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SiYASi SABAB GAZETE Si 

Köyden 
Diğer 
Sesler 

Hasan Babacan Çavuş 
l'T\Ünevvenere tavsiye e

diyor: "Köylüyü köyünde 

9Örün• ... 
ll?an: Ahmet Emin YALMAN 

lll 8 tiraf etmeliyiz ki vatanda§· 

O\ıa l.ık terbiyemizde büyük 
llıd ıılnr vardır. Çoğumuz ica
cr a vatanımız için canımızı 
'k~Yi biliriz. Fakat bazan kü-
0 

1 
1!. ınaddi fedakarlığa liiEum 

,.:;ren bir i1te kaçamak ve im
fl ararız. kanunların zayıf ta-

i 'r!~ı keşfetmeğe çalışarak es
li ~r ı hile zihniyetinden hala 
~ ul~rnadığımızı gösteririz. 
k 11.rıci münasebetlerimizle a
• ~!ı olan en küçük bir hadise, 
•ı:>ırıı •• 

Pasif Korunma Tedbirleri 

İstanbulda 95.000 Tane 
Sığınak ve Siper Yapıldı 
Bir tehlike halinde 600,00..0 
Vatandaşı Koruyabilecek 

\ "Uilyet sefer~rllk mtidıirlllğii tarafından yapılan 
bir teftiş netlc~lnde, ~hlr l~lnde yapılan ıııtınak, 
korunma hendeği ,.e korunma wlperl adMlnln 911 hine 
baliğ oldutu görtllmüştUr. Anrak '"1 teftişten, ~·apılan 
slpe.rlerclen bir knımının hıtendlkf rlhl olmadıkları 
görülmü'}. sahiplerine i<'Sp Men tenblhatt.a bulunul
muştur. Uç kattan aşalı kirrlr lnıp.atı lhth·a eden 
ııemtlerle ahşap lnt'&lltfan müttkkep mahallelerde l'ı
ğınaktan ziyade ch·ardakl meydanlar ve hAli ara7.lde 
yaıııtac•ak ııiperlerln daha faydalı oldufu anlaşıldı.tın
dan bu ı;emtler l'lakinlerine ona göre teınblhat yapıl-

- ·~ 

muıtır. Bunun l(,'!ln bW'ftlarda hinlerre ınüşterek ı>iııer 
ve tııtınaklar ln!ja edllmlştlr. Seferberlik mlidlirJiiğü 
Ü!itU kapalı Mlper '~ 51ğınak )"apamı,~ak kadar fa
\dr halkla ınl'!'lkfl~ mahallelerin ch"arlanndakl hoş a 
ra:ıl~ e lıııtll nı•ık siperler de inşa cdebfuıc·eklerlnl ala
kadarlara hilılirmlştir. HAien inşa edilmiş bulunan 
ı;ığmak, wı !ilJıerlerde.. tehlike vukuunb 600 bin kişi
nin ııaklanabllet'e:ğl anıaı:ılmıştır. Bundan sonra )&

ıııla. ·ak ıı .. rn 8',·ık ıdpP.rlerle bu miktar 700 bin kişiye 
kadar çıkanlnuş ola<-.aktır. 

~Devamı: Sa. 4, Sü. 5 te) 

Askeri Vaziyet 
YAZAN: Emekli Albay 

Mecit $AKMAR 
Almanlar ı 7 Ey ifil gündüz ,.e 

gece hücwnlannm en mfthlm
lerlnl )ine Londra ,.e Kent Kont
luğu mıntaıluına yapmı~lardır. 

Ha,·anın bulutlu olması İngiliz &\" 

tayyart>lerinln önlemefrini süçleş
tinnlştir. Gece büeumu uz.un sür
müıtür. Bugün tali müdafaaya 
gtllmenıl"tlr. 

tııgUlz keşif tayyareleri ıündll
zün Brltanya Aduı etrafında 

keşif uçuflarını flıklqtırmı,ıardır. 

keıtlt netkelerln11 göre &'~eyin 
bombardımanların bütün kuv ... ·e
tl hllhasııı.a .Man~ denlz.I llmanla
nndakl Alman l11tll& haz.ırhkları
m bo:ımak mabadı üzerinde top
lanmıştır. Şiddetli baraj ate.,ıerl
n'e rakJnen Alm&n tayyarelerinin 
daha )Ukı;ekten «elerck ..,-e ileriye 
doğru pike ile dalarak tehllkell 
bir hareketle bombalarını attık

lan anlqdmaktadır. 

a ~ın birden merak•mızı ve 
a~11Yetimizi ayaklandırır. Fa
la ~ha büyük bir ehemmiyeti 

11 ıç davaları kar§ıaında ayni 
tralc l" k .. . 

Re,n1t Birani"yl işgal eden iki 
ttaıyan motörlü blrlllfnln ge
rlııinden takviye kıt'alan seı
mekf.edlr. Bu mc,·klln 180 kilo
metre kadar J&rlnnda lngıllderln 
mühim tayyare meydanlanndan 
Menıa Matruh gelir. Bu harekl\
tın uıl hedefi şarki Akdenndekl 

i
l lnıill:ı fllosıınun en mühim deniz 

t\sııü olan bke.nderlyedlr. Hare -
• kit lnklf&f ettikçe bt'llum'un ce-

11 
ve a a ·ayı gostermeyız. 

taııj birlik ve topluluk duygu-
1u bu bakımdan henüz tama
: ~.lcavramadık. Alakalarımız 
ıı::. 1 geçim sahamıza, kendi §eh- a 
a ~e. 'k.endi köyümüze dağılı-
a r. Memleketin müıterek can 
ltıarJarı olduğunu, birimizin 
trıfaatj hepimizin menfaati ma-
• 

1na geldiğini her vakit gözö-
ıırıd 

~ e tutamıyoruz. ' 
Eter bu böyle olmasaydı 'köy 
~.l.eleri umumi hayatımızda 

Utün başka bir yer alırdı. 
:_ l?ıernlcketin nüfusunun büyük 
""U ltöylü olduğunu, temeli 
ı/~c d~anmıyan her inkişa

I lcoltaüz kaldığını kavrardık. 1 

da buki köy iılerinden ara sıra, 
tta hatır için bahsediyoruz. 

Urlc ltöylüsi.ı · Türk münevveri 
ırı L · aponyalı, Patagonyalı ka-
~r ıneçhul bir insandır. Hali ne
t , ruhunda neler var, neler is· 
Or} Bunu pek uzaktan tahmi

• 

~-~.alkışıyoruz. Koy için düşün
ıtit~rnüz tedbirlerin birçoğu ka
ttic~~crinde kalıyor, çünkü köy 
ltllklt edilerek, köylü ile danııı-

En büyül< hava hücumlarına rağmen Manş deni zinde hala pervasız dolaşan lngiliz harp gemileri 

Yapılmamıttır. 

i Buıı.un bir tek istisnası vardır 
il~ da yeni köy eğitmenleri teş• 
. atı Ve köy enstitüleridir. Umu
l>'ctle yarına ait hazırlıklarımı

İagUtereye taarrm 16' . . . Din blylk bir bava 
içıa aazırbkıar Amenka, Tanhın Mabarebesı oıda 

Çoğu, kağıt Üzerinde doiuyor, 
' .•lakalı Vekil veya müdür de
cı •ııce yine kağıt üzerinde ölü
~o r, Yerine yeni bir §eyler geçi
<ıh Yeni köy t~kilatı, bütün 

t, ne nazarireler bir tarafa atı
td~lc, köy itleri yerinde tetkik 
a trek. ihtiyaç ve imkan heaa-

AVrupanın Bütün Dönüm Noktasında,, Almanlardün300 
Garp Limanları Ruzve·ıı, Müdafaa Tayyare ile 

illc ~a.tılarak vücude getirdiğimiz 

irili Uf~klı Gemi Hazırlıklarının yeni bir hücumda 
ile Doldurulmuş Tacilini istiyor daha bulundular 

111ır. Bunun mahsulünü az za- Londra. 18 (A.A.) - lıtih-
I anda ve gittikçe büyük ölçüde barat serviılerinden alınan bütün 
'~iız. malumat Alman iıtila hazırlıkla

İ}'· l\öy meselelerinde hükumetin rının devam etmekte ve geniıle
tc~ n!~eti hakkında kimsenin te- mekte olduğunu teyit eylemekte
i d~.dü yok. Nasıl olabilir ki ye- dif'. Muazzam mikyasta olan bu 

to ~eJırn, eakiden köylü üzerinde hazırlıklar Norveçin şimalinden 
.ı:ı anan vergi yükünün en bü- Fransız sahillerine kadar yayıl-
• le. kısmını köylüden almıo. oe- maktadır. Sayısız her tonda harp 
ırı... · ·ı · ·· b" k'l .,,e yüldemiıtir. Asiyi§ kur- 1 ve ucaret gemı erı uç ın ı o-
~lcla, demiryolu yapmakla da metreden fazla bir mesafe Üzerin· 
<ıy)ii İçin pek faydalı adımlar at-

1 
de bütün limanlalda toplanmıı

ltııt. 
-,ır. tır. 

k . F' ak at şunu unutmamalı.)Clz ki, Salahiyettar mahfillerde bu 

11°>' bu gibi tedbirler sayesinde hususta ourası bilhaasa kaydedili
,~~ndıkça ve canlandıkça kendi yor ki, teknik ve meteorolojik 
tı;-açlarını ve noksanlarını da- bakımdan istila imkanı en az 5, 6 

11 
1Yı kavrayacak ve bunların ye- hafta daha devam ve ancak bu 

~~e g~lmeei için hükumeti._ ga- müdetten sonradır ki hava ıart
bi clerı, münevverleri daha sıkı lan iktihamı hemen hemen im-
ll·r tekilde vazifeye çağıracaktır. 1 .h d L • 

ır rne 1 k . . k" f • . "h kansız zorluk ar ı das e eceıdır. 
tı~ıı. m_e etın ın ııa ı ıc;ın ! • . . . H ' I . ·h • b" 
, ç sahıplerinin anlayış ve ın- ı Bılınmıycn şey ıt erın nı aı ır 
il.( dairesinde ileri sürecekleri ı karar verip vermiyeceğidir. Fa-

(De ... ıunı: Sa. ' su. 8 Uı) (Deumı: s. 4 8tL 2 ele) 

~ 

YAKUP KADRi 
Haksız Hücumlara 

Cevap Veriyor 
••t•rll edlldalda "Tallu,, " .... 
......... dakl ruılara dair mllda bir 
••ktalla b-lçbol 1aJlamd&dlr. 

Nevyork, 18 (A.A.) - Ste
fani ajansından: 

Roosevelt, askeri mükellefiye
tin'" baılangıcını 16 ilkteşrin ola
rak tesbit etmek münasebetile 
bir beyanname neşrederek Ame
rikanın tarihinin bir dönemecin
de bulunduğunu. söylemiştir . 

Müıarünileyh diyor ki: 
Zaman ve mesafeler kısalmış

tır. Bir iki hafta için_de büyük mil
letler sukut etmiştir. Memleketi
mizin bir taarruzun kurbanı ol
masına mani olmamız lazımdır. 

Askere alınacak olan ilk grup
ta 36.000 zenci bulunacaktır. 

Am«ika Tayyare İmali.tını 
Arttın yor 

Vatington, 18 (A.A.) - Dov 
Y one~ ajansının haber aldığına 
göre, tayyare imalilını fazlalaş
tırmak için Harbiye Nezareti 
kongreden 300 milyon dolarlık 
bir tahı~t istcmi§tir. 

IAndra, 18 (A.A.l - Sekiz alarm 
kaydedeıı I...ondralılar bugün payi • 
taht üzerinde cereyan eden bUyUk 
bir hava muharobeSi seyretmişlerdir. 

Birçok 1ngiliz ve düşman tayyarele
ri St!mada arkalarından koyuverdik
lerl beyaz dumanlarla bir örümcek 
ağı çizmişlerdir. Sahili aşan dll.şman 
tayyarelerinin adedi Uçte ikisi çift 
motörlU bombardmtan tayyare filo
larına refakat eden avcı tayyaresi 
olmak llzere 300 tahmin edilmekte
dir. 

İngiliz avcı tayyarelerinin hUcum 
için derhal havalanması Uzerlne az 
sonra şiddetli bir ha\·a muharebesi 
ba.ylamıştır. 

Tayyareler o kadar yüksekten uç
muşlardır ki, muha;ebe sesi iı,ıitilme
miştir. 

Manş sahilinde başka bir mahalde 
tayyare dflfi bataryaları 80 avcı tay 
yaresinin himayesinde bulunan 18 
Alman bombardıman tayy&rcli bir fi· 

(Dnamı: s. ~ Sii. 2 de) 

Lise ve Ortamekteplerde 
İmtihanlar Bugün Bitiyo~ 

Ortamekteplerde Kazanma 
Nisbeti Yine Az 

Lise ve ortamektebi bitirme f1.kiyet nisbetinin az olduğu ileri 
imtihanları bugiin nihayet bula· sürülmektedir. Bu yüzden lise bi
c.aktır. Neticeler Cumartesi günü riı-ci sınıfları, geçen seneki kadar 

1 
tebliğ edilecektir. Bununla bera- kalabalık olmıyacaktır. Bu se
ber bu sene, bilbaısa ortamckte- beple geçen seı.e her lisede mii· 
'°'il-:·;~-:-- :-•:ı..-ı ••. -.:ı. - ····- ' 1 <n--.mr: ~. 4 M . <t ._\ 

nubundakl Sh·a 'l.e Ka'ra üzerin
den .Mersa Matruh'un farkına !fe· 
len yollardan ~eni lruv,·etıerln gö
rlinrql'Jl!l 'e belki de Sudandan 
Hartum"a kant• Erltre'den yeni 
b(r haretWtın b&fgöetermeel nmh· 
temeldir • 

Takviye Edilen 
İngiliz Donanması 

ltalyanın libya ile 
muvasalasını 

kesmiye çalışıyor 
Londra. 18 (A.A.) - Lord

lar Kamarasında Dominyonlar 
Nazın Lord Caldecote, Akdeniz
deki harekat hakkında beyanat
ta bulunarak demiıtir ki : 

c- İngiliz deniz kuvvetleri, 
son zamanhrda, Akdenizi altı 
gün bir ucundan öbür ucuna ta
ramışlardır. Bu esnada dü'1llan 
hiçibir harekette bulunmamıfbr • 
Şarki Akdenizdeki filo mühim 
surette takviye cdilmiftir. Sar
dünyada, Ra~ofia ve 12 adada 
diifman tayyare meydanları ile 
üsleri bombardıman edilmiftir. 
Filomuz, düımanın Libya ile de
niz münakalitını miihim surette 
sekteye uiratmıftır. Akdenizdeki 
bu harekat esnasında asker ve 
malzeme yüklü gemi kafileleri or
ta ıarka varmış ve buraya, Fran
eanın düşmesile harekat sahasın
da bırakılan yokluğu doldurmak 
için lüzumlu asker ve le:yazım 
götürmüıtür.> 

Lord Caldecote, Orta Şarkta 
Cenubi Afrika kuvvetlerinin mü
him bir rol oynadığını tebarüz 
ettirmit ve Hindi - Çini hakkın
da da şu sözleri söylemiıtir: 

c:Japon kıtalarının Hindi - Çi
ni" den geçirilmeai ve burada de
niz ve hava üıleri tesis edilmeai 
bahsinde Japonyanın Hindi • Çi
ni hükumeti üzerinde tazyik yap
tığı hakkında dola~n şayialar do
layıeile lngiliz hükumeti, bu mın
takada statükonun idame ettiril· 
meai ile alakadar bulunduğunu 
Japon hükumetine sarih surette 
anlatmıştır.> 

~· 
Dolma ....... 

