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Yunanlıların 
Asıl Mağlup 

Ettik~eri 
Düşman 

Birinci lnönü Zaferinin 
Yirminci Yıldönümü 

\'azan: Ahmet Emin YALMAN 1 
Yunanlılar, Arnavutluk dağla

nnda ltalyanları değil, mevsim 
dolayısile ltalyan ordusunun tabii 
müttefiki haline gelen kışı, karı, 
fırtınayı, yolsuzluğu, yiyip İçme 
aorluğunu mağlup etmekle mev· 
guldürler. Klisura'nın Yunan or· 
ausunun eline geçmesi, en ziyade 
bu nevi düşmanlara karşı kazanı!. 
mış bir zaferdir. 

Harp meydanında can vermek, 
bir asker için fedakarlıkların en 
büyüğü değildir. Savaşa bir defa 
giren her normal vasıfta erden 
böyle bir fedakarlık beklenebilir. 
Arnavutluk dağları gibi bir saha
da kış gibi bir düşmanla yarım 
hazırlıklı bir şekilde mücadele 
ederken hergün, her saat soğuğa, 
açlığa, cefaya, zahmete dayan· 
mak ve bu arada hiç bir dakika 
fllile döğüş zevkini ve ideal ateşi
ni kaybetmemek bir askerin yurt 
namına yapabileceği fedakarlık· 
lar için en yüksek ölçüdür. )şte 
Yunanlılar, kışın bütün şiddeti, 
ltendi iaşe ve nakliye teşkilatının 
bütün noksanları karşısında Kli
ıura'yı almakla bu en ağır yurt 
ıevgUıi imtihanını parlak bir şe· 
kilde geç.irmişlerdir. Hem de yal· 
nız Yunan ordusu değil ••• Bütün 
Yunan milleti bu harbi tam mana. 
aile bir millet harbi diye kabul et. 
miş, bütün Yunanistan bir tek 
harp cephesi halini almıştır. Elle. 
rinde kıp. karşı kürek gibi bir si· 
!ah tutarak karlı dağlarda orduya 
yol açan Yunan köylü kadınlan· 
nın Arnavutluk zaferlerindeki 
hisseleri Yunan erlerinden az de· 
ğildir. 

Ruzvelt ve 
rc::Jl uglin hütün dünyanın dik· 
u;;;;21 kati Roose~elt'in üstünde 
toplanmıştır. Ruzveltln de ~alış· 

ıııa siııtenılnln en rotalı \·e ıılfıkalı 

tarılfı p:ıctccllcrle olan münase
Lr.1ldlr. 

Rıızvelt gazetf>tlleri haf~ada iki 
defa kabul eder. \'U·l ka(\ar go'le· 
tcf'i etrafını alı11 her şe~·ı sorarlar. 
~ö ·lediklerlndcn ne gıbl şeylcrlrı 

ya:ıılıp yıı:ıılamı~ aeıığını tayin et· 

AMERiKAN 

Meclis~erine 

Verilen Kanun 
Layihası i 

~ 

mek gazeteciye aittir. Fakat tak· 
dirde yanılmu:sa ı,ı bt'rhaddır. Rlr 
daha sual sormak hakkını kaybe
der. 

Ruz,·eıt bu yUz KUetecl \'a.sıta· 
ile Amerikan halkı ile temasını 

glinli günline muhafaza eder. Gez • 

mlye, eğlenmlye glttlA-1 zamanlar
da gazeteciler peşindedir. Bu sıkı 
tema lar saye"lnde arada tam blr 
~alışma ahengi kurulmu,tur. Ge-

Gazeteciler 
cenler(le dört gazetenJn Vaştnıton 
mulınhlrl, gazett>lerinln Roo cvelt 
hakkmılakl yaı.ılarını hakııız \"e 
yerslı buJduklan ictn \"Bzlfelerln
den 1 tıra etmişlerdir. 

Roo,ı;e' eltle ga:ıctecller ara ımla
kl münasebet gayet dostancclir. Ga 
zett'dlf'r kendilerine cB:ıy rf'Js-. \ 'il-

~ a ımılece «Reis• diye hltııp eder
ler. O da yaylım ateşi şeklinde de
' anı eden uallerc latife ile kıırı
şık cevaplar yeti. tlrir. 

Ebedi Şef Atatürk bOyük 
nutkunda birinci İnönü zaferin
den ıu auretle bahsederler: 

a:6 kanunusani 37 - İznik· 
ten, Gedoı üzerinden Uf&ka 
bir hat tasavvur ediniz, bu hat-
0bn Gedosun timalinde kalan 
parçası 200 kilometredir. Ge

dostan Upka olan parçası da, 
30 kilometre kadardır. Düt
man, üç fırka ile bu hattın ti· 
mal ucundan Eskişehir üzerine 
hareket etti. Bizim Gcdosta 
bulunan mühim kuvvetlerimiz 
Eskitehir Üzerinden bu düıman 
fırkalanm karıılamaya mec
burdu. Kartıladı, mağlüp etti, 
İnkılabımız tarihine, birinci İn
önü zaferini kaydetti.» 

MiLLi ŞEF 

Trakya Askeri 
<? arnizonlarını 
Teftiş Ettiler 

btanbul, 11 (A.A.) - Relıo;I· 

rümhurumuz ,.e :!\UIU Şefimi~ 

Trakyada . eylAp mıntaka.ını 'e 
a'<keri garnl:ıonları teftişten son
ra hugiın tstanbula avdet buyur
muşlardır. 

Bulgar Kabi'nesinde 

Değişiklik 

Olacağı 

T ekzipEdiliyor 

lstiklal uğuruna mütecavize 
kar§ı bu ruhta ve bu ııekilde bir 
saldırı§ ancak Balkan milletlerine 
v~ biı feydir. Hiç bir AVJUpa 
ordusunun kııın ve tabiatin ha· 
zırladığı zorluklara ve cefalara 
bu kadar §evkle, bu kadar bera· 
berli.lr.le göğüs vermesi beklene· 
mcz. Cephedeki muhabirlerin an: 
}attıklarına göre Yunan askerı 
günlerce bir parça kuru ekmek· 
ten ve bir iki zeytinden başka gı· 
da bulamayarak dağlara tırman· 
mıı. karlar içinde yatmıı v~ ken· 
disinden miktarca ve teçhızatça 
üstün bir clüımanı müdafaası pek 
'- ı d t imkansız -.o ay, alınması a e a 

Ru~velt Salahiye~ı~;~ L~ . 
Anı Kararlar Ver ...,b Amerikalıların İngilizlere ıon oalarak cönderecekleri 

Başvekil ve Nazırlar 
Muhtelif Yerlerde 

Nutuk Söyliyecekler 
Sofya, -1 O (A.A.) - Röyter 

bildiriyor: 
Bulgar kabinesinde pek yakın· 

da değişiklikler yapılacağı hak· 
kındaki §o&yialar tekzip edilmekte. 
dir. 

dağ geçitlerinden kovmuştur. k 
G 'b' k' karlı Arnavutlu· 

mek için istemiş 13 uçan kaleden biri 

Vaşington, 11 (AA.) - A· (NGILIZLER ING:LIZLER arı ı §U l 
dağlarında Yunanlıl~r, kızgın 
Libya çöllerinde lngilızler zafer· 
den zafere giderken, İtalyanl~r 
da bir düziye zaferden bahse~ı
Yorlar. Bardiya' da şu kadar ~~n 
tutunmak şanlı bir zafer, fılan 
Yerde şu kadar saat mukave~et 
etmek diğer bir zafer ••• Bardıy~· 
daki İtalyan zaferinden bahsedı!
diği gibi, timdi de belki de Kh· 
sura zaferinden dem vuracak!.~~'." 
Buna kim ne diyebilir? Butun 
mesele ölçü meselesinden ibaret ... 
Normal hal, mukavemet .etme· 
ınek diye kabul edilirse hır da· 
kikalık bir muvemete bile zafer 
adı verilebilir. 

yan ve mümessiller meclislerin-

e.eki hükumet liderleri demokra· ı· l k K e s 1• f Tobruk 'un 
silere yardım edilmesine dair bir 

kanun layihası tevdi etmiş~erdir: Gu·· ndu·· z Hava Mu·· na kale Yol-

Haber alındığına göre Başve· 
kil Filof, millete memleketin da
hili vaziyetini bildirmek üzere Ö· 
nümüzdeki pazar· günü Rusçukta 
bir nutuk söyliyecektir. Aynı gün
de başka dört nazır da nutuklar 
söyliyecektir. 

Bu layihada bilhassa aşagıdakı 
hususat derpiş edilmektedir: 

1 _ Amerika Cümhurreisi, Ak y t ı J K t•ı 
milli m:idafaa menfaatleri . i~~: ını ap 1 ar arını es ı er 
hından olduğuna kanaat g~~ıgı 
takdirde, hükümet veya ı:nuda-

Kral Baıvekili Kabul Etti 
Sofya, 1 O (A.A.) - D. N. B. 

İtalyanlar bir taraftan cher ha· 
kikati çırçıplak ortaya koyaca· 
ğız~ diye Graziani'nin raporları· 
nı neşrederken, bir taraftan ~a 
böyle bir lisan kullanmaları cıd: 
di bir tesir yapmıyor. Halbukı 
fert olarak vazifesini yapan bazı 
İta)tyanların cesaretinden ve fe· 
dakarhğından İngilizler de, Yu· 
nanhlar da takdirle bahsediyor· 

lar. k' 'L. ..ıik 
hin doğrusu ~u ı oır "U t~-

t .. "n emrile, ınanılmayan bır oru . . ... 1 "z davası içın ateıe suru en tecavu .. k k .. 
bir millet, istiklalını oruma ıçın 

h f d k• rlıgv 1 göze alan ve aynı er e a a .
1 

•. 
d k ndi evini ve aı esını zaman a e • . .11 l 

1_ ı_ • • dövüşen hır mı et e -.oruma11. ıçın l .. ez 
hiç bir zaman boy Ö çuşem • 

f Reisicümhurca Amerikanın 
ası • b' h 
müdafaası için hayatı ır. e el1!· 
miyeti olduğuna h~~il.~n bır 

emleket için her turlu mudafaa 
:.ızemesini fabrik~da, • tez

ahlarda iınaJ ettirmek V«;_ ~ a.u: 
~etle tedarik etmek aalihıyetını 
haizdir. . 

(De\·amı: Sa. 5, Sü. 7 de)* 

HİTLERI 

Mağlup Edecek 
Kanunun 

Numarası 1776 
Bu Rakam Amerika 
nın istiklal Tarihidir 

Londra, 11 (A.A.) - Müsta• 
kil Fransız ajansı bildiriyor: 

B. Roosevelt' e geniş salahiyet· -:====:;;;._____ }er veren kanun layihasının -kon· 
.. • greye tevdii 

0

Üzerine l~ilterede 
BUGONKO SAYIMIZDA. hasıl olan deri_n .memnunır.,~t İn· 

aberlerl giliz gazetelerının neşrettıgı ba~ 

-

; .~:ı sayfada: Şe~~kbFarlanın Hl· makalelerin başlıklarından anla· 
IUIC\lııayfada: Büyu k d 

kfl . 1 reportaJ , .e şılma ta ır. 
yes ' Oaily Express gazetesi yazı· 

blkftye 
• Uncü sayfada: Ermı-nllerl kimle~ yorH: · tı •. mağlup edecek olan 

aldattı, s1>0r lıaber ı e~ ı . 1 7 7 6 
• . uk razıları kanun layıhasının numarası . . 

lerı ~e çoc Y B rakam Amerikanın ıstık· 
G 11lcl sayfada: Akdenlıln ebl'mml • dır. ~ . . 

ntl UUsaıneddln tll· lal tarıhıdır. k b .. "k 
• berlerin Müteakıben gazete, ço uyu 
ı;eJ, ı;lyasi lıa l k !tında layihanın İn· 
de\·amı. bir baş ı a • 'k r 'l' emilerinin Amerı an ıman. 

--- gı ız dg tamirine imkan vermekte 
11-··••••••m•••lların a d ' olduğunu ilave c ıyor. 

En Modern Bombar
dıman Tayyaresi 

Kullanıldı 

Napoli ve Palermo 
Bombalandı 

Londra, 11 (A.A.) - İngiliz bom· 
bordıman tayyarelerinin yüzden faz. 
la av tayyaresinin refakatinde ilk 
defa olarak gUndUz keslf bir akın 

*=(Devamı: Sa. 6, Sü. 4 te) 

Bardiyada Alınan 
Esirlerin Sayısı 
44 B:ni Buldu 

T obruk Etrafındaki 
Çem her Daralıyor 
Kahire, 11 (AA.) - itimada 

layik kaynaklardan alınan malu
mata göre, İngiliz kıtaları T ob· 
ruk'la garp arasındaki münakale 

*(Dc,·amı: Sa. 6, SU. 6 te) 

Kral Boriı, dün, Ba§vekil B. Fi
lof u kabul etmiştir. 

Yugoslavyada 
Kömür Darlığı 

50 Tren Lağvedildi 
Bükreş, 11 (A.A.) - Stefani: 

Kömür fik.danından Yugoslavya· 
da 50 tren lağvedilmiştir. 

Kahve Tiryakiliği Biraz 
Fasılaya Uğrayacak 

Fakat Yolda 10,000 Çuvallık Sipariş Var 
Belediye Açıkça Belli Edilmek Şartıyle Mahlut 

Kahve Satışına Müsaade Etmiştir 
Denizlerde nakliyatın ilk ihti-ı ekııerisi de karışıktır. Dün de §eh. l Dün bayram olmasına rağmen 

yaç eşyasına inhisar etmesi üzeri- rin kahve ihtiyacına cevap veren satış mağazasının önünde bayi~ 
ne Avrupanın her memleketinde en büyük müesseselerden kuru izdiham vardı. Müessese evvelkı 
kahve birer birer suyunu çekmiş- kahveci Mehmet ticarethanesi e· gün gece saat 9,5 a kadar bütün 
ti. Şimdi sıra bize de gel:miı ve lınde kahve bulunmadığı için motörlerini çalıştırarak hazırladı. 
Arife günündenberi lstanbulda imalathanesini kapatmaya mec· ğı kahveyi dün tamamen sattığı 
kahve sıkıntısı başlamıııtır. Şeh· bur olmustur. Dün yalnız Ihsan için saat beşte satış mağazalarını 
rin muhtelif semtlerinde halis Kurukahvecioğlu müessesesi kah· kapatmaya mecbur olmuştur. Mo-
kahve satan büyük müesseseler ve satışına devam etmiştir. Bu .. l . . t 

9 
5 k d 

'h · ı .. d .. d 1 tor erını gene saa , a a ar kahve satııına nı ayet vermış er· muessese e muracaat e en ere ~ 
dir. Ancak perakendecilerde kah· yalnız 250 şer gram vermek mec· çalıştırarak h~z~lay.a~:.~• kahveyi 
ve satışı yapılmaktadır. Bunların J buriyetindc kalmıııtır. 1 (De\'amı. · a. 6, '"'u. ı de) ** 

ismet lnönü 

Büyiik Millet Mediai bu za. 
feri ve bu zaferle beraber mil· ~ 
Jetin büyiik minnettarlığını ka
zanan kmnandana, miralay İs
met (Beye) cenerallik rütbesi
ni tevcih etti. ( 1 O ikincikinun 
1921) 

Türk tarihinin mühim 'bir 
dönüm noktası olan birinci in
önü zaferi, Türk vatanım ve 
büyük Türk milletini bugünkü 
yüksek seviyeye ulaıtıran za. 
ferler ailailesinin ilk müjdeciai 

olmuıtur. 

