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iki İngiliz istihkam mütehauan, bir d.ii9~ obüsünün açtıiı 
mayİnlermı patlabyor 

lngiliz Bataryalan 

TOBRUK 
Etrafında Faa
liyete Başladı 

Büyüyor 
Cephenin Şimal 

Amerika Sefaret 
Müsteşarı İle Görüştü 

Cenevre, 12 (A.A.) - D. N. B . A· 
jansmın husust muhabiri bildiriyor: 

Vichy'den ltimad edilir bir menba 
dan öğrenildiğine göre, Fransız hU
kQmetinln Afrlka için umumi mU -
mesııill olan General Weygand garbi 
Fransız Afrikuında bulunan Ame -
rika bUytlk elçiliği müsteşarı B. 
Murphy ile görUşmUştür. 

Haftanın Spor Hareketleri 

Bu Seınerelere Yeni
lerini llave 

Etınek Üınidindedir 
So!ya, 12 (A.A.) - Stefanl: 
Başvekil Filo! Rnııçııkta irat ettiği 

nutukta. beynelmilel vaziyetin bu -
günkü ç~rçcvcsi dahilinde revizyo - ı 
nıst bir memleket olan Bulgarlsta • ı 
nın vaziyetini bUytlk bir sarahatle 

tebarllZ ettirmiştir. 
Ba.Şvekll, B. Roosevcltin son beya
tının hnrbi bUtUn dünyaya yay -

naak t:hdidinl ihtiva eylediğini kay
ın • =* (Del'amı: Sa. 6, Sfi. 6 da) 

kotuaundan bir aa 
L Yazısı spor kııımımızdadır] 

M-arif VeUletinin lnönü An
ııiklopedisi namı altında bastır
mıya karar verdiği ansiklopedinin 
neşri için lazımgelen tahsisat ve 
diğer tedbirlerin alınabilmesi hu
susunun Vekiller heyetince karar. 
laştırılmak üzere olduğunu dün
kü nüshamızda yazmıştık. 

Ansiklopediyi hazırlıyacak olan 
heyet bazı esasları tesbit için Hü
seyin Cahit Yalçının reisliğinde 
ihzari bir toplantı yapmıştır. 

Heyet reisi Hüseyin Cahit Yal
çın dün kendiaile görüşen bir mu. 
hanirinııize lnönü Ansiklopedisi 
hakkında şu izahatı vermiştir: 

- Maarif Vekaletinin bastır
mıya karar venniş olduğu İnönü 
Ansiklopedisi ileride bastırılacak 

Hazırlıyacak Heyet 

Reisliğinde Toplan .:Jı 
olan büyük ansiklopedinin teme
li olacaktır. 

Ansiklopediye F ransu:1ann 
Larousse du 20 eme Siccle'i esas 
alınmıştır. Yalnız bu eser Fransız
lar için yazılmış olduğundan ta
biidir ki içinde Fransaya ve Fran
sızlara büyük bir yer ayrılmıştır. 
Biz bu eserden milletlerarası olan 
kimselerle ilmi bahisleri tercüme 
ederek alacağız. Buna sebep de 
bir defa bizim ansiklopedimiz on 
cilt içeraine aığı§mak mecburiye
tinde olduğundan, biz de Fraıuıı~ 
ansiklopedisindeki nisbeti muha
faza etmek ımcchuriyctindeyiz. 
Armklopedide Şarka ve bilhassa 
Türkiyeye; büyük yer verilecek-

Hüaeyin Cahil Yalçın *=(o.:,;amı: ısa. s, ·u. 6 te) 
========================~====~======================ı 

Bursanın imar Pl8nrnı 
Nafıa Vekaleti Tasdik Etti 

Bir lngiliz 
Askeri Heyeti 

Ankara da 

Heyet, Bir Hava 
Mareşali, Bir Gene
al ve Bir Amiralden 

Mürekkeptir 
Londra, 12 (A.A.) - Beatıer A

j&n!H bildiriyor: 
Orta tarktald tnglllz ~u -

mandanlıtmm mümeesllleri olan 
General Manhall Comwall l1tı ba
~a Yls ınatt:p!ı Elmb11n1t, lnglllz· 

'!l'llılö maalıedeelnla imWmdaa • 
beri vakubulmakta olan mutat 
11oldal naz&J' te.tlsl ~in ;:rann AD 
karaya mu,·M&lat edeceklerdlr. 
Akdeol:r: filo!'IU bafkumandanlıfı

mn bu11osf mftmeııalll olan amiral 
Slr Jloward Kelly &'Öriı,melerde 

hazır bulunarakhr. 
Bu konferans, Fraasa ntU1ıııarlp 

,·azlyetlodtm çıktıtmdallberl Uk 
toplantı mU11tC8na olmak üzere, 
hususi hiçbir mahiyeti haiz cJetfl
dlr. Bununla beraber o tarlhtenbe
rl, Ttirk ımbaylenam İngiliz as -
kert müeıMM'Jlff'Ml'lnl pnnek itin 
yaptıklan ziyaret t"9ft1Mnnda py
rl l'eflmi noktaln-r taatlslıte ve
sile zuhur etmı,tJr. 

ALMANYA 

Unutulmıya
cak Bir Ders 
Hazırlıyor 

Karpatlara Doğru 
Mühim Miktarda 

Asker Sevkediyor 
Ml\dtid, 12 {A.A.) - A. B . C. ga

zetesinin Berlin muhabırinin bildir
diği.ne göre, B. Göbbcls ecnebi ga
zetecilerinin bir toplantısmda gaze
te muhbirlerine gelecek Alman ta
nrruzunu fU sözlerle haber vermiş -
tir: 

Ne zaman, ne de tarih zDı:~. 
yonım. Fakat tonu kat'l elank siy 
lll•eylm ki, Almanya yeni bir taanu 
deni \le Alman kovvetlertntn yem 
bir tezahllıilntt hazırlıyor. Öyle t.tr 
denı ki, buna hiç ktmae anatam.;,a
caktır. 

Alman hudoda, 12 (A.A.) - Aft: 
Bohernya himaye idaresi toprU

lan dabUlnde ukf"r ve malzeme ile\' 

klyatmm ktıN.fet peyda ettik! öf • 
renllmektedlr. 

Mtlnlh - Prai • Lln:r;, SJo,•akya 
hududu - l\IUnlh • Prag hatlarlle 
Karpatlara doğru Bohemyanm tıma 
llnden ge('en hat hemen klımllen aa
keri nakliyata tahıılıı edilmiştir. 

Hint Ordusu 

500,000 Kişi Olacak 
Yeni Dclhl, 12 (A.A.) - lilnd or

dusu umumi karıırgt\hının ytlksek 
rtitbcll subaylarından biri dUn rad
yoda beyn.natta bulunarak 1041 se
r.esi znrtında Hind ordusunun yetiş
miş ve tam teçhizatlı 500.000 kişilik 
mevcudu olacağım söylemlştlr. 

Bursa Valisi Diyor ki: 

Uludağ, Öyle Bir Yerdir ki Buraya Yorgun 
Gelenler Dinç .. İhtiyar Gelenler Genç Döner 

\. 
1 

na 

Bana valisinin latanbal gazetecilerine ziyafet verdiği Çe1ik tıataa 
Btr möddettenberl şehrimizde bu

lunan Dahiliyıc Vekili ile temas et
mek tbıere, Bursa vallsl. Refik Koml
tan dün sabah şehrimize gelmiştir. 
Aynı vapurlıı, bayramda Uludağ

da y~ takip etmek tlzere Bursa 
dağcthk klObU tarafmdan davet olu
fttlJ\ İstanbul gazetecileri de şehrhni
ze dö~r. 

Gazetecilerin hareketinden evvel 
Çe!lkpe.lasta Bursa belediyesi tara
tmdan verilen ziyafette Vali Refik 
Konltanda hazrr bulunmuş ?il gaze.. 
tecllef'le tmın uzadıya görU~ Btır 

sanın hali hazırdaki vaziyeti hıık -
kında 1.7.ahal vermiştir. 

Ziyafette belediye reisi muavini 
B. Fahri, parti idare heyeti Aza?an. 
fehrln tanınmış kimaeleri, Merinos 

fabrikası müdttrtı, lpekçDer ve Bur
sa dağcıhk kltlbli idare htıyetir.:ien 

Bay Fazıl, Bay Musa Ate;r hazır bu
h:ınmttŞSardır. 

Kayak ~ takip etmek U

Mıl'l:ı Ultıdağa çıkan ark~mııza v:ı.· 

H &\Nttrdakl izahatı verm19tlr: 
(Drvarrn: a. 2, Sö.. 4 te) * 

- Ustacığım, ne dÜfünüyorsan? 
- İtler kesat ıridiyor, mağazaya yeni bir ad anyorum. 

.k 
.. t 

e 
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iHTiKAR NASIL ÖNLENiR? 
Memleketimizde, halkın gıda 

maddelerinde, giyim qyaaında ve 
daha doiruau bütün etya üzerin
de bir fiyat yükseldiği vardır. Bu. 
nun, ftraatı g.ani~t bilen bir kı
sım tüccarlar tarahndan yapıldığı 
da iddia edilmektedir. Başvekili
miz Dr. Refik Saydam, Türkiye 
Büyük Millet Medi.inin kış tatili
ne baılıyacaiı gÜn Meclisteki be
ya.natile de bu hadi.eyi teyit et
miftir. 

Bir Tüccara Göre: ithalat Birlikleri Bir alıcı bir tüccara müracaat 
ederek mal iatccliii zaman, derhal 
bir tart ileri sürülüyor. Bu malın, 
fiyatı hükümetçe teshit edilmiftir. 
Fak.at, biz bu malı tayin edilen 
fiyatla veremiyeceğiz. Eier, size 
vereceiimiz fatura haricinde mu· 
ayyen bir para vermeyi kabul 
ederseniz mah veririz deniyor ve 
İfte bu tekilde cereyan ediyor. 
Bunu önlemek için devlet, evveli, 
birçok etyanm imalinde eaaa olan 
maddeler üzerinde kontrolü tek
sif etmelidir. Bu gibi maddelerin 
fiyatları arttuılmadıiı takdirde 
bu maddelere bağb qya fiyatlan 
da artmaz. Halbuki. buna mani 
olunamıyor 'Ye ihtilcir mevzuu or
taya çıkryor. 

Altın renkli saçları dalga dalga 
savrularak Mıthim:vin kollarının 
arasına yığıldı ve atqler gibi ya· 
nan aını Mahinevin cndife ile çır. 
pınan göğsünün üstünde karar 
kıldı. 

Mahinev kollarını açtı ve onu 
tıpkı cıkiden olduğu gibi, küçük 
bir yavru gibi 'bağrına bastı. Ve 
küçukken söylediği ninni gibi bir 
mırıltı halinde onun kul.ağına eği
lerek: 

- Sevda; o öyle fennan din· 
lemez bir tacidardır ki. her gird\. 
ğj yürekte büafütur yer alır ve 
her ba~ onun önünd~ mutlak eğİ· 
lir. 

Sen ki bir ıebin,.hı dbanm 
kıymetli evlldı ve o ıdıinphnı 
kudretli nzirinin melilceeiain. 

- Üzüntülerin bunlardan ö
türü ise Papyı yola getirmek. bir 
fermanına bağlı elmaıım. 

Fatma Sultan güzel baıını gu
nula kaldırdı. Semanın tatlı ma
vÜiğini andıran g()zlerinde tim· 
şekler peyda olmut ve güzel göz
lere dcnızin yqili andıran tehli
keli girdaplarının maviliğine bü
rünmüıtü. 

0..daklarını istibfa.fla buru~
hlrdu. 

- Yok MahineT, bunu dütün
melt dahi benim için bir tenezzül
dür. 

Zaten erimin pannaklanna yü. 
dik talup aözleıine wrme, saka
lına kokulsr aürdüiün ırördiiğüm 
andanheri ondan tiksinip du
,..rchnn. 

Öyle olduiu halde törliyonmı 
ki bugünedek eaııa 901rulamıyan Onun bu aaydıiızn ballerile iJ. 
o zalim kudret, nih.yet ee.ııi de rilıeDmek. mezbelede eıinen bir 
tahtı hükma.ne abna.7- çabalar. itle ilailemnek 4eındt olmaz mı 

Bana sevdayı aonıy.onun. 1,.. dadı. 
te seni ailatan hıkat içinde a- &Mm içbı •iltınJJ"Onnn. Bu· 
cıya, eleme. ı.tarab.. oıııdifeye •• cine kadar f&Dlln& yaJutan bir te· 
her şeye rağmen tatb A>ir rloc ya- kilde :Yatadnn, Hattl artık bir da. 
ratan kudret. ~m tl kendi- ba seri 8~ olan genc;li
sidir. Pn uçup ~kte olduğundan 

Sen bu derin mallarlyet:İ baisi dahi eM..fe d ... deiiJiım. 
zillet ve hacalet görüyor ve ai- Gönlümü Allaha çevirdim, hül
lıyorauo. Fak at ağlama. orıa esir ,..lamw ~uı ucuuda 

lhtilcarrn. bilha ... ithalat eşya. 
aı üzerinde yaprlclıiı ileri sürüldü
ğü .İçin Batvekilimiz de en ziyade 
bu mevzua temas buyunnuılardır. 
lhtilcir nasıl yapılıyor ve ithalat 
ClfYUı memlekete devlet eliyle 
ithal edilinıc bu işin önüne geçi
lebilir mi ve d~let bu itte ne d~ 
receye lcada.r muvaffak olur? 

Bu mühim mC9elekr üzerinde 
bir muharririmiz piyasadaki tüc
carlarla konuşmalanna devam 
oderek fikirlerini almııtır. 

it.balat Birlikleri Bir Kakledr 
~ Şirketi müdürü Et

ref, bu raeaeleddti fikirkrini fÖY· 
le huli.aa etmektedir: 

- Hülı:ômet. ihtikira mini ol
mak için fiyat mürak..abe te,ltili
tın.ı bir merkeze raptel!mek ve 
kontrolü eu.ah bir tekilde yapbr
mak i.t:iyor. Bu tedbir, ihtikan 
bir dereceye kadar ve muvakkat 

Vazifelerinde T amamiyle 
Muvaffak Olamamışlardır 

Başka Bir Tüccar da lhtikann Ne 
Tar: d ı Y ap11 :lığını Anlabyor 

olarak önliyebiJir, fakat, esas me
seleyi katiyen halletmez. Bu itin 
yegane hal çaresi, bol miktarda 
mal getidmektir. HükOımet, eıya 
fiyatlarmı mürak.abe edebilmek 
ve hariçten ihtiyaca kafi mal ge
tirtmek iç.in clthalit birliklerini> 
tctkil ettirmiştir. Baıvekilimizin 
Medieteki beyanatından anladığı
mıza göre, bu birlikler vazifele
rinde tamamile muvaffak olama
mttlardır. 

Bu vaziyet karftsında ilti nokta 
ileri sürül ehil ir: 

1 - İthalat birliklerine dahil 
tüccarlar Ya becerikaizdirler, va
zifderini yapamıyorlar, 

2 - Yahut da bunlar aerma· 
yelerini tchl:iJceye koymaktan çe
kindikleri için mal getirtnıiyorlar. 

Bence, ithal.it birlikleri .keneli-

lerine tahmil cclilmit olan Tazifele.. 
ri yapmıt olsalardı bugüokü Ya· 

ziyet hasıl olmazdı. 
Bir ticaret adamı aıfatile BaJ

velr.ilimizin .öyledilderine hak ve
riyorum. Birlikler bundan 90nra 
da vazifelerini yapmamakta de
vam ederler ve fazla olarak bir 
kıann tüccar ellerine geçen hrsatı 
ganimet bilirlerse dnletin ithalat 
itine el koymaaı zanıri olur. 
O..let TICllT"'et Yapebilir mi? 

Abdülkerim Dilman ticaret 
müesseseainden Must.a.fa Özden, 
ihtilcir mese1esi., devletin ithalit 
yapması hak.Juoda tunlan söyle.. 
mdttedir: 

- Bir defa. ihtik&r Tar m.dır? 
Buna hiç fiiphe cclikneCn. Naaıl 
yapılıyor ve buna naul mani olu
nabilir? 

Devletin ithalat eJYuını kendi 
vnıttiarile it.hal etmesi keyfiyeti. 
ne ~lince: ithalat ticareti, ticare
tin bir nevidir~ teknilc tarflan ol· 
daja gibi, manevi taraflan da 
mevcuttur. HükQmet, bu i,in tek
nik tara.fmda bir dereceye kadar 
muvaffak olsa bile, manevi taraf
ta muvaffak olrna.sı ihtimali çok 
zayıftır. Binaenaleyh evvelce de 
aöylediiim gibi. birçok CIYa ima. 
litmda cAna madde> vaziyetini 
gören ev• Ü2lel'inde sıkı bir müra. 
kabe ile iktifa etmek daha tabii 

olur.> 

olmakla küçülmilf olmuyomun; canl.aodınp~ tellerde bezedim. -==.:=========================================ı::ır:::::==== 

çünkü aevdanm senin gibi karp- Oyala.achima oyalan bak: ben on 1 z 1 1 T f 1 Bütün Bir Ev Hillxı 
Zehirlendi 

:·:r~a eğilen yüz bUılerc4 Suham :n:.cı:rd: ı:;~~~s~::. zmir e ze esinin a si a 
Hem ail•rnQ&. izibnqe ee- ÇbkA ~benim gönlümde a-

bcp neJ. ~ çiçeklerdir ve musikinin a-

za!:"\J:_. ~: .. ~ tr. e;ilri. fiWin heyet:anmı taJır. Uf ak Tef ek Zararlara Mukabil Hiçbir Tarafta 

h 

kadar iil.bl ..deden. ameda11t Fakat ... ı ~ Za • t QJ M • Ş d t~l~ 'nırdv- ki; omm ~ lfıb- M·bir-T. Fatma Sultannı hl- Yl8 mamaSl emDUDıyete ayan lf 
z~ııme diiu.Jalar fecla. edilir, Sa hini bir ı... \J'e bU hiddet büriid.. İzmir, t 2 (A.A.) - Peroern- hayvan damı tamamen, 11 hay· ı' d.alti okul binuıında ve 
ailama ~,,.~ .... yal.at Alı-a -t·---L U- L- ba ) t --•1 bol bol -ı... r::...ı.& -...:J--... •- __,,-v~ Onan kocumm .,,.;;ri cumaya i ıyan gece .ızmir van damı Üe 9 ev kısmen yıkıl- muhtelif yerlerinde ~ 

40 evin 

Havagazı Kurbanları 

Hastahanede 
altlıklar 

Dün Beyoğhmda bütün bir eT 
ha.lkınm zeh.irlenme.i ve bir kan 
kocanın da bu yüzden ö\mümiyle 
Detice.leneo h'diae olmuıtur. 

