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A.ians t clgraflan Habef imparatoru H aile Seliı.siyenin memleketi topnJdann.a gittrek te\>a.a$ına Ital· 
Yanlara 1mrJı kıyama ve harbe hazırlandığını bildinnİ§tİ. Bellinogrıım'la Mmra verilen ve Mısırdan 
d~ buraya gelen yukandaki resim irnparatonın tayyareden Habef toprakhınna inifini göstermekte· 
~ (Ha~ki wnumi jsyantıakkmda Hartumdan gelen bir mühim telgraf 5 inci sayfamıula) 

Türk Hava urumu 

On Ye da • 
ı 

Tüi-k Uf aklarını Çelik K anatlarınA/f ında 
Muhafaza Eden Milli Teşki/Qtımız 

-
Sürüden 
Ayrılan 
Koyun 

Romanyayı kurt kapmış· 
tır, çünkü Kral Karol, 
memleketinin menfaatleri
ni hiçe saymış, Balkan Bir
liğine ihanet etmiştir. - . 

Yaıan: Ahmet Emin YALMAN 

O ngiltere, Roman~a _il~ diplo· 
masi münasebeıtlennı neden 

1 f Bir Milyon 

Türk Askeri 

TRAKYA 
~ Hudutlarında 
Hazır Duruyor! 

..... ;o. ...... - --·· 

Hava Kurumunun yetiştirdiği 
binlerce havacıdan üçü: 
para~Ü kızlanmız .. 

Yunanistana Koşulan 

E u 1 h Şartları 

festi~ Bu sualin cevabım dü~ 
?.mir vapurile gelen yo!c~la~ bı· 
ıe en canJı bir ~ııxie getırd~er. 

ln.&ııtere }{oman.Ya ile ırnuna· &ebetıcruri kesnuırtir. Çün'kü 0 rta· Diln Türk Hıwa Kurumunun 16 ncı 
da ıı.. • .L • u 

0 
yılını bitirip 17 ncl yılına bastığı 

mukadd.erntına aauıP ~ır " • 

&buDJ•ı Aruntlü 
CzerlUıld ltalfu Jlbl. 
mlfetlal T••••ı,.r ••? 

lngılterenın Bükreş 

Sefiri Dün Geldi 

" ... Bakan 
Birliğinin 

Ölümünü 
G .. d.. t or um.,, 

Diyen Sefir 

ilave Etti: 
1• Balbald Ben Ba Blrllğba 
Doğa llDD ye BIJ'IJI• 

De Hrm ş~ "' . " ---
Almanlar, 3000 

Polonyalı Müney·veri 
Meçhul Bir Semte 

Götürdül~r 

Bükre,teki Holianda konsolosu 
ile ;ııcvcesi vapurdan çıkarlaıi<en 

Romnnyanın nnkaz1ndan ha
ber getirenleri GÖımiye gidiyıo· 
rum. Orada t~plandığl öylenen 
yüz b'ınleroe ya'baru:ı asker hnk
kmda da malumat toplıyııcnğım. 

Bu aniy~e haya an pek 
m~nunum: ~azife gÖfme'k için 
elme hususı bır fırsat geçen bir 
gazeteci, !hayatının en mesut 
günlerinden birine kn,•uşmuş de
mektir. rna B' tara~an gündü. 16 yıl ıçlndc Türk ufuklarını 

nya ka mamJŞtU. ır 8' B a Al l\uın Alınanlar çelik kanatlarının aıtmda muhafaza 1 r U g r - m an 
dıı.ed en t.opr~.ıoarma kı bura· etmek i~ln çalışan bu milli tcşkllAt, • •.., • da 1 ıl<len gob. soh•p <' ~I ' ha· Til<k vataodaşlru'•run yatdnnlnril~ Hareket Bı:Jıgı Scvıincim akşamdan ba !adı. 
'" "l:•hz•«• k•"' t?•"" a raaııyotlni gıttikÇO gontşıotmlş ve •• • • lzml< vapu•una Boğum •li· 
ile 

