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TASS ır 

Ajansınzn 
Yeni Tel zibi 

Yalancı bır dünyada yaşı
yoruz. Her haberi ıhtıy t
la karşılamak ve kat'i hü
kümler vermekte acele et-

memek lazımdır. 

Yazan: Ahmet Emın YALMAN 

Ü~ ass ajansı, insana bu dun 

. " 

.>ada değil de başka bıı 
dunyada kurutmuş bır mek anız· 
ma tcsırinı yapıyor. Arasıra ağzı· 
nr açıyor, Lkı satır ı hır tckzıp. •• 
!:>unra gene kendı alemıne dalı· 
.> or, haduıe,ere adeta yüzbınlerce 
kııometre uzaı;.tan b kar gıbı go· 
ı unu.> or ve dun.> a yuzunde sılah· 
tdn çok ziyade doğru veya yalan 
haberıerle ve şu ve}.! bu ~ekıide 
tclkınıerıe de\ nm eden mücadc
leııın &eyırcısı tavrını takınıyor. 

T ass ajansının son tekzibine 
gore yılbaşı münasebetiyle B. 
~taıın' e attedilen mesaj b:ıştanba
şa uydurma imi~. Bu gibi sözler 
ne makalede, ne de nıesaJ şeklin
de olarak Pravda gazetesiııde ve
.> a başka bir gnzetcdc çıkmamı§ ... 

Bardia'nın alınmasında !ngıl~ İmparatorluğunun her tarafından gelen kuvvetlerin büyiik yarar
lıkları görülmüıtür. Bu arada bılhassa Anzaklı kıtalar temayüz etmişlerdir. Resim, bir Anzak müf
rezesini hücuma kalkarken göstennektcdir. 

Bu~urun da pirincın taşını a· 
Yıklayın. Mesaj uydurma ise • , 111 

uydurmuş? Nıçin uydurmuş? Na
sıl dunye.ya yaymış? 

ı Bardiya 
italyanların Muka- Tes im 

Almanya 

VişiHükOmetinden 
Yeni Taleplerde 

Bulundu 
bil Taarruzlarını Oldu 

T e.kzipte dikkati celbeden .~ir 
nokta, derhal değil, üç. dört gu~
luk bir fasıladan sonra ncşrcdıl
mesidır. l:.ğer ıtin hiç bir aslı ol
masaydı tckzıbın sanıyesınde neş
rolunması beklenebılırdı. B~n.a 
'bakarak insanın hatırına şu fikır 
geııyor: Tekzıpte center~asyona! l 
vaziyetin tahıııine daır bır me&aJ 
neşredılmedığınden~ bahsolun
dugunn gore B. Stalin, acnba sırf 
~ovyct }{usyanın veya komunız.m 
partuıınin dahıli alukalan bakı· 
mından bir mesaj neşredıp de 1 

barıci tehııkeye karın gözu açık 
durmak ıuzumuntlan balı e e
rnı~ mıdır? İkı taraftan bıri buna 
kendine çekerek yayınca ve tef
sirlere gıri.şince Sovyetler Birliğı, 
buyük bir ihtiyat ve ıtina ile ta· 
kıp etmekte olduğu müstakil sı· 
yasetın icabını yapmış ve tevil 
yollu bir tekzip neşretmiştir.Prav
da gazetesinin yılhaş~ nüsha~ı bu· 
raya geiince bu bılmccenın en 
doğru hal sureti elbette buluna· 
caktır. 

Pravda'da ne dahil. ne de ha
rıç ıçın hiç hır nevi mesnj çıkma
mışsa ve haber tamamıyle u~dur· 
ma ıse uç ihtımal hatıra gelır: 

Püskürttüler 
K lisura Civarında 

Mühim Tepeler 
. İşgal Edi . .'di 

204 Esir ve Harp 
f;qalzemesi Alındı 
Atina, Ş (A.A.) - Reuter bil.. 

rlirivor· 
Son 24 saat zarfında muhasa· 

matın en mumeyyız vasıflarını J. 
talyanların gerek sahıl ve gerek 
merkez mıntakalarındn ) aptıkları 
şiddetli mukabıl taarruzlar teşkil 
etmiştıt'. Cepheden gelen son ha· 
berler, Yunanlıların hiç toprak 
kaybetmeden düşman hücumları
nı muvaffakiyetle durdukları mer 
kezindedir. 

Son günler zarfında Tepede
lcn • Klisura mıntaknsında ııiddet
)j muharebeler cereyan etmiştir. 
Klisura cıvarındaki mühım tepe· 

**O>C\amı: ba.:;, :sü. :ı tc 

ltalyada 

Halk1n Maneviyatını 
Yükseltmiye 
Calışıyorlar 
' 

Akdeni zde Bir 
Mihver Taarruzu 
Yapılacakmış 

Bırıncısı, f ngiliz propagandası. 
nın bunu uydurmasıdır. Yala~l~
rın harp makaatları için mermı d_ı
ye kullanıldığı bu zamanda hıç 
bir memleket propagandasının 
yüzde yüz doğru söylediği iddia 
edilemez. Kör kadı ölçüsünde 
doğruluk, karoı tarafa meydanı 
bomboş bırakmak olur. Fakat 
uydurmadan uydum1aya fark var
dır. lki gün sonra tekzip edilecek 
haberi tamamiyle uydurmak, bu· 
gün f(iyle müsait bir tesir yap· 
mak için yarın bir tekzip karşı· 
ısında bunun on misli fena tesiri 
göze almak demektir. Bu pek 
zararlı bir propaganda usulü o 
lur. İngilız kaynaklarının başlıca 
sermayesi, güven olduğu için 
böyle bir yol tutmayı zararlı sa
yacaklarına şüphe edilemez. 

Blıl. 5 (A.A.) - Basler Nachrich
ten gazetesinin Roma muhabiri, ltal· 
yad:ı, halkın ma.nevlyntmı yUkselt
mek için bUyUk faaliyet sarfcdlldlği· 
ni bildirmekte ve Roma siyası mah • 
fillerinin yakında, Sllvey;ı mıntakası 
da dahil olmak llz<'re. Akdcnlzde bU· 
y{lk bır mihver taarruzunun vukua 
geleceğıni tahmin cdılmektc olduğu· 
nu ııo.ve <'ylcmektedır. 

15 Bin ltalyan 
Esir Alındı MONT- CENİS 

Demir yolunun 
Kontrolünü İstiyor 

Vişi Hükumetinin 
Y aziyeti Karanlık 
Londra, 5 (A.A.) - Röy-

t r'in diplcll)ııt' 1 bıldı· 
riyor: 

cAlmanyanın, Vıchy hukume· 
tinden Mont-Cenis demiryolunun 
kontrolunu istediği haberi. Lon-

Mısırd.:ki İngiliz kuvvetleri 
1 
drada büyük bir alaka uyandır-

_Bafkumandanı General Wavel mıştır. 

Kahire, 5 (A.A.) -Orta Şark cMont-Cenis yolu, Fransa ile 
lngila umumi karargibının tebli- İtalya arasında en kısa yoldur ve 
ği: mühim miktarda asker ve mühim· 

Dün, gece basmadan evvel, m.at treni geçirilmeye müsaittir. 
Bardiyanın bütün tiınal mmtakası- Bu yolun elde edilmesi, mih· 
nı tutan İtalyan kıtaları, teslim ver faaliyetini daha müessir bir 
olmaya mecbur edilmiılerdir. Ön· hnle koyacaktır. Çünkü Almanya 
cülerimiz Bardiynrun ta içerisine ile lmlya arasındaki tek demir· 
gİrrnİflerdir. yolu Brener' den geçmektedır. 
Düıman müdahası timdi ce- Bu yol aylardanber.i azami ola· 

nubu §lU'ki mıntakasının dıı $&ha- rak kullanılmaktadır. 
sına inbiaar etmektedir. «Eğer Almanya, ltalyaya ınü-

Dü,mandan 15 bin esir alın- him yardımda bulunmayı kar r· 
mıt bulunuyor. Mukavemet eden !aştırdı ise ikınci bır demiryoluna 
Jerin temizlenmesi hareketi mem- ihtiyacı vardır. Vichy hükumeti
nuniyet verici bir tarzde devam nın, mütareke ahkamına mugayir 
etmektedir. olan bu teklıfi kabul edip etmiye-

Sudan hududunda vaziyet de- ı ceği malum değildir. Vichy' deki 
ğifmemiıtir. vaziyet çok karanlıktır, hatta ka· 

Kerıyanm tima1inde hudut mın bınenın vaziyeti de ... Faııist ta
takuında devriyelerimiz faaliyet- raf tarı Baudouin' İn istifası hariç, 
lerine devam ediyorlar. me§kıjk kalmakta berdevamdır. 

(De\anu: Sa. 3. Sü. 7 de)* Son haberlere göre, Vıchy' deki 
============= vaziyet, lngiltere \ müttefikleri 

H a r il c ,. y e v 8 k ı· ı ı· için cesaret kırıcı bir mahiyette 

Dün Şehrimize Geldi 
Hariciye Vekili Şükrü Saroçoğ

lu dün sabah Ankara trenile oeh
rimize gelmiş ve Parkotele inmi~. 
tir. 

Vekil öğleden sonra Şeref sta• 
dına giderek birinci küme lig 
maçlarını seyretmiştir. 

(De\·anıı: ısa. S. :su. 6 da)** 

Amerika Donanması 

Yeni Gemilerle 
Takviye 
Ediliyor 

lkınci bır ıhtimal karşı tarafın 
bunu uydurarak lngiliz propa 
gandasmın önüne yem diye at· 
ması ve tekzip ihtimali karfjısındli 
lngilizlerin yayım kaynakları hak
kında şüphe uyanacağını iptid.:.ı
dan hesaplamasıdır. Bu harpte 
bu yolda ku~na~.lı~~arın pek ç.ok 1 
mısalleri görulmuşt.ür. 1 

Üçüncü bir ihtımal de mesela 
Amerikada heyecan ticareti .ya
pan gazetelerin bunu tamamıyle 
uydurmuş olmalandır. Bu gaze· 

Dünkü Spor Hareketleri 35 Bin Tonluk 
iki Zırhlı 

Hizmete Giriyor 

1 • b "yu"k serlevhalarla neş· te erın u w l 
rettikleri haberin dogru 0 ması 

h. 1• gelmez. Ustalıkla uy· 
ıç azım .. dd 

durulması ve bir l.;ac; sa~t m~ et 
ortalığı velveleye ~er~ırere · ga-
zeteyi sattırması kiı.fidır. w 

Bu ihtimallerden hangisi dcgru 
h A d' d rıkaraca• olursa olsun. a e en " l ı 

~ . d . Çok ya ancı 1 
gımız netıce şu ur. • 
bir dünyada yaşıyoruz. Hoşu.~u
za gitsin, gitmesin, her hah.7r~. ıh· 
tiyatla karşılamak ve kati hukur
ler vermekte acdc etmemek a · 
zımdır. 

BAR~ VAZİYETİ 
3 Üncü Sa.lif aınızda 

B iktaf _ Vefa maçından heyecanlı bir an; 
e§ Spor sahifemizdcdir 

' 

Va.ı,ıngton, 5 (A.A.) - D. N . B. 

1!1"1•lllıl~ iblldirıyor : 
Mebusan n1ccı1sı b hrıyc cncUmenl 

ret l B Vln o'l bcYanattn bulunarak 

1 
Amerika donanmasının bu ne ycnı 
gemılcrlc \C bu arada lkı saffıharp 

1 zıı·hlı ile l<LkviyC Cdılecrğını oyJc • 
, miştıı·. 

North ç:arolın<' ve \Vashlngton &at 
1 !ıharp zırhlılun bu Yaz hizmete glrc
cektır. Bunlnnn her biıi 35,000 ton

( luktur. Bu sıırcUe Amcı ıka donan • ••i! ınasınm saffıhnl'P ?.ırhlılaı ının sayı
sı 17 Y'' çıkncnklır Bundan bn.şka 
yapılır.ıtkta olnn v~ya slpa.rış <'dılcn 

15 sarfıharp znhlı'.:lı d'ih::ı \ dır 

Yardımca Gemilere Büyük 
Ebemıniyet Veriliyor 

Ncvyork, 5 (A.A. ) B. Waltcr 
*(DC\'Jlnll: Sa. 3, SO. 6 da) 

A k rada Mehmetcik Günü 
l 

Bir Günde 40,000 Parça 
Eşya Toplandı 

Hediyelerin Toplanmasında 120 Kız 
Talebemiz de Vazife Aldı 

Ankara, 5 (Hususi muhabiri
mızden) - Bu sabah saat dokuz 
buçuktan itibaren Parti ve Kızılay 
le kilatının seçtiği memurlar An
karanın bütln mahallelerıni dola. 
şarak hudutlarımızı bekleyen kah
raman askerlerimiz için evlerde 
hazırlanmış olan hediyderı top
lamaya başlamışlardır. Bu hedi
yeledn toplanma i~inde gönüllü 

olarak Ankaranın orta, lise ve dan kuvvet alarak bütün memle· 
yük~k tahsil gençliğinden yüz kette birer Mehmetçik günü la 
yırmi genç kız da vazife almışlar- pılmasını kararlaştırmı tır. Bu 
dır. Bu mesaı fasıla ız olarak saat hususta Parti ve Kızılay te kıl;itı 
on altı.> a kadar de\am etmiş ve na icap eden dırektıfler \erilecek. 
pek mühim miktarda eşya toplan. 
mı hr. Şımdiy<" kadar sa; ılabilen tır. 
hediyelerin mıktan 40,000 parça- Ankaranın Mehmetçık guııJ 
yı geçmektedir. halkımızın a kerlerimız olan de 

Parti ve Kıı:ılny teskilatı bas 1 rın se\'gisinin bır tezahürü adde 
şehrın gösterdiği bu geniş alaka- ı dılmektedır. 

~================= 

ltalyan Propaganda ·--

Usullerine 
Bir Misal Daha 

Bir Makalemiz Tahrif 
Edilnıiş, İtalyan Hal
kına Verilecek 1 eselli 

Kırıntısz Haline 

come una. colonia 
IS':C'ANBUL, 20. Un ınviato 

spe_c·ıa.le pel gio·rn,fJle c Vatan·» 
scrıv.e ehe durante il suo recente 
soggıorno a jfalta

1 
ha· potuto con

sta~are gli inaudıti metodi adot· 
tat1. dagli i!ıgl.esı 1ıei ·conf?·onti .del· 

Konubnuş ltı P<!,POlaZ?fJ1ıe. m.al~~~ 1 rt.ıilitqtı 
A k d b

. k .. . c· Giomale d'Italia'da Vatan hakkında Ç'lkan tahrifli yazının başlığı 
n ·ara an ır ·anımız, ıor-

nale d'İtalia gazetesinin 21 llkka. ,Yorlar. Krn!içe Vi~~ory~'nın hatı. kullanabilmek için bunu (Vatan) 
nun tarihli nüshasında çıkan bir ralarınd~ bıle lngılız mu.stemleke muhabirlerinden birinin bır kaç 
yazının aslını ve tercumesini bize ananclerı hakkında tenkıtler var- gÜn evvel Malta'yı ziyaret edere 
öndermiııtir Bl1 yazı 1stanbu\dan dır. lngilizler için kusurlarını gör- oradan yazdıgı bir mektup d" c 

çekilmış bir telgraf şeklındedır. mc. go ttlmek ayıp hır ey gostermekten çekınmemıtbr. H ı. 
Ceçcnlerde dngilizlcrin kendi degıl, en haklı bir iftıhar mevzuu. buki makalemizde zikri geçen 

kendılerine kar ı knzandıkları en dur!. miifahedeler bundan tam yİrmi 
büyük zafer> başlıklı bir makale talyan ~azeteleri, lngilizlerin sene evvdisinc aittir! 
yazmıstık. Bu makale, Hint umu- bu kuvv~ılı tar?flarını ~n!ama· Eğer halkı avutmak İçin böyı<' 
mi valisinin, Hindistana; domin· d!~l~rı .ıç.ı~ }nsıltere~e hala bu· tescili kırıntılarına ;htiyaçları var
yonlara mahsus idare ııeklinin ve- cun ılen surulen tenkıtlerle sütun- sa ve bu maksatla hakikati tah 

·1 ğ" h kk d k' b .. lar dolduruyorlar ve halka bu sa- . 
rı ece ı a ın a ı eyanatı uze- d I nhe bu kadar ileri gidecek h' 
rine yazılmıştı. Eski :zamanlarda Yl e e cesaret vermeye ça ı ıyor· hale "el . 1 k k b'.r 
1. ·1· .. t 1 k 'd . d ar. ., mı erse ço acınaca ır 
ngı ız mus eme e ı aresın e (G. al 'İ Ii . . k'd 1 

mevcut bazı fena ananeleri ileri 1:°~ e d .. ta a)~ hızım ma· mev 1 c 0 duklarına hükmetmek 
sürüyor ve lngilizlcrin bunları ye- kalemızı de böyle b1r maksatla icap eder. 
nerek Hindistan hakkında geniş 
bir siyasete varmış olmaları, ken
dı kendilerine karşı kazanabile
cekleri zaferlerden en büyüğü di
ye gösteriliyordu. 

Makalemizde izah ettiğimiz 
gibi her insan ve her millet bir
düziye kendi kendine zaferler ka
zanmaya muhtaçtrr. Bazı memle
ketler tenkit kapılarını açık tu
tarlar, mevcut kusurların tenkit 
edilmesini hoş görürler ve bu sa· 
yede her hatayı günün birinde 
tamir etmek imkanına kavu~ur
lar. Halbuki totaliter memleket
ler, her §CYİ pembe görürler ve 
gösterirler, hatayı ağza aldırmaz
lar, bu yüzden de kendi kendile· 
rini birdüziye aldatırlar. 

• Eski İngiliz müstemleke anane· 
leri hakkında yazdığımız tenkit
ler lngilizlcr için de meçhul ve 
yabancı bir şey değildir. Bunlar
dan yüz misli şiddetlisini bizzat 
İngilizler yaznu~lardır ve yazı· 

Yakında Hava 
Denemesi yapılacak 
Halk Tarafından Korunma T ed
birleri için Alınan Malzeme 

Zıyaa Uğrahlmamalıdır 
Ankara, 5 (Hususi muhabiri- zıye.a uğramaması ve haikımızın 

mizden) - Hükumet pasif ko- devamlı bir teyakkuz içinde bu
nınma tedbirleri etrafında alın· lunmasını temin iç.in bugünlerde 
mı§ olan kararlan peyderpey tat· bir hava denemesi yapmayı ka· 
bika pek yakında başlayaeaktır. rarla§tırmı hr. Bu hususta bütün 
Halk tarafından korunma tedbir· vilüyetlere icap eden direktifler 
leri için alınını olan malzemenin ı verilmek üzeredir. 

KURBAN ARIFF.slNDE: 
- Ey ihtimamla besleT.p büyüttüğüm kuzuaıium; hen •na kurban ohn&dan aen baüpı 

lrurbıınım ol!. 
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Jçinizde Benimle Bile Sınıra 
Varıp Ôç Almayı Göze 

Alan Var mı ? Diye Haykırdı. 

Sözünün sonlarına doğru: 
- Ben m de üstüme çullandı

'· suratıma necaset ııvayıp bir 
a garıla burnumu uçurarak 

r pa a agalarına selam götür> 
ıp ıaldılar. Üç ay yollarda sü· 

ne aurtine buraya kadar gel· 
dam. Erzurumdan, Sıvaıtan, Ma· 
at adan. Ankaraclan seçerken O• 

an bıtenleri uncak heylerine, oy· 
mak aaalarına anlattım. Kimi be

falabya yatırıp bir temiz kö-
ek çektı. Kimi yerde de üıtümü 
apmı arabp pnimet artıiı var 

mı dıye zorladılar ve .... 
Ham yerinden fırladı ve heri· 

ın auratmclaki çaputu hir hamle· 
de çekıp çık.rc:lı. Cördtiiü ve o• 
u a beraber herkeeia c:le deh· 
tle onune eerilen ..,., anlatılaa 

acaalann canlı hir mialini tetkil 
dıyordu. Bu hiklyeyi anlatan a• 
damın burnu keıikti. Bunu aör· 
dükten sonra Hızır etrafındakileri 

zdu: 
- Masal dinlemek avratlarla 

sabılere yaluıır. Erlere preken 
bu kahbelıklerin önüne seçmek· 
tır içinizde benimle bile aınıra 
varıp aç almayı ıozüne alan var 
mı? 

Oıye haykırdı. 
Kahvede otuza yakın adam ve 

unların arasında Kiirthane c:lö· 
u..,. Hızın yakından tanıyanlar 
a vardı. 

Duraunla Veli aialarının aor• 
auna lebbeyk dediler ve onlan 

KOren on kadar senç te yerlerin· 
den fırlayıp Hwrm karıı11na di
luldiler. Onları tatlı bir tebeuüm· 
e ıu~dukten sonra geri kalanla· 

ok gibi .kahveden fırlayıp Zeyre· 
iin yolunu tuttu ve az sonra Ha· 
san Ağanın evinin kapı tokmağı
nı hızlı hızlı vurdu. 

Hasan umulmadık bir zamanda 
Hızırın eelmesinden endişelenmiş. 
ti ve bu ıebeple: 

- Hayır ola evlat, diye aordu. 
Hızır içeri sirip kapıyı örterek: 
- Elbette ki hayır için geldik. 

Sen ve diier afalar mal ve me· 
nalimiz, mülk ve millet uirunda 
feda olıun der yatırdınız. Bizler 
canımızı yurda fedaya and eyle· 
ciik. ve etrafımıza birçok kifiyi 
cemedip hududa revan olmıya 
karar verdik. Şu andan öte yijit 
devtirmiye koyulduk. lalambul. 
dan yüz kitiyle çıkum T ebrize 
deiin binleri aprız. Senden dile
iim de toldur ki, tez bize azık 
tedariki için para cemine baıhyL 
ıı2. Yollarda köy basıp, han yıkıp, 
henüman söndürerek yürümek 
muradımız değildir. Akçemizle 
ekmek alıp, et tcdar'k eyliyerek 
kuı misali yol almak iktiza eder. 

Diye tasavvurlarını izah etti. 
Ha1anla Hızınn mükalemesi uzun 
.Urmedi ve ihtinrclan: 

- Vafir akçe toplarım. Ken
dimde, akrabamda ve ehibbam• 
da olanlara sözüm geçer, ondan 
ötesi için de bir hayli çalışırım. 

Vaadini aldı. Hızır evden ayrı· 
lırken Hasan onun koynuna bir 
kaç kese ııkııtırdı ve: 

- Etrafına topladıklarını fim. 
diden inama ba§la, dedi. 

Haun, Hızırı tasarladığı iıten 
caydırmak mümkün olmadıiını 
hilivorclu ve hiç kimse bulamasa ra: .,, 

_ Burada olan Jlflan bqka da iki upğile yola çıkacağını mu-
yerlerde de yayıp gezerainiz. llle bakak prüyordu. 

lakin aramıza katılmıyanlar Hızır rastıeldiiine çarparak 
u çeıit it hakkında dudak kıpır· hızlı adımlarla Etmeydanına dön· 
atıraa alımallah kazıia vurup, dü ve kahvenin geniı bahçesinin 

deriaıni yuzerım. s... on, y0z. :::!:fü. tıklım dolmuı olduiunu 
m: artık lallmholcla ,kaç yiğit .-

ki "t · Bunların çoğu Kağıthane dö-ar arkama ta atıp yoıa revan 
lacağız. lıidecekıiniz ~ :J&m•n nüşü Hızırın dövüşünü gören ve 
er bitirecejiz. kiiçük mavunada çarpı§anlardan. 
Ve sonra tekrar a7ap lı:.alkan· dı. 

ara dönerek: Çok geçmeden Veli, az sonra 
_Tez kahvelere, hanlara, ha- da Dursun ıeldiler. Onlar da yan. 

amlara daiıhn, her bireriniz larında yirmiyi geçen adam getir· 
kendinize birkaç yiğit yoldaş bu- mitlerdi. Hızır gelenleri öte yan· 
un. Bu andan ıeru burayı kendi- daki kahvelere yerleıtirip her 
ıze duralc eyledik. Beni her an kahvedeki gruplarla ayn ayrı ko. 

burada bulununuz. Azığı olmı- nuştu ve akşam üzeri de hepsinin 
yanlar öyün)erde bura gelıünler. eline birer ıomun tutuıturarak, 
Sen Veli ve een Dursun sizler da. feıdillll 1ıünü yine toplanmak ka
hı dört yanı dolaııp belleriniz yü. rarile daiıldılar. 
zer yijit delikanlı ayartın. Sefere XI 
çıkacaiız, sefere! 1.. Memlekette yeni yeni projeler 

Diye haykırdı. Dursun ve Veli tatbik ederek Türklüğe eski tan 
birer gölge gibi süzüldüler: geri ve terefini bu ıuretle iade etmek 
kalan delikanhlar ela diz çöküp tasavvurları yürümemitti. 
el öperek dajıldılu ve Hwr da I (Ark.ası yar) 

il -
- ilana ne lüzum var! •• Bundan venlr,. ona dayamrrm. be hiçbir za.. 

Mnn ~bir teldUlml reddetmlye man boyun tıtecek 'e şelaatlnbıe ar-
lllllktedlr detilala ki!.. tıDM9k değilim Bfoyefendl? .. 

_ Ay! Bunan lebeblni a..ı ede1'!· "\·e ha\'lılunu kapıp ,ıicletle ;)Ürü • 
llr miyim f.. mele lıı.edl. Fakat i"afr~t kolunu ö-

- ÇUaldl dlQ'aucak, ~ nüne germı, \e bu hamleJe mı\nl ol
ldgblr ;ytırln llalmadı- Benim ller w- mnl}tu: 
.-rtm olm'l• .e her emri._ n. - llml alfe& Piraye!.. Emlu ol 

.e.17e mec"8nU!.. ı•tb=hl!rla • ..,.... ...... bllmJyo • 
..... m lıeca IUdefJ ..,,... 'ı• ..-.. o.lla ....... aena U,.. dlQ'· 

,.... ... 9Öll! ..... prlp bir lllDÇ ..... dtl -
Geme im .... ·- acataa .. lılllt ...... ........ ....returdL Rlçblrl-
... , •• ...,.. ........ ~ _.... ....... '" _.... 7olı... s. "8111. 
~· biç te ~ti. .,_ llMdn emrine tibl o~ ... Çlln 

Ona hakaret ve nefret dolu bir ktl _.. wbWai- Çtinllü -- pe-
.....,._ aüurek: reıııtl'I ediyorum ... 

- Y-*!.. Beti; ... "hb .... .._. ,...._. ..,...... ........ 

ŞEHiR HABE LERI 

K&tihi Profe.ar Fahnttin Kerim ve dünkU lconpede hazır bulunanlar 

Y eşilagın Senelik Kongresi 
Cemiyete 

ı Y eıilily cemiyetinin senelik 
' kongresi dün sant on buçukta E
minönü Halkevı salonunda top· 
lanmııtır. 

istiklal marıını müteakıp ikinci 
reis 1. Zati içtimaı açmıı ve idare 
heyetinin bir aenelik hesap ve fa· 
aliyct raporu okonmuftur. Cemi· 
yet Um'-"!Iİ Katibi Profee6r Fah
rettin Kerim, Yeşil ayın memleket 
dahil ve haricinde gösterdiği faa
liyeti anlattıktan sonra, cemiyetin 
faaliyetine yardım etmiı olan 

Yeni Giren 120 Gence Yemin Ettirildi 
Türk matbuatına tetekkür etmİf· j idare heytinin raporundan aon· 
tir. Rapora nazaran cemiyet, yeni ra, konıre reiıliiine Profesör Ha· 
olarak temıil ve müzik ıubeleri run Retit aeçilmit ve müzakereye 
açmııtır. idare heyeti, önümüzde. baılanmııtır. 
ki eene zrfında: Azadan verem diapaneeri bat· 

1 - Meyhanelerin erken ka· hekimi doktor Mustafa Tallt, rad 
panma11na; yodaki rakı ve meyhane prkıla· 

2 - Halka alkol yerine meyva ruaa bir nihayet verilmeainin temi· 
ıuyu verilmesine: ninl, idare heyeti azamndan Ca· 

3 - HükGmet tarafından bir zanfer sigara kullanılma11nın ö· 
meyva suyu fabrikuı teeisine; 

4 - Alkolün içki yerine, ben· 
zinle kar11tırılarak kullanılmalllla 
çalışacaktır. 

nüne geçilmesini istemittir. 
Bundan sonra, bu acqe cemiye. 

te kayıt için müracaat eden üçü 

kız ve yüz on yecliıi erkek olmak 
üzere yüz yirmi gence yemin el· 
tirilmiftir. 

Yapılan bir teklif üzerine Mıl· 
li Şefe, Meclis reisine, Bqvekile, 
Maretala, Sıhhat ve Maarif Ve• 
killerine, Parti Genel Sekreterine, 
Müıtakil arup reiıine ve lıtanbul 
Valiıine tazinı telanflan çekihne
aine karar verilerek idare heyeti 
intihabı yapılmıı, reialiie Profe· 
tör Mazhar Uıman, Umumi Ka• 
tipliie de Profesör Fahrettin Ke
rim seçilmiştir. 

