçok memleketlere tayyare 
kişilik bir remork içme oturur. Bı- satan Polonya, cayır cayır tayyare 
slkletçi bunu arkadan çekerek isten!- bombası altında yanarken ve elin
len yere götUrUr. Bisiklete göre ya- de en az 200 harp tayyaresi bulu • 
pılmış taksimetreler vardır. nurken dtlşmanın arazisine bir tek 

Paris halkından bir buçuk milyon tayyare bombası atamadı. Ordusile 
kişi kaçmıştı. Bunların çoğu geri beraber hava kuvvetleri de mahvol· 
geldiğinden Pariste bugiln Uç buçuk du gitti. 
milyon insan yaşıyor. Bunların bırl- Derken muharebe garp cephesln· 
cik nakliye vasıtası bisiklet ve bi· de başladı. Orada da aynı M.dlse. 
sikletli taksiye bağlı olmalarının mA. Hollanda hududundaki Maatrtcht'te 
nasını bir dfişllnün. köprU bekliyen nöbetçiler piyade ve 

Voronofun Reddedilen 
Talebi 

Be;ı, on sene evvel gençlik aşısile. 
sonra hayvanları kuvvetlendirmlye 
ve semizletmiye alt ueullerile ıtöhret 
alan Doktor (Voronof) Fransadakl 
son hezimetten az evvel N!s civann
da bulunuyormuş. Yolda benzini 
tükenmiş. Bir askeri kıta kendisine 
bUvtik bir nezaketle yardnn etmek 
istemiş. Doktor yaşlıca bir onbaşıya 
bolca bahşiş vermek istemiş, teklifi 
redde uğramış. Bunun Uzerine demiş 
ki: 

- Başım sıkıntıda iken bana o ka 
dar büyük bir iyilik ettiniz ki, size 
hakklle mukabelede bulunmak isti-
yorum. Ben doktor Voronofum. Size 
bir hatıram olsun diye bir gençlik 
aşısı yapayım. 

Yaşlıca onbaşı 1fU cevabı vermiş: 

- Çok teşekkür ederim, doktor, 
!akat bu aşının hiç işime yaramıya. 
cak bir adam varsa cı da benım. ÇUn 
kil sıvil hayatta mesleğim papazlık-
tır. 

Senede 1 Dolar 
Maaş Ahyor 

Birleşik Amerika harp sanaylirıin 
hakiki diktatörü B. Kundsendlr. Hu
dutsuz sa!Ahlyetl vardır. Buna rağ
men senede 1 dolar maaş alır! .• 

zırhlı kıta hUcumile değil tayyare 
kurşunu ve bombasile yere serildi
ler. Belçika ve Fransada da buna 
benzer garabetler gördük. Ve her 
kafada şu zihniyet belirmlye başla
dı: Artık bildiğimiz kllslk sınıfların 
piyade, sUvarl, hattA. topçunun rolU 
kalmamıştır. Bu işi artık hava kuv
vetıerı ve zırhlı bırlikler yapmak· 
tadır. 

Bu zihniyeti yıkan şimdi Yunan -
İtalyan harbi oldu ve görU!dU ki, 
memleketini canla başla mUdafaa 
eden, bu husus için ıa.zımgelen ted· 
birleri vaktinde alan memleketler 
için muharebenin tarzı yine değiş -
memiştlr. Nihat zafer bugiln için de 
ylne en önde çarpışan pıyadenin 

süngü.süne kalmaktadır. 
Bu esnada piyadeyi Nuh Nebi 

zamanından kalma halinde tasav -
vur etmemelidir. BugünkU piyade 
mUmkiln olduğu nisbette ağır ve oto 
matik sllAhlara malik olan, tank ve 
tayyare defi sl!Ahlarmı haiz bulu -
nan, sUrati ve ateş kudreti çok art
mI!f olan veya bu dereceye çıkarıl
ması icap eden bir sınır tellkkl edil 
melidir. Piyadeyi modern tekniğin 

BULMACA 

Kundsen; General Motor Kumpan• 
ya.sının eski umum mUdilrtldUr. Sene- t 
Uk maa.şı 100,000 dolat idi. J ı--t--+--

Kazançtan % 1Ubarlle komisyon ,, 
da alryordu. 5 

General Motörün 19W senesi ktın 
6 

200 milyon dolardır. 

B. Roosevelt kendlslne harp sana- 7 t--+--t--ı 
yli nazırlığını ve aynı maaşı teklif I 1---1--1--i 

etmiş. ' 
Kundsen, bu vatanı vazifeyi kabul ••t---+--+-~ 

ile beraber maaşı reddetmiı:ı. /1 

Amerika kanunları, fahrt memur 
kullanmıya müsaade etmediği için 
kendisine 1 dolar tahsis olunmuştur. 

B. Roosevelt, Kundsen'ln yeni va· 
zlfesinı tebrik ederken samimiyetle 
omuzuna elini koymuş ve şu sozU söy 
lem iştir: 

- Çabuk ol! ... 

Bakırköy Halkovinin 
Faa~iyeti 

Bakırköy - (Tele!onla) - Halke
vlnde yeni yaptınlmakt:ı. olan büyük 
salon bitmek üzeredir. Salonda tem
siller verilmesı, beden terbiyesi ha
reketleri ve atış tecrUbeleri yapıla -
caktrr. Halkevinin faaliyeti arttrrıl

mı~tır. Haftanın muayyen günlerin
de poliklinik dahili, harici, asabi, id
rar yolu ve diş hastalıkları muayene 
ve tedavi edilmektedir. Fakirlerin re
çeteleri bedava yaptırılmaktadır. 

KöylUlere ziraate dair konferanslar 
verilmektedir. Meccanen tevzi edilen 
yem, pancar tahumundan köylünUn 
iyi neticeler alacağı ümit ediliyor. As 
kerimize hediyelik kışlık eşya top
lantısı devam ediyor. Toplanan e11ya 
Kızılay merkezine teslim edilmiştir. 

Soldan Sağa.: 1 - Çay konur -
Yaprak sigarası 2 - Akıl - Bura
dan değil 3 - Garez - Tekdir - Bir 
hayvan 4 - Millet - Eski alfabede 
bir harf - Yok demektir 5 - Bir ay 
6 - Eklet - Kara değil 7 - Vah vah 
- Törpü 8 - Dört tarafı su olan yer
Böcek 9 - Siyah - Yardım 10 - İki 

şeyin ortası - Hanedan işareti 11 -
Dem!ryolu - Familya. 

Yukandan Aşatrya: 1 - Hendek
A teşler 2 - Kibar • Miktar i!ade e
der 3 - Bir peygamber - Ziyan 4 -

Nota - Adet 5 - Bulmak için uğraş
Akıl - Mah 6 - Erkek ismi - Pislik 
7 - Hakkında - Taharri etme 8 -
İki elde on tane - Aptal 9 - Ekmek 
yapılır - Oyunda açıkta kalan 10 -
Hatırla - Balık tutulur - İstifham 

edatı 11 - Merkez - Çobanlar giyer. 
DÜXKV' BUL!\IACANI~ HALLI: 

Soldan sağa: 1 - Kahverengi 2 -
Ana - Kaza 3 - Kararma • Esi 4 -
Avare - Aman 5 - Var - Mah - lnd 
6 - At - Zor - Ci 7 - Nahoş - Şifa 

8 - Neden - Ca 9 - Makara - Fa 
10 - Fener - Yar 11 - Yan - Raf. 
Ali 

Yakandan aşağıya: 1 - Kakavan 

Yazan: 
M. Şevki YAZMAN 

bütlln ileriliği ile mütenasip olarak 
teçhiz etmek şarttır. O derecede ki, 
Polonya ve diğer cephelerde rastladı· 
ğ'ımız anormal haller vukua gelme
sin ve bugün dahi orduların büyUk 
kısmını teşkil eden bu sınıf memle -
ket mUdafaasını hakklle başarsın . 

Bir yerde piyadenin vazifesini l!a 
etmediğini, bu asli sınıfın meselfı. tay 
yare sllAhı veya motörlU kıtalar ta
rafından altüst edildiğini görürsek 
piyadenin kıymetinin kalmadığına 

veya ehemmiyetinin azaldığına değil, 
şunları hükmetmemiz lA.zımdır: 

11 Bu piyade bugünkü teknik te
r ak kilere uygun olarak teçhiz edilme 
mlştlr. 

2) Bu piyade bugünkil yeni sllAh
ların ve taarruz vasıtalarının icap 
ettirdiği tarzda yetiştirilmemiştir. 

3 ı Nlhayet sevk ve idare bugünkü 
harbe uygun teka.muıtı gi:lstereme -
mı,ur. Veya mllneviyatı bozuktur. 
Birçok yerlerde olduğU gibi bu pi
yade de harp etmek istemiyor. 

Aksi takdırde Yunanlıların ve bil 
hassa bu fena mevsimde, dağlarda 

süngUsUne dayanarak dUşmanını yıl 

dıran Yunan piyadesinin bu kahra
manca hareketınl nasıl izah edebili
riz. 

Yunan piyadesi hava hücumuna 
maruz kalmadı denemez. BllAkis hA
ll adet ttlbarile UstUnlUğünU muha
faza eden İtalyan hava kuvvetleri, 
Görice etrafındaki muharebelerde ol 
duğu gibi, gün oldu ki, 400-500 tay
yare ile Yunan piyadesi Uzertne hU
cum etti. Şüphesiz zayiat verdirdi. 
Amma Yunan piyadesinin ilerleme
sini durduramadı. Mesela. bu piyade 
teçhizat bakımından da tamdır de-

Doktor O:yor ki :J 

ncmez. Fakat sevk ve idaredeki Us 
tünlük, ma.neviyattaki kuvvet peka· 
lA ve her şeyi telfıfiye kAfi gelmiştir. 

Keza bu piyadenin İtalyan zırhlı 

ve motörlU kuvvetlerine karşı gös
terdiği mukavemet le Alman harp
lcrlnln doğurduğU !ena zihniyeti, ya
ni tankın her şeyi, en iyi piyadeyi 
dahi süpUrUp götllreceği zihniyeti 
nl ortadan kaldırmıya kAfidlr. 

Vakıa Yunan - ltalyan harbinin 
cereyan ettiği sahne dağlık olduğu 

için burada zırhlı kıtalarm iş göre
mediği söyleneb!Ur. Fakat zırhlı ve 
motör!U kıtalara karşı olan mAnla
lar yalnız dağlardan ibaret değildir 
ki. Şlmall Fransa gibi her adımda 

nehir ve kanallara tesadüf edilen ve 
büyük kısmı su altında bırakılan 

arazide de Fransız piyadesi Alman 
zırhlı kıto.larına karşı asla müessir 
olamadı, her nehri, Alman zırhlı kı

taları hemen de müdafaaya maruz 
kalmadan geçtiler ve öteki şehre ise 
Fransız piyadesinden evvel v~ıl ol
dular. Buna sevk ve idare hatasile, 
piyadenin canla başla harp etmeme
sinden başka ne sebep olabilir? 

Bugün Yunan - !talyan harbi ls
ba t ediyor ki, piyade hem emniyetin 
den zerre kadar bir şey kaybetme -
mlştir. Müdafaayı da, taarruzu da 
başaracak asıl unsur, kalabalık unsur 
oour. Bu esnada zırhlı kıtalar ve tay
yareler hem mUda!aada ve hem ta
arnızda onun en büyük yardımcıları 
arasındadır. Tıpkı topçu gibi. Ancak 
bunlar onun ana sınıf olması vaziye
tini ortadan kaldırmaz. Elverir ki, 
piyade bugünkü harbin icaplarına 

göre stlllhlandınlmış, teçhiz edilmiş, 
yetiştirilmiş, sUraU arttırılmış (İca
bında motörlU vasıtalara bindirmek 
suretne) ve yüreği pek olsun, BugUn 
de muzafferiyet onun süngüsilnde -
dlr. 

Yunan • İtalyan çarpışmasından 

çıkardığımız ikinci ders te budur. 

Vücut Denilen Makine: 
Bir Bakım Davası 

-ı-

Gece. gU.ntıUz durmadan l9lemek için de böyle bir bemetl,e liizum 
mecburiyetinde olan bir maldneyt ''ardır. 

düşUnünUz. Bu makinenin bozulma - Demir ve çelikten yapılmış maki
dan lşllyebilmesl için, onu dlkkatU neler, belki, bir del'e<'eye kadar, lh
blr bakım içinde bulundurmak IA • male gelirler. Çünkü nihayet onlann 
zundır. bozulduklarf uman yenilenmeleri ka 

Makinist, büyük bir merak ve ti- bildir. Fakat insan \'licudU bir kere 
tizlik Ue bu makineyi her gtin kon- harap olduktan sonra ona esld zinde 
trol etmek, zaman zaman, en ufak Uğlni kazandırmak veya onu yeniden 
teferrUatma kadar, gözden geçirip te yaratmak artık mtkmkUn değildir. 

mlı:lemek, yağlamak, kömürünü, ma- Bir makinistin, maldneslne bak -
zotunu, benzinini, suyuna, her §f!YI· mak hu1JUsunda, sadece heves ve ar
nl". vaktinde dU~ünmek ve temin et- zusu mevcut olmakla ı, bitmez. Gös 
mek zaruretindedir. terUecek itinanın faydalı olabilmesi 

l\laklnl!ıt ihmalci olursa bakılmı- için maklnlııtln kendi işinde bUgiU 
yan makinenin, günün birinde, sa.kat ve usta olması da 1Az1111dır. 
lanması, topallaması ve nihayet dur· İnsan vücadtınün maklnlstl bln:at 
maaı pek tabiidir. 

tnsan ''ÜCudU de bir makinedir. 
hem de makinelerin en husu, en 
ince ,.e en muğlak olanı •.. 