1
::ren, lngılt.~renınb ~·':::'::. yu"1Un müd•f•"' )Çin t<>plaruıt> 75 T urkıyeyı Korkutmaz zmda gU-mek ve Romanyad•n 

lund '."tane> m~nnoc _et.~' do<- milyon 
11
,. ne. •"'"'"'"" <OO .,. • • gd<nle~c ilk hamlede bol bol 

.,. .. """"• k,,.d• kcn.d on• man ad fa,ıa taYY""' hodlY• ctm '•"'· Lomha. 16 (A.A.) - lng•hz loonuşmnk mföonadeoin i a hn~ 
•run b>< hadd. va.-d•: Bu _h ııundon başka ..,ınn mnkinl.t ,., ma.thuat" dünyala< hcnim oldu. Ak,.m ~lgode o kada< ao"d' kt magdu'. pilot mckt<p!erlnde. Mva0>hk kamp· lngiliz. Rumen müna.ehctle>i. >"•taiioma; erteol gün boy<am olaı"titen moılctıne bir oayg> ese<~ ,.,, .... t .ı""'e gonç yctıştlril«c•, nin k,..;lmeslndcn ..,.,a. Balkan· d"uğunu ~Ucn bi< ço'u/:un fmh 

0 

••ak bile, Bilkrqtc dopıomaso . , •• "_,un tak<ly<S• Jçon :nlo- !ar vaziyeti ile Yugoşlavy• bao· v~ •evmco olc ya11•m. Kendi k<~ ~u oynar gibi görümniye ln- ~a\I\ vcktlinm B. Hitiere yaptıgı~ zi.va. dıme karar vcrdım ki dünyada 
l:ııt . . . d sıım,c;tır. .,, k :d b' . '« oçon a.t>k ihtom•l kahna '· ' ·.U an-·• Kunomu. taY>~' C<"dlk rcı Londra matbua.tmm b• loca en amnaca ... <1. " m•anm 
b Rumen facıasına dair ~radan Bı.., (~ernmı: su. 5, su. 2 de) ** (De,·ıunı: Sa. 5, • il. s t.c) = ı yaptığı işte tn"ze z:e\k bulm 

51 

ve 
.,:•dan gdcn tclg<aflan okuY"'. <" truon; "L S. ""· • tel 

,. .. · Fakat bır de hakikati kendı 
.. o~e ·ı . latt ne yakından gören er~ an· 
b\ rkları bir hıkaye vardır kı Ro· 
tı~tı:Yanın geçırd ıği f eıa:ketin ına· 
clı ını dehşet veııici bir tarz.da ay· 
nıatıyor. . 
Bu h'k· · f"k · ,· :t"<>r· ı aye m~ana şu ı rı ver · 

<;u · ~<>manya~ı kurt kap.ınıştır. 
rı:ku u ·· ''d rıl-ltı t 1'.omanya su1u en ay 

~ırı · ır. Kral Karol. Balkan birli· 
ıu,1~1 tabii hedef saydığı yüksek 
ltıc; ~ri hatırdan çıkarmış, sela. 
la tn:ı u veya bu memleketin ar-

ına t k B· a ıtıınakta aramıştır. 
tct hru~k adamın, nüf~ .~;_k~· 
ıun.d Usundaki açgözıulugu yu· 
İdh en bir memlekai ne gihi bir 
..... ilra .. "k eb'I ~· Ro· .. •iln aı.ıru · ııy 1 ecegıne 
lıı ~a en korkunç bir rnisal teş· 

Türkiye, Yunanistan, 
Yugoslavya, Bulga

ristan Arasında 
Yeni Bir Pakt 

ı.ondra, lC (A.A.) - ingilto
re, Bnlkıuılard3kl " zl~.tln lnkl· 
şafını hli.>ilk bir teyakkuz. , .e 
dlkkaUo talclp 
flt~ktedlr. Tür
ktyenbt azbılll 

'\ll21.)et1 hakkm· 
da neşredilen ha' 
hflı1cr 'e Rnl· 

gnri tan, Yun~ 

nlıttnn, Yugos• 
la\~a nı Tilrkl.>• 
anısında btr Bal 
kan nnmntı yap· 

ınak ımrctlle har 
hin Balkanlara 
yaydnın ıııa mı\

ııl olmak için An 
knm hilkuınetl 

larnfrndıın dur
madan nrfedt· 
len gayret hu· 
u 1 bir nJ ım , 8 

hakiki bir trn'm· 
nnnl.l et uyandır-
mıştır. 