&a ..ı-~ .. onma .___.. Lıer Wia,. t•lwnnüil eöet.e:rmesi- Tillyetinin her tarafında hi.edt- DUflır. basıl olmuftUr. 
pnda da. .akuııitilnde-o\duiu b- ne ~ L ~ ool L.:--JU... b' · len oldukça ••ddeıtli zelzele hak.- Praaaca köyun"" de l O bact yı· Dikili' d.n alman bir 
dar derin bir ... ....dar. - an UUl"'IL ır ıe- r -

telpfta 
F tına s.k.a ~ ı.ou.. tlıııfalla ı..pa.....n-.na 0 bıdv a- bela ahnan tafaifata nazaran sar- kılmıt. Yeni.köyde 29 evde hafif zelzelenin orada 21. l 2 de hisae-

sürdüğü, a ..ada ltlc6k bir bebek . tı. Jb ki. b.aila\iı tBMll&mi an- am• hilbw Karabunm ve Foça çadak.hklar olmuı. 20 baca ve bir dildiği ve alb saniye 
~ ~ taaiı ~l.nn ıı.:. dm AD:ı:in ~ geleoek eahilleriJie. K1• ııuocl. daba l abuın dunrlan yı}ulmıştu. Çandarlıda biraz daha ~detli Beyoğlu Tarlaha.tıneh Fınn .o

ka.imda oturanlar bu .okakta 
Mari ieminde yaflı bir kadına alt 
24 numaralı eY'Clen fena ve boğu. 
cu bir kokunun 81Zmalr:ta olduiu· 
na la ı ı:iud: poliM haher ver
fuitıieıldlr. O. ihbar Ozerine e•e 
giren metmRlıtt fena bavagazı 
ko«1uile kllJ'fllatımtlar Te ev aa· 
hibesi Ta.klor kızı 70 Yatiarmc:I. 
Mari ile iiat katta oturan kiracw 
Maıprit ile Oaman banın bi.r 
balıde yerlerde yatmakta oldulı:
larmı ~ir. Bu evin orta 
katında Mıpocllç İlllıinde biri aile.. 
aic ohlrma.ktadır, Oda kapılan 
kBitli okluğundan bun.da otura~ 
lann ~ olmad1ltlan kanaatine 
•arınatlar n banın halde bulu
nanlan Cll1l kurtaran otoımobilile 
haatancye kaldmnıılaıdır. Kom
tıdarm abıalıtanberi bu evd.ı 
kİmee1ıİn çdaoadıjuu .öylemele.ri 
Uzerine kapılan çilinsir ~ 
e açtıran& içeri airen memarlar 

t olmadı-ea eaiı:lıen ta&tn.a ,...._ ..ı ..aiti menle edip beldiYol'"' fiddetli ~D•-t ve burada sa.- Karacadağ köyünd~ bir dam duyulduğu. fakat haaara 
Zifti on& ) ,... da, balııa kadar faaılah ve bafif olarak ve bir ev k.ap1&1 -L.ı-... bir k.-i gı- bildirilmektedir. iindelci Mı;y bıtr..-de..... y-...uw,., ...,.. 
aöd.i dini:::.. F-.. s.haa iakat, d9)'ip aa.- deoram etmiftir. K.a.,adamada en ölmüt. Sancaklı köyünde 6 ev Ôdemifte zelzele 23.1 

-- ......_ t..L ~...L. tiddetli ..Geme 23,13 de 'ftlka- içinde otunılmryacalt bir bale gel- eedilmif ve on aaoİye au 
Biıu --- t t ıııWu ,... - - DU' ..,. _. L.....J__._ Bwnıda Ye s.1--L•ta d·~· -:L.: ..J.::::.- a1 __ _ı d L,.__,._..,1 b" 

y.mna ot.tarak .-ı:.....1 ı.... Mı... cı ıı ıt edmMderı bekledi. Öteki b~b. r. d---1- _1-..ı~ .. - agı .~ 'l.A~ h eVQe e ~t- Subap ~~.-.e ır • 

O da hia-
.. rmüftür. 
vde çat-

. •--- ı...- Mabinnin.~ lıt8'.. D' ınaıua ~ .7~· lakWdar h.aaıl olmaıtur. Jaklıklar olmuıtur. 
luneTin WW ~ı. dırdJ. S..- .t..e-a clay..ck Seferilmar· da zelzele tRrktan pt'• Cumaovuının Bulgurca köyün. Zelzele dün T orbalıd 

- içimi~ eıllllli l:Aiaı:e=ri-~ ve du. ba doin iç cmrt aaıM,re kadar de 40 baca yılulmış. iki dam ve defa telı::rarlamıttır. Hiçh 
a birkaç 
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demif 'Ye beni a'nltmlıia kallat- .,... Sana lMmları ni;İA ~ 
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Fakat .-cliiiade bit~ kam.. bu.~ ~ dinWkcın. 
ala.mMDJO erı. ...._ keli> sihı __.. dW.ken. Çil•~ -..ın-
ditleıi dökiih-it • .... ... ......... ~ ~- • jpme 

.alıp c&.arı... giili - ,... b.- --- -1dtinn - gibi bir 
ra.bp •==· n&, ..,.... ituH -· lıııM. 
ia ~. deme..._ Gi1P- Ve itte hep ~ ...,,._ 
düm ki. l'att ..... ~ ~ nmn.. 
oklqu bal.de ~ Lala a'9'Fat P.fer- he ...da iılıa, Fnlümtl o
pqinde ~ yata. ~ .- p•;ı.ı.. bptıtdılmıa --* 
caeyelere al'Dllf"rlık etee ,.... ~ Ç8nkü .ba hAbıa • a
pm yemez. lUe MTAll ,.rı-m.. ~ Pi-im. Artlk hıcıim de 
de bir toy bo""'7da Fbf ~ ra,.lımmı .e.Jt,ıecek hb- ba)"al 
lerin alnına para yaplılhnp dunH "Var. benim de bot zamaalanmda 
(2). ·w+n l:ııir mahbubum Tat. 

Daha birkaç süa ~ bir na- Yahıw çok biıçu97im MahlneYI 
mdırem ~ .aqa kader Yüreiimi peuıçeaİae kçbrdt-

Suru rlar? 
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<Batı ı lllol.de) • 
- Bir fehr1n ve bBhuus böyle tu

Ntik ~ olan bir fehrtn 
pM.nmı tetbtt Cmek her fO'l'dcn e•
ftl blr propam lfllı4lr. Proata ham-· 
ıattz:ımg tmar p!lııllan Natıa v .. 
~ tudlk edılmı:,t1". ııtnWoe 

hası:rlatt:Jpnız bu pl&ma flmdi Mha 

~ b1r ~ olanını Prost 
~ beledJ:y•Y• teıdJm edecektir. 

Bltt1bı bu prosranah O-lı:f"'at•n • 
..... ~ ... DOlrta ya. 
.. ..ana -.it nlutle Gak g1bıel 

.. .............. be - ..-ı oı... Bur
anm IU iıpııl bmldm eıtmelcttr. 8lliO 
1* nra,. JtadM' mıaı cı1aea1t ,..ı tn

taat. fl*ııtll bu mıDıJıın "hayatı me 

p'Oje Wdla .. l!lı!dlat "'hlıı:&Jetıert 

~ - tadlk olaı40Uftur. 
Ulw:!alm en ıkel 9117'1 :em.ya 

#er1De de hemmlyet aynı zam&nda dı 
v~ sayılabilir. 

OçUncU mesele Ulnda#m flr.ıdt:re 
yetim. kadar ihmal olunan ehemmi 

aelcstdtr. Uludatı methetm ek d~ 
onu yalna olduaıı sibt ~ 

f1et!1 lıtr bDe bl.zbn i~tn çok ehemm 
iftlr. Senede SO-«> bine TU1Ul 

dağ ztyaret.çiJertni 500,000 
Ula-

ne eJ1rar. 
mak için çareler dOıJOn~ 
tnudağ lfyle bir yerdir ld, 

~ ıwenı.r dinç, Dltlyar' 
191ç, kederli plenler 8"tnc 

buraya 
gwlenler 
.. IMl99 

jçerübıde dGnerter . ..... 
blıBedD 

Bundan 80nl'a yapecaCmm 
anmnda ehemmiyetli olarak 
mest k:ap eden meeelelerden 
hutaııe ifldlr. ~ 

bıllt de 
mmıı.lrat 

800 
Yal'. 
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balinam ha.~ zebir'-
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aptır:ı}mJlbx. A.ynca k.o'YQflann 
ez.enfek.te edilmesiae. mahkAm

lanıı ~çok cükkat 
edilmektedir. Bawünkü imklınla
a pe de bütün mevkuf ve ma.b

k Umlaıa it Ye den sösteıillD'l:kte.. 
dir. 

Me,lıerıedea ıc...aa,a. 

* Sahaml.net ..ıh birinci ce
za Mkimi. Nuri iımıinıde bir senci 
para eezn«na mahkGm etti. Nnai 
~ ... idi. ~ polia 
~ ki: 

- Nari ~ whotta. CwziDo. 
~ ~ ietÜDe çıbmt .. 
m-da:n ma&'J' atlamıya batla-
d.ıiı için ~ hepeiai 
~ 'ftnDittir. Onwı delircli
pü ~~ de -.ardı. 
w• 

Sacı. kendini müdalaa ede
ken b.ca ,...Lm .öyiedi: 

- o gihı ~mw:)"e aittiiimi 
'ft bu ~ da karakolda ayb

an ~ hatırlıyorum. O 
kadar. Ba,U bir feY bilm.iJ"Onım. 
d 

Hi.kim bu mücla.faa)'l kabul et. 
med.iği Çin kendisine ceza ver-

milhr· 

GUNDIEN 
, GllMf 

~ 

Bir Belediye 
Reisine 

Açık Mektup 
Yazan: OÇ YILOa s ayın vatandaş. 

Bağlı bulunduğunuz 1' 
yetin gazetesinde sizin için )ıl' 
kaç aüzel satır okudum: Bir~ 
bel ocağı demek olan kahnl" 
karıı ıiddetli bir mücadele •~ 
sınız. iskambil kağıtları ve ti~ 
pullan üzerindeki mikropla"' 
hem§erilerinizi hasta etm~ 
mani olmak için oyunu yasak; 
miJainiz. 

Gazetede aynca müne~d1 

çalııkan bir genç olduğunuza il 
ir medih ve senalar da var. 

izin verirseniz bu tebrik1'1' 
ben de iıtirak edeceiim. ~ 
veleri lcaparnağa ba11lamanız ~ 
teri.Yor ki kasabanızda her -' 
halkın günde birkaç saat toP~ 
malan, .konuşma veya eğleJP' 
ihtiyaçlarını temin etmek ~ 
lazım gelen içtima yerleri ter 

edilmi,tir. Yine icraatınızdaO ' 
tidlal edildiiine göre meml~~ 
nizde umumi sıhhat dava\ar1 Jlll" 
lcclilruiftir. Mikroplu su ~~ 
ç..J'fl(ia satılan yiyecek ınau-'. 
leri taınamen temizdir. H~ 
lıiiım. süprüntü, aalha.ne v~ 
meaelderi yolundadır ve ~ 
nız Anadolu kasa.balan ar-1Jll' 
hir istisnadır. 

Yalnız ba böyle değil de ~ 
dıimı iyi ıeylere kahvele~d~Jıl 
oYUD Aletlerinin mihobUI""". 
haıladınızaa birden bire li~ 
deiiftirecek Te sizinle çok 
koRUJ&caiım arkadaıl 

Kahveler, Anadolud.a ~ 
nn .kurduğu halk müeaaueleP"". 
Jıinden çıkan yahut İ§i o~ 
~n~nlar orada toplanırlar, ~ 
ilcı nefea alırlar. itlerini '
lconuturl.ar; dünyada ve~ 
k._ette olup biteni orada öi~ 
ler; çok bilenin az bilenle t~ 
neticeainde -.eviyeler orada '; 
ae.lir, zekalar ora<la bilenir· ıJ 
çok kimaeler eilence ihtiy•~ 
nı orada tatmin ederler. ~ 
zaman erk.ek. için onun bariol"' 
İçtimai hayat olmamııtır • 

Şimdi &ize .oracaiım ~ 
Kaaab.da halk jçin dinle~ 
nUflU&k ve eğlenmek ib · ;J 
tatmin cclecdc yerler temÜI ,, 
mit midir? Halkın iatcdiiİ ., 
man paruile eirebileceği ~ 
90nlyorum tabü, Muayy~ JI 
manla.zda kırk elli kişiyi~ 
cek. resmi yahut yanm resınl ~ 
Jantı yerini değil. Şayet b~ıl 
yoksa. ve hatta en tabii ~ 
halr.1annı hiçe sayarak vak~ 
evvel evine yahut han ~ 
aünnek ceberutunu size ~ ,J 
mittir) T enbellik.le mücadel' 
tenbeti. daha doğııau i~ .• ~ 
cluju 1enieo lu§lamak.taıı ~ 
old~ inanacak kadar -~ 
bıh•ede oyunu kald~ 
memleketin ahlak teıbiyesilı'tı' 
met edeceiin.iz.i zanned~. W 
dar acri ve iptidai iseniz till f 
babanın belediyesine bat ~ 
pam tesadüfe bayıfl&JUIJP" 
batka 1apacak iı kalmaz. _,..11 

Ba,ka bir noktaya da ~ 
tin.izi çekmek ;.terim. Sut.~ 
açık lipludan harıl }uuıl ~ 
rop akar. boxuk yiyecek ~~ 
lerinôen buram buram ~
tüter, haYaıda kara. veya ~ 
nek teklinde mikrop bu_:-.; 
TWl.darkeo belediyen.iz.in'-~ 
nma oyun kiğıtlarmın aı~ 
dan hah.eden bir rapor ~ 
mıpanız ve buna idari ~ ~ 
fet 'Ye beceriklilik zamıedi1""' 
DA daha yam 1 

Her memleketin büyük ~ 
b-Ma memleketin büyü~~ 
fudıeri için eababı .dJtl1p 
mebni iR.ifalar vesaire olut· / 
bt küçült idarecilerin dokt~i 
ponma '\J'e eabahı sıhhi:1d' ,,.-! 
çtiık itlere ~ak Te ilet I 
leri doğru değildir; ıer'i .,aı ..J 
diiimiz eski iirenç illeti ~ 
anda ;,eni bir tekil altmd• _1 / 
Jatmak Te cü.mhari)"ete ~ 

mek demektir. _/, 

.J 
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' HAFTALIK 
Siyası icmal 

Eski Beşinci Kollar ve Türk Sanat Zevki 

Roosevelt'in 

Bayan Melek Celal'in Tek 
Başına Bir Mücadelesi 

P . . "Macaristana Kadar Giden Türk Orduları 
roJesı Geri Geldiler. Fakat Türk E:aııatı Her 

Yazan: Vahdet GOLTEK!N Tarafta Yerleşti, Kaldı, Yalnız Bizde Söndü,, 
iP.!!!!. eçen haftanın ba;ılıc~ sı- .,-!:ı&.• 
~ yasi hadiseeini Amerıka· B cşıncı kol dıye ~ /...~~ 

da İngiltereye yardım projesinin bu harpte bir ~PQM. 
Cümhurrciııı Hoosevelt tarafın· ]Af icat ooıldı. Bu 
dan izahı ve bunun Mümessiller belki de b ·~lln dUnya 
nıcoclisinc 'erilerek münakaşası· içııı yeni bir şey .. J'a. 
na geçilmeııı teş.kil etti. kat O:ıma.ılı lnıpa-

Mr. Rooacvelt, projeyi tak· ratorluğu ıçln hiç te -
dım ederken söylediği nutukta, yeni değ.~ .. Nesıllel'cc 
dünyanın bugünkü hali kargısıt~- burada ecnebi beşinci 
da Amerika Birleşik Devletlerı· kollan, yerli ltozmo· 
nin nlması laı:ımgelcn vaziyeti polı.lcrle el ele Hr· 
bılhasaa §U iki noktada hulasa nıişl<'., mıill şıı.hslycti· 
etmig bulunuyordu: . mizi öidt.~rıek l1:ın, 

ı _ Amerika, nıütecavıze kendimize karşı say- ı 

karııı çarpıgan bütan de~okrat gı. . ;:-ı \<ı t(ı1 ı•enl· ~i;:."11·"-ft' 
devletlere yardım edccektır. mlzl boğmak lçın. bl-

2 _ Mihvercilerin dünyaya zl kendi sanat ve 
kabul ettirmek istedikleri _sul? zevkimize kartı ya • 
sartlarına Amerika boyun cgmı· bancı, hattll düşman 

b d b . ulhu asla bir hale ko~mak için }'ccek ve u tarz a ır ıs ,, 
kabul etmiyecektir. uğraşmışlardı!'. O ka· 

Bu iki noktadan birincisinde dar muvaffak olmuş· 
Amerikanın harp eden demokrat !ardır ki, sanat Vfl 

devletler (yani İngiltere, Yuna· zevk vıi.diııinde MlA 
nistan ve Çin) ile beraber old~- gallet uykusundan u· 
• 'k' · · d · bu devletlerın l '··:.ınmıf de&IJlz. gu, ı ıncısın e ıse . . .

1 
• 6 

zaferi için çalışacağı bı~dırı b~1ı:ı Bu beşinci kolun 
oluyor. Bu suretle Amenka, ı • nesillerdenbeıi devam 

on altınt'ı Mrr Turkü ze,·k sahibi hlr adamdr. Kul
landı~ı kltap mendil bu ,ekllde elle ı,ıenmı,u. 

fiil Mihver devletlerine karşı va· 00.n tahriplerine karşı bugtin muay
ıiyet almıg bulunuyor. . yen bir unat aahuında bir •ele TQrk 

Mr. Roosevelt"in, lnııltere~e kadmı, tek başına mUcııdeleve ııtıl· 
· · A erikan parla- mış bulunuyor. Bu muhterem k:ıdm, yardım pro1esı m . 

d " k •dılınek- Bayan Melek CellUdir. mentosun a muza ere .. 
tedir. Mümessiller (mebusan? Bayan Melek, bır, iki hafta evvel 
meclisinden sonra ayan me~lı- Türk f.flemeciliğine daJr Beyoğlu Hal 
sinde de projenin müzakeresıne kevinde bir konferans verdi. BütUn 
devam olunacaktır. Projenin bu arzuma rağmen ha.%Ir bulunup din • 
hafta içinde meclislerden çıkıp llyemedlm. Fakat kon!era;nsa dak' 

k 'l w. ulmakta· kulaA-ıma gelen maIQmat bana fU ka tatbi ·ına gcçı ecegı um ~ 
naaU verdı ki, burada zengin bır ya-

dır .AMERIKANIN y APTIGI zı mevzuu ve ?ır gazetenın benimse-

SON ıKt ANLAŞMA meal lAznngelen esaslı bir da.va var. 
Bunıı dair daha iyi aydınlanmak Is 

tedim, Bayan Melek Celfıll gormiye 
gittim. lyi bir tessdilf eMri olarak 
Akademi dekorasyon hOC3&t dünyaca 

kati çeken tarafı şudur ki, tabiati 
kopya etmiye kalkıfm&.mıştır. Ağacı, 
çiçeği, eşyayı. rengi, bunların imti
zacını ve ahengini kendine mahsus 
bir tarzda görmüş ve orijinal bir 
zevkle ifade etmiftlr. Bu memleket
tekj sanat kabıliyetınln hayranıyım. 
HAia bugün talebemden bir maket 
istediğim zaman Parlııtekl talebem. 
den bekliyemlyeceğlm kadar itinalı 

ve güzel bir eser hazırlıyorlar. Ne 
çare ki, zevk bozulmuştur. TUrk sa
nat zevkinin an'anP.lerlle olan bUtun 
bağlar kopmuş, Ti.Irk sanat kabiliye
ti kö!<silz ve re.nksız kalmıştır. 

Bu sözler Bayan Meleğin derdini 
tazeledi. Dedı kı: 

- Ordularımız Balkanları, Maca-

Amerika, İngiltereye yardım 
planından ayrı olarak, gerek İn: 
giltere ile işbirliği, gerek ken~ı 
müdafaası bakımından ehemmı
yetli olarak diğer iki anlaşma 
yaptı. Dün ilan edilen bu anla~
malar: 

mCIJhur profel!Ör Sue de hazır bulu· rlstaıu Jı;gal ettikleri zaman oraya 
nuyordıı. yalnız TUrk siyası idaresini götürme 

diler. Arkalanndan derhal TUrk sana 

ti ve Ti.Irk kUltllrfl sokuldu. BlltUn 1 - Kanadada yeni deniz ve 
hava üsleri, 

2 - İngiltere ile evı:elce,ka· 
rarla~tırılan deniz ve hava üsleri 
hakkındadır. 

Bayan Melek, Suadiycde tam ~ki 
Ti.Irk ııtlllnde olarak yaptıracağı bir 
yalının iç dekorasyona alt meselele· 
rini profesörle mUnakaı;ııı. ediyordu. bu milletler nesillerce TUrk lşlcme-

Amerika, Kanada hükumeti 
ile yaptığı anla~ada şimal • pr· 
ki sahillerinden Alaskaya kadar 
olan geniş bir sahada kendieine 
birçok deniz ve hava üsııü temi~ 
etmiştir. Atlas Okyanusundakı 
lngiliz adalarında aldığı deniz 
ve hava üsleri hususunda da 
Büyük Britnnya hükumeti ile tam 
ve nihai anla§mıya varılmı~tır. 
Bundan sonra Amerika, bir ta• 
raftan İngiltereye yardım plan~
nı tatbik mevkiine koyarken, dı· 
ğcr taraftan da kendi müdafaası 
ıçin, mevzuu bahs üsleri in~a ve 
t kv'yeye çalıgacaktır. 

Bayan Melek, yctmlfteıı uzla s~- lerlni kullandılar ve Türk sanatkAr· 
me Ttlrk işle111e1;inden ibal'et kolek· !arından ders aldılar. GlinUn birinde 
siyonunu bize göatcrdl. Bu parçalar Türk orduları geri çekildi. Fakat 
senclcrdcnberi birer birer Türk klSy- Türk sanatı orada kaldı. O milletler 
!erinden. bedestenden mllzayedeler • 
den, antıkacılardan toplanmııJ, hrp Tilrk işlemeciliğini milli bir sanat dl· 
dışanya akıp gıden TUrk sanat eser· ye ilerlettiler ve mahalli taı·zlar ya
Jeri arasından yang'Uldan kaçınlır gl rattılar. Biz kendi ze\•khnlzl \'O sana 
bi kurtarılmıştır. tımızr yabancı taklitçiliği yiizUndcn 

o kadar unuttuk ve ink!lr etlik kı, Hele on altıncı, on yedinci aera 
bugün bile lfleme diye kendi motif. 

ait işlemeler karşısında hayran kal· lerimizdcn istifade edemiyoruz. Ya-

dan. Her biri canlı bir şiir ... O ne sa· kın memleketlerin vakllle bizden a

AKDENIZDE ALMAN • 
iT ALY AN Jş BIRLIGt 

Mr. Roosevclt'in, İngiltereye 
yardım planını ilan ettiği nutkun
dan eonra tela§a dü:ıen Mihver 
devletleri, bu planın tatbikına 
geçmek üzere olduğunu görerek, 
buna mukabil bir hareket hazır· 
lamıya çalışmaktadırlar. Filh~~i
ka Almanyanın ltalyaya gon· 
de~diği tayyare kuv:vetlerinin, 
İtalyanlarla beraber, lngiliz he· 
ddlcrine harekatta bulunduğu 
bildirilirken dün. gerek Berlin, 
~erek Roma, bunu, Akdenizde 
lngiltereye karşı Alman • hal
yan i§ birliğinin başlangıcı ola· 
rak ilan ediyorlardı. 