Bu ve buna benzer sütun
larda günlük işlerin tenkitleri
ne raetlıyan alakalı memurla
rın içerledikleri görülüyor. 

Bu neıriyattan maksat, a· 
dam hırpalan-.;ak değil; pürüz 
gidermek, aksaklık düzeltmek
tir. Onun için gazete ne§riyatı
na kızmamalı. 

c:Ookunma bana küaerim 
sana> zihniyeti kudretıizlik, 
mukavemetsizlik ifade eder . . 

ıGazeteci haksız ise, yanıl-

mı~ !•e y:izüne :vur~alı, .~~.·!! 
ise, ısabet cbılf ıse ~l'U%\l 
ıidcrmeli: akeakhğı ~üzelt-

"'"'uı 

Balgar Ticaret BeyeU Geliyor 
Haber raidığımıza göre ya.kında mem1eketi

mize bir Bulgar ticaret heyeti gelecektir. Ziya
retin sebebi Türk - Bulgar ticaretinin inkişafı 
çarelerini arıaştırmak ve bir de mukavele ha-
.zı:rlame.ktır. ' 

... 

Yıl: 1-S ayı: 32 

ceç.enlerde ltalyanlar tarafından işgal edilen lngiliz Somalisin
dekı B~r&era ile Süveyş kanalının Kızıldeniz tarafındaki ağzı
na hakım olan Aden arasının tayyare uçuşile mesafesini gös-

tern harita "Köşede Mısırın umumi vaziyeti> ı 

Suriye Usleri Mısır Taarruzu 

italyaya ital yanlar 
Geçeceği · ikinci 

Tekzip ingiliz 
Ediliyor Hattında· 
F r an s ı'z l ar 

Teminat Veriyor 
Ankara, 18 (A.A.) - Fran

aız maslahatgüzarı De Mogicanlt, 
Suriye vaziyeti hakkında Ulus 
gazetesinin bir muharririne şu 
beyanatta bulunmu~tur: 

4Suriyedeki vaziyet hakkında 
son zamanlarda aslı olmıyan ba
zı pyialar. dolaıtı. Bu ıayiaların, 
manda altında bulunan memle
ketlerde Fransız hükumetinin dü
dürüstane bir tekilde vııtzifeaini 
ifa etmek hususundaki müsbet ve 
kati niyetinden Türk efkarı umu
miyeıini §iipheye düşürebilmesi 
dolayısile çok müteessirim. 

Size bilhassa şu hususları tas
rih etmiye mezunum: 

1 - Yapılan imalar, hılafına 
olarak, F ranaız - İtalyan mütare

(De,·amı: Sa. 4 l"ü. 3 te) 

Filistindeki Ordu 
Mısıra Getirilmiş 

Kahire, 18 (A.A.) - Dün akşam 
neşredilen lnglllz resmi tebli~ : 

Mısır arkasında kuvvetli kıt'alara 
dayanan iki dUşman kolu; dün ak,am 
Sidi - Barran1'yi işgal etmiştir. DllJ· 
man, bUtün gUn tank kıtalarrmızls 
topcumuzun ileıi unsurlarının bom· 
bardımanı ve t.tl.c1zi neticesinde agu 
zayiata uğramıftır. 

iT AL YAN TEBıJGI 
Binpzide Bir İtalyan Muhribi 

Battı 
ltalyada bir mahal 18 (A.A.) -

İtalyan umlımt karargAhının 103 nu· 
maralı tebliği: 

Şimali Afrikadaki lata:atınuz, Si· 
di - el -Barrant"yi işgal etmi9lerdir. 

Zırhlı kıtaat ile takviye edilmiş o
lan dU9manın mukavemeti her taraf· 

(Devamı: Sa. 4 Sü. ı de) 

Dünyanın Anası Satıhrken ! 

Arz ve Talep 
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SARI Hopalı Mehmet 
Maceralarım 
Anlatıyor 

BORSAN 
Bayramiç'in Gedik 
Obası Köyünden 
Hasan Babacan 

Çavuş Dert Döküyor 

1 
Preveze Muharebesi 

1 Senei Devriye Merasimi Ge!ecek 
Perşembe Günü Yapılacak 

Dilencili~e Nasıl 

Nihayet Vermeli? . 
~muharrlrlmlzln g~cnlerde 

Sırtımıza BinenSoysuzlara köylU hakkında yıu.dıgı makale 
gcnif blr al!ka uyandırmıştır. Al
drğımız birçok mektuplar ara ın
dan Hau.n Babacs.n çavuşunklnl 

a~ğıya naklediyoruz: 

Preveze muharebesinin ııenei 
devriyCBİ, 2 7 Eylul Pcr em be gü
nü merasimle teeit edilecektir. 
Bu merasim münasebetile, inşaatı 
ve bahçesinin tanzimi biten Bar
baros türbesinin k""aşdı da yapı
lacaktır. Ciheti askeriyeden, de
niz kumandanlığından, birer zatla 
Be~iktaş kaymakamının iştirak 
ettiği bir komisyon dün Belediye 
reiı muavini Ltltfi Akıoyun reis
liğinde toplanarak bu merasime 
ait programı hazırlamı~tır. Proı
rama göre o gün merasim saat 
1 O da bathyacaktır. O gijnün fC· 
refine reami daireler, müessese-

ler. dükkanlar gündüz bayrak· 
hula eüelenecek, gece de tenvirat 
yapılacaktır. Merasime bir geçit 
resmile başlanacaktır. Bundan 
sonra muhtelif zevat tarafıhdt1n 
nutuklar söylenecek, Preveze 
muharebesinin ehemmiyeti teba
rüz ettirilecektir. Türbenin kü§at 
resmi ikmal edildikten sonra a
layla Abbasaia mezarlığına gi
dilerek park haline getirilen bu 
bahçenin de kütat resmi yapıla
caktır. Bunu müteakip tekrar Be
til.:taşa inilecek, inşutı biten 
Beşjktaı kaymakamlıiı binasının 
küıat resminde bulunulacaktır. 

A"l}ketlmize bugUn de devam e
diyoruz. Her okuyucu mektupla 
veya telefonla bize dllcnciliğln na
mı ortadan kaldırılabileceği yolun
daJd fikirlerini bildirirse biz de 
maalmemnuniye bu sUtunda dcrcc
deriz. 

• 
Bir Ders Vermek I stedim 

-6- 12/EJIQJ/1940 tlırlb ve 23 ııayıh 
'"atan ııızet inde (Köyden blr 
8CS) b&flıJtlı bq lhmlZI okudum. 
DlvHk'ln l'et.emıı köytinden olAn 
köylU karda9 D1!ı gtttel ya.:unıf. 

~iz pzetttUer yalnız pt.etenlzln 
~ıktıkr yerin bava.dı.JerJnt venne· 
yl blr marifet bUlyorawnız. (la· 
tanbuluo falan yerinde iki ldfl 
k&vp etm .. : falan )'erinde beş 
kf41 kumar oynarken poU. ta.ra.
tınd&n yalcalanmı!J: fllAn ~uk 
pl!ın&reden dUfeJ'ek ölmllf.> gtbt 
f>a91ıklar altında y&&dJfm1% yau. 
lann vatanaa.ıara nya vata~ 
faydalı oldufuna ltendJnl.t inanıyor 
mtı UDIU t Guetelerlllldn .Utuıı
lannı kaplıyan bu yazılar bot o
huıca o gazm atıtunlarma yaz.ık 
ohnuyor mu r Bu ıutunıua A~ 
doluyu Ugtlendlren klSyU allkalan
dıratı J urlar yatAanrz iyi olmaz 
mı't Sttln ~Jerlntzl )'alnıı: tı
tanballlllar ve yahut yalnız te)ılr
Jlle.r mi okuyor 't Okayuouıanruun 
yancıan çök fuluı bclkt de kö~·ıtı
dür. Onları da dU.tiıterflk ıaute 

çılt&nrunız hem kendiniz kaza.nır
aınız, hem de Yatan kazanır. 

* 
Kurbafalı koprü.Unün baıına 

kadar götüruuünüz. Korkmayın, 
aizi m6lnnun ederler. 

Dedi. IJkönee beni, caketimin 
yaka1ından tu
tup iki bUlclüm 
etti. İkimizde de 
birer tabanca ve 
bıçak bulundu· 
ğu jçin aran· 
nıak. yine zin. 
danı boylamak 
lı:orbuile. ne 
ben. ne de Rfito
tü hiç ses etme
dik. Memnun· 
lulda eiildik. bu 
turıulan ıırtla
rınuza yüklen
menin maddi ve 
manevi aiırlılt
larını da ıineye 
çektik. Bana bi· 
nen herif zev· 

bir ip ile, bu katırlara birer a:em 
takmayı da unutmadık. 

Artık, binmek ve kahkeha ile 
gülmek sıra11 bize gelmiıti. He

men Üzerlerine · 
eıçradık. biz de 
çığlıklı kahkaha
la.rla oraları çın
lattık. Ne yazık 
lti. yürümüyordu 
kabrlar. Şahlan
mak. yere yat
mak gibi huy
suzluklarla bizi 
Üzerlerinde at
mağa kalkııtılar. 
Fakal. döılerine 
yedilkeri muıta
larla gözlerini 
açtılar. pek de 

- çabuk yatıııtı· 
lar. 

, . 
Ekmek Fabrikası 1 &ayvan Kanı israf 

için Bir Tekili Edllmlyecek 

BARO lKlN'Cİ REİSİ AVUKAT 
~IEKKl HİKMET GELENBEG: 

- DllencUiği ortadan .kaldrrmak 
ıı;rn her şeyden eV\ el belediyede 
mUhtaÇ olanla.rla lf tlgal edecek bir 
hUro kurulmalıdır. Bu bUro hıılk 
ile tema&a geçmell ,.e halktan ala
cağı yardmı parasını, parayı ,·e
ren balkın kendi mıntakASındakl 

fakirlere &a.rfetmelldlr. tnsan )'AP· 

tığı yardımın mahalline nuısnıf ol· 
duğunu göz.Uyle gôrme.lidir. l\le

ııcll btanbuldııo toplanan para ile 
Edlrne3-e ) ardını edfllree bu para
yı , erenler Uı.erlndc IJ1 tesir bırak
mıyor. A\TU}lacla bnzı memleket
lerde Ut>, beş mahallenln bir yar
dım komlwsl 'ar. Bu mahallelllcr 
kendi eııkllerinl 'e tcberrUJorlnl 
bu komiteye \ 'erfrler. Komitenin e
llnde me elA ayakkabı tamlrcJlerl, 
yamll<'ılBT Hmlır. EskUcr tamir 
edUerek bu mıntakanın fakirleri
ne dağıtılır, muht~lara ayrıca pa
ra yardımı 4D yapılır. 

zek olduiu ka· MUtar.J<ede Kadıköy fnzibat 
dar Ot! zevk eh- Kumandanlığında Milli MU· 
1. . • 5 cadelye bUyUk hizmetleri do-

Uzunçayır de
resinin kenarın· 

da hem dinleni
yor, hern de a
zıımetlerini iyice 
kırdığımız hu ya. 

B&ş1amıfken yaıayrm da bari 
ı~ 1er&hluıo: Bizim köyUmllz 
Gedik ob&Aıdır. Köy kalkrnmuı 

dtye btr IAf var. Devletimiz bunu 
istiyor, herke• bUnu ıııttyor. fakaı 
blllnmeden bu tateır balta.tanıyor. 

Bence ktsy kalkınma11.ırun birinci 
madd~lne köy maartn gtrer. Kö· 
yllmUt geri bir ob&dır. l\faarlf da
iresi bize ffyle öfl'etmenıer yollar 
ki, bunlarm ötretmen oldujıına 

maarif daire.inden ba~ka klm&e 
lnanma:r:. F.ııld bir uaul var. Ka.11a
bada işe yaramıyan ISfretmen cet& . 

diye köye gön4'1enfır. , ~orarım aı1~ 
bu ae~ıden ölret.ınenle köy kal
lunmatı n»ıl olur! 

Yugoslavyada çalışan bir ek· 
mek fabrikaaı latanbulda tedarik 
ettiği bir .mümessil vasıtaıile Be
lediyeye bir teklifte bulunmugtur. 
Yugoslavyalı müessese 150.000 
nüfuılu bir semti doyuracak mo
dern bir fabrikaya aahip bulun· 
duiunu, Türkiye Cümhuriyeti v.e 
İstanbul Bt'lediyeai milsaade ettı
ği takdirde bu fabrikayı fıtanbul
da herhangi bir semte nakletme
ğe imade bulunduğunu, teklifte 
beyan etmiştir. Teklif, Belediye
ce tetkik ed_ilmcktedir. 

Üs'küdarda, Balabanda f abri
kaeı olan Enver İsminde bir zat, 
dün Belediyeye müracaat etmicı. 
bir nevi tutkal imal etmek üzere 
mezbahada keıilcn hayvanlardan 
akacak kanların kendiıine veril
mesini teklif etmiıtir. Kanlar üç 
sene evvel, üç ıen9 müddetle bir 
müteahhide verilm.o bulunmakta 
idi. Bu zat, kanın ancak yüzde 
yirmiııinden iıtifade etmekte, ııe
ri kalan kanların toplanması için 
tesisatı kifayet et •ıemektedir. 
Teklifi yapan zat, ilk .müteahhi
din Belediyeye temi1' etmiı oldu· 
iu menfaatin, birkaç miılini te
min edeceğini beyan etn\iıtir. 
Tek lif tetkik edilmek üzere mez
baha müdürlüiüne ıönderilmit· 

* 
BİRİNCt ACIR CEZA MAHKE· 
MESl AZASINDAN NEF'l DE
MfRLtOGLU: 1 ımıt. ırtıma kunan Dayı Mes'ud Bey 

yerleıince, he-

--o-

Üsküdar Ekmek 
Şirketi Dağıldı 

- DOctıclllftn 6nUne seçilmek: 
ı~ın beledi~) c batlı mUttAkll bir 
tetekkUI olmalıdır. Bu tetekkW 
hakiki mnht~tarı ıetblt ederek 
bunları) ı, "e ekmek temin etme
lidir. Bu bir tefklllt lfl4lr. 

men, fazlaca uzun gördüğü bıyık
larıma yapıttı. Postallannın nal
çalı ökçclerini dizlerime çarpmı
ya, üzerimde çırpınmıya ve güle 
güle kendi dilile haykırmıya baı· 
ladı. Neler dediğini gerçi anla
mamııtım amma. hareketlerinden 
pek güzel kavr&ml§lım ki, mede
niyet ilinin bu katt katırı, benim-
1e alay ediyor, beni koıturmıığa 
Jira~ıyordu. Bütün bunlara da 
dayandım, topalhiıma baltmıya· 
rak, canımı burnuma taktım, eo
luya soluya yürüy\i§iimG hızlan
dırdım. Rüıtü de yükile arkam
dan geliyor, ııanki, eşeklik hoşuna 
gitmiş gibi. kahkaha ile gülüyor
du. Onun pldı.iiiinü gör-en başı
bozuklar da keyifleniyor, büsbü
tün zevzekleniyorlardı. Birbiri ar
dına nara ve kahkahaları baaı
yor. vcriftiriyorlardı tekmeleri 
böğürlerimize. 