ınnkaltı

\BZl~etl 

ınlıtnt:ia eden 
lam gaz t 1 

Tilrklyenln t.;, , 
yukkuzunu art
hr<lığını , 8 1n
giltf'rnye knrşı 

ılhrli.,t dostluk 
taahhütlerini tt'k 
mrladıı::tnı .l z. 
ınııktadır. ..-......... . 

Y.\ enlng Stun
ıl rd dl,lor ki: 

iman orduln-B Ik 
n, .AtJııntlktcn n a nlann üç 
Knrndcn~ Bal;tl t batı ..• 
kndlll' talim gönn"'~~- kdhoolro 

y· er. 
ll.c ~~~ Romanya, Ltikliil identi· 
keti ı nıayı biımiycn bir rneınle. 
lioa~' bir T otafıter ımenıiekctine 
..... aıfarı h ~ • "'l<.\tı bil. 1 e udutlannı açıtıgı :,a. 

\.. 
"""' ' o azır

(Dm nm ı: Sa. 5, tı. 7 dn) 

her rrıutnıı .~eler gelebile~egını I 
tıadır t:te gostcrcn canlı bır ay· 

,_ Ac~b -.ının .~ son dakikada Bulgaris· 
~<ltı}'agozü açılabilecek mı : Ro: 
~•bet' ~Y.nnsına bakarak yarınkı 

t"ı_ ını .. b" 1 " tıı gorc: ılir bir hale ge e· 
lluç.ttir / Bunu ümit etmek gü9'lÜr. 

ı:-<tk. 
!., ı:iir:t Bulgar milletinin bakika. 

"' 1CSın; I\~ ı Ve manen olsun mu• 
<il ,::;:.et Emin YALMAN 

ı: ı:::ı. s. "'"· 6 dil) xx 

.. . il ı\rtÜr Majino ve Karol mmtabkem hatlarının yapılmuına nezaret etnuıu. 
Amerikalı m~~ndıs B R m;nler Karol battım tek kur§Un abnadan düımanlanna teslim ettiler. Bu 
franslZlar MaJ~oyu ve ~'dafaa edecekti. Onu fU resimde timdi Traru:lvanya tarlalanndan Ru· 

L Transılvanyayı mu .__.J b" • · d " ı---· " ·· B 1 son qat d .• 
1 

· son nusırWTUan ı.nw ıf cnı.en go ruyorsunuz. u mısır ann yetiştiği 
menler tarafından ~vşın mdl:f Orııdnn dn Alm11nvay11. sevkedi1ivo ı-

• d' JVlnC"'.'lrr"'t""'" ır. 
tarlalar şım 1 

HİTLER'in 
YugoılaVJ&Ja TekllDerı 

BU TEKLiFLERİN KABUL 
EDİLECEGt SANILMIYOR 
Bclı;rnd, 16 (A A ) - Rcut~r
lyt mnlflmat nlnn Bc.tgrat ' 

:fillerine göre, Bitler hususi t::· 
1 rdc bulunmuş ve .,imdi y • ., ugosınv-

(Or' mı: n. r.. ıi. 7 dt:) + 

YARIN: . 

Mehmetçik ••• 
Yazan: Sadun Galip SAVCI 

Gazetemizde Okuyunuz. 