Vatan intifar etmed"ıji gün
lere raslayan bu mutlu günü 

bayram ferdasında yadı bir ı 
borç bilir, 

Ebedi Şef Atatürk'ün 
Anıt Kabri Yapılıyor 

Rasat Tepenin Toprak Tesviyesine Başlandı 
Milletler Arası Teşekküllerle Temas Ediliyor 

Ankara, 11 (Hususi muhabiri- j tiği bugünkü keşmekc§ büyük 
mizden) - Ebedi Şef Atatürke şöhret yapını~ olan artUıtlerin bu 
yapılacak olan anıt kabrin buluna müsabakaya iştirak edemiyccek· 
cağı Rasattepenin toprak tesviye. lerini gösterdiği takdirde anıt 
sine başlanmıştır. Hazırlanan pro- kabrin yapılması işi bir müddet 
jeye nazaran bu tepenin muhtelif geriye bırakılacaktır. Bununla 
taraflarından asfalt yollar geçiri- beraber her türlü teknik imkanla
lecek ve diğer sırtlar ağaçlandırı- rın elde edilebilmesi için Partı 
lacak.tır. Bu abidenin milletlera- tarafından kurulan komisyon her 
rası bir kıymeti haiz. olabilmesi türlü gayreti sarfetmektedir. Ko. 
için de bütün dünyadaki sanat- misyon milletlcrarası sanat teşck. 
karlar imtihana çağırılmışlardır. küllerlle <laimi bir temasa devam 

Fakat Dünya ahvalinin arzet· etmektedir, 

SOVYET-ALMAN 

TİCARET 
Anlaşması 
İmzalandı 

Sovyet - Alman Hu
dudunu Tayin Eden 
Anlaş.ııa imzalandı 
Berlin, 11 (A.A.) - D ... •, B. A • 

jansı bildiriyor: 

Geçen sene llkteşrln sonlarında 
Moskovada ba.şlıyan Alman • Sovyet 
ticaret mUzakerleri 10 iklncikQnun
da geniş mlkyastn bir lktısadt anlaş
manın imzalnnmııslle neticelenmiş • 
lir. Anlaşma, Almanya nfımına Ha
riciye Nezareti erktı.nmdan orta elçi 
Schnurre, Sovyetıer Birliği nAmına 
da harici ticaret halk komiseri B. 

(De\-amı: l"a. l'i, Sü. 6 da)=* 

YUNANLILAR 

KLİSURA 
Şehrini 

Zaptettiler 

600 Esir Alındı 
4 Topla Tank 

Ele Geçirildi 
Atina, 11 (A.A.) - Diln ak

şam neşredilen Yunan resmi teh· 
Jiğinde, Klisuranın zaptı esnasında 
600 esir alındığı, bunların arasın. 
da 20 subay bulunduğu bildiril· 
mektedir. Yunanlılar dört topla 
tank ve otomatik silahlar ele ge· 
çirmişlerdir. 

Yunanlılar Klisura'ya girdikleri 
zaman şehir ıbombo§ ve alevler 
içindeydi. 

(Devamı: Sa. 5, Sil. 6 da)~ 

Dimyata pirince aiderken evdeki bulgurdan olmanua reemidir 
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---ıu-H: M .SAMi i,S -----

Fatma Sultan Mahıneve : "Ömründe 
Sevgi Ne Olduğunu 

Tanıdın mı?,, Diye 'sordu 
-25 

Vey hut bütün bunlar onun içten geldiğine itimadı olduğu i
kendı 1..uruntularıydı ve bu bir çin mtitchassis oluyordu. Jpck 
!ah a ı eçıs sırasında bir insa· yastıklara gömülmüş, bir billur 
nın ba 1 rı e etrafa bin bir ma- sütun gibi duran kollarını ona 
na ta ı.> n eyler ıbzal edebilmesi doğru uzatarak, dadısının yardı-
bc kı de maddeten imkansızdı. mile doğruldu ve gözlerini onun 

. Xll gözlcrifc dikerek: 
lbr.:ıh m dusunuyordu ve bu - Umründe sevgi ne olduğu-

d iınee er içınde o kadar karar- ' nu tanıdın mı~ 1. 
ııızdı kı, kayınpederi şevketlu Diye sordu. 
hunk.lrd n ayı ıldıktan sonra kcn- Mahinev şaşırmıştı. Sultanın bu 
dını Sdrayn dar attı. Geniş sedir- suali sormasının müphem bir sc· 
lere .., e yumusak serirlerc uzandı, bebi olduğu muhakkaktı. fakat 
fak t b.r tiırlü aradığı rahatlığı mahiyetini iyice kavrayamadığı i
bu al ldı. çin dolambaçlı bir cevapla işin İ· 

Aradan uzun vakitler geçmedi. çinden sıyrılmaya karar verdi: 
gını hesaplamadan ardı ardına - Sultanıma derin sevgim vı: 
kethl da mı çağırıp uçurduğu a· saygım olduğunu bilmiycn kal
ciam radn bir haber gelip geı- mamıştır. 
uıt>dıgını sordurdu. Ve geç vakte Fatma Sultan güldü ve sedef 
!ladar selamlıkta kalarak hareme dişleri kızıl dudaklarının arasında 
geçmedi. pırıltılı akisler bıraktı. Fakat bu 

lbrahım karısının da aynı ka- gülüş bir lahza devam etti ve du
ıarsızlık ve aynı huzursuzluk ı- daklar tekrar merarctlc buruştu. 
,;inde olduğunu bilmiyordu ve - Benim sorduğum sevgi o 
nckadar gariptir ki her ikişini de değil. Saklama doğru söyle; hiç 
başka başka sebeplerle alakalan· bir erkeğin hayali kalbinde yer 
dıran, aynı şahsiyet: Hızır!... almadı mı, ömründe ruhunu bir 

Fatma Sultan zarif çiniler, al- erkek sevgisi sarıp, benliğini he
•m yaldızlar ve pırıltılı sedeflerle yecandan heyecana sürüklemedi 
bir siıs ıhtişamına boğulmuş renk mi? 
renk ipeklerle ipekten bir kucak Söyle bana sevgi ne olduğunu 
ve ihtişamın timsali bir bucak ha- tattın mı? 
ime getirilmiş odasında, o kadar Mahinev, Fatma Sultanı dinler
dalgın ve o kadar bitap görünü- ken gari~ bir helecana tutulmuş· 
yordu ki. onun soyunmasına yar- tu. O yıllardanbcri sürüp giden 
dım eden gül çehreli cariyelerin bir sevginin hergÜn yeni bir hüs
güler yüzleri endişe ile soldu ve ranını duya duya yaşamış ve 
ışlerini bitirip yanlarından ayrıl- hicrandan başka bir şey tatmamış 
dıktan sonra hemen Fatma Sulta- olduğu için, bu sual karşısında 
nın dadıaına gidip: kalbi yeniden elcmlenmişti. 

- Sultan efendimiz garip bir - Sırrına agah olmak mura-
balet içredirler. dım değildir dadı. Eğer sevda 

Diye haber verdiler. ...enilen ve çocukluktanberi bana 
Mahinev adındaki bu yaşlı sa- anlattığın masalların hemen hep· 

raylı. cariyelerin bu haberinden sinde yer alan, şiirde, musikide 
tasalandı ve saklayamadığı bir terennüm edilen bu nesneyi ya
endı e ile Fatma Sultanın yanına kından tanıdınsa sana bir şey sor. 
kotlu. mak dilerim. Çekinme, sen benim 

Mahinev, Fatma Sultana içten hem dadım, hem sırdaşım ve hem 
gelen bir muhabbetle bağlıydı ve de ..• 
sultan henuz yumuk ellı tombul Fatma Sultan sözüne dt>vam 
tombal bir bebekken onun hiz- edemedi ve mavi gözleri, ansızın 
metine ayrılmı§ ve o zamandan- siyah bulutlar kaplayan mavi se
heri yanından bir lahza uzaklaş· ma gibi karardı ve bir sabah scb
mamıştı. nemi gibi elmaspareler, uzun kir. 

Sultan hanım geniş sedire yas- piklerinin arasında yer aldılar. 
lannuf, mavi gözlerini salonun (Arkası var) 
nadide nakışlar, sanatkarane re· ==;;;;;;;;;;;;;;;~~~~;;;;;;;;;;;;== 
simler ve altın yaldızla bir sanat 
harikası haline getirilmiıı tavanına ( Vatan ) ın Daveti 
dikmişti. 

Mahinev, sultanın yanına so
kuldu, dizinin dibine oturdu, al
ım tellerle işlenmiş ve Üzerlerine 
er yer elmaslar kondurulmuş kü

çuk terliklerin içinde mahsur ka
lan küçük ayakları okşamaya ko· 
yuldu. 

Fatma Sultan bir lahza gözlc-
rıni ayaklarının dibinde oturan 
dadısına çevirdi ve sonra tekrar 
ski hulyalı alemine döndü. 

Gazetemizde hlkllyelerl çık.u: hi
kAyc muharrirlerinden Be.yan Nt.'C· 

la Maraş, Bay Sema Aycoğan 'e 
Mahmut Atlllfl. Aykutun perşembe 

gUnUne kadaı saat 11 den sonra ga
zetemiz yazı işleri mUdU •llnU görme 
leri rica o!Jnur. 

Soruyorlar? 
Mahıncv mırıldanır gibi bir ses-

le: \'e diyorlar ki: 
- Sizi kederli görüyorum sul- Şişlide O&nuuıbc)de modern bir 

tanım, dedi. telefon \e telgraf ııantralı kurul-
0, bu sesi duymamış gibi dav- du. Binanın ouü mükemmel e.ad-

randı fakat Mahinev ısrarla: de .. Fakat )anındaki sokak bo-
- Gene paşa efendimiz bir zuk bir yol .. Bu &Uzel binayı bu 

densızlıkte mi bulundular. Güzel çirkinlik g~ldlnden kurtarmak 
yurccıgınız neye sıkıldı, elmas ~in lıarekete g~llerek ııokağın 
kalbiniz neye üzüldü. Uğruna ca- tamirine karar 'erilmiş \e hat
nım kurban olsun, bir lahzclik ü· ta ııarke taşlan hile getirilmiş -

tir. Her nedense hıU,, bu tamirata 
ziıntiınü gidermek için hayatımı baıjlanmadı. Kurt ulus 'e ~isli 

feda cdeyinı. Yeter ki siz şad ve trann ay caddeJertnl birbirine• ı. .. ..:. 
1 andan olunuz. .._ by- bu sokakta oturan okuytK·u-

Sultan hanım dadısının kekele. larınuz. sokaklarının biran enel 
ye kekeleye söylcdıği sözlerin her tamiri l(ln alAkadarlardan işe 
çeşidi~ hcrgün her cariyesinden, baflatılmhlnı rica ediyorlar. 
her halayıktan ve herkesten işitir- ... 
di; fakat Mahinevin bu sözlerinin ~-------------' 
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salonu onu bir mezar kadar sıkmak
ta idi. btl) ordu ki, biran ewel ita 
mtı.1Jtehzl 'e hakaret dolu naı.arlann 
altından kurtulsun, kendhılnl cadde
nin eerln kucağında buJııun ... 

Ve 90nra?? .• 
tı,te bu cSonra» onu 90iü bir 18 

.erplntıal Jlbt ürpertiyordu. 
Birkaç )Jadehl asabi bir hamle De 

yuvarladı- Hesabını gördWdaı aoara 
ayala kalktı ve ııendellye ııeHeliye 
ytb11yerek kapıdan rıktL 

* 
ct!llAYET? 

Ef Pndlm, Saffet Sabllı denilen 
o 7-1 l!jÇI fabrikaya ayak baaa1ı il}-

!:Derele çalııtma a.,ıu azaldı .. Blllıaıısa 
kadınlar akşama kadar o- alt ge\·e 
zeHkten 'başka lllçblr !fey yapmıyor
lar .. t~rktıklerl kumara ve ~rete alllj 

tınnak itin t~vlk ediyor ..• Ben bU -
tün bu kötülükleri ıözümUn önünde 
bulundurmıya taha.HtmW eclemlyo -
rum.. Çok rk'a ederim.. Umumi se
IAınet aAmına IMa ad&1111 aramudaa 
çıkannız. .• 

c .. mıt fabrtkuı dlrektlHli \apur du 
manı gödüğönUn arkasında 111ılda • 
Jan ma\i göır.ierinl 84,~llf, 118taba.,ı

nın ttoır.ierlnl dinliyordu. 
- liö) ledlklerlnlz dofru olabillr, 

dedi. Fakat Sattet muktedir bir 1!'1-
çlcllr .. Doğrudan doğruya onun h~ 
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IŞEHIR HABERLERi 
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Refikimiz 
20Yaşında 

.. 
ihtikar Nasıl Önlenir? 