Yeni Yapllacak Demiryollarımız Askeri Hizmetin Uzatılması Kanunu 
Bozöyük - lnegöl, Bursa - Mudanya, 

Bursa - Okçugöl Hatları 
Proje Bayram Ertesi Müzakere Edilecek 
Ankara, S (Huauıi muhabiri-, Silah altında bulunan 335 

nıizden telefonla) - Büyük Mil- doğumlular ve bu doiumlularla 
let Mecliainde yarın, yeni intihap muameleye tlbi efradın hizmet 
edilen mebualer tahlif edilecek· müddetlerinin bir sene uzatılması 
)erdir. B~d!n aonra Mec~İI ~u~· için asker mükellefiyeti kanununa 

Hük6metimizin takip etmekte 1 bazı mıntakalanndaki rampalar 
olduiu demiryollar siyaseti, aynı hafifletilmit ve cüzeralh tadil e· 
ehemmiyetle devam etmektedir. dilmi§tir. Bu ıuretle aittikçe faz· 

Evvelce demiryollarımız 3286 lalqan münakalata mani tqkil C• 

kilometre idi. Buna illve olarak den haller kalkmııtır. namedekı dıger meaelelerı goru• k k • . . b t 
k bayramert-ı· aon bı'r ı'ç· e anun proJesının ayr.mı a· fCCe ve - . .. 159 kilometrelik Diyarbakır • Nafıa Vekaleti, iktısadf bakım. 

Cizre hattının inşaaına devam e· dan ehemmiyetlerini aözönünde 
dilmektedir. Elizıi • lran hattı· tutarak ilk planda inıasına baı· 
nın be~ milyon liraya ihale edilen )anması icap eden bazı demiryol-
70 kilometrelik kısmının da inta· !arının istikşafını ikmal ettirmiı· 
sına, kıs mevaimin~ raimen, ya· tir. Bunlar Bozöyük • lnegöl, 
kında baılanacaktır. Bu hat Uluı Bursa • Mudanya, Bursa • Okçu· 
ve Palu ovalarından geçecektir. göldür. 

Diier taraftan meml,&ette ma· Adapazarı • Bolu, İemetpa§a 

tima akdederek kıt tatiline baıla- kıp eden toplantıda muzakere ve 
yacaktır. kabul edilımeei muhtemeldir. 

Hataylı 

Mütekait ve tetim· 
!erin Maaşları 

Bir Kanun 
Üç ..Sene Uzatılıyor 

den kömürü iıtihaalini arttırmak, hattının "Boluya JCadar olan arızalı 
iktıaadi durumu 1ıenifletmek mak- k11mının haritaları hazırlanmıştır. 
Ndiyle Filyos • Ereili hattının Nafıa Vekaletinin ilkbahara doğ. 
Kozluya kadar uzatılması için ya· ru bunların ve diğerlerinin ikmali 
pılmakta olan inpat tona ermek faaliyetine geçeceii kuvvetle tah. 
üzereclir. Ayrıca Aydın hatının min edilir. 

Ankara, S (Huauat muhabiri· 
mizden) - Hükt\met Hatayın 

ilhakı için hiyar haklannı Suriye 
ve Lübnan lehine kuJlanmamıı o. 
lan askeri ve mülki mütekait ve 
yetimlere ait maa§lar hakkındaki 
bir kanun projesi hazırlayarak 

Mecliae aevketmiftir. Kanun pro· 
jeaine nazaran bu kabil Hataylı
lann sakıt Osmanlı hükGmetiyle 
Suriye, Lübnan ve Hatay hüku· 
metleri nezdinde aeçen hizmetleri 
de nazan itibara alınarak tekaüt 
ve yetim maaılan için müktesep 
hale addolunacak, Cümhuriyel 
Türkiyesinin diier mütekait ve 
yetimleri eu11 dahilinde kendile· 
rine maaı bağlanacaktır. 

Ankara, S (Hususi muhabirı. 
mizden) - Bütçeleri huıusi k.a· 
nunlarla teıkil olunan bankalar 
hariç, umumi bütçeye dahil veya 
mülhak bütçeli daireler, hükmi 
tahıiyeti haiz aerJMyeleri devle· 
te ait müeaaeaelerle hieaelerinin 
büyük bir kıamı devlete ait ıirket. 
ler, vilayet huauai idareleri, bele· 
diyeler ve amme menfeatlerine 
hldim cemiyetlerin nakit mevcut. 
lannı Cümhuriyet Merkez Ban· 
ka11na yatırmalan hakkındaki ka· 
nunun üç sene daha uzatılmaaı 
kararlaıtırılarak yeni bir proje 
hazırlanmıı ve encümenler tara• 
fından tetkik edilerek Büyük 
Millet Meclisi umumi heyetine 
eevk.edilmittir. 

Uludağa Akın Devam Ediyor 
Gazeteciler Bayramda Yapılacak Kayak 

Yarışlarını T akibedecekler 
Bir kaç gün evvel yazmııtık. 1 yatak tedarik edilerek otele nak· 

Tatilden istifade ederek dai ve !edilecektir. 
kayak sporu yapmak üzere Bu~- Uludağa son gidenler arasında 
saya gidenlerin sayısı 200 ü geçı. Galatasaraylı kayakçılarla latan-

yo~:ber aldığımıza göre, latan· buldan bir çok ecnebiler bulun· 
bul ve Ankaradan tekrar kala~a- maktadır. 
lık gruplar halinde Uludaia akın ---o---- Kurban 
devam etmektedir. p• d 

Uludağ kulübü bu kalabalığı Jyasa 8 Bayramı Hazırlıkları barındıracak yerler hazırlamakta· 
dır. Kayakçılar imkan nisbctincle Az Bulunan Mallar 
otellere yerleııtirileceklcrdir. Asker Ailelerine Kurban bayram1 dolayıaiyle la

tanbula muhtelif mıntakelardaD 
koyun sürüleri gelmektedir. Kur· 
ban fiatları bu aene, diier eenele
re nazaran daha fiatlıd!r. 

Bayramın birinci günü için la
tan buldan davet edilen gazeteci
ler, bayramda yapılacak olan ka
yak yarıılarını takip edeceklerdir. 
Gzeteciler Çelikpalasa misafir e· 
dilerek bayramın ikinci günü U
ludağa çıkacaklardır. 

Bu sene görülen bu raibet yÜ· 
zünden Uludağ otelinde yer kal· 
mamıttır. Kayakevinin, Kulüp o· 
telinin daha alabilecekleri miktar 
için tertibat yapılmaktadır. Ki· 
razlıyayla Oağevinden karyola ve 

rak onu itti: 
- Çok rica ederim de\ am etmeyi· 

nls, dedi; çünkü her ıtö:ıünüz bir par 
ça dalaa alzl cözibnden dU,.ürüyor ... 

-Bua M'-1 Plra~e!. Beni yakma!. 
- Of!- Ba rtUtlnç ıMimlerl sarfet-

mekten va& Pffnlz. Valna bana de-
111. •,.atta lıerkeae sWllnç olacak111-....._ 

s.ıte& lllnn dardu. ince kafları 
~ ~tr. Töztlnde )ine mm
tarlp hatlar pefda nhıyor, ctudakları 
tltremlye '-9hyordu. 

- Dem"k IMır şeye ratmen l'lde· 
<"eksin liyle mi ! . Dedi. Fakat sonra 
pltman olunun ... 

- Hiçbir zaman!. 
- Seninle ne kadar bahtiyar nla-

calltık... 011,un bir kere.. Bir yu • 
vamız ola<-&.kh, 11onra l &\ rulanmrs. • 

Fakat Pll'a,J9 onu dlnlemllordu bi
le... Karşı kaldmma atlamlt} 11iiratle 
aukl&fl)'Ordu. 

Gmç iMiam lalrbç MDQ'e teredftt 
ettnrten 90nra lrat"t ltlr utmle atıl
dı 'e çok geçmeden genç kıza yetltl: 

- Gel inat rtme Piraye!.. Sana 
JalYU'IJorum- Uerkle aedamet ede-

Ankara, S (Hususi muhabiri· 
m:Zden) - Konımentosu bu· v d 'r h kk kl 
lunmadığından dolayı gümrükle- I ar ım I a a U arı 
rimizde bulunan ve ithal edilmi· Aaker ailelerine yapılan yardmı 
yen malların miktar ve cinsleri ta· 
mamen teebit edilmiıı bulunmak· için kazalardaki tahakkuklar bltınlt-
tadır. Ticaret Vekaleti bu husu.. tir. 
taki kararnameye ve talimatna· Tahakkukların dokuz ytız bin Ura
meye istinaden piyasada bulun- yı qtığı söylenmektedir. Yalnız ba
mıyan veya az bulunduğu tesbit ZI yanllflıklar olmUflUr. BucUn vi
edilcn maddelerin yurda sokul- 14.yettc blr toplantı yapılarak bu yan 
ması etrafında hazırlıklarına de. , lıflıkların taahihi yoluna gidilecek 
vam etmektedir. ve bazı kararlar da verilecektir. 

r•tlar sekiz lira ile yirmi bet 
arasındadır. Gelen koyunların 
kıamıazamı kmlkaramandır. lı
tanhul c~etinde bilhuaa Fatihte 
kurban aatııları daha fazladır. 

Kurban kesecek olanların kur• 
banlann deri ve baruklannı Türk 
Hava kurumuna vermek .ureti)<le 
yardımlarını esirgemiyeceklerinde 
ıüphe yoktur. 

cebin ... Beni reddetmekle na11ıl bir llllztl atznn• ahnıyacafnn- - O halde, dedi, sana biraz nüdl 
felAkn U(UraıaUllun kemnnda hu- - Artık beni ldçltlr ~inan· mualenette bulunayım... ~ilk 

lunduğunu dtil}ün ... Selalet yakana dmunaanus.. Rftll ,JIUlDlldaa ~ ,. eUWlı lıt.ft mi!. ileride bua ..,._ 
yapı!}&Cak, bt.'lkl de tıüribleeekaln ! nlz rica ederim... ldnl blldlrll'llln. .. Yine elimden ce-tclltl 

- AIDaa iyi fl'Yler ternenal edlnlt:. - Piraye, beml llılWlyorMn- Ya- kadar yardım ederini-
- Hakikati !Hiyllyonım.. Aklbe- namda kalnmyı lıüUla blblnle arA GerlÇ km ken6ı.e mald• bir 

Un bu olacak!.. ~ Fabl ba laat!.. bütön ellWl1 Saffetla Mra&ma flr • 
- Haqlmlzln Wltetlnln ne ola- - 8bde. ..rre& ettlllml 7la bre laUr. Ae1 MI' cmtşle: 

cağı maıaın defU ! .. Rem ben ar ,.e •IJ'ledlm- B1A11 • dlJ8 &J1ll iddia- - ~ ederim. de& ......._ 
çıplalı illmeyl, sbln u~tar ve laa.Jett· da balm1QWwwwaf.. • •~ J'QIE! .. 
nlzle ya,amıya, türlU hakarethds ,... - Blrlılrtmbl ••bwa Plnlp!.. s-ra JQrödll -.. lmlahbta lmnt
zalmlinllz altnada bllenalye te~ e- Ba -..ı llımal elalelr. ~ ~ il. • ıaplilı dolra 1111' laerellıe& -.17 
derim... .... ...... olu!.. dlf .. llllaııdıwda. y ..... lolllıle --

- Ba sözleri nereden flkanyor - - IWl -... edbor--... S.- ..,_ Jm.111 lılolılr ..,te ,;.bn -
san!. ilen Milin uadettn için bl"'°k ı1unm '"" beal nlla& ......._ bnll6a ........... 'lınlb...._ 8-
tuavvurlarda balanarken. y1munıs- - Seni lla,Jatmun - lmdar adam ... da'- b1J1e cıaa "'' d• 
dan \e )avnılarımızdan hahısecterken btr ı6IP llllt takip eılıHlbn- ....... llaıt6. !Wt'lllaı .,-. 
böyle mAnaarz ~ylerl hatıra rttr· - ....... elde ~ ~ .... malı lolD __.... ,... 
melr re, .. mıdır! - Dalma pefl.- pleoellm.. Si- tmU ....._ bir 9IDe ladbı ı•• 

- Dayanaeak, K"ll'enerek bir~. bet bir sb 7lae .... dllaecAıbl .... bedbd .............. Neılea MJle lllr 
rlm bııhınmachj'nu, biraz evvP.I oldu- - Sise 80ll "ft bft eldBtB al7· ............. ......_ olacall&IT 
tu gibi, hayaf1mı11 ııonuna kadar ha- leıllaı. Bir daM teluw eıleJllll ki. l'ab& p ...._..!_ Ya laılllladı~ 
ıpma kakM'ak defli mlslnlr.! .. Bana Salfe& 118)', llld timdi ~ MyllJır &fk?.. 
lra"'ı edeceflnJı; her tllrlü feda'.lrh- soma llertcle ldoMr w ...._!. ...,..... ........ __. ~n bl-
tı, gllsterdlJtlnlz her ffirlü nnvazt, - .,.... .......... f.. tlbı lranlan a.ralı ...... ÜllQ'a ... 
,,.e lllllıayı ı,ıe ...,...ile malaftlden - ~kail W.. ete&!.. mM1D1ftL Ve ....... ...- Jdolllr ... 
\8 ileride de mallledecek olu budur. CJ-c ..._ IJlrlmo 1U1Je ...... , ,..... dl~ 

- Yemin ederim ki. blr daba bu dil. Sonra ellD.i cebime aolıarü: (Arba wr) 

GO DE 
G(JNE 

Yabancı 
Kelimelerden 

Şikayet 
Yazan: OC YILDı: 

- Suples {souplesse) ne de· 
mektir? 

Suplesin ne demek olduiunu 
bıldıiım kadar anlattım. 

- Konsepaiyon (conception) 
nedir? 

Onu da söyledikten sonra bu 
sefer ben sordum: 

- Fran11zcaya mı çahııyor· 
sun? 

- Hayır, Ulus'ta bir makale 
okuyorum. Görüyor musun ha• 
li? Ben frenkçe bilmiyen yük· 
sek tahsilli Türk münevveri, ar· 
tık bir gazete makalesi okuya• 
mayacak hale geldim. Muharrif 
züppe olsa, türkçesi kıt bir mu· 
harrir olsa aldırmayacağım; ek· 
seri aaf cahiller gibi kendi anla• 
yıpızlığımı karşımdakinin fen• 
anlatışına yükleterek geçecefiın. 
Fakat muharrir en apğı yinaf 
senedir yazı yazan en usta ve a 
ğırbaılı kalem sahiplerinden b 
ridir; aynı zamanda değerli b' 
profesördür. inan ki çok rahat• 
sızım. Türkçemiz, hele bu soll 
bir kaç sene içinde, tahtakurulll 
tutmu9 bir karyolaya döndü· 
Her tarafımın hqlandıiını du• 
yarak içinde çarpınıp çırpınıyo
rum. Gözümü uyku tutmuyor. 
l1tılahlar için bir diyeceğim yolc. 
Onlar nihayet muayyen bir ihtı
aaı ıubeai erbabı araaında dö• 
nüp dolatan kelimelerdir. Ara• 
lannda bir miktar yabancı keli
me bu nma91nı zor 11kı hoı SÖ" 
receğiz. Benim tikbetim umu• 
mi dile ÜfÜfen yabancı kelime
lerdendir. Bunlardan ekaeriıinİll 
türkçemizde iyi kötü bir karp• 
lıiı vardır. Olınazaa bir terkip 
veya cümle ile itin içinden çık· 
maauz pekala mümkündür. 

- Davanın en can alıcı nok• 
tuı üıtündeyiz. Bugünün oıt• 
yqlı bir münevverinin bilaıiler, 
daha doğruıu me.fhumlar dr 
iarcıiına §Öyle bir el atalım. 811 
mefhumlardan bir kıaını ona ar 
hnı yahu& tercümesini okudıa 
iu sarp eaerlerinden aelmiıtirı 
diier bir kısmını aıene ıarp li 
__............. ·~- • ,...,,._ -~-ar' 

t«ı dera kitaplarından, garp kül 
türüyle yeti§!nit muallim ve ın" 
harrirlerden öinnmiıtir. B 
medeni diyebileceiimiz mef
humlardan bir büyük k.ıamın 
türkçemizde İf&J'eti yeni keliın 
ai yoktur. En kabadayı lügati" 
mizde otuz bin, buna mukab 
faraza F ranıızların küçük Lar" 
aunda dokaan küsur bin keliın 
mevcut olduğunu düşünüııe 
ekaiiimiz hakkında aıağı yuka 
bir fikir edinebiliriz. 

Bahsettiğim münevver kon 
ıurken ve yazarken, bir kı 
boı hurufat kasaları önünde r
zı dizen bir mürettip vaziyetin 
dedir: Dütünme ameliyeai 
namnda mefhumlar birbiri 
dmca dojuyor fakat bunlard 
bir kıımını ifade için daiarcık 
kelime yok. 

Adamcağız hu vaziyet k. 
anda ya itini sücünü bıraka 
zihninde yahut kitaplar arall 
da kelime arayıcılığına çı 
yahut ta aöyliyeceii fikird 
vaz~erek uzaktan, yakınd 
ona benzer birinı aramak z• 
retindedir. Bunlardan batka 
üçüncü çare kalıyor ki o da 
lua taki muharririn ve aıkı 
c;a hepbnizin yaptıiı üzere 
bancı kelimeyi olduğu ıribi 
pııtırmaktan ibarettir. 

- Peki bir auplea ile bir k 
aepaiyon' a kart1lık koymak 
mi aüç bir iıtiı. 

- E doiruaunu aıaıaan 
kolay da değildir. Adam 
zahmetle teqahını kuımuı 
kumqını dokumaya baılaın 
İkide birde duracak ve uıl d 
tünceaini inkıtaa uiratarak d 
tünecek: c Viti hükUıneti poli 
kaaını anbean deaifcn prtl 
büyük bir .uplea ile uydurac~ 
Acaba yumupklık mı d 
incelik mi desem, inhina kab 
yeti, eiilir bUkiilürlülc mü 
ıem> yahut: <Konaepıiyon> 
yalan lıt tellkki diyip 
yordQ.:,f akat bu kelime ele 
ni dıl çıerçeveainde bir aca 
duruyor ve aaire. > 

- Peki bunun sonu ne o 
cakl 

- Sonu sen tahtıskurulu 
talanda «aman yanıyorum> 
ye baiıracak11n ki vazifend 
Muhurir haaıracak. Diğer 
betten ıenden, benden ve 
dan çok fazla canlı ve hassa• 
varlık olan dil jenisi (al bir 
ne daha) baarıracak ve bu rlt 
cadele neticcainde kelimede 
tarnak ve tutmak lcAbiliyeti d 
sa kalacak, yoksa giderek 
ne bır baıkaaı kaim olacak. 
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r ' snvAso 
üCMAL 

Alman yanın 
Temasları 

Y~zan: Vahdet GOLTEKIN 
il"!!!. ünün siyesi hadiselerin
~ de yeniden inkip.f ı.·e 

her taraftan faaliyet görülmeye 
baıladı. Bulgar Batvclcili Fi
lof' un Vi:yana'daki temaalann
dan aonra dün oradan cmeçhul 
bir i.tikamete> hareket ettiği 
bildirildi. Bu cmeçhul ~tikame· 
tin> Münih olduğu ve orada da 
Herr Hitlerle görü,ec:eği de 
kuvveüi bir iMimal olarak haber 
verildi. 

Goepodin Filof un Viya ... 
da, Münih'te veya diğer bir Al· 
man tchrinde nezi erk&nile gö
rüımekte olduiu bütün yabancı 
kaynaklar tarafından bildirildiği 
halde., Almanya bu noktada hiç 
bir malumat vermemi§. eükUtu 
tercih etmi,tir. Bir tekzip nctrc· 
dilrnediğine göre, Berlin bu ha· 
disenin vukuunu kabul ediyor 
demektir. O halde Bulgariatanla 
olan bu temasları ilan etmemesi 
ancak, evvelce de ifaret ettiği: 
miz gibi. hu mülakattan ke~~~ 
lehine pek bir ıey beklemedigı 
şeklinde izah edilebilir aanırız. 

ALMAN - İTALYAN 
MONASEBA Ti: 
Almanyanın temasları ~lnız 

Bulgariatanla değildir. Berli.nde 
bir İtalyan sanayi heyeti bulu· 
nurken aynı zamanda Madritte 
de Alman ve ltalyan elçileri Ge· 
neral Franco hükUınetile temas· 
larda bulunmaktadır. Diğer ta· 
raftan, Abnanyanın Uzbon ~l: 
çisi de dün Portekiz Cümhurrcısı 
General Callona tarafından ka
bul edilmiıtir. 

Bütün bu görü§Tlle ve temas· 
lann Almnn)"anın yeni bir plan 
tasavvuru etrafında cereyan et· 
tiğini düıünebiliriz. F~kat bu 
plan henüz muayyen bıı ç~re 
ve istikamet almamıştır. Zira, 
Alman,>"llnın mihver .ort~ğl 1.ta!· 
ya, bir_ tqebbüs faalıyetıne ıştı· 
rak edecek vaziyetten çok unk
tır. Dün, 1ngiliz telgrafları Bar
diya müdafaasının yarıldığını ve 
şimalden şehre girildiğini haber 
vcrırlerken lı.4lyan , .. ..ı.Y uı;uuJa. 
bir nutukl• halka, muharebenin 
henüz devam ettiği ınaTla bildi
rildi. İtalyan kabinesinin evvelki 
günkü toplantısında cyainız i~a
ri mahiyette kararlar ıJındıgı> 
da, Roma radyosu tarafın?an 
aynca tebarüz ettin1mektedll". 

ALMAN • FRANSIZ 
MONASE.BA Ti: 
F le b .. ..:: bunluın üstün· ıa at, U•un l 

de Almanyayı meşgul eden. ası 
büyük mesele, Fransa.dır. Vıchy 
hükumetinin, Bahriye Nazırı A· 
miral Darlen vasrtasile Alman 
makamlarile yaptığ! temaa'Lann 
Berlin lehinde bir neticeye var
mndığı görülmektedir. Fransız 
kabineııi dün de Amiralıı~ bat· 
kanlığı altında bir içtima akdet
miftir. Fakat eynı zamanda Ber: 
\in, taleplerinin Vichy hükumeti 
tara.hndan kabul edileceğinden 
ümidini kCJmİ§ gibi görünmekte· 
dir. Zira Alman radyoeu bu me
seleden bahsederken cFranstz: 
milletinin~ Almanya ile ifbirli· 
ğini arzu ~ttiğini, fıa:kat buna ba
zı zümrelerin mani oldoklarını 
bilhaaaa işaret ediyor. Berlinin. 
bu sözlerle Vichy bükUınetini 
«milletin arzusu> ndan aykm 
hareketle itham etmek istediği 
anlatılıyot' ki bu da, kabineden 
M. Lavat'in uzaklaştınlmasıyle 
bütün Alman pliniarının SU)l8 

düıtüğünü göstermektedir. 

İngiltere ye Mllnf erit 
Hücumlar Yapıldı 
Londra, 5 (A.A.) - Hava 'Ye 

Dahili Emniyet nenretlerinia teO· 
liii: .. . 

BUyUk 
Facianın· 
Hikayesi 

( T~Ugıraıf o TeDefon H~berOerı) 
vaıoııavyada Amerikanın Roma Brest Limanı 

1 ~ s e M e c 1 isinin Büyük Elçisi Geliyor Şiddet.e 
Kadın Parmağı 

Bir Margizle Bir 
Kontesin Çarpışması 
Fransag:ı Nelere 

Mal Oluyor? 

ihdası ~iyasiBir ı• · 
1 

Bombalandı 
Meselemı cıkaracak 1 

!u 
1ı;~~::~:t (~R~;~ı. ~~:ı~ı:~rc-

Bclgrad, 5 (A.A.J o. N B hu- ı kuvvctlerının, eon 2~ .ıat z:ırfı d 
ııuııl muhabiri bildırtyor: hUcumlnrına daır neşredilen tet Iı ' ı 

Şahsi rekabetleri ve metresleri yüzünden Fransayı tehlikeye 
Yugoslavya Ba.şvekıl muavini B 1 tefslren neşrettik! ı.zahatla şoylc de 

Ma.çek'ln gu~tesl olıuı Hlrvatskl 1 mekted r:. 

YAZAN: Daladier 
düşüren ıki politikacı: 

P. Reynaacl 
Dnevnlk diyor ki: Sahıl kumıuıdanhğına merbut Blen 

Meıhur Fransız Muharriri 
YUksek ın.şe meclisinın ıhdıuıı , Hır- hl'im tayyarf'leri cumartesi gilnU bU-

vat Ayan meclisinin muhtanyetlni lh· l tün gtln Brcst limanı üzerine sen t. 

ANDRE MAUROIS 
doğru olabilir. Yoksa milyonlarca kerek dedi ki: cKabahat onda de 
Fransız sade ve namuslu bir aıle ğildir. Böyle bir vazifeye bizimki 
hayatı geçiriyorlardı. tarafından seçildi. > 

l 1 etmektedir. Bu, lizerindc anlaşıl- l lındc hllcumlaı- yapmışlardır. RU~ t 
ması icap eden bır siya.si mesele orta ı ı:ıartlannın son derece fona olması 

1916 eenesinde fransanm ha· 
pnda bir talih eseri olarak bir tek 
kuvvetli lideri vardı ki Kleman· 
ao idi. 19 39 .enesin~e . F;an~ 
bu bakımdan pek talıhsızdı. Lı
derlerden Daladier ve Paul Rey
naud ara.anda bir türlü sükCine~ 
butnuyan bir dü,manlık vardı kı 
Fransanın batına gelen felaketin 
baılıca sebeplerinden biri de bu 

Hislerine kapılan, entrikalar çe- Canım sıkıldı. cBu bir maze· 
ya koymaktadır. rağmen ablan bombalıınn pek çotıı 

§&hsi rekabettir. 
Paul Reynaud'nun hayatını ya. 

kından takip ittim. Zevcesi ken
di zevcemin gençlik arkadaııdır. 
Reynaud, Fransanm en zeki vece 
sur politika adamlanndan biridir. 
Fransız ordusunun motörlefllle· 
si hak.kında o zaman albay olan 
De Gaulle'ün ileri sürdüğü proje. 
!eri ciddiye alan ve tetkik eden 
yegane Fransızdır. Dövüımekten 
çok zevk aldığı için kendisine 
cküçük dövüt horozu> der ve 
bu meylini doğru ve yerinde da· 
valar icin kullanmasını dilerdik. 

Rey~nud'nun iktısadi ve mali 
vukufu Daladier gibi rakiplerini 
kıakandınrdı. Daladierde rakibi
nin bu vukufuna mukabil teklif
siz halile halkı kendi.sine bağla
mak kabiliyeti vardı. 

viren üç bin kişinin, milyonlarca ret değil I> diye bağırdım. 
insandan mürekkep olan bir mil· Reynaud içini çeerek dedi ki: 
leti ne gibi akıbetlere maruz hıra. - Bütün gün bir düziye çalı-
kabileceğini Fransanın misali gös- ıan bir adam akşam: cAman, ka
termi1'-tir. hım dinç olsun> diyerek neler 

Daladier, zevcesi öldükten son· yapmaz! İşte bunu anlıyamıyor· 
ra Margiz C. ile beraber ya~ıyor- aunuz. 
du. Kadın çok latif ve cazibeli idi. Harp başladıktan sonra bu 
En büyijk zevki de siyasi nüfuz kontesin ikbal ve nüfuz hırsı büs
ve kuvvet sahibi olmaktı. Genç bütün artmıştı. Dostunun yalnız 
ve san§ln Margiz için siyati ve ik- maliye nazırı kalmasına razı de· 
tısndi nazariyelerle uğraşmak hır ğildi, Kendisini ne pahaya olursa 
iptila halini almıştı. Yalnız perde 1 olsun ,başvekil görmek istiyordu. 
arkasında durmak ve kendüıinden Her tarafta Daladier'nin aleyhin. 
pek çok bahsetirmemek usulkrini de sözler söylüyor, beceriksizliği
bilirdi. ni, tembelliğini, artık memleket 

Paul Reynaud'nun da bir met- tehlikede iken iş ba§ında bırnkı· 
resi vardı ki C. de Konde idi. lamıyacağını söylüyordu. ~u llÖZ· 

Küstah, atılgan, kaçrk, her i!e 1 ier he; , ~n daik~sı d~~ıkasına 
burnunu sokan bir kadındı. Ha- Daladıer nın kulagına gıdıyor ve 
dişe\er böyle kadınların siyasi ha- Reynaud aleyhindeki nefretinin 
yatta ne kadar tehlikeli olabilece- artmasına sebep oluyordu. 
ğini ispat etmiftir. Nefret gitgide o dereceyi bul· 

Bir gün Reynaud'yu %İyarete muştu ki bi: harhi idare eden ~a· 
gitmiştim. Daladier'nin emri üze- bineye dahı\ oldukları halde bı~
rine ehliyet.iz bir adamın mühim birile konupnuyorlardı. Bu ma· 
bir vazifeye tayin olunmasmı a.c:ı nasız re~~.t nihayc:t F~D!!layı 
acı tenkit ettim. Reynaud içini çe- I tehlikeye duşurecek bır şekıl aldı. 

f unanlılar İtalyan 
Taarruzunu 
Püskürttüler 

**(Başı 1 hM'ldiı) 

!erin, eııir ve levazım ele geçiren 
Yunanlılar tarafından zaptedil
mesi üzerine ltalyanlar Klisura • 
Berat yolunu Yunan topçu ateşi· 
nin tesirinden kurtarmak üzere bir 
mukabil taarruza geçmişlerse de 
muvaffak olamamışlardır. 