Yıl: 1 - Sayı: 178 

Dün lzmir vapurile gelenlerd . 
81

.k en. 
e çı anın Bükref sefiri 

Karol Müstahkem Hattm 
Yapan Amerikah 

Mühendis Diyor Ki : 

Yahudileri 
Salhaneye 

Götürdüler! 
Kalplerine Şişler 

Soktular, Ku1aklarrm 1 

Burunlarına Kestiler' 

Dillerini 

Gemi ile Şehrimize 
Gelenlerin Sayrsı 

142 Kişidir 

_eyft Kaptan 
in balannı 

nıatı or 

K d ) f İzmir Süvarisi Seyfi Kaptan opar ı ar. ..ı~~nir,~apuru, geçen pe~cmbc 
DUn gelen lzmtr vap gu~u Ko cnoeye gitmek için 

lnn arasında nsıı urunun yolcu· emır alm iki sa t içind h 
lerl bızc Amcrlkalıea;ille.l~k haber· lanmış. kum aeı:nı d"" e .. nzır· 
di. rthur ver- ]a çıld-n ır. Cuma ..;;. ~uş. yo· 

Blll ....... da K'" t;-nu aaat on-

(
• "" Amerika ln,ant maklnc- oste.nce rıhturuna yanafmt,ş• 
f)(wnmı a. 6, ·u. ı d ) X X trr. (D \amı ..,a. 15, n. 5 de) * 

~'---~ı=..--

.Jıvıonva - p~ di11Ji1er oturuyor, bu iskele ye yanaıamı)'ftcağım ! 

• 
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1 ıG ~· ~ llD[~ .: 
· ıu~~ 

----~ 
Sakat Politika~ 

Yazan: OÇ YILDı 
d gurıı"" 9F ramvnyda otur u • ,rf' 

Bir Tarafta Safinazıiı lVlasum!Sevgisi Maarif Haberleri: 

Diğer Yanda O Temiz Duyguyu Eyli'ılde Bir Kısım 
Gölgeleyen ihtiraslı Bir Alaka Vardı 1 Doçentler P rof~sör-

- 61 - lüğe Terfi Edecekler 
- Yani ne dc~:nek ~stiyorsunl 1 ctmemc'k gerekti; çünkü ağaları 
- Güzel mi dıyccektim de... söz vermişti. 
- Eh, bizim afayı sersemlete. Htzl1' onlnrın bu scssizlüderine 

cck ,kadar. Gahba Hasan Ağanın sinırJcndi. 
korpe kuzusu Ağanın başımı yu- - Ne o, dilinizi mi yuttunuz 
iarı ıyice geçiremedi ve besbeili çocuklar! 
bir ıııkini§te omuzundan o yükü Evvdu Dursun bu ağır yükten 
cı.ttı, gel gelclhn eğer gönlünü bu silkind.i. 
l- ol ötekine kıı:ptırdı:Y$tı bunun so- - Korirnrcm geç kald& ağa. 
nu üçümüzü de ahrete k:ıdar yol- Veli tamamıadı: 
cuiuğa çıkarır. - Ateş bacayı sarıdı. 

- Vay, vay, vay. Anlarnağa Hakbteıı de böyle idi ve mey 
başla.dun. Bizi lhrahim Paşanın danı dolduranlar ara-sında doia
tuzeğından kurtaran da o olma şıp :her söze kulak veren, her ha· 
sın. re:kertcn miina çıkaran, bu iki es· 

- Ne aan:clındı be sersem. Ka- ki kurt, isyan sergeroe'lerinin Hı
fe.se düşen d.u~ları kim uçurahi· zmn müdahalesine klzmış olduk
lırdi. !arını ve bu müdahalenin pi;miş 

- E sonra dı~rdaki çarpış· aşa su katmak ka'bilinden yersiz 
ma. karşılandığım öğrcnmi:ıı}erdi. Fa· 

- İşin o kadar incesine aklım kat ondan ştmdilik ç.elitindiklerini, 
ermez, gayrptan haber almak za- Hızmn kıı,,rfı tarafa geçmesi ihti
natım olsay.dı Atla:ma taşında bir mallerini önlemek için her şeye 
üfürükçü tckıkcsi açar, para kaza· borun eğer gözüktü'1derini bili-

Üniversitede doçentlikten profe· 
sör!Uğe terfi edenlerin isimlerini ev
velce yazmıştık. Ancıı.k, Avrupada 
okumuş \'C doktora yapmış btr çok 
kıymetli doçentler profesör olabile
cek ehliyette kabul edildiği halde ba· 
zı kanuni vaziyetlerden dolayı pro
fesör olamamışlardır. Mesele şudur: 

Bir çok ehliyetli doçentler halen 
altmış lira maaş almaktadırlar. Pro
fesörlük maaşı seksen liradan başla· 
dığı ve iki derece terfi barem kanu
nuna uygun olmadığı için bu do
çentlerin profesör!Uklerl bir mUddet 
tenhhur edecektir. Maamaflh, bu do
çentlerden bir kısmı, yakında yetmiş 
lira maıı.ı,a terfi edeceklerinden pro
fesör olmaları lmkAn dahlllne gire
cektir. 