AJelAde bir makine, iyi işlemek i
çin, bOyUk bir dikkat ve ihtimama 
muhtaç olur da vücut makinesi böyle 
bir bakımdan müstağni kalabilir mi T 
Hiçbir zaman. 

Vı\kıa, insan vücudU gibi, her Dflll· 

çl canlı hil<'relerden yapılmııt. faal bir 
t*kkUIU sert, cansız bir çelik yı

A-ınına tqblh etmek biraz tuhaf gi
bi görünür. GörUnUr amma, l!)ln ha
kikatini daha açık izah edebilmek 

2 - Anavatan - Fa 3 - Harar -
Hemen 4 - Ar - Hodan 5 - Ek
rem - Şeker 6 - RAm - Az - Nara 
7 - Eza - Hoş 8 - Na - Rica 9 -
Eml • Fa - Ya 10 - İnsanca - Fal 
11 - İndi • Kari 

insanın kendisidir. Şu halde, bedeni 
dalma sağlam bulondormıya yan -
yan bir takım bilgilere sahip olmak, 
her insan için IUzumluclur. 

Bu sıbhl bllgUerln çe~vesl l(ln
de, 'ilcut maldnesinlD bakımına. alt 
lncelllderln ana hatlarlBI bker birer 
tetldk edelim. 

Dr. NUBt ERGENE 

ıessU Blrlr tlll 
Maruf Bankerlerlmlzden Namık 
Kapan<'ı flk'.eten vefat etm~ 
tir. Cenazesi bugün saat 14 te 
şı,ııde HallskArgazl caddesi 
200 numaralı Ananyan apartı
manıadan kaldınlacaktır. Al-

lah rahmet eylesin. 

RESiMLE. 

ADOLF HiTLER'in 

41 19'.a» te .Mpısb&D111 ar
kada'ı Julhıs Şın·b (ar

kada duran) Ue ThurJng'de 
bir propaganda 1eyabatl 
yaptı. 

42 1924 te Ralle'de tertip edll"n Almanlık gllnll ba devrin siya
si karı,ıklığına bir örnekti. Nazi partisi 1925 Mıneslne ka

dar 1118fru ııayılınamıştı. Buna ratmen birçok eski muharipler, 
Nazi alAmetlerlnl ordu aancai'ı ve diğer milli bayraklar arasında 
tafiddar. 

H8yatı 

43 Nutuk söylememe81 hakkında Ba\-yera
da konulan yasak 192'7 1'enttlnde kaldırd

mıştı. Bunun üzerine ilk büyük nutkunu MUnlh 
harldncle çiftlik ambarına benzlyen bir yenle 
söyledi. 'üzerinde sl\·ll elbise, elinde notlar ''al'dı. 

s 

G(JND~EN 
GllNE 

Muşamba Fener 
Yazan: OÇ YILDIZ 

G cçen gün evime dönerken 
bir fenerliye rastladım. 

cBunda ne fevkaladelik var?> 
demeyin. Biliyorum; pilin nere
de satıldığını hala kimsenin öğ
renememiş olmasına rağmen 
aşağı yukarı herkes fenerlidir; 
lstanbul halkı yanıp sönen ateı 
böceklerine dönmüştür; feneri 
hatta çiçek gibi yaka delrklerine 
takarak gezenler vardır; ileride 
belki birkaçını bir arada göğüs
lerine sıralayıp ramazan mahye
si halinde sokağa çıkanlar ola
caktır. 

Benim bahsettiğim fener ıe
nelerdenberi unuttuğumuz, kö
rüklü muşamba fenerdi. Herhal
de bir tavan arası veya hırdavat 
dolabından bulunup çıkarılmıf, 
yeni usule uyması için maviye 
boyanmııtı. 

Feneri taşıyan eski tertip bir 
büyük hanımdı. Başında yarı 
beline kadar inen bir kalın at
kı. elinde bir baston vardı. Ar
kasından yine sımsrkı örtünmüı 
birkaç kadın ile iki çocuk yürü
yordu. 

Birdenbire otuz sene evvelki 
lstanbulu hatırladım. Umumi 
hayatta ufak bir değişiklik, eski 
bir hayat safhasını bütün renk 
ve kokusile canlandırmıya kafi 
gelmiştir. 

On gün evvel bu saatte evin 
erkeği akşam nevalesi düzmek. 
İçin çarşıda dolaşıyor, bu ka
dınlardan bir rkisi son matine
ye girmek için sinema holünde 
nöbet bekliyorlardı. Fakat bu 
gece, bahsederim ki, akpm ye
meği çoktan yenmiş, komıular
dan birinde gece oturmasına 
gidiliyordu. Katarın kuruluı 
tarzı da karakteristikti. On gün 
evvel babayani kıyafeti yüzün
den sokağa çıkarılmıyan ve eve 
utanılacak misafir ~eldiği za
man kaçırılacak köte bucak 
aranan klasik büyük hanım es· 
ki rolüne dönmüştü. Elindeki 
baston sokak köpekleri ve ar
kasındaki genç kadınlara ka
ranlıkta sarkıntılık etmiye kal
kacak çapkınlar içindi. 

On gün evvel elektrikle yıka
nan caddelerde da~ınık kol ni
zamı yürüyen bu genç kadınlar 
şimdi kalabalık bir meydanı ge
çen körler gibi kolkola yapı§· 
mışlar. büyük hanımın eteğinin 
dibinden ayrılmıyorlardı. 

Mahalle aralarındaki eski 
kahveler kaybolmamış bulun
saydı bu gecelerde epeyce it 
yaparlardı. Bunların bir kısmın
da karagöz yeniden canlanır ve 
kendini memleketten aürüp çı
karan sinemadan güzel bir inti
kam alırdı. 

Çocuklar sinema artistlerinin 
taklidini unuturlar, yumrukları
nı çenelerinin altına koyup kol· 
)arını piston gibi ileri geri igletc
rek karagözün taklidini yapar
lardı. 

Elektrik, yazı, ııapka, otomo
bil, radyo, telefon gibi şeylerin 
hiçbir ııey ifade etmiycn bir ta
kım boı zevahir ve taklitlerden 
ibaret bulunduğunu ve hakiki 
medeniyet ve terakkiyi kafa ve 
ruhların içinde aramak lazımge
leceğini söyliyen hükcma ve 
ulemamız eksik değildir. 

Birkaç sokak fenerinin sön
mesinin hayatı ani olarak bu ka
dar gerilere atması ve ruhu bir· 
denbire sendeletmesi bana o 
muşamba fenerin bir dersi gibi 
göründü. 

Baglül ..... , •• 
8 Program, 8,03 Hafif mtlzlk (Pl.) 

8,15 Ajans haberleri, 8,30 Hafif mü 
zlk devamı (Pl.), 8,45 Ev kadını -
Konufma. 

12,30 Program, 12,33 Şarkılar, 

12,50 Ajans haberleri, 13,05 Halk 
Türküleri, 13,20 Karııtık program. 

18 Program, 18,03 Radyo caz or
kestrası, 18,40 lnce saz faslı 19,15 
Ha\·alyen parçalar (Pl.), 19,30 A· 
jans haberleri, 19,45 Tek ve m\lfte
rek şarkılar, 20,15 Radyo gazetesi, 
20,45 Mllzlk, 21 MOzik dinleyici 18-

teklerl, 21,30 Konuşma, 21,45 Rad
yo orkestrası, 22,30 Ajans haberleri, 
22,45 Cazbant (Pi.), 23,25 Kapanıt. 

* YUNAN RADYOSUNUN T1'BKÇI! 
NEŞRiYATI 

Anadolunun birçok yerlerinden An
kara radyosuna müracaaUar yapda
rak AUna Ajansındaki tUrkçe neşri· 
yatın onu çeyrek geçe olmasından 
şlklyet edilmiş ve kasabalarda er -
kenden yatıldığı için bunun daha ev
vel verilmesi istenmiştir. Atlna A -
jansının Türkiye mUmesslll bu mQ
racaaUarı Atlnaya bildirmiş ve saa
tin 8,45 e çevrilmesini istemiştir. A
tlnanın bu talebi kabul etmen umul• 
maktadır. 
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o a 
Galatasaray .. Pera 1-

aldılar 
1 Meliha 9 Ay 

Ceza Verildi 
Genel O i rektör ı ü k, Mel'hin 

Berabe e Cezalandırılmas nı e i 
. 

Beykoz, Vefayı 3-2; F enerbahçe, lstan bulsporu 5.0; Beşiktaş, 

Albay Saim, deniz fnşalye mU
hendl<ıl Harun, bisiklet ajanı Fu
at, atletizm ajanı Ali Rıza, eski 
gı.ire~çllerdcn lsnıail Hakkı, E
mekli yllzba-:ılardan Feridun Di
rim Tekinden mürekkep blllgc 
ceza heyeti cumartesi giinU bôl
ge merkezinde toplanarak Fener
bahçe - Vefa hAdiseı.lnl ln<'ele -
mı-:. Ankaradan Ge"el DirekNlr
lüğil.n telgrafla verilen emir ve ar
zuları \~·hile Mellhe dokuz a~r o
yundan men \'e idari mahrumiyet, 
hakem Samiye de iki ay mfül -
ıfetle maçtan men C'CZll!ll \·eri!ml'}
tlr. 

Geçen hafta oynanan Fener· 
bahçe - Vefa maçında yerde ya
tan arkadaşına yapılan hareket 
karşısında hadise yerine koşan 

Süleymaniyeyi 6 - O; Kasımpaşa, 1.,opkapıyı 3 - O Yendi 1 

Melihin bu hareketini müdahale 
sayan hakem, kendisini oyundan 
çıkardı, Bu gibi hadiseler spor 
sahalarımızda her hafta denecek 

Ahmet Ademin idaresindeki 
oyuna takımlar en kuvvetli şekil· 

kadar çok olduğu halde bu hadi· 
se büyük bir mesele şekline so 

Dün fenerbahçe ve Şeref stad
larında birinci küme lik maçla
rına devam edilerek birinci dev
re müsabakaları nihayetlenmiş 
oldu. 

Günün en mühim maçında 
Galatsaray , Pera ile çok sıkı 
bir karşılaşmadan sonra 1 • 1 be· 
rabere kaldı. Beşiktaşlılar da Sü· 
lcymaniyelileri 6 - O yendiler. 

lerile çıkmışlardır. ı 
Geçen hafta Fenerbahçeye 

karşı oldukça muvaffakıyetli bir I 
oyun çıkaran Vefalıların bu ma
çı kolaylıkla kazanacakları tah
min edilirken iş aski tecelli ede
rek müsabaka 2 • 2 Beykoz le- ıl 
hine neticelenmiştir. 

1 
kuldu. 

Maçın hakemi, verdi~i rapor· 
1 da Melihin hareketinde bir ka!t 
·olmadığını zikretmiş, hakem ko-

Fener stadında ornanan oyun .. 
!arda da Beykozlular güzel bir 
oyundan sonra Vefayı 3 - 2 yen· 
miye muvaffak oldular. F enet 
bahçe • lstanbulspora 5 • O, Ka
sımpaşa da T opkapıya 3 • O ga 
lip geldi. 

BEŞiKTAŞ • SOLEYMANIYE 
Şeref stadında günün ilk birin• 

ci küme maçı Beşıktaş ile Süley· 
maniye arasında oldu. Şekibin 
idaresindeki oyuna Beşiktaolılar 
şu kadro ile çıktılar: 

Faruk • Orhan, Yavuz - Hüse• 
yin, Halil, Rifat - Sabri, Hakkı, 
Orhan, Şeref, Şükrü. 

Buna mukabil Süleymaniyeli
ler de tam kadrolarile çıkırnı§lar
dı. 

Baştan nihayete kadar hakim 
fakat gevşek bir oyan oynayan 
Beşiktaşlılar birinci devrede bi· 
risi kendi kendilerine, diğeri de 
Orhan ve Hakkı vasıtasile olmak 
üzere üç gol kaydederek devreyi 
3 • O galip bitirdiler. 

Vefa baskısı altında devam 
eden oyunun 28 inci dakikasında 1 
Sulhi ilk Vefa golünü kaydet- 1 

ıniştir. ı 
42 nci dakikada yapılan bir 

1 

Beykoz hücumunda Kemal be-
1 

raberlik golünü yapmıştır. Bunu 
Rıfkının yaptığı ikinci gol takip 
etmiş ve devre 2 • 1 Beykoz le
hine sona ermiştir. 