Diğer taraftan, önümüzdeki 
altı ayın lngiliz zaferinin tahak· 
kukuna yarıyacağı hakkında, 
me~hur lngiliz gazetecilerinden 
Mr. \Vard-Price'ın bir yazısma 
cevaben, .almanca Frankfurter 
Zeitung gazetesi, bir makalesin
de. bilakis bu altı ay içinde ~!
man zaferinin tahakkuk edecegı· 

nat, ne lış, ne zevk, ne rf'nk ahengi! .• 

t~in can alacak noktası ~m ki, bu llJI· 

lemeler da.ha ziyade köy sanati ha • 
linde inkişaf etmiş. Demek ki, kerpi~ 

e\'de oturan Türk köylü kızı, puania 

satmak için değil. göete.rmek jÇiiı de· 
ğ'il, sırf kendi zevki için aylarca göz 

nuru dökmüş, böyle bedialar yarat-

mış ... Ya bugün? 
Profesör Sue dedi ki: 
_ Türk 1'lemrcillk ııanatinin dik· 

. " ylüyor ve bunun cdelili> 
nı ao A ik 
olarak da, İngiltereye mer an 
yardımının ancak alt~ _ay~ k~8:r 
tam geklini alabilecegı gosterılı-
yor. 

Alman gazetesi belki bu_ he; 
aapta yanılmıyor. Zira, b~z~ 
Amerikalılar, lnailtereye >:etıştı
recekleri tayyarelerle, Brıtanya 
hava kuvvetlerinin ancak 1942 
de Mihver devletlerinm tayyare 
adedini geçeceğini söylemekte· 
dirler. Fakat, bir buçu~ seneye 

k b . ••mandaAberı harpte ya ın ır -
Almanyaya kartı mukavemet ~e 
üstünlüğü temin etmit olan Jngıl· 

"k t m yardı-terenin, Amerı anın a 
mı ıelinciye kadar, altı ay daha 
dayanamıyacaiını düıünmek her 
halde yanlıt bir hesap olacakhr. 

UIKAYE 
Verilmiyen Hak; Alınır 

• t te o arkadaglara kavuıuyor ve ?ir saat 
929 da idi. Gazı An er .ül-1 sonra da onları büyük hır gıpta 

kahramanlık ve k~hrami" ~r a- ve hasetle vazifelerinin başına 
kesinde bulunuyord~m. / a~in ~ uğurladıktan sonra. bütün bir gün; 
tını itiyat edinmiş hı~ a am diği yalnızlığın elemlerile baıbaşa kal· 
mecburi tatilin sebebıyet verldu· mıya mahkum bulunuyordum. 

1 • k d sıkıcı o w ~ta etın ne a ar can e bü· Yine böyle yalnız kaldıgım sı· 
~~nu. ilk defa olarak bu sen k b' ağustos günü idi. Meşhur 
tun üzüntülerile tadıyordu~l· . cac ;r kahve> nin caddeye ba· 

S b d d'ğım mı· c. am ı . . .. .. 
a ahları, terke eme 1 • b h k pencerelerinden birının o~u-

hanıki bir alışkanlıkl·~-~aar.ıf a 
0

: n:n oturmuş, baştan nihaye._tıne 
Çesındeki salkım sogutlerın, k . k d tekrar tekrar okudugu~ 
Yu lekelerine kendimi atıyor. ~ır ı a ar I · bir tarafa iterek yenı 
kaç saatlik bir hasretin i§tiyakıle gazete en 

Jrp kendilerine uydurdukları motif· 
lerl körkörUne kopye ediyoruz. Köy
lerim izde de e..~kl l'lanat kabiliyeti 
htı.lA. var, fakat eııkı sanat. zevki ta-
mamıle bozuJmuftur. 

Bayan Melek CelAI, TUrk tezyini 
sanatları hakkında her ccnebt lisan-
da tUrJü tUrJU eacrlP.r varken kendi 
dilimizde bunun ihmal edilmesine ta
hammül edememif, kendi k~.slnden 
masra.f ederek, biri Türk il)llemeci· 
llğine, diğeri Relsillhatt&tuı KAmil 
Akdlkin yazı nUmunelerine dair iki 
güzel eser neşretm1'tlı-. Tilrk teZhlp 
sanatine ve Türk clltçillğine dair de 
eserler hazırlamı~tır. 

Bayan Meleğin bütün bir mücade
le programı var. Şunları iııtıyor: 

ı - Türk tezyini aanatıannı if if· 
ten geçmeden canlandırıp sönmekten 
kurtarmak. 

2 - Dünyanın hır tarafmdakl rağ 
bet karfısında Türk el 1'lerinln ima
la tını, Türk köyl\18U ve fehlrlerln 
fakir halkı için bir geçim vasıtası 

haline koymak, maitet seviyesini böy 
iece yükselbnek. 

3 - Buraya gelen bir yabancının 
bedii zevk ifade eder yolda TUrk el 
işleri bulmuını temin ebnek, böyle
ce Türk sanat PJıerlt"rinl birer Türk 
kültür propagandacısı diye dllnyanın 

l dört tarafına. yaymak. 
j - Kendi muhlUerimfzl Türk 

sulanan caddeden ıelen aerinliiin 
ferehlıiile dal-gın dalsın düıünü
yordum. 

Pencerenin önündeki yaya kal
dırımının üzerine bir aeyyar satıcı 
evvela sehbasını yerleııtirerek, bu
nun üzerine de itina ile bagından 
indirdiii kara ıineklerle bulutla
nan tablasını koydu. 

Bu; kirli kasketinin altında, 
ensesine kadar ckeb i gorunen 
genç bir Arap idi. Saatler.denberi 
ayni yerde ve vaziyette yalnızca 
oturmaktan uyu,an asabım, Ö· 
nümdeki dekorun bu ıuretle de
jiş.meaile canlandı. Kendime bir 
me,gale bulmug olmanın sevinci 
ile tablayı tetkik ettim: Bu tabla 
iki bölmeye ayrılmış, bir kısmına 
uzunca tulumba tatlıları, öteki ta· 
rafına da ufak lokmalar konul
muştu. 

Hadiselerin 
Peşinde . . . ./ 

Kestirme Çare 

BDyOk 
Facianın 
Hikayesi 
İki Kumandan da 

f 

Hararetli hararetll konuııuyor-

lardı. Konuıptukları ela.et l~l ldl. le;· Birbirleriyle Kavgalı 
lf'rlnden biri dedi ki: 

- Bunu .\'f·ni bir iş ,..anma~·ın. 
Rf'lkl dun~ a harıı \aı.lyetl bunu 
blrıl7 daha gunün üıunhllu lızleri 

&.ra!;ına sokmnştcır amma bıı me· 
M'lf: Bl. ~>ok tJi. .'\thnih anlaşma,.ın
dan r.\\ el de nırH·uttu. Çok 1) 1 
hatırlarım, o ı.aman da ,ark \ ım
)Ctlerindrn, Karaıh·niıln u1ak kı· 
J ılarmd:ın <'llnlı ha~ ,·an ı-etırmf!k 
ı;lıc;lükkri, buna mani olmak lı;In 

şo~ıık ha' a ınahıl'nll nakil 'ası
taları tedariki, ınrı:haha masraf
ları, t·eleplere kc..,l<'iler 'e ke11ki· 
lı-r~ kabaı>lar lhtlJ:ıfı, rıyntların 
kontrolil 'C!-:ılre 'esalrn ı-.öylcnlr. 
dururdu. 

Daha iizUntiisllz gUnlerde kolay 
kolıı~· ÇBreAI bulunmryan böyle ırı
rtntıll çıkıntılı bir ı,ın ıılmdl iki 
günde hallcdllh·erm~lne lmkAn 
\ar mıdır! 

{'ok r;enç biri ta.'!ldlk etti: 
- !'oyJediklerinlr. herhalde dol' 

ru olacak. Hemen her gün cazete
lt"rde huna dair haherlH okuya • 
rum ,.e hııyurdu~unuz noktaların 
hel>fli, hattA ,ımıtl fada olarak mi· 
ı;ll, emsal gibi ~~ ler de ııöylenl • 
yor. Peki amnıa.. buna keAtlrme 
bir ça'1) bulunamaz mı! 

llal·h y~ı bir zat buna t·e,·aı> 

, ·erdi: 
- Dünyada her ,eyin ç,areı;I bu 

lunablllr evlU. Bunun da en k~· 
tlrme c;areııı, Mnlm gibi ya,r ııek· 
&eM, tanııılyonu ~1rmJ be.,e yak· 
l~hrrnaktır. Bakın o umarı dok· 
torun kati emrlle, et diye bir me
~lf! kalD' mı! 

ze,·klnl okşıyan ~ya ile doldurarak 
renksizlikten ve ze\•ksizllkten kur· 
tutmak, sanat benliğimizi duymak 
ve sevmek ... 

Bııyan Melek Celtl , l~I yalnız ki· 
tap yazmak, konferans vE"rmek, hll· 
kOmete vakit vakit muhtıralar yağ· 
dırmnkla bırakmamıştır. Bryöğlu 

sanat mektebinde talf'beyP Till'k mo· 
tiflerinı tanıtmak için fahri olarak 
ug"raşmaktadır . Bu kıymetli I~ bır

llğinln neticesi olarak hazırlanan 

TUrk stllınde sofra takımları herkesi 
hayran bırakmı,tır. 

HilkQmet Uç, dört sene evvel An· 
karada bir ellşlerl sergisi yararak 
bu işi canlandırmllk 11lteriılftı. Fakat 
bu maksatla hazırlanan kanun lltyt
hası senelerdenberl daire dosyaların
da ve meclisin encümenlerinde uyu-
yor. 

Bayan Melek CelAll, bu kadar fay
dalı bir milli gayeye kendini bu ka
dar ~cvk ve imanla, bu kadar bilgi 
ve anlayı,ıa vakfetmeslnden dolayı 

tebrik ettim. Şu mukabelede bulun-
du: 

_ Beni hiç tebrik etmeyiniz. Ben 
bunları yapmakla ancak kendi zev
kimi ve merakımı yerine getirmiş 

oluyorum. Ben kAğıt oyunu nedir bil 
mem. BUtün eğlencem bu ı,1erlc uğ
raşmaktan ibarettir. 

Bunu duyunca kendi kendime de· 
dim ki: 

- Ah, merakları ve eğlenceleri 

TUrk ııanatini ve Türk zevkini yük· 
seıtmek 9eklinde olan ve bu merakı 
\Afta bıraıunıyarak bunun için ener· 
ji ile, bilgi ile mücadele ebnlye hazır 
bulunan tipte vata.ndaflarımız çoğa· 
tabl.lBe ... O zaman umumi hayatımıza 
ne kadar ~nevi zenginlik girerdi, 
ortalıkta ne kadar sevimli ve hllzll 
bir hava yaratılmış olurdu. 

A. E. Y. 
[Bu yaaHla mlUılın bir davanın 

aneak -• çl&gllertne ,öyle bir doku
nulmu,tur. Bay- Melek (',,elli, lı~ln 

CflUlannr ve ra.yelertal gazet.emh.e 
yaı.acatı yudarla ortaya k•~ 
\-tdetmll}ttr. J 

.. 8Bbahk ,, Arkadaşımız 
Konyada çıkmakta olan <Babalık> 

arkadafDlllZ otuz birinci lnUflU' yı
lını idrAk etmlştir. Gazatelerıml.zin 

en kıdemlilerinden biri olan ve se
nelerce yurdumuza kıymetli hizmet
lerde bulunan arkadal}ımızı tebrik e
der ve daha 1:ok uzun başarı senele
rini idl'Ak etmesini dileriz. 

İlk müşteri olarak bizim kahve
nin garsonu sehpaya yaklagtı, gü. 
mÜ§ bir kırk paralık uzatarak bir 
tulumba tatlısı ile bir tane de lok. 
ma aldı, ve bunları hemen ora· 
cıkta atıştırarak yaladığı parmak· 

larında bakiye kalan tatlılı ıılak· 
lıiı peıtem•lına sildikten sonra, 
tekrar kahveye girdi. 

Biraz sonra, kızı sekiz, erkeği 

altı yaılıırında, milliyetleri, renk
lerinde ve YÜderindeki çillerde 
okunan iki Muıevi çocuğu gele

rek, e1lerindeki gÜmüı kırklığı tat
lıcrya uzattılar, Külhanbeyi tavırlı 
garsona kartı miskin bir satıcı va
ziyeti göstermiş olan tatlıcı bu iki 
çocuğa mağrur bir tavırla yalnız 
bir tuluroba tatlııı verdi, lokma· 
!ardan vermemi~ti. Her iki çocuk 
yalvarır tarzda ve birbirlerini tef. 

YAZAN: 

Meşhur F ranıız Muharriri 

ANDRE MAUROIS 

1 R eynaud mecliste ittıf akla 

1 

rey aldığının ertesi güniı 

benı yanına çağırdı. Harıciye ne· 
zaretindeki bürosunda bulunuyor. 
du. İ~lerin iç yüzünü bütün deh· 
şet ile bana anlattı: 

- Fransanın tankları yalnız 
kağıt üzerinde mevcuttur. lnti· 
zaınsıı:lık o dereceded ir ki şıddct. 
le muhtaç olduğumuz toplar ve 
mitralyözler silah depolarının kö· 
~elerindc unutulmuş, kalmıştır. 
Almanların en az rki yüz en c;ok 
iki yiız kırk tümenle gelecekleri 
9Öyleniyor. Bızim bütün mevcu. 
dumuz yüz fırkadan ibarettir. Da
ladier ordudaki her türlü canlan
ma harekt".t)erini tenbelliği yüzün. 
den akamete uğratmıştır. Fransa
nın zaferini o da elbette ister, fa. 
kat bu arzularını harekete çevire
memesi yüzünden Fransa hezime
te uğrayacaktır. 

Bu sözler hem halimizin berbat. 

Yazıda bahsi geçen General Weygand Majino istihkamlanm 
tefti, ettiği sırada 

ri söylemişti : 
- iki Fransız grneralı bir· 

birlerile boğuşmakla meşgul ol
duk ları için Almanlarla harp et· 
meği düsünmeğe vakit bulamıyor• 

!ar. 
Bir kısım Fransız generallerinin 

Baş Kumandanlık için namzeti şi-

mali Afrikadaki muvaffakiyetle· 
rilc tanınan General Nogues idi. 
Fakat bu general Almanların eli· 
ne esir düşünce namzetler listesin. 
d<'n silindi. Bunun üzerine Vey-

gandı Baş Kumandan yapmaia 
karar verdiler ve Suriyeden tay

yare ile getirtildi. 

Radyum 30 Yaşına Giriyor 
lığını, hem de en baştaki iki dev· h • İ tih } V 
let adamımızın arasını açan UÇU• Bu Emsalsiz Cev erın s sa e 
rumu ortaya koyuyordu. E G •• f •d• 

Mu haf azası Dünyanın n uç şı ır Bu mülakattan sonra Başvekili 
bir daha mayısın altısında gör- Radyum; 1941 ııcnsi §ubat • Pariste, c:Radyum enstitüıü>-
d üm. Çok meyus ve sinirli idı. d 30 · ecek nün ver altı katında ıaklı duran 

Maııaıı ü.ı.erinde üç telefon iıle- Rad · · t hizmet 16 mılıgram radyum eev: en. taı. 
ayın a yaşına gır • · • 

1 

·. . h . 
yum; ınsanıye e d k . dcd ' Sa d w 

ti vardı. Birisi nezaretlerle, biri edenler arasında en şerefli mev· ~a!'1 bir ~n '. içm. .rr. . n . 1ırın 
herkesle, üçüncüsü de yalnız met. kilerden birini işgal eden Küri ve ıçınde bır Şl!J.~ ıııenın ıçeraınd• 
rcsile konugmağa mahsustu, Son arkadaşlarının, ı 9 ı ı de elde et· de bu 16 milıgra.m asıdl cevher. 
telefon bir düzüye işliyordu. tikleri ilk 16 mıligram radyum ihtiva eden 1 gra~ ra yum un· 

Başvekil birkaç defa açtı. Her cevherinden çok daha evvel keş- suru vardır. .. . w 

defasında şu yolda sözler ıöylü- fedilmişti. Cevherin m~temkadıyen rı~T 
yordu: Radyumun keşfine dair olan Aktif oulcler, gışe ~~ ren . . ı o. 

k. k ' lb l 'lk p· K ·· · ve G Bemon dugwu için radyum ıstıhsalını te· _ Pc ı, pe ı, e ette, ya nız ı not, ıer urı · ' . .. 1 .. k 
şurası var ki ... Yalnız beni biraz imzalarile 1898 s~n~si ilk~an~- min eden tertıbatını goz e gorme 
bırak da çalışayım. nunda fen ııkademısıne verılmış· kab!l değildir. 

.. .. .. d f 1 f d 1 t' A • enin temmuzunda, Cıdarları 30 santimetre kalın· 
Dorduncu e .ı te e on an son- ~·.. . ynı sen . M . K" . tcc- lığında taş ve kurşundan yapılmıt 

ra b~nden sıkılmış olacak ki bu l ~un ':e .ze~c<'sı arı ~~~f ci- olan sandığın yanı başında bır 
telefon aletinin bir düzüye çalma. rıt edılmış pılkl c~adyo a ldı > et ı ampul ve boru tertibatı vardır ki. 

h. ld w b 1 d sim olan c o onıum> u e e • . . w sına ıç a ırmamaga as a ı. • d ·umu ihtiva eden şışenın agzı 
• bb'" .. .. Ak b . ınış bulunuyorlardı. ra > l kt d Norveç teşe usunun a ı etı . . . b " .. bu tertibata bağlı bu unma a ır. 
'kb' 1 • b 1 d '. .. .. .. c:Radyo aktıvıte> nın utun . . cd d en nı ın en ı e yese uşurmuştu .. d k r Cevherden ıntısar en ra yo 

Almanlar her şeyi. if?tidadan ha- fizik. esaslarını al.tust e en e§ ı aktif şu lesi, bu borulardan geçe 
ıırladıkları halde hızım taraf kör- de yıne 1898 dedır. rck kıl kadar ınce tüplere toplanır. 
kcinine sergüzeşte ~tılı;ııı:ıtı. Re.>. Radyum kaşif~erinin, haddi za. Bu şişeler, muazzam radyo ak· 
naud bunun meııulıyetını de Da- ı tında çok şercflı olan çalı mala- tif kuvvetler saklıyabilirler. 
)adier·ye yüklemek istiyordu. rını bir kat daha şereflendiren Radyum ışesinden başlayıp 

lkı devlet adamı dünyayı unut. nokta, Küri ile zevcesinin pek bin türlü ivicaçlara, muhtelif iati 
muşlardı. Araları git gide 0 ka: fena şartlar içinde çalışmak mec• kametlere dağılıp giden ınceli ka. 
dar açılmıştı ki Cümhurreiııi Lcb. buriyctinde kalmalarıdır. Jın-lı boruların, tüplerin, ampulle. 
run aralarına girmeye lüzum gör.' isimlerini, be~eriyet tarihinin rfo vazifesi, !ıişeden inti§Br eden 
ınüştü . Mayısın onuncu günü sa· en .,anlı sayfalarına yazan bu karı d , kt'f • 1 r'ın cevherin . . . . . " I . h 'k I b' ra >o a ı ... ene e • bahı mezunıyetını geçırmek üze· koca fen a emıne ıırı a 1 ır 1 'f h ·ı t b hh 

k .. ı · w k . ' • radyo aktı araretı e e a ur re oy ere gıtmege arar vermış· eser hediye etmiye çalışırken, la· k k 
ti. Bir de radyo~ar Almanların Ho boratuvarlarında, ısınmak için eden suyun dumanın~ arııar~ 
landa Ve Bel91kaya girdiklerini k cak kömür bulamıyorlardı. j ziyan olmemasını temın etmcktır. 
haber verdi. Derhal bütün mezu· ;y~a~a~~~~~~~;;~~;;~~;;;;;;~~:========== 
niyetler geri alındı. Ben de vazi· Doktor Diyor ki : 
feınin başına koştum. 