EyJQlde bir kı"iım doçenUertıı pro~ 
ı:esör olma lhtlmall vardır. 

üniversitede Doktora 
imtihanları Başladı 

Ma hlQt yağ Meselesi Pi:as~ Haberl~ri .' 
Doktorlar Ne Diyor? Last.~k Tevzıatına 

Bugun Başlanıyor 
Prof. Dr. General Tevfik 

Sağlam Digor ki: 
" Bir Bevliye Mütehassısının Bir Yağ 

hnalathanesine Nezareti Kadar 
Saç,ıı a Birşey Tasavvur Edilemez. ,, 

lstanbul Belediyesi memurlar imali ve ne de tahlili keyfiyetle· 
kooperatifi namına yapılan mah· ri bizleri değil de, ancak kimya· 
lut yağların kontrolü, nnütehaa· gerleri alakadar eder. . 
sıs doktor ve kimyagerler tara- Tahkikatımıza göre, lstanbul
fından yapıimakta olducu iddia da bulunan mahlüt yağ imalat· 
olunmasına rnğme,n bu i in bir j haneleri iki ~ne evvel, bele<fiye· 
idrar yofüm mütehassısı tarrıfın- 1 mizin yerinde bir kararı ile, ta
dan yapıldığını yazmı~ık. Dün mamile kapanmış ve yağ k~ı:an· 
~ehrimizin tanınmış dık'tor ve !arı kaldırılmıştı. Bu tarihten 
kimyagerlerine müracaat ed'Crek sonra, bazı mahlütçu1lar şurada 
.bir doktorun ve bahusus bir bev· burada gizlice yağ yapmak te· 
liyecinin yağ isinden ne dereceye şebhüsünde bulunmuşlarsa do 
kadar anlıyabileceğini sorduk: belediyemi:zin göSterdiği ciddi

Aldığımrz cevapları sırasile yet ve ~iddet karşısında hiçlbiri 

Ticaret VekAleti, otomobil ıa.stlk· 

!erinin te-.·zllne alt raporu tasdiki et· 
tlğlnden tstanbulda bulunan ıcıstik· 

ler bugUn tevzi olunacaktır. Öğren· 
dlğimlze göre yalnız gUmrUktc :;ooo 
otomobll lastiği vardır. Bu miktar 
bugünkü ihtiyacımızın ancak yarı
ınna tekabUI etmekte olduğundan 

tevziat işi daha ziyade ihtiyacı olan
lar nazarı dikkate alınarak yapıla· 

caktır. 

Bundan başka resmi dairelerin lh· 
tiyacı ön plO.na alınmıştır. Ltıstlk· 

!erden 2500 U lstanbulda, mUtebakisi 
de Anadoluya gönderilecektir. 

Anadoluya yapılacak tevziat orn· 
dakl ııı.stik bayileri vasıtaslle idare 
olunacaktrr. 

Yükseltilen Et Fiyatları da 
Kaşaplar1 Tatmin Etmiyor 

Bir çok doçent, asistan ve fakUl- yazıyoruz: 

teıerln doktoııa sınıfında bulunan ta· Dr. Profesör Tevfik Salim di-

nırdım. y.orlardı. 

Artık derdi öğrenmişlerdi ve Veli de Dursun daı Hızırın mu. 
tutunamamış ve dağılmışlardır. 
Halen mahlut yağ yapan hemen 
hemen kimse kalmamı~tır denı· 
lebi1ir. 