Bir Tüccara Göre: Devletin Ticaret 
Yapması Doğru Değil Bundan tam yirmi sene evvel 

Hakimiyeti Milliye ismi altında 

An~~ra.da inti ~ra. b_aslayan Ulus Başka Bir Tüccar da İthalatın Devlet Eliyle 
refıkımız 1 O lkıncıkanun 941 ta-1 
rihinde 20 yaşına basmııı \e bu Yapılmasına Taraftar Olduğunu Söylüyor 
yıldönumü münasebetile Ankara. 
da Anndolu kulübünde bir top· Bnşvekilimiz doktor Refik Say- sulü bulmaya ve vaktinde hare· 
lantı yapılmıştır. Bu çok samimi dam, Büyük Millet Meclisinin kıı kete mecburdur, daima ateıli bir 
geçen toplantıda Millet Meclisi tatili münasebetilc Mecliste bu- uyanıklık içindedir; aksi takdirde 
Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil lunduğu beyanatta, memlekette sermayesini kaybetmek tehlikcsi
doktor Rcfık Saydam, Vekiller, ihtikardan ve bilhassa ithalat tüc- ne maruzdur. Tüccar, gclitigüzel 
Pa~ti erkanı ve mebuslardan bir carlarında.n şi~a~et ct~işti~. . ıyc.tiımcz; onu, rek~b~t. ~~yatı, 
çogu bulunmu ]ardır. ı Haşvokıl, buyuk şehırlerımızde- mücadele hayatı yctıştırır; tuccar-

Bu topiantıda hatıra olarak da. ki ithalat tacirlerini Anjtaraya ça. j lık, bir ruh, bir zihniyet, bir ka· 
vetlilerc Hakimiyeti Milliyenin ğırarak şikayetlerini dinliycceğini, rakter meselesidir. Ticaret iıini 
ilk nüshası verilmiştir. vazif_eler~nin. yalnız kc?.~i _menfa· I de üzerine alan bir d~vle~ teşkila

Arkadaşımıza tebriklerimizi bil atlcrıne ınhısar etmcdıgını, onun tına bu ruhu, bu zihnıyctı, bu ka· 
dirirken, daha birçok yıldönüm- fevkinde umumi menfaatin hakim rakteri verebilmek mümkün de
leri idrak etmesini dileriz. olduğunu anlatmaya çalışacağını, ğildir fikrindeyim. Bunu kaydet

olmadığı takdirde, ithalatı yalnız tikten sonra ihtikara nasıl manı 

Tek Ekmek Tipine Oo""gru devlete inhisar ettirmek tcşebbü- olunabilir meselcaine geçebiliriz: 
süne geçeceğini söylemişti. Piyasayı· daha sıkı bir gckilde 

Başvekilimiz, Büyük Millet lhtikirdan Herkes Şikiyetçi kontrol etmek ve bilhassa fatura 
Meclisinin son toplantısında hü- ihtikardan halk, hükumet, fab- meselesinde daha müessir bir u· 
kumetin büyük şehirler için tek rikacılar ve bir kısım tüccarlar şi· sul bulmak icip eder. Cezai hü
ckmek sisteminin tatbikına karar kayetçidir ve gözler bilhassa it- kümler de daha ağır olabilir.> 
verilmek üzere olduğunu söyle- halat tüccarlarının üzerine dikil- lthalit Devlet Elile Yapıhnabdır 
mi§lerdi. miştir. Şehrimizin maruf tüccarların-

Alakadar şehirlerden ve bu Ihtikarla nasıl mücadele etme· dan Hayrettin Süleyman şu fikir· 
meyanda da tehrimizdcn de ma· li ve ithalat ticaretini devlet eline dedir: 
lumat istenmiştir. Esasen lstanhul almakla bu iş halledilebilir mi? c- ihtikar vardır; kontrol ha
Belediyesi bundan evvel de tek Hükumetin bu husustaki müta- fiftir; eczalar hafiftir. İhtikar ya
ekmek tipi üzerinde tetkikler yap- lealarına karşı tüccarlarımızın fi- panlara çok ağır eczalar verilc
tırmaktaydı. Yeşilköy tohum ıs- 1 kirlerini yoklamayı muvafık gör- bilmelidir. ithalatın devlet elilc 
lah istasyonunun tek ekmek tipi 

1 

dük. yapılmasına taraf t~ım. Mesela: 
uzerinde yaptığı tetkiklerden alı- Devlet Ticaret Yapamaz Şimdilik, devlet, hükumet fabri-
nan netice de Ankaraya bildiri!· Abdülkerim Dilman ticaret mü- kalarının ihtiyaç maddelerini kcn-
miştir. Bu tetkikler ekmeğin gıda essesesi sahiplerinden Haydar, di getirtecek olursa yüzde kırk 
kudretini kaybetmemesi, ve ucu· şunları _söylemektedir: kazanır. Halbuki, devletin bazı 
za mal olabilmesi için ne nisbette 1 c- ihtikarın olmadığını kimse maddelerdeki kayıbı yüzde yüz
çavdar karıştırılması ctraf ında ya- iddia edemez. Mesele. buna mani dür. 
pılmıştır. Şehrimizde un fabrika- olmaktır. Ne yapmalı? 1 Sonra, Sümcrbank Jstanbuldan 
!arının istihııal kudretleri de tes- Evvela, devlet ticaret yapa- başka, Anadolunun muhtelif yer
bit edilerek Ankaraya bildirilmiş- maz; devletin ithalat ticaretini lerindc perakende satış mağaza· 
tir. Her vilayetten alınacak netİ· ı eline aldığı takdirde muvaffak o- lan açmak suretilc büyük bir mu
celerc göre son karar vrilccek ve lacağı da şüphelidir. Bunun çün- vaffakiyet elde etmiştir. Bunu 
tatbikına geçilecektir. küsü şudur: Tüccar, en pratik u·, şükranla kaydedelim.~ 

Nakliyatta Güçlük 
Bir Amerikan Firmasının Teklifi 

Verebilecek mi? Müsbet Netice 
Ray, bandaj, elektrik teli ve 

saire gibi tramvay malzemesinin 
hariçten getirilememesi üzerine 
tramvayların tahdidi, benzin sar
fiyatını azaltmak gayesile de tak
silerin tek, çift olarak çalıştırılma· 
sı, hususi otomobillerin tamamile 
kaldırılması kararı vesaiti nakliye 
buhranını en had bir şekle sok
muş ve seyrüsefer çok güç bir va. 
ziyet almıştır. 

lstanbul Belediyesi, buhranı 
önlemek için her türlü tedbirlere 
başvurmuısa da bugüne kadar bir 
çare bulmak imkanı hasıl olama-
mıştır. 

İsveç, Amerikan firmaları ge
rek otobüs, gerekse tramvay mal
zemesi vermek için tekliflerde bu· 
lunmuşlarsa da bu tekliflerin hiç 
birisi müsbet netice vermemiştir. 

Tramvay malzemesinin bir tür. 
lü temin edilememesı, Tramvay 
idaresini müşkül bir vaziyete sok
maktadır. Esasen eski bir halde 
olan rayların yerine yenisini koy· 
mak imkansızlığı kaza ihtimalleri. 
ni de arttırmaktadır. 

Son olarak İstanbulda bir zat, 
bir Amerikan firması namına 
bandaj, ray, elektrik teli getirmek 
üzere bir teklif yapmışsa da bu 
şahsın resmi bir sıfatı haiz olma· 
ması bir taahhüde girişilmesini de 
imkansız bir hale koymuştur. Ma
amafih bu zat, firmaya teklifin 
doğrudan doğruya tramvay idare. 

bını kesmek işime gelmez .• Maama • 
Cih kendisini bana gönclertalz, birkaç 
!;ÖZ 8Öyllyeyim ... 

sine yapılmasını bildirmiştir. 
Diğer taraftan bazı açıkgöz şo

förler de vesaiti nakliye buhranı
nın artmasına sebep olmaktadır· 
lar. Bilhassa günün muayyen sa
atlerinde otomobil bulmak çok 
güç bir vaziyet almıştır. Şoförler 
boş oldukları halde taksilerinin 
bayraklarını indirmekte, yakın 
yerlere gidecek yolcuları alma
makta, hatta işlemiş taksilerle 
müşteri almak yoluna sapmakta· 
dırlar. 

Bazı kimseler de takside çalı
şan otomobilleri satın alarak ve
ya kiralayarak bayraklarını indir
mek suretile hususi bir şekilde ça. 
lıştırmaktadırlar. Bu suretle esa· 

sen yan yarıya inen taksi otomo· 
billeri de azalmaktadır. 

Vali ve Belediye Reisi doktor 
Lutfi Kırdar, bundan evvel de bu 
gibi yolsuzlukların önüne geçil
mesi için böyle bir yola sapanlar 
hakkında alakadarlara siddetli c· 
mirler vermişse de devam etmek. 
te olan hadiseler bu hareketin de 
müsbct bir netice vermediğini 
göstermektedir. Bilhassa şoförler 
bu hareketi gece saat on ikiden 
sonra yapmakta ve bu suretle 
tramvayların da işlemediği za· 
manlarda fırsattan istifadeye kalk 
maktadırlar. Bu hususta lstanbul 
Belediyesinin bir defa hada na
zarı dikkatini cclbctmeyi bir va· 
zife bildik. 

bir kayıttıızlıkla omuı.Jarını silke - çalııtınız.. 1klnd bir !jlkAyet 'ukuun-
rck: da hellabııuz.ı defterlmdea sllecetlm • 

- İftira ve yalan!. Dedi. den emin olablllr81nlz.. 

- İftira ,.e yalan mı!.. Size hiç 
kimsenin iftira etmekte bir menfa
ati yoktur.. Yalaa iM>, onu eiz MJy. 
lüyonsunuz. •• 

- Beni tahkir edlyonuaaz efe•
dl ...• 

Saffet bu sözlerin altıada hl~blr 
zaman kalmazdı. I-"akat \aZl)etlniD 
'aharnetlıü gözönüne ptlrlnee bÜ • 

k6t etmlye mecbur oklu. Direktörün 
yanından ayrılarak l!}lnln ba.'ına geJ 
dili zaman beıı bu mecburlyetiD, bu 

Şehrimizde 
Bulunan 

Vekillerimiz 
Bayram münascbctilc Vekiller

den bir çoğu İstanbulda bulun
maktadırlar. 

Şehrimizde bulunan Vekilleri
miz, Hariciye Vekili Şükrü Sa
raçoğlu, Dahiliye Vekili Faik Öz
trak, ltısat Vekili Hüsnü Çakır, 
Sıhhat ve çtimai Muavenet Veki
li Hulusi Ala taş, Maliye Vekili 
Fuat Ağralıdır. Ankııradan gelir
ken Eskişchirde kalarak tetkikler
de bulunan Münakalat Vekili 
Cevdet Kerim lnccdayı da ıehri
mizc gclmittir. 

Cevdet Kerim lncedayı bayram 
günlerinde de tetkiklerde bulun
muş, Dcnizyolları, Liman l11lctme
si, Fabrika ve Havuzlarda meıgul 
olmuşlardır. Vekil beraberlerinde 
Denizyolları Umum Müdürü ol
duğu halde eski Yolcu salonu ta
miratını da tetkik etmişlerdir. Ve. 
kil bugün ve yahut yarın İzrnire 
giderek lzmir liman işlerile meş
gul olacaklardır. 

Dahiliye Vekili bir kaç gün da
ha lstanbulda kalarak Vilayet ve 
Belediye işlerini tetkik edecekler. 
dir. 

Beşiktaşta Bir 
Cinayet lş'endi 
Beşiktaşta feci bir cinayet iş

lenmiı, bir demirci odasında gırt
lağından kesilmek suretilc öldü
rülmüş olarak bulunmuştur. 

Maktul Beşiktaşta Köyiçinde 
yalnız olarak oturan demirci Tcv. 
fik Demirci isminde 50 yaılarında 
bir adamdır. Söylendiğine göre 
Tevfik içkiye ve zevkine düıkün 
bir adamdır. Sık sık evine bir ta· 
kım gençleri toplayarak içki ft
lemleri tertip cdermit. iki gün
denbcri Tcvfiğin meydana çık· 
madığını gören komıular polise 
haber vermişlerdir. Çilingir vası
tasile kapıyı açtırarak içeri giren 
memurlar kırtlağı kesilmek sure· 
tile öldürülmüş olan Tevfiğin yer
de kanlar içinde yatmakta oldu
ğunu görmüşler. Hadis«;_den der
hal haberdar edilen nöbetçi Müd. 
deiumumi muavini, Beşiktaş Em
niyet amiri ile Emniyet İkinci ŞU· 
he cinayet masası şefi hadise ye· 
rine giderek tahkikata başlamış
lardır. 

T ev fiğin odasında boş şarap 
şişclerile dört kadeh bulunmuş· 
tur. Bundan da Tevfiğin bir kaç 
kişi tarafından öldürülmüş oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Zabıta katillerin izleri üzerin
' dedir. Katillerin yakalanması bir 
saat meselesidir. 

Maktul Tevfik on gün evvel bu 
eve taşınmıı bulunuyordu. 

Balıkçıların H ava Kurumuna 
Tebemılan 

Kazançlarından yüzde yirmisini 
hava kurumuna teberru& karar ve
ren balıkçıların mevsim dolayıslle 
kazançları artmış olduğundan teber 
rular da fazlalaşmaktadır. Kı;nunu • 
evvel ayı içinde hava kurumuna bin 
on beş lira yatırılmıttır. Şimdiye 

kadar kuruma verilen miktar 
142720 lirayı bulmuftur. 

Esnaf cemiyetleri de cemiyete kar 
fi taahhütlerde bulunmutur. Teber
ru miktarları cemiyetler tarafından 
kuruma bilcUrilmektedir. Fakat bazı 
cemiyetler verecekleri para mıktarı
nı henüz tesblt edemediklerinden te
beJTüat yekQnunu bulmak kebil o
lamamıtır. 

Topbpı FukaraperYer Cemiyeti 
Yarın, Topkapı fukaraperver ce • 

mlyetinln müessisi ve Sinop saylavı 
Doktor rahmeUi Galip Hakkı üstU
ııUn ölilmUnUn dördüncü yıl dönll· 
mUdUr. Fukaraperver cemiyeti, bu 
hazin yıl dönümü mUnasebetile mu
hitindeki Uç yUz fakir aileye, bu se
ne de birer kilo yağ, sabun, şeker, 
bul~ur ve lki11er kilo fasulye ve pa· 
tates, on befCT' kilo kömür, birer ta
kım muhtelit eşya dağıtarak azla 
mUesalsinin halıruuu tuiz edecek· 
Ur. 

UstabıM}ı odadan c:ıktı. ~!ok &"etme
den Saffet lc;ert prmı,tı. ArklMllnda, 
kinlen ve lekeden ren~ aeçUmiyen 
bir cKomblneaoo» vardı. Fazla uza -
mış tıan saçları lllle lüle alnına ve 
!f&kaklarına dökillmüştü. lkl tiç rttn 
ilik tıraşsız yözünii ince bir sakal 
örtüyordu. Direktir onu dikkaUe ııüz 
dükten sonra Amlrane bir ta\'lrla: 

- '.l'ahkire mUstaJaak oltluğanH 
ı~ı •... 

muhtll';lıtın )el llc tltrl)ordu. Bir ===-=========== 
ııeneala l~lnde üç dirt "'zife eleği' -

_Kapıyı kapa&ulız ,e yakına ge- - Peki mak!ladınız nedlr'r.. tlrmi~l. Nec.·atl Belin delı\letiJe &"lr-
Jlnlz, dedi. - Sizi 18taJu nefııe, ııılahı tablate dlğl küçük maa~lı bir kiUlpllil ter· 

Genç adam bu emri derhal icra da\·et etmek... ketmı,,, gazetede ıördUğü ve mUra· 
ederek kollarını ka,-u,turdu ve aa • - Bu da\ete hiç diyecek )ok dol c·aat ettiği bir banka t&hıılldarlığı -
kit kaltlı. n111u !.. AhlAk deni ,·erme~ ı pek iyi nı me,,akkatll bularak bıraknu'}tı. 

- 81zin hakkınızda bazı şlkAyet
ler vaki olu, or Saffet EfeudJ... Bu 
doğru mudur?. 