Yunanlılar, şimal mıntakasın· 
da mühim bir tepe İfi:al etmişler
dir. 

Atina, 5 (A.A.) - Yunan or
duluı ba~kumandanlığı tarafın· 

dan 4 Kanunusani akıamı netre· 
dilen 70 numaralı resmi tebliğ: 

Ne çare ki tabiatindeki vehham- Tunayı Karaden·ıze 
lık, kendisini vazife arkadaşları· 
na .karfl itimatsızlığa aevkediyor-

Harp Vaziyeti 

Muvaffakiyetle neticelenen mev. 
zii hare.ketler yapıhnıştır. 204 c· 
air alımnııtu. Bunlann arasında 
bir kaç zabit tc bulunmaktadır. 
Bundan ba§ka bir çok otomatik 
aili.h ve sair malzeme iğtinam e
dilmiftir. 

Kataomi Denizalluı Bir İtalyan 
Petrol GemWJıi Batırdı du. Bir de irade zaafı marazi bir Bag .. •ıyacak s·ır kanal 

derecede idi. Bazan hislerine ka· 1 
pılır, cel&Uanır, önündeki masa
yı yumruklardı. Fakat kendisini 
tanıyanlar bu celadetin boş oldu
ğunu bilirlerdi. Kendisi için cel 
yumu§&k, fakat çelik eldivene so. 
kulmuı> derlerdi. ~ 

f'ranaa, en müth~ bir harbe biT 
dt'f. ci .. dikt .. n ııonra bu iki ada
mın eski plıııi rekabetleri unutu

Londra, 5 (A..A.) - Sallhlyettar 
bir Alman kayna#Jndan bUdlrllditi· 
ne göre yakında, Cemovds lle Kös
t~ araamda. Tunayı Karadenlr.e 
bağlıya.cak bir kanal mşa edilecektir. 

Bu kanal sayesinde, bugün Sovyet
lerin kontrolü altında bulunan Tuna
nm ııtt:r.lanndan geçmek lhttyan ber 

lup beraber çalıpnııları beklenir- Besarabyanın ilhakından aonra 
di. Fakat aradaki kin ve nefreti Sovyetler, Tunanm '1mal ayağını 
harp bile yenememİ§tİr. Araya kontrol edecek blr vazlyetie bulUR· 
karı;an bazı kadın elleri, iki raki· maktadırlar. 
bin münasebetlerini bütün bütün 
zehirlemi~tir. Bu manasız şahsi 
düşmanlığın başlıca kurbanı da 

taraf edllml~ olacaktır. 

Fransa olmuftur. 
Bu hallere ve vaulan neticele· 

Yunan - -Yugoslav 
Tediye Anıa,ması 

re bakarak Framnz hayat teklinin Belgrad, 5 (A.A.) - D. N. B. Yu· 
bozulduğunu iddia edenler var- goeJav tlcattt nazrrı Andres ile Yu
dır. Böyle bir iddia ancak Parts· nanist&nın Belgrad elçisi Rosetti dl\n 
te yaşıyan üç bin ki§i hakkında 1 bir tediye anlafmam lmzalamJ\llardır. 

ti 8 İkinci~nun ÇAKŞAMBA matinelerden itibaren 

Kur;:i:yr&rnı T A K S i M ~n! nda 

Sinema suı•atntm m bllyük zafer abld~I 
Tuitaia en ~ ve Jııeyecanlı laılıranıanhk vak'Mı &'ÖldM' ~.ı 

dekeıtar ... Oa Wnlen-e ftgiraa 

HALiME 
BEYAZ ESiRE 

Senenin en fevka>Ade 'fC erı bUyilk 
TeRKQE SÖZLV ŞAHESER 

=SÜMER·~A 
tııglltere t:arihiniR ~ *>hl btr filmi 

ı RLOF' Şbndt,,e keder yanıt.tığı BOR s KA un mmıertn en detııpeUlsi 

LONDRA KALESi 

t)ç baftadaı.nhert tngUlzleria !Jlcl 
detıl bombardmııınuıa mukave
me-t eden Bardla müdafileri aJha· Atina, 5 (A.A.) - Yunan 
ytt tesUm oldu. Bahriye Nezareti dün ak§am aşa· 

.n>rta ~k bgiliz orduları ka- ğıdaki tebliği n~retmiştir: 
rargilbmın neı:ırettıği td)Uğe gö- 31 Kanunuevvel ıtar.thinde 
re, 11) bin ttıir alınmış. blnltn.-.e Grenvich aaati ile saat 6,20 de. 
ton mühlnunat, yiye<'ek ve harp Spankiia'in kumandamK:laki Kat· 
le\-amıı iğtinam edlhn~ttr. somia denizalbsı, Adriyatik deni-
«Bardlanın sükutu ne ~arlı! unde Monoers noktasll}ın on mil 

!,'Öl harbtntn ikln<'i ııafttMı da nl· şimali garbisinde keşif gezerken, 
hayeHenmektedlr. BJrfnclsl, geçl'n biri önde biri ar.itada i.ki topla 
BYJn 9 unda. Wawf!ll ordmmnun 
ansızm harekete ~meslle ~

nuştt. Ayın 16 ınnda Sellem t,
pl oolldl ~ Slh ,.,,. zaptetmek 
için Mn.ır topraklanoa ilk adı

mını aıan Grazlaııl ordaJarı, 3 
ay -ra Libya ~ öbür 
tara.fnıa drtlldtl. 

mücehhez muavin gemiler aınıfm. 
dan bir düıman silahlı petrol ge· 
miısine raslamıflır. ltalyan bayra
ğını tqıyan bu gemi, San-Gio• 
vanni di Medusa istikametinde İ· 
lerlemekteydi. Yunan denizaltısı 
derhal hücum vaziyetine geçmiı 
ve biraz ııconra iki torpil atmııtır. 

İldnckıt de e...dta ekatllMla oe- Petrol gemisi, garba doiru döne· 
rek bu torpillerden kurtulmuşhrr. 
Denizaltıntn kumandanı, hücuma 

c:lnglllder, Barcttaaı11 -~ ltGk· mümkün olan bütün vasıtalarla 
talarıru keşfMtlhır Ye llit<ımnlan- devama azme-tmİ§ bulunuyordu. 
nı ba aekt.aJ&ra ~lh ttyledller. Bunun üzerine denizaltı derhal 
Şehri ve möstahk- mevk.Uert ta- deniz üstüne çıkmıı ve yıldırım 
lll9lll ~ Wta karadan, denizden süratiyle bq yüz metre mesafe· 
ve haVltdan ateş yapı.,_ t.t- den topla hücum etmiftir. Bir kaç 
tulu. Be aradaı tngUlz """votle- ateıi müteakıp, petrol gemisi a-
rt mahsur talyaıı lmTvetlerlne l - b • • ··brm' tef a mış ve enzmm ve mu • 
teııılm elmalanın fd(llf ettller, lu- l ._.d 1. · f!lAk 

L.I ~ "'h'_. ._ matın yanmasıy e ;,tu et ı ın na • 
ııa .,,r .......-.n, m .. "'" .., verdiler. k 1 · · H k · · 
B&riia swmzoını tekllll kabal fit· lar vu ua ge mıştir, . a'l'C etını 
ıaedl. Nllıılt.yet bötüıı a1ln allrelı lı:or:!hoklan ma_h.ru?.1 bir hale ge· 
flddetli bomt.ud da • len petrol gemısı ruzgirla Yugos· 
ınadı, bir lı:ISllD :er~ lav sahiline eürüktenmi§ ve kuaya 
ı~ ll*-f'a llMIClıar ohmnu,tur. 
kaldı. Kumandan Spanidis bu muvaf. 

cBanManm ,,.._lhtdfı bahlnan falciyetindcn dolayı bir derece ter 
halyau kun~'!i hıe dealz Vf' fi edilmi,,tir. 
kara lnlneöen..,.. J'aA'dmbil .... 
ı. daya•nnywak teııılm olcN- Amerika 25 Seyyar Hastane 
Jar. Bu sırada tngtllr. kan•f!tlerl LeYazum Gönderiyor 
de cenubu ,srkl baUarmı yararak y · t S (A A ) K 

a~g on, . . - a -
~..hria t.\ göbeğine kadar g1nnlş· sandra Luludis vapuru, muhtelif 
lerdtr. sıhhi yardım malze.l"[lcsini, ilaç· 

«Bardta11m ıriHcutn a!lkt!ri ha- \arı, tam tertipli sahra hastaneleri 
lmndan da çok ehemmlyrtıldlr. tesisatını ve 2 S seyyar hastane 
Burası. Sldl-BAranidekl halyaıı malzemesini hamil olarak Kanu· 
kun·etlerhlhı Usısünli teşkJI eıll· nuaani ortalarına doğru Nevyork
yordu. Blnlert'.e ton harp mal~ - tan P.ireye hareket edecektir. Yu
metıl OOJıo edlımı,tı. nan hükumeti tarafından verilen 

Bardladan. İtalyanlar da tımldl bu vapur, Yuanistana Amerikan 
kfl!ml~ olacaklar ki, mCJflıur ltal- kızılhaçı tarafından gönderilmek. 
yan askeri mulı&rrlrl Aruıaldo, tedir. 

William PhiJlips 

Ncvyork, 5 (A.A.) - Ame· 
rikanın Roma büyük elçisi Phil
lips, bugün hususi bir Clipper 
deniz tayyaresiyle Lizbon"a hare
ket etmiştir. 

Prullip • Lizbon ·dan ltalyaya 
giderek vazifesine ba layacaktır. 

- -o--~-

Almanya Vişi'd0n 
TaJaplerde Bulundu 

(~ı 1 lnclde)** 

değildir ..• 
Amerikanın Vichy Sefiri 

Fransaya Vardı 
Cı-nevre, 5 (A.A.) - Kler· 

mon • Ferran'dan öğrenildiğine 
göre, Amerikanın yeni büyük el· 
sisi Amiral Leahy, dün İspanya 
yolu ile Fran~a gclmiftir. 

Alman • Fransn lşbirlijini 
lstemiyen kuvvetli bir zümre var 

Madrit, 5 (A.A.) - Röyter: 
Madrit gazetelerine Berlinden ge
len haberlere göre, Alman Hari· 
ciye Nazırı, Vıchy'de cereyan e· 
den mücadelenm, Alman taraftar 
lariyle aleytarları arasında yapıl· 
<lıf:ını ihsas etmiş ve Alman • 
Fransız işbirligınin bu mücadele
nin neticesine bağlı olduğunu bil. 
dirmiştir . 

Vichy' de, Fransa - Almanya 
i~birliğini istem.yen kuvvetli bir 
zümre vardır. Bu zümre, bu siya
ııeti baltalamaktadır. 

Fransız Nazırlar Meclisi Toplandı 
Cen vre, 5 lA A.) Nazır' m 

Jısi, dtln akşam Vlchyde Amtrnl Da • 
lanın nyasetı altında bır toplantı 

;):Dpmışlır. 

Vichy Hüklımeti ile Almanya 
Arasındaki Gerginlik 

Londra, 5 (A.A) - Mustakil 
Fransız ajansı bildiriyor: 

Vichy hük\imeti ile Berlin ara· 
aındaki gerginliğin, son haftalar 
içinde daha ~iyadc değiştiği mu
hakkaktır. 

Baudouin'in uzaklaştırılması ve 
bir üçler konseyi teıkili, bir dere· 
ceye kadar Almanlara yapılmış 
ıekli bir tavizden ibaret olsa ge· 
rektir. 

Amerika Donanması 
Yeni Gemilerle 

Takviye Ediliyor 
*(Başı l lıııck'e) 

dün «P. M.> gazetesinde ya.adığı bir 
makalede diyor ki: 

Amerika donanma.sına môhlnı mik 
tarda yardımcı S't'.mıler verilrn1' olma 
sma btiyilk bır clıemmiyet atfetmek 
lllzımdır. Amirallik, TransaUan
Ukten b&.9lıyarak gezintı yatıanna 
ve motörle mUlebarrik lrtlçUk va -
purlara vanncıya kadıı.r birçok g<'nıl 
satın almış ve bunlar için 74.850,000 
dolar harcamıştır. 

Donanma asker ta.şnnak, dcnfzal
tılnnnı takip etmek, devriye ge1111le· 
rl yapmak, iaşe ve hastane vapurları 
vücude getirmek veya mayn topla -
mak iç.in hu vapurlara muhtaçtır. 

B. Ruzvelt'in Kongreden 
latiyecekleri 

VNJington, 5 (A.A.) B. Roose-

hedef ltUtıa.ı olunan 88.haya dUşmU · 
tUr. Bir Blcnhelm tayyarc11! bır mul • 
rıbc hücum cıforl'J\ Uç bomba ı al> t 
cttlrmiştır. Bombal!U'm patlamıısıı ı 
mllteaklp lnfi!A.klar tş!Ulmışlır. B ını 
l.aklb<'n yapılan lkillCl bir hllcum1 
da atılan bombalardan en az bir t -
nC'sl gemınln arkasınd patı mıstı 

Hllcumn utrryan muhrıp btitü t . 
yare dAfı l.lhlarını kullaıımı s:ı d 
daha. hücum so ıa ermeden ı:- rru 
duman altında örtlıldüğti ve top aı ı
nm sust~ gbrUlmUşt ır. 

Yeni Finlandiya 
Hükumeti Prog
ramını Neşretti 

Helsinkl, 5 (A.A.) - D. N. B Y • 
ı FınlRndlva hllkQmrti ta afınd " 

kı~a bir program ncşrP.dllmtştir. Prog 
ramda dC'nlldıtlne gore, yeni hük 
met, gerek iç ;rerelaıe dıf siyasetınd 
eııki hUkfllnettn ta.kip ett.itt progrn 
ma uygun bir surette hareket ed · 
cektlr. Yeni hUkQmet dAhlli m~k 
!eri yenmek için bazı tedbirler tatbik 
ve harbın ve umumi iktıaadl vazlye-•
ten dopn l'l'lt1him bırçok ıeaplan ta· 
hakkuk ettinıUye gayret cdect>klır 

Bcynnnl\mc, Finlandiya millet n 
den p .. ogramm tatbiki için mlhahe 
ret talebiyle mhayet bulmaktadır. 

-0-

BARDİYA 
Teslim Oldu 

(~ı ı ine.ide) 

Londra, 5 (A.A.) - Bahriye 
Nezaretinin teblıği: 

Akcknız filosu kumandanlı
ğından §U malumat alınmıştır: 

3 Sonkinunda Bardiyaya kar 
şı yapılan taarruza deniz kuvvet 
!erimiz de müzaheret etmiş 'e sa 
fıharp gemileri tarafından, ica1 
ettiği üzere, bombardıman yapıt" 
mıttır. Donanma bir buçuk sa•t 
müddetle düşmanın takviye kıtı 
atmı, otomobil nakliye kollarını 
mütemerkiz ve ·iddctli bir ateş 
ahına almıftır. tkinci derecedekı 
harp gemilerimizle, zırhlı <fes· 
troyerlerimiz sam] müdafaasını 
bombardıman etmiılerdir. Bu ha 
re.kat esnıunnda hiç bir hasar ve
ya zayiata uğramadık. Yalnız Sap 
his topçclcerimizin yanına diışen 
bir obüstcn bezı zayW.t olmuştur 
Ölenlerin ailelttine haber verıl· 
mi§ tir. 

Haıp gemilerimiz düıman tay. 
yarckrinin mütea<ldit taarruzları. 
n-. uğıamapa da bu taaıTUZlar a· 
kim~. 

ltalyaa TebUll 
!talyada bir mahal, 5 (A. 

A.) - İtalyan ordulan umumi 
karargihmın 2 12 numaralı tebli
ii: 

Bardiya cephesinde muharebe 
dün bütün gün gittikçe artan bir 
,ickletle devam etmiştir. Şimdi 
hala devam etmektedir. 

Avcı ve bombardıman tayya
relrinden mürekkep te§ekküllcr 
muharebeye iştirak ederek bir çok 
mahallerde dü§man kıtalarını .nıt. 
ralyöz a.teııinc tutmuşlar, bombar. 
daman etmitlcr ve zırhlı arabaları 
hareket edemiyeeek hale getir· 
mişler ve tahrip ctmi§lerdir. Buıün gijndüz, ~~ v

düoman tanarelen. lnciltere.. Krdum lııerbl Saltanat mnı. .. Kral ı;oeuk ve aBelerin filıdöröhncıe-
~n L -~-Laıeznda pek az •ok ri ..,_~"...... ... --n.a.u... ..-mw.iye değer bir şıebeser ... 

Barnlanın sii.kutundan l'Hf'J in· 
t.işar eden son rnakaleslnde ordu
ya hita.be1' ŞÖylf' dt.)'Ol"dU: 

Elba.nda Oör,ol Aiıdan 
Bombalandı 

o:Bngünkü tebliğ, Bal"dia harb.i- Atina, 5 (A.A.) - Yunanis· 

vclt, paza.rteeı gün\l kongrt'dc soyli· 
ycccğı nutku hazırlarken par lAmrn
to mahfelınd•. 1ngiltercyc kiray 
vermek veya ıare etmek sur!'!tılc YR· 
pılacak yardım programı tatbık ıçtn 

bır korporasyonun teşkıl cdil~<'gınc 
dıur çok mUhım bır haber dolaşmıya 
~amıştır. 

Ka-ra ve hava cüzütarnlarımızın 
kahramanca hareketlerine rağmen 
bir kaç muka\•emet noktası düş. 
manın eline dtişmüştur. 

nın tar" mı~ --1---l B ·• _... ..._.. •--· 
la h b a atm'9'-rult'. a · y..._ --- ..... ,_kftnlzl e"n'ftden aldlrlwz. 

ta ra on_ı. yerde bazı huaJ"la.. _,,....... ._.. ~: •2851 

bombalar iki :.hor Yandılar -·------------------~,, ra sebebiyet vena.,..... ~ "" 
da pek azdır. 

nln devanı Cttltfnl blldlrlyor. A· tandaki ln~liz hava kuvvetleri 
caba !imdi şu satırları, olnıctaj!u. 

naz ımada da aıüdalaa del'llnt eıtı 

yor m11! 

umumi kar~ahının tebliği: 

NEFiS DANSLARIN _ ŞEN ŞARKILARIN SENFONiSi 

BRODW !!.!'!'!~~ODIE1940 
dJıtlnıal Wawcl'in kaneUert 

ba mli9tahkfllll me"kU ydcmıı1, 
ka!ınunall mÖdo.fiterlnl tMUnı ol· 
mıya mecbur etnılftlr. 

Jngiliz hava kuvvetlerine men
sup bombardıman tayyareler,j El· 
basanda yollann iltieak noktalan. 
na ve diğer askeri hedeflere çok 
muvaffakiyetli bir hücum yapmış. 
!ardır. Rütün bombalar §ehre düş
mÜ§ ve büyük bir yangın çıkara
rak siyah b.ir duman sütunu yük
selmiştir. 

B. Rooscvclt, nutkunun yalnız ana 
hatlarını bltirmıştır. Bu nutkundn. 
mlllt sana.yun ruen, harp zamanındı!· 
kl esaslara göre teşkılfıtlnndmlma -
sını Lstıyccıo.ktır. 

Tayyarelerimiz Bardı} a açıı>-lJl 
daki düşman deniz kuvvcııılerinı 
ve motörlü kolları bombardıman 
etmişlerdir. 

Düşmanın &ahalarımıza )Bptıiı 
hava akınları nctıcesınde az za} i. 
at ve malzeme hafif hasar kayde
dilmivtir. Hava muharebclerı es

OR POWEL-FRED ASTAIR 
E L E A N E K Sinemasının Bayram M E L Günleri için Set.:tiği 

----NEEiS 00 ŞAHANE FiLMiDiR 

1 

«Eter B&Nlia ıtti,rn •~ huDu 

btr tnrtllz mu,ııffakry?:tl sa~·ma

lıdır. Biz, ft.nlynnlıır için de ilk 

mıavaffakJye\f;Wlk ... ı> 
ı-·lllaaldka llardlaaın ır.llwlu ar

tılı: Mnma laUlı'Wna kat'l bir set. 
çekmiş olmalı; ve faz.la olarak 
Llbyadald 1taıyan UıilerinJ tehll
kl':H blr \'Uiye,te aokm.ut bulıuı · 
ır.ak iWı6rile de müllia&. 

Alınan fotoğraflar, binalar ij. 

zerine tam isabetler vaki olduğu
nu ve müteaddit yanaıolar çıktığı. 
nı göstermektedir. 

Bütün bu harekata İ§tirak eden 

tayyarelerimiz üslerine dönmüş. 

leı:clir. 

Harp Gayelerinin Tayin Elme&i nasında avcı tayyarelerimiz şim· 
isteniyer diye kadıu sekiz düşman tayyare

sini alevler içinde düşurmüslerdir. 
Ncvyork, 5 (A.A.) - Nev- Tayyarelerimiz.den üçü dönmcmı§ 

York Hcrald Tribün gazetesi, A · • 
d

. <tır. 

merikan•n harp gayelerinin şim ı- =======::z:====== 
den tayin edilmesini tavsiye et· 
mektedir. iıtirakinin bir gün zaruri bir hale 

Bu. Birleşik Amerika devletle- , gelebileceğini dü§ünerek talep et· 
l'trun aWca<lckyc faal bir surette mektedir. 

•ya 
iZi 
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" Yeni Adam ,, Olmıya 
Hiç Karar Verdiniz mi? 1 KADIN VE EV 

Yılbaşı Vesilesiyle Hayatınız 
Hakkında Yeni Kararlar Verecek 

iseniz Beni de Dinleyin 

Yazan: JJJ. 
Yılbaşı olunca eskiden benim saadet hakkındaki tarifini gerçek

b r ı.ıerakım vardı. Bir hatıra leştırınız. ı lalum a, Hocaya gô
oefterı alırdım. Başına ~na ben· re yegane saadet ımkanı, eşı:gı 
:ter bır ıbare yazardım: kaybedıp tekrar buımaktan ıba· 

• J 

Genç kızların, göğüs1eri açık bliızbr giymeleri hoş görülmez. 

Ilık ve sabunlu bir suya batırınız. 
çalkaymız. 

Sonra suyu değiştiriniz. YenJden ba
tırıp çıkarınız. Bunu, kirler tamaml
le çıkıncıya kadar tekrar ediniz. Son 
suya, eldivenin yumuşaklığını muha· 
!azası için, birkaç damla gliserin 
damlatınız. 

M armer veya Taşlar 
Yukarıdaki resimlerde (soldan itibaren) 18, 20 ve ondan sonraki Ü . . , , 
yaşlarda, btuzıarm nekadar açık bulundurulması muvafık oıduiu 

1 
stündekı Dehklerı 

... Jgunden ıtibaren yenı bir rettir. 
.-uax. vıınaya karar verdim.> Rind ruhlu bir arkadaşım var. 

Aıtma bir tarıh, bır de imza, Do torlar kendıaine: cKatiyyen 
muamele tamam... O günde,1 ı· t içii.ı • .,.me. Katresi sana haramdır.> 
tıocuen bon yeni bir adamım, ye· ı demişler. Bir akşam Ankarada 
nı kararlanm var. Hayat selleri- arkadaşımı kadehi önünde bul
uın beni bırdenbire atmasına, ıey- dum: 

gösterilmi§tir. 

Amerika Kız·annın 
Koca Bnlmak 
Us~lleri 

Y I Kapamak için Ne Yapmalı? 
a p 1 m a m a s 1 ~~~:~a:ıa:~~a d~;;;nk~m:~: 
000 .. ru Olan lA.ve olunarak yumuşak bir hamur 

haline getirilir. Ve delikler kapanır 
ve bir BICak boru ile düzeltftir. Daha 

tanın turlu turlu gekıllerde karşı- - Haniya. içmemeyi adet et· 
md d ,.ı.erek benı kendi istedığım miştin. dedim. 
) vıc. n ayırmasına meydan v: ·- - Gene öyle, dedi. fakat bir 
m > e.:eg.m. İradem \ ok mu> O- itiyadı iyi tutabilmek için arasıra 
nu tren ı '!'~ kulla" .' .ğım. Tec- bozmak lazımdır. Sonra bu dok- S P.U y 1 e r evvel, delikleri Silica.te de Potaaae'la 

uılatmak llzundır. Birkaç saatte ku· 

ı ...ı ... mc .. , e fen<ı ->laı..gunu an- torların da hesabı bir noktada Amerikalı bekllrlann en inatçıları, 
• - • • §t .>.eri v,. .mıyacağım. çok yanlıştır. Yalnız içkinin vücu- otomobil volanında gtlzcl blr kadın 
~e) tan kumar, iç.ki ve aaire şek- de yapacağı kimyevi tesiri hesap· gördUler mi gevşiyorlarmış. 
... ıde kaTşıma dıkilip beni be.§t.an larlar. Halbuki arasıra biraz i ki Bu. genç kızların ve otomobıl satı· 

* Umumi yerlerde tarağını çıka· 
np saçlarını taramak caiz mi? .. 

Kadınlar· için evet. Fakat erkekler 
için hayır ... 

erkeğe 

rur. 

Elbise üzerindeki Katran 
vaya Boya Lekeleri 

k d h l f l . . . kç' C'ı larının dikkat naznnnı çı>kmis. 
~ı:..arma ıstersc er a ren ere ıçmek sayesınde ınsan her va ıt- . 

ı_ • h. · d ı_I f hl Bundan istifade ça.resıni dllş!lnmüş-
........ cagım... ...ı mu ıtın en uza ... a!Jır, era ar, ' 

• k 1.,,ı:nı .. ımde c: reııı adam ol. .. .. fk . I B h. . . !er ve bulmuşlar. Genç kızlarla an-
c goru!! u u genıtı er. u ru ı ıyı· la ş1 B k 1• 

* Bır kadın. 'tanıdığı bir 
sokakta tesadilf ederse elini, 
nlni çıkarmadan, uzatabilir. 

eldlve- EvvelA. şu sabunu hazırlamalı: Ren 
Fakat delenmiş 85 gram beyaz sabunu 15 

maA.• bak.ur.da kararlar verdi- l'kl · ·· d - · · şmı ar. a ınız naııı · 
ı erın vucu e yapacagı tesır, ıç· Amcnkanın hliyUk ŞC'hırlerındı> hır 

aıım zaman kontrol te~kilatı da kinin kimyevi tesirine kat kat üs· 
kurmayı unutmazdım. Y~r hafta tündür. <;ok kızını ın drahuma verecek para-
hatıra defterimi elime alırdım. A k ed h ki k ları yoktur. Bıricık sermayeleri genç 

r adaşım netic e a 1 çı • llkleıi ve güzellikleridir. 
M .:ıu hafta irinde yeni adam ol· t O kt ) ·· ·· .. · et , g .,. ı. o OT arın sozunu umumıy • Bunlar, bir kumpanyaya mtiraca-
ma" hakkındaki kararlara "U de- 1 t t k f k ·t·d 1 d • ~ e u ma , a at araaıra ı ı a a- at ediyorlar. Son model bir otomobil 
ıc· · eye kadar riayet ettim. Fren• · · d k k k re ~ ıresın e açama yapma su • alıyorlar. Bir şartla: Blltlln boş za. 
Jer ancak fU kadara kadar iıliye- t. l hh t• · 1-· ı· d.. ltt" ıy e sı a ını peKa a uze 1• manlannı otomobil gezintisine has-
blldı· ~ dıy· erek oayet bitaraf hü- B k ) 0 d -· · 1 • • ana a ırsa gı ecegınız yo un redecekler ve bizzat kendileri kulla-
kumler verirdim. geni• hudutlarını prensip ve akıl 

h d ft 
. . . y nacaklar ... 

Sonra atıra e ennı, yenı a- bakımından çı0zın· ız· , fakat bu hu- E~er talileri yardım eder, bir ko-
damlıjı, o yıla mahsus kararları dut içinde kendinize kımıldana- ca bulurlarsa otomobili ona satın aJ-
selecek yıl~a kadar mükem- cak biraz yer bırakınız. dırıyorlar. Aksi halde, yanı altı ay 
mel ıurette unuturdum. içinde koca bulamadılar mı, otomobi 

Vakit vakit kağıtlarımı elden ll fabrikaya iade ediyorlar. Yalnız, 
ıcçirirken, eaki hatıra defterlerini HA d• 1 • bu müddet içinde sarfettiklerl ben-
ıördükçe aaflıiıma güler, fakat a ıse erın zin masrafını öderler. Fabrikalar için 
yeni yıl batında yeni bir batıra kArlı bir iş degtl mi diyorsunuz? .. 
defteri almadıkça rahat edemez• p • d Aldanıyorsunuz. Bu suretle otomo-
dim. e ş 1 n e bil kiralıyan kızlann yüzde doksanı, 

itiraf edeyim ki frenlerim da- ilk ayda koca buluyor ve otomobil-
ıma pek iyi iflcmezdi. En iyi ka- • • • !erini kocalarına satın aldırıyorlar-
rarlarımdan ~maklar ekailt ol- -.ş ... 
nazdı. Fakat yavaı yavaı ketfet- Çifte Çörçil 
lam ki prenıip yolundan pek faz
la şqmamak prtiylc iradeden 
uiıaz kaçamak yapmak ineaaa la-

Avam Kamanun; 27 Sonte,rlnde, 
azaları araaında Jkl CharchUl bulun
duğuıla laayretle gördü. 