İkinci devrede yine Vefalılar 
hakim olmalarına rağmen bir 1 
türlü gol kaydedememişler, Bey
kozlular yaptıkları bir hücumda! 
Şchap vasıtasile üçüncü gol-
lerini de yıı.pmı~lardır. ı 

3 7 nci dakikada Sulhi Vefa
ya ikinci golü kazandırmıf. Fa- ' 
kat bütün gayretlere rağmen 
mağlubiyetten kurtaracak eol 
yapılamamış. Maç da 3 • 2 Bey
kozun galibiyeti ile neticelenmiş
tir. 

İkinci Küme Lik 
l\1açlan 

ı~tanbul bölgesi direktörü emri 
biran evvel ~·erine ı-etırmek için 
cumartesi gilnü öğleden onra 
resmi tatil olma ına rağmen lıe· 

,\·eti toplamı,, Genel Direktörlü • 
~ün anulnrıııı bildirerek l\fcllhln 
dokuz ay gibi n~ır bir ccı.aya 

çarptırılma'!ını temin etmiştir. 
~e kadar a<'ıdır ki, hepi-

miz oldu~u gibi teşkUl'ıtta daha 
dün bu çocuğun Balkan 'jamplyo
nasındakl muvaffakıyctlert ile if
tihar duymuş \:e ö~UnmüştUk. Bu 
gün de arzular hilafına olarak 
futbol oynadı diye en ufak tılr 

hadise bil.yUltülcrek ıpor yap -
maktan rnahrwnJyet cezası \:e -
rillyor. 

Ceza heyeti hakeme de ceza 
\·ermek ıuretUe . al&blyetı olmı

yan bir karar \·ermiş bulunmak
tadır. Çünkü hakemlerin ,·azıye

tinl ancak hakem komiteleri tet
kik edeblllr. Bu da <'eza heyetinin 
daha 11alilhlyet; derecesini bUmedl1 
ğlne ki.fi bir delU def ll midir'! 

İkinci devrede yine Süleyma· 
niye nısıf sahasında oynıyan Be· 
şiktaşlılar ikisi Şeref, birisi Sabri 
vasıtasile 3 gol daha yaparak sa• 
hadan 6 • O galip ayrıldılar. 

Dünkü Galatasaray • Pera maçından bir enstantane Dün ikinci küme lik maçlarına 
Anadoluhisar sahasında da de

cu hiç şüphe yok ki, aı;,._, mu· Kasımpaşa • Topkapı arasında vam edilmiş, yapılan maçlar neti. 
hacim hattile irtibat temin ede- l t H 'k" t k d h d d 1 h' 1 A d 1 

Adnanm çorbası 
Eski atletizm federasyonu baş· 

kanı Dr. Adnan Hün, başkan 
bulunduğu zamanlarda arasıra 
gazetecilere çorba ikram ederdi. 

o muş ur. er ı ı a ım a sa a- cesin e Ana 0 u ısar a na o u 
bilen yalnız Musa var. Enver ya tam kadrolarile çıkmışlar, mü- 2 • 2 berabere kalmışlar. Hilal 
şuursuz, sağa sola koşuyor. Fa- sabakayı Hüsnü idare etmiştir. Beylerbeyini 3 • J, Alemdar da 

GALATASARAY • PERA 

Şeref stadının ve günün en kat ne yaptığının farkında değil, Mütevazin başhyan oyunda] Rumelihisarını 3 • ı mağlup et-
mühim müsabakası Galatasaray· Enverin bozuk oyunu Galatasa- rüzgarı arkasına alarak oynayan miştir 
la Pera arasında idi. Şazi Tezca- ray takımını belkemiksiz bir in- Topkapılılar ilk dakikada birkaç · 

Dün Ankara caddesinden aşa· 
ğı doğru iniyorduk. Gazeteci ar· 
kadaşlardan Muhteşeme tesadüf 
ettik. Pek müteessirdi. Nedir di
ye sorduk: 

nın idaresindeki bu oyuna Gala- san vaziyetine sokuyor. Eşfak tehlikeli hücumlar yapmışlarsa ==v==A===T==A===N=== 
tasaraylılar yine Faruktan mah- ıçın de iyi denemez. da Kasımpaşalılar bundan sonra 
rum olarak gu kadro ile çıktılar. Şimdiki halde •Galatasaray hü-, oyuna hakim olmuşlar. Topu faz. 

Osman • Adnan, Salim • Mu· cum hattı da iş görece1', bir vazi- la ezmeleri yüzünden gelen gol 
sa, Enver, Eşfak • Süleyman, Sa- yette değil. Golcü olarak ortada fırsatlarını kaçırmışlardır ve dev
lahaddin, Gündüz, Boduri. Gündüz gözüktüğü için paslar re de O • O berabere neticelen

Peralılar yalnız Bodurinin ni· daima onda toplanıyor ve o da mi,tir. 
P tutulunca tab 'ıatı'le bu hat da fel- k' · d d •· A 1 zami vaziyetine itiraz ettiler. e- ıncı evre e ruzgar a oynı-

ra da geçen haftaki kadrosunu cc uğruyor. Salahaddin ağır ve iş yan Kasımpaşalılar onuncu daki
muhafaza ediyordu. görmekten uzak. Futbolü bıraka- kadan sonra oyuna tamamile ha-

cak hale gelmiş gibi<iir. Boduri kim olarak Ali, Hayri, Sait vası-
Oyun çok canlı başladı. Daha futbolü anlamış bir oyuncu ol- tasile üç gol kaydetmi~ler ve ma

ilk dakikadan Peralıların, yen- makla beraber kale önünde mü· çı 3 • O kazanmışlardır. 
mek için değil, yenilmemek içi~ essir değil. Netice şudur: Gala-
oynadıkları göze çarpıyordu. Nı- tasaraylılar takımlarında esaslı F. BAHÇE • IST. SPOR 
tekim bu gekilde oyun Galatasa- tadilat yapmak mecburiyetinde- ikinci müsabaka Fenar stadın-
raya kolayca hakimiyeti temin dirler. Bu kadro ile bundan son· da İst. sporla F enerbahçe arasın
ettırdi. Fakat Sarı kırmızılıların ra iyi netice almaları çok güçtür. da oynanmıştır. Eşref Mutlunun 
hücum hatlarının beceriksizliği Peraya gelince: Peralılar dün idaresindeki bu oyuna sarı liı.ci
gol kaydına mani oluyordu. Pe- çok canlı bir oyun oynadılar. Ka- vertliler Melihten mahrum ola
ra müdafaası da çok canlı ve gÜ· lecileri iyi bir oyun çıkardı. Mü- rak şu kadro ile çıkmı,Iardır. 
zel bir oyunla zaten beceriksiz dafaa hattı fena değil, bilhassa Cihat • Faruk, Lebip - Ömer, 
olan Galatasaray hücum hattına sol müdafileri Galatasaray hü- Fikret, Esat • Fikret, Basri, Ni
gol fırsatı veriyorlardı. Devre or- cum hattını felce uğrattı. Orta yazi. Naci, Rebii. 
tnlarına doğru bir Galatasray hü· Muavin Angelidis formunda de- İst. Sporlular da her zamanki 
cumunda Galatasaray lehine bir ğil. Birinci devrede fena değildi. kadrolarını muhafaza etmişler
fnvul oldu. Salahaddin mükem- Fakat ikinci devrede yoruldu ve dir. 
mel bir vuruşla Galatasaraya ye· ortadan silindi. İki yan muavin Oyun çok seri başlam1: ve her 
gane golü kazandırdı. vazifelerini yaptılar. Hücum hat- iki taraf da birer gol fırsatı kaçtr-

Kupası Maçı 
- Ne olacak 1. Saffet atletizm 

federasyonuna başkan tayin edi
lince Adnanın çorbasından da 
olduk, dedi. 

Meomuada yeknesaklık 

Beden terbiyesi binlerce lira 
sarfile aylık bir mecmua çıkar
maktadır. 

Genel direktörlük her işinde 
olduğu gibi mecmuada da bir 
yeknesa)klık vücude getmnek 

~ için mecmuanın bütün yazılarını 
Cemal Gökdağ imzasilc ne~re 
karar vermiştir. 

Dostça bir karar 

Eski dost düşman olmaz der· 

l 
ler. İki ezeli, fakat dost rakipler 
F enerbahçe - Galatasary kulüp
lerimizin hak;katen dostça veril

' miş yeni bir kararını haber o.'r:lık . 

mitesi de bunu kafi görmiyerek 
kendisini bölge merkezine davet
le izahat almış ve ayni neticeye 
varılmıştır. 

Hadiseyi gazetelerde okuyan 
beden terbiyesi genel direktörlü· 
ğü bölgeye çektiği bir telgrafla 
hadise müsebbiplerinin yani Bal· 
kan şampiyonu Melihin derhal 
tecziyesini istemiştir. 

Bölge direktörlüiü bu emir üze
rine hemen ecza heyeti azalarını 
fevkalade içtimaa, büyük bir ha
dise suçlusu vaz~etine sokulan 
Melihi de ifade vermiye davet 
etmiştir. 

Verdiği birçok kararları iki 
gün sonra kendisi affeden, bazı
larını da kitaba uydurmak için 
tecil değil, atiye talikten sonra 
hükümsüz sayan genci direktör
lüğün herhalde Melih hakkındakı 
bu isteği bütün Türk efkarı umu· 
miyesini de hayrette bırakmıştır. 

Genel direktörlüğün kararların
dan birkaç tanesini şuraya ııra· 
lıyalım: 

1 - Beşiktaş • Galatasaray 
maFında idi. Hakkı karşısındaki 
oyuncunun üzerine yürüdü. Der· 
hal harekete geçen genel direk
törlük hakemi bir sene, Hakkıyı 
da dört ay boykot etti. Hakem 
cezasını çekti. Fakat milli küme 
maçları başlayınca Hakkının ce
zası bilahare tatbik edilmek üze
re talik edildi. Fakat ceza tatbik 
değil, hükümsüz sayıldı. 

2 - Galatasaraylı Boduri Fe
nerbahçe • Galatasaray muhteli
tinin Mısırdan avdetinde Pirede 
vapurdan çıkarak bir -daha geri 
dönmedi. Ancak birkaç ay sonra 
lstanbula avdet etti. Bir kafileyi 
terketmenin, ecnebi takımlarda 
müsaadesiz maç yapmanın ceza
sı ağır olur zannediyorduk. 

lstanbul bölgesi bunu tetkik 
ederek bir sene boykot cezası 
verdi ve tasdik edilmek üzere 
evrakı Ankaraya gönderdi. Sa· 

ikinci Devre 
İstanbul futbol ajanlığı, birin

ci devresi dün biten lik maçların
dan sonra ikinci devre müsaba
kalarına hiç ara vermeden bu 
hafta başlatacaktır. 

Önümüzdeki haftanın en mü
him karşılaı,ıması, Şeref stadında 
F enerbahçe - Beşik ta; arasında 
olacaktır. 

Bir ihtilif 
Mağlup vaziyete düşen Pera- tı çok çalıştı. Fakat daha ziyade mışlardır. Bundan sonra oyuna İki ezeli rakip Galatasaray • 

lılar tedafii oyunu bırakarak hü- geride oynamak hatası fazla iş hakim olan Fenerbahçeliler on Fenerbahçe kulüplerimizi karşı
cuma geçtiler ve oyuq müteva- görmelerine manı oldu. beşinci dakikada Esat vasıtasile laştırmak için ortaya koyduğu
zin bir şekil aldı. Bu ar.ad~ Gal~- ı Pernlılar dün Galatasaray kar- ilk gollerini kazanmışlardır. Bu- muz kupa maçı oynanmış ve be
tasaray kalesi de tehlikelı vazı- şısına yenmek için değil, yenil- nu Basrinin yaptığı ikinci gol ta- raberlikle neticelenmişti. 
yetlere düştü. Fakat gol yapıla- memek için çıkmışlardı. Bunun kip etmiştir. 30 uncu dakikada Evvelce verilen karara iÖre, 
madı. Devre de 1 • O Galatasa· içindir ki mütemadiyen Galata- da Basri üçüncü golü kaydetmiş- bu müsabaka, devre arasında oy
ray lehine neticelendi. saray ba~kısı altında kaldılar. tir. Beş dakika sonra Basri vası- nanacaktı. Futbol ajanlığının lik 