Almanların Sedan civarında K ô Mu·· R ç AR p M As 1 
cepheyi yarmaları, Pariste kor• 
kunç bir tesir yaptı. Kimae böyle Kıt me,slmlnde en :r.lyade rastla· tuhaf bir kırıklık \e halsizlik hlMe-

1 h na• Ar11.alardan hlrl kömür ı:.arpma• der. Hlitün \'Ü<'udü gittik~ uyuıur. bir ihtima e azırlanmamı11t1, - ı llk "-ti 
.. ıarıdır. KomUr çarpmasını ufak hlr Niha\Ct bu derin takats :r. •• ı 

1 7 mayısta Baş Kumandan hAdlsc 7.anncdlp ehemmiyet iz gör· bir .;~ku~·a fd)eddill eder. Bu uyka
Gamlen motörlü bir Alman kolu- mt'~lnlz.. Çlinkli klSınUr ı;arpması ne- nun bllflanııcı ne kadar tatlı IMı eo-
nun Laon'a doğru ilerlediğini ve tıN~lnılc ölon insanlar pek çoktur. nu ıta, olftm gibi ff:na bir akıbetle 

• ' · neUcel«ınmeel ltlbarHe, o kadar Parısin emnıyetın; ancak ertesi Kömür yandığı zaman, ondan çı-
aktama kadar garanti edeceğini kan karbon gazları, ,;ayet tehlikeli 

bildirdi. cJ,.lınlerdlr. Bunların, ~ok defa, ko· 

dır. 

) 'atak odalarına maııcaJ ko 
hele bu manıaJtarın dlhlne jyice 
mamı-. ellPme kiimltr parçalan stilll
mek hayat ve sıhhat için pyet ... 

Ertesi sabah Almanlann taar· kusuz olmll8ı tehllkrınln büyilmeıılııe 
ruz istrka.metini Manşa doğru çe· 
virdikleri ve Parisin daha iki gün 
rahat edebileceği duyuldu. 

Bu f el ak et karşısında Reynaud 

çoktan beri tasarladığı bir işi yap. 

tı. Gamleni Baş Kumandanlıktan 
Daladier'yi Harbiyeden çıkardı. 

Başvekilin eski arzusu Baş Ku
mandanlığa Cene'ra) Gorj'u getir. 
mekti, fakat onunla Gamlen ara· 
sındaki dü~manlık kendisile Da
ladier arasındaki nefret derecesin-

de olduğu için buna cesaret ede

memiıti. 

Bir Jngiliz generali bu mesele 

ılakında bir gün bana ıu sözle. 

vak ederek arapça bir şeyler söy. 
lemiye başladılar. Tatlıcı bunlara 
cevap vermiye bile tenezzül etmi
yerek, başını öbür tarafa çevir
mişti. 

Nihayet bunların yalvarıılarına 
ve kızın çimciklemeıile bir ağla· 
ma tutturan oğlan çocuğunun aı· 
zıltılarına dayanamamıı olacak 
ki; azametle tabladan bir lokma 
alarak sadaka verircesine bunla
ra uzatırken; c:Alleben> cadde
sinden, yedi yaşlarında, tomba
lak, tunç renkli, kara ve yuvarlak 
gözleri zeka ve cüret kıvılcımla
rile parıldıyan, yalın ayak, bagı 
kabak bir çocuk belirdi. Sıkı sıkı 
kapamış olduğu avucundaki gü. 
müş kırklığı tatlıcıya uzattı. 

Bu belli ki; Gazi Antebin, tari
he şehamet destanları kaydettiren 
kahraman nesline mensup bir 

sebep olur. Eter barlz kokuları ol· 

ı.aydı onları bal}lancıçta hissetmek 
'e fenalığı önlemek ml\mkl\n olurdu. 

Kömür çarpmaları, en zlJ adc, man· 
pllar içindeki köınUrlerln iyice ~an· 
nıadan ın~kenler içine alınınaııından 
Uerl gelir. Esasen man«allar atefjln 
bütün \'llnnıa mahsullerini odaların 
içine ) ~ydıkları için sıhhate muzırdır 
lar. Bir taraftan da bv ateş Jylce yan 
madaa l!,,'Clrl)e alınırsa artık husule 
gelecek zararın bil~ UkhığUnU tıi:ı 
takdir ediniz. 

Pencereleri kapalı, kAra-lr 'e nıu
hafa:ı.alı metıkenlerde kümiır !:arımıa· 
ları daha çok olur. Kömür çarpması
na uğnyan ınun. ı,aştan, 'Ucudünckl 

rartıdır. 

Akşaın, neşe ve 111hhat içinde. ra
hat ralta& uyumak iç.la, ya&a«ına 
nan bir in anın, ufak bir ihmal 
zündt'n, gt('e U) kuı;u lçlndt', haberi 
olmadan, kbmürden oıkan Pillerle. 
zelılrlenrnetil pek feci blr hAdl&e 
kil eder. Bu facianın lıusulilnde 

mal katlar Ct'haletln de tesiri ol 
I;unda hlc fUphe yoktur. Köm 
ı;arpma8ına uğrıyan bir insanın 
hal imdadına yetişmek ve onu botul
maktan kurtarmak lltzımdır. 116719 
tehHkNl bir anlla ne ) apılnıaaı 
zım geldlflnl de aynea blldlrecejl&. 

Dr. Nuri Ergene 

Türk çocuğu idi. Seyyar 1atlıcı, sesile de haydi ağalar, haydi bey 
tıpkı Musevi çocukları.na yaptı~ı !eri Bu gece dehşetli ve mütb 
gibi buna da yalnız hır tulumba piyaslar (piyes) kantolar, duet 
tatlısı uzattı, çocuk bunu ~ldıktn.n tolar var. c:Karanlıklar içinde bar 

hakkı nolcaan verılen bır buse> bu gece oynuyor. Görm 
:ı:::klı pannağilc lokma lan gös- yen pişman 1 Haydi buyrun 1 d 
terdi. Fakat satıcı yine cevaba te- ye bağırmıya baılamıııtı. Tat~ 
nczzül etmiyerek, başını sokak ta. bu sese ve bunu takip eden çoc 
rafına çevinnİşti. alayına bakamk için iki adım il 

· k ·1 'b · rilemişti. 
Türk çocuğu, ote ı er gı ı uzun Birdenbire önümde yıldırı 

uzadıya yalyarmadı, a~lamadı, h 
fakat kara gözlerinde hıddet v.e çarpmış gibi bir areket old 
diret §imşeklcri çakıyor~u •. Bır Türk çocuğu, üzerine yetişeme 
müddet böylece durdu, zıhnınde ği tablayı bir tepme ile devird 
bir karar vermekle meggu\ olduğu ten sonra, sokağa serpilen ta 

lıırın arasından • bir avuç deiil 
anlaoılıyordu, bir tane, evet hakkı olan yal 

Tam bu sırada karşımızdaki 
. . • bir tanecik lokmayı almış, gÜ 

Maarıf bnhçesındc .oynı~an tıyat- tüye koşan tatl::;ının kendini t 

ronun çığırtkanı elındekı çıngıra· lamasına vakit bulmadan orad 
ğı sallıyara~ c:Subor~u> cadde- ı uzaklamuştı. 
ıinden dogru gelmıye ve çatlak Ş. F. 
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,OKUYUCU 
---MEKTUPLARI .~ 

fskerelerde inzibatın Temini isteniyor 
Ü kUdaı lr tlı oku~ urumu.um. 

\ azircm iı·atu, htanhulıı !illbnhla-

r ı ıl.ılrıııt crl•• ·ıı 'aımrlıı ln«>rim. 
ı u 'ı•.,ilıı il,. lıı•ı· "abalı gi>ziıme 

hatan \C benliğimi lurpa.hyan bir 
hac!!:<ıt•den h:ıhs 'e alı&k&dar ma
l ımın dll<kat nazarını ı·elbetmek 
htcrinı. 

llıidls" ~uılur: 

• tek trpll'rlne • ııktinde ~ cti,ınf'k 
t~. daha oı talk a~rnıadan (~,.lui
dur- iskeleı;lnde, blf\'Ok kızlarımtz 

Is' ede toııtanıp 'apur beklemfi<
trıtır. Orada hunlara h<mıen her 
glin birkaç muzır mabUik mu.,al
lat olmakta. gf'rek l!iikelede Hl ge
rt'k~e 'aparda ·' ın rularımll'.m hu
zur H~ raheıtarınt k~ırmaktadcr. 
DaJma lııttete üzerlade bulunan 
'ıız.lf~I ,·apurlardan atlı yanlara 
ne:uretten ibaret oldutu ı.an.ılan 

ıwlls ııokta mm hirar: ela beklfııne 

alo:ılnnnda hu r;ibl hıL7f>r&t i~ 

ıııeıgul edUmeılnlu tentiBIBI c.Va
taıııo ımttda.n bcklttlm. 

T.mekJi Nahayf.anlan 

M . R. 

• 
T qrii Masuniyetin Aad Hikmeti 

ve Tatbikatı 
Teşrii hakkındaki 

başmakalenlr.1 de. bu me..-zua dair 
Şc\'ket otlu Rafet adlı hlr matı
kQm tarafından yazılan m«>ktubu 
da okudum. Raff!t mevı:uun «'~!Ilı
na glrmeınl11, hunu Hıslle ederek 
dert dökmü • Fakat öyledfğl SÖL

ler pek doğnı ,.e haklıdır. Elin -
den na ılsıı kaza ı;ı1'an, ı;uurlu, 

belki d dürüst ruhlu lllr mail· 
kflm, cemiyete nlsbeUtı bir hıı.1;ta 

demektir. Rafetln dediği t:lbl, blr 
hasta, kendi derdini ba1.an bir 
tloktordan daha iyi aıılıya.hillr. Oe
zıı kanunlarımıı; kendi ihtiyaçla
rımıza gore J en iden yapılnkl'n 

haııishanelerde tetkikler J apılma-

\, 

E1JLMACA 

b, aklı başında mabkfımlara öz 
fır'<atı H·rilıııelidtr. 

Te':riı mitMıniyet meıwleıılııe ,;e
lln<'e çoktıınbt•rl bu kadar ran a
lacak bir yaL.t okuınadım. Me~e
nln C'idden f'n ~aslı noktalarını 

bulıııı ort&J a koJ ınuş!ıunın;. Tc,
rii masunlyethın mak"9t. mebus
lanı bir lmtlyıu \ermek \e şah
.. ı bir takım uçların h~atımı 

mualhikta hırakmak değildir, an
cak bir mebusun mlllı-tlnl tem
sil , aılfe11lnl iyi bir tmrett~ &:ôr
mf'!"lne bnklin haz.ırlamaktır. 

T~kfliltı et;A1>iye kanunumuz, 
mahkCın1lyetl mebuslu~a mani "a
'' " ·or. Halbuki aleyhinde mebu"
luğ.ından en·f'I veya mehu tutu 
e8na!llında bir dava açılan bir mf'
busun hallnt göz önüne alahm. 
dan. netk~lnde ya zandan kur
tula<'ak Yeya mahkO.m ollU'aktır. 

Adalf'tl, kanunun kaıtf'ttlKI ga
yeJe a~· kırı olarak maı;unl)t"t adı 
altında fa!4ıla.ya utramaM, hem 

belki ma.r;um bir adamın zandan 
kw1ulmasını reri) e bırakıyf)r, 

hem de 11uıhkfun olmayı kap et
tiren bir ı;uçu l!tlf'mlş bulunan 
mebusu yine kanunun ruhuna a~·

kın olarak 111ahkfımlyetten kurta

rıyor. 

Bu koruma yalnıı; dbrt 5f'nellk 
bir zaınana inhisar etse Jine lyt .. 
Pakat df'diğiniL gltıl hazan on, on 
be8 <1ene mualli&kta kalan davalar 
"a~ ki bir taraftan bir ııuçluya 
karşı kanunun lnfaL edllmefllne 
diA"er taraftan da Türk vatanda,,
larına alt hakların tllkak e«Hlme· 
sin,. mani nhıyor. 

Ru mf'l'elf'.nin f'IS&Sh bir ı.urette 
tPU<ikl 'e Teşklliı.tı Esasiyf' Ka· 
nununun rullunıı. uygun bir yol 
tutulması umumi hıl) atınıızda

kl ahf'n,;ln bir kat daha kil\ vetıen
mf'!'oine mooar olıu·aktır. 

Si:ıe derin aygılar 

Avukat .M. Ş. A. 

Maarif Haberleri: 

Üniversitenin Onuncu 
Yı.dönümU 

Üniversitenin onuncu yıldönü
mü münasebetile büyük bir tö
ren yapılması takanur etmiştir .. 
Üniversitenin on yıl zarfındakı 
faaliyeti hakkında imdiden bir 
kitap ha.ıırlanmıya başlanmıştır. 
Matematik Hakkında Konferans 

Profesör Sadrettin Celil, bu 
ayın vinni ikisinde, ilk mektep 
muallimlerine matematlk tedri· 
satı hakkında bir konferans ve
recektir. Soldan Sağa: l - İçine sigara ko

ur - Gök 2 - Es!rlık - Aşağıya ge-

1 r 3 

Hususi Liaelerin Teftiti 
Maarif Vekaleti, ali&kada.rlara, 

Yarım -t - Göz rengi - Rti7.- hususi liselerin bu sene daha e
a.rın yaptığını yapalım S - Yasak saslı bir şekilde tefti!lini bildir-
den 6 Müezzin okur - Kaçan 7 - miştir. Türkçe, tarih ve c?ğrafya 

1 muallimlerine maaş vermıyen ve Uyllklcr - Nota 8 - Bıı·bırine bcnz I 
ders aletlerini bir türlü tamam a- , 

en - Sonuna (Z) harfi konursa Yal- mıyan muvaffakıyetsiz hususi li-
ız) olur 9 Kalabalık - Ermenice selerin 11~ kısımları lağvedilecek 
veli ıo DnntelA - Bır batında tir. 

oğan ıki çocuk 11 - Torba - Kız Prof esöt- Olacak Doçentler 

mi. - Üniversite heyeti, profesörlü· 
l ulı.arıdan A afıya: 1 - İçine ek- ğe terfi etmeleri kararla~tırılan 
rlv çop konur • Yaylan atılır 2 -1 doçentlerin bi~'. çoğun.un ı:>rofe
ahıcl - Kız ismi 3 Merdivenin her 1 &Ö_rl~kleri henuz tasdık edılmc-

. al mıştır. 
ır parçası • İplen oldtir 4 B ya- Bunlar ancak önümüzdeki bazi-
ar - Sersem 5 Ölıl buna sarılır - randa profe8ör olabileceklerdir. 

{l\fa 6 Bir C'hll hayvan - Vıktor Açılacak İlk Mektepler 
7 - Bundan evvel, İstanbul şehrin IUgonun en mc, hur romanı 

'rakyada bir vllAyetımlz 8 Nota -

• mi cd ıtı - Bır batında doğan iki 

ocuk 9 

ıo (Meme) n!n yarısı - Nota - Piş 

de elli ilk mektep açılacağını yaz
mıştık. Bu mektepler, Koska, Ak 
saray, Vefa, Küçükpazar, Feriköy 

Bir sebze - Rabıt edatı Ayaspaşa, Harbiye, Nişantaşı, 

emiş 11 Arka - İçki lle yenir 

il{ SKC Rt J,'.\IA<'A!\I:\ HALLİ: 

Soldan Sata: 1 Nemelfizlm 2 -
.devat - Rakı 3 Danı - Harabat 

Ana - Ukul 5 Mithat - Dar 
6 Eyleme 7 Tarakki • Ih B -
Bela - Rınışa 9 Havuz - Mar 10 -
lnad - Pirıne 11 Sine - Et. 

Yukarıdan A'ağıya: l - Neda -
met - His 2 F.:cfani - Abani 3 -
Memat - R van 4 r:v • Alude 5 -

hza - Kaz 6 Ata - Tek - Po 7 -
u - Yırm! 8 Irak - İare 9 - Ma-

~ Kalamış - Ne ll -
ıt - Rehavet. 

B~şiktaş Rumeli Kavağında açı· 
lacaktır. Mektep binası istimlaki
ne başlanmıştır. 

Yüksek Ticaret Mektebinin 
Ba.loeu 

Yük ek İktısat ve Ticaret mek
tebinin 5 inci yıldönümü müna
sebetile bu ayın on altıncı perşem 
be günü mektebin konferans sa
lonunda bir tören yapılacaktır. 
Törenden .sonra, Taksim Beledi
ve gazinosunda bir çay ziyafeti 
Hrilecektir. Ayni ge<:e saat 22 
de ve ayni gazinoda büyük bir 
balo verilecektir. Şehrimizin 
mümtaz simalar. bu baloya da
vet edilmi~lerdir. 

... ~BUGÜN " 

iPE'< ve SARAY J~~~~ 
TÜRK FİLMCiLIGiNJN ZAFER TACI 

15 senedenberi memleketimizde yapılan Filmlerin en güzel, 
En muhteşemi. 

~ahveci Gazeli 
B~: ERTUiBUL MUBSIN 

Baş Rollerde: 

BA7.JM-BERıA'l ve MUNIR NUREDDiN 
TALAT • MEZİYET - NEVİN - PERİHAN • SABAHAT • 

HADİ-AVNİ-KADRİ-KANİ.YAŞAR 
NECİP HAKKI - MÜMTAZ. 

Zengin ve muhteıem sahneler • Büyük Su bey' eti· Yeni p.rkılar 

JJ/üz ik: SADETTiN KAYNAK 
Seanslar: l 2.45 - 2.30 . 6.30 ve 9 da 

A •••••• Busün saat 11 de tenzilatlı matine•••••• ... • 

-~~~ ~~;;:::~er~:n~i 
Dünkü Futbol Lig Maçları 
İstanbulspor Perayı 3 - 2, F enerbahçe Süleymaniyeyi 
6 - O, Beşiktaş Beykozu 3 - O, Galatasaray T opkapıyı 

8 - O, Vefa da -Kasımpaşayı 3 - 2 Mağlup Ettiler 
Birinci küme lig maçlarına dün !ima intikal etti. Hücumlar biribi- ı ikinci deVYede Kasımpaşalılar 

r enerbahçe ve Şeref sta.dlarında rini takip ediyordu. 1 1 inci daki- çok ~nl~ bir oyun ~ı.ka~mışla~dır 
devam edildi. Maçlar sürprizsiz kada sağdan açılan bir İstanbul- ve nıteknn daha bırı~c~ da~ıka· 
olarak beklenen neticelerle bitti. spor hücumunda top ortaya geldi. da Vefa müdafii Vahidın hır •S· 

Fener bahçe stadından başlıya- Yerinden bir ok gibi fırlayan sol kasından iıtifade ederek beraber
rak maçların tafsilatını sırasile ve- açık, beraberliği temin eden ikin- lik golünü kaydetmiılerdir. Bu 
riyoruz: ci golü yaptı. gol, Vefalıları canlandırmı'- an-

p 1 t,. b 1 Calip vaziyetten beraberliğe cak 15 inci dakikada Vefa.lıl.a~ 
ara . S -10 U SpOr düşen Peralılar hücuma geçtiler. Latif vasıtasile ikinci gollerını 

Fen er bahçenin ilk karııla§maaı Hakemin bir hatası az kalsın İs- kazanmışlardır. Bunu H.~kkın~n 
Pera ile İstanbulspor arasında ol- 1 tanbulsporlulara bir gole mal olu- yaptığı üçüncü Vefa golü takip 
du. Bu müsabaka bu sene milli yordu. Ofsayd vaziyetindeki Pe- etmiştir. 
kümeye girecek İstanbulun dör- ralı bu görmemezliğe rağmen to· 44 üncü dakikad~ yefa kale
düncü takımını tayin noktasından ı:u avuta. attı. On dakika süren mü cisinin hatasında.~ ıstıfade eden 
çok mühimdi'. tevazin bir oyundan sonra lstan- Kasımpaşalılar hır gol da~a ya-

Hüsnü Savmanın idaresindeki bulsporlular tekrar hakimiyeti ele parak maç 3 _ 2 Vefa lehıne ne
oyuna her iki takım tam kadrola. aldılar. V c Pera kalesini ta.e:yike ticclenmiştir. 

rile çıktılar. . .. başladılar. _ bı·r Galatasaray • Topkapı 
Oyunun ilk dakikaları muteva. Devre ortalarında sagdan 

zin bir şekilde geçti. Çamurlu sa- hücum yapan İstanbuf sporlı.Jlar, Şeref stadında ikinci karşılş-
hada her iki takım da tdpu sürük- Pera kalecisinin hatalı bir çıkışın- ma Galatasaray Tapkapı arasın· 
lemek için güçlük çekiyorlardı. dan istifade ederek üçüncü gali- da olmuştur. Her iki tarafın_ ta~ 