Kasapların istedikleri nihayet ol
du. Et fiyatıan dUnden itibaren bir 
miktar artlınldı. Yeni tesbit edilen 
fiyata göre, karaman 70, dağlıç 75, 
kıvırcık tıı 80 kuruştur. 

Bu fiyat 15 gün için muteber ola· 
cok ı~ gtın sonra. et fiyatları yeni
den teshil edilecektir. 

muhakkak ki dermanını da bula· ııınunah htııreketlerini attık isabet· 
caklardı, iki ahbap derin düşün· li hük'ümlerle tah1lil edebiliyorlar. !ebeler doktora vermlye başlamış-

celcre ve aonra da teker teker dı. 
~uya daldılar. Hızır utana utana 

Fakat buna mukabil çadırın devam e,tti. 

lardrr. Doktora imtihanında mu· 
rtiraflarına vaffıı.k olan asistanlara ve doçentle· 

içinde Hızır korkulu rüyalar için· - Bizi İbrahim Paşa sara'Yın· 
de çırıpmtyı0rdu. Günlerden beri dan kur-taran bir kad\ru:li, hayatı· 
iki cami e.rıısmda kalmı§ ıbeyna- mızı ona borçJ~'UZ. b.!:nden bu 
maza. dömnü§tü. cana muka'bil bir can i&tedi. Ba· 

Bir taraftan Safinazın masum basının bağ.şlnnmasını.... Borcu
seırt;iai, diğer yanda o temiz duy· mu ödemeliyim, )"'Oku verdiğim 
gu~ göl:geliycn ihtiraslı bir ala· sözü tıııtmazsam erlik elden gider, 
ka vardı. onu ka)'lbet:mek~sc ö1üm paklık 

Canını kurtaran kadın, onu bü. o~ 
tün varlığile seven kadın ..• Sen- Sus.muştu. Veli bütün lcudret 
deleyip düşe.dren yakaladığı bu ve şevketine rağmen koca bir 
vücut ve ondan yayıhm ateş işte hükümdarın, şevtketlıi vezirlerin, 
bütün arzuauna ra.ğ'.men nala sön- hat.ita aııtik koea bir O«lunun ko
mcyip yüreğmi ynkmak;ta devam lay ko1ay kat'Şı duramııyacnğ ~u 
ed~ordu. Mu'hakkak ki ceıh.enne· bütün İstanbul meydanlarını dol
min ateşi de bun.dan daha yaicıcı duran halka ve askere kendileri· 
olamazdı. Ya gözleri; onun o pı· nin hangi kuvvete dayanarak ve 
narlarında inci gfüi yaşlar ıırala- nasıl kar§ı durabilocckforini düşü. 
nan ımavi gıi)zleri ne kadar da gü- nüyıotdu. 
ı:eldi. Çocukluğunda çimenler ü- Dursun kurnaz kurnaz gijlüyor 
zerine uzanıp biıbirini kovalıyan du. 
bulutları seyrederken yıijccliği o· (Arkası var) 
nu sersemleten ~ g.i.bi.. 4>u ka- r~-----------, 
dınını gözlerindeki derinlik te onu s 1 
çekip içine almı§b. Ya sitemi, bu oruyor ar'• 
eitem onu ne kadar ikahretmi,, 
ne kadar harpalay!p posalnştır· Pul meraklılanndan bir okuyu· 
mııJtı. 1 cwnuz eoruyor ve diyor kl: 

Öteki; hala nerede olduğunu 
ıyıce öğrenemediği Safinazcığı 
ne olacaktı. O da kenk:Hsi için ha
yatını muhataraya sokmamış mıy. 
dı~. Bunelııyordu ve İ§tc U!Ykuda 
bile bu .iki hayal yakamıı ibırak· 
mamı§tı. Uyandı; başı ateşler i· 
ç.inde yaney'Olldu, kalkıp çadırdan 
d an çıkıtı. Az ilerde Dursun u
~-uyıor, Veli no"1>eı tutuyordu. O· 
na doğru yiiTüdü. Veli Duraunu 
muş'ıalada ve o da yıay gibi fırla· 
yıp &isi birden Hl2:11'ı ka~ıladı· 
hır. 