Yeni sicil talimatnamesinin ko. 
laylıklarını nazarı dikkate alan 
bu iki kulübümüz şöyle bir karar 
vermişlerdir: Önümüzdeki Gala· 
tasaray - Beıiktaş, Fenerbahçe • 
Beşiktaş maçlarına muhtelit bir F enerbahçeliler ilk devre Ga· 
şekilde çıkacaklar ve bu suret~e lataaray • F enerbahçe .. m~çında 
lik maçlarında bugüne kadar hıç , stad hasılatının nısfını ıkıncı dev• 
görülmemiş bir yenilik yapacak- I redeki oynanacak maç hasılatın• 
tardır. dan almak üzere Galatasaraylı-

ikinci devre daha güzel bir Eğer açık bir oyun oynamış ol- tasile bir gol daha yapan Fener- maçlarını biran evvel bitirmek 
oyun seyrettik. Peralılar mağli'i· l aalardı, daha çok muvaffak ola- bahçeliler devreyi 4 • O galip 1 üzere ikinci devre müsabakaları-
biyetten kurtulma.k için canlı bir bilirlerdi. olarak bitirmişlerdır. 1 na başlanma kararı üzerine bu 
oyun oynamıya başladılar ve or- Hakem Şazi Tezcan dün oyu- ikinci devrede ayni hakimiyeti kupa maçının tehiri bir zaruret 

Saffetin rekorları 
Bir akşam refikimiz beden 

terbiyesi genel direktörlüğü neşri
yat müdürü Saffetin atletizm fe
derasyonu başkanlığına tayin ha
berini verirken eski atlete yeni 
vazifesinde muvaffakıyetler di-

lara vermişti. 
Beşiktaşlılar kendi atadların· 

da oynanacak bir müsabakadan 
hisse vermiyeceklerini bildirdik
lerinden, bunun bir ihtilafa yol 
açacağı katiyetle söylenmekte· 
dir. tadan yaptıkları hücumlarla Ga- nu fena idare etmedi. Yalnız ce- idame ettiren sarı lacivertliler be-1 olmuştur. 

latasaray kalcai tehdit ediliyordu. za heyetinin maçlardan çıkarılan ginci dakikada Niyazinin ayağile I Jki güzide kulübümüz, bu kar· 
Nitekim bir hücumda dördüne~ oyunculara verdiği ağır cezaları bir gol . knydedebilmişler, Re. şılaşmayı Kurban bayramının 
dakikada Pera merkez muhacı- düşünerek yapılan bazı hareket- bii de hır penaltı fırsatı kaçır-1 müsait bir gününde yapacaklar
minin bir şütünü Galatasaray ka· lere göz yumduğu, oyuncu çıkar- mıııtır. Maç ta bu suretle 5 • O dır. 

leriz diye bir ilave de yaptı. ı Hriato Beıiktata girdi 
Biz SaHetin eski bir atlet oldu- yeni sicil talimatnameıinin hü. 

lecisi bloke edemedi. Yetişen maktan kaçındığı açıkça anlaı11- F encrbahçenin galibiyeti ile sona 
solac;ık beraberlik golünü kayda lıyordu. ermiştir. 
muvaffak oldu. Bu golden sonra Fener Stadında: 

BEYKOZ • VEFA Peralılar tekrar geriye ~ekildiler. KASIMPAŞA • TOPKAPI 
Bir müdafaa oyunu tatbıkına baş- Fener stadında son müsabaka-
ladılar. Tabiatilc Galatasaray Fener stadında ilk karşılaşma yı Vefa ile Beykoz yapmı§lardır. 
tazyikı arttı. Oyun tamamile Pe· 
ra nısıf sahasına intikal etti. Ge
len fırsatlar da hücum hattında 
heba oldu, gitti. Devre sonlarınn 

Birinci Küme Puvan Cetveli 
G B M A p 

ğunu ~ilmiyorduk. Kony~ bölgesi- kümlerinden bilhassa bu sene Be
nin bir mektubundan hır. re~ort- şiktaşla, Vefa kulüpleri azami 
men olduğunu, bundan yırmı beş surette istifade etm~lerdir. Şük-

Hakemler ve ceza kararlan yıl evvel yüz mdetreddeb~O sabniyek- 1 rü ve Şakirden sonra Hristonun 
lik tek adım a a ır uçu w B 'k 

. 1 ' . k l b l d w da Peradan ayrılacagı, eşı ta· Bölge ceza heyeti herhangi hır metrelık re or arı u un ugunu w• .. l kted' Buna 
sebeple olurea olsun oyundan çı· anladık. Biz de bu .. wsuretl~ bil- şa ~eı~~eg~ sk-y ~nemeGala:~·ııaraya 
karılan oyunculara, idmancı1ara mediğimiz bir şey ogrenmış ol- ı~u akı .. .,,.a dı: 

k d . k gırme uzerc ır. ağır cezalar verme te ır. du , . • 
Ceza heyetinin bu şekilde ağır Şaz.iyi takdir Üç hm lıralık avans 

ceza kararları hakemler üzerinde Beden terbiyesi genel direktör. 
k c; • Tezcan gazeteci arkadaş· il 

Melih bir futbol maçında 

yın general gazetelere verdiği be· 
yanatta hatalı ise zecaıırıı 
çekeceğini söyledi, Fakat bir se· 
ne müddetle harici tcmaslııra if'. 
tirak edemez kararı çıktı. Yarı• 
affa uğradı. 

Genel direktörlük daha rapor 
almadan hakem tarafından oyurıÜ 
don çıkarılan bir oyuncu için Ac 
karar bekliyor. Hakemler her 
hafta oyuncu çıkarıyor, sayı~: 
hadiseler oluyor. Bu kadar ~· · 
detli hareket edilmiyordu. 

Bu işi bir parça incelersek ına· 
hiyet olduğu gibi meydana çıkar 
kanaatindeyiz. Mesele şudur: 

Teşkilat malum olduğu üıere 
Melih Balkan şampiyonu olduk· 
tan sonra futbolden çekilerc:~ 
yalnız atlet kalmasını istedı. 
Amatörlüğünü unutarak kencli.51

; 

ni tatmin etmiye kalktı. f ıı1'11 
Melih futbol de oynamak isteyin· 
ce bu ıon hadise fırsat bilinerc:l> 
ceza verilmek suretile futboJclc:ll 
ayırmak istenildi. 

d "1• Daha dün sahada alkışla ı~. 
mız, Balkan şampiyonasında ~: 
birincilik almak suretile bir Ba 
kan ;ampiyonluğu kazanmıımıı· 
da amil olan bir çocuğa bu ·c:· 
kilde muamele doğru olmasa gc:· 
rektir. . 

İstanbulda da bir bölge, b~ 
liakem komitesi. bir ceza heyeti 
vardır. Bunların kısmı azamı 0' 
hürmet edilecek temiz ve aına· 
tör insanlardır. . 

Beden terbiyesi genel direktöf~ 
lüğünün eline bir rapor almıı~~e 
İstanbulda heyetlere tesir etn'I~ 
kalkması, işe mü-dahalesi bu i~~ 
yukarıda da i!laret ettiğimiz gı 
bir kaada makrun olduiuıı11 

delalet etmez mi? 

Lik Maçları 
1 · · E .. l"l beledi· yapı ması ıçın yup u er . 

ye nezdinde te~eb~üslerde bulull 
maktadırlar. 

İnanmak istemiyor! 

l d ni• Balkan oyun arın au orga 
zaıyon komiteııi azalarına ikrı: 
miye verildiği hakkında bir h~it 
talık bir spor mecmuasındav • 
havadis çıktı. Bu haberin dogrU 
luğuna ihtimal verilmemekle be' 
raber, hakikaten doğru ise bııf' 
ret etmemek mümkün değildir· 

Evvela genel direktörlük af1'18
: 

tör bir teşkilattır. Amatörce ça. 
lışanlar ikramiye alamazlar, xııc 
mur olarak çalışmakta. olanlıı~ 
verildi ise öyle zannedıyoru:ıd. 
buna da kanun müsait değÜ ır; 
Onun içindir ki biz bu haber. 
inanmatlık ve inanmakta istexııı· 
yoruz. 

Betiktaı atadı 

Beşikt.llş idare heyeti Şere~ 
stadının açık trbünlerinin üzerini 

kapatmak için İstanbul beledİY~: 
sine müracaatle eloe mevcut gıı 
vaniz levhalardan istemişlerdir• 

Belediye meclisi SüleymıınİYe 
bU' kulübü lokali mahzenlerinde .. 

l "bU' lunan levhaları beşikta§ ku u 
ne vermiye karar yermiştir. 

Boka maçları 

Ayın on dördünde Maksirn sa~ doğru Peralılar az kalsın ikinci Takım 
gollerini de yapıyorlardı. Bu t.eh_- neşlktıııt 

l b ıd Fener 
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çok fena bir tesir yapma ta ve azı lüğü geçen sene yapılan mi i kü-
bir oyuncunun çıkarılması kendi· larımızdan, kıymetlı hakemleri- me maçları için 3000 liralık bir 
!erini çok haklı olarak düşündür- mizden, bölgemiz memurların- avans vermişti. Bu para da ban
mcktedir. Bunun içindir ki, ha· dan olduğu gibi, lstanbulun su kada lstanbul bölgesi hesabında 

- E . I1l"' )onlarında Şişli Çocuk sırse1 rı 
Kurumu menfaatine boks m~Ç ~·r 
yapılacaktır. Bunun için genış l~· 
de program hazırlanacak V.~ I ri 
tanbulun birinci ıınıf bokıor e 
kar§ı karşıya geleceklerdir. ti 
Fenerbahçenin Ankara aeyııh\i 

likc kornerle savu§turu a ı ı. 
Maç ta bu suretle 1 • 1 beraber· G. Saray 

rera 
liklc neticelendi. 

Naaıl oynadılar? !(, Paşa 
f \'efil 

Galatasarylılar birkaç ha ta 
l K İt. Spor. 

var ki çok fena oynuyor ar. a
Topkapı 

lede Osman zayıf, müdafaada 
l 

Beykoz. 
Faruk kendini aratıyor. Sa im, , 

·meyınanlye 
Adnan bir türlü uyuşamıyorlar. 

Muavin hattında en iyi oyun· 
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kemler muıtar kalmadıkça oyun· sporları ajanıdır da. bulunmakta idi. 
cu çıkarmamaktadırlar. Duyduk ki, genel direktörlük Genel direktörlük son verdiği 

Haber aldığımıza göre, bazı Şazi Tezcanı ııu sporlarında gös- bir emirle bu avans paranın iade
hakemler aralarında bir toplantı terdıği muvaffakıyetli faaliyetin- sıni istemiştir. 
yaparak vaziyeti resmen genel den dolayı takdir etmiş ve bir 
direktörlüğe bildireceklerdir. Hat- takdirname göndermiştir. Su 
ta bir kısmı da bundan sonra ha· sporları ajanının bu sudan tak-
kemlik vaz. ~ kabul etmemek dirini biz de tebrik ederiz. 
niyetindedirler. Şakacı 

Fenerbahçelıler Anknrııda 1 
•• 

Yeni bir ıtad maç yapmak üzere Ankaraya s•. 
Eyüpte Dü~mecile: ~o~tan}a: deceklerdi. ikinci devre lik ın;;. 

rının bulundugu yerın ıstımlakı ı lnrına ara vermeden başlama r 
ile burada yeni bir spor sahası rarı bu seyahati akim bırakmııtı ' 
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Gem~ciliğin Tarihi 
b lptıdaı adamların sallan, birkaç 
hı lene içinde seyyar şehirler ve 

~t1Uzıer1n üstUnde yüzen zırhlı kale
tr halini aldı. Denizciliğin bu şa
~ hayret terakki ve tekemmUlU 
-....ıanda kllçUk okuyuculanmıza bl
~ nıalamat vermeyi faydalı bulu-
>'oruz. 

Eski Devirlerde 
Gemici lik 

lptıdal adamlar, açık denizlerde 
&etere çıkmıya cesaret edemiyorlar· 
Ilı. Bunun için vaıııtaıan yoktu. Bir 
!taç ağacı birlblrine bağlıyarak yap
lııtıarı sallarla, ağaç kUtuklerinl oy
lllllk suretile vtıcude getirdikleri san
daııar1a kyılarda dolaşıyorlardı. Ne
den sonra yelkeni, kUreği ve dümeni 
leat ettiler. 
!ar luc denlr.ciler, Asyalılardır. Bun -
tı.ı .Mısıra, hattA Avnıpaya bile git-

tr. Gemileri, buralarda taklit 
\'e 18lah edildi. 

Mısı r Gemicileri 
ltısır kadlrgaları, çektirmeleri 

l},{iltttan 1500 sene evvel) 30-35 met 
~o uzunluğunda ve dört köşe yelken
i Befinelerdi. Ayrıca 60 çift kUreği 
\'lrdı. Baş tarafındaki sivri mah • 
ın~a. dtifman gemilerini deler, ba
~ı. Mısır filoları Hindlstana ka-

akın yaparlardı. 

it ll'enikelller de iyi gemici idiler. Mi 
ttan 12 asır evvel Kızıldeni.z yo -

lııy1a ve IJarkla ticar1 münaııebat te
•is etmı.şıerdl. Daha sonraları Feni
~ fUolarmın Baltık deıılzlne kadar 
tlttfklert görWdU. 