<ij'renenıeml,slnlz.. Bunlardan baı;;ka iki a~ kadar bir 
- Kiminle koau,tutunuzu unutu- )a,ıı avukata yazıcılık etmt,tL Bu

yorııunuz galiba?.. Sizinle akran ol- rada rahatı iyi idi 'e eline gec:ıen pa
madığımı dalma hatırda bulundur • ra ihtiyacına kafi ıtelmekle beraber - Ne ıtlbl efeadlm? .. 

Direktir bu ııuale öfkeleıuni' 

bl kaı}la.rını \'lltıı: 

gl- malısınız!.. borc:larını ödemlye de medar oluyor 

Saffet tekrar omuzlarını sllktl. Dl du. Fakat bir gün hu a\ ukatın o za 
rektör onu rozlerinl kısarak daha dik mana kadar yüzünü ıtonnedlll of -- Ahlak düşkünü bir adam oldu

tunuz ıı-Oylenl)or. Kadın, e.rkf'.k bü
tün lşc;llcri baştan (ıkarmıya uğra.,. 

tıtınızdan bahsolunuyor ... 
Saffet dudaklarını büktü. Büyük 

katle bir daha •UzdUkten ıtonra: 
- Sizi bu lfCfer 'e aon defa ola -

rak affediyorum, dedi. Bir daha bli) 
le mUnaııeHtaılz haller yapmamı) a 

luyla kanıııa.,tı 'e o gün a,·ukattan 
al rJldı. ÇUnkiJ bu adam, en büyük 
dü.,nıanı Şeklpten başkası değildi. 

(Arkala nr) 

TAK VIM 
IZ WNctKANUN 1941 

PAZAR 
\ 'ASA'l1 &ZAN! -l"IL: 1941 - AY: 1 - GtlS: 12 

RUMJ : 1366 - 1 lnelkinllll: H 
HiCRi: 1369 - ztLHtCCE: J4 
GÜNEŞ: 8,.2S 2,26 
ôCLE : 13,22 7,22 
1K1ND1 : 15,47 9,47 
AKŞAM: 17,00 12,00 
YATSI : 19,36 1,37 
lMSAK : 6,39 12,40 

GONID~EN 
GiO N 

Gençlik 
T eşkilatlari 

a a B ardiya harekatı e 
sında Karagömlckli 

şist kumandanlarından üçü 
alarmı tcrkcdcrck kaçDll 
muharebeye yalnız ltalyan 
dusuna mensup nizami kuv• 
ler devam etmişlerdir.> 

Kahiredeki Orta Şark or 
lan umumi Karargahının üç 
evvelki bir tebliğinde oku 
ğum bu satırlar bana yeıdi ı 
sene evvel T oros eksıpre · 
dinlediğim bir terbiye mün 
§asını hatırlattı. 

Kompartımanda dört 
dik: Avrupada tahsil yahut C 
kik seyahatinden yeni dön 
genç ve ateşli bir su mühend 
bir Maliye müfettişi, bir de 
mı~ yaşlarında bir binba§ı ınil 
kaidi. 

Bütün Avrupadan döneni 
de olduğu gibi söz genç müh 
disteydi. ltalyadaki Balila ıe 
liğinin nasıl bir ruh ve ne u 
yetiştirilmekte olduğunu uzun 
zun anlattıktan sonra: 

- Bizim de kendi rejim" ' 
ve kendi ideolojimize göre · 
le bir gençlik teşkilatına ihtiY 
mız var, dedi, Militan polit' 
ruhilc yetiştirilecek ve b"" 
günlerde elinde büyük emel" 
alev saçan rneşalesilc ord 
omuzbaşında yürüyecek 
gençlik. 

O vakte kadar sessiz aad 
bu nutku dinleyen ihtiyar bin 
şı söze arışlı: 

- Ben eski bir zabitim. 
di, bu yaşıma kadar sırf k 
işimle uğraştığım için bazı P 
tika inceliklerine pek akıl e 
meye çalı§madım. Fakat · 
bahsettiğiniz tcıkilatın asıl adı 
tedir. Kelimeden ürkmeyin. 
cukların yeni terbiye usull 
yetiıtirilmeleri meydana ıı 
şeyin bir çete olmasına mani 
ğildir. Döğüşen kuvvet ya ııı 
lazam ordudur; ya çetedir. 
nun bir üçüncü şekli kabili 
aavvur değildir. Bizim tarihi 
de de-çetderohnu~ur. 
muntazam ordunun yokluiU 
ya kifayetsizliği zamanında 
dana çıkarlar, hatta vatana 
rarlıkları da olur. Bizde çctel 
sonuncusu Kuvayi Milliye 
manında görülmüştür. Per' 
!ık günlerimizde bunların ısı 
lekete ettikleri hizmetleri ani• 
cak değilim. Çünkü daha d 
nı üstünde dünkü vakalar 
Fakat ordu dediğimiz mua 
varlık kendine mahsus olan 
hile kımıldandığı andan i 
ren bunların varlıklarındaki 
met kalkmı§tır. Denize 
çaylar gibi hepsi onun göğsü 
eriyip kaybolmuşlardır. 

Ordu birdir ve ancak bir 
duğu zaman büyük ve ku~ 
dir. Bir sokak ba§ında dur• 
önünüzden bir alayın gcçt" 
seyredin. insan çe"itlerinin f8 
nı hayret tenevvüünc rağmell 
nünüzden hep aynı Mehrn 
ğin geçtiğini görerek pfır• 
sınız. Hakikatte de bu böyl 

Genç mühendis protesto 
ti: 
-Yanlış anladınız, dedi. 

gençlerin çocuk ya§larından 
baren asker ruhile yetiştirilııı 
rini kasdcdiyorum. 

İhtiyar binbaşı gülümsedi: 
- O halde müttefikiz. 

ordunun omuzbaşında yü 
cek bir gençlikten bahsetı:n 
ihtimal benim yanlış anlam 
aaik oldu. Son zamanlarda 

tepelere askerlik dersleri ko 
ğunu sevinerek öğrendim. ~ 
limler doğrudan doğruya o 
zabitleridir. Bunlar askerliğe 
zırlık talimleri yaptıraca 
Çocukları bir kaç sene sonra 
ne girecekleri büyük ail 
türeıine ve havasına şinı 
alııtıracaklardır. Bundan 
mektepli olmayan gençler 
de bu neviden hazırlık idın 
rı ve dereleri tertip etmek dl 
küochir. Fakat bu, sizin b 
tıimiz Karagômlckliler te 
hndan bambaşka bir şeydir. 
)'& sençliğin bir kısmına h 
bir zümre terbiyesi veriyor 
fikrimce memleket kuvveti 
de bir ikilik meydana geti 
hatasına düşüyor. Gençsin~; 
ride bir muharebe olursa 
sunun, dediğiniz gibi bir P 
kacı ruhıle ve ayrı imtiya 
yetiııtirilmiıt bu meşaleli f 
lıktcn baıladığını ve iyi köl&I 
yanacakların gene ötekiler 
iunu görerek bana hak 
cckıiniz. 
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Bu Defa da 

Roosevelt 

Prensipleri 

Yazan: 
M. B. lal 

R uzvelt.in aon nutkunun 

yarattığı derin akislerin 

arkuı keailmedj ve kesilmiyecek 
Amerik.t Cümhurrei.si, yılbaıın· 
dan evvelki hazırlık nutkundan 
sonra kongre huzurunda mihve• 
re açı1'tan ;çı~a meydan oku· 
muı, Amerikan milleti namına 
düımanlık ilin etmİf ve tüccar• 
lığı, krediyi, borcu filanı bir ta• 
rafa bırakarak Amerikanın bü· 
tün kaynaklarının kayrtsız ve 
§artsız demokrasi cephesinin em· 
rine verilmesini istemi,tir. 

Miiıterek emniyet he~ 
dövüşen cepheye hu ka_dar esaslı 
bir imdat kuvveti gelmesi, bü· 

tün bugünkü alemi ta temelle· 

rinden sarsmıştır. Mihverin Av· 

rupa cephesi de, Uzak Şark cep• 

heıi de şa~kınlıktan kurtulama· 

mııtır. Topun ağzında duran hü· 

tün memleketler 1ıenİ§ nefes al· 
ınışlardır. Vichy Fran.ası, İngi· 

lizlere karıı olaR yanhı ve hak· 
ııız: duygularından tamamile u· 

yanmııtır. i.panyol ufukları h er· 

raklaımıpır. Üıtiy.ten kendi a• 

ğızlarına yarı yarıya kilit vuran 

laviçrelüerin dili epeyce çözül· 

müıtür. Yugoslavya-dan gelen 

haberler, oranın havaııında fe· 
rahlık huıl olduğunu 1ıöıteriyor. 

Amerikalıların öz evlat saydık· 
lan Çinlilerin geni, nefes aldık· 

!arına hiç §ijphe yok. Sovyet 

Ruııyadaki tesir de dbette derin 
olacaktır. Yarının · mü~erek em· 
niyet aiatemine Sovyet Ruııyayı 

inandıracak ve bailayacak yega· 

ne köprü, Amerikanın bu işe ka· 
rışmasıdır. 

Yirmi üç ıenc evvel Vilson 
preneipleri, Alman cephesini 
gevşeten ve çözen ba,lıca amil 

olmuştu. Bu defa da Ruzv~lt:in 
orlfya koyduğu tek pre?s~pı~, 
herkes için müsavi hak, ı~tı~l~l 
ve müıtcrek emniyt:t prensıpının 
neticede aynı tesiri yapmamasına 
imkan yoktur. 

Yalnız geçen defa Am.erika 
sözünü tutamamış. son sanıyede 
mesuliyetten kaçmı§tı. Ame~8:
nın bu defa her türlü dar ihtı· 
raslara kalkan vazifesini görmesi 
ve prensiplerin tam manada za· 
ferinde ısrar etmesi lazım gele· 
cektir. Yoksa bu kadar acı tecrÜ· 
belerin bedeli bu defa da elden 
gidebilir. 

Bu prenıip davası uiruna 
Vaıington'da ba~layan mihver, 
en evvel Ankaradan geçer. 

Afif Yesari'nin iddiası: 

HagatıDiplomasız 
Fetlıetmek 

Afif, Babası MahmutYesariye Cevap Veriyor, 
İmtihan ve Diploma Usullerinin Verimli Yol 

Olduğuna İnanmadığını Söylüyor. 

Hadiselerin 
Peşinde 

\, .. . 
En Kuvvatli Propaganda 
Harpte propagandanın rn im\' etli 

illıhlar kadar lıı gordıij;urıu kabul et 
mlJ Pn knJm:ımı~ ılbldir. 

Bunun l\·indir ki. l'olon)ll 

[ Yazan: Farak FENiK 1 

h şJ;ıd:~lil•1:ınbf'ri muharip de\ lrtle· 
rin prop ıgıındıt ıııckani11nıılıırı dur

madan lı:lomi;-1 ir. i~lcmeklcdır 'e dıı 

hn ılıı işliye<·Pklir. 

Blı.e kalıra& Polf'nyıı.da ltk &ilah 

Kinunuse.nide yazdan ıtmu- rcr sıfır olduklarını göriiyoruz. rstlıHhğt ı;unc1en bupntı kadar "" 

Paı-isin tahliye i dakikasına kadar entrika oyunlanna sahne olan Fransız. Mebusan meclisi 
(Resmimiz.de gördüğünüz gibi burada Almanların Paris mümessili B. Rozcnberg'in riyaseti altında 

nazi parti&inin Paris teşkilatı toplantılar yapmakla meııuldür) 

tulmuş bir ~n .. : Köprüden Ka - Her gün kitaplarının say· kuH~tll propaganda, g-arbl çölde ah· 1940 Martında General Gam
dıköyüne gı.den vapurun güve~- fainrı iç~rsinc gömülüyorsun, nıp Mu.ırılaki kamplara .e\kedilen len beni. umumi karargahın bu
tesinde. ham şu yazın hasretı- sokakta, ıskelede, vapurda, hat- ttaı.van f'l81rlerl hakkında Londradan lunduğu şatoda bir aksam yeme
ni çektiğimiz malrut iüks mev- W sinema ıpcrde ara.:ırınd:ı bir ceJen hir tell'rafın , 0 c:iimlelerlnde ğine çağırdı. Yemekte mühim ku. 
kiin ikinci .mevkie kalb ohın· düziye okuyorsun. Mantığı, psı- tnplanınaktadır: mandanlar ve bir, iki diplomat 
duğu yerde, saçlarım rü2'gann kolojiyi, Garp edebiyatını ve vardı. Bunlar arasında olan Bel-
ahengine uymuş, Sarayburnu- hele Fransız edebiyat.mı yut- «Harp eelrlerl haldua dakJ C.Caev- ıgrat sefirimiz bir aralık şu suali 
mm ka.blTip ooşan, sonra sö- muş olduğuna §Üphe yok. Bir de re muka\cletil esirlerin lııl'lllz asker- sordu: 
nüp ka.ytbola.n ufak dallgacıkla- elinde diploman olsa fena mı o· Jeri giltl beıdenıneelnl emretmekte • - Almanların yakında taıırru· 
.rrnl seyrediyordum. . durdu? dJr. Buna binaen İtalyan eelrlerl gilıt za geçmelerini bekliyor musunuz? 

Birden gözlerim merdiven- - Ben g•liba pek maddi bir de dort defa ve ln.(lllz a8kerlerlnln Başkumandan şu cevabı ver· 
den çıkım bir gence takıldı. Afif adam .değilim, yahut da fazla di: 
Yesari, siz <le taruyaeaksı11ız: tenbelım. Her nedense mektep ~edtğin.I yemektedirler.» - Evet, her şey ona delalet 
Mahmut Yeea.rinin oğlu... sıraıınnda şu milimetrenin mi'l Bu ıtatrrlar, Tobntkta müatlr .a.lal· ediyor. Tayyare keşiflerimiz de, 

Selamlaşır selamlaşmaz da ba. yonda ~dni ölçen hesaba, toplu ~·an kunet.lerinl PJıdo dört defa 71- ajanlarımızdan aldığımız gizli ra. 
basmm İkdamda yazdığı yazı iğnenin ba~mı Uırtıan terazinin yafeto da~ ~ne ifade eder? porlar da bunu teyit ediyor. Cep. 
a1dıma. geldi. ıhassasiyctini dert edmcn fiziğe, "'";;~~;;;;;;;;;;~~~~~;;;;;;;;:;~ hemiz civarında Almanlar büyük 

Brnkaç hoşbcf!ıteın soıH'6, da.- bi!lmem hangi hamızlann hangi ~ topçu kuvvetleri topluyorlar. mü-
ye.namıvaııak: atomile hangi ga.ıın birleşip ~ himmat depolan kuruyorlar, siv:I 

_ saban geçen gi.in 1k<lam- hmgi nesne~'li vücurle getirebi- ahaliyi uzaklaştırıyorlnr. Bütün 
da sa.na çatmış, dedim. leceğini öğret.en kimya gi'bi _ bunlar bir harp hilesi d<." olabilir. 