ım... Hakikaten, nazırlar sıruıllda Y8'"" 
Oi1elim ki demir sibi bir ira- h C1tvc1aW ve cBack beneb> 4e. ya
niz var. Bunu adeta biT deli nl arka ıııualann birinde de, ahiren 
'1llcii gibi ü.tünüze geçirmi§Si-

1

..-- ~llell geaç Rudolf ChurchllJ 
Her it hakkında hazır kaide- o&ur11yonhl. 

liz ~~r. <Şu yapılır •. §U yapıl- Bir -·&Mye ı0re. yeni tnglllz 
> fılan dıye... Emın olunuz rneballları, Avam K&maraınnda ı;Oz 

yi yapayım, derken bu darlık eöylemek için aylarca, hazan !lfllte -
de phsiyetiııizi bojar, dünya. ion'.e beklerler. 

_.endinize de, muhitinize de Halbuki Rudoff Chvn-hlll «Maiden 
~.dan edersiniz. Speech» ıtL yani Uk nutkunu, bu 
Dünyada güzel ve feu hava an'aneye riayet etmeden llÖ)'ledl. Ru

olduğu gibi in•nın hayatında da dolf Churehlll, yeni lntihaı, olunmak
ırade aertlikleriyle gevtckltkleri la beraber !,'>Ok f'8kl bir namı.ettir. 
birbirini makul bir had içinde ta- Son iki intihapta namzetllflnl key
kİp etmelidir. Sıhhatte olmanın llMllf· fakat kaz:.anamannştı. 
zevkini duymak jçin hazan ba§ı- Baba ile oğul aruında v~hen bü
ınızın ağnma11, m~emizin bozul- yük bir ftlÜ'8behet ,·ardır. Rudolf ta, 
"1U1 da lazımdır. Vücut ela, di- babaııı sibl yük!M'lk bir hatiptir. 
mai da diitc kalka nuırl&flr. Yeni mebus, ilk nutkunda. babaliı: 
Kupkuru bir iradenin .erleri için- aın takip ettttt tdyaııetın bazı nokta· 
de vücudümüzü ve dimağunw larmı tenkit et.ıneklea keadlıtl ala

mahdut, ölçülü bir hayata mab- maznttt. Ye: 

luim edersek hiç bir ite yaramaz; cBlz ıentJer, deml!Jtlr. Hllk6metln 
bir inıan oluruz. blzl nereye eevkettıttnl, harp ve llUlb 

Yıllar gec;ti. Artık hatıra def· pyelerlnln ne oldutuou öfrenmek 
erleri tutmuyorum. c: Yeni adam tstlyoruz-.» 

olmak> kararları vermiyorum. Tabii bahası, ak,am yemek ııofra-

Evdeki Eski M Jon 
Erkek Şapkaların

dan istifade 
Eskiden her erkeğin bir 

melon şapkuı vardı. Şimdi 
pek giyilmiyor. Bunun için 
Amerika kadınları e8kl m&

lon !J&pkalardan istifade 
için bu yolu bulmuşlardır. 
Yalnız bu .. pkayı giymek 

bir erkek asla ... * Kadınlar, sokağa çıkarken faz 
laca lavanta slirünebilırler. Fakat, 
erkeklerin, cSeyyar lavantacı> ya 
bE:nzemeleri doğru değildir. * Sokakta sigara içmek kadınla
ra pek yakışmaz. * Kahkaha il& gUlmek te pek hoş 
görUlmez. Mağaza önlerinde durup 
ayna.ya bakmakta öyle. .. 

Papağanlara Nasıl 
Bakıhr? 

Bu güzel, sevimli kuşlara bakmak 
çok kolaydır. Yalnız kafeslerini c;ok 
temiz tutmalı ve her gün sularını 

değiştirmelidir. 

Papağanlar, «Papağan yemi> ile 
beslenir. Ara sıra ince bir dilim elma 
ve armut verilebilir. Haftada bir, 
bir salata yaprağı... Maydanoz, pa
pağanlar için mtithl~ blr zehirdir. Bu 
nu yememesıne dikkat etmelidir. 

Papağanların sıhhatine itina lll -
zımdır. Burunları akarsa, bir pamuk 
parçasına bıraz gliserin sUrerek si
liniz. Kabız ol~p. el~a. Y•YJL mvs 
vermeli. İshal oldu mu. içtiği suyun 
içerisine bırkaç damla konyak dam
latınız. Zayıflamıya başladı mı yulaf 
ve şelter vermeli Günde iki defa da, 
Moru balık yağına batınlmış bir bis
küvi parçası ... 

Ama bunun hasretini duymuyor 11nda bu ııualln oevabmı vermiştir. 
dejiltm. Yılbaşında herhalde ge- tngll&:erede, ıdyMI adamlann o -
raye ve ileriye doğru bakarak ğull~rı ek!leliyetle babala.nnın aksi 
90yle bir bilanço yapıyorum ve bir slyaııet takip ederler. Bu. ideta kolay değil \"&karlı bir dil r°' ve hususi bil' bakllf JAmn ... Ame 

rikah kadınlar ııeatlert'fl ayna karşt-ıımda bonon talimini yapıyorlamuş. akıp giden hayat tecrübelerinin bir an'anedtr. 
pride bıraktığı tortuları gözden * Olh·er Ralthln ll&tdarda oha============================= 

~::k~ı~:ı'::!~--8~= =~ Ellsri Güzel Tutmak San' atı seçiriyorum. 
Bunların bir ikisini size de kı· 

eaca anlatayım. Kendi bilançonu. 
cu yaparken İçinde bundan da 
bar kaç hatıra karı§tırıraanız bel
ki de itinıze yarar. 

tarafından mebus intihap edUml,tL 
Dalma. bMıaınnm rfya!ff>tl altında 

bulunan muhafazakAr kabine aleyhi-
ne rey 'eri~ ordu. 

JAPONYADA DUDAK 
BOY ASiYLE MÜCADELE 

Elleri güzel tutmak için mev· lizrmdır. Yıkadıktan sonra el, jyi
cut en esaslı çare: Elleri hiçbir za-1 ce kurulanırken, tırnaklara doğru 
man üşütmemektir. El yıkamak, latan derileri de yerlerine atma
herkeain bilemediği ince bir san- lıdır. O suretle ki tıTnak üzerinde 
attır. El yıkamak için ya kullanıla. hiçbir deri kalmamalıdır. 

gram ardıç (Genivere) ruhu ve 31 
gram saf potasse'i bir havana koyup 
iyice karıştırıp hamur haline gelınci
ye kadar döğünUz. Sonra bu hamuru 
2 santimetre mik'abında parçalara 
ayırınız ve birkaç saat bırakınız, iyi 
ce kuruduktan sonra mukavva bir 
kutuya. koyup saklayınız. 

Boya veya katran lekelerini bu sa
bunla uğuşturunuz. Sonra ılık su ve 
ya alkol ile çalkayınız. 

Bayram için Bisküi 
Birkaç gün sonra bayram. Tabii 

birçok misafiriniz gelecek. Bunlara 
çay ikram edeceksiniz. Çayla be .. • -
ber, kendi elinizle yaptığınız bl,· iY.l 
bisküvi verirseniz tabii hoşların<l gi
der değil mi?.. Bu bisküviler eok 
çabuk ve çok kQlaıy hazırlanır. 

Fındıklı Bisküi 
250 gram döğillmU.Ş fındık. ~ 

gram toz ~ker, büyük veya küçük 
iki yumurta. bir limonun suyu ve ka· 
buğu. Bunların hepsini karıştırınız, 

\ 
amur yapınız. Sonra, 4 santimetre 

kutrunda bir llstüvane şekli veriniz. 
\Daha sonra birer santimetre kalınlı
\' ğ'ında parçalara ayırınız. Tepsiye sı-
1 ralayınız, üzerine, bef kaşık toz şe-

1 

kerle karıştırılmış ve döğülmUş yu
murta akı sürünüz. 15 dakika ka -
dar (vasat derecede ıBitılmışl fırın· 

(
da pişiriniz. Bisküviler, tepsinin tla· 
tünden, soğuduktan sonra alınır, ta-
baklara konulur. 

Milan Bisküisi 
250 gram tereyağ'!, dört yumurta, 

250 gram toz şeker, 200 gram un. bir 
tutam tuz, bir limon ..• 

Tereyağmı eritiniz ve şekeri, ya
vaş yavaş unu içerisine dökünüz. Ev 
veli yumurtaları, sonra, rendelenmiş 
limon kabuğunu llAve ediniz, yoğ\ın1-
nuz, hamur yapınız. Biraz bJrakııuz. 
Sonra 1 santimetre kutrunda bir Us
Ulva.ne yapınız. Kesiniz. Üzerlerine 
yumurta sansı sUrtinllz. Hafif bir 
!ınnda 15 dakika kadar pifiriniz. Kı· 
zarınca çıkannız ... 

Bir defa dar hır itiyat adamı 
olmamaya bakını:t. Mahdut iti
yatlara esir olursanız sağken Ö· 
luraünüz, zevk duygusuna yaban
cı kalırsınız. 

Japon~ a geçenlerdf', tınparatorlu
ğun kuruluşunun 2,800 Uncü ııenealDJ 
kutladı. 

cak suyun bir litresine bir çay ka· I Bundan maada tırnaklar, sa
şığı Boraks atmalı veyahut en jyiıi bunlu suya batırılmış fırça ile uğu. 
iaterlize edilmiş su kullanmalıdır. !arak da temizlenir. j 

Bu suyun içerisine bir parça sa- Eğer bu tertipler temizlemiye 
Gazetecılerin ıeyhi denilen eş· 

•ız Mahmut Sadık, tam manasiyle 
ve canlı surette yaşamak azmine 
ve hazzına sahip olduğu zaman
larda ıtiyadın amansız bir düşma
ll. dı. Hayatında öyle hır devir 
• du kı ıtiyat · adamı olmayayım 
dıye yatakta yatmaz, nerede ol
ea kıvrılıp kalıbı biraz dinlendi
" , cebinde taşıdığı ıraş tak1miy

nerede ve ne vakıt olsa traş 
-_ ur. yemek ve içki saati diye bir 
• man tanımaz. azadelığin zev· 

ı h r ı;c) den yüksek bulurdu. 
allı Mahmut Sadık, son sene

ınde kendinı hıraktı. Düşman 
nıdıgı (itiyat) derhal yakasına 
nldı Demiryolları matbaa111nın 
üduriı sıfatiyle saati saatine dar 
ıyatlar ıçınde yasadığını görün
~ kendi .kendime hiıkmümü ver

••tim: cMahmut Sadık ağken 
du,. 
Mahmut Sadığın hakkı vardı. 

ıyat her zevki öldürür. Mutlaka 
aruıra itiyatlarınıza karşı bir is
~ ~lrarıp Na11rettin Hocanın 

Bu münasebetle vapdau meraahn
aıkJ Adetlnr '\"C an'anelP.re göre yapd
mıştır. YP. a' nı 1.ama.nda yabancı A
detle.re kar-:ı dH büyük bir mücadele 
açılmıı:tır. 

Eunda, en Ot>rl gtdrnler kadınlar
dır. lnenıa yıldız.ları kırmızı du -
<lak bO\alarını kullanmamna ahdct
mı,tır. oıwra artl!itlerl de tı&çlarnı 

ondüle ~apmaktan ,azgııçrnlşlcrdlr. 

Dudaklannı boyamak, 11&1;ları ondlUe 
yaptırmak 'atan M~\ me7.llk ,;ayılın>r. 

FENA HAVALARIN TESİRİ 
( lııdnnatl Tıp } uktıllcı-;ııııleıı l>r. 

(.'. A. MIU.•, ha\a dPtl';!lkllklt'rlnln \"Ü· 

cudü beşer tlu•rhıcle hıı• ulr getirdiği 
telılrlerl t~tkik t'tnıı,. Bu tetkiklere 
istinaden diyor ki: 

- Barometre dll'!tü nıü, insan "il
Mdünlin ağuhtı artar. Bluat yap· 
tığml te<>rilbeJer netlN""lnde, glız:.el 
ba,·a w: fırtına arasında bacağın kut 
runun 12 milimetre arttıtını gördüm. 
cAynı umanda karakter de deği

fiyor. tnsan uablleşlyor. Aile ka\·· 
plan ve uablyeUen ileri gelen ka
zalar çofabYor ... ıt 

bun atıp birkaç dakika bıraktık- kifayet etmiyecek olur ise o z.a- • 
tan sonra elinizi sokup yıkayınız. man ince bir çubuğun ucuna bir' 
Sonra iyice kurulayıp sade veya pamuk parçası sararak oksijenli 
kokulu bir gliserin sürünüz. Beı suya batırmak ve bununla tırnağı 1 
dakika kadar da böylece bekle- ayıran hattı uğuşturmak iktiza 
dikten sonra güzelce kurutunuz:. eder. 
Ellerinizin güzelleştiğini hayretle Bunun için katiyen rnadeni ve-
görürsünüz. ya fıldişi hilal kullanmamalıdır. 

Ellerin yumuşaklığını muhafa- Tırnaklar, pek ziyade kuru kal. 
za etmek için yatarken kauçuk maktan çatlar. Buna ancak zey-
eldiven giymek lazımdır. tinyağlı maddeler aürmekle kar!Jı 

Ya Tırnakf rım rz ? .. konulabilir. Her akpm tırnakları 
krem ile uğuşturmak faydalıdır. 

Tırnaklar, giizel bir elin tabit 
süsleridir. Onun için, parmağın 
büyüklüğü ile mütenasip bir suret
te ve muntazam bir badem ıek
linde kesilmeli, hafif gül pembe
si renginde boyanmalıdır. Tırnak. 
ların dip tarafı, hilal ıek\inde ol
malıdır. Tırnağı kaplıyan deri de, 
dikkatle tırnaktan ayrılmalıdır. 

Tırnakların bu halde muhafa
zası için hemen her gün onlarla 
meşgul olmak lazımdır. Tırnak
ları sabahları. çok sabunlu auda. 
hi<' ,.,lmıı7.ııA hfl'ıı rlıılcikıt vılc:Am11k 

Zaman zaman tırnakların üze· 
rinde beyaz lekeler hasıl olur. 
Bunları defetmek için limonla 
uğuşturmalıdır. Bazan tırnakların 
cilalarını kaybederek pek çirkin 
bir şekil aldıkları olur. Onlara 
c=lalannı, parlaklığını iade etmek 
icap eder. Bunun için aıağıdaki 
tertibi kullanmak faydadan hali 
değildir: 

Ceviz yağı 1 5 gram 
Beyaz balmumu 1 O gram, 
Reçine 5 gram. 
Tırnıılc:ları ~üze) tntmıık idn 

Portakal Şarbeti 
Portakal şerbeti, iyı yapılırsa çok 

hoştur. 

Bunun nasıl yapıldığını kısaca ta
rif edelim: 

.,. ç portakal ve bir limonu iyice 
sıkınız. 125 gram kesme şeker alınız 
Birer birer, portakal ve limonu sık· 

nıadan kabuklarının UstUne sürünllz 
Sonra suya. koyunuz. Şekerler erlyln 
cc portakal suyunu ıla,·e ediniz, ka· 
nşhrmız. 

mükemel bir tırnak takımına ihti
yaç yoktur. 1 büyük, 1 küçük iki 
fırça. gayet ince bir hilal, cila ver
mek için bir güderi, bir çift iğri 
makas. 1 kutu tırnak tozu ayni 
vazifeyi yapar. 

F. 1kt.a1 

Paraşütçüliiğiin Ehemmiyeti 
lstanbul Gençleri. Bu Yıl Hem 
Paraşüt Talim Kulesine, Hem de 

' Kültür,, TayyaresLıe Kavuşacaklar 

1 Yazan: Rıza ORAN 

Japonyada paraşütçülüğe pek ehemmiyet verilmekted"ır. Resmi. 
miz bir Japon 1'ızınm paraşütle talimini göstermektedir. 

İkinci dünya harbi mahiyetini ları ücretlerine onar para zam su
almakta olan son harp vakalarile retilc temini çaresini düşünerek 
kıymet ve ehemmiyeti bir kat da- Vilayet makamına teklif etmiş, 
ha artan tayyare ve tc:.yyareciliğin Vilayet umumi meclisince hara. 
bilhassa par~şütle atlama sanatı- retle kabul edilen bu teklif Dahi· 
nın Japonyada da ne kadar iler- )iye Vekaletine de arzedilmiştir. 
!ediği ve buna ne derece ehemmi. Ayni zamanda memleket müda
yet verildiği elime geçen son Av- faasile sıkı alakası olan bu tekli
rupa mecmualarından birindeki fin Vekaletlerce de terviç edile
üç resimle anlaşılmaktadır. Bu fo- ceği muhakkak görulmektedir. 
tograflardan: Esasen yeri bile Prost tarafındanJ 

Binrıcisi - T olcyoda (Tama- tcsbit edilmi§ olan bu paraşüt ta
gava) parkında mevcut c5 O:o lim kulesi. sevimli lstanbulumuza 
metre yüksekliğındeki para§Üt ta- ayrıca mimari bakımdan bir sus 
lim kuleıııni ve bu talim kulesin· de olacaktır. 
den tayyareciliğe hevesli gençle- Son İstanbul kongresinde mek
rin, evvela sabit tellere bağlı pa- t~ ıal .. Jv.~rinin ıa ... v.aredlilc evk 
rafiitle ve bilahare serbest para- ve he\ esini ve Hava Kurumuna 
ıütlerle yaptıkları atlama talimle- kartı alakalarını kuvvetlendirmek 
rini göstermektedir. için ilk mekteplerden en yüksek 

İkincisi - Sinir denemelerini mekteplere kadar, hatta Üniversi
ve para§Ütle aşağı uçuşun ilk tec- temizde de her ayın ilk pazartesı 
rübesini göstermektedir. gününün bir (Havacılık günü) 

Bu tecrübeye kulenin tellere sayılması hususunda faaliyete gc.. 
bağlı paraşütlerile inme talimle- çilmiı ve lstanbul Vilayeti dahi
rinde meleke kazanan Japon kızı, !inde mevcut 720 mektebin he
artık serbest para~ütle talimler men yarısından fazlasında der· 
yapmakta ve sonra fütursuz tay- nekler kurulmu!J, nakdi yardım· 
yareye binmekte ve nihayet tay- lar temin cdilnııye başlanmıştır. 
yareci olmaktadır. Bu teşkilatın ne kadar yerinde 

Üçüncüsü Paraşütçülüğe ve hızla ilerlemekte olduğun 
hevesli Japon kızının, aşağı düş- ufak bir misal: Burgaz adası Rum 
memesi için bir tayyareci Japon ilk mcktebile Beyoğlu Ermeni ka
kızı tarafından nasıl tokalandığını tolik mektepleri talebelerinin ilk 
ve bir salıncağa biner gibi otur- (Havacılık gününde) topladıkları 
du~nu göste~iyor. . . . . . beşer yüz kuruşu Hava Kurumu· 

Bız bu resımlerden ilcincısını . . l 
!L ·b ed. na getırmışler ve makbuzlarını a • 
mh as ıyoruz. l · ki 

T k 
• (T ) mışlardır. Mektep erın yapaca a· 

o Yo nun amagava par- . . k • d 1 J b" 
ı_ d L- l k · · . rı bu gıbı na dı yar ım ara ır 
~ın a ıwı.va a ma 1c;ın gezmen d (K··ı .. ) t · l k 
J 1 . . ki b e u tur ayyareaı a ınaca 
apon genç erının yaptı arı u .. 1. k 1 · d f 

·ı h h l ·· .. ve paraıut ta ım u esın e ye ı
aaı ava sporuna er sene, nonu 1_ I b 1 t kT ka er 
ve Etimesut havacılık kamplarına §CCe~ .. ta .. e e ~· leş 11 mu krrd 
yüzlerce talebe yollıyan İstanbul 

1 

paraşutçu k.t
1
a ul~ arınkınt. esas a • 

l
·-· . d d l rosunu teş ı ey ıyece ır. g,nç ıgının e, ayanı maz ve ye. . . . • 

nilmcz bir ihtiyacı var. lstanbul mektep!e~nın alacagı 
Genç Türk neslinin bu derin ve (Kült.~r).. t~~aresını~ latanb~I 

asil ihtiyacını anlıyan Hava Ku- paraıutçulcrı ıçın (talım tayyar -
rumu zaten Ankara ve lzmirde si) olarak lstanbulda alıkonulm~
birer paraşüt talim kulcai yaptır· sı, hevesli ve ~üstB:it ta!ebelenn 
mııtır. Fakat İstanbul gençliği bu uçmalarına tahsıs cdılmcsı esasları 

· tt h d da düc.ünülmüş ve kararlaftml-
nıme en ma rum ur. .,, 

Bu mahrumiyeti gören lstanbul 
Hava Kurumu, icaE eden teşeb
büsleri yapmıya karar vermiştir. 
latanbulda da bir paraşüt kulesi
nin yapılması işinin. nakil vasıta-

mııtır. 

t 941 yılında. nem (para,üt 
talim kulesine) hem de {Kültür 
tayyaresine) kavup.cak olan la. 
tanbul gençlerine ne mutlu 1 

Hasılatını Sütdamlaaına ve ye. ı maralarına isabet eden hediyeler, 
ni bir çocuk dispanserine tahsis umumiyetle, numara bedt-1i olan 
etmek uzcrc Çocukları Koruma bir liradan fazla kıymet gôater
Yurdunun Taksimde tertip ettiği mektedir. Bu itibarla piyangoya 
eşya piyangosu büyük bir rağbet rağbet edenler hem kendileri ic;İn 
gtirmektedir. 

Eşyadan bir çoğu ikramiye o- karlı, hem de çocuklar içia bayırlı 
ı,.r,. lr tonlf'rırlıi!ı İt"in pivanl?'o nu• bir i~ görmektedirler. 
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Beş·k aş, Vefayı 6 - Yendi 
Diğer Maçlarda Fenerbahçe - Kasımpaşayı 4-0; Galatasaray 

T opkapıyı 5 -1 
.,,,. 7 -1; Pera - Beykozu 2 -1; lstanbulspor da 

~ 
İN ÖNÜ 

Koşusuna 

856 Atlet 

Girdi 

- Süleymaniyeyi 
Mağlup Etti 

Dünkü Fenerbahçe • Kasımpaşa maçından bir enstantane Dün yapılan İnönü koıusu baılarken 
Birinci küme lig maçlanna dlln 29 uncu dakikada kaleye doğru l- rın galibıyetıne ihtimal verenler de tası göze çarpıyordu. I detti ve devre de bu suretle 4-1 Be-

tı'enerbahçe ve Şeref stnUarmda de- :nen Naimi ha.talı bir şekilde durdur- yok değildi. B~lkt.aşlılar snho.ya 12 ncl dakıkada Beşlktaşın yine şlktaş lehine sona erdi. 
"am edildi. Ve oyna.nan bUttln oyun- dular. Ve penaltı cezası verildi. E- merkez muavinleri Halllden mahrum C•rtadan bir hücumunu seyrediyoruz. İkinci devreye Vefalılar çok canlı 
lar da normal neticeler verdi. sat bunu da gole çevirerek takımını olarak çıktılar. Buna mukabil takı- Atılan bir şüttl BUsameddin bloke başladılar. Ve bir kaç ta tehlikeli hü-

Beşlkt.aşlılar dUn de Vefayı 6-2 gi- 3-0 \'8%iyete getirdi. ma Fevzi alınmıştı. Siyah beyazlılar edemedi. Ve geri gelen topa yetışen cum yaptılar. Onuncu dakike.da sağ-
bi bUyUk blr farkla yenerek artık 33 UncU dakikada sağdan açılan Vefa karŞtsına ı;ıu kadro llo dizıldi- Hakkı ikinci Beşiktaş go!UnU yap- dan açılan Vera hücumunda. tor• ao
şampıyonanın su götürmez birinci- bir :Fener hlicumunda top Nıyazlyc Ier: mıya muvaffak oldu. Bunu Lfltflnln in geçU. Ve güzel bir pa.'1 a:ıa" Hakkı 
l!i olduklarını gösterdiler. Fenerbsh- geçti. Sıkı blr şiit Fenero dordüııcil M. Ali - lbrnhım, Yavuz - Ri- bir ıskası yUzUndcn Şaklrin yaptığı Vefaya ıklncl golü de ka.7.andr. 
çe de Kasımpaşayı 4.o. Galatosaı .. \V golil de kazandırdı. fat, Fevzi, Hüseyin - Sabri, Hakkı, UçUncll gol takip etti. Bu iklncl gol siyah ba)razlıları da-
SUJeymanıyeyı 7•1, ıstanbulspor Top DördUncU golU takip eden bir Fe- Şakir, Şeref, Ştikrtl. Siyah beyazlılar gtızcl bir oyun ha zlvade canlılığa ee-,.kl!ttl. Der • 
kapıyı 

5
_
1

, Pera da Beykozu 2-1 ye ı ner htlcumund:ı Niyazi bir ha· Vefalılar da mUd:ıfanya eski mer- oynuyorlar gol adedının artacağı bel- hal Veta kalesini sardılar. Httcumlar 
diler. Maçları sıraslle veriyoruz· reket yaptı. Hakem favul ver- kez muavinlerı Lütfiyi almış bulu- il oluyordu. Nitekim çok geçmeden birbirini takip c<l}J't>rd>..ı. 17 nci dııki-

di. Hatasını anlıyan Nıya.zı arkada- nuyorlardı. Hakem Tankın dUdUğıl" yine Hakkı dördllncn Beşiktaş golU- kada Vefa kale!.!:mn fuıft karıştı. Hıl-
F enerbahçe - Kasımpqa 1'~ şından af dılcmek istedı. 1''nkat rakıp ilk hücumu yapan Beşiktaşlılar Ve- nü de kaydetti. sameddin topa çıkış yapbğı halde u-

Fener stadında ilk karşılaşma ~- oyuncu fena bir mukabelede bulun • fa kalesınc kadar dayandıla.r. J>'lha Birbirini takip eden dört r;old<'n zaklaştırmadı. Bu karga•alık ara.cıın-
bah Kasmıpzı.e.;l arasında ıdı. ,,_. ner çc • du Hakem de çok haklı olarak oyun- bırınci dakıkadan oyunu Vefa "l: ıf sonra hatalarını a.nlıyabllen Vcl"a- da Hakkı ttırB bt:r V'Jruşla Beşiktaşa 
~ mağ!Qbiyetl tawnda ~lı da~ çıkardı ve maç ta bu suretle sahasına intikal ettıren sıyah beyaz- lılar LQtlıyi merkez muaı.1ne, Hakkı beşinci goltl de 1eozandırdı. 
bir tAdlltıt kanaatini uyandırmış u- 4-0 F<'nerin galıblycti ılc nihayetlen- lılar dördUncU dakıkada soldan nçı- yı da müdafaaya aldılar. Bu Udil~t Devre sonlanmı doğru ortadan bir 
hunıyordu. Nıtekim takımlar sahaya d" lan bir hUcumda top ortaya geldi. hır parça tesir eder gıbl oldu. Be • hUcumda Şakir topu mtısaU bir va-
çıktığl vakit geçen haftaki mağlQ- ı. Vefa • Be§ikta§ Hakkı güzel bir çıkışla kaydı ve şiktaş hUcumları da govşemiye baş- zlyctte olan Şerefe geçirdi. Şeref te 
blyetin (Unillerlnden Naci ile Bulasri- Fenerbahçe stadında günün son çok uzaktan att1ğı bir şUUe ilk Be- !adı. rahat bir vuruşla Beşıktaşın altıncı 
nin Fencrbahçe takımına kon ma- karşılaşması Beşiktaş-Vefa arasında şiktaş golUnU kaydetti. 43 UncU dakikada bir Vefa hUcu • golUnU de yaptı. Ve maç ta 6-2 Bc-
dığı görUldU. Ve şu kadro ile Ka- idi. Siyah beyazlrlann şampiyonluğu Vefa müdafaası mUtemadıyen ak- munda. ileri bir pas alan Hakkı gtl- şiktaşın lehine netıcclendi. 
sımpaşa karşısına dizildiler: tahakkuk etmekle beraber Vefalıla - sıyor. LQtfinin bu hatta alınması ha· zel bir sryrılı.şla ılk Vefa goJUnU kay 

ciha.t - Nncı, orhan - ömcr, Şerel Stadında 
Esat, Fikret - Rebil, Yaşar, Naim, =======~======================================= -----------
Niyazi, Fikret. 