Nihayet yedinci dakikada bir biyet golünü de kaydetmiye mu- kadrolarını muhafaza ettıklerı 
Pera hücumunda Culafi takımın1l vaffak oldular. Ve maç ta 3 • 2 bu oyun da. hakem Şekibin ida.
ilk golü kazandırdı. Bu gol Jstan- Jst.anbulspor lehine neticelendi. resinde oynanmıştır. .. .. .. _ 
bulsporluları daha ziyade canlan. F °.l •b' h 1 -Sül ~ymaniye Bir hafta zarfında uçuncu mu 
dırdı. Ve Pera kalesini !11kı1tırmı. 80 ul ... ç.., "' sa bakasını yapan Galatasaraylı· 
ya başladılar. Fakat bu tazyik bir Fenerbahçe stadında gunun )ar, ilk dakikalarda :>:'.orgun olduk 
semere vermedi. son karşılaıması Sü)eymaniye ile !arı ve cansızlıklrı goze çarpmış-

! 2 inci dakikada bir hücumda Fenerbahçe arasında idi. Sarı la- tır. Ve nitekim tam yarım saat 
Pera lehine bir frikik cezası ve- civertliler sahaya Cihat ve küçük T opkapılılar Galatasaraya gol 
rildi. Bu atı§ı Koço, kale önünde Fikretten mahrum olarak ç.ıktı- fırsatı vermemişlerdir. Fakat 31 
yakalıyarak kafa ile gole çevirdi. lar: inci dakikada .Salim bir ~rikik a· 
2 - O galip vaziyete geçen Peralı- Buna mukabil Süleymaniyeli- tışından b irincı, bunu tak~be~ Sa
lar bundan sonra bir jarça teda· !er, Fenerbahçeden bir anle.şma lahaddin sıkı bir şütle ikın.cı C~· 
füi bir oyun tutturur gibi oldular. ile aldıkları A laaddin ve Semih· latasaray golünü kaydetmışlerdır 
Fakat bir hücum kornerle netice- ten mahrum bulunuyorlardı . ve devre de 2 - O Galatasaray le_ 
lendi. Kornt>rden gelen top, Pe- Daha ilk dakikadan hakimiye- hine neticelenmiştir. 
ra kalesi önünde ayaktan ayağa ti ele alan sarı lacivertliler, Süley İkinci devrede baııtan nihaye· 
dolaştıktan sonra Tarığın ayağile maniye nısıf sahasına yerleştiler. te kadar hakim olan san .kırmı
ağlara takıldı. İst. sporlular mağ· Fena bir hücum hattında Naim ı:ılılar. 7 inci dakikada Salım va· 
lubiyetten kurtulmak için ca~la güzel idaresile göz: çarpı~o.r ve sıt~s~le üçü~cü, ~.ira~ s?.nra d~ 
başla çaılşıyorlardı. Fakat netıce eski merkez muhacım Zekıyı an· ı ".-rıf.ın ayas:ıl~ dorduncu ve b7 
değişmeden devre 2 - l Pera le- dıracak güzel bir oyun çıkarıyor- şıncı gollerını yapmışlardır . B_~r 
hine kapandı. du. müddet gevşiyen Ga_latasaray hu-

İstanbulııporlular ikinci devreye Dördüncü dakikada bir F e- cumları 2 5 inci dakıkadan son ret. 
1 b 1 d 1 V d h.. d N · t h (lle\'aıru ~a. tı, ,,,,, ı u• ı * çok can ı aş a ı ar. e oyun a- ner ucumun a aım opu ava- ~ 

ha ilk dakikadan Pera nısıf saha- !andırarak Niyaziye geçirdi ve •••••••••mtll:*ll:ill"'miiil-• 

SORUYORUZ 
Hafta lçlnclfl ı .. tanbul bölgf' 1 kn

rlılorlarrnda ~·"k ~ irkin hlr hôdlıte 
ol<lnl;'unıı tınber alılık. KB' ga 'f! 

din-iı~lerln bölı:-e koridorlarına 

kadar lntlknl r.tll,!:lnl J{ostert'n 
hn h{ııt ı.,,. ~ô~ le (•ereyan fit mlı,tir: 

t"ta nbulspor ldare<.'1!41 klbplerlne 
iııti .. aıl ede11 hlr o)·unı·unun t~<'lll 

nl yaptırmak ıizere böll{eyf! glt
nıi-.tir. Fakat hölıte kfltlhl, kf'ndl
ı;in~ mıırac·-t ~lfln lrlared)f' r( .. 
ralıların hu o~·ııneuya tMlr ettik· 
lf'rini \f' lı;tanbul.,ı><ırn ılegll Pe

ra) a girml'.k lnere oldul':unu hil

dirmi ,tir. 
Bir mlıddet ı.onra da Pera klu

hti idarerisl .Nlkfl da höl(flYP. gPI· 
ml•tlr. \."e iki tdareel arasında c-e
r,.yan fiden münaka,a c;">Ok ı,:lrkln 

hlr şf'kll almış \e tokatl~mı)a 

ba.'.:laını~lardır. 

Beden tcrhlyeeıl t~kllahnın dev 

l'f'ler g~irt>n aıaztıilnde böyle bir 
hı\"1!\eYP. tefııadüt · edllnıemlı,tlr. 
Spor<'olar ııahada dök\işllrler ve 
bıidlf!eler eksik olmazken ldal'fJ('l
tertn df' reeml teşklh\t binaıu ~n
de birbirini dövmlye kalkmaları 

"e birbirlerine küfretmeleri .., ka-

dar acıdır. 
Düne kadar t~kllilt tek odada 

çalı,tıtr ve Aporrular kendi yaf
larlle kavruldutu günlerde bile 
spoJ'('ular böylfl çirkin bl~ hareket 
yapmak <'es&tttlnl göstermem" -
terdi. Andaki münaka,,alann da 

bir hududu llardı ve bunu hiçbir 
saretle g~AtJ. tdare<'Uerln 
böyle bölgf' koridorlarında kavl'a
ya kadar 11}1 vardırmaları otorlt.e 
ıılzllğln ~ık bir ifadesi deftl mi-
dlr! 

Bölge direktörü bina dahilinde 
C'ereyan eden bu hlMUııeden haber
dar olnıu!t ve Türk sporu lçlo t-Ok 
acı )lan bu harf'ketin 9fldell doğ

duğunu "e ne yapmak liznnl'el
dlA'lnl &0rmak Jüzum11Da hi ııetmı, 
midir? 

Bunu kf'ncthnizde bir söre.rek 
ıoruyonu;! 

YARIN AKŞAM 

bir kafa vuruşile ilk Fener golü 
kaydedildi. 

Bunu yine Naimden aldığı pas 
la Yaııarın yaptığı ı inci gol ta• 
kip etti. 

Devre sonlarına doğru yine bir 
hücumda Naim topu gayet mü
sait vaziyette gördüğü Yaşara 
geçirdi. Çıkış yapan kaleciyi de 
çalımla geçen Yaşar, üçüncü Fe
ner golünü de yaptı ve devre de 
3 - O F enerba.hçe it' hine bitti. 

İkinci devrede Fener bahçenin 
gol adedini arttıracağı tahmin e• 
diıiyordu. Ortadan bir hücumda 1 
Naim topu Naciye geçirdi. 

Naci de kalenin ıçınc kadar 
topla girerek dördüncü Fener go· 
lünü yaptı. Bundan sonra Yaşar 
vasıtasile iki gol daha yapan Fe
nerbahçeliler ~hadan 6 - O ga
lip olarak ayrıldılar. 

F enerbahçe hücum hattında 
dijn Naim yukarda da İşaret et
tiğimiz gibi çok güzel bir oyun 
oynadı. Bilhassa gol yapmaktan 
ziyade gol yaptırmak için oyna
dı ve bu suretle Zekiden sonra 
ideal bir merkez muhacim ola
rak gözüktü. Niyazi şansaız bir 
gününde olmamı§ olsa idi gol 
adedi da.ha çok artabilirdi. 

SEREF STADINDA: 

Vefa - Kasımpaşa 
Şeref stadında günün ilk mü· 

sabakası Vefa ile Kuımpa~ a
raaında olmuştur. Yeni sicil ta• 
Iimatna.mesinin verdiği kolaylık
lardan wtifade ederek her hafta 
yeni oyuncularla sahaya çıkan 
Vefalılar, genç Kasımpaşa takı
mını 3 - 2 güçlükle mağlup ede
bilmişlerdir. 

Şazi T ezcanın idaresindeki bu 
oyuna her iki takım tam kadro
larile çıkmışlardır. Karşılıklı hü
cumlarla geçen oyunun ilk daki· 
kalarında her iki taraf ta canla, 
baıla çalışmışlardır. Fakat çok 
geçmeden üstünlüğü ele alan Ve. 
falılar 15 inci dakikada merkez 
muhacim Hakkının ayağile illr. 
ııollerini kazanmıılardır. Ve dev 
re de 1 - O Vefa. lehine neticelen-

SUMER 

SORUYORLAR 
Şeref staaında.kl rnatll rı 'M'~ re

cle:ı bir okun;<'urnıJL dun o.kşu.rrı 

mtıth:w.ıııı:ıa kadar gelerek bazı 

hl\d lı.pJer dolayısilP. tccssilrlulnl 
•İl lo ifade etti: 
Beı,lktaı, - Topka111 maçında ha

kem Şeklp Galata.~aray lelılı e bir 
penaltı Nızası ,·erdi. Benim gibi 
tılr~ok kim~lerin hakMz gordüğü 
bu kararı Topkapılılar kabul et
rrn"k illtemedller. Ve hakem ıl"rar 
erllll('e kaledlerlnJ kaledl'n ~ıkar-
ddar. 

Penaltı her lkl takını oyun<'ula
rı ceza ghası lı;ılnde iken çt-Jdldl. 
f'akat GlindfrL buna t.a.ı:a attı. 

t - Penaltı atılırken kalecinin 
dı,.rıya çıkardma..sı bakmne karşı 
ceJmek değil mldlr ! Sonra bu ka
le<"! oyuu ~mm drşma çıktığı 
<'lhetle tekrar oyuna nasıl alın -
m1<1tır. Hakemden 17.lnf!IZ olarak 
oy~ndan ı,:ıkan bir oyuncu nizam
name maddelerine göre oyuna tek· 
rar ahnablllr mi! 

Dlfer nokta: Beykoz - ne,lk
f8' maçında hakem Feridun Kl
bo gayri ~ bir hareketi pt'nal
tı- <'ez&.tılle tec"zlye etti. Hakkının 
Çf'ktlğl tut Beykoz müdafllnJn 
pyrl kıuıdi olarak koluna ı,:arp -
ntıı,tr. Bu karara bizim gibi Be
,ı~hlar bile ~tılar. 

tklnd devrenin otuzuncu dakl
kallına kadar bu penaltıdan yapı
lan tek golle devam eden oyunun 
bu ıualarında bir hücumunu dur
duran Beykozlu oyuJl("Q)'a kızan 

Hakkı bu oyuncunun üzerine yü

riiy«>tt.k vurmak ktedl. Beykozlu
lar araya gtrdller. Fakat hakem 
bu aı,:ık hareket.e Sf'ylrrl kaldı. 

Ve bundan sonra da oyun de
'\'&m ederken yere diiı.en ee,ık

taAın aol ~ığmı sahadan ('tkar -
m~ üzere idareciler l&haya gir
diler. Hariçten birkaç kitinin o
''UD Mhallma glrme9ile mÜ8&ba -
kanı• durdurulma8ı icap ederken 
bakem ke81Der1J. 

Bu hareketler, bu hidlııeler 

Türk fatbotWıün nereye cıttJğlal 
göst.erlyor. Bu acı değil midir! 

SiNEMASI 

SEViL BERBERi 
(LE BARBlER de SEVİLLE) 

Şen, N•li, Mllz1kll ve LUks dekorlu bUyUk opera filminde bUtUn seyircileri 

evvelden aldırınız. Telefon: 42851 

gaşyedecektir. Yerleriniz! 

Feragat ve Fedakarlık Timsali 

f 'l'azaa : M. SIFIB 

lzmirin i.,<tga}j ve Aydında işgal 
endişesile kıvrandığı sıralarda idi. 
Şehrin öz evlatları, elli yedinci 
fırka kumandanı Miralay Şefik 
Beyin alelacele kurduğu milli bir
liğe girmişler, şehrin müdafaası i
çin bir yer hazırlamağa girişmiş
lerdi. Fakat, başta kumandan ol
mak üzere bütün mücahitler, o 
günkü kuvvetlerile, işgalcilerin o 
havaliden kovulacağını, Aydının 
işgal beliyesinden kurtarılacağını 
hıç de ümit etmiyorlardı. Çünkü, 
istilacılara karşı duracak erler ve 
fertler ne kadar vatan sever, ne 
derece cengaver olursa olsun as· 
keri bir disipline, zorlu bir inzi· 
bata tabi olmadıkça, hele, emir 
ve kumandaya körü körüne ita
atli tabiye cüzleri halinde birl~ik 
bir kıta şeklinde bulunmadıkça, 
muntazam ve muallim düşman kıt 
alan karşısında her an ve zaman 
ıçın, muvaffakiyetsizliğe maruz 
kalınacağını, içlerinde takdir et
miyen hemen hemen yok gibi idi. 
Bununla beraber, birer miskin gi. 
bi tevekküle el ve bel bağlamak, 
vaziyeti talihin hitfuna bırakmak 
da istemiyorlardı. Ancak, . işgalci. 
leri mümkün olduğu kadar hırpa
lamak, zarara uğratmak, süratle 
ilerlemelerine mani olmak için, 
dde mevcut imkan ve vasıtalar
dan o gün için istifade etmeğe uğ
raşıyor ve bu suretle Türklüğün 
ananevi yiğitliğinden küçük, fa
kat, yaman bir nümune gösterme
ğe çalışıyorlardı. 

Üstün kuvvetler karııısında mu 
vakkat bir müddet için Mendere,, 
köprüsü baı1ına kadar çekilmeği 
göze almakla beraber u bir za
man sonra düşmanı haklamağı, 
güzel Aydına tekrar kavuşmayı 
hiç de imkansız görmüyorlardı. 
Bilakis, talihin lutfundan- daha zi
yade asil varlıklarına, C§aİz kah
ramanlıklarına güveniyor ve bu
nu başaracaklarını kuvvetle ümit 
ediyorlardı. 

Günlerce çalışılmış, Aydında 
ve civarında birçok hazırlıklar ya. 
pılmıştı. Gizli ve gerekli tedbir· 
ler alınmıştı. Bu arada, Aydınla 
Menderes köprüsü başı, gizli bir 
telgraf hattı ile biribirlerine bağ
lanmıştı. Bu telin bir ucu, fırkanın 
atiyen karargah edineceği mahal
de, diğer ucu da muhacır mahal· 
lesinde bulunuyordu. 

Nihayet, beklenilen musibetli 
gün gelip çatmıştı. Salgıncı kuv· 
vetler, kudur.muş dalgalar halin
de, Aydını müdafaa eden kahra
manlarımızın mevzilerine bir ka· 
sırga uğultusile gerile gerile çarp· 
mağa baılamışlardı. Her çarptık
ça kırılıyor, dağılıyor, eriyorlardı. 
Eriyenlerin yerine taze kuvetler 
geliyor, bir türlü bitip tükencmi
yorlardı. 

Evvelce de söylediğimiz gibi, 
kumandan elindeki cüz'i kuvvet· 
le işgalcilerle kat'i bir harbe gir· 
mek, Aydını muhafaza etmek fik 
rinde değildi. O, bir taraftan iş
galcileri dilediği gibi hırpalamış, 
diğer taraftan da. şehirde bulu· 
nan fazla silah ve cephaneyi, di
ğer askeri malzemeyi Menderes 
köprüsü başına kaçırttırmıştı. Ku. 
mandanın o günkü vaziyetteki ha· 
kiki kararı şu idi. Aydını ansızın 

bırakmak suretile düşmanı aldat
mak, ovaya çekildikten sonra da 
güzel bir sille atmak. 

Kumandanın bu planı, ç ok gü· 
zel tatbik edilmi,..ti. Gerçi ıchır 
terk edilmişse de ınalciler ovaya 
indirilmişti. Artık ikı taraf ta hum 
malı bir tarzda çlışıyorlardı. lş· 
galciler, tehrin ova ve Menderese 
nazır olan sırtlarını tahkim ediyor, 
toplar yerleştiriyor, yer yer mani• 
alar yapıyor, hendekler kazıyor· 
)ardı. Mücahitleri bir daha Aydı· 
na ayale attırmamak içın her tu r· 
lü çarelere baş vuruyorlardı. Kah. 
raman mücahitler de, Menderes 
köprüsü ba§ındaki karargahta hu· 
lunuyor ve yapılacak kanlı taar
ruzun planlarını hazırlıyorlardı. 

Fakat, asıl faaliyet muhacir ma. 
hallcsindeki gizli evde idi. Müca
hitler, Aydından çekilirlerken tel
graf memuru Avni Bey feragat 
ve fedakarlığını göstermişti. Yur
dun selameti uğruna nezrettiği ca• 
nını koltuğuna almış ve şehirde 
kalmıştı. Her gün geziyor, gör
düklerini ve İ§ittiklcrini cizli ma
kinesile Menderes köprüsü başm
daki karargaha bildiriyordu. Çok 
kurnaz davranıyor, faaliyetini 
kimselere sezdirmiyordu. Fakat, 
çok üzülüyor ve eziliyordu. Çün· 
kü, mücahitlere iltihak ile köprü 
ba ına çekilen arkadaşlarından ay 
rıldığı Aydında kaldığı için birçok 
yurttaşları tarafından horlanıyor, 
düşman taraftarlığı ile yurda iha
net ve ihanet ile suçlandınlıyor
du. Kahraman adam, gÖrdüğü 
bütün bu haksız hakaretleri haz· 
metmek, ac.ı tarizlere boyun eğ· 
mek mecburiyetinde kalıyordu. 

Avni Bey, bu azap ve ıstırap 
dolu hayatı günlerce ya~dı. Ôy· 
le anlar oldu ki, makinesi ba§U\1 
da ağladı, ağladı. Fakat, milli va-

1 
zifesini yapmaktan bir an bile ha· 
li kalmadı. Aydınlıların kara yü
rekli aandığı bu ak yüzlü adamı 
işsalcilerin yaptıkları tahkimatı, 
yerlerile koydukları topları cinsle. 
rile bildir.miş, düşmanın kuvvetle
ri, tasavvur ve teşebbiliıleri bak
kında her gün kumandana adeta. 
askerce ı:aporlar vermişti. Ve ni· 
hayct bir gün muradına ela. crmi~ 
ti. 

Mücahitler. birkaç cün süren 
kanlı bir sava~la ~alcileri yüz 
geri euirmiş, Aydına girmi§lerdi. 
Avni Beyin, maakcsini bir tarafa 
atmışlar, onu kucaklıyarak öp
mÜ§ ve koklamt§lardı. Fakat al· 
kı§ ve alayişten hoşlanmıya.n bu 
kahraman mücahitlere -kazandır
dığı o büyük zaferin manevi zev· 
kile kalmış o güne kadar aakladı.
ğı aırrını ifşaya kıyamaımşt:ı. Ne 
gurura kapılmı • ne tavazuu elden 
bırakmıştı. O günkü milli varlı· 
ğın yine fedakar bir hadimi kal· 
mıştı. 

* Gençlerimize yurt severliğin. 
feragat ve faziletin bütün manasi
le bir sembolü olarak takdim et· 
tiğim bu zat, Aydının tekrar iş· 
gali sırasında, yerli nankörler ta· 
rafından Germencikte pusuya dü· 
zırv ·ı!ıtıwnp~ l!tptı ~A tnwını~ıı 

ismini hürmetle anar ve mübazek 
ruhuna fatihalar sunarım. 

SORUNUZ . 
~--.SÖYLİYELIM 

Patates Yetiştirmek lstiyenler Var 
Ç.a.mhl'aıda s.ıa Akd~ soru

yor!: iki döalimlök bir be~ 
vudrr. ~ lçi.Dde ~yok
tur. Borada J*tate8 yetll}tlrmek 
18tlyonun. At-..aıe mümkün mü! 

c. - Patates yetiştirmek 

için her 90yden evvel bahçenlzdckı 
toprağın kumlu olmlM!ı l!znndJr. 
Eğer bahçenizde evvelce sebze ye
tiştlrilmlş ve toprak kirizma edi
lerek gübrelenmiş ise bahı:enlzde 
patates yeuttlrebllinıinl.z. Pata
tes evşck, yani kumlu, gübreli 
topraktan hoşlanır. Killi ve ıııkJ 
toprakta gUç yetişir. Çamlıca top
rakları biraz sıkıdır. Patates ocal<
lanna bir miktar dere kumu ka
rıştırmak suretlle toprağı hafif
letmek mUmkOndtir. Dikim za
manı nisandan ııonradır. Mamafl 
nisanın bidayetinden itibaren diki· 
lebllir. Adapazarı cinsi Çamlıca

da iyi olmaz. tneboludan kUçUk 
ve tohumluk patates getirtmeli· 
siniz. Patates çapa istiyen bir 
maJısuldUr. Bu itibarla y&tiştiril· 
mcsi için emek sarfı IAznngcllr. 