Yunan Gemiciliği 
'tunanıılar yelkene pek rağbet gös 

~ınlyorlar, küreli tercih ediyorlar
clı. 13fr sıra kürek yerine iki, Uç, hat 
~ 4okuz, oıı ııra kUrek kullanıyor-

dı, 

'tunan kad!rgalan, mahirane ma
~alarile bir~k muharebeler ka -
~dıtar. Mil!ttan 480 ıene evvel Sa
~lnde İran donanmasını, 474 te, 
~e Kartacahlann tt1olarmı yak 
~. mahvettiler. 

Kartaca ve Roma 
Gemiciliği 

ltt ltarta.calılarla Romalılar arasmda-
tntıcadele, muharebe tamam iki 

>tt Yıl eUrdü. Bu arada kadiri'alan-
1\t tekemmül ettirdiler. Bunları, da
lıa Ziyade bUyUttnıer, mUrettebatını 
'rltl?dılar, sllAhlarına ve BÜSlerine 
~errunıyet verdiler. Kartaca harap 
~~ince denizler hft.kim!yetl Roma
;;:a geçU. İmparatorluğun sUku -

kadar . .-

Golvalıların, Fran
sızların Gemiciliği 

liulllar, ,çok cesur gemicllerdi. JW 
~· Akdenlzde, Okyanustaki kah· 
~tııantıklannı metheder. Romalı ge
~ilerıe birçok muharebeler yaptı-
11.. • Şarlman, Golvahlara karşı koy
...... lt için Akdenlzde, Okyanusta bil-
~ filolar bulundurmak mecburlye
tıı. l:lfJe kalmıştı. Sonraları bu donan -

11 
il tehlikeye dUı~tU. Ehli eallp dev

d 1111e, Fransa kralları, Ceneveliler -
d~ Yardım bile l.Stiyecek hale gel· 

Orta Çağda0emici l i k 
Oenııcmk: orta çatın lllc yüz se

~inde bir~ terakki göeterlr gibi 

~onnanıar - Devrin en cesur ge
~flerı idiler. Dragon (Drakkar) ve 
,ı!4n (Sonk~) şeklinde gemllerlle 

lllden gelen Normandlar Fransa
)) 
l2Q'le l ngUtereyl işgal ettiler. s•o ta, 
8aQ lemi Sen nehri boyunca ilerledi. 
al de cParis>i muhasara et tiler. 
~ 1 de şefleri Rollon, Normandiyada 
't't surette ~rleştl. Ve deniz 6e -

terlerine ehemmiyet verdi, halkı de· 
nlzcillğe teşvik etti. • 

Ceneve, Venedik 
ve Pize 

12 inci yUz yılda Ceneve, Vencdik 
ve Plze, Akdeniz hegemonyasını el
de etmek için uzun mUddet mUcadele 
ettiler. Birinci ehli salip muharebe -
sinde ceneveliler 28 bUyük 6 küçllk 
kadirga hazırladılar. Halbuki Plr.e 
liler 120 yelkenli ile iştirak ettller. 

Saint Louis, arzı mukaddese hare
ket edeceği sırada Cenevelilere ve 
Venedlklllere mUracaat etti. 1267 de 
onlardan bir filo satın aldı. Bu iilo
nun amirali Florent Varenne idi. 

H Uncu yUz yılın sonlarında Ve
nedlk gemicilikte pek çok terakki et 
mlşti. 11 bin gemici tarafından kulla 
nılan '5 kadlrgaııı vardı. Ayni devir 
de Cenevelilerin donanması, 300 ü 
bUyUk kadlrga olmak Uzcre 2,900 
gemi ve 36,000 gemiciden ibaretti. 

Barutun icadı 
Barutun icadı, harp gemilerinin 

şeklinde ve teçhizatında bUyUk de • 
ğişikliği yapılmasına sebep oldu. 
Topçuları muhafaza için gemilerin 
üst &'ilvertelerlnin ön varka tarafla
rına birer kule yapmak Hlzım geldi. 
Sonra, H10 da, buralardan ateş edil 
mek için yan taraflarda delikler a
çıldı. Toplar, dahile yerleştirildi. Üç 
sıra kilrekli kadirgalar uzun müddet 
denizlerde hAkim oldu. 

Bu gemiler kUrekle seyrediyordu. 
Beheri (-6 kUrekçl tarafından hare
ket ettirilen 20 kürek, gemiye saat
te 8 mil eürat veriyordu. Bu sürat, 
ikinci saatte 6, diğer saatlerde de 5 
mile iniyordu. Mahk(Unlardan, mUc
rlmlerden mürekkep olan kUrekçiler 
pek çabuk yoruluyorlardı. 

Okyanusta, denizlerin fenalığı, 8U· 

dan daha yüksek gemiler inşasını za 
ruı1 kıldı. Krlstof Kolomb, seyahati 
için tahminen 250 şer tonilA.toluk Uç 
Craveller yaptırdı: Santa Maria, 
Pinta ve Nifi.a. Bu gemilerin Uçer di
reği vardı, ve Venedlklllerin 16 ncı 
yüz yıldaki kadirgalarına benziyor
du. lki güvertesi, önde ve arkada 
kuleleri mevcuttu. İcabında kürekle 
de ftllyordu. 

Çıt Deylacı 

İşitiyorum ı 
- Jül Rönardan 

Sabahtanbcrl kft.h tavanda uçarak, 
kAh penceremin camına çarparak 
beni tAciz eden karasineği yakala -
yıp öldlirmiye karar vermiş, bİI' san
dalye almış, Uzerine çıkmıştım. 

Elimi uzattım, sineği yakalamak 
istedim. Kolum mu dokundu, çivileri 
mi yerinden oynadı, ne oldu bilmem? 
İki pencere arasındaki konsolun U
zerinde bulwıan ayna birdenbire ye
re dllftü. önündeki saat, şamdanlar, 
billOr tütün kAsesl ve iki bUyUk Ja· 
pon vazosu mUthi" bir gUrUltU ile 
yere yuvarlanarak parça parça oldu. 

Hayret ve dehşetle bakıyordum. 

Şimdi anneme ne cevap verecek -
tim? 

Avhda. köpek havlamıya ba.tladı. 
Bitişik odada haeta yatan büyük ba
bam beni çağırdı: 

- Bir gUrUltU ltltir gibi oldum. 
Nedir o? •.• 

Diye eordu. Ne söylediğimi bilmez 
bir halde cevap verdim: 

- Bir şey değil, bUyük baba ... 
Hokkamı yere dUşUrdUm de ondan ... 

Büyük babam başını yastıktan 

kaldırdı, dirseğine dayadı. Beftl11 bir 
çehre ııe yanaklarımı ok~arak: 

- Nasıl, yavrum... Dedi. GördUn 
mü? Beni sağır zannediyorlar. Fa
kat, hAl!'l keskin kulaklarım varmış. 
Çit deyince işitiyorum! ... 

Metin Levend 
VATAN: Bu köşeye, kUçUk oku

yucularımızın gönderecekleri kUçUk 
tercüme eserlerini dercedeceğiz. 

cTaliin mevcudiyeti itiraz götür
mez. Bir sabah, aksilikle uykudan 
kalkarsınız. Akşama kadar işiniz 

ters gider. Demek ki, vakaları sevk 
ve idare eden harici bir kuvvet var. 

Hafta Mektupları : 

TALiH 
Onpcalara: 

cTalt, malt işlerde, ticarette, hat
a sanayi ve edebiyatta da kendini 
gösterir. Tali, mUrakabemizden hariç 
olmakla beraber - bir dereceye ka· 
dar • cezp ve teshir edilebilir. Bu hu
susta size bir lkl 5ğüt verejim. I 

«Bazan iyi ve fena bir taliln, fik- şUphe felci mucip olur. Kazanmak, 
rinizde husule getirdiği teeuUre dlk muvaffak olmak için nefse itimat a. 
kat ettiniz mi?·· Tali size gUlUmse· ıamdır. Fikirde takrir ve teyit et -
dlği zaman dahill bir kuvvet sizi mek suretile bu hialeri iktisap etmek 
yükseltir. YtlrüyütUntız muzattera- mUmkUndUr. Tali, ekseriya, daima 
ne, elin.!~ serbest, zihniniz açıktır. eebat ll• elde edllir. İhınalct olmayı-

cTalısız zamanlarda da kır&'In, nıı, ltinlzde sebat ediniz. 
bezgin, bitkin ve beceriksizsiniz. Fa.- .. Metot, yani usul, tali için blr 
kat nikbin olunuz. Bahtıuzlık tıkır- yemdir. Mesainiz, muntazam ve iyi 
lerini uzaklqtırınız. Alçalan bUtUn bir dU.Uncenin mahaulU ile t all ve 
hisler birer ademJ muvaffakıyet ı- muvaffakıyet UmlUerl çofalır. 
milidir. cSebat, taııe galebe eder. Sebat -

<Korku, muvatfakıyetalzlitl do - klr olunuz. Yardnn ummayınıa. 
ğurur. Nefse kartı emniyetsizlik ve bldlr. Fakat, ret cevabı almayı ka-

Tarihi Sözler 
Söyliyenleri 
Biliyormusunuz 
Belki yüzlerce defa işittiğiniz, tek 

rar ettiğiniz bu tarihi sözlerin kim
ler tarafından söylenildiğini biliyor 
musunuz? 

Biliyorsanız ve bunu bize yazara~
nız ırtze bir kitap hediye edeceflS. 

ı - Para harbin siniridir. 

2 - Artık yapılacak tek bir hata 
kaldı. 

3 - Devlet benim! 

4 - DU!jUnUyorum, demek ki va
rım. 

lS - Bu; hata defli, cinayet. .. 
6 - Her şey k ayboldu, şereften 

başka ... 
7 - Ok yaydan çıktı ... 
8 - Biz buraya mtlletln arzuıı\le 

geldik. Ancak sUngU kuvvetile 
çıkarız. 

9 - Ülkeler!mln sınırlarında gU-

Serçe ve Güvercin 
8erpe dedi ~ine: 

- Bu karumaa kime, • :re f 
F aydan J'Ok Jdç klm&e79-• 

Ne ot 7eratıı, .., bir b&ıek, 
Yalnız uç Ye boy eöster! 

Cevap ven!l &üverclnclk: 
- Faydam yok, fakat eızllı: 

Kalbi ktrmam, ey serçerlk ... 
Faydalı o1A& blle 
llalbl kırmak niçin, neye t 

8. u. 

Faydall Bilgiler 
Biraz Çinde 
Dolaşalım mı? 

* Çinliler ipekten kı\ğıt yapmı

ya, hıristiyanlığın zuhurundan 120 
sene evvel başlamışlardır. 

neş batmaz! * Çinlilerin en makbul yemeği, 
10 - Cür'et, yine cUr'et dalma yaban arılarını kızartarak yaptıkla-

cUr'et!... rı bir nevi çorbadır. 
Dikkat ce"Vaplan ımtncl atltllnan 

SOD1Uldadır. 

BULMACA 

Bu Dairenin içerisinde 
Kaç Tane Halka Var? 

* Çinliler, kon~rken en çok, 
cS.adel> mAnaaına gelen •P'o> keli· 
mesinl kullanırlar. 

* Çlnde, akşam gazeteleri kırmı
zı renkli klğıda basılır. İtikatların
ca kmnm renk saadet getirirmiş. * Çinli çocuklar faydaeız ve e· 
hemmiyetsiz mahlfiklar addolunur. 
Babaları, bunlara bir isim takmayı 
bile dUtUnmezler , yalnı:z birer numa· 
ra verirler. Meeel& büyUfe numara 
el>, ortancaya numara «2>, kUçUfe 
de numara «3> derlennlf. 

Ata 8611erl 

btll etmiyen bir !ebat sahibine kar
şı uzun mUddet mukavemet edemez. 
Her merhamet, merhamet edilen IJey 
için nahoştur. Bilhassa, kendi nefsi 
için hlıtSedllen merhamet çok acıdır. 

tHer sabah ruhunuzu mesut mU
lAhazalarla besleyiniz. Sizi kuvvetten 
dllşUren, cesaretinizi kıran sebepleri 
muhltlnizden uzaklaştırmız. Tali, gU 
neşl ve ne,veyi sever. 

c.HUlya fena değildir. Fakat, se • 
bepıılz tenbellik ve uyuşukluk hUl • 
yalan mahveder. MUmkUn olanı yap 
mıya gayret ediniz. Tail, sanat, er· 
babını takip eder. Talil mağltlp et
mek için en mUhlm unııur bizzat net 
sinizdir. Hiçbir muvaftakıyetslzlllr 

yoktur ki, sebebi, kısmen siz olmıya· 
sınız. Çalışınız, talie karşı mUcadele 
ediniz. Her harp zeki\ sayesinde ka
zanılır. 

.. Bunları yaptıktan sonra bekleyi
niz. Tali ayaklannızın altına gele
cektir .• .> 

F. S ... 

Küçük Hikaye 
Doğruluğun 
Mükafatı 

İlkkAnunun soğuk rUzgAn pencere 
leri sarsıyordu. 