Bu suretle Fikret yine sol muavi
ne alınmış bulunuyordu. Haftalardan 
beri sah:ıda görUnmlyen. çalıştığı za 
manlarda bile ağırlığından şikayet 
edilen Y "ara takımda yer ver.ilmiş
ti. Hahem Samih Duransoy. 

Oyuna Fencrbahçc başladı. 1'"akat 
yine sarı lAclvertıllcrl cansız göı1.tyo
ruz. Geçen haftaki mnğlQblycttcn yı 1 
ne mUtenebblh olmadıkları anlaşılı -
yordu. oyun tamamen Ka.sımpaşa nı
sıf sahıısında oynandığı haldo şut 
çekmek hastalığı bu hUcumlıırı neti
cesiz bırakıyordu. 

Şeref stadının ilk maçı 1stanbul
spor ile Topkapı takımlan arasında 
yapılmıştır. Hakem Muzafferin ida
resinde tam kadrolarile sahaya çı

kan takımlar ilk dakikaları mütovn-

l zin bir şekıldo ve karşılıklı akınlar 
u:rasında ge irmiflcrdh. 15 imıı dakı 

l kadan itibaren IstanbUlsporlular rn
l kiplerine tefe\"\'Uk ctmlyP- başlam111-

\ıar vo 19 uncu dakikada Tank takı
l mının ilk ayısını çıkarmıştır. 

Bir dakika sonra. Topkapıdnn Klı
mll buna mukabele ed<'.rck tı:ı.kımlar 

tekrar berabere vaziyete gırmişlcr

dır. Sarı sıyııhlılnr devre sonlarına 
doğnı listU:ılUğU ('}de ederek Tarık 

l vasıtnsllc UstUste iki sayı daha yara-

\ 
rak de\'reyi 3-1 gnlıp bıtlrmlşlerdır. 

İkinci devre mlltcvazln bır !;"kilde 

Fencrbahçe ııucum hattının orta· 
sında ilk de.!n yer alan Nııımin fut -
bo!U tamamen anlamış bir oyu~cu 
olduğu belll oluyordu. nk 20 dakıka 
devamlı Mkımlyete rağmen golstlz 
geçti. Nihayet 21 inci dakikada orta
dan bir hücumda Fener lehine bir fa
vul cezası verildi. Esat çok güzel bir 
vuruşla ve kalecinin kolları arasın
dan topu kaleye sokarak ilk Fener

~
evam ederken 15 inci dakikada En
er kornerden gelen topu kafa. ile 
eri atarak talwnının dördUncU go
nn yapmıştır. Bu sırada oyun scrt

cştlğinden hakem 1stanbulspordan 
hat ile Topkapıdnn Aliyi dııp.n çı-

, 1 karmıştır. Son dakikalarda bir sayı 
dnha çıkararak İstnnbulsporlular ma 
çı 5-1 galip olarak bitirmişlerdir. 

bahçe go!UnU kaydetti. 
Fcncrbahcenln gol olabile • 

Bunu F kat 
cek bir hücumu takip etti. • n 

k gtızel bir şUtU kalecinin Natm!n ço 

'-..f.Ja....;.ua,-•~---~-~_.__~ 

Eski idareciler evvelce 1stanbula gelmi§ İngiliz 

Spor İşlerimiz Neden 
antrenörlerle bir arada 

Düzelmiyor ? 
Galatasaray • Süleymaniye 

GUnUn ikinci maçı Galatasaray ile 
SUleymanıyc takımlan arasında ya-ellerinde kaldı. Bundan sonra da bir 

birini takip eden hücumlara rnğme~ 
gol adedini aı ttırmak bir ttirlU kabı! 
olmadı. Hatt.A. bir aralık lki mUdıı
fiin yine bir hat üzerinde oynaması 
az kalsın Fencrbahçoye bir gole de 
mal oluyordu. Devre de bu sureUe 

Spor işlerimizin bir tür~~ dü~e
lemediğini, bilakis he~ gun ~u~
den daha fona bir vazıyete duşt:ı· 
ğünü birbirini takip eden garıp 
hadiselerden anlıyoruz. 

başındaki idareci muvaffak ola- pılmıştır. Hakem Şazi Tczcanın id:ı

0_1 Feneıbahçe lehine bitti. 

!kinci devrede gUneşl arkasına a
larak oynıyan san U'ıcivcrtliler bir 
parça canlanır gibi oldular. Naim 
hUcum hattını çok gtlzel idare edi
yordu. Fakat bir türlU gol kaydedil
memek Fenerbahçe taraftarlarını 
çok haklı olarak slntrlendlrlyordu. 
20 nci dakikada idi. Niyazi topu Re
biiye geçirdi. Ve tekrar ortaya gelen 
topu yakalıyan Ya.,nr güzel bir vu -
ruşla kaleye sokarak ikinci Fener 
golUnU kaydetti. 

Bir Fener hUcumunda Kasımpa.şa 

kalecisi bir çarpışma neticesinde sa
katlanarak oyunu terketrnek mecbu
riyetinde kaldı. On kişilik Kasmıpa
şa karşısında Fenerliler kaleyi mü
temadi bir tazyik çemberi içine al
dılar. Bu arada bir de gol oldu ise 
de top içerden çovrlldlğl halde ha -

kem görmlycrek vermedi. 

Bunun sebeplerini ne zaman 

k daima bilgisizlikten ileri 
arasa A 

geldiği neticesine varıyoruz. Şay· 
fl b . etkik yapncak olur• 

le etra ı I l b 
k b 

.. ş başında 0 an arm u 
sa ugun ı dukl . yabancı ol arı ve 
ı~e tamamen ki "' 
b
• .. bilmedikleri bütün açı ıgı 
u ışı B üzden 

ile meydana çıkar. u y b' 
de hadiseler doğar, hadt~lar 'de~r 

. . hal'ınde devam e ıp gı • 
zıncır .., . · ı· Bunun Pek uzaga gıtmıye ım. • 
en canlı misalini İstanbul bölgesı 
teşkilatında bulabiliri.ı. .. .. 

İstanbul bölgesi direktoru bulu. 

k 'b bir bu· nan zat bundan ta ıı en 
çuk sene kadar evvel Fethi Başa· 
ranın vefatı üzerine teşkilatın ba

şına getirilm~ti. Tamamen yaba~
cısı olduğumuz yeni direktörü zı
yarete gitmiştim. O güne kadar 

SORUYORUZ? 
lteei b k nı Hasan KfLmll Sporclln i -

Futbol Ajn.nı ,.e hakeın kom aş a. Hikmet \'azlfe inden 
tlfaı.mdan sonra, hafta ortıısı~da da güreş ~janı ınl\dııhıılclcrl 8 ma-
~kllıll. ö'rrendl~lml:ıe giirc giirf',Ş ajanı da luzumsu:: d JAWr ldaTeCi· 
tör denen teşkil.Atta profe yonel oın.rak çalışanlar lç n e an 
terin ı .,.ôreınlveceklerhıl ileri sürerek lstifn. etmiş" 

1 1 cı;kl "'por-., · · ı ı den yet ~m s 
Gorülilyor ki, amatör ldarecllcr, hu 1 ın c n f • t 'bcl<lemh en 

. işlerinde hiçbir men na • 
eula.r birer birer çeklhyorlnr. por ·ok ki lda.rcslz.llk \C 
hu ki poreulann c<-kllmelerlne sebep hiç şüphe ) ' 

bllml;}erelt yapılan mUdahalclerdlr. Sporunun 5e1Ar.ıet1 namına 
Buna ebcp olanlar kimlerdir? Türk 

&onıyoruz.? 

lstcnbul Bölgesi direktörü 

maz. 
Bugün İstanbul bölgesi direk

törü bulunan zat, ne bir kulübü.1 
doğuşundan ve yasayısından ve 
ne de ihtiyaçlarınd~) haberdar, 
sporcuların dilinden, dertlerinden 
anlıyacak vaziyettedir. 

Bu geminin. önüne gelen kağı
da imza atmak, telefonla sağa so
la emir vermekle yürümesine im
kan yoktur. 

Bunu bugün spor teşkilatında 
vazife başında bulunan diğer ar
kadaşlara da teşmil edebiliriz. 

Kulüp idaresinden bihaber bir 
zatı umumi katipliğe, hay~tında 
on metre koşmamı!l, koşmak ih
tiyacını dahi hi.ssetmomiıı bir nte
muru da atletizm federasyonu 

sporla olan alakası derecesini başkanlığına getiriyoruz. 
sordum. Bana şu cevabı verdiler: 1 Her sahada ihtısasa hürmet la· 

- cHiçbir spor ıubcsindel c;a-1 zım gelirken spor t~kilatı bu va
lışmamakla beraber vazife dola- ziyetle ihtısası inkar etmiş oluyor. 
yısile Türkkuşu teşkilatile yakın. Bu inkar karşısında da bu işin dü. 
dan alakadar oldum. Havacılık ta zelmesini beklemek ölü gözünden 
bir spor olduğu için bu işe pek yaş beklemekten başka bir şey 
yabancı olmadığım anlaşılır.:> değildir. 

İşte hata buradan başlıyor. Bu Bir hata yapılıyor. Gazeteler 
zat belki bazı mecburiyetler dola- ütunlar dolusu ya~ılar yazıyorlar. 
yısile ayrıldığı kendi branşında ih- Neden işin başında bulunan ze
tısas sahibidir. Fakat Türkkuşu vatı kiram çıkıp dn cevap vermi
ile birkaç günlük altıka spor tcş- yor? Çünkü bu İşten anlamadık
kiliıtında muvaffak olmak için ka- ları için cevap verecek ve hiıdiec
fi değildir. !eri tahlil edecek vaziyette d!!ğil-

Spor başlı başına bir ihtısastır. lt~dir. Tabiatile susmak mccbu
Bu sahadaki idareciyi senelerin riyctindedirlcr. Başta buluann 
veıdiği tecrübe ve hfı.diseler ye- kimseler hu i~ten anlıyan kimseler 
tistirir. E.vvela bu teskilatta va.Life olsa, ne bu hatalar işlenecek ve 
aran bir idarecinin. bir kulübün ne de bu hücumlar yapılacaktır. 
nasıl doğduğundan, nasıl yaşıya- Bilgisizlik ve idare izliğin do
bileceğinden ve ihtiyaçlannclan ğurduğu hatalar karşısında da 
haberi olması, sporcuların dilin. tenkitlere tahammül etmek la
den anlıyarak onların dertlerini zımdır. 
bilmesi lazımdır. Aksi halde iı,; Kenıel Onan 

ro cttığı bu maça Galalasnrnyhlar 
Ankora Demırapor klUbUnden Anfı 
de takımlanncı alarak şu şekilde çık
mışlardrı·. 

Osman Faruk, Adnan - Musa, 
Enver, E~fak - Salım, Arif, GUn
dilz, Salli.haddin, BUlend. 

SUleymnntyeliler her zamanki kad
rolarını muhafaza ediyorlardı. MUsa
baka Galafusarayın hli.kimlyetl ile 
başlamış ve baştan nihayete kadar 
bu şeklide seçmiştir. 

SU!eymaniycnln arada sırada yap
mak istediği hUcumlar daha fazla 
şahst akınlara inhisar ettiğinden ne
tice vermemiştir. İlk devre, Ari! iki, 
GUndUz lki ve Saltıhaddin bir sayı 
yaparak 5-0 Galatasaray lehine bit
mlşlır. İkiu~i devrenin ilk yirmi da
klknst SUleymanıyenin iyi bır müda
faa tatbik etmesi yüzünden golsüz 
geçml.ştır. 21 ınci dakikada. Salfıhad
dln sıkı bir şUUc takmnnm altıncı 

sayısını çıkarmıştır. Bir dakika son
ra SUleymaniyelller Abduş vasıt.asile 
:, cgQne gollerini yapmışlardır. Son 
daklknlarda Arlfın sıkı bir şUtfle bir 
sayı kazanan Galatasaraylılar maç
tan 7-1 galip çıkmışlardır. 

Bu statta gtlnfin son maçı Beyoğlu 
spor ile Beykoz arasında yapılmıştır. 

DördüncWUk için Beyoğluapora, 

sonunculuk için Beykoza mUhlm o
lan bu knrşılaşmn çok heyecanlı ol
d\I. Ve ilk dakikalar Bcyoğlusponın 
UstUnltlğll altında geçti. Bu sırada 

mUdafllerln llerdc bulunmasından is 
tlfnde eden Bcyoğlusporlular sağ iç
leri vasıtaslle birinci sayılarını çıkar 
dılar. Bu sayı Beykozlulan harek to 
getirdi. üstUste yaptıklan hUcumln
rın birisinde sol açığın ortasını sağ 
açıklan köşe bir vuruşla gole tahvil 
etti. Ve müsabaka mütevazin bir şe
kil aldı. 

( s 

K1rk Para için Anasım Babasını 
"Öl üren,, Çocukla Konuştum 
Bu Kadar Yalan Sıralıyabilen Bir Çocuk, 
Yarın Cemiyetin Başına Ne Afet Kesilecek! 

Yazan: Faruk FENİK 

- Ağabey, beybaba, kırk pa
ra, ekmek alacağım, iki gündür 
açıı;:n. 40 paracık, ne olur~ 

~stü yı~tık, pırtık, çıplak ayak. 
larıylc soguk sulann içerisinde. 
mermer taşların üzerinde cırit 
oynayan sa~'.J başı bırbirine ka
rışmış 1 O Y slarında kadar bir 
çlocuk, Köprünün Sirketihayriye 
iskelesinde bana ve -yanımda ga
zete okuynn ihtıyara böyle yal\'a
rıyordu. 

İhtiyar, yumuşak kalpli bır a 
d~m·: • Şöyle sağ eliyle gözlü~u 
nu bır düzelttikten sonra okudu 
ğu gazeteyi yanına koydu. Palto
s~nun düğmclt·rini çozdü .... İçeri
sınde iy:ce dolanmış bir yün atkı 
var. onu da ihtimamla açtı. -~~~~~· 
. Sonra ceketi, ceketin nüğmele

rını de çözdü. 
Arkasından kalın örgülü bir 

kazak çıktı. Kazağı şöyle bir yu
karı doğru sıyırdı. Nihayet bir ye. 
lck .... 

Oğlan titreyerek biitün bu ha-~~-~ 
rekctleri, gene ilk başladığı gibi. Bal:iasının Gureba hastanesindt> 
acınaklı halini binbir kelime ile can verdiğini. bundan 1 O - 15 giın 
anlatma •a çalı~rak !eyrediyordu. sonra da annesinin kulübede mü 

ihtiyar elini şöyle dört cebin- temadiyen ök ürerek, kan ttikü
dcn birine daldırdı, bir kuruş çı- rerek öldüğünü, bekçılerin kendı
kardı: sini alarak bir muddet mahalle 

- Al bakalrm, evlat .... dedi. camiindc muhafaza ettiklerini ve 
Çocuk umduğunu bulmamıs bir sonra kendisi de buradan kaça

kimsc halinde. .. Aldığı kırklıktan rak ona buna avuç açmaya ba u 
hiç memnun değil. dığını anlattı ... 

- Ağabey, kırk paracık ta sen İnanır gıbi olmu tum. Gozlc· 
veri ••• Anam, babam, kimsem 

k J b 1 d rim ya ardı. Pantolonumun cebı-yo ..... ş u ama ım, ne olur, 
40 para, doğru kulübeye gidip ne elimi daldırarak bir iki kuruşu 
yatacağım. Başka bir şey i te- avucuna attım. Fakat on bir tec-
mem. rübe olarak dedim ki: 

Ufa istemiyerek karışıyordum: _ Sen beni knndmımazsın. A-
- Annen, baban neredeler? 

Öl 
nan da sağ, baban da ... Ben on-

- düler ...... 
- İkisi de mi? \arın her ikisini, hatta senin gibı 
- Evet, herkese avuç a\;an kardcş\crinın 

Çocuk ağlayacak gibidir. Göz- de hepsini tanırım. Hııkikati sÖ) 

lcri yumuk yumuk, hakikaten a- lcyccck olursan derdine çare bul 

cınacak bir hal... Yok, aktörlük maya çalı,acağım. Yoksz>,. karış 
ediyorsa uzerinc aldığı rolü bü- marn ...... Külahları değısirız. 
yiık bir muvaffakiyctle ba~rıyor. Şa!lırdı. Tereddütler içinde sor-
Şehir tiyatrosuna alınmaya la· du: 
yık... - Pckı, anın, babamı nere 

Anlamak ve bunun gibi bin bir den tanıyorsun} 
tanesinin foyasını meydana çı- - Sen gıt, beni ona tarif et 
karmak için soruyor, birdüziye ismimi soy le. Herhalde o da be-
soruyorum} ni tanıyacak, çtinku senin gıbi o 

- Ne zaman öldiıler~ nunla da bir giın Sirkeci gıırında 
- Ne İ§ yaparlardı? karsıla mı~ ve senin gibı onunla 
- Sana bakacak ba~ka kimsen da böylece konuşmuştuk. 

yok mu? 
Bütün ~uallcrun' e b' . 1 Büsbütün nfnlladı ..... 

f
. b' " ta ıatıy e Ve hakikntı olduğu gibi sÖ) le 

men ı ırer cevap.. d' 
Peki ama, dedim, ben se- I ı ... . 

nin babanı tanırım. Baban ölme- ............................. . 
di. Para kazanmak için, sana bu Tahminlerimde nldanmamış· 
mesleği seçtirdi. Annen de ak - tım. 
ma eve dönecek. Hepiniz para- 40 para içın anasını babasını 
ları paylaşacaksınız. öldüren bu çocuğa verdığim bo· 

Çocuğun epeydir su görmemiş zukluğa degıl. bu yaşta bu kadar 
suratının kızardığını hissettim. yalanı kekelemeden sıralı.> ıırere· 
Dilı tutulur gibi oldu. Kaçmak, cek kadar mümarese edinebilen 
elimden kurtulmak istedi. Kaça- bir çocuğun ileride cemiyete ne· 
madı. llkönce her şeyi inkar et- kadar muzır olabileceğini düı1ünc
ti. Kandırmak için ~lıştı, çabala· rek, günün birinde onun mutlaka 
dı. Biraz muvaffak olmadı da şerrin uğrayacak olan iuanlara 
değil...... iptidndan acıdım. 

Oyun karşılıklı akınlar arasında 
devanı ederken sol lçlerınln yavaş bir 
ştltile Bcyoğlusporlular ikinci golle
ıinl de çıkardılar ve bırıncl devre 
2-1 nihay Ucndi. 

İkinci devreye Beykozlular bUyUk 
bir enerji ile başladılar ve bunun ne
ticesi olarak UstUnlllğQ aldılar. Bc
Yoğiuspor ktılcsi önünde uzun mUddet 
devam eden bu anlarda berabere de-

ğil galibiyet bile temin etmeleri im
klı.n d:ı.hlllnde iken bundan istifade 
cdcmcdllcr. 25 dakika kadar tek ka
le oynadıklan halde mfihacimlerinln 

gelişi gUzel oYl}aması bilhassa fazla 
çalım yapmak hevesi netice aımalan 
mı mfinl oldu. Rakiplerinin bir şey 
yapıı.maınasındnn kuvve! mlıncviyele 
ri yükselen BcyoğJusporlular multa
bil nlunlarn ı;eçmekte gtiçlük ı;:ekme 
diler. Ve bu arada bir de penaltı ka
zandılarsa da kaçırdılar. Ve mUsa
bakn. ilk devrede elde edilen netice 
değişmeden 2-1 Beykozun m~Qbl
yetl ile nihayet buldu. 

İnönü Koşusu 
lnönü koşusu dUn yapılmış Kuleli· 

den 878 Maltcpcdeıı 176, Kabatru, 
klUbUıttlen 77, muht ıır semtlere mcı 
sup mUkellcflcrden 7 Malatyadan 3 
lstanbnl Hnlkcvlcrındcn 144 olmak 
Uzerc 856 nUct iştırak ctmlııtlr. 
Koşuyu seyre gelen (8000) d 

!azla halk bu gcnçlık ordusunu ~ol 
bOyunca mUtemadıycn alkışlayıp tcş 
çJ etmişlerdir. Koşu parkuru: Şişi 
tramvay deposu, Zinclrllkuyu, Afili 
mezarlık ve aynı yolu taldp idı. 

Bu mesa!cyl herkes muayy<'n za
manda bitlrmış ve en :fazla takml -
la iştirak eden Kulcli rekor kırmak 
suretiyle BUyUk 1nonU lrnpa.sını al
mıştır. Muvasalat hattına ilk gelen 
Malatya takımı (Bır takım üç kişı· 

dlr) birincilik bayr~ını nlmış ve ta
knnı teşkil eden a.tleUer de aynca bı 
rer bayrak almışlardır. İkinci Kurtu
luş takımı gelmış keza takımı tcşkıl 
eden, atıeUerc blreı· lnönU koşu u ma 
d !yası \IU!hnlştir. 

SORUYORLAR? 
Dün Şişli ile Hilrrl,yetl Ebediye nı ındıı. lnönU Kır Koşu u yapıldı. 

lllr okuyucwnuz akşam a;oç \•ııkit. matbna.mızn tl"lclon ederek dedi ki: 
_ c...\IUli Şef inönii ndınıı. tutııı edilen kır koşusuna ısc.')Te gltnıiş

tlın. BugUne kııdnr hlc görülmemiş bir tlet ktılnb:liığı gl.i. e çarpı) ordu. 
ekiz. yti:ıU ~ ko,.ucıı ar~ında klDJılere mensup bir tek atlet goro

nıcdlnı. :sekiz. yüı; genel ı;por )O.parken görerek n kadar 0\1ndlmse, 
tcşkllMa men up ldüplerlmWn nl kruıızlığma dıı o nl!.betfo Uzüıttim ... ıt 

Okuyucumu:ı bu orgusunda çok haklıdır. Buna da l tnnbul ])()lge

bl Btleti:ım ajanı ce,ap , ·ersin. Hiz.lm )olumutla onlard~ onıJorlar? 
' 
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Halk Şiirlerinde 
Vatan Duygusu 

Yazan: 

-3-

Rl~I ŞARDAi 

l>nrnldu 

llıı ı ! Dıı ' tan çQCll'';urnın .sar· 
ııo cd 1 mc.rtıığl, ha)'HI bıı akıcı 

co; lnuıJuğu ve kahnı.tı arılı ı haltkın· 

<la l'll küı;Uk l>ır fUphc mı bclirüı" 
Öyleyse şalrı dınlt'ytn: 

«&n dP\ olun ı-ül lrlnı 

Ar ilin oJ ıuı uf'ra~ırıııı 

lııu a:tJıllm dın ı Urüm 
~I tutar al glılerlm» 

84;1\TIID rjij kafilU 
» Alırım tatlı eanıru 

Sr-11 du,>11111dm mı iıoümll 
Şlnııli hn~lar al gldcrlmıı 

P'nkıı.l talk şairinin, gö~\ r,ömı •z. 
kulat:"t 1 ıtmr.z ta\ n , geı 1;ektcm nt- lz 
il hsı.klkaUerln, ~·nrniRrın, lctlmnl ve 
siycı 1 hataların. mnhnlll hUdı eterin 
ı!edccl t mahiyetini te~11r. ıs ınci 

ı ır orlnlarınd yız. Arablstnn ııe!c

r · , Nnsulı Pnşa adında hlr nskc
ı ın v ıt ıııa btiytlk hiz.ınctlcrl dokuııu 

nl cn11, donU~t(' torun sahibi 
n k rlı~i belini b<ıkmt'ktcdtr. 
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Kuyruklu Dağın Ormanile lstanbulun En Yaşlı Çınarı 

A TEŞSIZ OCAK Koca Çeş eyi 
" Eski Köy Düğünlerinde Yağlı Çam Gövdesini Ateşe 

Sürerek, Işığında Sabaha Kadar Eğlenirdik" 

Ateşsiz Ocakla Evinizin Yakacak Sarfiyatından 
Büyiih Tasarruf Kabildir 

~~~ 
Bundan ııltı ycdı •~ne evvel 

Anknranın 'Kutludu;un koyüne ı 
yaptığım bir ziyarıte gözleri gör
ml'ı oımuı bir htı) arla konutu· 
yordum. i}u, oyun en ihtıyarı 
ıdı. \'aıını bılen )'oktu. 

Orta Anadoluya gelenlerin 
hc;p ııo1dukları u ~ualı ,htıyar 
koyluye tekrar ettmı: 

- Burada e sden aiaç yok 
muydu? 

- Olmaz: lıtı:r ınıu oiıM Bc-
nıın cnçhiımde bu belen1er hep 
ınıum ıovdeıi kalınlı ında çam• 
larla doluydu. Aralarında tavpn 
kovalardık. 

- Pekı. ne oldu bu çamlar' 
- 'e olacak ke tik yaktık. 

Son kalanlarını da Buyük Harp· 
te askerler tren ıçin kcatıler. (Bir 
zamıınlıır komürsüz kalan trenler 
odunla ışlemıııti). 

Bir ay k dar evvel Ankaıanın 
baıka bır ko} ünde bııJka bir köy• 
lu anlatJyordu; 

- Ne idi o düğünler, orman· 
d11n koca lm )'a~lı çam yıkar ge. 
tirir. ateşe siııcfdik: onun ı rğın· 
da turlu oyunlarla ıı babı eder
dık. 

* 

1 

kadar bir taııarrtJf temin olunur. 'c~ • .., 

y:yecek maddelerinden elde edi· ..... 

Yazan: 
Nusret KO YMEN 

Temin edilen tasarruf sade yn· \5.i. 
kacaktan değıldir. Vakitten ve I' .~ 
len tasarruf belki daha büyuktur. ~ ~ " /r'~ 

uıur. Çünkü köylüler tezeii daha Yemeği ate~e koyan kadın müte· ı ~~~·· 
ıarlay& düımcd.en toplarlar, Te· madiyen yoklamaya ve bu suret- .. 
~eiı yakılaıı cyapma• haline ıe· le evden ayrılmıımaya ve dogru "' 
to;mck ~in aap amanla karııtı· dürüst ba~ka bir iş görememeye , 
mlar. Halbılkı hayvanın yemedi· mahkumdur, Halbuki aıını ateı
ii bu uman da eübre olmak üze. siz ocaia koyan kadın istediği işe 
ıre tarlaya yayılmalıdır. gidebil'r. Öğleye veya akşama 

Ormanlarımızı orman koruma yemeği kutudan çıkarınca pişmiş 1 

kanununiyle kıımen kurtarıyoruz. ve sıcak bulur. 
Kuyruklu dağın ormanını na· Yiyecek maddelerinde temiıı 

aıl kurtarabilir ve aübrc haline edilen tasarruf iki türlüdür. Bir 
;etlrcbUir~) kere, sık sık olan yemek yanma-

HükCımet bu İfC el atmıı bulu- sı hadisesinin önüne geçilir. Bun· 
nuyor. Memleketin muhtelif yer- dan daha mühimi ateşsiz ocakta 
lerinde bulunan taıkömilrü ma· Pİien ye;neain besleme hassaıu 
denlcrını ışleterek öylüye ucuzca daha yüksektir. Çünkü doğrudan 
satmak ıçın tertibat alınmaktadır. b 

doğruya aleve ternas eden ir 
Aynı zamanda ucuz: köylü soba· 
ları yaptırmak yolları da aran· kapta uzun uıüddet pi en yemek. 
maktadır. te vitıımin denen en çok healeyi• 

Fakat Türkiyenin kırk bin kö· ci ve kuvvet verici gıda kısımları 
yünün yımsındıın fazlası tezek ya- mahvolur. 

kar. «Ateşsiz ocak» yalnız köyler 
Bu yirmı bin köye yetecek kö- için değil, ıehirler için de aynı de. 

mürü istihsal ve tevzi etmek ko· recede mühimdir. Şehirlerdeki 
lay olmadığı gibı lazım olacak kömür sarfiyatım azaltacak ve 
yijzbinlerce sobayı da bu demir kadınları dıgarıda çalııan az ge
kıtlı&ında yapmak çok güçtür. lırli aileleri «hazır yemek» !erden 

Fakat Kuyruklu dağın ormanı kurtaracaktır. 
işi de acele bir hal bekliyor. Çiln. 

:plıyan Ağaç 
~~~Y_•_e_a_n~=~_M_.~v~·~-----J 

Ağtıçla itıoan arumda garip 
bir münaı>ebet vardır. Asaç olma· 
yan yerde inıan bulunmaz. İnsan 
topluluğu büyüdükçe orman kü
çühir. Orman katmayınca insan 
az.alır. İnııao azalınca aiaç yeni
den c;oğalm ya ba~lar. 

kü ziraat mahıullerj fiatlannın cAte§IİZ ocak> tahtadan yapıl· 
yükselmesi köylüyü daha fazla İ.3· mı§ iç içe iki kutudur. lki kutunun 
tihıal için topraK:ını zorlamaya arası didilmi§ yün, pamuk, anır 
sev.kediyor. HaLbuki zavallı top• nebat lifleri, tel!ltere tala§ı, mantar 
rak asırlardanberi kendi.sine mu· talaşı gibi sıcağı nakletmıyen ve 
kabilinde hiç bir fCY verilmeden kolay bulunabilen maddelerle 

Eğı·iknpıdtı.n g lirken oolda bizi 

Bugünkü medeniyetin meule· 
!erinden biri ağaçla inan ara11n· 

Ivaz Efendi camııne götllren dar yo- ru:. 

n zaman bunu kollckti! duy~ 
ıah ooer: 

yor, Kabe yolunu emniyet altına ıv 
lryor. Ba ıt blr Osmanlı ferdi gibi 
kcndı yapt.ığr işi m\ltevazi bularak 
Padıı,ahR ııdakat etnuştır. Ve tti· 
c.ıı.ıda inıparawrluk l(I rcsınc mtif· 
külM çıkaran elcba.şrları, askcıi kr
taları ın•ğl(lp eder. Fakat d<'ı;potizm 
bu! Hiunet, fcdak4rlık dınlemiyebı· 
lif. Hıçbır şeye tabi olmıyarak ar -
zulanna esır olabilır. Nitekim tıUkUm 
dar Nasu}ı PaŞIJYI astırmıştır. Halk 
şaıri hu haberle alllkası temin edil· 
dıği nnclan ıUbaren harekettedir. 
DeJ hııl bir 11estan doğar. Ve bu des- dakı münasebeti tanzim edebil· 
tan sade acı bir vakanın hlköyesı de .rnektir. 
ğll, ıı;tımııl hayatla, ıııya.<rt hMıscıcr- Bu nıünaııebct tanıim edileme. 
ıe bıtğlı kılındığı zaman hnlk ı;ııirlnin diği, ormanlar müt~adiyen tııh· 
naıııl cemiyetin 1>11· aksettirici vasıta riı.> edildi~i içindir ki orta Ana· 
sı otıı.ca(:ının t batıdır: dolu kısmen ~ölleşmi~ ve bu me

mahsul verip durmuftur. Yorgun 1 doldurulur. 
toprakların fazla zorlanmaaı bun· Tecrit maddesinin üstü, yani i· 
]arın temelli kısırlaşmasına ıebep ki kutunun arası üstüne su gele· 
olur. Sonra, bunların üıtünde ot 

1 

r~k ~~ maddenin ıslanmam~.sı ~: 
bile güç biter. çın ıyıce kapatılmalıdır. Çunku 

un karşısmda ve caddenin tam or- Mutabassıslar Kali!ornlyada Sel<O
ta ında ki lhttşamma ağlıyan allı ya cinsinden blr a&-ncm iki btn yşşt!\ 
cepheli öksüz bir çeşme vardır. Bu da olduğunu söylilyortar. Bu ıı.ğ'llct!' 
da dahi Sınanın eseridir. Cnrnlle be- gövd~indc fkl otomobilin ynnyaıı• 
raber lvaz Efendi içın yapılmr;ur. geçebileceği bir delik te ,.arını'· 
S61 yılın A.mansız eli çeşmenin Us· Hnnolulu şehrinde bin y~1anııd9 

tllnde dolaşan zarif bir kabartmayı t::ir Banynn incirl bulunduğtl • 
ııemcmiftlr. Vaktllc altı yüzUnden nu ve 300 metroluk bir yeri 

liız ben ı,.rııi alır kaçarım 

B '"'m ""kere b:ığlı» 
P'a nt b ı 1 timat tmkln1tıJık ve 

dt thrlık lı: ndc yuzen Anadolu· 
f a ı ,,aırı, hazan en halokl 

> ı ,>.ıua1'ırın üzerine de basar. 
a A l p tıududda tabur tabur 

d ı ~alde h Jkı soyup istismar 
~ ni bılen bır d rcbeyinın yerin

ı::lm bıle kımddamayt.tını ne bi.tyük 
r l!lıtcnılc 'c acı !~inde anlatır: 

'Re11dt-n ,..,lam f')'lf'n Rolu ht!~1ne 

r1cıı, ~ı dağtarıı. '\l!llllaıuııalıdır. 