* lR ŞİŞMAN TRAMVAYDAN 
ŞİKAYETÇi! 

ı·atıhte )fehmet Kerim soru-

yor!: ı manım. Tram,;ayıı blnc.r 
ve Jnr..rken dalma kapının yanın
da durnıayı itiyat edinmiş klmı.e
ler benim gibi binip inmekte olan· 
larm eerbes~c hareket etmeleri· 
ne \.'e vakit ka,l bedllmeslne sebep 
ohıyorlar. Banuu onüne geı;llemez 
mit 

c. - Müt:a:ıAanız doğrudur. 

Vatmanın yanında veya arka sa
hanlıkta parmaklıklı kapının ya
nında durmayı itiyat cdınenler 

çoktur. Bu gıbılcrin durumlan 
hal<kmda tramvay idarealnin ted
bir alması mUmkilndUr. Mesel! 
arabalara arka taraftan binmek 
ve ön taraftan ınmck usulü tat
bik edilebilir. Ancak tramvay 
arabalarının azalması ve halkın 
tramvaylara hUcumu karşısındn 

hiçbir tedbirin fayda vereceğine 

kani değiliz. Yalnız tramvay arn
batanndaki basamak tarafında 

kimsenin durmaması içın vatma
nın bu gibi yolcuları ikaz etmem 
v~ arabaların bu kısmına birer 
levha talik edilerek (burad:ı. du· 
rulmaz) ihtarının yapılması hal

kmuzı bu maksadın husu!Une ted· 
rlcl bır surette alıştan.bilir 
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1,__ A--S-K-~-i-A-'!!l!""'li I~~~ Alman Tayyareleri 1 (TeDgıraf TeDefo n Halberıerı) 
?::#i-4:=ii:=-~IBAHiSLEA.I Akdenizde - " • 
ILJJ 1 ş 1 Af •k Görüyoruz ki ltalyan Ba!I KuU-U arp tarihleri Libya çö ün- ı·ma ı" rı a mandam ne bunu, ne de ötekisini 

de cereyan etmekte olan 
1 yaptı. Evvela Bardiadakileri ken· 

miıtir .. _Birming:a~
8

~;~dt:t·I~~~ Antakyada Yagw mur lngilterege 
kruvuore muhakkak olarak bu-
yük çapta bir bomba isabet et- yardım 

harekatı « ngiliz Başkumandanlı. d di hali üzere bıraktı, bunlar mu· 
iının tasavvur edilemiyecek de. Harekatın an hasara olundular ve mukadder 
recede az kuvvetlerle dü§manı 

olduğu üzere esir alındılar. 
mi~:~·gazi"de topçu ve keşif kol- F eliket Ha11•01• Aldı ları faaliyeti olmu~-tur. Projesi 

parça parça yakalayıp ezme hu. D J 
susunda gösterdiği şaheser> diye erS er Şimdi de Tobruk'a karşı ayni 
tavsif edeceklerdir. Buno karşılık tabiyenin tatbik edildiğini, yani 
lıalyan Başkumandanlığı ise, tıp• YAZAN: İngilizlerin büyük kısmı Tobruk' a 
kı korkunç bir kabus;ı tutulmu' yaklaşırken lngiliz zırhlı kıtaları· 
gibi ne kıt.alarını ve kuvvetlerini nın bu şehrin garbına geçerek mu 
bir yere toplayabilmiş ve ne de hasara altına aldıklarını görüyo· 

11 / 1 2 ikincikfınun gecesi İs· 
viçre göklerinden gelen düoman 
tayyareleri T orino ve Savigliano 
şehirlerine akın ederek bombalar 
ve yangın bombalnrı atmışlardır. 

Torinoda ikamdgahlara isabet. 
ler olmuştur. 3 ölü, 4 yaralı var· 

Telefat insan ve Hayvanca 
Maddi Zarar Büyüktür 

dır. haiz olduğu kuvvetleri düşman ruz. O halde burası için de ilk ak· d B b 1-
karıısında gösterebilmi•tir. Bu ha· JA. &l' ur. undan aşka Antaıı;ya • 

" ~ la gelen ııey er veya geç Bardia- Torino, Wilhmahaven haftadanberi fasılasız bir surette Yayladağ •osesini de sular bas-

ve Meclisten Ko layca, 
Ayandan Müşküliita 

M ar uz Kalmadan 
Geçeceği Şüphesiz Antakya, 12 {A.A.) - Bir 

rekatın tafsilatını kısaca gözden • k"l ~ d A " 
1reçirelim: nın ba ·ıd • G ugra_1:111 ~sıd ırl. I m• Bombard11Jl3Jl Edildi §İddetle yağan yağmurlar bir fe· mış, köprüler yıkılmış, münakalat 

ma u e.a arp ço un e ta yan. Londra, 12 (A.A.) - Veri· durmuştur. Asi nehri, Demirköp. 
Şimdi a.nlıyoruz ki; İtalyanla- !arın büyük kıtaları kalmıyacagwın. 1 I b liket halini almıı, Defne şelale· 

len malumata göre, ngi iz om· d k h rü civarında yatağından çıkarak rın hazırlanmış Sidi Barani med· dan Bingaziye kadar olan sah;;;- b T !erin e i ıe ir suyu deposunu tah-
bardıman tayyareleri u gece 0 • birçok ekilmiş tarlaları istila et· 

Vaşington, 12 (A.A.) - lntıratçı

lnr, harp malzemesinin klralanmuı 
veya ödünç olarak verilmesi hakkın· 
da hazırlanan kanun projesıle mUca· 
i:leleye hazırlanıyorlar. İn!iratçılar, 

lngiltereye yardım edilmesi pren • 
slblnl değil RelslcUmhura tevkal!de 
sal hlyetler verilmesini mUnaıc..,a 

mevzuu yapacaklardır. Maamafib, ea 
IAhlyeUI siyası mllşahitler projenin 
meclisten kolayca, flyandan da bil· 
yUk mllşkllAta maruz kalmadan ge· 
çeceğlnde şüphe etmiyorlar. 

halinde bulunan üç tümenile bu· nın fngilizler tarafından süratle 'd k" h rip etmiş, değirmenleri '-·ıkarak · 
rino ile \Vilhelmshaven e ı e· " mi~tir. insan ve hayvanca telefat 

• cf eri om ar ıman etmı~ er ır. • ,.. " ve ma i zarar üyü tür. ag· 
tümeninden ~ürekkep bir kuvve· • nın işgali ise yalnız Mısır seferi Londra, 12 (A.A.) - Reuter: yüzden şehir dündenberi susuz· mur devam etmektedir. 
nun gerisinde bulunıuı iki ihtiyat 

1 

isgali beklenebilir. Bu mıntaka- d l b b d · \ d" aöarları •o'"ku"' p go"" tu"rmu"ttu" r. Bu dd b k y w 

te, yani beı Italyan tümenine kar • hülyalarını ebediyen gömmekle lngiliz bombardıman tayyareleri- ============================== 
şı İngilizler ilk taarruzu bir buçbu~ • - kalmaz. fakat Trablusgarpteki nin dü manın Breııt'te i,gal ettiğ: 
bindirilmi~ tümenle bir veya b~r ,:.-_ _ ...... ___ ...;.. ____ -ı ve hatta Afrikadaki ltalyan haki- üsse taarruz ettikleri öğrenilmek- M ,., l "ı Ku"fu"panemı·ze Sovyet- Alman 
buçuk zırhlı tümenden ibaret ır Tobru:ı;.- muhuarasını ihzar tedı"r. 
k 1 1 d Y · b ..... miyetini de tamamen tehlikeye 

uvvet e yapmış ar ı. anı eı~ eden harekatın felDUI Bern, 1 2 (A.A.) _ Dün gece 
k 'k" b k .. tümenı koyar. Bundan dolayı tela .. bize Yenı· Bı·r Eser A 1 arşı ı·ı uçu veya uç .. .,, Cenevre şehrinde beş defa hava n aşmaSI 
ilk saldırıcı yapmı§tı. Muharebe- kem mevkiinde yalnız duıma~ı düşmez. Biz yalnız bu çe~it harp H'" · 
)erde daima bunun aksı' vakidir. , birkaç gün oyalay.~cak u. fa_ k .. hır tehlike işareti verilmiştir, uvı-

b k d _ l l harekatı hakkında hayretlerimizi yeti meçhul tayyareler kafile ha· 
Yani mevzie girmiş iki veya üç kuvvet ıra ır, ıger erın~ ~ura • h 1 k 'f d d 1 • d 

. 1 · b"' "k k vetlerının ya iz ar i e i tı a e er ve ers er çı- )inde garp istikametın e uçmuş-
tümene karşı saldıran kuvvetın en e gcrıye, ~yu uv - lardır. 

1 k d kamız. 
azbqtümen~ma~e~s~tuu~ ~n~ın•a~ç•e-e•r••ı·--------------------------------------• 

Dağ Havası Her Şeyi 
Tatlılaştırır Dediler 

Haklı imişler. Bembeyaz Buııda Çok 
Hatta Soğuk 

Kar 
Tatlı 

ve 

Sidi Barrani mevziinin dütmeıini 
ve bet ft. lyan tümeninin esaretini Bindiğimiz kaptıkaçtı sislerin ve 

ihzar eden harekatın ıemesı bulutların arasında gittikçe ytlkscll· 

Saldıranın bidayette vereceği yor. Ayaklarımızın altına scrllmilş 
koca Bursa ş1mdl, ufacık bir şeb r 

zayiatın telafisi için bu esas kabul maketini hatırlatıyor. 
edilir. Halbuki burada aksine 0 • YUkscldıkçe tişUrsUnUz demişlerdi. 
!arak saldıran az, müdafi çok idi. ı ıat k F k t de 

l 1 • • Adam akıllı g}Y nm..,. ı . a a • 
Fakat ngilizler kuvvet erının az· diklerinin aksine yükseldikçe soyunu· 
lığını aüratlerinin çokluğu ile te· :voruın. Suveterler çok gelmlye bns
lifi ederek iki buçuk veya Üç tÜ· İadı. 1~ metredeyiz dediler ... Artık 
menle bes İtalyan tümenini ku· sisten tamttmen kurtulmuştuk. Biraz 
ıattılar, hemen kamilen esir al· evvel UstUmU.ZU kapıyan, yUrUmemi· 
dılar. ze imkfln vcrmiyen sis •imdi cyakla 

Bu harekat için ltalyan Baş Ku rımı.zm altında, bizden çok aşağılar· 
mandanlıiına belki bir kusur bu· da. Kcndıml Adeta tayyarede hlssedl 
lunamaz. Kabahat daha ziyade yonım. Bulutların üzerinde uçan bir 
tabiye aaha11nda<lır dc:ııeôilir. Ön tayyarede. Karabelen. Blndlflmlz 
deki kıtalar safil avlandılar. hal- kaptıkaçtı kardan yürüyemiyor. ln
yan hava kuvvetleri keıiflerini dik. Bir jandarma karakolu ..• 
yapamadılar, kıtalar muharebede ı Karsız bfr diyardan çıktıktan snn
büyük mukavemet gösteremedi- ra kar,ılaftlğımız ilk karlı kulUh •. 
!er vesaire ve.saire. Fakat bundan Mehmetclkler selı\mladılar" 'çeri 
ıonra. gelen harekat safhasına ne daldık. Mütecessis adamlar gibi et
buyurulur? Sidi Barani hezimetin., rafı araftırdık, sorduk soru,turduk. 
den sonra Garp çölü mıntakasın· Tipiye, fırtınaya yakalananlar için 
da Grazyaninin elinde en az b~ş sığıııaklar varmış gczdık ve Urkerek 
tümen kalmıştı İkisi Bardiada esır seyrettik... Saat 12, gidebiliriz dedi· 
olan tüml!n, üçü de bugün Tob· ıer ; yola koyulduk. Kar gittikçe de· 
rukta muhasara edilen tümen. l- rinleşlyor \'e derlnletUkçe de yUrl1 • 
talyan Baş Kumandanlığı ya bu memlz lmkAnı azalıyor. Kayaklan 
kuvvetleri ile Bardia hizasında ve. taktık. Yanımızda em~tar fototraf· 
ya T obruk hattında bir muharebe çı Namık ta var. Şlmdıye kadar U· 

W• d'" ·· bilirdi Eğer mey· ludağın hiç reamlnl çekmemi~ 
vdermegıh uobun~ • Ba;diada vere- - Mecburum, diyor. Oraya gidip 

an mu are esını b azifem bu 
cek idise elindeki bütün kuvvet· 1 resim almıya mec urum v 
leri buraya yığarak ve sol yanını nu lcapettırlyor. .. 
müstahkem mevkie dayayarak Kendisinde vazife uğurunda olll • 

d .. k 1 • bilirdi mu ,,.öze alanlann hail var. vucudll· 
uımunı arşı a) a · " 1 nUn ve sıhhatinin mllsalt o maması-

AK D ENİZ 

Bardianın suk u tunu hazarlıyan 
barekitm ıemuı 

Bunun için elinde zaman ve 
imkan yok idise, o halde müstah-

na rağmen vazifesini yapmak için 
ytlrUyor, tırmanıyor, terliyor ve ge· 
ne ytırtıyor. 
Ayaklımmdakl kayaklar qırla.t· 

mıya bqladı. Gittikçe yoruluyorum. 
Ne ise yorgunluk çok ırllnnedl. İşte 
şu g6rdilğt\nllz Ktra.zlı yayla, Hk O· 

tellmlZ dediler ... 
Koşarak içeri daldık. tsvlçreden 

el mecmualarda. kartlarda görml· 
~e e:ııştığımız yatık daıııftlı bir dal 

oteli ... 
Öğle yemeğimizi burada yedik. 

1 pilflv ve komposto. Hani '" 
Fasu ye, · ediğimlz 
mektep sıralarındanben Y 
mahut yemek. Fakat burada ne gU· 

Bile Burada Nekadar 

Kayak apon:ularumzdan Ekr em ve U lud aidan manzaralar 

zcl ve ne tatlılaşmış olarak karşı- ı 2000 metredeyiz. Sisin içerisinde rı 

rnıza çıktı. metre yüksekteki çamı göremlyccek 
Dağ hava8ı her .şeyi tatlılaştırır de 

diler, Bunda çok haklı imışler. Bem· 
beyaz kar, ve hattA soğ'Uk bile bura
da ne kadar taUı ... Kahvelerimizi iç· 
tikten sonra tekrar yola koyuluyo • 
ruz. Kafılede bize refakat edenler 
arasında Dağcılık KIUbUnUn faal A· 
zalanndan gazeteci B. Muea Ataş ve 
Bursa Ziraat Bankası mUdUrU B. Ha 
IOk ta var. İstediğimiz ve istenUebl· 
lecek bOtUn izahatı veriyorlar. Ve 
biz bö)1eece bir zamanlar keşişlerin 
inzivaya çekildiği bu zirveye genç 
sporcularla beraber cirit atmak için 
tırmanıyoruz. Hava ile beraber orf 
ve Adet de değişti. Merhaba diyen 
yok. Rastladığımız kimseler bizi ka· 
yak aydın diye karf!lıyorlar. 

Blrblrlle tanışmak için uzun boylu 
takdim merasimine de ha«t yok. Bu 
rada herkes arkadaştır, herkes blrbl· 
rlnl ııellmlıyablllr ve herkes blrblrile 
hiç sıkılmadan, teredd(lt etmeden ko· 

nuşablllr ... UstllnlUk, madunluk. ma· 
fevkllk gibi rütbe, ve imtiyaza yer 
veren hususiyetler de burada beyaz 
karla silınmlştlr ... Herkeste bir golf 
pantalon ve herkeste bir kayak ... 

vaziyetteyim. Kafileden bir haylı a· 
tılmı,tık. Blr krlstıana ile yanımda 
karları hallaç pamuğu gibi savuran 
genç kıza otele daha çok var mı dl· 
ye sordum gWdU : 

- ~ metre daha ytlrllyUnUz. 
Alay edıyor zannettim. 1nanma • 

mıştım. lnanrmyacaksınız. :; metre 
önilmde, koca otel .. h 

~e. çalışan dinamonun parıldat
tığı ltl.mbalann altında içiyor ve eğ
leniyoruz. 

2000 metrede her şey mlibah .... 
Koşar, oynar, içer ve eğlenebilirsi

niz. Buraya herku eğlenmek için ge
liyor. Gençlik ve spor yatağı ... 

l>'atin tepe ile otel arası 

kayakla beş dakikalık mesafe. 
Sabahleyin saatlere" tepeleri lır . 

manıyoruz bin bir tcşkUAt sır! bu 
beş dakikayı kayakla inebilmek için. 

İkinci bir tırmanış öğleyi buluyor. 
Ve bir zevk içinde, kayarak g~lr· 
mek istediğimiz günUmUzU yokuş 

tırmanmakla öldlirUyoruz. Tıpkı bir 
zerrecik tat için kılolarca keçı boy· 
nuzu yemek gibi bir şey .•• 

Bursndan yolcuları havai hatlar o-

*=(Baıtı ı lndd~) 

tir. şarka ve ıurkiyeye ait kısım- 1942 Senesine Kadar 
lar Türk mütehassıslar tarafından 
yazılacaktır. Devam Edecek 

Bir de Fransızlar tabiidir ki B 1. 12 (A A ) '-' 
k ı . J • d k d"l · d er ın, . . - ı arı res-enc ı eser erın e en ı erın en · b' bl ' Wd d T k" 
fazlaca b.-haetmişlerdir. Bu yüz· j mıB ır1 .t~ . ıg 

1
«;h. enı)~yor k·ı: I 

d F~ · 1 k 1 er ın ın a a ıyet ı ma am arı, 
en ranaaya aıt o an ısım arın 1 . .. k cd 'I Al 

I. ·ı · İt 1 d"- I evve sı gun a t ı en man • 
ngı ız. a yan ve ıger mem e- S . 

k ti · 'ki d ' I · d l ovyet ıktısat anlaşmasını ııu su· e erın ansı ope ı erın en a ın. 1 .. 1• d' 1 
k d 'k B I ret e muta un e ıyor ar: 

masına arar ver ı . u surete H "k" h"'ku b 1940 
yine ansiklopedi nisbetini muha- t 'hel.r 1 

1
1 u met, ~ul at k 

f d w · an ı an aşmayı genış etme ve 
aza e ecegız. uzatmayı uzun znmandanberi lca-

Müsbet ilimlerin de tercüme rarlaştırmışlardı. 
edilmesine karar vermiş olmamız Yeni anlaşmanın esasını bu 
yine bu nisbet meselesinden yani 1940 şubat anlaşması te,kil eder. 
yazının uzun olmamasını temin Bu da gösterir ki, her iki hüku· 
etmek gayesinden ileri gelmİ§tİr. met, iktısadi miinasebetlerinin in-

Vekiller 1 leyeti layihayı tasvip kişafından çok memnundur. Ümit. 
ettikten sonra heyet faaliyete ler tamamile tahakkuk etmiştir. 
ba~ıyacaktır. Eserin hazırlanma Yeni anlaşma ilk anlaşmanın tec. 
devresinin iki sene kadar sürmesi rübelerine dayanmaktadır. Yeni 
muhtemeldir. he evvela ansiklo- anlaşmanın tahakkuku her iki ta
pediye girecek olan maddelerin rafça kolay olacaktır. Çünkü iki 
tesbitile başlanacaktır. ) larflerin ınemleketin alakadar makamları 
ihtiva edeceği maddeler hazırlan- ve teşkilatları ile Alman firmaları 
dıktan sonra eser umumi bir tel· ve nakliyat müesseseleri vazifele
kikten geçirilecek ve bundan son. rinin ne olduğunu öğrenmİl! bu· 
ra ansiklopedinin basılmasına baş· lunuyorlar. Yeni anlaşma 1 ağus-
1 kt tos 1942 senesine kadar devam 
anaca ır. d k . 

e ece tır. 