İçini §Öy.le bir çektikten son· derslere takılıyorum. Buna kar Fakat Göring dün söyledi~;i bir 
m · şı enin d~ gördüğün, takdir et· l•lflad Pro..... nutukta yakında mühim vakalara 

.:.._ Çatsın. dedi. Evde çattık· tiğin gibi, kendi merak ~..ttiğim 0 Program, 9.03 Ajans haberleri, şahit olacağımızı haber veriyor. 
iarı yeti mİyonmtı!ll gibi bir de ga. şubede kafamı patlatırcnsmn, 9,18 Ma~lar (Pl.), 9,45 Ev kadını Göring'in bu gibi haberleri da· 
zet..e sütunlarında... gözlerimi kÖır ederce.sine ok~ıyo- Yemek lıste<li. ima doğru çıkmıstır. Yakın za· 

LQ.fı değişmımek 'etedi: rom. Daha fazla öğrenmek. 12,30 Pro am, 12,33 Saz eserleri, man için büyük bir hücum bekle-

Oy Dk 
acianın 

Hikayesi 
Başvekille Başku
mandan Arasında 

Kavgalar 

YAZAN: 
Meşhur Franıı:ı: Muharriri 

ANDRE MAUROIS 
münakaşaların arkası kesilmiyor· 
du. 

Reynaud nisanda Gamlen'i az· 
}ederek yerine General Jorj'u ge. 
çİrmf"k istomı ti. O zaman Harbi
ye Nazırı bulunan Daladier: 

- Böyle yap rsanız istifamı 

yordu. İngilizlerin Narvik'te bir 
deniz zaferi kazanmBiı, Baııveki
lin mevkiini kuvvetlendirmiştı. 
20 Nisanda parlamentoda söyle· 
d~i bir nutukta şÖyle haykırdı: 

- Almanların demir temin et. 
tiği yol nihayet kesilmiştir. 

Bir kaç gün evvel iş ba ınn geç. 
tiği zaman yalnız bir reylik ekse
riyet bulan Reynaud, bu mujdc 
üzerine ittifakla itimat reyi nlmı§· 
tır. 

Bunu haber aldığım zaman Bas 
vekilin parlak bir siyasi zafer ka· 
zandıcını sandım. Fakat o günun 
akl'Bmı ayan azasından birine tc· 
sadüf ettim. Bana şunları anlattı: 

- Bugün he.va ne kndar gü- kültüriimü genişletmek için 12,50 Ajans haberleri, 13,05 Mil~e· meliyiz. 
zel... her gayreti gösteriyorum. F'-cı· rek şarkılar, 13,25 Radyo 88.lon orkes Bu izahatı sükunetle ve soğuk· 

Kad.ritöyünde bir akrabaya. kat bütün bunlar neye yarar? traııı, kanla veriyordu. Birbirimize de· 

- ittifakla rey verilme ini te
mine çalısanlar, Başvckılin dü • 
manları olmuştur. Çünkü reyde 
ittifakın hiç bir sahsi manası yok. 
tur ancak vatani cephede birlik 
bulunduğunun ifade edilmek is
tenildığine delalet eder. (Ekseri· 
yet) kazanmak, ittifııktan çok 
kıymetlidir, çünkü hsi kanaat~e
rin hükumetin lehinde toplandıı;ı
m gösterir. Siz:, parlamentonun 

verDır_ım. k B _ı_·ı· b k d pertle arkası oyunlarına vakıf ol· 
ıyere a§Ve11;1 ı u arar an f t 

gitmek istedim... Benden istedikleri bu değil... 18 Program, ıs.o3 Radyo caz or· dik ki: 
Ben.den bfi.gıi. o}guniıuk değil, kestrası, 18,50 Fasıl heyeti, 19,30 A· - Karşımızda Jofr'un ta ken· 
bir kiı.ğrt parçası istiyorlar. jans haberleri, 19.~ Şarkılar, 20,15 .disinı görüyoruz. Hayret edilecex 

vaz.geçirmi ti, Bununla beraber 1 madığınız için ittifakı bir mım e 
Reynaud'nun şahsi nüfuzu artı· sanıyorsunuz.> 

···~··ı;kb·;;;·? ....... . 
Diye te1crar onu mevzua 

~ekmek istedtmse de: . 
- Binlk şu meseleyı ... Sen· 

de .ne var, ıw yok an'lat baka
lım. dedi. 

Bir türlü yıa.kasını bırakmak 
istemiyerek ısrar ettim. 

Ni-hayet sordu: 
- Ba.t:IMn benim ıiçin ne de

mi ? 
- On dokuz yaşına geldiğin 

halde henüz dipllomayı elde ede 
mediğinde-n, ve ıher sınıfta bir
kaç sene demir atrp smıflan 
ağır fıstıki makam geçtiğinden 
ve hatta bu ,ekilde hiç te geçe· 
miyeceğinden bahsederek endi
§eye düştüğünü söylüyor. 

Yüzünde, ıstırap çeken bir 
adamın saniyeden saniyey de
ğişen hatlarını sezer gibi ol
dum. Dayanamadı anlatmaya 
başladı: 

- Babam bana hücıum et
mek için en zayıf tarafımı ya
kalhnıış bu!ıunuyor. Fa.kat bu
gUn, emin o-!un ki. dünya sa
natkarlarının ıarasında ve hat
ta memleketimizde sana.tin 
muhtelif şube!lerinde ellerinde 
diplomaları olmadığı halde çok 
ileıi gitmiş şahsiyetle!' çoktur. 
(Sahıs kastetmiyorum). Bun
dan başka yine bugün ellerinde 
bir sürii diplomayı taşıyan. or
ta mektep, lise ve hatta daha 
yüksek mekte~ mezu~l~nndan 
münevver diye ıııımlendırılen kaç 
ki§inin. kültür ölçii!ile bi· 

Adana Valisinin Mühim Tamimi Baham herkesin söyliyebilece• Tino Rossl plAklarr, ıo,so Konuşma, bir zindeliği var! 
ğini söylemi§ bulunu:ror. Cemiye. Yalnız Ba v-'·il Reynaud bu 20,45 Şarkı ve türküler, 21,15 Konuş- o. 
tin suali de onun ayni olacak· ma, 21,30 Temsıl: 22,30 Ajans haber- kanaate ittirak etmiyordu. Başve· Adana (Vatan) - Adana va. 
tır. ll"rl, 22,liO Dans mliziği (Pl.) 23,25 kille Rafkumandanın arası açıktı. )isi Bay Faik Üstün Vilayet dahi· 

Onun ve onlarm istediğini gü· Kapanış. Arahrında ('sa 1ı bir pr<."n ip far· tindeki bütün daire amirlerine, 
nün birinde kendileı;ne verece· kı vardı. Gamlen, müdafaada kal kaza knymakamlarına ve nahiye 
ğimden emin ola:bilirln. Benden mak ve vakit kazanmak tarafta- müdürlerine mühim bir tamim 
kuşlu, yaldızlı, imzalı. muhürlü le alay edenler bulunacaktır. Be· rıydı, göndenniştir. Bu tamimi aynen 

1 b . k• v nim diplomasızlıgv ımdan bal.ika ta. tantana ve §aşa ı ır agıt parça· • R eynaud tecavüz ve har(' ket is- bildiriyorum: 
• • l Al kl d raflarımı görmek istemiyecekler· k ili · · b" sı ıslıyor ar... aca ar ır. tiyordu. fikri su ıdi: cAt.atür ün m etımıze en ıı. 
Fakat ben istikbalimi bu ka- dir. cMüdafaa halinde kalan gene· yiık armağanı olan Cümhuriyet 

ğıt parçasından aldığım kuvvet· Ne yapayım, benim yeg:ıne si- ral, giriljeceğı her muharebe>i kay 1 idaresinin temeli kanun hakimiye· 
ı,. değil, şah,.i gayret v,. büyük lahım, serbest çalışmak, gunun betmeye mahkumdur.> tidir. Bu ıdarede yalnız biricık 
çalı,malarla elde f'ttiğim ve elde birinde bu çalı manın m hsulleri- Başvekil, harbi gittikçe artan teşrii varlığımız olan Büyük Mil· 
edeceğim kültür hamull"sile ya- ni ve meyvalarını ill"ri sürmekten bir enerji ile idare etme-k vadiyle let Meclisınin vazettiği kımunlar ' 
pacağım. ibarettir. Diploma nok,anından i:l ba ına geldiği için büyük pro· hükiım ııürer. Büyük, kiıçük hu· 

Son ıözümü söylemeden evvel ileri gelen yanlı;, fi-kirleri ancak jelerc atılmak ve tecavüze geç- kumet teşkilatına dahil hiç bir 
şunu hatırlatayım: Benim maksa- hu suretle lehime çevirmeyi ü- ntl"k sureti),. va itlerini yerine gc- memur bunlara kar ı gelmek, 
dım eski ve yeni kavgasını yl".ni· mit edebilirim. tirmcyc taraftardı. keyfi, şahsi, indi kaıarlar vermek 
d t 1 k G · ( 11 l ' t N 1 · d L d a a bunlar:ı M-raya kalkı•mak hak en az:e eme ve avsı ıı ı _ Bakalım, bu mahsuller ve or':'eç mese .esın c on r y I ve • . "-:- ", v• 
Fahri ile oğlu) ıneıeleşini tııklit 1 ·b· 1 "' ded ' ko~tu Jngiltereyı Norveç karasu- ve salahıyetıne asla malik degıl-meyva ar ne gı ı şey er r ım. · . • .. . . . . emel· d b ' 
etmek değildir. Koltuğunun altından bir sürü larmda mayın tarlaları vucude dır. Ne ryı nryet . ı ne e ız:· 

Yanlıı bir takım fikirlerin di· kiiğıt çıkardı ..... Yarım kalmış bir ı::etirmeye sevketmek surctilc ilk met ve ~~uvaffak.ı~et ~udı k~-
mağlarda yer etmiş kohne izleri· piyes hikaye roman ve mütead· ı hareketli adımı nttı. nunları ç.ıgnemck ıçtn kım&e,YC ın· 
ni aadece silmek istiyorum. dit §i,irler.... ' Bundan sonra Belçika hakkın· per olamaz. •V 

Münevver, aanatkar, Ü!tad. fa. B k b I d b - . . do faaliyete geçti. Belçikadan aor- Mevzu&tnnız.ı çıgnemek paha· 
a tım un ar an ırını ge· . . B' . I l b .. d · ''d'V• ) lan filan gibi, manaları, söyliyen I d y . Ed b' tt . 1 mak ı ııtıyordu : c ızım e >cra er sına vucu e getırır ıgı sanı an e· 

)er tarafından bile anlaşılmamı§ çen erl e d< enkı e ıyaPak> 1"2" misiniz aleyhte misiniz~ Beraber. aerler, elde edil-en muvaffnkiyet· 
zaşı a tın a o umuştum. c · gu- . ' d hk' l · • lb' ı · 1 · • · · - ...ı • • bir sürü llıgatçeler var ki gözü- ld. aenız: hu ut ta -ım erını e ır ı· er ıttirattan, m ıealTIQan, ımtı· 

müzün ufkunu karartıyor ve ten· ze ı. ğile yapmalıyız. Değilşeniz haber dattan mahrum birer sakat ham· 
kit kudretimizi körletiyor. Ka· Vapur Kadıköyüne yanaşalı veriniz.> leden ibaret kabneya mahkfırn· 
famııda icat edip büyüttüğümüz bir hayli olmu§tu. Kamarot bası· Gamlen bu teşebbüsten korku- durlar. Kanunların hizmet ve fa. 
yanlıı telakkilerin esiri kalıp a· rıyordu: yordu. Belçika tazyik edilirse yİr· aliyete, eser yaratmaya engel ol· 
sıl dıkkati göremez: bir hale gc• - Beyler çabuk ol•ltm, ça· mi beş fırkalık Belçika ordusu· duğuna dair ara ıra yükselen ten· 
liyoruz. buk..... nun diı§man tarafına geçmesinden kit ve şikayetler ise kı goru~n. 

Evet, benim diplomam yok. Koşarak merdivenleri indik. korkuyordu. tembelliğin, lilühaliliğ;n ve reji· 
Bundan dolayı beni beienmiyen· O Modaya, ben de Suadiyeye Bu ihtilaf yuzünden Başvekille mimizin ruhuna utinawzlığın te. 
ler, yazılarmıı tenkit edip benim· doğru yol aldık. Ba§kuınandan arasında gürültülü zahürleridir. 

ne boyamış. Dağ tepeleri sisli. Dere- venlerden alt kata yUrUdil, bir taraf-
sekıli Beyi, bir türkü tutturdu: tan da sokak Uslllııdekl odalara a· 

Ada na Valisi Faile Oı;tün 

Hizmete mani sanılan bir k 
nunu çiğnem<."klc desil onun tadıl 
ve ı lahı yollarını aramakladır, kı 
bu Jejimin beka ve seliıbetıne yar. 
dnn olunabilir. Baz:.ı arkad şları· 
mm bu çeşit hatalı gayretler yü
zünden kendılerini kanunun pen
çesine kaptırdıklarını ıbret ve c· 
eefle görmekteyim. Şu halde hem 
kendi i$tikballerini korlcten hmı 
de memleket ve millet ıçin zarar. 

lı akıbetler doğuran hu gibi hare· 
.ketierden içtinap ve bütün islerin· 

de mevzuatımızı rehber ittıh 2 

etmelerini bütün nrkadaşlanma e· 

hemmiyetle tavsiye cylerım.> 

- Nel'('yc lhUyıı.r? 
- Ben d bllmlyorum. 

UIKAYE 
DeresekUI Bekir tıldı, pencerelerden sokağa ç~lıyan-
Bir kedisi var tekir... laı ~r.kllnde dökillmlye b&şlndı. Ne 

Sonl'a ag"açlnrın altına to_pl9,nan yapacağımızı ~rrdık. Ş11~ırnııyncak 

sUrUlere baktı. Dedi kl: hal değildi. Yıldırımlar, gok glirtll-

Ertesi glın gozlr.ıimlzl erkenden 
açtık. O tufandan, t> kıyametten, o 
kndnr korkunç geceden ne kadar 
pembe bir sabah doltnıuştu ? Şen bir 
gUneş her tarafa altın ve gümüş 

saçlarını dağıtmış, dökmilş, gbk'Un 
berrak ve lfıcıvert göğstlnde menek
şe bulutlar, altın Crgu\'anlar rengin
de. 

kaybolmuş, lur bekçi i meydanda 
yokmu!l. Arnbnlarilc beraber iki o
duncuyu herkOOİn goztl ontlnde scl 
almış gotllrmUş. .. Kimbihr dnhıı. ne
ler olmµşt.u ? 