Hı gırırtlliınd_ııı ctirztıD ae.Jıulen 

Ja •lar ıtaı1 nırfıı M!ı1Jle11m~Udir.» 

nu"rwtıı c•ıldi taaur tabur dldldl 
• lnrmıuı kara ya:eı >~ıldı 

cıE\ \Hmı dr.\lctlnd11 O man oğtuydum 
Yoluna fedadır ser Padltahım 
Rlr gf'Jmlş hlr dahi ıellr mi bilmem 
Bf!n Klbi kabraman er J'adlşahrm• 

«Urban Hicaza olmu!jl<<m galip 
Olduk mu tııınklrım• hlı: katıl 'UlCIJı 

Zerrece mührüne nlmıutık talip 
Rerıl kullarına li(lr ~lplnm» 
«lllilunll li fırakıııı <'.} l<'~ln ~hıır 

Ziyaretle ol un kahrJm.lz mamur 
Ç-Ollerl ımldı mll'lall »•A'frıur 

Alnımıutan akan ~r ııa.ılJ,,alıımı> 

flıiknıı 

SORUNU~-Ö--YL_l __ Y __ E-L/-M ........ , 

Aşkın 
l\fe,9 "''k lmr.&1JJle - Sevdt

#:lm ı<ız benden yth: Çf:'lntl. llt\tiln 
eb('(lı t;eV~ 'aatterlnl unattu. Ar
tık ha\"at1a hlı:Mr ~ye lnanamı
)"Tllm. Bu k' \eUl T.lndanda lıll

ktlııı ı1ltr~ hana 111lftMl7. «'-il• 
~ or. Ohlımkb hfr hMt.ııA'a tuhıl· 
n•t"f glbfyfm. Bu .. k hut..ııtıoa 

bir 11erorn buluıurıı.fB"M mı? 

Cevat' - P.: ldd n ll4k öldürllcU 
b r h talık sayılrrmı,. Esl<I ro
manlar, ~la. yelse uğrıyanto.rın 
'erenı dÖf!el<lerine dllftilklerlnden 
bsb d ?1Pr. O zaman hayat dur. 
gunn v~. bir adamın ruhunu yelı 
kaplamuı )ften bıle dcfıJmış. 

nur;lln hlQ oyle değil... Gezin, 

Seromu 
c:ı~ar - • ·ı.~anlıltk bir ~r(ibe 

dM ndlr. Eğer nl,arılnıızın krlf!helı 
n~1nd<'n hlr r.rkr.k nldııtuna. lmr. 

rnak ldflditlııl:ı: ~ U\ aila 11nırh1A:11• 

n111. fı!f oJaınıvaraA"ma aklını:ı: keJi· 
mi.~ nlr;ıuıı ho111nu1. l'11kılt ı.1111-

rada11 h·esıııır •in~ llllltıl'l!A'lnllll ı•· 

mln miıoiniz 'l Sonra tılr ele lw.ı· 

kançlıj'ırı ııı~uıılııra ııirrl I ııc"' ı;ı

bl ıö~t r<'hllCl:C';;'lııl <le ıınııl ttul\ ı· 

m;ı;, lllınyıtd ı ~ l\ıue J tır. ıııll'. m
meı adam 3 oktur, UııgLııı ı lddi 
ı;örduğfüıiiz ların bıt.'}1an ı•ıhıır. 

Hafif zannf'dllen hlr gen•', hiç bf'k
IPnmez mesu11.} Pt hl•1erl .ı;o"tf'rc 

hlllr. Adımını11 hl'r halde (lilo:lln
dUl\tf'n, taoıındıkt rı, aklı ba...,mdıı 

a'ırabaQ17. ,, «'l R do ti rınızla d ı-
yll1-'1yUo k~ diniz•• •""r <>lbl "'lr 

'-'u ~ ~ ı·~ " " nı,tıktnn ı;onrn lhthatll\ atını:t~ 
ıtl! ta me\ızuu bulun, okuyıJn, efl· 

k ıtıyatısrı•ıızı dett.,tırın ... GMli· BİZDE VE BAŞKALARINDA 
n ııo.de u zamanda. yeni utuklal' 
ıu ılaı:aj'mı 'e buırUnkll yeiJlrılıir. CEMiYET HA YA Ti 
111lnuızlıtına kendini.ıin de f•Şa· AlımP.t lhımıli ıııırıı.,llc - lltı•ıııle-

atınızı l'Orecek•lnlz. ketlmJıflt.ı t•eınJ~rt hın Rfı ı•ok 111 ... 

NlşANLILJK IMTIHANI 
l'f· C. lmuuılle - İki &)dır niıtAll· 
lıJ ım. E• ıc-ıımr.k uı 3 U\ a kurmak 
"" büyük emfıllmdlr. 1'ah#llhn I· 
•~rl fi dutu Jıahhı ~lek ttahibl 

Her h1ı1ngi hlr ı;ahada mii~lcrcJ< 

mtınfaaflcrl rılllnl•r bir arıı)n &'C• 

llp hlr cemil nt kuramı~ orl11r, Kur
salar hile :1 ll"lll amıyor. l'ertler ha· 

yatta slp h rl kalı) or. 

deniyet be§iğinde ağaçla beraber 
insan kcsafetı de azalmı§tır, 

Orta Anadolu köylerini uzak
tan hollunuz:a giden mavimsi bir 
duman bürümcüğü içinde KÖrür
sünüz:. Fakat içine girdiğiniz za· 
man yerden yükselmekte gü~lük 
çeken bu duman tabakası burnu· 
nuza pek ho§ iclmez:. 

Bu cKuyruklu daiın orma
nı> ndan .:elen yakac.a~ın koku· 
sudur. 

Kuyruklu dağın or.ırıanı'nın o· 
dununu yAkmak yaJrıız ıayrisıhhi 
ve gıyrirnedeni bir ıey olmakla 
kalmaz, köylünün tek gelir kayna 
ğı olan tarlasını da en mühim gı· 
daınndan, ııübrwen mahrum bı· 

Bu itibarla tezek yakılmasının madde ıslanırsa tecrit hn.ssaeını 
büsbütün önüne geçinceye kadar kaybeder. Madeni çivi hararet 
bu kullanıfta taıanuf çarelerıni nakledici olduğu için kutular geç
ıırayabillriz. me olar.ak yapılm_111ıdır. l~ kutu· 

Buna çare olarak cateDıiz 0 • nun hacım ve ıeklı mahallı tence. 
cak> düıünülebilir. relere göre olmalıdır. Kutuların 

cAteııiz ocak. nedir) ka~~kla~n!n gayet ~ıız?ut o~ma~11 
«Ateııiz ocak> tecrit cdilmiı ve uıtlennın aynca ortülmeaı la· 

bir kutudur ki içine konulan 11cak l zımdır. 
bir fCY uzun müddet sıcak kalır. Sanat okulları mahalli dükkan. 
Yani evvela ateıte kaynatılmıı ]arla anlaprak bu iıe önayak ola· 
bir tencereyi atepiz ocaiın ıçıno bilirler. Köy muallimleri, eliıi ho· 
koyduğunuz zaman pİfme ameli· calan, marangozlar bu yakacak
)'C9İ için lazım olan sıcaklıiı ıaat. tan tasarruf işinin rehberleri ol· 
lerce muhafaza eder. Bu suretlo mak imkanlarına maliktirler. 
piıirme iti için iki veya üç ıaat Büyük netic;:eler küçük itlerden 
idame edilmesi ieap eden bir a· doiar. Valiler, kaymakamlar, na. 
teı bu ifi kaynama için lhım o• hiyc müdürleri bu itle alakadar 
lan çeyrek saatte yıpmıı olur. olurlaraa çobuk netice almak yo· 
Yani yakacaktan yüzde dokNn lu açılmıı olur, 

SiNEMA ALEMiNDE 

VUZen KaDeDer 

•ı harta göreceğimiz ftlmler ara- Tı:ıfşiJı'ıtını. merıı.J<la okudu~muz man, sevdiği kadına !<arşı sev<'rek, 
il!ltfyerck mnğ'Hiblyetı kabul edl)'Or. 
Jl'aJutt bu mağtQblyetteıı ~iycıdc bir 
galibiyet değil 11ıtdiı;'? 

Jil• &'öıünı yok. ·~anlım )a
kııtıklı \ 11 ~o bir çocuktur. Ken· 
dlı.lni h<'ğenlyoru"1, M'ıtblllrlın. 

Ne sar(' ki, hiç deldi değildir. A
deta Jsrı dlnl bt"fendlrmeğl t4Rnat 
C'fnıl;r; bir kadına bfonr.er. Arka· 
da;ı;J nmdnn h&ııgl•lle ur,.ı.,,.,.. 

kf'nıllııl ht•ğendlrmlye utra.yır. t
tırar rde) lrn ki, onların içinden 
df' l«t'ndlıılne cf!!!ar@t \'erenler yok 
ruıttı. 

Her nedenflC baır kadınlar ıa

lılpli erl r.kterle utrattmd'ı daha 
U\ kil bıılU,) orlar. l\'i!jAnlJın ljim· 
dlc'I n tıu kadar tuJflfllk gösterdi-

Bafka mr111lokctlcrde nıısıldır '.' 

<ıeuıı - Oerııl)ct hlll lltı bakı· 
nıından cidıleıı fakiriz.. Bir ;)erde 

Zurih ~<\hrlnılcki ı•enıh etlerin bir 
Matı tlil a;ıııUıııUr.c ııı~tı. . uall
nb:11 en ran1ı bir rC\'t\p olur. '.1.U
rlh ,etırJ içinde 19JD ıı.l'lnesl so
nunq tun 8Sıl c-eml)ct \&rdı. Bun 
lardıuı 68 t ılini rnuksallarla kıı

rulmu"tu, iRi ha ır 11emll•tl, 1 ııı 
r-por rernlyeU, 8#1 ukerllk, nl11an· 
c·ılık, &\ C'ılık H a lre •·eıııi) eti, ı ll ı 
illın, terbi.} c 'r rııuslkl l'f'nıiyetl, 
50 muhteıır ı:ıel IPro mcralu 011111-

lar tarafınd::ın kurulan cemll<'tler, 
J.t e'\· kadını 'c c.w l<:hırl cemiyeti 
idi. A~'l'le& klUpler 'ardır. (~I· 
Jetler içinde n lllerden~rl dernm 
edeıtler toktur. 

f!mda. Convoı (YUıen Kııleler) ismin· hllyUk harp sahnesi karşımızda bU
deki fılm hepimizi nlt\kndaı· edecek tUn halecam ile canlarıı~or. Yalnız 
tıütUn kozları l<endlnd~ topl11mıış eıı. hımu s-ormek için bil !Um göıi\lrnlye 
> ılabllir. ÇUn~li bu fılıp rslncmn. l1:ın drtcr. Bundan bıı,şJ<a Cllve Sroolfun 
vticucln ı;ctirillmi~ sahnelerden zi - lrnmıuıdan roli\nll yapması yllzen ka· 
yadç, olmıış val<alıırın sinemaya mel Jclerin mııvnftak oınırıııında 'bllytık 

ı edilmiş sahnelerlndcıı iharettlr. bir tmil. Ateş karşısırıda ôll\mle ku· 
Okyanuslarda clplaşun Alman Clep cak kucağa iken s"ğuk)<rnlıhğını 

Yüzen kalrJer son hıırptcn IUı:ım 

11Ian ılk !ilmdlr. Bunu ı:in)ta blrı;ok 

eserlerin takip edr.ceğı mııbakkıı.ktır. 

191'·18 harbinden alınan ve hakikat 
le hayali mezcederck meydana i'Ctl· 

rılen fılmleri dntıa. h41A mr.rak ve 
ıı.!Aka ile aeyredlyoruz. Me\'ımunu. 

yqadığımız zamandan alır ve bizim 
için mf'-'hul bir Alem olan harp sa· 
halarrnı göz:lerimizden canlandırmı

ya talışan bir film elbette ki, daha 
zlyıı.dc bir merak ve daha hUyUk bir 
ıılt.ka ile seyredilmiyc deler. 

l;ln 

hayat 

o·t> 311rın ıır.nba ne ~apa

Bö.}1e bir :rot arkattP,ite 
yahatln• ~ıkmağı göuı •· 

l:ıyım mı'! 

linıvazörll'ıi, lrnrs:ın gemileri, her Jmyhctmlyen, aııll, nıiltehal{ldnı tam 
1 tarafta birçok gemileri pusuya dll - bir kumandan. ctlvc Brook sanki bll 
şilrerelt lmho. ediyorlar. 1 tlln hayatı mtiddctjnce her }{uman· 

Ve nlhııyct işte bir tanesi Monte- l!anJık etmiş, lılç rolUnU yndrrganın
\'ic1es açıldnrındıı. harp gemllcrllc mı9. Bu çelik tradell asket, zayıf fa
muhnrcbeye tutuı;ıuyor. Bunu tesbıt Juı.t g(lul bir kadının karşısında bU· 
ctmlye muvaffak olan Brltlh film şlr tlln kuvvetini kaybediyor, ız:tırap çe 
keti bu filmde bu ahneleri ne güzel kiyor. DUşmana karşı mnğlQb!yetl 

kullanmı~. kabuldenıe ölUmU tercih eden kahra-

etrafa neşe ve hayat fışkırtan mus- gBlgeledlğini bir kitapla gördllıt1• 
lukları şimdi kurumuş, yalakları par İlıtank(ıy adasındaki bir çınarın Jtl• 
çalanmıt ve kısmen de toprağın lçl- JAttıı.'h lkı asır ev" rl dikildiğini df 
ne gömOlm~tllr. söyllyenler var. 

ee.menfn bugünkü hali Sinan •ur· Bizim çınarımız 757 yıJ önce Jl ~ 
ları tA kalbinden vuracak kadar fe· ten 1185 yılına kadar Bizans talltır. 
eldir. Çqmenin va,rk tarafındaki mu- da oturnn dördUncU Androntk Koırı· 
azzam bir çınar bu aanat Abidesini :nen %amanında vardı. Bu çınar \'l!J• 
yalnız gölgesine almakla, kucağına hame sarııymm avlusunda idi. O ,.,. 
bumakla sevgiainl tatmin edeme - kit te altında bır Bizans Çefmesi ,.a 
mlf olacak ki, qkın ffl{katinden; dı. Paleolog hanedanının ilk :;ıllaı'l~· 
yavrusunu yiyen bir kedi gibi çeşme- dıı on UçUnrU asırda bu saray fh• ~ 1 

nln cephelerinden lkiainl tahta avurt edllml.ştl. Blza.nılı kadınlar ve ge ç 
larma almJ.flır Evet çqmenln iki y0. kızlar serb tçc sarayın avlusuna $ · 
zil flmdl çınar tarafından tamamen riyorlar ve bu çuuırm gölgded•ğl c;r 
yutuım~tur. Bu yaz koyu gölgesin- medc çamaşırlarını yıleyorla dJ. 

de nargileıılnl tokurdatan blr ihlıyar AndMnlk Komnen zamanuıdn ~ef 
bana dedi kJ: meyi golgeJed ğıne glire h!~ olnınZS~ 

- Çınar eski eserleri koruma ku· o vakıt ıçtn yarım D.f!ırlık bir omu~ 
rumunun ihmaline kıznttf olacak ki, kabuJ edC1'6ek buı;ünkU çınarın tar.' 
Slnanın çqmeııinl yutmıya hqladı. 503 yqındıı. olduğu meydana çıkıt 
Çlviyi, baltayı, ufak tefek taflan hal Sekiz asır1ık liınrUnc rağmen çır · 
tA mezar tqlannı bile yuttuklannı nmızda. yazın tek bir kunı dal ' 
lfltUk fakat muazzam bir Çef111eyi san yaprak bile yoktu. Yaprakl .r 
~övdeıı!ne lndırdJğlnl ben ne lfllllm, 1 nın irılfği ve koyu yeşWrği bize 1'ıl 
ne de gördüm. ağacın çok zinde olduğunu ve dn 

Bu çefmeyi seyrettikten sonra çı- uzun ~ ırlar Y&.Jıyablleceğinl t.abnı 
1 etllrıyor. HA!~ dallarının Ustüntl 

narların koç ene yqadıklarını tct-1 ncvclvanlığınm kav k yellE"ri csıyor 
kike !uzum C'Ördllm. Yazın ı tanbul yakıcı g'llncşln aıtın 

Müt caat ettlğım n titehası:ıs-ı da ltavnılurkerı bu çınar Okmcy~ • 
lıır abna tatmin edici ınahezler ve nmdan ç ktl ı serin hn\anm yewıı· 
malQmnt vcremedılcr. Bir çm:ırın h:ı Z<'Sl önl\ de yaprak dlllerıle Bizıııt11 

ı.ıJ.d yn;ıını tayin edecelt bir ölçU yol<· kızlarının 11 r .ılıınnı bize fısı}dı:•cr 
tur. Ocr 1 Cmarların l<abulden insan Anamaa zindanı. l\'nz Efendi car.l 
ı rm nl nlnn d ki r;ızg-ılı"' .. lbl ge • ve Çefll\ 8 ne çınaı bır müzenin ya· 
çen senelerin lzlcrlnı hatırlatnblll • 1 rtdl Bunl"'n ı'yi mu .. •· 

~yan eser e r. .. ''" yorlar. Fakat bunlar ya~ tayininde 
tizi k t'lyyet.e götürecek şeyler de- !aza etmek l!'izımdır. Belediyemiz bli 

ğlllerdlr. Bir çınarın gövd 1 tama· 
l'llen çUrUdüklcn ve içı bo aldıktan 
onra yeni bir hayat hamleslle ete -
ğındcn r<'n bir fıllz tahtala.,an ve 
trnruyan kısmın ti5tüne ı:1hayat ve 
k'Orpe tıır kılıf d ha geçirir Bu kı!· 
ınm üstündeki ltsbuk çlzr,llerlnc gö-

Doktor Diyor ki : 

çınarı f('nni bir '.ılde tımar ettırıı

rek Ustllne de y~ını gösteren b 
ıcvhn asmalıdır. ~mc t'!e mUleha•· 
!'llllnrın reyi alındıktan sonra ya ti\• 
lıyıı.r çınnrın ağzından alınmalı ,,. 
yahut daha fazla yutulmaması iç!JI 
bir çnrc bulunmalıdır. 

Her Soğuk Algınlığı Grip midir? 
mşın ı:lddetli Mğukları b~ı. Jnekt~lr. \ alu11 bu lıast.ahklar, r 

G"nlt-r, aylar gfl!:l)or tla güneş, ıöJ<· ı ıılnde, ı.onunda anlı:v;ılır. ;\nlaşıtsr 
ytıı.llnti l<aplıyan kalın. aıll ah bulut- ama o zaıııım 1, lıı1tcn g~mi,, t~lır 
Jarııı ara.tındnn kurtulup ;r;ırnk 'c "inin bir Ju ını geçlkml' olur. ua· 
nurlu rehre ini bir turlu bize göster- klkattc (Tip, ha\'fıların mi.Heba'\"\ il 
mile mu' affıılt olamı~ oT. olduğu mc' "lml!'r<te gorWUr. Bo~nı.· 

Hu S{l{;'1Jk, rlitubetti günlerde 'Ü da, burunda, tt.'Jlf'fft\ıs ;) oJlannda ;\": 
cudumnzu rahııtMz eden nezle. bron· f'Jı)an bazı mıı.ropların bu haııtalı~\ı 

• ıı;ebcp oldu'ldarı ) a:u1mı'!'sa da henı 
~ıt. ı>oğuk alı;tnhgı, kınklık.. dedi· grlpln hakiki mikrobu balunamaınW 
ğtmtz bir (jOk arızalar \&rdır. »un· 
ıarın topuna birden ~rjp deyip ıet· 

JllCk !\d<'t olmuştur. Halbukl bunlar, 
ı;oğıığun tc!llrlle, bedenlm~ekl be:ıı 

mikropların azgın1&4ınaaınclan ''e) ıt. 
ı.ıhhat mu\azcneslnin hafJfcc bozul· 

1nuından Heri ıelen az ısürilrü ra
tıaUıızlıktardır. Hiçbir zamaıı &riP 
J tudlrler. 

Uöyle olmnkl~ beraber ve bazı in· 
,ıanlıı.r a~111da grip tabiri o kadar 
tuhaf bir auli tiınale utramışhr ki. 
lllr c;ok ~erlerde ba.tlanııç halinde 
Jııılunan zatürre. bronşit, stıma, 

tıfn. hatttı \'ertm .. gibi luıataııklan 
grl(l diye tolıikkl ('<lip lılr ehemml
)'Ct 'crmlycnh:re blle tesadüf cdJI· 

tır. 

Hekimlikte grip, ioebePlerl. bq1-11 

gıcı, aeyri, nilıayetl maJQm ve muıı)' 
yen olan çok nri 'c bft9h tnı~na o 
hf'.mmlyetl halı; bir butahktır. onııı 
da, huuıiyetlne göre, Uıdavl usul• 

lerl, korunma çareleri tardır. N~ 

le, krrıJ>lrk, öksürük .. gibı tnkmtıarı 
la kendini rbtiteren her haatalıj'" 
rrlp deyip geçmek doj'ru olo.ırıa~ 

Bundan dola) ı, ateşi yük6tllttn '" 
uı.uncn blr müddet dernm etmek lf 
tldadmı (OllUren bUtün marazi lıi 
clltıder önünde, nlle doktorunun u' 
kik 'e mua;ventslnl .IJitemck, ısıhhat111 

en blı~ Uk ganıntf!;Jni tC'jldJ eder. 
Dr. Nuri Er~eno 
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lMEMLEKET H 
İ z rtıitte Adana' da Maarif İzmit (Vatan muhabırlndcıı) c. 

11. P. \'ilfıyet kongrc!"I nllıııyı>t bul· 
J 7 •1 A • M k [ • d muş \'e yeni idııre heyetine Abldl'l 
Y l ayetın e tep erın e ,\ral. Saadet Çoğıl, Zlyn HeııC'r, Meh 

met Ali KAplçı, 'Mahmut ôz&ımcr, 

2Tc43 ,,.. l h Ok Şerif Ulusoy, Zihni Kanııııı. Osnı:ın 
{,) 4 .J a e e uyor ZC'kl Akkö crı[llu, A ım Adıımon S<'· 

ı çılmişlcrdır. \d . ıı-ıu ı muhııb.ıimız - de ikinci )·ıl t.aı fi edilmcktcdır. Ge- * h:mıl ıVat.en> Akyazı la el 

<l tcşkilt\tı 1940 zıct lı şö rclıne SB)ISI 'I:• tıu okul dokumaolrğı çok rıwaı;tı!lır. Bu gıi-
ı bir ra- !arda çalı~ ı ayısı 1 c Gi zel nahıye ıncrkezlnd halk, yt>rll bez 

r. 
r 

o 
11nı, ~ t :? mırı 12 ta-

nC' ı lk ıııını llJ tş e ı d rt sınrf· 
lı 112 t ne d b lilnıfiıdır. au o
ktıllHt d ı>ı:ı u kadın 208 ı erltek ol· 
mak ı .. C'rc 348 fi tmen çalı~ınkta
dır Yın,.. bu okullarda 6,597 si kız 

15,216 ı rkek olaıak 21,643 t.aJehe 

Oktıı .ıı.J<t.adır. E\I\ clkJ aeneden talc· 

tUr. \·c kurrıa.,ları g!'yrnektedir. Akyıu:rda 
Hen uz malumat alı amıy 11 bır ror. zarıf ha~ ıu, carşaf, p ı'<l orHl· 

bölge harıç olma.k üz re diğer yedi lcri de dokunma~ tadır. 
bölgeye ayrılan cğitm nll koy okul- Hılktimetin tevr;ı ctmı} e karar 'er 
ıarımızdan 4 ı kız '<' 1 S6G erkek diğ"ı el teıgCıhlarından birkaç tan ııi 
köy çocutu okumaktadır. de Akyıu:ıya venlcçek olursa. fnyda 

Adana vi!Ayc:tı dahilinde ınş:ısına sı mühim olacaktır. Akyazı J<adınlnl 
rı bu tezgahlardan iı>temcktedir. 

evv<'1cc başlanmış olııo 23 öğrctmen-
Jı okulun lll.faliı hlUrılmt . s eğitmen * 1zmit (Vatan) K ındırada 8 

h okul bina 
1 

ikmal côllmlf, 5 l"ğlt· numaralı posta nlnb!lırti içinde ıs: 
yolcu hulundugıı halde birdenbire ha· 

menli ve 2f öıtret.nıcnJI okulun inşa· TPket etmiş ve şoförü olmadığı için 
be ayı ına nıızaran 1940 unesindo sına da d \anı edılnıckt.edir. yolc-ular da can havli ile tıağırmıya. 
tal b acledı hlnd n fasla artmıştır. Adana maarıf ilk tedrt t kadro· ve feryat ctmlye ba~IBJ'llı9lardır. Pos 

suna 27 ö-etnı n ıınve edilmiş \'e ta otobUsü Nafiz Blrı;ilnc ismindeki 
Adillla m rk6 koylcrinde 38 "Rııh· 0 ' ö bir zatın mağazasına gelerek fc;eri 

"e vA OsmanıyA k,~•aları klh•lerin..ae çift tedrisat kaldınlmışt:ır. ğrct • . 
" " '<' ..... v;ı '4 gırmlş ve ön kısım hıuıara uğramış-
"e 2:i. ki. 63 köydr eğitme ıı oı.-ut menlere merkczd cnıtroman \C şan, tır. Bıışkacıı zayiat olmamıştır. 
arılmı"tır. Btı eıı. 1tmAnll köy okulla· talebelere de mandolin ltur&lan açıl- t 

" ., h " * zmit (Husust) - Karasu ka· 
rından 36 ında hırlncı yıl, 2" s•nde mıştır. zıısmın l:ıminin (Sııkarya) ya çevril· 

mesl içın mahallt beledıye heyeti Jm· 
rar \'ermişti. Bu karar l)ahlliye Ve
kfilctine arzedllmlftir. Adana'da Bir Senelik Ziraat Mücadelesi * tzrnıt CHususn - Gölclik kaza 

liğ olmaktadır. Geçen bır yıl zarfında sının belediye hudutları çevresinde Adana. (Vatan) • Adana ziraat 
nıUcadele ba.şteknısyenllğı 1940 yılı 
zarfında bölgemizde yapılan bır se
nelik zlraııt mücadelesini mufassal 
bir rapor halındc Seyhan valiliğine 
bildirmiştir. Bu raporda 1940 yılı 

zarfında Ad.ana merkezi ile Adana 
kazalarında fare. domuz, ı;ekırge ile 
ve pamuklara. narenciye ağa~arına, 
bağlara llnz olan haşarat ve ha.sta • 
lıklarla yapılan mUcadelcler etraflıca 
izah edilmektedir. Adana merkezi, 
Ceyhan, Osmaniye, Kadirli ve Kozan 
kazalanmızdıı 90,400 kilo Kalsyum 
ıırsenlyat preparatı kullanılarak 
7,053 hektarlık pamuk tarlası ilAç -
lannıışbr. Pamuklara Arız olan ha
Ş<'relcrle yapılan bu esaslr mOcade· 
lelerden yUzdc yUz mtıvaffakıyetli 

neticeler alınmUjtır. 

bu domuzlardan S,380 tanesı öldürül· bulunan Değlrmendere vAkl müraca

Bölgemiz ikliminin rnlisall olma· 
sınd.an dolayı hl'r yıl mczruat sahala· 
nnda görlllen tarla farelermın tevlit 
cttlklen zararlar oldukça ehemmıyet 
il görülmektedir. Adana, Ceyhan, Os 
maniye, Kozan, Feke ve Bahçede 
8,834 hektar fareli arazi tesb1t. ya -
pılan mücadeleler netice.sinde bu top 
raklarda b:ırınan tarla fareleri kll

milen ımha cdilmı.ştır. 
:Sütün Jtazalarunn:da \'C hllhıu;sa 

dağlık mıntakalarda yaşıyan domuz 
ların miktarı büylik bir yekCına ba-

mUştUr. 