Şu Ufurauzlara Bir Oyun 
Etmeli İdim 

Rlittünün, kaıa ve kaderin bi
!e nasip ettiği bu katır taoıyıcılı
iını ho, aörmcsfne, kahkahalarla 
ı{ilerek hertfleri zevklendirmesi
ne bayağı kızıyordum. Bir aralık. 
onu haılamok için arkama bak
tım. Ne görae.pı beğenirsiniz) .. 
ftıiı g~rime düşen ayın yere ak
Jettirdiii i\ilunç ~ölgelerimizden 
baıka, caddede kimseler yok ... 
!-\iviller. ya ço\;; geri kalmışlar, 
yahut da bır yerde d0filp sızmıı
lardı. 

Bunu ferkettiğimi sören ıey
tanlnr, artık benimle yoldaı ol
muılardı. Cıdıklıya gıdıklıya h
ınldıyor, ıu uiuuuz heriflere bir 
oyun etmek, hadlerini bildimıek 
için ~ayağı üıtüme düıüyorlardı. 
<ırmak istemedim bu afacanları. 

O sırada, iyice yanıma sokulan 
Rüıtüye, bir iki lafla niyetimi an
lattım. Daha şen davranarak he
rifleri eğlendirip oyalamasını 
tenbihledikten sonra, yava ya
vof sağa doğru kaydım. Tarlaya 
ayak atar atmaz. Rüıtü ile bera• 
ber çığlıklı kahkahalar, İstekli 
sıçramalarla yanyana bir ko§u 
kopardık. Biz koşup sıÇradıkça, 
sırtımızdakiler gülmekten katılı
yordu. Hele benimkini hiç sor
mayın, neşe2inden gevrek gevrek 
kişniyor, ara sıra ensemdeki kıv• 
rıntıları diıliyordu. Böylece cad
deden epeyce uzaklaıtık. Murat 
efendi köıkünün aağındaki tarla 
ve kırları aıtık. Nihayet. Uıun
çayıra bakan eırtlara ulattık. U
lattık amma, RüıtiinilJl bilmem, 
bende de bir adım daha atacak 
derman kalmamıı. hele, yaralı a· 
)' aiım büıbütün aluamaia batla· 
mlftı. 

Hareket ltantmi Verdim 

YürüyÜ§Ümü biraz kıaarken. 
Rilttüye ıe1lendim. Evvela dersi
ni, biraz sonra da, harekat i,are
tini verdim. 

İkimiz de ayni zamanda, ıar
eıntılı ııçramalarla üzerimizdeki
leri eilki~ yere attık. Birer &aniye 
bi1e geçirmeden bağırlarına çul
landık, tabancaları gözlerine da· 
yadık. Heriflerin o anda akılları 
b8flarına ge!miı. ıeeleri aibi ıo
lukları da kcaılmiıti. Şaıkın ba
kıflarını birbirinin yüzlerinde gez
dirirlerken ıillhlannı aldık. Bel 
ka7ıtlan ne Jı:ollannı bailachk. 
Üzerimde daima bulundurduium 

ratıklarla alay edip eğleniyorduk. 
O esnada birdenbire tırnaklarımın 
aökülüıü ile o zebani ıardiyan
baııı aklıma gelmesin mi) .. Bu a· 
cı habra ıözümü, gönlümü yaka 
yaka, bir sinema ıeridi gibi, ha
yalimden tekrar .seçti ve beni 
vahşileıtlrdi. Sökülen tırnakları
mın acısını bu heriflerden, taban 
derilerini yüzerek çıkarmak arzu
su uyandı içimde. 

İııtciimi Rüıtüye ıöyledim. 
Tiksinir gibi yüzünü burutşurdu: 

- Hiç mertliğlmi:ıe yakııır mı 
ki .. dedi. Zulumdür o yapmak iı
tediğin. Dileğin intikam i e, tam 
yeri ve ze.ma)'lıdır işte. Keselim 
ba t r nı lkiaının d . 

Rüıtünün Mertliği Şablanmıth 
Rüştünün ıozleri be.ni Sütlin

dürdü, biraz da güldürdü. Şahla
nan mertlik ve Türklük hislerim. 
kabunn hıu \.c hı§mımı bastırı
verdi. Cardiyanbaşının i~lediği 
suçun cezasını, velev ki ayni mil
letten olııun, aciz vaziyete düoür
düğümüz bu adamlara çektirmek, 
o an için. bana ağır bir suç görün
dü. Yüzüm kızardı, yüreğim ne· 
dametle çarptı. Hemen o yakı· 
tıksız arzuyu içimden söküp at
tır. Fırlayıp ayağa kalktım, he
rifleri de kaldırdım. Biraz ev\'el 
aldığımız silahlarını elimle belle
rine taktım . Tatlı gülumsemelerle 
yüzlerini okşadım. gönüllerini al
dım. lıaretle de serbest oldukla-
rını anlattım. . 

Bana bunlan ne dJy~ yaz.ıyonun 
deme11nlz. ~l:r:ln ntlfenlz tenkl~ 
tir. Tenkidi gl.iren h&rek~nl dti&el
tır. :;ız bir muhabir yollayıp köy
le~ tarif ettttım K{bl mualllmw 

olup olm:ı.dığıriı hlC ar1ı4tırd.ınıı 

mı T Sl'lden rlMm: 
K6_y1llytı köyUnde Cörün 1 Ş~.hir
de, kasabada \'e mıuıanu:m ba
tında değil ... 
o zaman köyUn ne olduğunu, 

kö)•IUnün nasıl blr ce\'hf!r old,utu
nu anlamııt olurııunuz. Kencttnız 

buralara gelin. Gelen'letMıniz bef, 
on kurut maıırafa katlanarak aa
layı,ır bir muhahlr rönderln. 

Köy da\'amu; bU.yüktUr. MWetln 
ilerlemesinin birinci .. rtıdır. Oiim
harlyet htiınurtetımlı ber glrltttğl 
lfl ~rmıttu. MUU Şeflml&ln 1-
aabetll dlrekllflerll• t!lbet«ı bunu 
da b&,f&racaktır. Alse Mıllm \e 
ııanııar yollarım. 

Çanakkalenin Bayramiç ka-
1'..Uının Gtdlk Obatı JcöyUn• 

denı Ahmet oflu H&Aall Da· 
ba<ı&n ç.vuş Yaptığım bu efendice muame

le. karıımdakilerde derhal tesiri
ni gösterdi. tki•İ de sarıldıkları Sinemalar Teftiş 
ellerimi iÖZya§ları ile ıalatarak Edilecek 
tekrar tekrar öptükten ıonr.s, 

Kadıköyüne doğru gittiler. Eğer Hava deği,tirilrneden &eanıla• 
1 rın birbirini takip ettiği ve böy-ıağ iseler, ku akları çınlaeın tim- h 

lece ıinema salonlarında avanın 
di ikisinin de. Birkaç gUn sonra, fazla bozuk olduiu anlatılmııtır. 
bu h!diseyi Rü tü ile birlikte an- Belediye riyaseti, kaymakamlara 
latırken, rahmetli Dayı Mesut bir tlmim ıöndermiı, ıinemala
Beyi .de bir hayli güldürdüktü. 1 rın sık sık havalandırılmalannı 

(Devamı var) istemittir. 

Üsküdar ve Kadıköy eihetleri
nin ekmeklerini hazırlayan fırın· 
cılar tirketi, ortaklar arasında çı· 
kan ihtilaf yüzünden dağılmııtır. 
Bldema bu semtteki fırıncılar 
müstakillen çalı,acaklardır. Böy· 
lece kendi batına çahıan ve Be
lediye nizarnatına riayet eden fı
rıncılar Belediyenin tavasautile 
Halk Banka11nın himayesini ka
zanacaklardır. lıtanbul ekmekçi
ler firketinden ayrılıp da y&lnız 
b&tına çalııaeak fınncılar da ay
ni himaye ve yardımdan müste• 
fit olabileceklerdir, 

o 

istinaf Açılıyor 
Münferit hlkimlık usulünün lı

tanbula teşmilinden sonra temyiz 
m•hkemelerinin itleri hayli arta
caiı ta.hmin edili)!ordu

0

• Kısa bir 
tecrübe müddeti bu tahminlerin 
doiruluiunu aöıterdiği için Ad
liye Veklleti IAğvedilen iıtinaf 
te§killtına dön~ek . kara~ı~ı a.l
tn'1tı. Zaten mimferıt hakımlık 
ueulünü tatbik eden Avrupa 
memleketlerinde istinaf teıkil&tı 
da vardır. Adliye Vekaleti, lstan
bulda yapılacak Adliye sarayı 
planında istinaf mahkemeleri için 
yerler bile ayırtmıotı. Vekalet 
tetkiaktını bitirmi~ ve Mec.liıe, 
istinaf mahkemelerinin kurulması 
için bir layiha-da vermiıtir. Eııki 
bütçede tahsisat olmadığı için 
Meelis, bu layihayı kabul etse. bi
le bu ıene tatblkına imkan ıötül
memektedir. 

Bes Metreden DUstu 
T epebaıında E.mperyal otelin

dt'! oturan Hulusi oğlu Rafr; adın
da uyku ha1talıiına müptela bir 
müteahhit, dün sabaha karoı uy
ku halinde yataktan kalkmıı, a• 
çık pencereden bakmak iıterken 
dliımüıtür. Bet metre yükaekten 
düıen Rafete bir ıey olmamııtır. 

tir. 

Aaierlkadaa Vapur 
C:amarteıı OeUyor 

Amerikadan ıelmaei bekleni
len Yunan vapurunun Cumarteıi 
ıul'lu limanımızda bulunacağı 
haber verilmiıtir. Bu vapurla A· 
merilı:aya mühim miktarda deri, 
mavi haıhaı tohumu, tütün ve 
banak aönderilecektir. Vapurun 
vürudundan evvel ihracatçılar, 
sönderilecek mallann evrakını 
hazırlamıılaraa da Jngiltere kon
solosluğuna vaki müracaatle ta.
lep eyledikteri Navy Cert için 
henüz müsaade ıelmediiinden 
bu aefere mal ~etiıtiremiyeeekle
rinden endiıe etm_ektedirler. A· 
lakadar mahafil bu itin intaeına 
çalıımaktadır. 

Kısa Haberler 

iCRA KANUNU - Yeni icra 
kanununun tatbik mevkiine ıeç• 
mui, icra muhasebeıinin itlerini 
de arttırmıt§ır. icra muhasebesi
ne sünde bin kiti müracaat et· 
rnekte, para alıp vermektedir. 

G0MR0K VARİDATI -
Cümriiklerin aon on bq elin için
deki varidatı bir milyon liradır. 

Alakadarlar ay eonuna 1r.adar va· 
ridatın 2 milyon lira olacaiını 
söylemektedirler. 

GELEN MALLAR - Dün 
Svanetia vapurile ambalij, mat· 
bu. ve eigara klfıdı olarak 2090 
ton kliıt, ziraat makine aksamı 
ve kibrit çöpü; Baııarabia vapuri
le de mobilya, kuzu derisi gel
miıtir. 

* 
ESNAF BANKASI ŞEFLERİN· 
OEN TEVFlK TENlK OtYOR 
Kİ : 

- Bunlar hakikaten bıkkınlık 
vermlye başladılar. Bize uzanan 
ellerin altın b&l>Uı olduklaruu 
görllyornz. Bizim merbamettmlzl, 
tefkatlmat tAttamar eden bU el
ler arbk kınlmalı. Haldld mUh
ta(lanna belediye \'e de\·Jet yar-
4ım ellnı a&atınalı4ır. DUencllltt 
ıan'at yapanlara e'UrgUn rftil a ır 

cezalar tatbik edilmelidir. 

• 
CEZA KATIS? SEYJ'I ozzsı:-
RlN FlKRl: 

- Bunların tttyatlannr körı ... 
ttr:mek ,.e l:lldllrmek ~n evvell 
ııkt bir ubrt& takytc11 altında bu· 
lıındurmak llumdrr. Sonra da 
bir kı"ım hapl!!hanel~rde oldutu 
gibi • aUUyeler, ean•at ve it yer
leri açarak buralarda calı9mcya 

mecbur edllmelldJrle.r. 

Sivrisinek 
Mücadelesi 

Belediye ve vilayet aıhhat it· 
!eri müdürlükleri muhtelif lcaza· 
!arda ıivriıinek mücadelesine de· 
vam etmektedirler. Yalnız son 
hafta içinde Belediye aıhhat mil· 
dürlüğ~nün Beykoz, Üsküdar, 
Beıikta~ ve Sarıyer kuaları?da
ki mücadele tetkilltına tevzı et-
tiii mazot miktarı 3-4 tona balii 
olmuetur. Ayrıca viliyet sıhhat 
· 1 • "d'' lü~: de gerek bu kal§ erı mu ur gu 

zalarda, aerekse diğer k•zalarda 
mazot ve aaitfinik tevzi etmiıtir. 

Helen, Düşüp Bayıldı ....... -MAVi--...... Bir aut aonra k&rakoJclaııa ayrılmıtlardı. Kendllerlni ter• 
beet olarak eokakta bulunca hem hayret etUler, hem de 
'°k: ee\·indller. Komlter ifadelerini aldıktan ,.e ceeedln 
blç&kla ,-unıbıuıt oldutunu tesblt ettlkten rıonra adresleri· 
ili almıt ve onlan eerbeet bıralmu!tı. 

- otu.ı ııu. 

- lesleğlnlz: 
• - Maden mühendisi. 

onra Helcn'e dıin~rek: 
- bmlnld ılöyler nılalald 
- ltelen ()smond. 
- Yaşam? 
- Yirmi öç. 
- M.aettnlz \'ar mı!' 
- ı;,·et, NNamnn. 
Sonra tekrar .ıohn'a donerek biraz Mrt btr .... : 
- Gtıce•ID bu eaatlnde Co,·ent ~ tokaldarnMla • 

ar8'ıtıoısı söyler mlalnlz 't 
11eıea kızarmıştı. ıJohn 1fU Ct!\"altr veMlı 
_ Opera)& gltml,tlk. Sonra yemek yedik. Mahalle ho-

• ,_. .... (tttltf lfln p&mek için aokaklarda cW99Q'Orı1alr. 
Komlıler dUdıatl• ~ lıellarak 10rd•: 
- Y&laız bunun lef• nal f 
- ı::vet. teta4ıtf olatak bu l'eeedl sördtlk. Bir porlüal 

yıfıDI Onllndea ıeoeırlwn M"\t!I~ blr el sörı1tbL &ltJdlm. 
Tam o aralık polla bizi «ördll. 