Feride; Uç yavrusunun açlığını dU 
9UnUyor, ne yapacağını, karınlarını 

nasıl doyuracağını bilmiyordu. Ya 
babaları, o gece de ı-JI boş gelirse ne 
yapacaktı?.. Bu ihtimal lle kalbi e
ziliyor, gözlerinin pınarlarında biri· 
ken Y8'1arı akıtmamak için kendini 
zorluyordu. 
Kapı açıldı. Zayıf, bitkin bir adam 

içeri girdi. Otuz bef yaşlarında ya 
var, ya yoktu. Kadri, çok n!'lmwılu, 
dürüst ve çalışkan bir demirci us
tası idi. Hayatmı fazlasUe kazanı -
yordu. Fakat, harp çıkınca vaziyeti 
boıwldu. Çal1'tıfı fabrika kapanm••· 
tı. 

Birkaç ay, evvelce taaarrur etURt 
para ile geçindi. Sonra parasız kal· 
dt. Bir iş te bulamadı. Sefalet başg!S~ 
terdi. O gUn, yine birçok yerlere baş 
vurmuş. hepıinden menn cevaplar 
almıştı. Ümitsiz bir halde evine dön
mU9tU. Odaya girer girmez cebin -
den, son beş kuruşu çıkardı, \'e: 

- Necdet, dedi, haydi git, köşe· 
deki sUtçUden kardeşin için sut al! .. 
~ ecdet, parayı aldı ve sokağa fır

ladı. Mlnlmlnlcik kardeşini sevindire
ceğini dUşUnUyor, seviniyordu. 

SUtçUnün dUkklnına varmadan ça 
murların üzerinde siyah bir şey gör
dll. Eğildi, aldı. Bu, maroken bir etiz 
dandL Açtr. İçerisinde bir deate bank 
not vardı. Saydı... Tamam elli tane. 
Hepsi de beşlik! ... BUytlk bir aen·et ! 
Necdetln gözleri bulanmıştı. Odala
nndakl ocakta bUyUk bir ateş yandı 
tını, muanın üzerinde sıcak bir çor 
ba, çeşit çeşit pastalar, meyvalar 
gUrl'" ~·ı • • '"n. Baba.sının, anneelnln 

§ H ayat öyte b1r romandır ki, an- n•terl yerine gelmişti. 

Hediyelerimiz 
Birinciye: Bir mürekkepli kalem. 

İkinciye: Bir para çantası 

üçUncUden ylrminclye kadar bi-

rer kit ap. 

21 inciden 50 nclye kadar 

kurşun kalem. 
birer 

Cevaplar, 23 ilkklnun alqamına 

kadar bilmece memurumuza gönde

rilmelidir. 

Cevaplar, !% ttkkA11un akf&AUJla 

kadar l'hderilmelldlr. 

ÇOCVB BULllACUI 
•• ,. •••. ı 

cak eon sayfaları okunurken mAnuı BUtlln bu.uar, soğuktan donan par 
anlll!ılır. maklannın arasında tuttuğu cUzda· 

§ İnsan, hayata ölmek için gelir. nı!l içindeki banknotlardan birinin 
Fakat ölmemlye çalışır. yarısı ile husule gelmişti. 

§ BUtUn hayat, bir saatte nakle- Necdet, olduğu yerde duruyor, dil 
dilebilecek bir hiklyedlr. şünUyordu. Ne yapacaktı? Nereden 

§ İnsan, zannettlfl kadar ne baht- geldiğ"ini bilmediği bir ses ona: 
1r ve ne de bahb!ızdır. - Necdet! Bu para senin değildir. 

§ Küçük şeylere, lilzumu ndan faz. 
la ehemmiyet veren adamların elin· 
den ek11eriya bUyUk teyler gelmez. 

~ İnsanların bahtlı veya bahtsız 
olmaları yalnız kadere değil, ahlak
larına da t&bidlr. 

Bunu sarfetmiye hakkın yoktur .. 

Diyor gibi geliyordu. Derhal ka
rarını \'erdi. Doğru mahallenin ka· 
rakoluna cttti; cUzdanı. komiserin 
masası Uzerine bıraktı. Vazife.sini 
yapmaktan mUtevellit bir memnuni
yetle evine döndü. Niçin geciktiğini 
anlattı. Babası onu, kollarının ara· 
sına aldı, alnından öptü: Sual - tyl yapmış.ııın, oğlum, dedi. ln-

1 - Canlı resimlerin mucidi kim? san sefalet içinde bile namus ve 
2 - Posta pulu ne vakittenberl doğruluktan ayrılmamalıdır. 

kullanılıyor?. 

3 - Fotoğrafı icat eden k im ? 

4 - A vrupanın en uzun nehri 
llangisldlr. 

Dotru cevap verenlere birer ki
t ap hediye edilecek. 

aa 

* Bu sırada kapı çalındı. Bu saatte 
relen kim olabilirdi? Necdet, kapıyı 
açtı. tyi giyinmiş bir adam içeri gir· 
di, ve: 

- Kadri uıta ile görUtmek isti • 

~~=================== 
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- Oğlwn, müsaade et te blru 
konuşalım ..• 

- Ne yapayım, koa..,...ak iQiD 
nyamaanı mı beldlye,jln f .. 

''\._ 

- Bu pantalonun kums.ııı yatmurdan ı;ekmez a." 
- BUAkil, l'ÜJM!9 ı&'CUikoe geDifler-

- Kardeşine teşekkür et. Sak, sa
na ku rabiye veriyor. 

- O kurabiye bea1m-

UIKAYE 
Develer Geliyor 

- Dann, dunn... çınn, çann ... 
Bu sesler her i;Un. erkenden, sa

bahın hUlyalı sislerini titretirdi; ne 
idi bunlar? Caddeden kervanlar mı 
geçerdi? 

- Dann, dunn ... çınn, çann ... 
Bildiğim bir şey varsa bu çan S<'S· 

teri başlayınca babam gülmlye baş
lar: 

Develer geliyor. oğlum. 
Der,• yine gUlerdi ... 
Her sabah şehrin donuk loş scs

ıılzllğini kıran bu sesler ne idi? De
veler nereden geliyordu? Sordum ba
bama. 

Dedi ki: 

· Gömlilmüş bır hatıra ..• Anlata· 
yım: Vllı\yette odamda, bundan yir
mi beş otuz sene evvel, bir gi.ln ça
lışıyordum, karşıma bir genç dikil
di, otuz yaşlarında bir şey, ne is
tediğini sordum. 

Biraz sıkılgan, elindeki kAğıdı u
zatarak: 

- (K ... ) nahiyesi açıkmış, bura· 
ya tayinimi lııtıyeceğlm, bu kAğrt 

arzuhalim ... 
Tahsilini, hizmetlerini sordum: 

- Beni kAtlpler tanır, evvelce on· 
!arla. beraber (Zaptlye ne:z.areti)nde 
çahşmı~k... Şimdi adada oturuyo
rum, hayatım son yıllarda çok di • 
kenll oldu... Tayin ederseniz nahiye
ye ~ınacağım tabii... İdadl tahıılli 
gördüm, fa.kat şehadetname alma • 
dan ayrılmak mecburiyetinde kaldım. 

DUzgUn konuşuyordu. 

- Birkaç talip daha var burası 
için, en ziyade üstUnlUk hakkı olanı 
gl!ndereceğiz, siz bir k!ğıda kıııa bir 
şekilde eski vazifelerinizi yazınız. 

Dedim. 

Hemen orada bir k!ğıda yazdı, 

yazı güzel, ifade açık, Uç gün son
ra emrini yazdım, dairede bulunma
dığım bir sırada alıp gitmiş, işe baş

lamış. 

Bir ay kadar geçti, ay başı, maaş 
veriliyor, mutemet benim aylığımı 

ufak bir za,.rfa koymuş, hesabını d:ı 

ufak bir pusula ile bu zarfa iliştir

miş, getirip masamın Ustilne bırak
tı, çıktı. Arkasından nahıye mlldU
rU içeriye girdi: 

- O, gel bakalon ( ş ... ), hayırlı 

- 'ÔlmUf vakalardan -
Daha bunu dlişünecek zaman 

bile bulamadım •.• 
- Burada kömUrU kaça alıyorsu

nuz? 
- Sekiz kuruşa ... 
- Ooo, gUnah, yazık... Ben size 

halis Rumeli kömllrllnU iki kuruş

tan temin edeceğim... KAtipler de 
ısmarladılar, bunu bır borç sayıyo
rum... Sekiz kuruşa. kömUr, ne insaf 
sız1ık... Siz parıısmı veriniz._ 

Reddedecektim, o sırada içeriye 
giren H. M. mUdUrU işe karıştı, do
laşık bir vaziyet hisli oldu, sıkıldım, 
reddedemedim. 

Nahiye mUdUrU benden yirmi lira 
aldı, evimin ndreslnl yazdı kalktı: 

Cuma gUnU, develerle göndcrece -
ğlm, sabah erken, çan sesleri duyun
ca kömUr geldiğini anlarsınız. hof 
onlar kapıya geleceklerdir a, her ih
time.le karşı ... 

Gitti, MIA gidiyor, evet oğlum: 
O gldiftir ki, gider, gelmedi hlll 

gidiyor. 
Fena değil, iki kuruştan kömllr. 

Sekiz nerede. iki nerede? Hem de 
ltömUrUn enfesi gelecek, kömllr ge
lecek, toz yok, marsık yok ... 

Evde de sevindiler. Bekliyoruz. Cu 
ma gUnU erkenden kapım vuruldu, 
seslendiler: 

- Kömllr geliyor, de\'eler geliyor, 
çan sesleı·ı ... 

H<'men giyindim, hakikat develer 
geliyor, işte çan ve çıngırak sesleri .. 

- Dann, dunn... çınn, çann •.• 
Sokağa fırladon, Dlvanyoluna a· 

tıldım, caddede deveye benzer bir 
şey yok, Cağaloğlu tarafına koş -
tum, o tarafta da deve yok... Gelip 
bir iki kişiye sordum: 

- Buradan kömür develeri geçti 
mi? 

- Hayır ... 
Tekrar Divanyoluna, Di\'anyoluıı· 

dan Cağaloğluna .. . 

- Dann, dunn ... çınn, çann_. 
Ortada. deve yok, fakat Df\'anyo

luna geçiyorum, çan sesleri Cağaloğ 
lu tnrafında.n geliyor, Cağaloğluna 
koşuyorum, çıngırak sesleri Divan· 
yolundan geliyor ... 

Evimiz Dlvanyolu ile Babı!U cad· 
desinin teşkil ettiği zaviyenin için· 
de. 

muvaffakıyeUer bekliyoruz 
falan :fllln dedik.-

sizden, Sesler işitiliyor, fakat develer 

-Size tqekkUre vakit bulama -
dım, af dlllyorum, hemen işe başla
mak, hizmet etmek emeli buna m!nl 
oldu ... 

- Muvaffakıyet dilerim, daha yük 
sek vazifelerde görmek isterim, bu 
benim için btr sevinç olur. 

Dedim, kAğıtlarımla meşgul olmıya 
başladım, iş baştan aşmıştı o !!ırada, 
kimse ile çene çalacak vaktim yoktu, 
fakat nahiye ml1dUrU ayrılmıyor, 

oturuyor, nahiyenin yollarından, bah 
çelerlndcn, tarlalarından ... anlatıyor· 
du ... 

Bir aralık ~im ki: 
- B8'k& bir dlletfnlz var mı? 

Nahiyeye alt.
- Hayır. 

Fakat bu hayır kelimesi dudakla
rından döktilUrken yutkunduğunu ve 
gözlerinin benim masamın üstünde 
duran maat zarfına takıldığını hls
setttm. 

U!ak bir tereddttt geçirdi. Sonra 
dedi ki: 

- KömUr aldınız mı, kışlık? 
Birdenbire bu sualin sebebini an

hyamadım, l!kin kış gözUmiin önn
ne geldi, hakikat kış kapıyı çalmış
tı. ufukları ışıksız bir derinlik sarı
yordu, ağaçlann dallarında gamlı dU 
şUnceler tlfremlye başlamıştı ..• 

Nahiye mtldUrUne ceva.p verdim: 

yorum. 
- Benim, bir emriniz mi var? 

- Oğlwıuzun bulup karakola tes· 
liın ettiği cUzdan için... Komiser, 
cUzdanm bulunduğunu, bulanın da 
kUçUk bir çocuk olduğunu söyledi. 
Bu nAmuslu yavrucağı görmek arzu
sundan kendimi alamadım. 

Dedi. Necdetin saçlarım okfadık
tan sonra ilAve etti: 

- Ben, Adapazarında bUyUk bir 
fabrikanın mUdUrtıyüm. Eğ~r oraya 
gitmlye razı olursanız ustat>qılığı 

size vermlye hazırım. 
Kadri sevinçle: 

- TeşekkUr ederim, dedi. Ne za. 
man emrederseniz ... 

- O halde yann sabah Galatada 
ki merkeze geliniz, beni görUntız. Şu 
nu da avans olarak alınız, ihtJyaçları 
nızı temin ediniz. 

Dedi. Ve Necdetln sokakta buldu
ğu cüzdanı masanın Uzerine bıraktı. 