Saimbeyli, Bahçe ve Feke kazasın 
da 119 kUo çekirge lUAf edilmiştir. 

Narenciye ağaçlarna musallııt olan 
haşerelerle sıkı mücadele yapılmış ve 
Adana merkezi ıle Osmanıye ve Ko
zan kazasında 34,739 adet ~aç \'C 

hastalıklı 2630 dekar bağ ilAçlan -

Jlllflu'· 

Ağrı'da 

Bir Sarsıntı 
Ağrı, 5 (A.A.) - Bu sabah 

1, 5 5 te burada §arktan garba ol· 
dukça §iddetli ve tahminen beş 
saniye süren bir yer SiH&ıntısı ol
muştur. Hasar yoktur. 

--o-

Muratlıda Yakacak 
Sıkıntısı 

Muratlı, (Vatan) - Tekirdağ o· 
caklanndan kömUr çıkmadığından 

dolayı Muratlıda komUNlUZ kaldı. Bu 
sebeplen halk yakacak hususunda sı 
kmt.J çekmektedir. 

Sıvasta Dokumacılık 

Bu San' atın İnkişaf Ettirilmesine Calıszlıyor 
:__ ____ _;~----~..---~~------~, 

l 

S..u Halkevi 

l!ıvaı (Vat.an) - 1ktısat Vekile • 
tlnce Sıvaı;ta açıtmaııı takarrür e
den dokumacılık kurıuna ait el t.ez
ı;Warı tıe bunların yanında yer alan 
yardımcı malzemeden bUyUk bir kı~
mı daha ~hrlmlze gelmiş ticaret ve 
smaJ odaflnca tulım alınmıştır. 
Dıter malzemede peyderpey gele

cektir. Kurs için vekllet tarafından 
gönderilecek mualllml-r geldikten 

şonra birc;ok koylenmlziıı kurslar 
açılarak J;öylUye dokuınacılı!r sana· 
yil öğretllec~ktlr. 

Yeni sene mUnn!lebeWe Halke • 
\inde samimi toplantılar yapıJmı~tır. 
Sivas muhitinde Halkevıne karşı gös 
terilen allıka takdire 98yandır. Genç
lik bilhassa c\·lrı gerek kUtllphanc • 
aılnden gerek spor ve temsil kolların· 
dan çok 1.stlfade etmektedir. 

at üzerine, bu hudutlardan dı.şan c;tk• 
Jnak ve eski"i gibi koy olarak kal • 
mıık istemiftır. 

Değirmcnderelileri bu kararı ver -
mly csevkeden ~mu, GOlcllk beledi -
yeslnin, imar tıarekeUerlnl hep kendi 
sine haı:ıretmesl ve asıl mUhlm geliri 
temin eden Dettrmendereyi bu imar
dan hariç bırakmurdJr. 

* İzmit (Husuat) Şehrimiz Halke 
vi temsil kolu kaza tamircisi isminde 
k1 piyesi temsıl edecektir. Hazırlık· 
lar sona ermiştir. 

Bartın'da Konferans 

B. Hayri Muıncuoilu 

Bartın ( Vat an) - C eçcn cu• 
marteıi akpmı uat 18,30 d a :ka· 
zamızın en genç ve geldiği gün· 

denbcri kasabamız halkının aev· 

1 
gisinc mazhar olan hakim muavi· 

ni B. Hayri Mumcuoğlu: (Fertle. l rin hükumete miiracaatlarına lü-

zum kalmadan haklarını kendilik· 

lerind~n alabilecekleri haller •. ) 

l mevzulu konuımada bulunmU§· 

1 

tur. Halkevinin konferans •alo

nun da genç hlkimimiz aynca da 

kız kaçırma hadiselerinin ehem· 

miyet ve bir suç te§kilini de izah 
ctmi~lcrdir. 

Sivastaki Göçmenler 
Smu;, fi (A.A.) - Valimiz. dün, 

nnhlye nıerkezine yerlefllrllm1' olan 
göçmenlerin ihtiyaçlarının temin e
dilip edUmedıfini mahallinde tetkik 
etmiş ve bu vatandaşlar içın burada 
tesis cdllmlş olan gezici köy demirci 
ve marangoz kunıunu atmı~trr. 

VATAl"J 7 

B L 
Ermenileri K imler , _ _., 

NiÇiN 
... ~-ve Nasıl Aldattılar? 

AGOP PAŞA 
jTürk DosHuk ve Taraftarlığının En Hara· 
~·et fi !\iüdafii Olan Agop Paşa, O Sırada. 

1 lnğil teı·e Hükfıınetinin Erıneni f\1eselesind 
Osnıanlı De\'·leti Lehine Gösterınek fstedigı 
Müzahereti Herke~ien Evvel Hissebnişti 

Anlatan: PanHkya11 - Yazan: M. Sıür 
Manisanm um u mi görün ütü 

{Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur 1 

MANİSA 
Buactaıı cı dkJ J-auda, !ErılN!rıiı>
tan nıutıtarJ)eti lçtn Çlerlık Ku • 
J"Blitna ,,...ri~ muhtırada• bah· 
M:den l'aııtlkyan. gelect$ ,·aıı

ıta o <leHi• feı>at membalarını 

\C t"iban ba..~arını anlatar.al..-tır. Zengin Ovaların Bu Güzel 
Şehri Her Gün Biraz 

Daha i mar Edilmektedir 

Bu c nalarda, Osman\J hUktımctt 

de tnslltere ile tctl:ıfül bir itt\fak nk· 
dl lç111 uğra ıyordıı. cKrbns muahe· 
desi adlle anılan bu mua.hcdede, ln
gUtcrc hOk~meti de,1et\ Osmaniy~ -
nin Anado)udald arazislnın tam mi· 
yetlnl muhafaza etmey\ tekcff\l\ edi· 
yordu. Buna karı,ı Osmanlı hUkfıme
U de, Ucrid d vlet.eyıı beynand ka
:rartqacağı ve<;hıl h nti ldarc)i \ e 
lflzım gelen ıslahatı yapmayı lngU· 
tere hUkOmcUnc vtıdcdıyordu. 

Manisa (Vatan) - Manisa Anado-
1urıun zengin, diğer şehirlerine nlsbc
ten fazla nüfmılu ve tarlht bir ı;ehrl· 
dlr. Keşafet itibarile Trakya ve Kıı
nı.dcnlE havallslnden sonra ı;e.llr. 

TUrklyenln en zengin ve 4'.n lJIÜnhlt 
ovıılannın burada bıılunduğu gör1 -
JUr. (Gcdls) nehri Manl.eııya can ,._ 
ren bir damardır. O\'aları zlimrtit J!'i· 
bi ycşlldlr kıvnmlıır içinde ovayt do
laşan Gedlsln .sulan buraya hayat 
verir. 

Ovanın bir kısmı (Sebil) dağının 

eteklerine ıııltar ve bu dağ bllUln hey 
bet ve azanıeWe karşıdan görünür. 
Sebil d.ağuun her bir kayaaınm al· 
tında bir gtlzellik gizlenir. Yazın bil· 
tlln Manisa halkına tatlı sulan ve 
güzel havtuiile ayn ayrı mcaıre Ytr· 
leri yaratır. 

Kıyın beyaz karlara. bl.irilnen bu 
dağ Manisa.ya karplan güler v Sul· 
tan y&ylaııım.n yanında mağrur ol&· 
rnk yükselir. Yazın, Jın«m günetin 
sıcakları dağı ve şehrin her tarafını 
sardığı zaman hıtlkı hava almak için 
Sultan yay1asma ve bağlara ~ar -

Mersinde 
Mersin (Vatan) - C. Halk Parti· 

ısi idare heyeti reialfklne Rıza Boz
lnırt ve Halkevl reisliğine SlUt"aU Sö· 
zen seçUrnifUr. * Men5ln {Vatıın) - Adana fab
rikatörlerinden ve hayırsever, iyilik 
yapmak hıuıletl ıle tanınml.ll Salih 
Bosna vef11t etmi~tir. 

* Menıln (Vatan) - Halkcvl tem 
sil kolu GUnef 11lı1ernaımıda yeni H

ne terefine bir mtıumere veı·m~tir. 
Vali ve tehrimizfn yüksek tabakası
na mensup aUelert m\lısamercde bu
Junmuflardır. 

Sarıkamışta Kayak 
Gösterileri 

• 

Sarıkamış, 5 (A.A.) - Buraya ge
len beden terbly~t genel dırekU:ırlU· 
ğU kayak Tehberl dUn kalabalık 811· 

ylrcı kUtlesl tara!ından alfika ile ta
kip t!dllen kayak g&ıterllerl yo.pmııı
tır. 

Seyırcıler arasınd:ı komutan ile 
iç.aza kaymakamı ytiksek rlltbcli su. 
baylar parti ve Halke\'1 reisleri de 
vardı. 

mıya mecbur eder. Yazın ıcak U· 

manJar:ında Manisa insan boo'lultlan 
lc;lnde yalnız kalmış gıbi şchırdc ka
lanlara hUzUn verir! 

eGdisiıı iki yanında Salihli, kasa
ba ve Aleşchlr kazaları v Manisa • 
nın vcrlmtl ovalan uzanır toprak • 
Jarı yumuşak olduğundan kolay İf
lcnir. 

(Gedis} vadisi Ttirkiyemlzln en 

ı:engln ovalarından olup buralıınn 

yctlşlırdiğt Uzllmler yalnn: memleke
timizde de~. bt!tün ecnebi memle • 
ketlerde de rağbet göpnektedlr. 0-
zUmden bqka tütun, zeytin, pamuk, 
karrıur., kavun ve scbZe )'etiftinnck· 
tedlr. Bağ ve bahçe ve bostanları in 
eana neşe ve hayat ,·ertr vcllıUıl dağ 
ıarmdan bağ ve ovalarından bal a
kar. 

Alaşehir ve Turgutlu meralarında 
pek çok hayvanat beelenlr kışın el· 
var \'il&yctlerden gclen b!rı;ok koyun 
ılirillerl bu zengin ovalarda gcçinır. 
Harblumum\ne yangın felAketine u11-. 
r1yıw bu sevimli şehır günden g-Une 
lmar edilmektedir. 

Edirnede 

OBmnnlı hlikCiıneti, İngıltc.rc ile an 
lnşmnltta rcsml " kat'l bır Usan ile 
ıslahat Jcr8.8ı \Adinde bulu11mııkta 
haklı idi. ÇUnkil Rusya ve lngılterc· 
nln ermcnilcri himaye tasa,·vurlnrın· 
dan şUphC'JC/lmiştı. Ermenilerin, Os -
nııınlı nılllct ,.c hUkCımclı aleyhine, 
RUS)'n ve 1ngtltere ehnde bir Alet gi
bi kull11nılmll6Jna meydan hırakma· 
mak, elbctt.c ki, çok lüzumlu ve ted
birli bir hareket :idi. Bu sebeple er· 
meniler hakkında fazlaca mUııaade 
'\'e mlisamaha g· termeyi o gUn tçln 
siyaset ve menfaatine daha muvafık 
bulmuştu. HattA, Bcrlln kongresinde 
crmcnner ntımına Cla blr murahhu 
bulunmıısı teklifınl hile kabulde te
reddllt goııtcıınemiı:tl ki. bu müsaade 
k!rhk, bllfı.hara Berlln muahed inin 
61 inci maddesinin şu tekli almaaına 
ııebep olmuştu. 

d3abı1\ll e.nnmilerln akin olduk
ltırı eyaletlerde thtıyacntı mect'lle
nln kap ettirdiği ıslahat ve t.anzl· 
matJ bflA tcahhUr iern. ve ermenile· 
rln emn\yet\ni Kfu"Ucr ve Çerkes -

F.dircn (Vatan) - C. H. ParUsinin lerden muhafaza edeccğınl taahhüt 
kon&Tesi yapılmıştır. eder. 

Konrı-e münuebetlle kazalardan Bııbı~ll bu bapta ittihaz olunan te-
UyeJer gclmJf ve Kırklareli valisi İh· dııbırl eVk.atı muayycnede devtetJere 
san Aksoy da bulunmuştur. Batta beyan edecek ve devletler dahi teda
partı nıUfettlşimlz Koca.eli mebusu biri mezkfirenln ıcrasmıı. nezRret e
Hagıp Akça, Trakya umumi mU!et- dccelderdlr:> 
tışl eGııeral Kazım Diıik, vali lı'crlt Fakat, Osmanlı hUk~metı Berlln 
Tümer ve diğer daire mUdOrlerıle 

partıli ve Halkevl ileri gelenlerinin 
de iştirak 1?ttlği kongre partımızln 
bt\nl:ı! Ebedt Şet Atatürke bl!\I dakı· 
kalık ihtiram sUkOtıle baflamı~tır. 

Kongre heyetl llk lçtimaında kt'ı -
tJplcrinl \'e cneümcnlerlnl seçmiş ra
porlar oJmnmuş, ikinci toplantısında 
ise dılckler dlnlenmtştır. Altı.kadarlar 
bunlıırn ct\'8P verdıkten sonra yeni 
idare heyeti acçllmlş ''C bUyUklerlml
zc tAzim telgrafları çekllml tir. 

İdare heyetıne seçilen arkada.şiarın 
lıılnılerlnl blldırıyorum: 

Ferit ÇıırdaJdı, Fev.zı Seııgdll, Ah· 
met. l<'azıl özverimlı, Dı-. lıımaıl Kos
kan, Zıya Akba.f, Hilmı Ataltan, A
rif .Altık. ~ki Parti ncısJ Hilsamcd· 
ılin. 

Ye11i idııre hcyeU arkadaşlarımıza 
haşanlar dUcrlz. 

ınuııhedcslnln bu maddesini kabul et· 
ınif olmakla bir şey kaybetml~ de· 
ğildi. Bu madde ahkAmı, kf\ğıl üze
rinde kuru bir \'aaltcn ibaret kalmış
tı. ÇUnkU, ne bu ıslahat yapılmqı, ne 
de yapılmadığı için alllkalı devletler 
tarafından bJr mlıdahnle vo talep va 
ki olmuştu. O sıralarda, Rus politi
kası 1stanbuldaki nUfuzunu yan ya
nya kaybetmiş bulunuyordu. Buna 
ınukabil, lııgtıtere politikasına daha 
!azla bir teveccüh ve meyil gbttcrlll· 
yordu. İngiltere hükCımeti ıse, o esna· 
larda ne crmenUrre yaptlan vaatıerın 
infazı tal binde bulunuyor. ne de 88· 

Jclıı oldukları vı!Ayellerde umumi JS· 

lahat )'apılmasını mevzuu bahsedi -
yordu. 

lngllt.cre hlıkQmeti 1'..S&Sen, Rusla
rın arzu ettiklerı gıbi, idari mnhta
nycU haiz bır Ennenistanın lcşc.k· 

kUtune biç tc taraftar değildi. Hat
tA, bu nokta! nuarını İ1rtanbulda bu· 

tere hlikCiıncU :GerJin tnuahedesını 

61 mel maddcslnın tatbıki \'e umu 
ıshıhat i~ası içın Bılb !Jıyı sıkışt 

maktan s~rfınazu cylemı olduğu 
Zeminindeki beynnatı ile, lng J. 

tere hllkQmctınln O manlr hilkCunet. 
ne karfl g tcrınekt.c o dut;u le\ c
cilh \'e taraftarlığın t.crcumaru olu· 
yordu 

J11giltcre hUJdlmcUnln bu sJ)as • 
tinde, bJlhııssa lsUwbuJun münc\ v it" 

ve Tilrk dostu crmen.nc.n de old akça 
fımII olmını \•c bu hu usta ehemrr.i
yetıı roller oynamıııılardı. Çünkil, A.., 
rupa de\'Jetlcrine kan;ıı 'erilen ve ! -
kat hıçbJr zaman taU:ıık odlldiğı g -
rUlmiyl'n bıı ıslahat vaaUerın n er 
mcnllero fayda tcmınind n daha zly 
de mazarratlar te\ lıt ccleceğınl p 
gUzel anlnmışlıırdı. Rus W?aklı~ı ı 
yaptıklarını blldlklerl komıtacılaı a 
karfJ oldukça kuvvetli hır C('phe al
mrşlnrdı. Bu aklı bn.şı.ndn zUmrcn 
6n safında o sıralarda padlıı h saı • 
yında, Babı!llde, adlıye ve harlcıyc 
nezaretlerinde, hazlnei hasc;,ı>da. b 
yük \'aZl!clerde bulunan CTmcnl m -
nenc:rleri bulunuyordu. B .a·ın n· 
nsında da Agop Pa~ bilh ~a ı; -
ze çarpıyordu. 

Agop ~. Türk dostluk ve taraf 
tarlığının en hararetli bir mlidaf 
idi. Rusyıının, Türkiye enntnilenıı n 
lşlerine mUdahalesinl fuzuli ve hat 
ernıenUiğln menfaatlerine tamam c 
muhalif buluyardu. O sırada, tn~ııe
re hUkOmetJnln ermeni me~le lnd• 
Osmanlı devletl lehine gös~rmeı. ıs
tediğl muzaheret ve iyi niyeti her
kesten evvel o hl~ etınlşU. Bu sıy -
f!elln devam ve takviyesi ıçin el allr 
dan Qal~nk ltizumunu da, o il rl 
Silnnllftü. Bu .1fe de ıUmat ettiği a
damlarından HalepJı (Armenak M -
hıryan) admda bır mektep mualJl'l -
ni memur C'trnl ti. 

Armenak, lngıltcre Jle \1ls'aUı mı:· 
amelesi bulunan bir tlıccarın otlu Jdı 
Tahsıllnl Halep v Londrnda yapını , 
senelerce Hındısta11dıı, MlBırda k ı
mıftı. Efganlstan, BJUclstan ve tr 
ela uzun uzun dolaşın~. ınUsl ına 
larla blrllJctc yq mıya aJ}\imıftı 
Haleplo en çol< Türklerle düşüp kal 
m~ ve btrı;ok dostlar kazanmıştı. 1)1 

adamın Hindiırtanda bulunduğu esııa· 
da mtislilmanııtı kabul cUJgi. fakat. 
Halcbc geldiği zaman ırktaşlann~ 
bir kısmında gördııtn fikir de,ti~lk
liği, yeni yenı fılfzlenen Türk düıı
manlığı 'karflnnda mtlslUl!lanJığı ı 
gizlediği de, o zamanlar so~lcn.~or
mu\'. 

Haleptekl, lstiklll.1 propaga 1d c • 
lanna ilk muhalefet bayraS-mı a 
mak şerefini bu adam kazanmıştı. 
O sırada, Halep b .şı dönOkll'rlnl'l e •. 
flayılı ve uılılanndıı.n Zeytinli (Mar
dlros) ıın, İ. tıınbul Patrlkhanesln -
den aldığı dlr~ktlf ile, Hınçak ko
mitesi nıl.mına bır ~be , çmak tçln 
uğra~tıl\'lnı &örmUıı ve ltöpUrmUstU 
Uemrn, ırlttaşln.rını temır ve irşad 
başlamış, Cııkat, gördilğU artsız o.r • 
sız tehdit ve tazyikler üzerine, bu 
tehlikeli cereyanı önlemek için Pat
rikhane muhitinde mllesslr olmak, 

İki ııaat sfıren v: göııterlden son
ra garnizon komutanı tarafından ruı 

kcri mahfilde sporcular ferc!ln :rUz 
kı.şllik bir çııy ziyafeti \'erılm4'tir. 

Gençlerden .kayakcı olarak yazılan
ların sayısı elliyi geçmiştir. Beden 
terbiyesi genel direktör!Uğll tarafın
dan bu gençler ıçln söndcrll n kır!< 

* Edırno (Vatan) - Bır aydan
beri kararan hava Adeta insanlara 
gUncşln kaybolduğu hlssJnl verirken daha esa!ılı çarelere b~rmak fık

Junnn Bt'.!ıri vaıııtnsUc Osmanlı hU -
rl Uc t tnnbulo. koşmu tu ,.c az :r:a-

Bon tipilerden sonra ortalığı birden
bire ükCınct kapladı. Ha.&retıc bek· 

lenen günt.ş hiltUn gonUllere kıt ıçln
de bahar hayatı yaşatacak kadar ta 

çtrt lta~nk ile buna alt diğer malze- ze ı~ıklıı. gtllcr yl\zü Ue me) dnna çık 
me de buraya gelmış bulunmaktadır. 1 mı~tır. 

k1'lmctinc Bık sık lh8as cttırmekten manda tstanbulun TUrk dostu erme-
çekinmiyordu. Fazla olarak, Lord nUerl muhitinde hatırlı bir mürşit ol 
Ballsburl de: 

<.... Düveli muazzama tanıfındHn 
müttehiden vukubulacak herlıangi 

tılr mUdahalc UzC'rine mUşküllt zuhu 
ru melhuz olmaııındıı.n dolayı 1ngll· 

rnu11, nihayet, .Agop P11~a zUmrcslnd 
de iyi bir mevki bulmu~tu. 
1~e bu Armcnak, o sıralarda İs

tanbul lngıllz se!o.rctl ile temasa gi
riyor, Londradaki dostlan ik muh -
~re ediyordu. Ermeni tsUkl!ll için 

Sonra Mis Franı'ın eekidenbe- bulunu.) orlardı. Çünkü cesedin 1 duğunu da biliyordu. Herhalde 1 bep mevcuttur. O da: ortaya atılanların bütün kirli ça • 
r i seçirdiği ııinir buhranları kendi götiirüldüğünü gördüler ve onu sizi takip ctmie olacak. Siz cesedi _ Mcnfııat... m94ırlarını İngillzlerın önllne serı • 
aleyhine deliller teşkil ediyor. geri getirdiler. bırakıp da ayrılınca hl'men arka·! - E\•et, Mister Kravcn. ·• ]yi yordu. Hepsinin, kendi menfaaUerı 

Zabıta ve Aşk Romanı 

Belki böyle bir öfke buhranı i· Birdenbire sustu. Sonra §eha· nızdan gidip almış ve geri gt!tir- söylediniz, menfaat.. Mis Frans için çalışan birer Rus uşağı oldufu· 
• d k d ··ıd·· l d ~ b d " · h h ld nu kuvveUI delıller, \'eslkalarla ıs çın ey en a amı o urmÜ§ o • et ~ar~agını .. ~n~ ogru uzat~· n:ış.. er a e caniye yardım eden rnali vaziyetini demin, yolda gi-
ması,ndan ~üphe edilebilir. Şim- rak uzerıme yurudu. O kadar sı· hır arkadaııı olacak. Çünkü sizin derken bana anhıttı. Aile serveti- bata çalışıyordu. Armenakın meaa 
di biz adi bir polis hafiyesi gibi nirli idim ki az kalsın yar maz ço. anlattığınız şekle bakılırsa bir kişi nin ahıbi annesi imis. Ölürken si, bJraz da Agop Pnfa ile lngilu 

ı A .. ·ı d d h b · h f b • k b b k b '"' ınuhıbbl geçinen taraftarlarının nıu· ..,- cg.ı e a a usta ır a ıye gı ı 

1 

cu gi i u parmağı ısıraca ·tım. u ;şi güç ba arır. kadın kocasının tesiri ahında ka· ıwt>nct ve iltımaslerı ile. fnglltere 
i~i tetkik edeceğiz. Kendimi zor tuttum: Demek ki Mister Armitagc'ı )arak büyuk servetini ikiye böl· hUkCınıctlnın nazarı dıkk Um celbet 

y . Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman .. '?. bu 8Özler~ .s?ylerkcn: ben I -:; Miet~r Kra~.c~. c~s~~i ev~en öl~ürdükt~n ıonra evde idiler. müş. Yarısını kocasına, yarısını miş ve Armenek, 
0 

zamanlar fark 
azan. - ZI - k.~tuph~ned.~ dızılı ola~ .kıtapları uzag~ aahıden goturdunuz mu? Mıs Frans ın da bir arkadaş ve kızına bırakm!ş· Cenç kızın payı işleri ile mc gul olan İngiliz pcırtı 1 

ıoyle. bı~ gozden. geçı~ı.yordum. 1 Dıyc sordu. Ben de 1bana dık· hami bulduğunu görünce telaşa olan elli bin lngiliz lirasını işlet- tarafından Londmyn da\et edılmı t . 
. k" doldurdu, ba· ı suıdum ki artık cevap verecek ~epııı ~mayet.e aıt tetkık cserle-1 katle bakan sarı gözlerinin ta ic;i· düştüler, beklediler .• si• takip et· mek hakkı da üvey babaya bıra· Armenak, Londradn Türk do tu 

Bir bardak vı~ .~ e ba§ladı: halim yoktu. Ev aahibi sözüne rınden ibarettı. 1 ne bakarak cevap verdim: tiler. Ceııcdi geri getirdiler. Bu su- kılmı!I. Bu suretle Mis Frans an- ermcnllerln kuvvetli bir mUm~lll ''ll. 
na verdi. Sonra .aoz ldıı da ko· devamla dedi ki: E.v sahibi ıözüne devam cdi· - Götürdüm. Size biraz ev· retle bütün §ijphelerin genç kızın c:nk servetinin faizini alabiliyordu. ımctlnl ahrkcn Agop Paşa \'e ar-

- Mis ~ran~.11:cı7kleri ve si· - Eğer bu uzaktaki k~r?e~· yordu: vel anlattığımız şekilde c:eaedi Ul• Üzerine toplanmasına dikkat etti- Mister Armitage'ın ölümüne ka· k~dnşlıırı de. İstanbulda çalısıyor, 
nuştum. Eger soy ~ ğru ise.. . ten §Üphe edecek oluuak ı§ımlZ - Şu noktayı gözönünde tu- §ıdım. Fak&t geri getirdiler. ter. Herhalde bu cani hem üvey dar işler böyle olacaktı. 1 Patrikhane ve ermeni ccmly~tlen 
zin de anlattıklarınız , 

0 k epey süç olacak. t alım: Ma~em ki .~:is Frans'ın Söylediğin~. sözler o kadar m&· babayı. ~c!"' de ~1~~ ortadan .kal: Şimdi Mister Armitagc ölünce 1 birliğinin mt'nfı raallyetıerlnl o.kame 
Rica ederim Mister ~raven, • :-. Biz ve işimiz diye konuşma~ı masum olduguna emınız. Şu halde nasız göründu ki l\ptal aptrı l gUI- dırmak ıetıyen bırısı... Vazıyetı varisleri oııun elli bin lirasına ko· ti' uğratmıyn uğraşıyorlardı. lşte bu 
ınavınız. Sizlerden şiı~he ctk:~~r hoşuma gitti. Sözüne devam cdı· d~mek ki Mist,.,r Armitagc'in ölü- miye ba~ladım. anladınız mı~ nacaklar. Fakat onunla beraber fnallyettır ki, Rus taraftarı Ermeni 

· F k t hiktıyenın o k yordu: münden İ§tifade edecek bir ikinci - Peki .. söylediklerinize İnft· Sonra tekrar devamla: Mis Frans da ortadan kalkarsa komıtacılıırım bır mUddct içln haylı 
:kansı: ;arafları var ki ina~~;'e· 1 

_ Şimdilik üvey babasının ö· ~ahıs vardır. Bir defa bu cinaye- nıyorum. Belki buna inanmak ap· - Tıpkı bir polıs hafiyesi gibi onun payı olan elli bin lira da yi· lnklsarına uğTatması, taraftarlarını 
biraz criiç ••• Haydi d~gru A"'°· i· lı.imünden istifade edecek olan tin evin taksimatını iyi bilen birisi tallıktır, fakot ben inanıyorum. konuşuyorum, kusura bakmayı· ne 0 varislere kalıyor. Şimdi Mis dağıtmış ve hıı.ttli, Nerııes Varjebet 

'ı:>- d ı· Mıstcr rm · M. F 't Bu· tarafından yapılmı§ olduğu mu- - Tefekkür ederim. nız, dedi. Ilövlc cinayet j .. Jerinc Frans'ı katil gösterip idamına ka. yanın vefatı Uzertne, Patrikll•t dığiııizi farzc e mı. . Mis yegane ınsan ıs ran.s. ır. . • . " ~ 0 
t • ··tdürmekte yalnız da iki sebebi olabıhr: Bırısı hakkak, hem de anahtarı olan bL O sanki benim bu sözümü i§İt• merakım vardır da ondan .. Her rar alınca bir ta§la iki ku§ vurul- Türk dostluğu Ue tanınmış olan Er• 
Fr~~:·ın o ve Armitage'ın Avus· ~~: • babasına karşı beı!ediği ri... . . . . . memiş gibi de~·am etti: halde hem üvey bab~yı, hem kızı muı olacak. Varisler bu şekilde ı:urum plskaposu (Harot Vahabet 

k. b. karde§İnİn menfa· 0 . ~ .k.ncisi ise bütün servete sa- 1 Sonra canı ve canıler evın ıçın· - Cani evın adetlerini iyi bi· ortadan kaldırmak ıstemekte ne elli bin lira yerine yüz bin liraya yan) m intihabı gıbi parlak bir mı, 
tralyada 1 ır kın. 1 ı ı de veya eve pek yakın bir yerde len birisi ••• Hizmetçilerin izinli ol- mana olabilir? Ancak bir tek ıe· .(Arkuı var) va!fakıyct bağışlamıştı. 
nti olabilir. uyku· bip olmak. 