* 

- Sürün ncredo? 
Çılgın ve ş~km yüzüme baktı: 
- Onu akşamki kudurmu~ 

sor. Bir tek h~an knlmadı. Sürll 
leri götlirdll. Ben canımı, lı dört 
at, rıah, şurada blı· dıs b d n l 
dallarına sarıla kaldım d:ı. kurtar 
dum. Blr kryametti bu! 

Deresekili Bekir 
• Bir Tufan Hatıras ı -

En çok ısevdiğim bir delirıncndl. 
Talildc köye g-ittll;ımiz zaman boş 
t{lnlcriml burada geçirirdim. 

Ufak bir ağaçlığın eHarlı yeşillik· 
Jcrlne ~ömülmUş yan taş. yarı talı· 
ta bir bina. Arkada yosunlu ka.ya
ıardnn, gölgeli kovuld.ardıın renk ve 
ııağme içinde aUıyan biUQr bir Qağ· 
tıyıın. Bir tarana nefti çimenler, tar 
lalar arasmdıı. gtlmUş ışıklarla yanan 
bir derecik. Bir tarafta eıra sıra dl· 
zllmlş, yeşil btırümcUklcre sarılmış 
kavaklar. Biraz otPıde koyu yeşil lğ· 
neleri soklerln açık mavl göğsUne 
sn lanmı bir çam omıanı. Karşıda 

p ş i 1< yelo.ra sa mor tepelere, heybetl 8 • 
rılmı birkaç beyaz bulut ... Fındık-

i} tak Uı.clvert ların arasmda uçuşan par .. 
birkaç böc<.'k. Açık mavi söğut dal· 
tarından ddkWcn kUŞ sesleri. Ovalar 
da yuvarlanan Uç dôrt siyah ~ek. 
Bayırlarda tmnanan sarılı bOYazlı 
keçıl!!r. Yollardan ağır ağır seçen 
koyun ve inek sünilerl ... 

Bir gUn değirmenin içine gi~im. 
O koca koca taşlar dönüyor. don • 
dükçe kınlan czılen tanelerden sarı 
bir duınan, hır bulut yUkecUyor, da· 
~~IYor, Y<-'ri, direkleri, ~ ı;u~aııarı, 

varıara asılmış aba caketlerı ... 1n· 
c bir toz bUrtlmcüğU ile ortüyor. 

t>ert>sekm Bekir kapının iç tara • 
fında ta~ 

ö ~ bir merdivene oturmuş, 

~:ıertnı tahta ve dört kôşeli bir o
lan dökülen esmer un çağlıyanı· 

na dikmişti. 
Beni gorünce gUIUmscdl. Yıne dal-

dı. Bir müddet durdum. YftkSckten 
alrlan suyun çatıitısı, taşların uğul
tusu, bu ~ıann ustüne bağlanmış 
tahta parçaıarmın gıcırtısı sade fa· 
kat yine tatlı bır ninni gibi Asabı u
yuşturuyordu. 

İfte Dcresckill Bekirle burada ta
nıttık. Gen!; kara gözlil, kara k~ı 
bir dc.llkanlı. Da.ha askerliği çıkına· 
m19. Dört gözle bekliyordu daveti. 
Butlın emeli deniz askeri olmak, ge
milerde çırpınmak. dalgalar arıunn· 
da do!afl'D&k-· 

Deniz deyince kabma sığamazdı 
hu genç. Dalgalar gibi kıtbanr, dc
nıüer gıbi ta.şardı. Anlattı bir gtln: 

- Benim dedemin bal>Mı bır de· 
ntz cenginde oldU. Şeh t oldu. Köy· 
do onu hUmıcUe anmıyan kimse yok 
tur. Kaç sefer çarpışmış dtişmanln. 
Köyün ihtıyarlan derler ki: 

- Sen Ali Reisin Torunusun. Ali 
Reis, kıy:ıtnra çarpan her dalgada o
nun bir destanı okunur. Şu mavi de
nızin ınılannı onun gıbi tıtreten ol
madı bu köyden. 

oereseklli Bekir hu kn.ndandı, ru· 
hunun heyecanını dedesi gıbl denız • 
tere dökmek istiyordu. Askn olacak, 
bahriyeli olacaktı. Arlık düşman ge· 
mileıi ondan kaçacak yer arasınlar 

Akşı.ı.nı ı;Uneşl, dcreyı altın rcn~i-

- Ha,yvanlar toplanıyor. Tepeler tüleri, sel, fırtına... Rirbirlne karı~· 

dumanlı. :ı:ı•ırtına çıkacak, yağmur mışlı, ditnya alt tl~t oluyordu. Bıı, 

var... bir yağmur, hlr fırtına. değildi. Bir 
Haktkat, köye girdiğım zaman kıyametti, bır tufandı. Kurtarabildi· 

sert ve iri yağmur damlaları başla- ğimlz; eşyayı e\lin selden kurtulmuş 
dı. ŞiddeUi bir tırtma koptu. Deni%, görünen kısımlarına attık . Kalan şey 
dağ, bulut. toprak biri>irine karıştı. ler sellcıc kRrı lı gitti. F.:vln bır l<ıs
OOkten şelfılelcr boşandı. Bırden de- mı d:ı korkunç çatırdılnrla sarsılmı
nizler t.a\!tı. Herkes birbirine girdi, ya başındı. Canımızı kurtarmnk için 
BO~'Ük küçük birer tarafa koşuşu - evın yan kısmına atıl<lık. Burneı ay
yorlar, kaçışıyorlar ... Ben de koşmı· n bir l!V idi. B.'l~mı pencereden çı • 
ya başladım. Bir iki dakikada mey- kardım. Sokaklar zifiri karanlık, a
da! ılar gol olmuştu. Bayırlnrdan sel- ra ı;ıra çnkaıı şıııışekler gösteriyor, 
ter. seJll'.r değil ummanlar hllcum e- sel dme ne geçirmiş ise, yıkıcı elle· 
dıyordıı. Yağmur ve fırt.ına ~klc - nle neyi koparmış lsc sürilkleyip gö
şir gibi. Sanki buı•Jtıar taştı, rU.z - tilrUyordu. Evimiz blr yokuı,rta ıdl. 

glrlar kudtırdtı. Kıyamet mi kopu- Kudurmuş gıbi akan sel sokak kapı· 
yordu. Kendrmi tfttiU möşkülM ile mnın orlıleına kadar yfiksel.m~. daha 
C\'e attım. Tepemden tırnajorma ka· aşı.tıdaki evlerin çatılarından sel, 
dar su içinde ka.lmı~. Eflvaptanm dalga, l<ôpük parçalan uçuyor, ara 
paçavraya dönmll(ıtü. SU ve soğuk, sıra kulakları yırtan çığlıldar, istim 
cığerlerıme geçml~, çenelerim kitit· dat ~eri ytlre.kll"rimlzi donduruyor. 
ıcnm~ her tarn!ım titrıyor. Bu fırtına, bu kıyamet, bu tufan 

Yemek yerken sokaktan. ml'ydan- dört saat, beş sııat devam etti. Ev 
Jarda.n ac.ı acı se.c;lcr işittik, civarda· halkı dört hcş saat ayakta korku \'C 

ki evlerden kulak yırtıcı feryatlar hcyecırn içinde tıtr~tık. 
yilkııcldl. Ne oluyordu? Yer gôk hir- Ben hayrl'tteylm. o eski ev, r..akı 
birine mi giriyordu? Dfınya batıyor bina hıı fırtınaya nasıl dayandı ? o 
muydu? Hayatımda hu kadar kor - çılgın ve canavar sellerle nMıl sü • 
ımnç hır goce g~irmcmlşımdlr. rliklenlp ı;itnıedl? Yağmur ha fitle· 

üst kata çıkan İkbal acı bir çığ- dl, fakat eel ~e fırtına birkaç ııaat 
lık kopardı : daha devam etti. Sahnha k&r\!ı hR -

- Batıyoruz. gidıyorıız! .. vaya sükOnet grldı. Siyah hulutıar 
Hep birden fırladık. l!.."vin arkıuıı parçalandı. Qô'kte hır iki yıldız gb· 

dağ, teprlerden inen sel bahçeve a- rUndiı. Yağmur bluıh!itlin dıırdıı . Br.ıı 

çılan camlı kııpıyı devırnıış. İçeriye bir ıskcmle ilsttlndc uyumıya 1:alışı· 
hücum elmiş. İki lıç de.kik& içinde yonım. Kadınlar Y<'rde minderlerin 
evin üst katı tıır göl oldu. Burada ne. Uııtünde dalmıYB uın-aşıyorlal'. Saba
kader eşya varsa suların UstUnde yüz 1 ha kadar eııcrın uğultusunu dlnle
uılye başladı. Bu korkunç su mcrdı· d~ 

llk işimiz evın eski kı mınn koş
mak oldu. 1nnnılmnz haklknt! Sa • 
Jonlıır blr. bir buçuk 1( nş kalınlı -
l::ıııdn ıınrı bir çamur tnlxıknsllc ör
tUIU, y c bu oalonlarda <'şya namına 
ne varsa scl camlar v çerçevelerle 
b<'rabCl' lıp götUrmU , çerçevesiz o
dalarla, kırılmı , parçalanmış kapı
larla, parmaklıktan: ve basamakları 
kaybolmuş merdivenlerle ev bır lske· 
lele donmü tü Satı m basama.ldnr
dnn aşağıya mdık. Yenıek odasında 
\'e mutfakta ne kadar tas, tabak, 
t~ere varsa sel yakalamış, eokak 
kapısının arkasına :ıl\ı-tıkl<'ııılş. bir 
ehram yapmış, bunları kaldırmadık
ça kapıyı açmak kabı! olamadı. 

O gün öğleden sonra soka •ıı çık
tığım ''ııklt nnlndım ki, bedava ya
şıyoruz. O gece dunya Okyanusların 
ooşmtJI;! dalgnlnrıı~ pençeleşmiş ... BU
ylllt ç~mcnln içerisi kırmızı kum
lar ve ı;ıosclcrden söklUmUş ta.şiarla 

dolu. Caddelndc iki er, ilçcr metre 
yük ekliğinde taş yığınları. ;okakla
rın ortnsında bırcr ikişer öküzle çe
kilen köprü taşları. dnh ilerde eski 
' e çinko kaplı iki ku1übıı çatısı. A
şağı mahalleye ı;ıden yolda kaldı • 
rımdan, taştnn cseı· kalmamış, oyuk 
lardn tatlı u balıklan çırpınıyor. 

Hcl<' l 11 h11lıkl11r ncı eden J;t>lmiştı? 

Koyı eltı yedi nat ur.aktaki goller
den olacıık! GördllğUm per~anlık 
l<arşısında tıtrcdim, dondum. 

Sonr dan oğrcıııyoı uz Orta ma • 
hallede Uç ev yıkılnuş, dort çoban 

Ertesi gün öğleden sonra kırlara 
doğru gittim. Fırtınanın ve tufanm 
tahrıb tını soyliye söyliyo bltireml· 
yorlerdı . 

Köyden uzaldaşt.:ıkça. tUytcrtm dl· 
ken diken oldu. Gorülen manzaralıı.· 
rın d hşctı ruhu titrctmcmck kabil 
değildi. Fırtına, asırlık çınarları kav 
ramış, bl.ikmUş bırcr ot demeti gıbl 
buruşturmuş, ç ylT'lann ortasına ntı
v1?rmiştı. Ta köprlilerln yerlerinde 'U 

fıık bir nişane bile kalmamıştı. O 
kenetli taşlar, bilyük kemerler, de • 
mır v ta.ş sıperler, parm bklar 
sanki hiç yokmıt,'I. Şof!eler birer san 
göl, çayırlar kırmızı birer bataklık, 
h<.'le değirmMe giden yolun li6Ulnde 
bir çnm atacı gord im. Bir diş bu· 
dağın üst dallarına ok gibi Mplan • 
mış ve bütün kalan ve kurtulan a • 
ğaÇ'lann lki ti<; metre yuksek ynp· 
raklan ve d Han san çamurtara bo· 
yanmış. Sel bu kıtdar yllksektcn mi 
geçmişti? 

Değirmene gırdim. Buradan geçen 
dere mecre.eını değiştirmiş. Yarım 

kilometre uzakla, şafkın ve perişan 
bir halde akıyordu. Tarlalar, bahçe· 
le.r, bostanlar çamurdan birer deniz, 
yerde bır tek ye.şil ol gözllkmUyor. 
Kavaklar gitmiş, o yeşıl tül bulut
larla tıtrcyen kavaklar. Değim1en 

çoltmüş, çağlıyan kaybolm~. kcsta· 
ne ormanları çılgın ve kanlı bir cen· 
gc sahne olmuş gibi perakende, pe
rişan, ne yer kalmış ne yar! Her ta· 
raf ağlamalı, her taraf viran, her ta· 
raf matem! 

Yannndan postuna :sarılmış. bir 
çoban seı;U, sordum; 

-Değirmen, çağlıyan? .• 
- Onları da. sel e.Jdı, Ü!,' B l Ô 

tede orman kalmadı. O koc man 
ğaçln.r şuradan saz gibı gcçll, gıtt 

- Ya Dcreseklll Bcltlr! 
- Sorma onu. Bir çam ğ eı 

tırmanmış. Bu ntncı sel dcvırdı ı;o~ 

cuk ı;mııruu sanlrnı tı bu aca. B • 
rabcr slirüldcndı, gitti. Dcnıze. .• 

- DeniZc mı? 
- Denize ya! 
Deresckill Bakır, d nızcl ol cakU 

Meçhul ufuklara açılacak, fırtmalar 
ta, şimşeklerle, top aıevlerilc cenk 
)efeCekU. Değirmenin y il tcpcl • 
rinde taze yaprak kokulaı ı arası d 
dtişllncesl bu >dl. Aşıktı d nıze D 
rıiz onun Lcytrısı idi. Leyl ına k 
\'uştu, fakat ne kadar acı bır kil 

de? * 
Kolunda sazı, gazınoya b r dert! 

girdi blr köşeye, çckincr k oturdu. 
Hiç beklenmlycn blr mah r tle bir 
çok gUzcl havalar çaldı, A adolu 
tUrkillcrl okudu. Ynylıılnrrn nizı; r 
tarını, Dlcleııln, I' iratın ahen lnt dııı
letU bize. Bulvııdınln gurbet türkll
lcrlnl, Sıva11ın ıç ızılarını okudu. \ 
sonnı. sazına başka bir ahenk ' rdı 
okudu: 

Der <'kili Bekir 
Bir kedisi var tckır • 

Dere ekili &ktr d böyl . öyl rdl 
bu tUrküyU. 1ı;tm sızladı Bu zavallı 
köy çocuğunun ren ı, ruhu, a~ı goz 
!erimin önUndc. Sema Sadri 
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MEKTUPLARI 
Arnavut lstiklili 

Hakkında 
Gazeten.iz Araarnt l!'!ifldiıtne a

llıka rösterınek dhetlndeo dlğf'r 

pzeteıerdea IJl'ri cıtu. l'unanJda
nn Görk~ye çe..ktiklerl mü"takil 
Arnavut bayratuu eıı e\'Vel (Va
tan) sütwııarında gorıluk ,.e lçl
ml.z &(rldı. 