Bir eanqe dU.llndilkten aoara llomtaer bir nal daha 
eordu: 

- Bu 61m8t adaml '119 "'"' el<"e sörmllf rniqdllntl& !' 
- Ha,Jır, tıı~ .. 
Bu Ge\ al>ı acele ile Bden ,·ertlllftt. lolm ._,...etle oau 

JÜı:tbMı baktı. Bir_. eaat "'"'·el Opm1ıDan ı.olllnde y.,u 
elblMU, luıul 11an eeçli Heleni ba saz ~ delfkHJı U. 
llonUFkea Jönn .. tll. Kıs timdi acaba DICln bak1r edi-
yordu!' • 

- Ya aiz. .ıeadlt Ba admu ldç Sönnlt m!Q'dlbltbt 
ıJoluı kekell.ferek mlltıereddl& bir ..... , 

PORTAKAL 
YA.ZAN 

WDHun J. MAKiN 

s 

ÇEViREN 

Rezan AE.. YALMAN 

- Ba7Jr .. H&J"I!', sördötümll la&tartamıyOl'lllll. DeclL 
- V&&IJetl lJlce uJqamadlm· hM eder mlSlnb !' 
JolaD llomleerl• ba ....ııae ka?fl ne yapecetmı f&fll'llllf

ta. Helem deUk&lllnun elini tutU)'or, söslertaha iCIH Mkl· 
79rd1a: • 

- o.mı. biraz e\'\"el ba adamı sih-mtltttlm• ly:I b.ahrla
moonmı MIUllL. Gali'* f0rd0m0 Yant fraldı ve IOlndlr 
f&Pk&lı, su bentzll bir gencin bir portalral arabuı _... 
11•1 SördUm. F&bt •J'DI adam OJdalua .... detllinL 
llfılld de ..z henlzll pnç budar. 
&oıme.r 'öphell bir ta\"D'la ........ ealladı: 
- .. ...ıw ,." sllladlr fapkalı bir ıtno ....ı olar • por

t.abl arabası çek'er T Haydi oradan, bu uydurma bir f87 
pbl pllyor bana.. 

- Evet 1ıua • pr1p lOriıuntlftll ....... bülllat. .. 
o aralık bpr "1U'aldu. tQel'I bir polla gtrdL Komiserin 

kaJalma bir ffıyler fmldadL Komleer Ml'al'dı. Onda 
daran '*fka lkl poltı.e: . 

- Balllan «özden kayl>etme11nlz ıtlmdJ ce&Jyoram •• 
Diyerek odadan çıktı. • 
Geaçler pollle merail& büı)'orlardı. O ls&b etti: 
- lflnts ,..., adam bıçakla \"11111ba1Qfo 

ea... '* 8klerl 411)'UDC& &l'tlk ~arak 4~ 
~ 

Sokala 91ktıklarr uman tafak tıöküyordıı. John mah
Zllll bir Mile özUr dil.qOl'4u. 

- ilk &anıfUtmuz Üflllll böyle bir -... U. lmrfll8t-
llllf olc11ılalDU .. De lcadar mtlteeaelrim, lıılheala.,. 

- (llddea ne facia.. Ala, bana uaatmak mlbnldbt ....... 
Jolm ,.ıkdle lrolana tutarak: 
- flmdl mi ...,...... kadar Slttlreytm. dedi. llanlllr 

.. lllUJM191S ....,.., D.......ar Mlbds ,.ar. 
R.aen ~ llantmıt....,. IMllmar atill•rlk Q• 

kma .......... fOCQla bead)'Ol'da...,..,.......... eoa
ra otdrdata eYla lllbe ftnldar. Belıea: 

- ipe dedi. Banda oıarayormn. Artık ~ rica 
ederim. Korkana seçti, lıencllme pWlm. 

Vylrala sklerae loluı'a ---- O ..... , 
- Sisi pllp Slyaret edebilir maıtm f 

e.-. hemea cevap \"ermedi.·~: 

- BaDa 11-or m•uazf DIJ• .ora 
- Pek ç.ok. .. 

- o halde baıb ı.e.t.e pUals ~ OQ ....._ 
Ayrılddar. Bir ceırek eonra ıJohn Wi Covent Qardea 

tolıdlarmda clola,Q'Orda. ı:trafmda tleb&a Te IDeJ'"a ..... 
arabalar vardı. Ne tarafa baku portakal ~a. lal· 
da pot1ıabl, eold& portUalMO Arab&l&rdan yere portakallar 
yu\-arlanıyorda. .Ba mamara karfnımd& itrperdJ. Tam o 
urad& berrak ve 7tibek Mr kadıa .-... ,......._ Ba ..., 
F .... t Operunua mflflmr cElmulan ~ obJ'orda. 
Joha 4urclu.' Ve Mf'lll pldltl tarafa lla7"1t ve .....-alda 
lııek1ı. Birkaç &4lm iı.&ı lllka bir otAnobQ darUJOi4u. 

(Al'll:Mr -.W) 

~nvasa 
veı~üy®tl 

.. 
Dış Ticaret Müdüfll 

" Pirim Usulü 
Kalkn1ayacak,, Diyor 

İthalat ve ihracatta tatbik t' 

dilmekte olan prim usulünün~~ 
dırıldığına dair verilen haber~eh" 
aılı olmadığı anlaşılmıtşır. ">''fi 
rimizde bulunmakta olan Dıt 
caret Reisi Senret Berkin. b\I h 
susta bir muharrir\ınize: cB0~ 
bir şeyin aaJı yoktur. Böyle I• 
karar olsaydı benim haberim;),, 
caktı.> demi~tir. lktısadi rn. !JI 
filde bu haber teyit edilmenııt1,_ Rumenlerle yapılmakta 0 

görüomelere dün de devam ed !il 
mittir. Müzakeratın bu akf' ır 
bitmesi ihtimal dahilindedir. ~dı 
zakcrelcr çok müsait bir §ekıı 
cereyan etmektedir. 

Buğday Satışları 
Dün piyasamıza Toprak o: 

1 7 vagon buğday ile üç vd o• 
arpa ıatmıştır. Tüccar namın• 
altı vagon buğday, yedi vai0 

arpa, iki vagon nohutla birer.~ 
gon yulaf. mercimek, darı, pır ııı 
ve çavdar getirilerek satılrnıf 
Piyasada tebeddül yoktur. lh~ 
cat olarak da doksan bin lir• 
mal eatılmıtşır. Bu mallar ar•:/ 
da lsviçreye fındık ve dan. ır 
aoılavyaya Mıaır, ldtre ve b• 
mum, Yunaniıtana ketentohuıı111 

lıveçe koyun deriıi gönderil111ıf 
tiı. 

Ç1n1al Bulundu 
Piyasamızda çuval bulın'~ 

mütkülitı kar§ıaında alfıkadad~ 
icap eden tedbirleri almııılar t 
KUçük partilerde 9uval bulın' 
imkAnlan vardır. Her parti 2 .' 
bin çuval olmak üzere tanesııı 
106 - 1 1 O kurut arasında tcd•r 
edilebileceği anla§ılmıt§lr. M•'. 
mafih, bugünlerde mühim kaıı•1 
viçe part;lerinin getirileceii I( 
şehrimb:de çuval imal edi)ebı" 
ceği temin olunmaktadır. 

Den1ir Tedariki 
Piyasalarımızda miktan az• 

mıf olan madeni e§ya ve deıt1 
mamulatının tedarikini kolayla~ 
tırmak maksadile madeni ef~ 
birliği azasından mür.ekkep 

11 heyet bir iki güne kadar Or ,. 
Avrupa memleketlerınde bir tt· 
kik: aeyahati yapacaklardır. 

Memleket 
MURATLIDA - Muratlıd• 

üç gündenberi devam eden.~ 
tia ve hayvan panayırı intıı• 
dahilinde devam etti. 

TEKIRDAGDA - Vil!Ye.tl' 
mizin İneeik ve Çerk.eamüıellı~ 
yatılı okullarında bu yıl açıl•ıı 
azat obaları, iki ay faaliyette 
aonra sona ermi§tir. 

EDIRNEDE - Altı ay e-v"e~ 
Pehlivan köyünde . açılın11 01' ~ 
köy demircilik ve marangoıl? 
kursu altı aylık müddetini bitıf' 
mi§tir. 

KARTALDA - Kartal kaz•' 
eında üç poıtadan ibaret kac:la" 
tro teokilltı vücude getirilmiflİ1' 
=======================~ 

mm 
Bıaglül Progr .. 

7,80 Prorram, 7,35 Hafif ın~ 
prorramı (Pi.). a Ajana habeı"ı•~ 
8,10 Ev k&dmı - Yemek l~lell, s1 
Hatif muatkt devamı CPL), 

12,80 P.roıram, 12,86 MUhtelit ~ 
Jcıla.r. 12,60 Ajana haberleri, ıS· 
Muhtelif şarkılar devamı, 13,20 O' 
peret parı:aları (Pl.), o$ 

18 Prosram ve eaat ayan, 1~ 
PWü&rla muauc, 18,40 Radyo 

orkeatruı, .ıe,ıo :ruıı he,-u, ~~~ 
Aj&n9 h&tı...ı.rt, 20 Su -leri • .,.,... 
Konutma. aC>,'6 DbıleySciler -::: 
ri. 2!,16 KonUflJl& (lıbbat =.: ıll 
21.ao Radyo guet.t, 21,'6 ~ 
orkeatruı. 23,80 Ajana b&betl-"' 
22,~ Dana mt1sili (Pl.), 33,80 
p&ıuf. 

===============~~ 
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iCMAL 
SiYASi 

ltalyanlar 
Mısır İçine 
İlerliyorlar 

1 talyan 'kıtalarının ileri ha· 
b reketi durmadı. Seyyidül· 
l~İlni mevkiini de iıial eden 
re :an askerleri seksen kilomet· 
ri .•dar Mısır hududundan içe
lu l~rrniı oldular. ltalyanlar Sol
orrn u aldıktan vakit, Mt!ırlılar 
n b~ın <İnsansız arazi> addolu· 
ı,' ıl~ceğini ileri ıürerek silih· 
\' z:nudahalcy i icap edecek bir 
le~'?·et olmadığını ıöylemi§· 

ı. 

r Fakat ltalyan kıtalarının taar
d~; daha derinleıtirdikleri tak
b I e topraklannı beheme· 
ıt' rnüdafaa edeceklerini i· 
ıe n •etmiıtiler. Huduttan ıek-

n kilometre içerisine de c in· 
''tıaız arazi> t!birini kullan
~~n tnümkün müdlir? Bu. te· 
d ıtlti?'e bağlıdır. Garp cepheein· 
tie «n_ı~naız arazi> denilen ara· 
lhrrıdınin ıeniıliii pek azdı. 
kıı 'Inal ayni tlbirl, çölde seksen 
'll ~metrelik ıenilıik için kullan· 

ilıı: caizdir. 

a ~e:YYidUlbaranl mevkii lıken· 
l '~'Ye iıtikametindedir. lnailiz· 
crın Yaz• . h . . • id r~k • ıyetın e emmıyetını • 
ta edip, Mııırlılan beklemeden 
k •rrı.ızu durdurmak üzere hare• 
•te 1 } • • h L i_ k "b' d' eçme orı mu a-a aı ı· 

rt s!YYidülbarant ile. lnailizlec;. •on. zamanlarda iyice tahkim 
d ~1• tank kampı haline koy· 
t ı.ı •rı Mersamatruh mevkii a· 

dasında yüz otuz kilometre ka· 
ar b· f • ır rncaafe vardır. Bu mesa-

k~'Yı rnotörize kıtalann sür'atle 
ırı•tkdebileceklerine aöre, lnailiz 
ırı u abeleainin ıecikmameai .Pek 
>' ııhtcıneldir. Bu takdirde ltal
d a.n imaları oldukları yerde dur• 

1 Utı.ılabilirae, Mıaırın harbe fii-
crı tnüd h 1 · · · r . a a ~ı. yıne cm1anıız a• 
t ''l.hı:th ti birinin telakkiai itibarile. 
ca ur edebilir. 

11
. M)Jirdaki lrwiliz kuvvetleri·' 

ctı 230.000 kadar olduiunu 
ti 10rnale d' ltalia ıazeteıi bHdi-

l'or. 

d lngiliz kuvvetinin bu miktar
d lln daıha fazla olduiunu zanne· 
h 'Yoruz. ÇünkU lııglli%ler ton 
t~~lar zarfında Mısıra rahat~& 
Alt '\'ıye kıtaatı yolladıklarını ve 
lı. depizdeki kafile ıeferlerinin 
ı.ı lyanlar tarafından hücuma 
eita.rnadığını açıkça yazıyorlar. 
Mu Kibi haberlerip yayılması, 
tn~ırdaki lngiliz kuvvetlerinin 
d ternadiyen arttıiını iıbat e· 
"er. Üç yüz bin kitillk bir kuv
b ~tten, lakenderiye g[bi bahri 
t ır ~· iıtikametinde ilerliyen 
b~hlılteyi karıılamak üzere yüz 

1? aıkerirı ayrılacaiını da tah
rnın edebiliriz. Bu takdirde Mı· 
;~rın hareklta timdilr1c bilfiil ·it· 
ırakine lüzum kalmadan yazi· 
~İ~ Afrika harekatının batında 
ç' dutu aibi ayni tereddütler i· 
ııı e deyam edecektir. - Ş. A. 

llTANBULV• 
En Kibar Sineması 

MELEK . . . 

T 8lll mevsime baflaclı. 