Yukarıda söylediğim gibi lnönü 
1 

Sovyet Ruıyanm Harici Siyaseti 
Ansiklopedisi ıleride neııredilmesi Moskova, l 2 (A.A.) - İzves. 
mukarrer olan büyük ansiklope· tia gazetesi cSovyet • Alrnan dost. 
diye bir temel vazifesini görecek luk münasebetlerinin inki,afı> 

b "ki d'd T·· '-" başlığı altında yazdığı bir maka· ve u ansı ope ı e unuye ve l d d' k" e e ıyor ı: 

Şarka ait kısımlara Avrupa ansik- Sovyetler Birliğinin harici ai· 
lopedilerinden daha geniş ölçüde yasetini 19 35 martında Sovyet
bir yer verilecektir> demiştir. ler Birliğinin 1 8 inci Comarti 

tele nakletme meselesini bertaraf e
din otelle Fatin tepesi ve yahut hiç 
olmaz.sa. Cennetkaya arruıı bir Tcle
Sky yıı.pılsa da kayanlar tellere ta· 
kılarak yokuşu tırmanmaktan kur· 
tutsalar .... 

kongresinde B. Stalin söylediii 
bir nutukta güzelce tarif etmi§tir. 
O zaman B. Stalin şunları söyle· 
mişti: 

cBiz sulh taraftarıyız ve bütün 
memleketlerle j~ münasebetleri. 
mizin takviyesini arzu ediyoruz. 
Bu memleketlerin Sovyetler Birli. - Bir gün gelecek hepsi yapıla • 

cak Untldinız kırılmasın dedim... ği 'karşısında ayni vaziyeti rnuha· 
faza ettikleri müddetçe bu siya• 
sete devam edeceğiz. Bu memle· 
ketler. memleketimizin menfaat· 
!erine zarar iras etmedikçe bizden 
emin olabilirler. 

Ümidimız neden kırılacak dediler 
ve birer kuş gıbl iki ellerile iki bas
tonu iki yana sallıyarak yanımdan 

kayıp ge.;tllcr ... 

Kayakçılardan blri yarışa iştirak 

tlmek llzere kayaklarının altına aUr 
dUğü Vaksı UtUlerken anlatıyor. 

- Turist bır \"ah~i ku~tur. Ona 
her tUrlU konforu göstermelisiniz ki 
gelsin. Bursadan otele kadar yapıl
ması du,unuıen h&\"al hat temin edil· 
diğl ve burada beş otel daha yapıl· 
dığı takdirde burası TOrklyenln cen
neti olacaktır. 

Güzel bir gtineş altında parlıyan 

kar .. Saatte 70 kilometre sUraUe ka· 
• yan, uçan, atlıyan... Sonra yuvarla-

nıp bembeyaz kesilen sporcular ... 
Uludağ ... TUrklyenln cennet!. Ora· 

da gL'Çlrdfğlm gUnlcrI hasretle an-
yorum. 

SoTyetler Birliği ile hemhudut 
olan bütün memleketlerle ıyı 
komtuluk ve aulhçuluk münase
betlerini daha ziyade k uvvetlen· 
dinnek emelimizdir. Bu memle
ketler bize kartı ·ayni hiaaiyatla 
metbu olarak hareket ed erler ve 
Sovyetler Birliği devletinin h u
dutlanıu doğrudan doğruya veya 
bilvaaıta ihlale te,ebbüa etmez. 
lerıe biz bu aiyaıetimizde devam 
edeceğiz.» 

Bulgar Başvekili 
Dedi ki: == 

HELECA 
ben olduğumu faikedemezlerdi. 

1 

dan evvel size anlatayım: Ben 1 Alrait'in eski model bir otomo. 
- E.vet Alrait çok muvaffak kendi&ine bu civarda oturan b:r bili vardı. Bununla biraz sonra 

oldunuz. Bu muhakkak. Fakat gazeteci olduğumu aöyliyeceğim. Monk Chas'a, yani Ned amcanın 
bö) le insanları tebdili kıyafet et· Sizi de beni ziyarete gelmiı bir evine vardık. Bana o zamana kıt· 
tirmesini nereden öğrendiniz~ gazete muhbiri olarak tanıtaca· dar Frans'dan bahaetıtncmifti. Ben 

=*(Başı J laclde) 
detUkten sonra, bugUnkU harbin 
1914 harbinden tamamen farklı ol • 
duğunu, bu harbin yalnız ne yeni &· 

razı fethini, ne hayat sahaları temi
nini, ne de yeni pazarlar ele geçiril· 
mesinl istihdaf eylemcdlğlnl bridlr • 
ml9: <Şimdiki harp, hayat memat 
mUcadeleslne girmiş lkl dUnya ara
sında ideolojik bir harptir> demı,ur. 

ı:2 ta ve Atk Romanı 
O hala bana pheseri imiı gibi ğım. İsminiz Frantor olacak. l...i- de bir şeyler sormak istiyor, fakat 

iftiharla bakıyorc! ı. Cevap verdi: fa karıımıyacakıını:ı. Sadece ben ccaaret edemiyordum. Nihayet 0 
- Orasını söyliyemem. Fakat aual sorarsam bana cevap vere· söze bafladı: 

Amerika A vrupaya Bir Sefer 

Heyeti Gönd erecek nü ? 
Xe\·york, 12 (A.A.J - Harici alya• 
t tetkikleri cemiyeti 6.zasından B. 

Davit Poppcr dcnılştlr ki: 

<Amerika Birleşik devleUerin!ıı hi· 
maycsi, ordunun !Uzumu takdirinde 
A \•rupaya bir sefer heyeti göndere -
cek vaziyette bulunmasını icabeyle· 
mektf'dlr. Bugtln Amerika iı;ln bahl8 
mevzuu olan şey, yola çıkmakta gös· 
terdlğımlz tenhhOrO ortadan kaldıra· 
bilecek ku\'ı;ctll ve ateşli bir birlik 
'Ocuda getirmek Uzere uykudan uya
na bilmemizdir. 

Hitlerin İmparalorluiu Çabuk 
Ydulacak 

Ncvyork, 12 (A.A.) - Sabı'k Nev
york umumi valisi ve demokrat par· 
tisinin sabık RelslcUmhur namzedi 
B. Al Smlth, radyo ile n~redllen bir 
nutuk söylemiş ve c.zcUmle demlfUr 
ki: 

Bence, harp, bir çoklarm!Jl sandı· 
ğından çok daha kısa olacaktır. Eğer 
Amerika Bil'leşik devleUeri lngllte· 
reoye mUmkUn olan bUtUn yardımı 

yaparsa, HiUerln imparatorluğu, te
sis edıldiği kadar sUraUe yıkıla.c&k· 
tır. Böyle yıkılmanın alAmeUerl fim 
diden mevcuttur. Her hakiki Amerı
knlının Roosevelt in !nglltereye yar· 
dım siyasetine müzaheret edeceği nıu 
'ltakkaktır. 

Ayan Azalannm Mütalialwın 
Vaşington, 12 (A.A.) - Senato il· 

uısmm lngiltereye yardım kanunu 
hakkında izhar ettikleri mUtaıAalar 
bqka ba~kadır. 

Senatör Johnson, kanun IAylhıısr -
nın mllthlş bir şey oldutunu s6yle • 
mlşllr. 

Senatör Mekellar, İnglltcreye Roo
sevcıt \'e Kongre tarafından lllzum
lu addedilen her tOrlU yardımın ya· 
pılmasına az \"eya c;:ok mAnl olabile
cek bUtün kanunların iptalini tekil! 
etmektedir. 

SenaWr Taet, kongrenin böyle bir 
IAyıhayı kabul etmemdi icap edece· 
ğl fikrindedir. 

Senatısr Connlly, demokrasilerin 
Y•'8mast için taarruza kM1I mOca· 
dele eden miUeUere 811Ah ve mUblm· 
mat verilmesi ltlzumunu kaydeyle • 
mlştlr. 

Senatör Chandler de: 
cReislctlmhuru serbest bırakalım> 

demiştir. Chandlcr, kaybedilecek va· 
kit olmadı#I kanaatindedir. 

Kongre şefleri arasında B. Mc. 
Cormack {Demokrat) şöyle demlt 
Ur: 

B. Roosevelt Amerika intihap ctai· 
resi bUtUn memleket olan yea;t.ne a· 
damdır. 

Senator Thomas demiftlr ki: 
Kanun Jiylhuı dUnya hAdlaelerinill 

tşUlzam eltJtl 17UmulU haiz değildir. 
RelslcUmhurun malzeme dolu Am• 
rikan gemilerini mu>ıarebe bölgele· 
rlnc gönderebllmf'.Sl icabeder. 

Ademi mUdahale taraftan Hamil· 
ton Fiıth, kanun lAyfhasınm Relııl • 
cUmhura lUzumunctan razıa salah! • 
yet vermekte oldufunu söylemiş ve 
şunları llAve etmiştir: 

Böyle giderse, Amerikada Nazl.zmi 

ve Fa.tl.zmi kabul edecetımız. başı· 
mıza bir de FWırer koyacatunm an

ıa,ılıyor. yazan: Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 
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pek ısrar ederseniz bir zamanlar cekainiz. Zeki olduğunuzu anlar 
acemi bir tiyatro kumpanyasınd.- gibi oldum. Yanılmamıı olduğu
makiyajcı olarak çalııtığımı itiraf mu bana ispat etrncliainiz .. . Faz· 
ederim. la bir şey söylerniyeccğim, Kra-

- Biliyouu!\UZ ki Mis Frans'ın 
bulunduju vaziyet çok parlak de. 
ğil. Biraz evvel polis müfettişi 
Brovvn ile lconuttuğumu görmüı
tünüz, deiil mi} O anlattı: Genç 
kızın katil olduğuna inanmıyan 
hemen hemen yokmuı gibi .. b:Z. 
bunun böyle olmadığını bildiği
miz için a11l katili bulmıya çalıp. 
caiız değil mi. Mister Kraven} 
Fakat niç"n bu kadar heyecanl111. 
nız} Sakin olmanız daha faydalı 
olacaktır, buna emin olunuz. 

Başvekil stızlerlne şöyle devam ey- ============== 
lem iştir: 

. h t bırakınız. Bitir· ı XVlll 
. Benı rab:karsınız. diyordu. Odanın ortasında ikimiz de. •· 

dıkten sonra~ k !arım, al· yakta duruyorduk. Alrait bıra, 
Üst dudagım, . . nşl dı Son. ben ise aodah viaki içiyordum. 

· ayı ıle ıs an · 
nım. o acaı.p m . l r yapıttır· Adam bana bakarken adeta eae· 
ra üzerlerıne bır ~ey e rini seyreden bir sanatkar gururu 

dı. l . . b" ti Şimdi artık duyuyordu. 
- ıte ıımdı ıt • d "yerek el· - İtiraf ediniz ki iyi 1-:r iı çı· 

k . · • t •amaz 1 
ımae sızı anı} · kardım, diyordu. 

1 · · w t ·ordu Ü erın.ı uguş uru) · ki saç· zerime bol gelen mu§&mma, 
Bır de aynaya bak~yımh !mu'"· kravatın büzdüğü J-.0 1 yakalı göm 

1 .. kk "b ' sıya o .. arım mure ep gı ı l l l k siyah kıvırcılt saçlarım ve a· 
K 1 k 1 b• de ta yan e • . 

tu. a ın &§ arım ır · bıyıgw ımla cidden beni lum· 
1 bıyıklarına caıp . 

opera tenor arının d I tanı)•amıyacaktı Hatta benı 
b . b ki var ı. se er • · 

enzeyen acaıp ıyı arım . di· ·akalarnıi olan polis memurları· 
- Eyvah, ne hale geldıml > .. ..... ı. dahi rlola•sam benim 

d nın onıı ..... v 
)'e tekrar ha} kır ım. 

Ben hunun alay mı ciddi mi ven ••• Haydi. timdi iş baıına ••• 
olarak söylendiiini pek farketme. Baıka bir ~ey aöylemeden ka· 
dim. Israr da etmedim. Sadece pıya doğru ilerledi. Bir müddet 
sordum: evvelki gibi derbeder giyinmiı 

- Şimdi beni bu kıyafete sok- değildi. Arkasında mükemmel 
tuktan sonra nereye götüreceksi· İngiliz kumaşından, en iyi terzi
niz~ nin elinden çıkını§ olduğu belli 

- Evvela viski bardağınızı ho. güzel bir kostüm vardı. Kendi 
taltacaksınız. ıonra gidip Frans'ın lkendime sordum: Bu acayip adam 
amcası Mister Edvard Armitage' a da kim? 
bir ziyaret yapacağız. Fakat bu sualimin cevabını 

Ben hayretle yüzüne baktım, kendi kendime bile veremedim. 
cevap veremedim: Yolda beni evvelce Peter Kra. 

- Evet Mister Kraven, iki da. ven iken gören birçok insanlara 
kikaya kadar hareket etmemiz la- rast geldik. Frantor'a bakmadılar 
zım ... Yapmı~ olduğum planı on· hile . .. 

Dün akıam sizinle konuşurken 
ıu neticeye varmıttık değil mi~ 
Bu cinayeti ancak mirasla alaka11 
olabilecek yakın bir akraba veya 
akrabalar yamıt olabilir. Bu ka· 
naatimi bu sabahki bazı hadiseler 

'Arkas• var) 

«Biz de zuhur ec'lflbllf!ttok UıtbnaJ. 

lerl ,.e ) eni C!!Mlara lııtlnat eden ye
ni dünyanın ~JlıUklerl•I dü~a • 
mek meeburlyctlnMylı. 

cHulgar hUkthnetl f!\"\elce takip 
ettiği 'e aemerelertat 'e.rmi!J olan ı>I· 
yasetı ayni IK"balla lnkl1'Af ettınnlye 
de,·am f'decekLlr. HUkQmet bu lfeme 
relere yeııllf'rlnl ll!hf' etmek liml • 
dindedir. Bulgar milleti istikbalde de 
an'aneslne sadık kalarak hayati mn 
faatlannın müdafaası irin lcabeden 
bütün gayretleri yapa<'.aktır.• 
Başvekil Bulgar dı~ siyasetinin 

re\·lzyonlst olduğunu ,.e böyle kala
cağını kayıt ve ııaret ettikten sonrn 
nı · • .. r ml11etlnlıı Nf'ııllly n•ı h<'c' " ' 

haksıüıklarını hiçbir zaman anlıya
mıyacağını ''e unutamıyaeağını a!Sy· 
lemlş, Bulgar revlzyonl.zmlnln Dob
ruca meselesini İtalya ve Almanya
r.ın yardımı ve Romanyanrn anlayı
şı saye.sinse hal lmkAnı oldutunu ıs. 
bat eylemi~ oldutunu kaydeylemı,, 
Bulgarlstanın kom~u ve diğer dev • 
!etlerle olan m(lnasebeUerlnde son 
aylar zarfında bir değişiklik kayde
dilmediğini ilAve etmiştir. 

Dahiliye, Maliye ve mUnakalAt na· 
zrrlan da diğer 11chlrlerde nutUklar 
söyllyerek beynelmilel vaziyetin bu· 
gtlnkO safhasında Bulgarlııtanın ha 
klkt menfaatlerinin neler oldufumı 
• lldlrmtoıı , d!ı-. 
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MEMLEKET HABERLERi 1 
Dünkü Futbol 
Lig Maçları 

Yolunda Giden Çocuk .•.. 

Sivas'da ı.-, · -~ ....... ~- 'JHatay'da 
(Başı 4 tbıoüde) * 

tekrar başlamış ve 26 ıncı daki
kada SaJahaddin altıncı, 28 inci 
dakikada da Arif 7 inci Galata· 
saray gollerini kaydetmişlerdir. Partı Başkanlığı Tek Tip Ekmek 

Sıvas (Vatan) - VilAyet Cti.mhu
riyet Halk Partisi yeni devre idare 
heyeti yapt.Iğı btr toplant.Ida parti · 
idare heyeti reisliğine tekrar ittifak 
la Şakir Ummazı seçmiştir. Memle
ket ve parti işleri tizerinde çok ya
kından bUyUk alaka ve çalrşma gös
teren Şakir Ummazı tebrik eder ve 
muvaffakıyetler dileriz. 

Antakya (Vatan) - V:ali Sök 
men Süer'in reisliğinde toplanan 
komisyon Halayda ekmek buh

. , ranına meydan vermemek için mü 
· him kararlar ittihaz etmiştir. Bu a. 

yın on ikinci pazar gününden iti
baren Hatayda ekmeğin kilosu on 
iki kuruştan satılacaktır. Bu ek
mek senelerden beri muhtelif şe
hirlerde düşünülüp, tecrübeleri ya 
pılan fakat henüz tatbikat sahası. 
na isal edilmemiş olan (Tek ek-

Bu sırada da teessüfle kayde
dilecek bir hadise olmuştur: 

38 inci dakikada hakem bir 
penaltı cezası vermiş ve T opka· 
pılılar itirazda bulunmuşlardır • 
Protesto makamında da kaleciyi 1 
kaleden çıkarmışlardır. Galatasa. 
ray merkez muhacimi Gündüz 
de topu taca atmak suretile bu 
protestoya iştirak etmiştir. Dev· 
renin son dakikalarına doğru Sa
lahaddin va'Bıtasile bir gol daha 
yapan Galatasaryalılar, maçı 8 • 

* Ticaret od88I seçimi - ~hrimiz 
ticaret ve sanayi odasının yeni dev
re oda meclisi intihabı için şimdiden 
icap eden hazırlıklara ba.'}lanmıştır. 

Fakir Ailelere Kömür 
Sıvas (Vatan) - Bu yıl Halkevi 

sosyal yardım şubesi dela.leti ile fa
kir ve kimsesiz 600 muhtaç aileye 
200 ton kömür tevzi etmek üzere te
ıvekkül eden kom.ite faaliyete geçe -
rek hamiyetli halkımızdan bu kö -
mUrlerin parasını teberril sureti ile 
temin etmiştir. Her memleket işinde 
büyük bir üstünlük gösteren halkı -
ıruz bunda da üzerine düşen vazifeyi 
başarmıştır. * Kahraman ve yiğit askerlerimi
ze kışlık hediye olmak üzere orta o
kul kız talebeleri tarafından 84 par
ça eldiven, çorap hazırlanmıştır, ça
lı9J11alara devam olunuyor. 

Dokuma Tezgahlan 
Sıva.s, (Vatan) - 1ktısat Vekale

tince şehrimizde açılmasına karar 
verilen dokumacılık kursuna alt do
kuma tezgt.hları ile çıkrıklar ve yar 
dnncı malzemelerden büytik bir kıs
mı daha. hafta içinde şehrimize gel· 
miş ve ticaret ve sanayi odaısmca 
teslim alınmıştır. Kurs için vekalet 
tarafından gönderilecek muallimler 
geldikten sonra birçok köylerimizde 
kurslar açdarak köyittmöze dekluna

cılık işleri öğretilecektir. 

Avcılar Kulübü 
Şehrimiz teşekkWleri arasında 

mevsimle beraber bt1yUk çahıpna. ve 
faallyet gösteren kurumlardan biri
si de 8.fCllar klUbfldtlr. Klübün etra
fında. toplanan gençler her bafta Sı· 
vas ve çevresinde büyük bir nelilenin 
içlerini saran zevkin ateJ1l ve heye
canı içerisinde dağ, tepe .. Yamaç de
miyerek kar, kış soğuk altında. sar
sılmaz inanla sporlarına. devam et
mektedirler. 

Antakya 
Millet Mektepleri 

Antakya (Va.tan) - VilAyet dahi-
linde ve köylerde açılan 171 millet 
mektebi bu feyizli işine aza.mı: faali
yetle devam etmektedir. Bu 171 oku
la devam eden kadın erkek talebe 
miktarı 6369 dur. 
•Mektepleri tamamen ilk<>kul 'öğ -
retınenleri idare etmektedir. Her şey 
de feragatk!r ve hamiyet örneği olan 
ilkokul öğretmenlerini takdir ederiZ. 

Zeytin Fabrikaları 
Teftiş Ediliyor 

tzmır (Hususi) - Zeytincilik ka
r.unu mucibince zeytinyağı fabrikala
nnm temiz tutulması, zeytinyağı is
tihsalinde temizliğe fevkalade riayet 
olunması IAzımdır. 

Mıntaka zeytlnclllk miltehassısı 

B. Nazım Kılıç Akhisar, Kırkağaç, 
Soma, Bergama ve Dikili kaza.lan 
dahilindeki zeytinyağı fabrikalarını 

tetkik ettikten sonra Tire kazası da
hilindeki bütün fabrikaları da do -
l8.4ffiış, şehrimize dönmü11tür. Kanun! 
kontrolde görülen bazı noksanların 

sUratıe ikmal ettirilmesi için tedbir
ler alınmıştır. Zeytincilik kanununda 
yazılı hUkUmlerin tatbiki sayesinde 
bu yıl istihsal edilecek zeytinyağları 
daha temiz, fakat ayni zamanda ka
lite itibarile de daha yUksek olaca.ırı 
tır. 

Ziraat Vekilinin lzmirde 
Tetkikleri 

İzmir, {Vatan) - Zira.at Vekili 
Bay Muhlis Erkmen refikastle bera
ber Ankaradan şehrimize gelmi.Ştir. 

Vekil bayramı lzmirde geçirecektir. 
B. Muhlis Erkmen vihlyette Vali 

Fuat Tuksalm reisliğinde toplanan 
Hayvanatı ıslah komisyonunun mü
zakerelerine iştirak etmiş ~ hasfi · 
hallerde bulunmuştur. 