-Hazır yere bağdaş kurdu ve e· 
üle onAara r§art!t etHp oturttu. iki. 
ti de ağalat'lnın !ken.dilerinc mü· 
him şeylerden bah51:deceğıni an
laan~lardı. Ku4ak keBilip ıclinle
meğc koyulmadıut> evvel etrafa 
b:r göz gu.ıdiııdiler ve soma: 

- Buyur a~:ı. seni dinliyoruz, 
dediler. 

Hızır sanki ehonmiyetsiz ~ey
leTden bah:sediyomıuş gibi: 

- Yann saraya hücuma geçi· 
lcock. 

- Hnzmz ağam .. 
- Bel:ki yııkılacak, be{ki yı· 

kılacak. 
ikisi de omurlarını silkıtiler. 

Yüksek e6erlerllo bUtUn diin· 
yayı hayret ve takdir içinde bı· 
rnkan ~Umar Koca Slnaımı eser
lerinden olan üleymanlye raml
fnln reşml 1920 senesinde basılan 
ııostn pullarına konulmu.5tu. Fa
kat Koca Sinan gibi bir dahinin 
beynelmilel şöhretine rağmen hiç 
bir posta pulunda resmi basılma
mrytır. 1'aribi şalı tyetıerlmlzden 
bir ı;ınğunun Avrupadıı olduğu 

gibi fotoğrnflannm pullara bası
lnrak bir pul kollekslyona yıı

pılmnsı nılhnklin df',ğll midir~. 

IlöJIC bir kollclrıılyon yaJnı.ı pul 
ml!rakhlannı tatmin etmekle kaJ 
mıytı.C'.aktır. Çiinkli biltün genç
Jlk böyle büylik bir tııkdlr eseri 
lml'ljt mda dalma hassa~ kalacak 
,.e takdlrkArlığrn hakiki mfma· 
!ilnı anlamış olacaktır. )lt'ıle.ni 

diinyanııı her tarafına glde<·ek 
ol n hu pullar Tiirklyenln ,.e 
Tlirk ınedeııi~etlnin en kun·et-
11 tanıttırma vasıtaı;ı oltu>.aktır. 

Acaba. Sinan, Barbaro , Turpt, 
l\nınık l\cmul, Mlthat Paşıı gi
bi birçok büyük TUrk slmalan
nm pulları )aptırılamaz mı~ 

\..~----------------~ 

re henüz bir doktora diploması ya
pılmadığmdan, şimdlllk doktora im
tihanında muvaffak olmuştur şeklin
de bir resmi kAğıt verilmektedir. 

Doktora yapanlara doktora diplo
ması vermek için bir diploma şekli 
tesbit edilecek, bundan sonra bu dip
loma verilecektir. 

Memur Çocuklantıa Verilen 
Tenzilatlı Kajltlardan Malmü

dürlülderi haberdar edilecek 
Mektep idareleri, memur çocuk· 

!arma verdikleri tenzilAtlı bilet ka-
ğıtlarının bir suretini her ay bulun
dukları mıntakamn mal memurluk· 
!arına bildireceklerdir. Bu suretle, 
bir yerden diğer bir yere memuriyet
leri nakledilen memurların hnrcırah· 
tarından, seyahat biletlerinde yapılan 
tenzilat miktarı çıkartılacaktır. • 

Danalı Çay V et'ilmemiı 
İstanbul Kız lisesinde da.mıh bir 

çay verildiği yazılmı~. Verilen ma
lflmatın yanlış olduğu alAkadarlar 
tarafından bUdlrllmi4tlr. 

Sanat Mektep1eri Mezunlannm 

Senelik Kongreleri 
Sanat mektepleri mezunları diln 

sabah EminönU halkevlnde senelik 
kon&Telerlnl yo.pmışlardır. 

Kongrede bugünkU ihtiyaçların I· 
vcap ettirdiği teknik snhada lhtısıı.s 

meselesi bahis mevzuu olmuş ve bu 
iş için mUtehassıs gençlerin yetişti· 
rilme81 hususunda derhal ıteşcbbl1sle
re geçilmesi için icap eden tedbirlerin 
alınması kararlaştırılmıştır. 