Bugün 

kadınlar 
OTELi 

Neııı bir &fk fUml 
A7nca: 

l-FOKS JUBNAL 
I - Renku MODA Gazetesi 

Yakap Badri'nin 
Bir Mektubu 

DOK .. t;ORUNUZ/J, <..v- ~= 

Devamlı Halsizlikler 

Değerli meslekda~ım, 

Bundan üç dört hafta evvel, 
Ankarada beni ziyarete ııelip ye· 
ni çıkacak gazeteniz için benden 
ara ııra edebi makaleler yazma· 
mı ifemittiniz ve gülümseyerek: 
cMeseli. demiştiniz; bugünlerde 
(Yaban) romanınız aleyhine ya• 
pılan neıriyata bir cevapla batlı· 
nbilirsiniz.> 

Ben, henüz hastaneden çıkmı§ 
ve binaenaleyh bu polemik'i ta· 
kip ~dememit olmakla beraber 
doatlarımdan onun mahiyeti hak· 
kında epeyce malumat edinmio 
bulunuyordum. Onun için size 'bu 
ç i r k i n 1ıldiseye dair tiksinti
mi göstermekten kendimi alama· 
dım. Siz de bana hak verdiniz ve 
bu münakllf&nın edebi olmaktan 
ne kadar uzak olduiunu tealim· 
den çekinmediniz. Lakin, birkaç 
zaman sonra sıhhatim biraz yo
luna airip, bu neoriyatı bizzat 
gözden ieçirmek imkanını bulun
ca o kadar t a b r i f 1 e r , 
iftiralar, yalanlar 
ve m u s a l a t a l a r 1 a 
ka.rplattım ki, bunlından her 
hangi birinin karilerimden ba
zılarını hakkımda yanhı bir dil· 
f(inceye eevkedebilmetinden it· 
killenerek aıaiıdaki izahatı ver
meyi lüzumlu buldum. Gerçi, 
ıenç muharrirlerimizden birinin 
Vakit ıuetesinde cYayıaru na
mını verdiii bu kaba münakaıa
yı tahrik otmiı bulunan c Yaban> 
roman ile Yeni Mecmua' daki aöz· 
lerim, bütün o tahrif vo iftiralann 
canlı birer tekzibi aıibi meydan
da duruyor. Fakat, karilerim, ne 
o romanı, ne de bu beyanatı o• 
kumamıı olabilirler. Binaenaleyh. 
onlan fuzuli bir tevsik ve tetkik 
külfetinden kurtarmak maktadi
le lüzumlu bulduğum izahatı kısa· 
ca fU üç dört nokta üzerinde top• 
luy!>rum: 

boa Talllldl Gibi 
Bir Talarll 

1 - Muinslanm, Yeni Mec· 
mm'daki miilikabmda 1Mına, 
cBen memleketimi u:ııaktan "ve· 
rim» demit olmak hezeyanını at• 
fediyorlar ve bunun etrafında bir 
takım .oğuk ,.kal.ar yapıyorlar. 
... -- taklWi sibi .. &clt ..... 
rif oyuaud•. Y-.i Mecmua mey
dandadJr. Mabarrir, baıaa aynen 
l'I -U ıamn11tuı cl•-Mlu 
hayli özlem'it olacalumı tahmin 
ediyorum.» ş.n, oaa, aynen fU 
cevabı Y.-miftİlp: «Size aamimt 
bir itirafta balunaJlftl mı? Ben, 
~imi, dlfArlda iken İçin· 
de bulundutum zamanlardan da· 
ba tok ... .nm.,. 

ikinci tahrif Yeni Mecmua rrıu· 
harririnin kendi yazdıiı btolıiıft 
benim tarafımdan eöylenmit bir 
aöz ,.kline ıokulma1ıdır. Yeni 
Mecmua muharriri (Yakup Kad
ri, Yaban romanını beienmjyen 
veya tenkit edenleri kültürıüzlük
le itham ediyor) demit. Ben iae. 

Vatan Gazetesi Baş~uharriri 
Ahmet Emin Yalman' a 

«llaı mlkyaamda allyf .. lz: filrl ta
«nıdığım için b&httyarım. (Arttır 

dliWer) 
cEaer, hem yorgun, hem de genı: 

cblr t.tr 1yap~or. Bunun OOk P· 
erip ve bJç de edebiyat olmıyan 

cblr <ıastbetl var. Belki, K&4rl'nln 
«tıcak bir kalbden ııo,.np çıkar· 
«dıfı Mıpkkanlılık baı.ı rene Ame
«rlkalılarc b&tırıatıyor. Muharrl· 
«11n eemrı-tlk tarafı, bence, bun· 
«dan gelir. (Erlt"h Pfetffer - Delil ) 

ruhuna nüfuz etmesini bilmez. 1t· 
te, dönüp dolaşıp gene ayni nok· 
laya geldik: Kültür nokaanlığı.> 

Bu ıözle, Yaban'ı beğenmi· 
yenleri kültürsüzlükle itham et· 
rnck arasında epeyce büyük bir 
fark vardır, sanırım. Şimdi, aııl 
dlvaya gelelim: 

.. Tabu ,, " •ld•l•rl 

h.ut ~ereceği ihtimalidr. N~ ga
rıp hır tesadüftür ki, tam §U gün· 
!erde mütercimimden aldığım bir 
mektup, bana, Yaban'ın Alman· 
ya' da büyUk bir edebi muvaffa
kıyet kazandığını bildirmekte ve 
birçok Alman gazetelerinde bu· 
na dair yapılmıı neşriyatın §U 

hulbalarını göndermektedir: 

«AD&dolu'nun genlt boülD'lannda 
«ıtden ,.e bu merhamet.!& tabla· 
din rtnprlan kulaklarında \'e 
«kalbinde bir aç-ın çıtlıiı ıtbl çın· 
dıyaa, enkas

0 

altında kalmıt bir 
«balkın münae'1 arayıcı~ı. bu ı· a· 
cbuı, muharririn tA kendisidir. 
c(Völkl.Ch6 Beoba<'b'°r - Yarı r•· 
cml Fırke. OrpDJ), 

il - Yaban romanı} Bu eıe· ' 
rim, bundan dokuz on yıl evvel, 
Ankara'dı cUlun gazetetinde 
tefrika olarak intişar etti, ve o• 
kuyanlar tarafından, butilnkü o• 
kuJ1layanların ezberden v~rdikle• 
ri hükümlere uiramadı. Bilakis. 
kitap halinde çıktıktan aonra An· 
kara ve Anadolu matbuatında 
hemen umumi diyebileceğim bir 
sempati ile kargılandı. Şivelerinin 
samimiyetinden hlliı köylü ço• 
cuklan olduklarını hi11ettiiim 
birçok aıenç muharrirler, Ana· 
doluda çıkan mecmualarda Ya· 
ban' a dair, ııcakhklarını hala 
yüreğimde taııdıiım coıkun yazı
lar yazdılar. Bu kitabı baıan Mu· 
allim Halit, ıatışın, ümidin fev· 
kinde olduğunu eöyledi. BütUn 
bu rağbetin haklkt sebebi ne idi~ 
Çünkü, «Yaban>, inkıllt:l ı nee· 
hn bairında gizli gizli lfl•nayan 
bir yaraya parmaiını koymuı ve 
bir millt facianın Üatilndeki per· 
deyi yırtmıftı. 

Romu 611 •• Tod 
Eaki rejimler tarafından, uzun 

aeırlar, maddi ve manevi bir ıe
falet içinde bırakılmıı ve ıaltanat 
makarrının eefahati yolunda bir 
müstemleke halkı ıibi muttasıl 
emilip ıömürülmüı bedbaht köy
lü smıfınm ıstırabı ilk defa olarak 
bu kitapta Tiuk edebiyatının kit.· 
palı bahxesine girmiıti. Bır ro· 
_!!lancı, her ıeyden evvol, karile
rine inaani ve soa:ral hakikatleri 
samimiyetle ifadeye mecburdur. 
Nasıl ki. bir hekim de muayene 
ettiii haetanın derdini saklama· 
malda mükelleftir. Cümhuriyet 
T~ •• Kan·•i.t münevver
ler bin bir illetle malUl vatanl Sal
ta•tlan dnir aluUn bu euretle 
hareket etti. Ve bu auretlo hare
ket ettiii içindir ki, buıün, onun 
tedaviıi için en doiru tedbirleri 
almaktadır. Yokıa, it. bana itiraz 
edenlerin demqojik zihniyetine 
kalıa idi, Cümhuriyet, Saltanatın, 
ad ve kıyafet deiiıtirmit bir te• 
madiıi olurdu ve devletimiıin 
sıhhat, maarif ve lc,ültür müeaao• 
aeleri, her ıeyden evvel, dolu diı· 
gin köylerimiıle köylülerimizin 
imdadına ko9mak lilzumunu hi•· 
aetmezdi. 

Tanrıdan clilerim ki, bu hızlı 
cehit ıayeıinde, 1920 ve 1921 
yılların~a Haymana ovasının i· 
çinde adrm adını dolattığım o 
cehennem pek yakında retil An· 
kara 'ibi bir cennet halini alır ve 
korkunç mihnetlerinc ailayaralt 
tahit ol~uium o «ıetırapta fev
kalbef«ıt intan kütleleri ltendi 
cevherlerine llyık bir ha.yat sevi
yesine erer. Bu ıün. çok uzak 
deiildir. 

Yabwa •'••••• 
Terclaıll •• Teültlır 

.:Bu eter, moıettne olaJl H\'ıtııın
ccten Adeta ıneaıup bir adamın rn
«manrdır. Bu ytızdencllr kl, yelı •• 
~rtcl mllııuebeUertn tu,·ırt oku· 
«,-Uda daha traJUr bir ~ır btra
cluyc)r. (D. H. Tött4r im, We&t4eu· 
clılchen Beob&cllt.er.) 

cBu, 7ell ~de tlklyet ed6n ve Bu vesikalar karşıeında, urtıa· 
cııacllnn optbnııt olan yerlerinde rım ki. muarızlarımın b e d b a h t 
cblle ınaanı daha bllytlk bir lh.tı· iddiaları birer ıabun ~öpüğü gibi 
«ra&la saran bir eterdlr. (Lltera- dağılacaktır. Bundan baıka, be· 
«tar.) nim eserlerim arasında Avrupa 

cTaleup Jladrt, Yabu'ıyıa A\TU· dillerine ,evrilmlı ilk ve yeglne 
cp&'nın artık Uımal edemlyecefl t•· kitap (Yaban) değildir. Geçen 
<fanı dik.kat bir ııma olarak Garp harp (.Sna&ında, ıanırım, 19 16 da 
« tdeblytt.tının Forum•una ayak ba• (Bir Serencam) 'adı altında top· 
caryor. Anlldoludt. l"unanldara kar- lanmıı küçUk hi}..ayeleriın, benim 
«tı harbin derin \'e a&ral<'ı l&llnele- gıyabımda Dr. Duda tarafından 
crt, bir lcö,U.n tahribi Ue feci blr ıu- almancaya çevrilmiş ve kQçük b ir 
crett. lşpll, bu mUthlf rea.llıt ve cilt halinde intişar etmi; tir. l lat
«yer yer lirik renklt>rl olan eterin ta, bundan o kadar haberim yok
c11ert protutnı tie9Jc1l ediyor. (Daıı tu ki, muharebeden birkaç sene 
«deutsche Wort) sonra Dr. Duda il! lstanbulda ta· 
«Fran!lız Flaubert mekt.blnden nıştığım zaman kitabı ilk defa on

cplen raJrup Kadri, biat ı.cavnva· da stördüm. Mevcudu kalma
crak ikna eden \'e tamamen ke~dl· dıfı için muhterem mütereimı~ 
esine h&8 bir ,ekllde yoratmaann bana ondan bir tane vermek im· 
cbUen bir rnutaarrtrdlr. Bllt.hare kAnını bulamadı. Bundan ıonra, 
«lnlnllbı yapan mUM\"\'er 1.llmre (Nur Baba). ruaçaya, ukranca· 
dle rcmanrn cereyan ettl~I yolaua, ya, almancaya; (Sodom ve Go· 
cçıplak \'e sert Anadolu pa~ morre) fransızc.....ya; (Ankara) . 
~IJ'&ll PD1f köylll fa.babemm benim La Haye'.e tayinimden 
«derin dl'lnuklulı.ı , -0 a.carlıtr ara-

1 
birkaç yıl evvel felemenkçeye 

«Moda t>trllk kuı,n:ı nın gUçlü.-U o [ tercüme edil ip kitap halinde in· 
«kadar hUyU.k 'e edip l(ln o derece ti~ar ettiler. Binaenaleyh Yabanın 
cderunl bar mıuı ve ~ahıl dna ki, tercüme edili§inde bir ıiyasi 
cokuyucu btle onu bll'f.Ok kuru ma- suikast tevehhüm etmek ancak 
ckaJeh~rtn yapabileceğinden daha ' edebiyat perdesi altında b ir ta· 
«iyi ıuıııtor. (Wllle und ~&c"ht) kım küçücük siyasi suikastler 

«Fa.sıldan fasıla hey.-.can derinle- yapm!ya alışmış kimselerin aklın· 
«flyor, ,.e blz, hakikaten &anılarak dan ieçebilir. 

qoatı111, ölümünü, Emlne'nln -tıl'!VKI· ~ 
colla7onaz. Köylülerin ıatıraplı ha.

1

..... Bir RalP• ltrallllda 

elinin• ölt\mUnU... FAer, aaf'lcll.tt Çok !JZUn süren sözlerimi bitir· 
«ipinde dramatfkUt. M.aharr!r, te· nıezden evvel bahsi geçen mua· 
ctılr ,.apmak lttlyen clarbelerl, bin rızlarımın. ikide bir, pek hoı ve 
«biri tlattlne :rıtrnU11un ,·uruyor. zarif bularak tekrar ettikleri ka
c(:ünlCQ, POf'ltlk'ln .-ıll lı:unınlarmı ha ve müptezel bir pkanın , yani, 
«yerine getlrndfttr: Mertıamet ve ıu benim her ayak bastığım mem
ckoT'ku uyaııdrmaak. GitndeHk -..·e leketin lkıbet itııale uiradıiı taka 
d.dl manada detll )'tlkNek &e-..1. ıının - ilzerinde bir aanixe dur
cyede. Bu, bttttln bu sauat 81erl mak ve bunun adını koymak iı· 

«k~ar halclkldlr. (Rhelnlach • terim. Bu, kelimenin yalnız ahla· 
«W~tfall~hen Zeltung-) ki manaaile deiil, k a n u n i 

«BU taavlr, aar&ı<"r wı lhtlra~h bir m a n a ı İ 1 e d e b İ r · ı i . 
creallıtıkttr. Ve lelil renkli atmo"· y a s i t e r b i y e noksanını 
efor o ka.4ar iç• A'fN-n hır klJ·n-etle tazammun eder. Devletimizle sa· 
cfeklllMtllrUml~tlr ki, lnAan, &de- ir devletler arasındaki münaee
ct& uap daymıya h~ladıkJ umu betleri bu kadar laübali sarkıntı · 
cblle olcum&Ja devam etmekt.en lıklara karıştırmak yalnız bir had
«kendblnl alamıyor. Bu Qok en· dini bilmemezlik ğeğil, ayni za· 
4(Wreaan romamn "91Qbıı Te lDfaM manda beynelmilel nezaket kai
cbrçak ıu.dar keekln bir &elcA.nm delerine karıı da kaba bir teca
«~ oldutu fMkh bir •tkiye la• vüzdür. 
nat:lyle A\Tllpal kWtttr Jmomet-
«l-1nln çok ortJtnal bir buİtumı Vatan'ın kıymetli sütunlarını 
nert)"orlar. (Breeaaer Nemten bu kadar uz~n bir mektupla fu. 
«Nacbrtcbt.NI) zuli yere iıaal ettiğim için özür 

diler, hürmet ve muhabbetlerimi 
takdim ederim aziz meslekda_Jlm . 