KomisyÔnun ruznamesi-nde vilaye
timiz dahilinde sığır neslinin ıslahı 

için yapılacak teşkilat, üretme çift
likleri ve şimdiye kadar ya.pılmış o
lan faydalı i1'ler vardır. 

Bu mUzakere~r esnasında Ziraat 
Vekilimiz kıymetli mütaı&alarda bu
lunarak faydalı direktifler vermitir. 

Bu meyanda çiftçilere tohumluk 
tt:vzli meselesi de bahis mevzuu ol -
muştur. 

-o--

. · Edirne Ticaret Odası 
Edirne (Vatan) - Vilayet 

sanayi ve ticaret odası meclis aza_ 
sının yeniden intihabı yapılmıştır. 

Yeni teşekkül eden meclis a· 
zalarından yeni reis de seçilmi§· 
tir. Reisliğe, eski reis Rifat Riza 
Vardarlı ipka ed i!m istir. 

• 

Uludağda Kayakevi 
\ ' 

Uludağda Kayak 
Müsabakaları 

mek tipi) dir. Komisyon Hatay
da tecrübe ve tetkiklere müstenid 
olarak tek ekmek süıtemini kabul 
ederek imalatına da başlatılmış
tır. Bu tip ekmek ilk defa olarak 
Hatayd.a tatbik ve kabul edilmiş 
olunuyor. Francalaya yakın bir ne 
fa sette olan (Tek tip) ekmek bü. 
tün Hatay.da büyük bir sevinçle 
karşılanmıştır. 

1:_ arış/ar İlerisi İçin Çok Zabıta Haberleri: 

O kazanmışlardır. 

Beş~ktaş - Baykoz 
Şeref stadında gÜnÜn son ma· 

çını, şampiyonanın başında giden 
Beşiktaşla l3eykoz arasında oy
nanmıştır. 

Umit Verici Bir Güzellikte 
Oldu.AlakaİleTakipEdildi 

Katillerin İzinde 

Beşiktaşta Köyiçinde oturan 
Tevfik adında birinin boğazından 
kesilmek ı.uretile öldürülmüş ola
rak bulunduğunu dün yazmıştık. 
Katillerin hüviyetleri zabıtaca tes· 
bit edilmiş yakalanmaları bir saat 
rı.eselesidir. 

F eri~un Kılıcın idaresindeki 
oyunun ilk dakikasında yapılan 
Beykoz hücumu. Beşikta§ müda· 
faasında kesilmiş ve Beşiktaşlı
lar mukabil bir hücumda Beykoz 
kalesine kadar inmişlerdir. Fa· 
kat Necminin güzel bir blokesi 
Beykozu bir golden kurtarmıştır. 

Oyunda tam bir hakimiyet ku· \1 E ~ A 1 R .. UUUOAT UNLAll~ 
ran Beşiktaşlılar biribirini takip 
eden hücumlarına Beykozlular, 
güçlükle karşı koyabilmişlerdir. 
Çok zevkli geçen oyunun 35 inci 
dakikasında bir Beşiktaş hücu
munda, Hakkının sıkı bir şütü, 
Beykoz müdafiinin koluna çarp-

Dikkatsiz Hamal mıştır. Hakem berabere giden 

Tercih sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir Israrla. bakkaJınızdl'ı' 

ÇAPAMARKA Müstahzaratını isteyiniz. 
Büyük bakkalJy& mağazalannda bulunur. 

Devlet Demiryollan ilanları 

Bursa dağcılık kulUbünUn her se
ne oldlı.ğu gibi bu sene de tertip et._ 
tiği kayak teşvik müsabakaları bü
yük bil' seyirci kütlesi önünde yapıl
mıştır. Muvaffakıyetle başarrlan bu 
mUsabakalara memleketin dört bu
cağından gelen kayakçılar iştirak 

etmiştir. 

Kadınlar ve erkekler arasında ya
pılan muka.vemet, sürat ve teknik 
itibarile çok güç olan Slallom gibi 
yarışlarda hiç Urnit edilmedik neti
celer alınmıştır. Erkekler arasında 

yapılan yarışlarda takım itibarile 
Bursa birinciliği tsta.nbul ikinci ve 
üçUncUlUğU almıştır. 

Bu sene Balkan oyunlarında yU • 
zümtizii güldüren atletlerimiz de bu· 
re.da Rıza Maksut, Gören, Muzaffer 
atletizmde olduğu gibl kayakta da. 
üstat... Ka.dmlar arasında yapzlan 
yarışı lstanbtıllular kazandı. !ki genç 
kayakçnnız iki karde.'} Jale ve Hale 
birinci ve ikinciliği kimseye verme
diler. UçUncillüğü Bursa aldı. Bayan 
Meliha. 

Sirkeci vapur iskelesi hamalla- oyunda bu hareketi penaltı ce
zasile tecziye etmek garabetini 

rından 5406 numaralı Bekir oğlu göstermiştir ve bu suretle Be-
Osman Frat'ın sırtından attığı bir k l l lk 11 k Muhammen bedeli (4000) lira olan 10000 adet küçük ve 20000 adet 
denk iskelede dolaşmakta olan şi taş ı ar i go erini azanmış-lardır. de büyük hasır süpürge {23/ 1/ 1941) Perşembe günü saat (10,45) orıtl 

Öğleden sonra yapılan ve uzun ça
lışmalardan sonra öğrenilebilecek 

Slallom yarışını da Bursa kazandı. 

Yaşo oğlu J ak' ın üzerine düşerek Devre I • O Beşiktaş lehine ne- kirk beşte Ha.yde.rpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafmdall 
sağ ayağını kırmıştır. J ak Şişli l pazarlık usulile satın alınacaktır. 

Yarışm sonunda merasimle kaza. -
nanlara mUka.fatları tevzi edildi. 

tice enmiştir. 
çocuk hastahanesine kaldırılarak İkinci devreye eiyah beyazlı- t Bu işe girmek isteyenleriıl (600) liralık kat'ı temlnat ve kanunlJll 
tedavi altına alınmış, hamal Os- ayin ett·~ v ikl b' likt it il lar çok canlı başlamışlardır ve .. 16• esa e ır e pazar k günü saatine kadar komisyon 
man yaklanarak tahkikata ba~lan. b d h ik' f b. l ınura.caatları IAznndır. 
mıştır. u ara a er ı tara ta ırer go B . ·t tn 1 k is ~-•-a'I< 

tehlikesi atlatmışlardır. Beşiktaş- t d u ışe aı şar a.me er om yonclan parasız olarak daı:;u • ........_..· 

Türk kayakçılar güzide ecnebi ka
yakçılar arasında temayüz etmiş ve 
yarışların Ası denilebilecek Avustur
yalı Hana müsabaka.yı kaybetmiştir. 

Yarışları takip etmek üzere Ulu· 
dağa gelmiş bulunan dağcılık fede
rasyonu reisi Latif Oııman genç ka
yakçılarımızı ayrı ayrı tebrik ede· 
rek ilerde çalışmaları için hepsini 
teşçi eder mahiyette nasihatler verdi. 

Küçükpa.zarda Yangın lıların hakimiyeti tam şekilde de- ı a rr. (
126

) 

Dün sabaha karşı Küçükpazar- vam etmesine rağmen devre 30 -1~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
da Mekt ka

v d k uncu dakikaya kadar golsüz geç· 
ep so gın a çı an yan- . . I 

. . d k 1 1 mıştır. Yarışçılar arasında. yer alan 'bir
çok yaşlı kayakçılar burada. bir ka
yakçmm söylediği gibi gençliğin yaş 
la ölçUJemiyeceğini Jsbat etmişlerdir. 

Akşam bütün sporcular Bursa dağ 
cı1ık klübtinUn misafiri olarak hazır
lanan büfelerde izaz olundular. 

g~n netıcesın e i i ev tamami e Bu arada Beşiktaştan Hakkt-
bır ev de kısmen yanmıştır. Ta· nın bir hücumu Beykoz müdafi
mamile yanan evler Hasana ait leri tarafından durdurulmuş ve 
16 numaralı ve Mustafaya ait 1 2 Hakkı da rakibinin üstüne hücum • 

Edirnenin Peynir istihsali 
Yeni İstihsal Mevsimi Yaklaşmış Bulunuyor 

numaralı evler, kısmen yanan da 
Ahmede ait l 4 numaralı evdir. 

Yangının neden çıktığı henüz tes. 

bit edilememiştir. Tahkikata de-

Edime (Vatan) - Peynir is
tihsal memleketi olan şehrimizde 
de peynir birdenbire piyasadan 
kayboluverdi. Son günlerde bak· 
kallara müracaat edenler hemen 
ekseriyetle «Yok, kalmadı» ceva
bile karşılaşmaktadır. 

Edirnede Et Fiyatları vam edilmektedir. Bundan başka 
Edirne (Vatan) - Son gün• Pangaltıda Dere sokağında Luizin 

]erde şehrimizde et fiyatlarında ' evinden de yangın çıkmış ise de 
bir yükselme vardır. Bir müddet söndürülmüştür 
evveline kadar 40 - 45 kuruş a· • 
rasında satılan kıvırcık eti bugün Araba Çarptı 

Bu seneki peynir istihsal mik· 
tarının geçen yıllarda olduğu gibi 
piyasanın ihtiyacına kafi gelecek 
miktardan hiç te az bulunmadığı
na ve esasen peynirimiz bir ihra
cat maddesi olmadığına göre, ge. 
rek İstanbuldaki. gerekse Edirne. 
deki peynir yokluğu hayretle kar· 
şılanmıştır. 

50 kuruştan aşağı eatılmamakta- Arabacı Mehmedin idaresinde-
dır. 

Sığır eti de 35 • 40 kuruş ara
sındadır. Hayvanların yavrulama 
zamanı olması dolayısile kasaplık
lar azaldığından bµ yükseliş ta
bii görülmektedir. 

Edirnede Neı' eli Bayram 
Edirne (Vatan) - Havanın 

müsait gitmesinden bayram şeh
rimizde iyi ve neşeli geçmiştir. 

ki yük arabası Eminönünde Ömer 

oğlu Ali Kabakulağa çarparak 

muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

Alacak Yüzünden 

Meşrutiyet mahallesinde otu
ran Niyazi Yılmaz, bir alacak 
yüzünden çıkan kavga neticesin
de ayni semtte oturan Nazım Ars
lanı bıçakla başından yaralamış-Edirnedeki peynir buhranının 

İstanbulun peynirlerimize yüksek 
fiyat vermeeinden ve peynir tüc
carlarının buna tamaen mallarını 
İstanbula satmak istemelerin.den 
ileri geldiği tahmin olunmaktadır. 

Direği Görmemi§ 
Bir seneyi mütecaviz zamandır tır. 

devam eden Avrupa harbi içinde 
ikinci defa olarak kurban hayra· 
mını harp harici vaziyette ve sul· 

Şoför Salahaddinin idaresinde

ki 1874 numaralı otomobil Tepe· 

başında bir elektrik direğine çar· 
hu selamet içerisinde tesit ediyo
ruz. Fakat. bu öyle tes'it ediştir 

Maamafih mevsim sonu yaklaş
mış ve yeni istihsal mevsimine pek 
az kalmış bulunduğuna göre, bu 
buhranın uzun sürmiyerek tücca
rın şimdilik satışında nazlı dav· 
randığı peyniri piyasaya fazlasile 
arzedeceği ümit olunabilir. 

ki, bunun amil ve saiki yalnız, parak hasara uğramıştır. 
Cümhuriyet hükumetinin başında 

Edime Elektrik Fabrikası 
Edirne (Vatan) - Elektrik 

fabdkası motör ve dinamolarının 
kurutulup temizlenerek tekrar fa ... 
aliyete getirilmesi için geceli gün
düzlü çalışmalara devam edilmek 
te olduğunu bildirmiştim. Temiz. 
leme ve kurutma ameliyesi bitiri
len bir motörlü dinamonun mon· 
tajı yapılmış ve bir iki gündür tec
rübelerine başlanmıştır. Bugüne 
kadar yapılan tecrübeler müsbet 
neticeler v<ermiştir. Bugün yapıla. 
cak olan son bir tecrübe dahi müs 
bet netice verirse bugün ve yahut 
yann şehre kısmi şekilde ceryan 
verilecek ve bu kısmi ceryan işi 
yavaş yavaş bütün şehre teşmil o
lunacaktır. 

Ayni zamanda fabrikanın mü· 
teakip su feyezanlarından masun 
kalabilmesi için binada tahkim du 
varlan inşa edilmekte ve diğer ba
zı e9a.8lı tedbirler alınmaktadır. 

bulunan kıymetli büyüklerimizle 
Milli beraberliğimizde ve kahra
man ordumuzun yüksek kuvvet ve 
kudretinde aramak lazım gelir. 

Edirnede Ekmek Fiyatı 
Edirne (Vatan) - Belediye

nin un stoku yarın biteceğine gÖ· 
re, Toprak Ofisten alınacak buğ-
dayların yeni mübayaat bedeli 
göz önünde bulundurularak ek
mek narhının yeniden tesbiti la
zım geldiği söylenmektedir. 

E.vvelce bildirdiğim üzere Top. 

rak Ofisi şehir ihtiyacı için Bele

diye emrine 300 ton buğday tah· 

sis etmiştir. 

Yeni ekmek narhı henüz tesbit 

edilmemiş olmakla beraber 14 ku 

ruştan aşağı düşmiyeceğini söyli

yenler de vardır, 

Edirnenin Erlerimize Hediyesi 

Edirne (Vatan) - Kahraman 
askerlerimize bit şükran cemilesi 
olmak üzere memleketin her ye
rinde vuku bulan giyecek eşya te-

Edirne 941 Bütçeai berruatına Edirnemi.z halkt da bü 

Edirne (Vatan) -Vilayetimi- yük bir şevkle iştirak etmiş bulun
zin 1941 yılı bütçesi hazırlıkları- maktadır. Bu işe her hayırlı işte 
na alakadar dairelerce başlanmış. olduğu gibi yine Kızılay kurumu 
tır. Vilayet Umumi Meclisinin ön ayak olmuştur. 
müzakere ve tasdikine arzedilecek Edirne halkının bugüne kadar . 
olan yeni yıl bütçesinin l 940 büt. Kızılay Kurumu şubesi vasıtasile 
çesinden farklı olmıyacağı tahmin olan pamuklu minta .. , çorap, eldi 
edilmektedir. Bununla beraber ven, kazak v,. ~ ... nila gibi muhtt' 
19 4 1 yılı bütçesinde yol inşaat ve lif eşya • ~i:ıerruatı 3 7 88 parça\ ~ 
tamiratına ait faslın ehemmiyetli bulrıı~ştur. Bundan başka 330 par 
miktarda artırılacağı anlaşılmak- ı:~ eşya Et"bank Bakır şirbetinden 
ta dır. 1 gönderilmiş bulunmaktadu . 

ŞEHİB TİYATROSU 

tstıklal Caddesinde 
KOMEDİ KISMI 

BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

PAŞA HAZRETLERİ 

1 KAŞE 

GRiPiN 
Sizi günlerce ıstırab çekmekten 

kurtarır. 

En şiddetli baş, dlş, adale 
ağrılarım, üşütmekten ml\tevel· 
lit bütün sancı ve sızrları keser. 
Nezleye, romatizmaya, kırıklı· 

ğa karşı müessirdir. 
Mideyi bozmaz. Kalbi ve böb-

rekleri yormaz. 

Lüzumunda. gün<le S adet alınır. 
Taklitlerinden sakınınız ,.e her 
yerde pullu kutuları 

isteyiniz. 
ısrarla. 

etmiştir. Beykozlular araya girmiş 
ler, fakat hakem bu harekete de 
seyirci kalmıştır. 1 

31 inci dakikada soldan açılan 
bir Beşiktaş hücumunda Hakkı, 
bir kafa vuruşile ikinci golü de 
yapmış ve oyun, bundan sonra 
bir parça sertleşmiştir. 

Biraz sonra da sağdan so1a ge· 
çen topu Şeref, Beykoz ağlarına 
takarak takımına üçüncü golü de 
kazandırmıştır ve maç ta 3 • O 
Beşiktaş lehine neticelenmiştir. 

Sokak Koşusu 
Eminönü Halkevi tarafından 

tertip edilen sokak koşuşU, kalk· 
evi ile Gülhane parkı arasında 
3000 metrelik mesafe üzerinde 
yapılmıştır. 

600 atletin iştirak ettiği bu 
müsabakada F enerbahçeden Hü 
seyin Albayraktar 6.59.4 dakika 
ile birinci. Robert Kollejden Kos. 
tandinidis iknd, Sanat mektebin
den Ahmet Hataylı üçüncü ol· 
muştur. 

Müsabakaya Kuleli lisesile Sa
nat okulu en fazla atletle iştirak 
ettiklerinden birer kupa almışlar
dır. 

ikinci Küme Maçları 
jkinci küme maçları, dün Ka

ragümrük ve Anadoluhisar saha
larında oynanmıştır. KaragÜmrük 
sahasında Şişli • Galata Gençlere 
6 • 1, Anadoluhisarında da Bey
lerbeyi • Rumelihisara hükmen, 
Anadoluhüıar • Alemdar 2 • 1, 
Hilal • Anadoluya 2 • O galip gel
mişlerdir. 

B Takım Maçları 
B. T akımlan arasında tertip 

edilen lig maçlarına Şeref ve F e· 
nerbahç~ statlarında devam edil· 
miş, Fener bahçe İstanbulspora, 
Beşiktaş Galatasaray hükmen ga
lip gelmişlerdir. 

Esnaf Hastanesi Mütkül 
Vaziyette 

Esnaf cemiyetleri senelik kongre-
lerini ayın on beşinden sonra yapa
caklardır. Cemiyet reisleri pazartesi 
gUnUnden sonra bir toplantı yaparak 
kongre gününü tesbit edecektir. 

Cemiyetin yıllık varidatı bu sene 
azalmış ve bu suretle cemiyet bazı 
güçlükler karşısında kalmıştır. Bu 
meyanda da Esnaf hastahanesinin 
idaresi müşkül bir vaziyet almıştır. 

Yenl kongrede varidat menbaları a-
ranmak üzere kararlar verilecektir. 

Kız Lisesinde Bir Toplantı 
İstanbul lise ve orta mektep 

müdı..rleri yarın İstanbul Kız lı
sesinde toplanarak, orta mektep 
ve lise talebelerinin daha verim
li bir şekilde çalıştınlması mese
l<'sİ üzerinde görü1ecektir. 

1 L+-4 

Lira 

l ılll - ıeoo-

s ıoee - 3tt0.,-

2 '1IO - llltO.-

! HO - 2000.-

8 2IPt - 20M.-
35 1'9 - 8800..-

86 ınt - ~110.-

aoo %0 - 6000.-

Türkiye it Bankuma para yabrmalda 7almz para bf· 
..:t...:-:. 1--- da ) 'L • • ~-o.u~ o~ &7JU saman ta ınınıa de deneaıif 

olwaunuz. 

Ket}ldeler: 4 Şubat, Z Ma,..., K-baralr ve lnnnbaruız h&-
1 Afust.M, S İklnclt.efrln ta- aaplanıMla en az eW lirası b~ 

rthleriJlde ;yapılır. lunanlar kura:ra dahil edW.rler 

luglalrl Proıram 
8 Program, 8,03 Ajans haberleri, 

8 ,18 Hafif program (Pl.), 8,4S Ev 
kadını - Konuşma. 

12,30 Program, 12,33 Şarkrlar, 

12,50 Aans haberleri, 13,05 Şarkı ve 
türküler, 13,20 Karışık program (PL) 

18 Program, 18,03 Radyo caz or
kestrası, 18,40 Radyo ince saz heyeti 
19,lEi P iyanist Virtüozlar (Pi.), 19,30 
Ajans haberleri, 19,45 Kadınlardan 
fasıl şarkıları, 20,15 Radyo gazetesi, 
20,4.Ei Mllzik 21 Dinleyici istekleri, 
21,30 Konu..'jma, 21,45 Radyo orkes· 
trası. 22,30 Ajans haberleri, 22,45 
Cazbant (Pl.), 23,25 Kapanış. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: Ahmeı 
Emin YAL'\IAN · Basıldığı yer: 

VATAN MATBAASI 

YAT.IS aueteıı 
İLAN F1YATLABI 

Baı)bk mUta olarak 
1 laei Sayfa Santimi 
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A1IOD8 Ucretl 
Türkiye dahlllnde: 

Senelik 8 aybk s a.ylık ~yı.ıl' 
:/ 

HOO 750 400 ıso ~· 
HarJQ memleketler: 

Senelik 8 ayblı: s a.yblı: Mu' 
..../ 

2700 1410 800 Kr. yoıtt'l' 

u 
'I 
o 
u 
b 
Q 

lı 
g 
d 

F 
n 
h 
d 
8; 

b 
y 
n 
l 
k 
b 

ı , 

a 
h 
k 
y 
n 
c! 