Ben o kadar yorsun ve 
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IHi KJ\l'I~ 
''Sığırtmacın Hediyesi,, 

istiklal Harbı Hatıralarından 
cMüdafaai hukuk> teşkilatı Bu itibarla; ne için, kim için 

bugün olduğu gibi, istiklal. har~i ve kime hediye · istediğimzi an· 
ıeneleri ireris:nde de btr bır 1 t k b' · · · J b f .,. • a ma , ızım ıçın tat ı ir vazi e 
hlıllkla temas e..{erek ·11· 1 p k k mı ı savaş o muştu. e ısa bir zamanda a-
ıçin cephede kanını doken fe 1 b l" J"k ı J • ra amız ge ın ı • t:ız arın yün ör· 
dakar ve kahraman orduya hal- güleri, dokuma çamagırlarile do· 
kın vereceği bediyelerı topluyor· lup taştı. Herkes bir şey getiri· 
du. Kastamonuya tabi dJaday> yor ve yüksek sesle hediye geti
kasLasında bu m:ıksatla teşekkül renın ısmini söyliyerk katiplik e
eden heyetin arasında ben de var. den arkadaşına yazdırıyordum. 
dım. Milletin coşkun ve misilsiz Sade çamaşır değil; tavuğa, yu· 
hıncı gözler yaşartacak gönüller murtaya kadar her çeşit canlı 
kabartacak kadar emsalsizdi. Bu· cansız t; ya ve hediye dolu taşı· 
günkü ncsıl. dünün tarihıni okur· yordu. Oyle coşkun bir istek, öy· 
ke.ı yıklan Oımıanlı imparatorlu- le arzulu bir yarış vardı ki iki saat 
~unun enkazı üzerinde yeniden içerisnde yüz seksen haneli köy
T ürk devletinın temel taşındaki den topladığımız eşyayı merkeze 
ıman ve duygu beraberligini mu· teslim etmeden başka köylere g;
uırlarına naklederken, §Uphe yok debilmcğe imkan kalmamıştı. Va
kı; içini dolduran en kudsi bir zifesini bibakkin yapını~ insanla
heycanla iftıhar ve gurur duya- rın sevinci ve neş' esi içerisnde 
rak: kasabaya dönüyorduk.Köyün sını 

- B6n o büyük neslin ve ec- rını henüz aşmamıştık ki. dağ yo
aadın evladıyım .diyerek ogune. lundan biri.9nin kucağında büyük 
cek ve ker.nalile kemal bulan cum §eyle bize doğru adeta ko~r a
huriyeti en inanmış bır gönülle dım geldiğini gördük. Unutulmuş 
bcnimıeyerek, tC'Varüs etiği ta- bir şey mi var diye birbirimze 
rıhin hakrki mesnet ve kıymeti ol- bakındık. Fakat, ~İraz sonra ıa· 
mak için çalışacaktır.. hit olduğumuz şu manzaranın ul-

Öyle hadiselere şahit olduk viyeti hepimizin gözlerini yaşarttı. 
öyle coıkın tezahürlerle karşı - -4-
l;sştık ki, her birini ayrl ayrı nak- K"" .. v H h 
ı k k b ·ı l b '11 • oyun aıgırtmacı c asan> es-etme a ı o sa u mı etın me- r .. 1 b" k .. .. .. . . 
fahir sahifeleri ve bütün gazete 1 guze ır oçu onumuzc getınp 
.. h • ı . b b' b" '- _ı 1 koydu. eutun ve acım1en u ır ırınccn . . 

dah heyecanlı hatıralrın sürekli - Aha btt da bennn hedıyem 
menkıbelerile birer uzun tefrika 

1 olşUn beklerim. Verecek baıka 
zinciri halinde aylarca ve belki de bir §Cyİm yok dedi. 
yıllarca devam edip giderdi... - Senden bir ~ istemedik. 
Bunların içerisinde beni pek çok Gönlün var olsun ağam. Sen Ü· 

duygulandıran bir va.k"ayı yaza- zülmc deftere senin adını da ya• 
cağım: zarım. Sen koçunu al da git de· 

cKıyı'k> köyüne heyetimiz he- dün. Sözlerime gücenir gibi, şüp· 
nüz vamnftı. Davulcuya; davulu hdenir gibi oldu. Saf kafası içe
~al. Zurnacıya da zurnayı öttür risinde, kuruntulu tehir uşakla
deim. Köyün çam kokulu fidan· rının harektini fena tefsir edecek
lıi;;ına ve yegane nakliye vasıta· lerini tahmin edeck kadar zeki bir 
mız bir tek öküz araba8ının üze- i idrakle, masum fakat cesur bir 
rine bir sokak hatibi cndamile çı- hitapla cevap verdi: 
kıp durdum. - Bunu ben ağadan sordum 

Davulun ve zumanın sesine ah- da aldım. Bu benim bir yıllık hak
§ık ve itık olan köylüler etrafı· lumm yarısı dedi. 
mıza. to~latıy~rau. - C?ayılarım, Meeele anla~ılml§tı. Hamiyet 
emmılerım, aplanm dıye söze yar14ınd.a verecek tek gömleği ol. 
bafladım. . . . madığı için bir yıllık emegınm 

~.sadı, gayeyı, demk ıstedık- maddi karşılığı olan yirmi liranın 
lennıvızı. kısaca vonun du~~a • yarıaile sürüden beşli bir koçu çc
naca~ı, -:nlıya~ hatta acvıp ın~- kip alarak askere, kendi hem· 
'\a.caıı bır tekilde anlattım. Sevıp ıehrisi kahraman Mehmetciklere 
"~na~ğı tekilde diyorum. Çün- sığırtmaç Hasan da hediyesi
ıı, bırçok kaylerde hakarete de ni aetinnifti. Bir yıllık ba
ar~z kalmadık değili Bizi eski pkhakının yarısını vatan bekçi
vrın bakaya tahsildar sürüleri lerine severek veren sığırtmaç 

I~ BU LMACA 

İslam Ansiklopedi- lhıgtıa1ıı Program 
8 Program. 8,03 Ajııns haberleri, 

sinin ilk Cüz'ü Çıktı 8·18 Hafif program (Pi.) 8,45 Ev ka 
dıru - Konuşma. 

12,30 Program, 12,33 Fasıl heyeti, 

Maarif Vekaletin in Kara- 12·50 Ajans ha.berıerı. 2s,05 Fasıl he 
yeti programının devamı 13,20 Karı-

riyle Girişilen Bu Mühim Şlk program lPl.). 

T bb 1 
18 Program, 18,03 Radyo caz or-

' , 
CŞB Us lim Hayatımıza kestrası, 18,40 Şarkı, türkü ve tak-

y . a· H Simler, 19,15 Müzik 19,30 Ajans ha· 

) 

enı lr amı8 berleri, 19,45 Radyo ince saz heyeti, 

Teskil Eder 20,1s Radyo gazetesı. 20,45 MUzik. 
, 21 Müzik: dinleyici istekleri 21,30 Soldan Sata: 1 - Muamma 2 -

Kurum • Usul - Nida 3 - Nota -
Ramazanda akşam yemea-J - NA.mus 
4 - Anne - Etrafı su ile çevrilmiş 
kara 5 - Dil ile silmek 6 - Renk -
Kaz yavrusu - (Kazı ın ba..,ı 7 -
Kırmmnın sonu - Ölüm cezMı 8 -· 
Nefis sanat - Mazi llhlkası P - De-

İstanbul üniversitesinin Edeblvat Konuşma, 21,45 Radyo orkestrası, 
Fakillteslnde bir buçuk senedenberi 22,30 Ajans haberleri, 22,45 Cazbant 
esaslı bır hnzıl'lanma \'e çalışma de· (Pi.) 23,25 Kapanış. 
varn edıyordu. . aarlf Vekfıletlnln -------------

Bonferaaı Vel'llecek kararlle ve Fnkfütenin mesuliyeti al 
tında kurulan bir heyet. beynelmilel 
Akademiler Bırlığinin yardrmile çı

kan 5312 sayfalı lslAm Ansiklopedi· 
sini Ulrkçc tercüme edecek, llzunge
len tashih, Ui.dıl ve ilaveleri de ya
pacaktı. 

Bu çalışmaların ılk meyvası. an -
siklopedlnın birinci cUzli şeklinde or· 
taya çıkmıştır. Bunun gilnlin hadise 
leri arasında zıkredHmlye değeri var 
dır. Memleketimizde bu kadar itina
lı ve esaslı bir ilmi teşebbüse ilk de
fa olarak girişilmiştir. İlmi bir he
yet, her tercilmeyi derin tetkikler -
den geçiriyor, kısmen 1908 senesin· 
de yazılmış olan yazıları bugüne u
yar bir hale koyuyor, buna iUıveler 
yapıy.or. Sonra tertip ve tashih biz 
de görülmemiş bir itina ile yapılı

yor. 
Ortaya çıkan Uk cUz bu bakımdan 

cidden insanın yüzüm! gülUyor. Bu 
kadar okunaklı, bu kadar intıza.mlı 
bir baskı her yer için birinci derece
de sayılmrya lA.yıktır. 

Ansiklopediyi milkemmel bır hale 
koymak için bazı ilAvelere lüzum gö
rlllmUştUr. Bunlar aynı zamanda ay 
rı cüzler halinde çıkacaktır. 

Ansiklopedldcn kolayca istifade ba 
kanından bu usum doğru bulmuyo -
ruz .Heyet bizce lüzumsuz bir titiz· 
liğe kapılmıştır. Asıl eserin hakkı 

verilmekle beraber tAdil ve illve yo
luyla daha geniş bir eser yapmak yo 
luna gidilseydi ortaya tek bir eser 
çıkar ve daha derli, toplu olurdu. 

Milli Piyango 

Eminönü Halk evinden: 
6/ 1/1941 pazartesi günü saat vam eden - Aylık 10 - 1rat - Bulu-

18 de Evimizfo Cağaloğlundaki 1 nan 11 - Kadm tsmi • Erke'< ı~mi. 
salo~un~a Üniversite Edebiyat Yukarıdan A~·a: ı - Vid:ı ile 
Fakultesı profesörlerinden Mus- tesblt etmek 2 - Nihayet - Ukuma 
tafa.Şekip Tunç tarafından {Halk 3 - Mah - Adet 4 - Çift • Şaşırrp 
nedır?) mevzulu bir konferans kalmak 5 - U.krrdı • Nota - Nııta 
verilecektir. Davetiye yoktur. 6 - Makineli tü!ek 7 - Tavır - İle -

Ba a - Ko 8 - Çekmek - Arttırmak 9 -
JIP na-ADIJOI' Renk - De.ir 10 - Hatırlama. - tri 

Erdek Paşa.liman adasından bir cins beygir 11 - Parçalamış. 
Tikveşli müteveffa Mehmet Ali DtlXKÜ BUL!\IACA~I~ HALLİ: 
oğlu Sabri K. Vardar bundan Soldan Sa~a: 1 - Uveyana. • Kel 
dört ay evvel kayığıyle Tahiro- 2 - Ramazan - Ala 3 - Kırmızı -
vadan f.rdeğe gitmek üzere ha- Rah 4 - Ezer - Aruz 5 - Tırnak -
reket etmişti. O zamandan hu a· An 6 - Li - Ye - Nalçıı. 7 - tşbu • 
ne kadar hayat ve mematından Lam 8 - Kaimen - Aman 9 - Do • 

haber alamadık. Sabri on sekizle İki 10 - Deruni • Na 11 - öte -
yirmi yaş arasındadır ve üzerinde Emre • La • 
yalnız kayıkçı tezkeresi mevcut- ! Yukarıdan Aşağıya: 1 - Ürkeklik 
tur. Sabriyi gören ve bilenlerden Dö 2 - Vaiz - İşaret 3 - Emret • 
insaniyet namına Bakırköyde Ba- Bi • Re • - Yamrı yumru 5 - Azı
rut fabrikası muhafız bölük üst· Re • Ne 6 - Nazan - İndim 7 - A· 
çavuşu Hamdi Oavarcıya haber nıran • 8 - Ukala. - Ne 9 - Karz -
vermelerini asil vicdanlarından ri- Lamia 10 - Ela - Açmak 11 - La-
ca ederim. hana • Niza. 

ç. E. K. Eminönü Kazasından: 
Çocuk kütüphaneleri ve Çarşıkapı 

çocuk dispanseri menfaatine her sene 
mutat verilen milsamere, bu sene de 
~isli bir yerde görUlmiyen zengin 
bır program ile 21 ikincikAnun 1941 
salı akşamı Beyoğlunda Fransız ti
yatrosu binasında verilecektir. Hem 
hüf1 vakit geçirmek hem kurumumu 
za hayırlı bir yardım yapmak üze. 
re şimdiden biletlerinizi Çocuk Esil-
geme Kurumu Eminönü kazasının Dl 
vanyolundakl merkezinden tedarik 

VATU luetnl 
t~"'J FlY ATLARI Kuruş 

Befhk makta olarak 750 
1 incl Sayfa. l!!laatmaı IOO 
ı > > > ~ 

1 » > > şoo 

' > > > 100 
ıs > > > 715 
8 » lt > 60 

etmenizi dileriz. •••••••••••••• 

Eminönü H alkevinde .K .. u.r.han-mı-·H·&'\.··a·K·u·ru·n·lU·na-'\..'er·- Türk!~~!.~!; öcreu 
Çekilecek mek, kurban olmamak lçln en kuv-

\'etll teminattır. 

Eminönü Halke\"lndell: 
Mllll Piyangonun dördttnctt tertip 

üçüncü keşldesi 7 / 1/ 19 n salı gün ti 
evimizin yeni salonunda yapxla.caktır. 

Bu keşldede bulunmak lsteye•ı 

yurttaşların giriş kartlarını {Pazar
tesi öğleden sonra) bUromuzdan aı- " 

ŞJCH1R TiYATROSU 
1stık1Al Caddesinde 
KO:\IEDİ KISMI 

BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

PAŞA HAZRETLERt 

Senelik • a.ylık a aylık 

uoo 750 400 150 Kr. 
~memleketler: 

Senelik 6 aylık a ayhk Aybk 

2700 ıuo 800 Kr. yoktur 

nederek: Hasanın asil ve temiz adını bir ke. 
- ~i~~ ~i ao~ğa geldiler re daha hürmetle, şükranla yade. 
P yuzu~~ kapı o~tenler çok diyor, kurtulan vatanın hür ya -
u. Aynı kırnaeler mandıklan maçlarında belki hala kavalını öt. 
Tanın kud~>'.etini idrak ettik- türen fedakar Hasanı; mensup ol- malan rica olunur. 

ı ~am~, hızı hayretten ve fil!· duğu büyük Türk milletine tanıt· 
.ı.. .~lııa u~a.tacak kadar mebzul makla müsteşna bir zevk duyu
bır semahat ve candan bir alaka yorum ... 
söaterdiler.. Mahmut Attila AYKUT 

Maarif H aberleri 

Onivarsite Sömestr Tatili 
Unlverııite Dekanlar Meclisi üni

"eraite sömestr t&Wi gUnlerlnt teebit 
etmiştir. Tatil 10 fUba.l 941 tarihin
de bıuplıyacak 1 mart 941 tarihine ka 
dar devam edecektir. 

Oninnite Talebe Birliii 
latanbul üniversitesi talebe birliği 

kanunen te.teJ<kül etmiştir. Ve cemi
Jetin nlzam.narnesl bastırılmıştır. 

Cemiyet bayramdan sonra faalıyete 
.eçecektlr. 

Fança Liaat * Edebiyat Faktiıtesı edebiyat 
mualllmlerile, edebiyat faktiltesl ta
lebeleri için bir farsca lQgat yapmak 
tadır. Bundan ba.şka bir de türkçe 
Arapça lQgat yapılacaktır. 

Aaker Ailelerine Y ardını 
'üniversite mühendis • Kimyager-

Uk fUbeei talebeleri, hbılatı a.cıker 

aılelenne yardım olarak verilmek U
zere bu ayın on dokuzunda Parkote
Unde bir danslı çay tertip edecekler
dir. 

Arkeolojik Hafriyat 

Poliste: 

Kuyuya Düşen Kız 
Tophanede Karabaş mahallesin • 

de Elektrik sokağında 21 numaralı 
evde oturan bahçıvan Salih Kavi -
tUrk'Un kızı evin zemin katındaki 

kuyudan su çekerken muvazenesini 
kaybederek kuyuya düfmilşlUr. Bo
ğulmak Uzere iken kurtarılan kız 

muhtelif yerlerinden yaralandığın -
t'an Beyoğlu belediye hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. 

* Galata.da bir ima.Ia.thanede ça
lışan Mustata Küçük bir para mese
lesinden çıkan kavga neticesinde ay 
nı yerde çalışan Cemil Sevgiyi ma
kasla kalçasından yaralamıştır. Ya
ralı tedavi altına almmış, Mustata 
KUçUk yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır. 

* Bakırköyde oturan Hamdi oğ
lu Hasan Esmer gece geç vakit e
vine giderken düşerek başından ya
ralanmıştır. * Sirkecide HUdavendiga.r cadde
sinda 13 numaralı kbfteci dükkArun 
da çırak Yusuf Ayan ~alıupırken 

aralarında çıkan kavga neticesinde 
arkadıupı Mustata Yücel tarafından 

ekmek brçağile kalçasından yaralan 
Jnlfttr. 

* Aynalıçeşmede Alhatun soka
ğında 7 numaralı Evdokstyaya aft 
evle yanındaki Kamelyaya ait 9 nu
maralı ev evvelki gece anı olarak yı 
kılmıştır. Her iki evde de o sırada 

Tarabya Yoksulları 
Koruma Cemiyeti 

Tarabyada bir yokııulları koruma 
ttmlyetl \-ardır. Bu <'emlyet ıı.e861z 

ç.alı~rak birçok yoksulların dertle
rine derman olmaktadır. 

Memnuniyetle öğrendlğlmlı.tı göre 
Ctimhuriyet bayramında, muhitin -
deki on fakir çocuğu tert.emlz giydi· 
ren cemiyet, g~n sene bi~ok fakir 
aflelerln ~·0<•uklarını ıla sünnet ettir
miş ve bu hUMistakl maı;raflan üze. 
rlne almıştır. 

Cemiyet kııt meV8iml bat}larkeo, 

Ba,, Dif. Kezle, Grip, Bomatinna 
Nevralji. Kınklık •e R6ttln A~lannuıı Derhal K. .. 
icabında iünde 3 kap ahoabilir. T AKLtTLERINOEN SAKIN1N&ı. 

HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA lSTEYINtz. 

yakacak tedarikinden adı; bulunan------------- ---------------- -

lara kömür dakıttığı gibi muhitin - ------ Dtl1'ı~ANIN MEŞBlJB şı;KE&CtSI -----~ 
deki fakirlere haftada lki g'lin ııı - J 
eak yemek ve ekmek vermektedir. A L M U H J D D İ N 

Eczac ı ların Kongresi 
Türkiye ee~acıları oemlyetlnden: 

Cemiyetimizin umumi heyet içti· 
maı, 21 KA.nıınusanl 1941 salı günU 
saat 14 le İstanbul Etibba odası sa
lonunda nkdedilecektir. Cemiyet a.
zasınm mezkQr gün ve saatte 1c9rit· 
leri rica olunur. 

Kongre görüşmeleri: 
1 - Kopgreye bir reis, iki klıtlp 

intihabı 

2 - İdare heyeti senelik raporunun 
okunması, 

3 - Hesap müfettişleri raporunun 
okunması, 

• - Yardım sandığı hakkında. iza
hat ve ha.sblhal 

5 - Hesap müfettişlerinin ve ida
re heyetinin seçilmesi, 

6 - Çay esnasında serbest gö -
rüşmeler. 

L 

HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, ftıbeleri: Beyoğlu, KarakÖ7. Kadıköy 

Mıarr ( Elkahire) 
MEYV ALI NUGA KİLOSU 1Je 

Devlet Demiryollan naıııan 
Muhammen bedeli 22,500 (Yirmi iki bin bq yüz) Ura olan at.rili

zasyon cihazlan ve teferruatı 17/Şubat/1941 pazartesl gUnU saat 15,30 
da kapalı zarf usuıu Ue An.karada idare binasmda &&tm almac&ktır, 

Bu işe girmek isteyenlerin (1687.:SO) btn altı yüz seluleıı yedi Ura 

elll kuruşluk muvakkat temln&t ile kanunun tayin ettiği vesikalaı'ı ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon R•ialfıline vermeleri 
lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ank&rada malzeme daiJ'eeinden., Hay • 

~ tesellüm ve sevk şeflltfnden d8'Jtılacaktır. (l:.KN) 

* Görülen lllzum Uz.erine 6/1/41 tarihinden itibaren aşağıda No. ve se-

* Alıupehlr, Ankara, Samsun ve 
Çekmecedeki arkeolojik hafriyata 
bu aene de devam edilecektir. Ala.şe· 
hirde birçok altın ve gUmll.J eşya bu 
lunmUfltur ve daha da buluna.cağı 

kuvvetle Omlt edilmektedir. Çekme
cedeki hafriyat neticesinde de 5 ve 
8 ncı asırdaki Reglan limanı mey -
dana çıkartılacaktır. Bu hafriyatın 
ehemmiyeti, bp- şehrin heyeti umu
mtyealle elde edilmek üzere olmasın
dandır. 

kimse bulunmadığından insanca za. ============== fer ettiği kıs.mılar göaterilen bazı yolcu katarlarmın Haydarpeşadan 
hareket sutierile ıtinererlerinde değişiklikler yapılmıştır. 

B ~şiktaş Çocuk Esirgeme 
Kolunun Çayı 

Beflktıup Çocuk Esirgeme Kaza ko
lu menfaatine olarak Kurban Bay
ramının dördüne mUaadlf 11/1/911 
cumartesi günU saat {US) ten {20) ye 
kadar devam etmek Uzere Beşiktaş 
Akaretlerde C. Halkcvi salonunda blr 
çaylı dans tertip edilmiştir. 

yiat olmamıştır. 

* Kumkapıda istasyon caddesin
de 29 numaralı evde oturan Sıvacı 
Aron ile arkadaşı Mıgır ötedenberi 
arası açık bulunan Vahe ile karde
şi Agobu bıçakla muhtelif yerlerin· 
den yamı mışlarclır. 

Kastamonuda Pasif 
Korunma Tecrübesi 

DavE'tıyeler her gün Beşiktaş Hal- Kastamonu, 5 {A.A.) 
evinden tedarik ecblebıllr. Muhtt>.rem Dün burada muvaffakiyetle neti-

1ıalumızın bu emri hayra iştirakleri celenen bir pasif korunma dene· 
rlc:a olıınur. 1 meai yapılmıştır. 

TAKViM 
6 tKlNOtKA~"UN 19-11 
PAZARTESİ 

YIL: 1941 - AY: 1 - GUN: 6 
RU:\d : 1~ - 1 lnclkAnan: 21 
incKI: 1859 - ZİLHİCCE : 8 
\ 'AK.lT \" .,ATI EZA.~l 

GO"NEŞ : 8,26 2,33 
öCLE : 13,19 7.25 
1K1!1.'D1 : 15,41 9.47 
AKŞAM: 17,54 12,00 
YATSI: 19,30 1,88 
1MSAK: 6,40 12,46 

Her gün Haydarpaşa.dan saat ~•15 te hareket etmekte olan- 6 No. 
lu katarın 6/11•1 tarihinden itibaren Haydarpaşa.dan saat 15,15, Pen
dlkten saat 16 da, tzrnltten saat 18 de Arifiyeden saat 19,07 de, Bile
cik.ten 882.t 22,05 de hareket edecek ve Eskişehire saat 00,58 de vara
cak surette, 

Her gün Haycıarpa.yadan saat 20.05 hareket etmekte olan 10 Numa
ralı Adapazar trenininde, Haydarpaşadan saat 19,15 de hareket edecek 
ve Adapazara sa.at 23.55 de varacak surette, 

Her gün HaydarpaŞadan saat 15 te hareket etmekte olan 34 numa
ralı banUyo treninin de, Haydarpa.şadan ııaat H,50 de hareket edecek 
ve Pendlğe saat 15,45 te varacak surette, 

Arifiye - Adapazar - Arüiye arasında lşliyen 115 numaralı trenin 
Adapazarında saat 18,35 te ve 106 numaralı trenin de Ariflyeden saat 
19,20 de hareket edecek surette itlnererleri değiştirilmiştir. Fazla tafsl
ıa.t almak için lstasyonlara müracaat edilmesi muhterem halka ilAn 
olunur. (60) 

• 

Neden Bu Kadar Ucuz ? 
Sargularma Cevabımız: 

Otomatikman bir surette hazırlanan ÇAPAMARKA çorbalık kompri· 
me~erinln temin ettiği kolaylığı, kazandırdığı vakti, aynı zamanda nefa
seti ve kalori kudretıni muhterem vatanda.şlara tanıtmak maksadilc 

kArsız satıldığı içindir. 
Buyük bakkaU.):e mağazalarında bulunur. 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz Bir Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuruşlukların yerine dantelh bu· kuruşluklar darp vt 

plya.saya. kAfi miktarda çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir kuruşluk· 
lann 31 Mart 941 tarihinden sonra tedavWden kaldırılması kararlaş· 
tırılmıştır. 

Dantelsiz bir kw·uşluklar l Nisan 9U tarihinden ltlba.ren artık tcda· 
VW etmlyec&Jc ve bu üii"thten itibaren ancak bir sene müddetle yrJnız 
mal ıınndıkları ile CUmhurlyet Merkez Bankası ~bclerince ve CUmlıu• 
riyet Merkez Bankası şubesı bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası ube· 
lerınce kabul edllebilecekUr. ş 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları mal sandıldarı ile 
CUmhuriyet Merkez ve Ziraat Bankaları şubelerme tebdll etti el ı 

ilA 1 
rm er 

n o unur. (9035) (12523) 

o e v ı et o e n i z y o il a r ı ·il a n ı a rı 1 

Köprtıden Haydarpaşa ve Kadıköyüne saat H,35 de kalkan 38 No. ı} 
se!er 6/1/0.1 tarihinden itibaren k6prUden saat 14,25 de ve Hayda.rpa· 
şadan 14,48 de kalkarak KadıköyUne 14.48 de varacaktır. (97) 

AıWUnıaık ı.a.. 
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Tiir!'i>'~ 1ı e...ı,..._ para yabrmakJa :va1mz para bl
rildirmit olmu, •JDI zamanda t•lihinizi de deaeaıif 

olunwıuz. 

Kfl91deler: ' Şuha&, 2 Ma,JJS,I Kumbaralı ve kumba.raaız be
l Atusto.. S İklacltetrio ta.- 11aplannda en az eW Ura.sı bu-

rlhleriDde yapdır. l11pan1ar kuraya dahli tıd'.llrler 