«Bu roauuna Hrt bir ıttsellltı 

• .....-. şnrtn Etho9'anu ta1U• bay· 
«ret bir erkeklikle -.ıyor. "\'aka
«l&nn dn.ına*1k akıtı ln1UU yaka
•1&7mca bll'aknU)'ôr • Bu Hölder· 

YHVP UDBI 
s•••OIMIROILU 

Her ıtta. vücıaftnb tüamtdl
ftnderı bahMden bl~ok tman.lara 
t.etıadtlf ederiz. Bunlar. bllhaHa sa· 
hahları daha b6rlz blr fflldl alan, 
dü'k~.,IUk, halılı.ilk ,.e ktn"let.8tı· 
ilkten tl"yf't eder dururlar. Buna 
h&\ aya.. rütubete. nuteye yorgun· 
luğa. uylrusuı.Ju,ta... atfederek e· 
hemmlyet '-ermez. ıeçtştlnrtz. 

Fll\'Akl, blrka.ç gUn gibi, kın bir 
zaman süren bu &ibl halsl.&llklerde 
S&)dığımız tet>epler blrer imll o
lablllr!er. Grip, Sıtma, Tifo. -ı·ı· 
lantrk.M Gibi bir t1Urü mikropla 
hastalıklar eıınumda ,11catta de

rin btr hatıldlk hbıl o~icatında 
şUphe yoktur. Fakat bu hutalık· 
ların •lf• tıulmaslle bu s\hl dili" 
ıctınlllklerde, de:rhal, zan ohul&r. 
E9aten bu ııaatalar, ha'lltalık!.arı 
zamanında. çok defa, •yekta ıe
zeme:ı:. Yatakta )'&tmıya meı-bar 

olurlar. 
Fakat vUruAUn uzun ıüren, ya

tnkta )"atmıya mecbur etmlyen, 
deumh dllşktinllik halleri önünde 
biraz t'löıtl\nmek, bunun hakiki ıe
beblnl a~tırmak gerektir. 

ÇUnkll kanoıızhk, ,·~.rem, kanaer, 
şeker luı~talığı, Urcml, lç Ar..aaının 
rtztı .tıtıhapları ... Gibi ba~ alnıl 
ha~t!\lıklar '&l'drr ki, bunlar bat
Janr:ıçta \1lcutta. udeoe müphem 
\ 'e kart ık bir takrm sıkmtıla.r ya
parlar. Ilu ı:lbl hMt:ılıklan kat'I 
fıl&.l'ak t~hl• ctt1reıeelt b6rlr. aJA
me:ıer hellrme<len önce, ha8t&l•n1' 
YUcutlUndc derht bir takatsllllk 

.. ha ıclSewlr. Ba1larının kazan Sibl 
oMuğunu ııts-vı~rler. Yl\rümlye, ça
htmıya. tldıll işlerle uğra'jmıya is· 
t~klerl ;t•oktur. ı,tıhalatı a.za.ım19, 
uykuları boıulmu,tur. Maddi, 
mine\ ı hlr dUııkUnlUk i(lndedlr· 
ler. ı,te hu de\'amh düıtkUnlliğü. 
baıııt 11ebı-plere atfederek. ehemmi· 
yetslı ~!_Akkl etmek sıhhat için 
zararlı nrtlreı.-.r doturabl.Ur. 

Bir haAtalr~ rıe kadar cabok ve 
önceden anlamak kabil olur8& o
nnn caretlnl butm..-ının da o ka4ar 
ı:&buk ' 'e knlay olacatınr unutma• 
mek li.zımdır. 

Şllphe yolctvr k i, her takatal&· 
tik hali dalma cld.,i bir hasotalı -

tın a1~mett değildir. 

Ufak tefek sebeplerden ileri ıe· 
len ha111lıllkler, :ıa~n uzun' 11\ir

mez, tabnk g~rll'r. Fakat de • 
,,·amh dU,kftnlllk hall .. nde, Vli· 

cudü l;,i bir muayene wı tetkik· 

ten ı~lrterek kontrol ettirmek 
de hayat -..·e sıhhatlD muhafaauı 
tçtn en lll&wnla bir tecıblr tfll)kll 

eder. 

1 

Dr. Nuri EBGE1'"E 

MeYl6da Da•et 
Ye Tepllktlr 

20/9/9'0 Cuma pnü l>tle •a . 
rnuıaı mttte&klp annemln ruhuna 

ithaf edUmfık üzere Fatih camlinde 

me\'lnt okunac&tından dotttanmı, 

tanıdıklanmı ,.e sevap le\"eıt zevatı 

dt.Hıt ediyorum. Gdmelerlnl rtca e· 

derim. 

Manız kalclıtnn bu M'll dolaJ1111e 
t~lgraf ve rnektQpla beyanı tblyet 
ve t.eutlrtlme iftlrak ~n ar~ 
d&flarıma ayn ayn <"e,·ap vennlye 
teeuUrtlm rnADI oldqıuulaıl, temiz 

duyıutarımı -..·e teşekktlrlerlm• bu 

) 'MI Ue anederlm. 

Yılma& 'lrketl MIUpleriDdell 

HlLMI SA&V AN 

umuml bir tarzda kUltiir' den ban· 
eettiktan ve hattl bu bahllte ken· 
dimi n kendi meuup Olcluium 
....U de itin içine kattıktan eonra, 
lrilltiirlÜI yilkıak bir edebiyat t•· 
kevviin edemiyeeeii miitalla11n
da bulunmuıtum. Bahıin ıonuna 
dolru Yeni Mecmua'nın muhar· 
riri ıararla c Yaban~ meeeleaini 
açınea bu umumi mUtallayı bir 
nıiaal ile iaah etmek iıtiyerek de· 
mittim ki: c •.. bilha11a münekkit 
için her 19yden evvel bir eaerin 
tahdamannı yakalamak, yani, 
müellifin makaadını keıfetmek 
lizımdır. Bizde iıe, herkeı bir e
Mrin teferrüatile metaul olur ve 

llJ - Muarızlarımın en tanla· 
nah iddialarından biri de (Ya· 
ban) romanının almana.ya tercii-' 
.muinin, bazı ~nobi propaaanda 
cihazlarına bizim aleyhimizde 
bir netriyat vuiJ .. i verdiii veya-

MIHRl'NIN 
'\ 

J DEVRIALEMft 

• v L • " A 

YUKABDAN AŞAOIYA: 

ı - Gayret - Yal>I 2 - Heeap.. 
1...,ma • Tl)'*l•k ambarı 1 - Palan 
6 - Bat • lıat ,• Nota 6 - GUç • 
Bir kap S .:__ Fmn yapnuya yarar 

7 - Bir mUıtemleke • TUy 8 -
Kurum - AJoaJdar • Sıfat edatı 9 -
Endüstride kullanılan bir nebat 10 -
Un macunu • Btr 1eyart 11 - Ne
cip - Bu dahi 

DC!lı"KC BULMACANIN HALLI 

SOLDAN SA<lA: 

1 - K~an; Cebir 2 - Ebe 3 ,. 

Yazan: MllİRI BELLi 

Amerikanın 10 Milyon Serserisi 
Arasına Sokuluyorum 

tıtaayona varınca eltındekt klf1da 
ve etrafa bakarak: 

- Buraııı olacak! Dedim. 
Şehrin dıfll\da idil<. ÖnUmUzd• 

Jan yana sıralanmış bir IUrtl vagon· 
lar, arkam17Aa camları kmk . " 
herhalde ~itmeli kullanılmıyan birkaç 
depo binaaı ... Biraz daha ileride mu· 
atta! bırakılmış vagonlar ... Hat bo
yunca biraz yürlldUk. Muattal bır&• 
kılan e9k1 vaıontar bOf detfldl. Bt· 
&im cinsten bed&V&eı ııeyyahlara mu
vakkat mellken vuifeııl &örüyordu. 

-·- hendillere, maltunatır 1an'atklrlara 
blle rastladım. .Aralarında, hayat 
mllcadeleltnde ceearett kmlmIJ pnç· 
ler de eklik olmaz. 

Böyle bir eeyahat eenaııınd& nuıt 
geldltfm bir 1'8iZ 'bana fU ~ 
ııöylemiftl: 

FELEK 
Yazan: 8. FELEK 

Vişi 
B u ~el §ehirde, hundan 

bırkaç ıene evvel bir su 
mevsimi geçirmiıtim de §İmdi 
adının leh ve aleyhinde söz aöy. 
)enen Fransız politikaaı içine ka· 
rıımıo olmasına mahzun oluyo
rum. 

(Vişi) nin garip bir mazha· 
riyeti vardır. Orada • yerlileri 
mü~teına • dı~arıdan gelen vw 
adedi aenede 200 bin; bulan 
Franıız ve yabanCJ turistler için
de .kırktan ap.ğı adama az te· 
eadüf edilir. Meğer ki bir aile 
çoluk çocuiile ıelmit ola l 

Çünkü 25 • 30 bin nüfuılu 
olan bu gijıel kuabaya gelen· 
ler, onun 15 kadar memba IU· 

yundan iıtifade ederek, lcaraci· 
ğe.r, mide ve bareaklarını dü
zeltmi_)'e gelirler. Bu uzuvlar 
haetalıklan da ancak kırktan 
eonra baılar. 

Viti, diier deniz kenan ,et· 
hirleri gibi b ir zevk ve safa 
tehri ol!Jladıiından orada .narin 
Viicutlu kadınlara ve yaılı zen· 
gin kadınlara çatmak iateyen at
let endamlı dllberlero tesadüf 
edilmez.. Onun için ıehirde tak· 
ra1clık azdır. Buna mukabil her· 
keıte yekdiierin~ kar11 bir hür
met ve yq\ılıiın ic.a'bı olan tem· 
kin ve aükunet ıö:&e çarpar. 

(Marctal Peten) cibi aekae· 
ni iCÇmiı eir devlet adamının 
da VitiYi Franeaya muvakkat 
merkez olarak intihabında belki 
biraz da bu ıehrin ihtiyarlara 
karıı olan alakası veya ihtiyar
ların bu şehre kar§ı oltın z{lafı 
sebep olmuştur. 

(Viıi) den bahsederken, bu 
ıehre ilk ayak butıiım gün, 
- daha doğrusu - gece ba§lma 
gelmif ve ıehrin sükunet f(>h· 
retile münasebeti olan bir hadi
ıeyi yazmadan ıeçemiye«iim: 

Altı, yedi aeıte oluyor. Hem 
istirahat, hem tedavi için doktor 
lar bir Viti mevsimi tavsiye et
tikleri .zaman müracaat ettiğim 
seyahat acentesi bana vapurla 
gideceğim Marsilyadan Vifiye 
kadar tren biletlerimi de · ver· 
mitti. 

Niyetim, Manilyadan sabah 
erkerı kalkıp Viıiye kadar gün
düz yolculuk etmek idi ve aldı
iım ~ileti de o- çqit almııtım. 
Meier Manilyadan Viıiye doi· 
ru tren yokmuf, talih bu, ne ya
palım~ Üç dört yerde tren de· 
iiıtirmek suretile Yiıiye vardı
ğım zaman saat gecenin on ikisi 
idi. 

Bir tedavi ıehrinde hences 
ıaat onda yattıiına göre kasaba 
tamamen uykuda bulunuyordu. 

Evvelden bir arkadaı vuıta
sile hazırlattığım otele indim. 
İçeri girer girmez uykudan uya
nan kapıcı, mahmur mahmur 
bana: cArkadatınız. eıoyanızı 
açmamanm, çünkü patronla an· 
lapmadıkları için yalnJZ bu ge· 
ce kalmanızı söyledi I> dedi. 
Fena bir iıtikbal. Yorgundum, 
hiçbir teYe bakmadan, göıter• 
dikleri odama gittim. Soyun· 
dum. Yüzümü gözümü yıkamalı 
için muıluk b&flna geçtim. Da· 
ha üçüncü avuç ıuyu yüzüme 
çalark~ tahta olduiunu anla
dıiım bölmeye bitişik odadan 
cgüm ,&ilm güm> vuruldu. Bek· 
lesiim, ıes çıkmadı. Ben yıkan· 
mıya devam ettim. Tekrar, 
gümbürdedi ve bir cadaloz ka· 
dın 9e1j: 

- Gürültü etmeaenizel Uy
ku U)'10'0ruzl dedi. Ben de: 

- Yüzümü ıözümü yıkJYo· 
Tuml dedim. 

- Bu aaatte yüz aöz yıkanır 

mı) -- Ne yapayım, yoldan gel· ,.. 
dim. 

- C.ec.e yamı Vifiye ırelinir 

mi~ 

- Madam, ben yayan gel
medim . . Trenle geldim. Tlrife· 
lerin kuııuru 1 dedim. Kan bir 
Mirü daha laf etti. Ben de ertesi 
günü ale ... bah pılıyı pırtıyı top

layıp batka bir otele sittim. 
Şimdi ne zaman Vifiden bah· 

ıetseler, bana ilk gecemde böyle 

fena bir muamele eden bu acu
ze aklıma ıelir.. Acaba berha
yat mıdır bu dilrüba~ 

SOLDAN SA<lA: 

ı - Kemlfin lcıhfı - Nisbt • Yan 
hata 2 - Su - Sabun imalinde kul· 
lantlır • Asyanın yarııı 3 - tıa.ve • 
Ba• · Nota 4 - Sandık • Obur ~ -
Coflmn ııu • K&pı S - Kendinden 
büyUg-üne •öyltnenler 7 - Bir ne"1 
pasta - Rutubet 8 - Blr içki - Bir 
hayvan 9 - Vill.yet • Kemer - Nota 
10 - Bir IOtu • Kitabın bir klamı -
lzmlrin sol taralı 11 - Utanın• • 
Muallak • Havanın uat kllml 

Kul; Mat; Leh 5 - .Akıl defteri 6 -
Ou; J:E 7 - Arlatokrdi 9 - Leh; 
Pu; Tam 10 - İki 11 - Kemer -
Sinek 

Bu ııe~·ahlar ldmlerdt? Sizim gibi 
evvelce tayin edilmlt btr hedefe doğ· 
ru yola ç~ klrnteler ml? Hayır' ', 

birçokları için atladıkları trenin ne· 
reye rttuıtnln biç ehernrntyetl yok· 
tu. Yeter ki, kışm şimale, yazın da 
fµlf 11eak blJ' yer• gitmesin. Ken· 
dlnl&l on milyondan fazla ifsizl o
lan Birletik Devletlerin bir vatan• 
daşı t&a&vwr ediniz. Bir fabrikada 
i9Çüıinl&. KırkDUZl a.tmıf bulunuyor
sıı'\UZ. Fabrikanm fazla yorucu işin· 
den !l&Çlarr.nısa t&fif &:; düpilf. Bir 

,un ustaba.41ı, herha.nCl bir ııebep 
ıöetererak a\zi kapı dlf&n edlycr. 
Ba.f ka bir i4 aramıya koyutuyomı
nuı. Fakat plyaaada yOzbinlerce 1ıt
ııl& ,.ar. Bunlar araamda rmden da· 
ha dinç, daha ıenç delikanlılar ekalk 
değil. .. Onlarla nuıl rekabet tdebl· 
llr8lntz ! d! .. ka yerlerde if varmış. 
Oarbe gidini> diye tavalyeler 14ıu
yoraunuz. AUenlZ artık ancak hWtQ
meUn yardımı U• geçinebilir. Siz o
na ancak yWt ol&bilinlniz. Eir sün 
dotduıunu.a, büyüdutünUz k&aaba· 
dan 11\flşıp yola çık;yoraunuz. Fakat 
n'1'eye rtuıenıa ayni nakarat: dt 
yok> 

- San Franalakodakl bllytık köp· 
r1l yapılırken kaynakçı aıtalile ça
ltftım. Boulden Dam'da (dUnyanm 
en bUyUk barajı) benim de emeğim 
var, Amma bak ıplmdi ben de lşalzim. 
1t olmayınca , ınun bir yerde dura
mıyor. Onun iç1n seatyorum. B&fka 
yapacqun fflY olmadJtı için S.te 
böyle .Urttlp duruyonım. ========::::;:::==== 

MU\'akkat ev vutfeai rören eald T E ş E K K o R 

YUKABDAN AŞAOIY A: 

l - Kuklı; Aykk 2 - Kor 3 -
Ç&\gı: İtham 4 - Los<IOl> 6 -
Nem; Dut; Pir 1 - Bade; Ocak 7 -

Cet; Fek; Sia 8 - Ter 9 - Belde; 
Anten 10 - Uı 11 - Rahmi • lr
mll<. 