Cüneyt TalQ 

Tanesi Kaça? 
Çocuk - Şu cameklndaki ~er

lerin tanesi kaça 1 
Aktar - Bir kuruş! 
Çocuk - Bir kuruşum yok. Yal

nız yirmi param var. Şekerin bir ta
nesini, yarım oluncıya kadar ağzrm
.da tutabUirmtynn ~ 

yok. 

Böyle kaç cumalar geçti, bllmi· 
yorum, ve kaç cuma sabahın alaci 
karanlığında deve çantan işiterek S(. 

kaklara uğradım, hesabını yaradan 
bile bilmez ... 

Fakat iştP. çan sesleri işitiliyor, 

ya develer nerede? 

Bir gün dayanamadım, .sokağın do 
ncmeclndekl arpacı dilkkAıuna git • 
tim, arpacıya sordum: 

- Bu deve çanlan nedir bu ses
ler her sabah nereden geliyor? 

-- Ne dev('sl? Ne çanı? Köşedeki 
mUcsscsenin bahçesindeki su tulum
bası, sabahları çekiyorlar, bu sesler 
o tulumbadan geliyor, işte ... 
DUkkllnın yanındaki parmaklıklı 

kapıdan girdim, lkl hademe nl>beUe 
bUyllk bir tulumbanın bUylik çembe 
rint çeviriyorlar ve tulum banın !:11.rkı 
her dönüşte bu sesleri çıkarıyor: 

- Dann, dunn ... çmn, çann ... 
Damarlarımdan ateşli bir şeWe 

geçti, ve tulumbanın deve çanlarına 
benziyen sesleri biraz da kulakları
mı sağır eden korkunç bir gllrilltU
ye döndU ... 

Haftalardanbcri ne tlmiUe yqa • 
nu.şım, ne akıntıya kürek çekip 
durmuşum. 

O zaman yirmi lira benim hemen 
bir aylık geçineceğim idi, bir ay bu 
yUzden çekmediğim azap, ıztırap kal 
madı, kış geldi, dünya ile beraber 
bentnı de hayatımı donuk bir kefen
le örttU. 

Sonra sulh mahkemesine mUraca
at: ettik. Bunu hisseden nahiye mU
dUrU derhal başka bir dairede bafka 
bir ite geçti, orada aradık, bu sefer 
1stanbuldan a.yn!dı, sade benim de
ğ-il, daha birçok memurların da ma· 
a.şlannı bu sın etle kömür deva! 
yaptı ... 

- Baba, sonra ... 
- Sonra develer geliyor, oğlum ... 
GUlUşt.W<. 

Babanı paltosunu aldı, sokağa çı

kacak, ben balkondan caddeye bakı
yorum... İnanılmaz hakikat- Tram
vay yolundan sıra sıra deve katar
ları geçiyor, kömUrcU develeri .•• Ve 
çıngırak sesleri gUneşsiz ve ses.siJ 
sokakların donmuş kalbini yırtıyor 
kalbimizde çınlıyor,_ 

- Dann, dunn ... çınn, çann ... 
Haykırdım: 

- Baba, baba, develer geçi.yor ..• 
Cevap verdi: 
- Develer geliyor ... 
Bana inanmamıştı, ben hakikat 

develer geçtiğini anlatmak istemif 
tım, fakat sokağa çıkınca kapının 

önUnde kaldı. Durdu, baktı, ba}(tı bu 
develere ..• Sonra başını kaldırdı, göz 
ıerimlz çarpıştı, ikimiz birden hay· 
kırdık: 

- Dm·eler geliyor .... 

Sema Aydofaa 
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Şeker FabrikalanmızmAv upa, 
Amerikaya göndereceği gençler 

Stajiyerliğe Muhtelif Liselerden 
42 Genç Kabul Edildi 

Mimari Kıymeti Olan 
Türbeler 

Maarif VekAleti tarthl kıymeti " 
yüksek o!nn tllrbderin tamiı:i:ne ve 
bunlarm mimari kıymetleri Ust11n 
olanların da birer müze gtbi umu -
mn açılmasına ka:?'M' vcnniı} ve mi
mar M addi tstanbuhı. göndermiştir. 

Müzeler eskiden İstanbul müzeler 
umum ınUdUıiUğtlne bağh idi. Şimdi 
Topkapı sarayı mUdilrlUğUne bağ -

Ankara, "(Huııuei) - Şeker 1 şot, Mehmet Acarla, Avni Oza· lanmıştır. 
fabrikaları kısmen Avrupa ve tay, Lutfi Pekcan. Ayasofyadakl Mimar Sinanın tür

Amerikada, kısmen de Ankara Denizli lisesi : Faik Kurtar, belenle Yavuzun ve Fatihin ttirbe -

·Ba+ Dit,. lfme~G'rip, .. &omatizma 
levralji, ~ınkhk ve 'Rütiio ~ow Derhal Keeeı' 
icabında tünde 3 kaşe ahnabilir. ~tNDEN SAKlNINIZ 

HER YERDE PULW KUTIJtARI lSRARt.A iSTEYiNiZ. 
Ziraat enstitüsünde bir miktar Ali Uslu, Halil Bengi. leri birer müze halinde nçılacaktrr. ~- .t .. , 1 • • 

talebe tahsil ettirecektir. Antep lisesi: Abidin Gürler, 
Şeker fabrikaları umum mü- Ahmet Koral, Evranos Baldıran, 

dürlüğü bunun için vaki müra- Mustafa Öğuz, Mitat Tuğay. 
caatlerdcn en iyi not alanlar ara· Kastamonu lisesi: Avni Öz
ııında 50 talebeyi tefrik etmiş ve benli, Mustafa Topçılar, lsmail 
çiftliklerinde bir sene müddetle Çevik, Hüseyin Bertan, Osman 
staja tabi tutmuştur. Bunlardan Vural, Rifat Ersoy, Nevzat Seç· 
en iyi evsafı haiz olanlar arasın- 1 kin. 
da en başta gelenlerden on ka· Pertevniya) lisesi: Süleyman 
darını Avrupa veya Amerikada, Bingöl, Osman Özçandarlı. 
yirmi kadarını da Ankara Ziraat Kütahya lisesi: Nafiz Sonat. 
enstitüsünde tahsil ettirmek üze· İstanbul lisesi: Bürhan Anıl, 
re tefrik edecektir. Orhan Fırat. 

Stajyerliğe kabul edilmiş olan V cfa lisesi: Cenap Kandemir-
gençler gunlat>dir: oğlu, Zeki Akbey. 

Kabatas lisesi· S Adli Konuk- Diyarbakır lisesi: MeHh Alp-
çu, Samih Ala~b~yoğlu, Aziz arslan, Ke?'al. Gör~?'.oğlu. 
Tanrısever, Emin Akkoç, Ali .~fyon ,Jısesı: Mufıt Denge], 
Baf3.rcl, Taceddin Uray. Dund~r K_ara?va: 

B 1. · ı· 'l B Eskışehır lısesı: İsmail Can, 
ursa ıscsı: smaı ayram. Al" R G·· •1 . . E H kk K ı ıza uray. 

Lo~~: Çu
1{~~~ ge, •

1 
as tık Caya, Edirne lisesi: Haydarocklin Şa-

uuı ~tepe, n ' ı l oş· 1 Zck" E k na, ı ge. 
un. Balıkesir lisesi: Cihat Bilgihan, 

Kars lisesi: Bahri Bağdaş, ll- Sadettin Kılıç. 
han Kalkanoğlu. Kıbrıs lisesi: Zeki Turgay. 

Adana lisesi: Kemal Asova, Stvas lisesi: Turhan Başyurt, 
Sülyman Gökler, İlhan Başgöz, Behzat Akkan. 

İzmir lisesi: Ad.nan Meriçten, Kayseri lisesi: Ali Öztürk, Ali 
Hamdi Alkan, İbrahim Mutaf, Çorlu, Fethi Yazar, Ahmet Tur-
Rifat Türköz. gay. 

Konya lisesi: Ragıp Tabaklı, Er.lurum lisesi: Ali Rıza Er· 
8ydın CanS1z, Mükremin Yal· ya~an. 
çınkaya. Malatya lisesi: Müştak Ço-

Haydarpaşa lisesi: Rahmi Gir· banlı. 
ginkoç, Şemsi Altay, Ahmet Şo· Trabzon lisesi: Sabri Malkoç. 

Kazalara Fazla Ebe 
Tayin Edilecek 

Belediye kalabalık kazalarda 
fakir halkın ebeye olan ihtiyacını 
gözönüne alarak bu gibi kazalar
da hel~diye ebelerini artbmııya 
karar vermiştir. 

Yeni bütçe ile çoğaltılacak 
olan kaza belediye ebelerinden 
sonra lstanbulun civarındaki köy. 
!erde ayda otuz lira maaşlı ve on 
lira zaruri masraf alacak olan se· 
kiz köy ebesinin de 2 l 00 lir~ tu: 
tan tahs' atları Sıhhat ve lçtımaı 
Muavenet Yekaletinin emrile ay· 

rılmıştır. 
Diğer köylere de t 941 bütçe· 

sinde tahsisat konacaktır. 

Yeni Neşriyat 

KeşfUzzunün Basıhyor 
Profesör Şerafettin tarafından ha

zrrlannn bOytik TUrk a.Ilml KA.Up Çe
lebinin (KeşfUzzUniin) adlı kitabı 
Devlet matb:J.a.rmıda basılmıya baş· 
ıanmıştır. Şlmdiye kadar 30 forma· 
sı basılmıştır. Profesör Şerafettin 
bu kttabı KtıUp Çelebinin şimdiye ka 
dar garpte ve şarkta basılan kitap -
larile ve el yazması nüshalarla kar· 

şılaştırarak haZirlamaktadır. Şim
diye kadar basılan bUtUn nUshalann 
yanlışlarla dolu olduğu anlaşılmıf • 
tır. Kltip Çelebinin bu !J ~yııclmtle?t 
eserini vaktlle basarlarken fikha ait 
kısımları bulunmamıştı. Profesör 
Şera!ettin bu kıSımları da &yazıt 
kUtilphıı.ncsi mUdUrU merhum lsma
il SaU>in kitapları arasında bul-nuş· 
tur. Bunlar da neşredllecektlr. 

Eski Kitabeler 
.Maarif Veklleti' lstanbul mezarlık 

Jarında bulunan 'tiazı mezar taşları
nın t'otoğrafl nnı mWıim f<.od:ıkl.l.r -

tıklar yaparak m~raklıtaroan .satın 

almıştı. Şair Pertev Paşanın 1-.afidl 
Nurullah da ylnhi aened<'nt>crl ta

rihi Juymetlcrl ytiksck Türk alim
lerinin, hattatıann, şeyhulisU\mların 

mezar taşlıı.rmın hem kitabetlerini, 
hem de fotoğraflarını toplamıştır. 

Şimdi birçokları yok olan bu ta.şla· 
rın da neşredilmesi esas itibarile ka· 
rarla.şmıştır. Vekalet ve yahut ta
rih kurumu bunları da satın alacak 
ve neşrcdilecektir. 

lslam Ansiklopedisi 
Maarif VekAleti tarafından mUt:e

hruısıs bir heyete tercUme ettirilen 
lsltlm Ans1klopedistnin beş forma • 
tık ilk faslk1llU d&vtet matba.asuıda 
basılmıştır. Yakmda neşredflecektlr. 

* Bilgi yurdu - Bu aylık lllın ve 
san'at mecmuasının 39 uncu sayısı 
çıktı. Cebelitarık hakkında esaslı ma 
lQmatı ve kıymetli yazıları cAmidir .• 
DE~tz - Bu kıymetil mecmuanın 

66 ncı sayısı çıkmıştır. Yunan donan
ınr.stle Tara.nto taarruzu hakkında 
mühim makaleleri ile lsitlfadeli yazı. 
l rı okunmıyo. değer. 

Muhtekirler Mey
dana Cıkanlacak 

' Muhtekirlere karşı çok şiddetli 
tedbirler almıya karar veren Ti
caret Vekaleti fiyat mürakabe 
komisyonlarının kadrolarını ge
nişletmek için tedbirler almıştır. 
Bu karar üzerine bugün mıntaka 
ticaret müdürlüğünde fiyat mü
rakabe komisyonu için alınacak 
yeni memurların imtihanı yapıla· 
caktır. Bu yeni memurlar eski 
tecrübeli amirlerin idaresinde ça
lışacaklar ve her ne bahaStna 
olursa olsun ihtikar yapmıya de
vam eden fırsat düşkünü tüccar
ların meydana ç.karılmasma ça· 
lışacaklardır. 

Amca Hüseyin Paşa 
Vakfı Tamir Edilecek 
Saraçha.nebaşında. Amca Hüseyin 

Paşanın yaptırdığı sebll, cami mek· 
tep, medrese ve çeşmeden milteşek
kil içtimnt ynrchm ve irfan müesse
sesinin mimaı.1 hususiyeti ve tarih! 
kıymeti şehir mUteha.ssısıs Prostun 
nazım dikkatini çektiği için bu man 
zumeyl bir meydanın ortasına alını· 
ya karar vermiş ve bunu yapmak i· 
çin de birçok tetkiklcnk bulun • 
muştur. Esasen her ecnebi ve sa
natsever seyyahın şebekeleri önün
de saatlerce durduğu bu manzume 
son zamanlarda yıkılmıya başlamış
tı. Evkaf ve belediye bu pırlanta 

tarttı yadigAnnı ayni zamanda ta· 
mir ettinniye karar vermişlerdir. 