Amanıt mllltıtt. AHupeda m~ 
cavtu kartı Bk sflihf reken mll
letUr. Sllüsız olduğu için z.ırllh • 
lal', tayyaı-ehlr k&f'Jl!l1Dda fazla bir 
mıllravemeı p:Öllterememiftlr. 

Yuua milleti. ltalyaya ka"" te
caTibe r:~ bt& Yanaaldarı ilk 
daklkaduberl taMi bir müttefik 
aydak. Yu.anlılar Anlal-'llUaiun 
her &arab..aa k~ı bir kavvet 
diye bılfdamıll'f, halk ehiM gehın 

her yardmn ps&el'ntlflü1". Bir müd
det~ ll&Mbl YUftan moati
nt• ~ yöreiimne 8U ııerpti. 

Fakat aoaradall bazı ufak tefek 
llanıkr.tler. ~ baradan &kM
dea llÖlı.ter k~nda tereddüde 
dtltfflk. Y~vya yoluyla gelen 
bazı ınriduplar. h~ ltal:ıran lş
gaU alinlda )'8'ıyaa Anıavut va
taapener~rinla de: «Acabe bir y&

'bancr efendl•fa yerfH ba.,kur mı 
geçecek!> dt,.e şüpheye d1iftiilde
'rlnl gı:isteriyor. Bu yolda en idi.
çök bir 11üphcııa+a Mle kalblenJe yer 
e*mes.I dddea yazıli.t.ır. Çlinlrii kar'· 

ıtunuda mİ.ll}te.rek bir do~ var· 
du. 

Biz. 18tildi1e U\'Ul}lllt Beı&an 

tnWetlerl a.Utıei içinde tabB yerimi

zi almakta. "• ıtünyarua bu "-ı· 
nı ba.rq.a ve k-.n.llld_ve kaVWJ&u.r· 
mrya ~I~ gt'!kUği kM&r bıi.· 

dhrı olmalıian ~ Mr .şey ~ie
meyh. Sal&lllyfliH Yuaen ricaH bu 

-uınılnde temı-t 'erec~ olariana 
l~IJDiz :rUM eder \fi bu 1&yede 

mÜf&ere.k ılavaya lah.met f!d11M19 
otar. 

llJlll .... _~fiil*•· 
kaya tarar tekrv f.eteklıiir eder 
ve bllnnetıertmi te,tt. eıleltm. 
1atanbulda Amavut m61tecilerbıdıen 

M. S. 
f'Biıe k.alıra bu tanna ~ 

ler, sırf karşı tvafll\ pro~l\da.· 
sının blraktığı izlerdir. 111~
ze karfI lstikl8hni müdafaa eden 
Yuna.n milletinin ~alarınm is
tik:W duygusuna lam surette say
gı g'Oeterme:rinl beklemek cai3dtr. 
Yunan mılletinın en tabii emeli, 
Balkaruarda, tam bir ahenk ve ba· 
•ış kurulması ve Balkan Monroesi 
Prensibinin hakikate çevrllmesidır.J 

SORUNUZ 
SOYLIYELIM 
Vehim Hastalığı 
~. C. lmzaı lifi - Kocaıu bir miid· 

dettir bir takım vehlmlere kapd· 
dı. Eskhten ~n \'e kayguııu:ı bir 

adam iken. rtlmdl kendine her gtın 
baıtka hir hastalık konduruyor. En 
iyi drnıtlarından kaçıyoT, lnzhayı 

arı~·or. Halinrlekl mahzunlutu gör· 
dükçe içim yara oluyor. Gltgl~ 

işini kayhetmetilnden de korkuyo· 
rum. Dostlaronızdan bir doktor 
\&r, muayene etH. Hlt"bir tar&fm.. 
da rahat!irzlık bulamadı. Ne yapa
l·ım? 

Cevap - Vehlm dediğiniz şey ~ 
lı baııına bır sınır hastalığıdır. En 
iyısi, doğrudan doğruya bir sinir 
doktoruna göstermektır. Kocanı

zın bır düziye Uet\lne dUtJneyiniz. 
V~mi hakkında münakaşalara gi· 

rışmeyiniz. Muhitini şen ve ferahlı 
bulundurunuz. 

Pul Merakı 
but Demir lm7.a"Ue - Babamın 

t~vlkUe pul toplamı~& başladım. 

ı-·akat bu pul mf'lralu b&na dddi 
bir "6Y gibi r:ôrtinmüyor. Siz: ne 
denıtniz., z.ahnıet.e deler mi? 
~vap - Pul toplamak meraltı, 

dünyada en zıyade yayılmış me • 
raklardan biridir. İşin içine gire
cek olursanız işin sizi sarmaması
na ihtlntal yoktur. Bugün kendi • 
sınden en çok bahııOOılen iruıan o
lan B. Rooaevelt, boş zamanların
da pul kolleksiyonile m~gul ol • 
maktan zevk alır. Dünyanın en kıy· 
meth pul koleksiyonu İngiliz Kra· 
Jı Beşinci Jorj tarafından bizzat 
toplanmu,tır. Bucklngham sarayı

nın müzesinde saklıdır. 

Ayda Operası 
NUiifer J•'a.lk ınıuı Ue - Ben mu

slld tarihine p«lk ıaerakhyrm. Duy
d- ki, Verdi en meşhur operala
rmcla11 Mrim miihlm bir tarthi M
cUae mönMH,..•Ue YumtlJ· Bu han
si ep erwdır 'M ae milınuebe*le 

yM.dmlpr. 
Cevap - Vet'di, Ayda opera.smı 

Siiveyf kanalının açılması mllnue
betile yum" ve Süveyı, kanalı şi.r· 
ketinden btınlln ıçin yüz: bin frank 
mitkA.fat alm•ır. 

Em!nöntl Halkevlodf'ln: 
13.1.1941 Pazartesi cünü &aat (13) 

de ümversıte F.A:teblyat FakUlte.i 
~ntlerinden Sabri E..-.at Sıyavuşgtl 
Evt.mızin Cagaloğlundaki Nlonunda. 
(Edebiyatımızda tabiat) mevzuwı

da bir konferans verecektir. D&vetı
ye yoktur. 

1 Küçük Okuyucularla Konuşmalar 
Çocuklarım, olursunuz. Ben, bazı tembel ço
Herkes size, çalışınız:, der du· ı cuklarıma, okula n~ geldikleri. 

rur. Qok tekrarlanan şeyden bıkıL ni ve annelerinin, babalarmm 
dığı gibi, sizin de bu, daima tek· kendilerini okutmak için yaptık· 
rarlanan öğütten bıktığınızı ben lan fedakarlıktan ne bekledikleri
çok gördüm. Bir çoklarınızın o· ni sorar, cevabını da kendilerine 
muz silktiklerine de rasladım. O- buldurur ve onları doğru yola 
nun için doğru<ian doğruya size sokmu~ olurum. • 
«çok çalışının demeye dilim Siz de, okulda derslerden gen 
varmıyor. Ancak küçük yaşınız- , kaldığınız zaman .kendi kendi~i~e 
dan «niçin çalışmalı ve niçin ça- cokula niçin gidıyorum? Nıçın 
lışmak li.zımdıd > sorgularına geri kalıyorum? •. > diye sorunuz. 
kendiniz cevap vermeye çalı~ıraa. Bu sorguların cevabını gene ken· 
nız, kendi buluı ve düşüncenizle 'ı diniz veriniz .. · • Özel. 
çalıımanın gerektiğini kavramı§ Öjretmen Kizun il 

SEViMLİ 
COCUK 
' 

«V&tan!D, okuyucu 
lannın &'Önderec-t>k · 
leri gürbüz ve ~\im· 

U çocuklarının re61m
lt-ri için «Çoculcıt sU
tunlarında. bir köşe 
açmıştır. 

Bize cönderilecell 
reelmlerl pu.ar elin· 
lerl çıkacak oJan ço
cuk ııütunlarnnnda 

memnuniyetle derce • 
decetfı;. 

Her bati& bu r~ 

ıümlerl kC8lp e.akl&
mak. tertip edeceği· 

mlz müaab&kaya gir· 

mck iç.hı k6tldir. Çoculdaruuzm en ~ rMmlal vazih islm ve adresle 
'" cÇ«ok .Uhınoıı> lıfu'eWe pnderlnlz. Gelecek par.ar tafaUAt vettıe.ıeğlı:. 

Bir iki Öğüt 
Kahahatlariniz göeterild.iği za. 

man gücenmeyiniı:. Onlardan 
kurtulmaya çalışınız. Yükselmek 
»temek hakkınızdır. Fakat ka· 
harma.k. tifmek değil... 

Muvaffak <>lamanıak: korkulan. 
nı uza.kla~mnıı:. Muvaffak olma
ya a.ı:meden muvaffak olur. Yi
yeceklerin fenasından nasıl çdci
niyorsanız muvaffak olamamak 
korkusundan da. öyle çekininiz. 

Jeometri Tecrübeleri 

Vüoudünüze dik.kat ediniz. ==========================-====s Ha.yatta muvaffa:k olabilmek için 

( S R J vücudün kuvvetli bulunmuı li.-p O nmclır. Beyhude yere onu yor
mayınız. 

Herkeslıa ha.tamM hO! ediniz. 

İşte büyijk bir malikane. Üze
rinde dört ev, dört ağaç var. Or
tasından geçen çayın üzerinde de 
dört köprü ••• 

Bayramdaki Spor Hareketleri 
l•tanbulda ve diğer ~ehirleri· ısrarın Fener-bahçenin ietikbali ba 

mizde bayramda spor hareketleri kımından bizi ümit.izliie aevket· 
olmuftur. Galetasaray birinci fut. tiiini bir defa. deha tekrar caneyi 
bol takımı Ankarada yaptığı te· fa.yda}ı bulduk. Bu maçı fener
maslarda Maskesporu 3 • O, An· 
kara Gücünü de 2 • O mailup et· bahçenin kazanacaiını kabul et
mişlerdir. San • lcırmızılılar bu melde 'beraber yarını dii§ünmek 
maçlarda Gençler Birliğinden lizım geldiiini de h.attnatmak is· 
Küçük Mustafayı da takımlarm· teriz. 

da oynatmıılardır. Şeref atadında ilk ınüeabaka 
Bursada da Uludağd~ ~ayak 1 Vela ile Kaaımpafll ara..ındadır. 

sporu faaliyeti çok gt-nış oımu~· . • . . . . d. 
tur. lstanbul ve Ankaradan, iur- Yenı sıcil talunatnamceınm ver ı. 
saya bir sporcu kütlesi akın et- ği kolıeylıklarla. her hafta yeni o
miftir. İstanbul kafileaile beraber yuncularla sahada görünen Vefa. 
Bölge direktörünün de Uluda~a laların oyunlarında da idrar 
aideceğini yazmı"tık. Fakat dı· beklenemez. Onun içindir ki ıenç 
rektör her türlü hazırl.klnrını yar· K Lı•- ff:_ ı_• !L 

tıiı halde son dakikada gttmck· . asım~ .-ruı mu:~ :-4ryet ın• 
ten vazgcçırniftir. tımallerı de yok değildı.r. 

F enerbahçe A ve B takımla.1'ı Şeref stadının ikinci kar~la,· 

Kimseyle bot yere Qen& çalmayı
nız. ~aık.et. tatlı dil, iyi muame
kı her kopıyı açan bir anahtardır. 

Yal Bilmecemiz 

1 - Kuyrujunda bir kuı t-aı§ı
yan balık hengiaidir) 

2 - Ucunda bir mcyva ta§l· 
y&n sebze hangisidir~ 

3 - Üştünde bir hayvan ta
pyan ç.içek hangistdir? 

4 - Anuını vücudünde taşı
yan hayvan yavrueu hen~iııidir) 

S - İçinde petrol bulunan a
damız h•ngisidir? 

Doğru cevap verenlerden bi
rinciye bir mürekkepli kalem, i
kinciye bir para çantuı, 3 • 
1 O uncuya birer defter, 11 - 50 in
ciye kadar birer kurtunkalcmi he, 
diye edilecektir. 

Cevaplu. 22 SOnk&nuna kad•r 
gönderilmelidir. 

Bunu, her kı&mda bir ev, bir 
ağaç ve köprü olmak üzere ayıra
bilir misiniz? ••• 

Ata Sözleri 
* Yoldan kal, yoldaştan kalına! 
* Saygı sayana. terbiye alana gö-

redir. 
* Gemiyi kullanan kaptandır. 
* Dilini tutan başını knrta.nr. 
* İşin yoksa ~ıt, paran çokaa ke· 

fil ol! 
* Par~ veren çalar düdüğü .•. 
* Serçeden korkan dan ekmez. •• 
* Her valdt fıraa.t el• geçmez 
* Kuımet gökten zenbil ile inmez. 
* Heri~ burnunu eokma! 
* Yetim malı atAşt.en gömlektir! 
* Bir yigit kırt1 yılda. meyde.na gelir 

ÇOCUll 81ILlll&CAll 1 
a.poa ••.• bayramın üçüncü günü kendi masını da Galatuaray - T opkapı 

atadlarında Şitli ve Gölciikk· yapac:Mlardır. Bu müıaabaka.nm 
karııU!o-mışlardır. B takımı ~lc:ii: Galatuar•y lehine neticelenmai w.1111111••••••••••••••••••••••••'111,llııı 
91(-Ü 9..t • 3•_1 b,.!rinci t~~_ım da ş,Iıyı muhakkaktır. B Q R ı S KAR L Ü F f 

- "' mag up etm.,..ır. Bu staıdda eon !lJÜAbaka Be-

L... ugünkü Maçlar fiktaı. Beykoz arumda olacak- L O EDNb6Dyllk vR• ea amöt.lllt rolKtbll Aoyud.ıllı Es,. 
Birinci küme lig maçlanna bu- tır. Senelerdenberi hiç bcklemni--

gün f enerbahçe ve Şeref stadla· yen zamanlarda spor meraklıları
rında devam edilecektir. Fener. nı hayrete düıürecek neticele!' •· 

bahçelılerin Beykoz karıııındak: batında. giden Be,ikta,la oyna- Jtl 1 •• -.ı llaemumcla lan Beykozluların. §&mpiyonanın s u M E R 
mağlubiyeti Beıiktaıın şampiyon· yacakluı bu oyun günün en mü
luiunu timdiden tahakkuk ettir· him maçıdır. Siyah - beyuhluın 
mıı olduğundan maçların ehem· bu noktaları g~nünde hıtarak 
mıyeti kalmamıştır. oynayacaklarını kabul edu.ek .._ 

F enerbahçe stadında ilk kar- hadan galip çıkınaları tabii aeti-
cc olarak kabul edilmelidir. ııla§-lllayı ls~nbulspor • Pera y<L· 

pacaklardır. lstanbulsporluların 
•on maçlarda a.l<hkları dereceler 

bu müsabakanın çok sıkı olacağı· 

nı göstermektedir. Bu kar§ılatma 

için evvelden tahmin yürütmek 
güçtür. 