Sefaletin ve cayealzlitin berabe
rinde retırdlği bütün kötU huylar 
l!Jıde de bellrlycr. Hedefsiz bir ava· 
re halinde bir yerden bir yere do-
ı .. ıyorsunur.... . 

lıte karJımıza çıkan 1eyyahların 
çoğu bu gibi kimselerdi. .Bunların, 

ualN'lö.d& ilniveraite Lltirmif mu • 

vaconla.rdan birinin kapısından .... 
lendlk: 

- İlk tren ne zaman? 
- Ne tarafa? 
- Garbe dotnJ .. 
- Beşte. 
Demek &f&tı yukarı bfr uat ka· 

da.r daha. bekllyecektlk. ~rduk: 
(Devamı var) 

Zeftbn ve Büemıı: Mebmet A· 

4al'ın \oefah dolaymlyle 1ılr.lyet IM

tmıda bulanan doeUarınur.a mbmet 

ve ~muı.m arznaa muhterem 
p•et-•ıJn ta\·wutuaa rica ederlL 

Hatıc. Adal, O. S&bri Adal 

B. ltııa11 Mal, Rafit Demirtaf 



Alman Barlclye 
Nazırı Bomada 

Mihverciler arasında 

Yeni Bir Görüş 
Teatisi Yapılacakmış 

Fransanın Her 
Köşesine Alman 
Askeri Heyetleri 

Yayılmış 
Berlin, 18 (A.A.) - Yarı Lizbon, 18 (A.A.) - Petain 

reırıN bir surette tebliğ edilmiş- hükumetinde başvekil muavinli-
tir: ği yapmış• olan Camille Chau-

Berlin siyasi mahfille . Al temps, f!.euter muhabirine yap-
rı man ld " b 1 ·1· b 

Hariciye Nazırının Roma seyaha- 1 mış o ugu eyanatta, ngı ız a -
tinin Alman - ltalyan münasebet- lok~ııı do~ayısile ba~ı maddelerin 
lerinin hususi mahiyeti iktızası ol· azlıgı harıç ol~a~ uzere Franaa
duiunu, iki mihver devleti Ha- ?a hay.~t 1 şer~ıt.ının normal oldu
riciye Nazırları arasında bu nevi- gunu soy emıştır. 
d ·· .. t t" · · 'h · Chautemps, itgal altında bu-en goruı ea ısının, mı verın . 
çok büyük tecanüsü ile dikkate lunmıyan Fr"l'~nın. her. ~öıeaı-
layık bir siyasi teıekkül olduiu· ne Al.!!lan 8:.skerı heyetl~r~nın ya
nu anlıyanlar için sürpriz teıkil yılmış oldugunu ve lngılız teba-
d · •· · k d k d" asının her ne yaşta olursa olsun 

e emıye<:egını ay etme te ır- d "' 'b" 1.k'-! d'l · "-ler uşman gı ı te a ııu e _ ı mıyerea. 
• serbest °l:?_ırakıldıklarını ilave et-
Buna binaen, iki devletin men- mittir. 

faati mevzuubahs olan bütün si-
yaat meselelerde mezkur devlet- Chautemps, Peten hükumeti-

nin fevkalade murahhası olarak 
lerin iıtipre ederek müıterek ka-
rar ve hareketlerde bulunması ta- Cenubi Amerikaya gidecektir. 

biidir. 
Bu görüı teatilerinin her birin

de Avrupanın müstakbel tenaiki 
ile ali.kadar olan ve mevcudiyet
leri uğrunda müştereken mücade
le eden iki müttefik devlet için 
huauat bir ehemmiyette olan bü
tün meseleler serbeat ve açık bir 
surette müzakere edilmektedir. 

Bu defa da ayni mahiyette bir 
görüı teatiai mevzuubahstir. 

Mısıra Taarruz 
(Batı blriDdde) 

ta kırılm"tır. 
Tayyarelerimiz, boriıbardıman ve 

mitralyöz ate•i suretile mUdahalede 
bulunmuştur. Düşmanın Glosta ti -
pındeki be• tayyaresi alevler içinde 
llllfmll{ltUr. Bir tanesinin de dll{IUrW
mfuı olması muhtemeldir. Tayyarele
rimizden dördü kayıptır. 
Düşman geceleyin, Blngazi ve Der

ne'ye kar,ı hücumlarda bulunmuş, 

Bingazi lımanında bir dubanın ve bir 
muhribin zlyaına aebeblyet vermif ve 
ya ~mlar ~ıkarmıştır. Yangınlar, sil
ı atle baatınlmıştır. Deme' de bir ge
mi hafif huara uğramı,tu-. Dtışma-
ın bir tayyaresinin düfUrülmUş ol

rnaaı muhtemeldir. 
Malta4a bir tayyare filomuz, Mi

<'"''Jba tayyare' meydanını bombardı
'111\Tl etmiş. yangınlar çıkarmış, ve 
yrrdt' en az Uç tayyareyj tahrip et
mlııtır. Dllşmanın iki tayyaresi dU
şürUIMUştUr. Ayrıca. bizim iki tay
yaremiz kayıptır. 

Şımall Afrikada tayyarelerimjz, 
renubl Sudanda ki.in Boma'yı bom
bardıman etmı.,ıer, bir aahra lstih
ko\mını hasara utratmıflardır. 

Blr dUfman t&yyare8l. Gallabat'nm 
fimall prblainde yerde tahrip edil
~tir. 

~ Aasab, Muaaeua, Aa -
ınara lzerinde yapm" olduğu ban 
seferleri bir gtna buara lebebi7et 
vermemlftlr. 

Blenhetm tipindeki bir dt1fllWl 
tayyaresi, yanl"lıkla Panteııerlka 

tayyare meydanına inmif ve mOret
tebatı ile esir edilmiftir. 

Tahtelbahlrlertmisden biri tara
fından Atlaa OkyanUllUnda batını -
mqı olan 5.800 hacmindeki bir İngi
liz gemlal yolcularından kurtanlan
lar Lisbon'a çıkanlnuıtlanllr. 

M.ria 230 ...... 

lngiltereye Taarruz 
lcin Hazırlıklar , 
' (Başı birincide) 

kat muhakkak olan fCY de lngiliz 
genel lrurmaylan için hiç olmaz
sa tefrinievvel ortasına ve hatta 
•onuna kadar azami teyakkuzun 
li.zım olduğu ve büyük ehemmi
yeti haiz bir atratejik mesele ö
nünde bulunulduğudur. Londra
da herkes ihraç hareketlerinden 
evvel, bu harekat eanasında ve 
bu harekattan aonra istila planla
rını altüıt etmek için eldeki şu 
vasıtalara itimadını muhafaza et
mektedir: 

- Hava kuvvetleri, 

2 - Filo, 
3 - Ordu. 
Her gün lngiliz bombardıman 

tayyareleri Alman deniz ve aske
ri tecem1111lerinde tahribata ııe· 
bep olmaktadır ve bu tecemmü
ler, müthit vüa' at ve ehemmi
yetlerıne rağmen, f ngilizlerin in-
dirdikleri mükerrer darbelerin te
sirini her halde hiuetmi, olacak
lardır. 

Maksat Sulbe lcbarmıt 
Stokholm, 18 (AA.) - Af

ton Bladet gazetesine Berlinden 
gönderilen bir telgrafta deniliyor 
ki: 

lngilterenin istilasından daha 
az bahaedilmektedir. Bu arada, 
lnailizlerin sulh yapmak için aö· 
riifmenin avantajını ıuılıyacakla· 
n ümidi daha kuvvetlenmekte
dir. Umumiyetle Almanlann 
maksadı, lsi}izler sulh yapmak 
arzusunu her hansi bir .uretle iz
har edinceye kadar bava bücum
laana devam etmektir. 

Dün Büyük Hava 
Muharebesi Oldu 

( ..... blrblelıle) 
loya fiddetli bir ateıt BÇllUflardır. 
BtWıara avcı tayyarel...mıis dört 
dıı.man bombardıman tayyarem dU
filrmUflerdlr. 

lqilizler Birçok Limanlan 
......... r 

Londra, 18 (A.A.) - lncWz han 
nezareti tebllti: 

SPOR 
J' • • ., 

DiT ANBUII. AMIERDKAN ~@llEJ! 
F Bahc D i 

K 1 Z K 1s.M1: !:!~~~.~~~:.:: • :!:~rı',,~;~-~~: ERKEK KISMI 
• e ~ em -spor ... 
MaCı Nihayet ORTA KISMl-LISE KISMl-MOHENDIS KISMI 

O'ynanıyo·r Derslere 19 Eylül Perşembe Sabahı Başlanacaktır. 
Leru Talebeala 11 11161 Çarpmba Aqamı Melltepte Bul1U11Daıı Lbımdlr. 

Roman yada 

Fenerbahçe - Demirspor aruın- TECDiDi KAYD Erkek kısmında 16 EylQJ Pazartesi \e 17 E)lfU Salı günleridir. 
Bükreş, 18 {A.A.) - Rador daki Türkiye birıncWği final maçı : Kız kısmında 17 EyHkl Salı ,e ıs E~lfıl Çur~ınba günleridir. 

ajansı bildiriyor: karan, futbol federasyonu tarafın - ~~~~~~~~~~~~---•••••••••··-~~;.;~;..;.;~;;;..;.;;;.;.;;~ 

Mihvercilere Kardeş 
Muamelesi yaP.ılacak 

Hudutlar haricinde kalmış Ru- dan on gün içınde dün beşinci defa ~-·•••••••• 
menlere müşkülat çıkarılmasına olarak değiştirilmi~r. 

•lfaatatmda Karakol ~da 

LİSESİ YATILI 
YATISIZ 

mani olmak üzere General Anto- Fut~ı federasyonu b .. kırnı Dan
neacu bir beyanname neıretmiş- yal ile asbıuJkanı Salmin yekdiğe -
~ir .. Beyanname. ezcümle §Unları 1 rinden haberi olmıyarak verdiği ka
ıhtıva etmektedır: rarlarla bu şampiyonluk maçı İBtan-

Kanunlar hilafına hareket e- bul bölgesine verilen son bir emre 
denleri ancak mahkemeler ceza- göre bu hafta cumartesi ve pazar 
landırabilir. Mihver devletleri gilnleri revanş olan.k Ankarada 
bugün Romanyanın ~ariçte yega- oynanacaktır. 

Eski F eyziye iŞ IK 
ANA - 1LK - ORTA - LİSE - (Kız - Erkek) 

Türkiyenin en eski hususi Ll8esidlr. Kayıt ve tecdidi kayıt için her güıı müracaat olunabilir. 
Tarifname isteyiniz. Tel: 80879 

ne istinat edebileceği kuvvettir. lstanbul futbol ajanlığının lig 
Aramızda yaşamakta olan Al- maçlannı bu hafta muhakkak suret- T 1 1 ~ .a 

man ve ltalyanla:ra kardet mua- te bqlatmak karan üzerine, Fener- 11!1•••••••••11!!1.•••.•• e 1 OD: 8111'17• -••••l!ll•••••••ııll~'. 
melesi yapmak memleketin ali bahçeliler, bu mUfkWtı de hallede - B 1 z ı ŞiŞLi TERAKKi LJ. SESJ• 11 B • ı • 
menfaatleri-iktızasındandır. rek bura.ela Be4iktq maçını oyna - • • 

makla beraber Ankaraya da bir ta- h - • le• 
Romanyada Bayat Ekmek kım göndermeyi kabul etn'li4lerdır. AllA • ..,. • OBTA • ....._ Yabacı dDlen ldlh•ııa ltbla edilir. 

Satılacak Ve yarın sabah on altı kifilik bir Tedris ve terblyealndeld ciddiye& devlet bntllıanlan neUcıelerlle sabittir. 

Bükreş, 18 (A.A.) - Stefani 
ajansından:• 

llkteşrinin birinci gününden iti
baren yalnız bayat ekmek satıla
caktır. 

Suriye Üsleri 
(Baıjl birincide) 

kenamesi Suriye.ye müteallik hiç
bir gizli maddeyi ihtiva etmemek-
tedir. • 

2 - Yüksek Franıız komiser
liği, manda altında bulunan 
memleketlerin dahili 've harici 
e~niyetini tehlikeye koyabilecek 
surette doğuda askeri mevkiler
den birinin terkini katiyen tasav
vur etmcmİ§tir. 

3 - Harici hiçbir tesir Fran
sız yüksek komiserliğinin Beyrut
taki siyasi faaliyetlerine müdaha
le etmemektedir. 

Ve, bir Türk gazetecisi ile ko

nuımaklığım haaebile tunu da ili-
ve etmeme müsaade ediniz: 

Kederlerine karşı Türk mille
tinin gösterdiji sempatiden derin 
surette mütehassis olan Fransa, 
Türkiye - Suriye arasında mev
cut münaaebeılerin itimat verici 
ve dostane mahiyetlerini muhafa-
za ve idame etmeleri hususunda 
elinden gelen gayreti ıarfetmek
te hiçbir auretle kusur etmemiye 
kat'i surette azmetmiıtir.ı. 

Köyden Diğer 
Sesler 

( .... blrlaolde) 

m.kul ve muvazeneli dileklerden 
büyük yarabct kuvvet olamaz. 

Bu bakımdan köy meseleleri
ni. şehirlinin menfaatlerine aykı
n bir dava diye değil, en eaaalı 
bir memleket di.vuı diye ele al· 
mak ve bunun etrahnda bütün 
halkın umumi alakalarını ayak
landırmak faydalı olur. 