Doçentlerin imtihan 
Talimatnamesi Değişti 
üniversite heyeti üniversite do -

çent imtihan talimatnamesinde ye
ni bir esas kabul ebniştlr. E\'Velce, 
imtihana talip olan doçent yabancı 
dil imtihanını g~Ikten sonra asıl 
imtihanı aylarca geciktirmekte idi. 
Bundan &onra, doçentler önce tezle· 
rlnl verecekler, tezleri kabul edil
dil<ten sonra yabancı dil imtihanı 

geçireceklerdir. Bundan başka, asıl 

imtihanda tez verildikten iki ay son· 
ra venlmiş olacaktır. 

Piyasada: 
Bir gUnlük lhracatımıı: - Evvel· 

ki gün yabancı memleketlere 163,000 
liralık ihrncat yapılmıştır. Bu lhra· 
catta tsvıı:rcye yapılan 72 binliralık 
tUtUn ve ttalyaya yapılan &2 bin li
ralık derl nnzarı dikkati celbetrnek· 
tcd!r. Aynen Finla.Ddiyaya deTi ve 
b:lraak görıderllııBştlr. 

Zahlre bWlğl genlşletilecek 

Şehrimlz<le kurulmuş olan hububat, 
nakliyat ve yağlı tohumlar lhracat
Çlle.r birliği genişletilecektir. Biri.iği. 
mlze Samsunda kurulmuş olan ayni 
maddelerin ihracatçılar birliği de il· 
hak edilmiş ve Samsun blrliği kaldı· 

rılmıştır. Bu maddelerin ihracat fa · 
aliyetı için l&taribul merkez ittihaz 
edilmiştir. Samsundaki muamelM. 
'.Ncaret Vekaletinin cmrfle İstanbul 
birliğine devredilmiştir. 

Sahibi ve Neşriyat MUdilril: Ah.mel 
Eıuln YALMAN - Bıı.slldığı --rır: 

.. ,,. . . , . 

Polisle: 

Cezalandmlan toförler - Ba- '(ABDEST aoz·A 
zı şoförlerin yakın yerlere gide· .._ ._.._ -1'4 . 
cek yolcularla pazarlık ettikleri dedi........., l!81"1fter l!tA S ._-la le y-ı Pas 
ve iki m~i para aldıkları yapılan .-~ ~ ; y•u 1•... 1 .,. .. 11Uf • 
şıkayetlerden anlaşılmıştır. Zabı· hııma ye Sacalan 'fl7ealer de Basıl 01111". UZllD-
ta bunları şiddet:e takip etmekte. llllllan 4 lletrellea 10 •etr~ Kadar Olan ini 
dir. Dün bozuk taksi saatlerile Solaoalllar &ammızı 111191'811 Bir Çok TebllkeU 
:~:~~r~ 6 şoför tecziye edilmiş· llutalaklara Yel Açariar. lhmlardall IEartalmall 

Bir hamal otomobil albnda lça la Blrbacl Dewa TlllOnı.r dır. Katalana lçlade 
kaldı - Şoför Kemalin idaresin· Tanı latlmall Yaulnbr. Ber Eczanede Balm11ır. 
deki 2032 numaralı otomobil, Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Reçete ile satılır. 

dün Köprü üstünden geçmekte TİMOFUJ TİMOFUJ TIMOFUJ 
iken hamal Nccmeddine çarp· \ ' ' 
mıştır. Otomobilin altında kala- ••••1••••llilim•••••lllİİİlm•••••lli-••l-

1 

tak ağır ve tehlikeli surette yara· 
lanan Necmed.din, Cerrahpa§a 
hastahanesine kaldırılmıştır, 

Dinamitle yaralandı - Kara
gümrükte oturan kapıcı Hüseyin 
dinamit kapsülünü muayene eder
ken kapsül patlamış, Hüseyin 
gözlerinden ve bacağından ağır 
surette yaralanmıştır. 

• !" r "r:"J' . ;•,-:\1:.., ~,.;;.~~,ıo;: :1. •.••. , ....... '""'"~ ' • • ,. ' "' • ·~"· .~ . ~ 
\. • l' • ' v .., l • • • • 1~ . ~. f#' .. ~ ·' ~·. ··-~J 

Tasara-uf eırnelt) 
·isleyen •iri ••• 

Kunduraların tabanlarını köruhiik iç io 
çoraplarını yırtıyor. 

Fakat ucuz lamba mübayaa ~tmeJ<~u·· 
retile ayni şekilde hareket edenler az 
değildir. Bu ampufların ne derecede da; 
ha pahalıya çıktığı elektrik fatuJası öde• 
nildiğinde tezahhür eder. 

Musadere edilen noksan ek
mekler - Şişlide Halaskargazi 
caddesinde 2 S 1 numaralı Osman 
Keçelinin fırınında yapılan arama 
neticesinde tartısı noksan 105 
kilo ekmek bulunarak musad~r~ 

tLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM~J Hakiki bir tasarruf yapmak Tstersenl2 
1daha az cereyan istihlakma mukabil en 
bol ışık veren T U ~ G S RAM ampullarını 
almalısını~ 

edilmiştir. 

Tramvaydan düştü - Tepe
baııında oturan Bohor kızı Caya 
evvelki akşam Beyoğlunda tram
vaydan inmek isterken düşerek 
başından yaralanmıştır. 

Yangın bqlangıcı - Dün Ga

lata.da Büyükhendek caddesinde 
Suzanın ve Beyoğlunda Şairziya 

paşa caddesinde Moizin evlerin· 
den yangın çıkmı§ ise de siraye
tine meydan verilmeden söndü· 
rülmüştür. 

Sayın Bayanlar: 

BAYAN 
l\lnğıwısı size ipekli 

OBLARININ 
Yeni kolleksiyonunu \le el lle 

lş1enmı, 

Yln Kazakların 
zeagln ~eş.ltlerlal takdim edlyor. 

BAYA. 
Mağıızasmda en l90D moda 

Kadın Çantalarının 
Muhtelif çcşltlerlnl de bulaeak
smıT~ t UklAI cnddesl No. 283 

BAÇOPOULO 
pasajı karş151nda 

Her yemekten sonra (Ünde ilç d•fa mııatazaman 
dişlerinizi fır;,çelayınız. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Tahmin bedeli İlk teminatı 

600,00 45,00 

67,50 4,86 

54,00 4,05 

Aksaray yangın yerinde Mimar Kemalettin 
mahallesinin Şeyhnameci sokağında 13 UncU 
adada 44,50 metre murabbaı sahalı arsa. 
Aksaray yangın yerinde tnebey mahallesinin 
Tiryaki Hasanpa.şa sokağında 62 nci adada 
1802 harita numaralı ve 13,50 inetre murab
baı sahalı arsa. 
Sa.matyada Seyit Ömer mahallesinin Taş
köprUJU zade sokağrnda 248 inci adada 79,18 
metre murabbaı sahalı arsa. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukanda yazılı arsalar .ayrı 
ayrı satılmak Ozcrc açık artırmıya konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve 
muame!At mUdUrlUğU kaleminde görtllecektlr. İhale 16/ 12/ 940 pazartesi 
gUnU saat 14 le Daimi EncUmende yapılacaktır. Taliplerin Uk teminat 
makbuz veya mektuplarlle ihale günü muayyen saatte Daimi Encümen-
de bulunmaları. (11312) 

1 g 

Lira 
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A VRUPADA HARP DEVAM EDERKEN .... 

Tatlı Yiyip, Tatlı Konuşmağa 

Her zamand;ın ziyade ihtiyacınız var. 

H c 1 EKIR 
Mamulatı, yenecek tatlı şeylerin en iyileridir. 

EMNİYET SANDIGI İL.ANLARI j 
Taksitli Emlak Satışı Sekiz 
Senede Oıo 5 Faizle Ödenir 

SemU 

Kasmıpa.şa Seferikoz - Kadı Mehmet 
mahallesinde Mcsçit, Piyade ııoka-

Cinsi 

ğmda eski 16 yeni ıs. 16 No. taj. Ahşap ov/ 
üskUdarda Kara Davutpaşa mahalle-
sinde Büyük Hamam sokağında eski 
16 yenl H No. taj 14, 18 No. lı. 
Paşa.bahçe Ahmetefendi mahallestn

Arsa 

l\Iuluwımcn 

kıymeti -
aoo 

200 

KABIZLIK 1 2000 - %000.- .--:71• de eekl Tepe, yeni Rıfatpa.şa &oka-

HAZIMSIZLIK 
Mi DE 
EKŞiLiK VE 

YANMALARINA 
karşı, fazla veya içkili bir 
yemekten sonra hiMedilen 
AGRl ve ŞiŞKiNLiKLERE 
karşı zararsız ve faydalı bir 
çare olan: 

aluuz. 

MİDE VE 
BARSAKLA.BI 
alıştırmaz ve zarar vermez. 
Horoz markasına dikkat. 
Tercihen büyük şhıele:-ini 
alınız. Zira daha ekonomik· 
tir. 
Yalnız toptan İçin : Yeni

postahane arkasında 3 1 No. 
da MAZON ve BOTTON 
Ecza deposu. 

1 1000 - 8000.-
2 '750 - 1660.-

' !500 = 2000.-
8 260 - 2000.-

S5 lOt - 3500.-
80 ıso - 4009.-

889 2e - 6008.-

Türkiye it S-..__ para yabn:aak:Ja yalnız para M
rildirmit olmaz, •JlJI zaımınde taljbjnjzj de denemif 

olanunuz. 
KeıtJdeler: 4 Şubat. 2 Mayıs. Kamheralı ve lu.unbara&n: be-
l Afaıatoa. S 11dacl~ ta- ııa.plarmda en az eW llrası bu-

rUüertade y.apdu la t- kuraJa dallll edillrle.r 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 8000 (Sekız bin) lira olan :>O ton rez.idU yağı 

17 /12/ 1940 salı günU saat: 15 de kapalı zarf usu!U ile Ankarada idare 
blnOSinda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 600 {Alt.ıytiz) liralık muvakkat teminat 
ııc kanunun tayin etti~ veslkalarr ve tekliflermi aynl gün saat H de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri ıa.zımdır. 

şartnameler parasız ol:ırak Ankarada malzeme dairesinden, Ha.ydar-

ğında eski 12 No. taj 8 Ahpp ev ...... , 
BUyükada Meşrutiyet mahalJesinde Sarnıcı, kuyusu 
Muradiye, MuraUı sokağında eski ve bahçesi olan 
1a, 13 M:Q. Y«ti 13 No. Iı. ev 9000 

1 - Arttmna 18/12/940 tarihine dllşen çarşamba. gUnU yıı.pılacsl' 
vo 13 ten 15 e kadar devam edecektir. 

İhale arttırma sonundıı en yUksek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen laymeUn yüzde 15 l nisbC" 

tinde pey akçesi ya.tırmak Uızundır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı sekiz senede 

sekiz müsavi teksitt.e ödenir. Taks1Uer % 5 faize tAbldlr. 
4 - Ta.ksltler ödeninclye kadar gayr.imerıkul Sandığa. birinci dert"' 

cede ipotekli kalır. 
5 - Binaların fotoğraflan Sandık dahilindeki satış salonunda ~· 

hir otunınaktadır. Fazla tafsiltıt almak it;in salona mUracaat edilir. 

Emlak Almak Ve Satmak 
isti yenlere 

htanbulun her semtinde her çeşit emlfık almak ve .sabnak 1çln el\ 
kısa yoı s~ salonumuzun ziyaretidir. 

Satıcıdan alınan teşhir ficreti: B1r llra.dan aşağı olmamak Qzcrc Uç 
ay için bin lirada on iki buçuk kuruştur. Satıştan sonra başka ocret 
almmaz. (11301) 

A TA 
tarafmdan almmas, pyct 

fr bir mili;talızardır. 

BARSAK SOLUGANLARINA 
Kaf1t gayet tesirlidir. Barsak 110Jul'..anlarının büyüklerde ve 
küçüklerde selM'.p olo.cağı tehlikeler göz önüne alınarak solo· 
can lıasta.ııklarında bunu kullanmaları faydalıdır. 
Heklmlerlmlze ve halkımt7.B tavsiye edilen bn milstaıı.z.ar her 

eczanede bulunur Reçete ile satılır. 

Katuu 25 Kuraştar. 

l)lmlR TİYATRO"U 
KOMEDİ Kl~l\11 

Fransız Tiyatrosunda 
Bu akşam 20,30 da 

DADI VATAN MATBAASI .'e ,, paşada tesellllm ve sevk şefliğinden da.ğrt.ılacaktır. (11858) 