].()0,000 kifl ~ ve BUGtlN 100.000 kif1 daha pnnek 
ameme.yı muhaean. edeoeklerd.lr. 

Stıenis" için yerierinisl twVelden akhrmız. 
...... eeat 11 • t.enHAtlı maUne 

Uzere 

BugunTAKSiM Sinemasmda 
Sinema sanatının m ~ zafer Abidesi tarihin crı b&yilk v 

beyeca.nJı kallramanlık vakaaı göZler kama.ttıran dekorlar .. 
On binlerce figüran 

• A L i M 1 

BEYAZ ES iRE 
Senenin en t'evka16de ve en büyük 

TlaBÇI BiZL i IABBSE BI 

ikinci maç Fener bahçe • Sü
leyman iye arasında olacaktır. 
Beykoz mağlubiyetinin doğurdu
ğu şaşkınlıktan sonra F enerbahçe 
takımında istikrar kalmamıı gİ· 
hıdır. B takımlarında ümitli fut· 
bolcular bulunduğu halde Süley
maniye maçı gibi tecrübe imkanı 
olan bir müsabakada gene e_,ki 
oyunculan oynatmakta ısrar edil-, 

diii ıörülmektedir. Bu mana.aız ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••111 Bugün ııaat 11 de tenzilAUı matine 

Ermenileri Kimler ---..... 
NiÇiN 

,__-ve Nasıl Aldattılar? 
Bir istatistik 

İstatistikleri okumak çok Caydalı· 
dır. Bilinmiyen birçok ,,eyler öğren!· 
lir. Amma doğru, amma y.uıfl\J. Her· 
t al<le ye.rJdan fazlası ya.n!ış ta olııa 
insan yme kılıdadır. 

Nışan Parsıhyan 
~ bu sayede, dUnyada en çok et 

yiyenlerin <Yeni ZelAnda> da bu· 
ıunc1ugıım öğrendim: Adam ~
na. sene<le vasatı olarak 111 kilo et 
yiyorlarmış. Sonra sıraslle Amerika· 
lılar. Alınanlar, İsviçreliler, Holanda· 
IJlar, Belçikalılar ve Fransızlar ge • 
liyor. 

Bu Adam, Babası, Annesi Tarafından 
Zehirlenmiş, Annesi de Ruslar Tarafından 
Darağacına Çekilmiş Sohum 'lu Biridir 

Anlatan: Putlllyu - Yazan: il. Sıb• 
[Tercüme ve iktibu hakla mahfazdm] 

Bu istatistiği yapan, Fransızların 
(tabU harpten evvel) pek a.z ekmek 
yediklerini ve bu suretle bUyUk bir 
hata ettiklerini söyltiyor. Haklı mı 
acaba? .. 

(~ makalede o devrin fmat 
mem.,..,_. ve çlMD beŞlarmı 

anla&aa Paattkyaa, NitU Par· 
at~u De aveneslal a-ıat.ak· 

tadır. Ekmek d~rnanlan arMmda bir 
çok ta doktorlar vardır. Birçoklan 
da reçel ve sairenln dUşımaıudır. An· 
lryoraunuz ya, çocuklardan bahset • 
mek istiyorum. 

Teofil Gotye bir eserinde: 
cEkrnek, iddia olunduğu gibi 

gıdadır. Fakat yalnız, katıksız yen· 
melldır. Sakın yemekle beraber ye
meyiniz. En tatlı, lezzetli yemekler 
bu tatsız, tuzsuz şeyi karıştırmakt 
mAna ne? .. KUçUk çocukları görmU 
yor musunuz? Ekmekten ziyade re
çelf tercih ederler ... > 

Diyor. Doğru mu dersiniz? Haki • 
kalen, çocuklar ekmekten, çorbadan, 
mideyi dolduran ve iyi yemekleri ye· 
miye mı\ni olan 11eylerden hoşlanmaz 
lar, fldeta· nefret ederler. 

Halbuki ekmek, halis buğdaydan 
yapılırsa ty1 ve ucuz bir gıdadır, vU 
oudil besler ..• 

Aferin Cingöz! 

Olngöz. patırdı llfltlac. mantarlı._ 
Taba'"W""Ao u.nlarak yaadald odaya 

~ 

B'lmzr ~ polis: A.terln etn
ik! DedL 

YATD8aetell 
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Pantlkyaa •eleoek bir makale
de, Erlvan gnıpumul tataııbnl 
mUmeNW ol&ıı adamı ~ye e· 
dec.ektlr.] 

O devirde, !stanbulda bulunan 
TUrk dostu ermeniler, işle bu ik1 

~pun birbirlerine zıt cereyanlan 
karşıııında ve tamamile mütereddit 
ve şaşkın bir vaziyette bulunuyorlar 
::h. TUrklyede mlliİtakil bir Ermenls 
tan teşkili taraftarı bulunan birine" 
mı.ıpu, tstanbulda (Nişan Parslhyan) 
temsil ediyordu. Bu adam, aslen (So
hum) ermen ilerinden idi. Babaaı: Ru .. 
hizmetinde bulunuyor. GUrcU ve Çer· 
keslere yapılan zultınılere de körtl 
körUne t.ıet oluyordu. Nl11anm anası 

GUrcU idi. Kocasının milletta.şlarmo 
yapılan zulümlere A.let olma.sına ta
hammül edemiyordu. Bir gUn, koca
sını :zehlrllyor ve o trrada on iki ya 
şında bulunan oğlu Nişan ile beraber 
Tlflise kaçmak Uzere Sohumdan ay
nlıyor. Fakat, yolda Rua polisi ta
rafından tutuluyor. az bir zaman eor 
ra da, oflunun gözU önUnde dıtrağa· 
cma asılıyor. Bu suretle ananı: ve 
babuız lı:alan Nip.n, Ttrus ermenile· 
rinden demirci (Vahan) adıl)da blrl 
tarafmdan himaye ediliyor. (Vahan) 
da aşın derecede bir Rus ~anı • 
dır. Nifanı IBtedltf gibi yetı.tiriyor 
onun yüreğine Rus kinini iyice yer· 
leşti~. 

(Nişan Pa.rsih:yan) o sıralarda İs
tanbuld& Lt.ıeli camü civarında çu
kurçeıpnede, Ta.şhan adile maruf ve 
elcaertyetle eruıenllerin meek1bı bu· 
lunduğu ba.nm 11.st k&lında bir odada 
oturuyordu. Bu oda, o günkü t.691dl.l
tm merkezi idi ve bu vazı,-ınt uzun 
müddet muhafaza etJJı1', bflA.hara 
(Hmcak) komitesinin latanbulda teş
kil eW#i fUbeyi de, tat duvarları a
raııında gislemtfti. 

ç~ muhiti ve Ta.fband.& 
ya.tıp kalkan Anadolulu ennenilertn 
hentiz bu gibi eereyan1arl& aJAkaları 
bulunmıyan bir kısmı, N1'&Jı Pa.rslh
yanı alellde bir yapı kalfası oiarak 
tanıyorlardı. GWer yüzüne, ta.Uı söz· 
Jerine hı.anıyor ve onu kendi ha.liı• le 
bir adam ııaıııyorlardı. Halbuki, Ni· 
'8-11 oda8mda. fesat Jı:a.ynatıyor, afaııi 

linııl ~ordu. O zamanki erme..,1-
Utln bire!' mllU f&irl, yılmaz ve yo
rulmaz birer m~di ea.yılan Kafka:ı 
ıı (Haçedur Abuvyan) ve (Murat 
Nalbantyan) ın istiklAI fikirleri tel· 
kin eden '11rlerile dolu eser ve risa· 
lelerini gizil gizli dağıtıyor, btlhas· 
aa cahil ennenilerin ve tecrüb3'ilz 
gençlerin dar zihinlerine bol bol ze. 
hir katıyordu. 

Nitan. bu faaliyette yalnız dej'il· 
dl. O günlerin azılı ve soysuz ermenı
lerinden Kafkaslı (Artln Köeeyan). 
Trabzonlu (Dikr&n Kazakyan), Kay
serili (Mıgrrdıç Ebeyan) ile bunlarrı 
k&pılm14 birkaç .ı.stanbul ermenisi d~ 
Nifanın a.yakd&flığtnı yapıyorlardı. 

O zamanki Patrikhanenin ba.fı dö · 
nUk adamlarından (Armenak Muh
taryan) da, bu fesatçılar ile birlikte 
çalışıyor, heyette patrikba.neyi tem

sil ediyordu. (Armenak) ta tıyneti
nin ve mazisinin bozuklutu bakmlm
dan beraber çalqbğı arkadaşlann

da.n, hiç te &f&tI bir meta değildi. 

Bir papaa mektebinde tahallde iken 
gayri tabii ve ahlA.kl halleri itiyat e
dinmesinden dolayı kovulmuş bir ser 
seri idi. Patrik Hmmyanm Katogi
tosıutu zamanında, bir koJ&yuu bul
muf. lzmitteki (~) manaatırm 
da haeta bir memura vekil obn\14tu. 

Birkaç &y sonra da, evvelce tecrilb' 
edilmiş bulunan mel'anet ve mefBe" 
detlnden istifade edilmek Ü2lıN'e ts • 
tanbula get.irtilın1' ve bu fesat he· 
yetine m~avir ta.yin ~ 

Bu heyet aruında na.zan di]draÔ 
caıtp iki aiına daha vardı. (N~ 

Klilha.nyan) ve (Rupen Namb.ya.nl· 
Kütahya ermenilertnden oJaıı Nifal' 
KUih&nyan, Manceeterde bir dokU • 
ma fabrikumda uzun ı:nliddet ca • 
lıfmıf, bu vesile ile lngilia:eyi öfren· 
mif ve birçok İngilislerle ~ 
idi. Hmmyan. Patrikll#f esnaauıda• 
::..Ondrada bulunan cNastp Ça.Jaryan> 

ın tavsiyesi ile bu adamı İstanbul• 
ı;etirtıniş, İngiltere eefareti Be el .ı
tından temasa, sefirin f&haen Pat· 
rlkhaneyt himaye ve aalıa.betini te • 
mine memur etmiftl. 

(Rupen Nuıhyan) da~ HaJeP 
1i idi. Irkta.şiarı arumda, müzevirll· 
g1 ile müstesna. bir fÖ)lreti vardı. O 
valdtki latanbu! ermenileri, bu ad•· 
mr hattye Rupen diye tanniardı. !fa• 
Jctkat, Rupen bu fesat lteyettntn belli 
ba'lı bir elemanı bulunmakla bera • 
ber, Abdttlhamlde e.plyonluk yapar
dı. Bu suretle. mensup olduğu fd&t 
heyetbıi korur ve rakipleri bulun.n 
Rus tarattan tesatçdan hırpal&tır • 
dı. Bu ild adam. gfirilntıft,e N.,. 
Panıih~ ft arkadeflen De ille tr 
maııt& bulunma.zlanh. ıre.a.t ıuırtf 
ile bu adamlar anuandaki m~ 
ti, bizzat Pa!'ıdhyan evlerinde mya· 
ret llllretile temin ederdi. 

Şek. Muta.....tlan Ka1dınbJG' 
Şeker tfyatlannı arttırmak i.:11 

b&.kkallara teker vermiyan mutav•• 
aıUarm ortadan kaldmlmasına tn· 
hisar !da.reel karar vermiştir. JJ'' 
suretle fe)ter dotrudan doğruya bal<

kalJara verilecektir. İnhisar idarell' 
yarından itıbe.ren ,ekeri b ıkkallaf'S 
tevzie baflıyacaktır. 

•ULMACA 

Soldan Safa: 1 - Bana ne 2 .
Edatlar • İçki 3 - Evin ü.stUnO ıca· 
pıyan kısrm - Meyhane 4 - Anne • 
Akıllar ~ - Erkek ismi • Geniş de· 
ğ'll 6 - Etme 7 - İlerleme - ~& 
CM) illve edince çivi mi.nasın& gelir· 
8 - Dert - Ters okuyunca aşireuer 
9 - İçine su lcoymıya mahsus çu• 
kur. 10 - Fikrinde ısrar etme - Y•· 
ğ1 çıkmı' zeytinin çöpü 11 - Gögü!• 
Ulhlm. 

YUKAJW>AS AŞAGIYA 
1 - P14manlık - Duygu 2 - ,\l• 

ç&kl&r • Bir nevi lşlemeıı kumaş 3 -
Ölüm - Akan 4 - Hane • Bulaf11' 
:S - An - Btr kuş 6 - Dede • Bir • 
Bir nehir 7 - YUz - Bir adet 8 -
Uzak - İğreti verme 9 - nAJıe - :ea· 
lı 10 - KadıköyUnde bir semt • sual, 
edatı 11 - Az - Ge~eklik 
EVVELKİ BULMACA1'"1N UAı.ıJ 

Soldan Sağa: 1 - Sirayet 2 - 1!r 
razil - Orya 3 - Maşa • Mangal 4-" 

Ani - Hayda.r 5 - Vida • Saat 6 _. 

Bize iltlm ve ..,. IMiayuradan pleD ilk • 

TorplDııırla cımeaneme 9fJrircUil 
BembellırUI kwrplar kopal'dliı ~ l l llcla 

Re - Sı 7 - Ruhi • İkamet 8 - ftB• 
•••• ,. fadan • Fa 9 - Otlak - Biber 10 -

Hain· Srftr 11 - İnme· Kil 

Yüzen Kaleler 
" CONVOY ,, 

CLIVE BROOK- ]OHN CLEMENTS 
TV&&ÇE SöZL8 ırttt'V'& llA&P ve ~ PILllt 

Bugün LALE de 
tıavet.en: En tıon ••• TtDiıiçe Pal'amtlDt cNnya ı.•erlerl 

Bop saat 11 de teBllMh ....._ _____ ., 

ŞEHl& TIY A T & ~•V 1'&118 l LL && I 

taTlKU.L CAI>DmtNDm 
llOllSDl & 18 11 1 

Gündüz sa.at 15,30 da 

Akfa.m 20,30 da 

...... BAZll&Tl.saa 

TJDPZBAŞINDA 

D&AM &18Ml 
Bugün saat 15,30 da 
Akşam 20.30 da 

ABDAL 
Yazan: Dotoyevskl 

Yubndan ANIYa: 1 - Semaflf" 
Ohl 2 - 1ran1 • Urc.an 3 - Rafid • 
Haltın • - Aza • Arifane :S - ~l • 
Alt t - Ebn88 • lp • Sı 7 - A.,... 
kabl 1 - ()nd8. • Anif 9 - Irgat 
Bile ıo - Yar - Seteri ıı - :ıraJ · 
Gitar. 

Doae fıcrett 

ıao ~· 

••• 
2700 HlO 800 Kr. '~. 