Geçen sün Divriiin Y etemia 
köyül!.den Ali Kıratlının bu mev
zua dair yazdıiı mektubun bazı 
kıaımlannı neıretmiftik. Ali Kı· 
rath ortaya mühim bir prensip 
maeleai koymutlur: 

Hutayı kendinden sormalı 1 
Bu prl!Mİp cidden kulajan:uza 

küpe olmwa dejel'. Her itimizde 
balayı kenclbıden sormak yolu· 
nu tutaak, birçok hata ve iarafla
nn önüne aeçil.mit olur. 

kadro De Ankaraya hareket edecek- 1 - Talebe kaydı, ber sün saat 9-18 e 'kadar Ba1ll Rlfat Paşa konafı ada yapdır. 
lerdlr. Kafile Ali Muhiddin Hacı Be- 2 - Arzu eclea1ere mektebin mufassal taıbnatnanıesJ posta Ue gönderilir. 
kirin riyasetinde gidecektir. J - Kayıt için veUlerla blz.r.at mektebe gebnelerl gerektir. r------
Bu Haftaki Maçların Hakemleri TAT 1L1 Nl,antaşı - Rumeli \"e Çınar OaddelerJndeı 1 alnlzL• 

ıstanbul bölgesı hakem komıtesı Blçblr Yenle •abesi Yokt••. ıu 
bu hafta yapılacak lig maçlarının 'I' ... 
hakem~erini tayin etmiftir. Haftanın 
en mühlm karşılaşması olan Fener
bahçe - ~iktaş mUsabakasını Şa

zi Tezcan idare edecektir. Futbol 
Ajanlığının, bu maçlar ve hakemleri 
hakkındaki tebliğini aynen a.yatzya 
alıyoruz. 

İstanbul Futbol Ajanlığından: 
22/9/940 tarlhindeki lig maçtan 

Fenerbabçe stadı: 

SWeyınaniye - Vefa saat 13 hakem: 
Nuri Bosut. yan hakem: HUıınO. -
Muzaffer. 
Galatasaray - lstanbulspor saat 15 
hakem: Ahmet Adem, yan hakem: 
BWend - Şekip. , 
Fenerbahçe - Befiktq saat 17 ha
kem: Şazi Tezcan, yan hakem: Nec
det - Bahattin. 
Şeref Stadı: 

Topkapı - Beyoğluspor saat 15. ha
kem: Feridun Kılıç, ;van hakem: 
Ne~t - Nihat. 
Beykoz - Altıntuğ saat 17 hakem: 
Samih Duransoy, yan hakem: Mü
nir - Ziya. 

Kürek M"'-vemet Birinciliii 
Su sporları ajanlığı tarafından 

ı.ttp edDen ........... ~ ---
met birinciliği Pazar sabah saat 11 
de Beykoz lle Moda arasındaki mesa
fe Ü7.erinde yapılacak ve bu fRJ11plyo
naya yalnız dört tek klkler girecek
tir. KIUpler istedikleri kadar ekiple 
iftirak edebileceklerdir. 

Lise ve Ortamektep 
imtihanları Bitiyor 

(llafl blrladde) 

teaddit birincı aınıf tubeleri açıl
dıjı halde bu aene buna da lüzum 
kalmıyacakbr. Bu itibarla bu ae
ne lİ8e birinci 91n1flarında ihtiyaç· 
tan fazla yer bulmak mümkün 
olacak-br. 

Diier ..taraftan, imtihan ~i
matnameain in bir maddesi, bifa
iatiana bütün tal .,be nlilerinin 
şikayetini mu-:ip olmaktadır. Bu 
maddeye göre ort-:rıektebi bitir· 
me imtihanlanna airip de muvaf
fak olamayan talebe tekrar ayni 
sınıfa devam etmek mecburiye
tine tabi deiildir. Bu gibi talebe
ler, evde kendi kendine okuya
cak, yahut hariçte bir it bulup 
çallf&cak bir yafta olmadıklarına 
nazaran kendi ihtiyarlan ile mek· 
tebe devam etmedikleri takdirde 
bir sene bot kalacaklardır. 

Pasif Korunma 
Tedbirleri 

(Cal;t blrlnclde) 

Devfet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 975 lira olan vagon dezenfekte etmek için kulla· 

nılacak olan (1500) kilo Kreolin, FormoHn, Neollkrol ve emaıı ("8/9/ 
1940) pel'fembe günü saat (10.30) on buç11kta Haydarp&fada Gar binaSJ 
dahilindeki komisyon tarafından açık oluıiltme uaulile satm alınacaktır· 

Bu işe girmek istlyenlerin (73) lira (13) kunı.,tuk muvakkat temi· 
nat ve kanunun tayin etti~ vesaikle birlikte eksiltme g1lnU saatine ka
dar komisyona mUracaatıan Jtznndır. 

Bu i.şe aıt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta· 
dır. <8393> • 

Bir bava tebllkeal llalinde içtimai 
ekiplerde çahfacakıaruı tallm ve 
terbiyesi ele bitmek llzeredlr. Ba e
kiplerde çalışmak trr.ere yetı,tlrllen 

vatandaflarm mlktan 29 bin kllstlr 
klıtldlT. Bunlardan, itfaiye efradı da 
dahil olmak llzerc ıs bini yangın 11ön
dünne ekipleri! tflltkll etmektedlrlf's. 
Bu P.klpler, şehir ltfalyeıd, yardılllC'.J 
ltlalye, M.-mt ynngın tıöndlirme teıtkl- -----------------------------

YeniKolej LeJU 
Erkek 

IAtı 'e mahalle tuıumbalan lslmlerl
le \azlfe alacaklardır. Bunlardan 
ııeınt ,.e yardımrı itfaiye ekipleri tu
lumbalar üzerinde çalıştırılmış, bir 
itfaiye neferi gibi yP.tlştlrllmt,ıerdlr. f L K - O R T A • L f S E 
Mahalle teıtkllAtı için de tulumba te- T•'--1 .. lı 1 1 ... ••• raıe wller 88 .. T 1 • • I! ı L D ı mln edilmek lstenUmlşse de "}Um- • y 
kUn olmam!f1tır. Yalnız karakol bl- MUdllrtl - Zaid Şlfll Terakki oıreirtartı: M. Ali Hafmet Kmıa 
nalannda birer tulumba bulundurol- Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖÔRETİMİNE genif mikyasta 
ması temin edllml9tlr. Mahalle t-klp- h e emmiyet vermek, sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin 
lerl bu tulumbalarla talim yapmak 
ııuretlle yetlşect-klerdlr. Çallfma ve inkf~afı, sıhhat ve inztbatile yakından alAkadar olmaktır. 

Harp vukuunda tstanbal, u.aP Mektebin denize nazır kalöriferll teneffilabane ve jimnastikhaneal 
_,....... _.,....1119 ~·- lıava ...,._ vardır. Htır atın uat (9 Ue lB) arUIQda Jca7ıt ve kabul olı,uıur. 

ruzlanndan zl~·ade&tle müteesaır ola- Telefon: 41169 

eaktır. Ahşap e\·lerl iet.lmlAk ederek -----------------------------
yıkmak da 91mdlllk kabil detllcUr. • • :;;::....:=:= r ışçı Kız Aranıyor 
terdeki mtltebwıslann fUdrlerl ao- pni Poetarıe :ıtar,,usm4a Mimar Vedad C&ddesinde 26 numaraya 
rulmuştur. Bir eenabl mtlt.eluılMlalm _ mUracaat. 
Vekllete vermllf oldata rapora ıöre -------------------..:...-=-======-
btanbalda ablfl'P evlerin tamirine ı•••••••••••••••••••••••··
mÖ88ade edllmlyecek, bU 

1
gtbl evler 

kendi ltaUDe tılırkellllecelc. bir .... 
det ....... vtru bir ........ ~ 
:rta IBtlmlUd saye* Mlay aluaktlr. 
Nafıa Vel&Alell. rapon tetkik etmek· 
tedlr. 

ABONE: 
Senelik 
Altı aylik 
Oç aylik 
Bir aylık 

1400 Kr. 
'1&0 Kr. 
400 Kr. 
1!50 Kr. 

llMIO .. 
2700 Kr. 
HlO Kr. 

800 Kr. 

Emniyetli ve iktidarla 
Bir Memur Arapnlara 

Uma ıteneler ıtmrü lds
metlnde ............... dlrl9t, ... 

1117etu. lktldutr, bir -
it ..,,.... ~ l'fttMISM ....... 
lllllMI dereceıle nıfess&F 
~ . ...._.,... ... ,.., 

"af riyat Makinelerine Operatör Aranıyo 
tsınli" cl'Y&l'DlCla bir .,anttyede çalı.-n&k Usere ekakavatörierde bil· 

fiil~ operat&iflt' ar&IUJOI'. Taliplerin iter gtln saat 10 dan 1J 
ye bdar Taladm balıçeei karfumda Tatko Şirketlnde Kemal'• mDra

caatıan. 

Askeri Var 
Roma, 18 (A.A.) - Giomale d'lta

Jla. İtalyan krtaatınm İngtHslerin 
mUstahlcem ikinci hatlarının köprU
ıı.tr c n Sidi - Barranl'ye vAsıl ol
mut olduklarmı yazmaktadır. Bu 
batta topqu bataryalan mevc(lt ol
dutu gibi btr tayyare fthur tarafın
dan mtızalıeret gören mitraly6zler de 
ftl"dır. 

Bombardıman tayyarelerimiz dün 
gilndOz Ostend limanına, Zeebrugge Ali Kuatlmın mektubu mem-
de Glmelere, Hollanda aahiU açıkla- leketin her tarahnda alaka uyaa
nnda bir nıavna btt1ıu1Jle ve f3mu· dJrciı. Buna clair ber taraftan 
1lleu tayyare m.,uıuna Jıücum _. mektuplal' aldık. içlerinden ),iri, 
mı.1en:Ur. Çanakkalenin Baıyramiç kaz ... 

Bu nokta Ozerinde endite ile 
duran birçok talebe velileri iati
da ile Maarif idaresine müracaat 
ederek imtiluuwı ııazan itib.ra 
alınmayıp çocuklannın tekrar ay
ni 11nıfa devemlanna müsaade e
dilmeeini ;.tiyeceklerdir. Maa1na
fih imtihan talimatnamai talebe 
velilerine böyİe bir müracaat hak
kı ela vermektedir. • 

blr.....-rUQ'M .. ........ ............................. ... ......,.,.,.b-.-
temls VllldMlle (ı'ecrMell me-
111111') .............. tupla ....... 
t!U& edQmeiıl 

İtalyan kıtaatı, Sidl • Barraııl'ye 
kadar 80 kilometre katebn1'Jerdir. 
Mana - Matruh ma.tahkem mevlde 
T1U"ID&k için daha 130 kilometre ka
tetmeleri icap ebnektedtr. 

İtalyanlar Mlllll''da İlıgilb:lerin çok 
anudane bir mukavemeUne maruz 
kalacaklardır. 

~t.oa bidayetinde Knıııda be
men Mm .. n hepsi de İngiliz, HintU 
yeni Zel:ı dalı ve Rodezyalı olmak 
UHre 100.000 kı.t bulunuyordu. Bun
lara ırıtlstinde toplanmq lılmır'a cel
bedtlml' olan 80 000 ki.fiyl ili.ve et
mek icap eder. Fakat İngiliz ıntman
da heyeti, bu kuvveti Wi addetme -
aekte olup son günlerde 30,000 kifi 
daha gelmiftlr. 

Dün gece bomberdıınan tayyarele- nm Gedikoeua kö,)'iindea Ahmet 
rtmiz Hamburg, .A.nv.., Terneuııer, oğlu Hatan &b.caa Çavuı tara• 
Jl'leılinpe, Zeebt'uge, Dwıkerk. ea- fmdan yazı1mıttır. Bu mektubun 
lala Te Boulogne Umanlanna devam- bqhca fıkralannı diier bir aütu• 
Jı ve fiddeW bQcuın1ar yapınıflardır. numuza aeçiriyoruz. Babacan Ça
Gemllere ve uJmt depolara ınDbbn VUf, pek doiru eöylüyor: TG!lt 
~ıar verdlrllmiftir. Grts-Nw ııur- kiyünün canlanmuı, Türk kCSy· 
nunda topçu m...u.rtne de Jıücwn lüMinün obmua, köylünün p
edllm1'tir. çim tevi>'eainin JÜ)uelmeai. .. ı

biınm daha iyi konınmuı, mem
leketin ilerlemainin ilk prtıdır. 

1ngWz hava kuvv.u.rtne mensup 
bqka tayyare ırup1an c1a Knte1c1, 

Bamm, Cber&nl'· Omıalıruck, Soeet 
ve BruJIMU• tevaat ~ 
ve Cologne dvannda Stockun emtia 
prlarmJ bombardıman etm~. 

SahD mubafas& ~iJAtma menaup 
tayyareler de Chel'burg Umanma hU
eum etmiflerdlr. En &fiil iki ..,. 
gemisi llatm ..... Birçok yan&'lnlar 
çıJan..ırt. Ta~lertnmcten ikisi 
Uslerine dönmemi.flerdir. 

HWA.la, iki yUz otuz bin kiflllk 1 . F a Ka 
bir lcuvv•t mevcuttur, bunlarm 500 zmır u rı panıyor 

Bu memleketin mu.bet. de
vamlı. muvazenelt bil' tekilde te
rakkiei için tehirli, köylü farkı. 
nın tamamile lilinmeai. aradaki 
farkın ve mesafenin azalmua 11· 
zımdır. Çok tükür memleke~
de aun·i 11nıf hudutlan yoktur. 
Elbirliiile aarfedilecek aayretler 
sayesinde bu sahada az zamancla 
çok i)'i neticeler alabiliriz. Dün· 
yanın hiçbir yerinde sörülmemit 
tarzda bir çallfllla birlik ve ah•· 
gi kurmak için Türkiyecle her iyi 
prt toplanmııtır. Bundan istifa
de etmeyi bilmemek cidden )'a• 
zık olur. 

tayyarellf, 1800 kadar m1lh otomoM- tzmir, 18 (Telef°"la) - Bugüne 
il. MI' çaptan lıatarjıalan, on binler- kadar Fuur 86'.MO kifl Sesmlftir. 
• lllitnıb'estl ve Moalatlk ~ :rıu.rm kapanlf pce9l belecllyece 
ftl'dlr. ~nantar"a 1* _.ıet verilec*tlr. AhiiW F.mia YALMAN 

...........,......lil ... .. ._ ............ . 
Adalar -Anadolu~ Yalo a 

Hattı Tarif asi 
Adalar • AnadolU • Taknıa battmda 20 BJ181 940 tarihlnden IW. 

ren Sonbahar tarlfeal tatbik olunacaktır. 
Yeni tarife Sakelelere Udınıftlr. (1877) 

iSTiKLAL LiSESi 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talelte ~ tlevam o.....,.lmda:. 
~ Polia bnkola arka.....a., TeWan i2u4 

Sabllıl ve Nef111at )IQdQrtl~ Almlet JllılıılD YAIMQ 

.. ......., JW: VA.T .AN MA.TBA.ASI 

KENC~Nif BiRi.i<liR 

T. Is Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Plim 

1MO bm.UltnLl:B1 --· 1 adet IOOO Ura 
a > 1000 > 
8 > C500 > -8080.- > 

1J > 230 > ..:..aooo.- > 
40 > 100 > - 4000. - > 
75 > IJO > - 3'1llO. - > 

210 > • > - - U&O. - > 
......-:ıe-n.t. ı---. 

~l ....... tu:tllllmtl!I 
de yapda. 

• 