Sanat mekteplerine glrccelderl tcş 
Vik fçin flk mekteplerde propaganda 
yapılacıı.k ve gençlerin eanat sahası
na iltihak etmeleri için teşebbUslere 
girişilecektir. 

lıtanbul Köyleri Ağaçlandanlıyor 
Şehrimizin ağaçlanclırılmaııı lı;ln 

İstanbul köylerine varıncaya kadar 
her tarafta hummalı bir faaliyet gö
ze çarpmaktadır. 

Köylerimize te~·zı edilen fidanlar, 
bu sene daha. ziyade meyva fidan
Jarıdır. Bu suretle hem köy!U istifa
de edecek, hem de boş sahalar ağaç
landırılacaktır. 

yor ki: 

Binaenele)"h, lstanıbul beledi-
ye memurları kooperatiHnin na
mını k.irahyan bu şir'ket, iddia 
olun.duğu gibi herhangi bir te· 
şe'.bbüs ve rekabet karşısın.da de
ğildir. Bi.liık'5. piyasamızın yega· 
ne mahiut yilğ rmal'Cısi vaziy~tirı· 
dcdiT. 

Bahsettiğimiz 'karışık yağ'ların 
ima,i hakkında vukuf'suzluk gös· 
teren bir gazete dünkü nüshasın· 
da, şirketi ve yağlannı himaye· 
ye yeltenm~trr. Hat:ta şıhluı.t mü
dürü ağzından bir de beyanat 
yıtz:mıthf'. Dün, Yeşi)köydeki ha· 
ne!linde ibUılduğumuz Belediye 
Sıhhat İsleri Müdürü B. Osman 
Sa it, bu. gazete<:le rıqredilen be· 
yanatınt ha•yret-le kar,:rlamış ve 
hunun. t~~i gazctemi.ıxlen 

- Bir bevliye mütehassısının 
hertlang.i bir yağ imalathanesine 
nezareti kadar saçma 'bir şey ta
savvur edilemez. Bu iş iki ba· 
kımdan tetkike değer. Bir dok· 
tor sıfatile derl:n. ki, bir doktorun 
herhangi bir yağ imaliıthanesin
de bulunması ya,ilann nefaseti 
ve tenkibinin formüllerine u)1Nn
luğunu temin edemez V'C bu, bir 
garanti addedilemez. Do'ktor 
böyle bir müessesenin ancak te• 
rniz.li.ğine, çalıJ&nlann arhhatf eri
nin dü~nlüğüne bakabilir. İşin 
belediyecilik tarafına gelince. bir 
yağ "mal5rhancsinde bevliyeci 
bir doktoc .~öyle duırsun, hatta 
mütehaeşıs bir kimyagerin ıbu
lıınması bile irnalathaneıUn for
müle muvafıık yağ çrkarmamakta 
olduğu hakıkın.da müabet bir ka· 
naat hueule getiremeı:. rica eA.m~tir. 

B ey<> ğ l u Zükur hatrtahaneei 
başheldmi Dr. Fikıret di,yor ki: 

....:..------0-----~-
Zabıta Haberleri: 
Damadı Tarafından Bıç:.k

lanan Kadın Oldü 

- Bir bevliye müt'ebassısının 
yağ imali ~!eri ile iştigaline ih· 
ll3Cla '3a1ahiyeti müsait değildir. 
F ekat, bir doktor o1mak ha;)'6i· 
yeti ile bu işe yabancı sayılamaz. 
Bu iş, daha ziyade biyolojik kim· 
:rcya ait bulunması cihetile mü· üııı. Ölürken 5000 Lirasının 
tehaı:sıs kimya~erleri alakadar KızıJaya Verilme&ini Vaeiyet Etti 
eder. Bundan bir kaç gUn evvel Kasım· 

Kimyager İbrahim Ethem di· r1U1ada damadı tara.tından bıçakla· 
yor ki: narak hastahaneye kaldırılan Esma, 

- İhrnsası olmıyan bir doktor aldığı yaraların tesiıile Beyoğlu has 
yağ imali ve tahlili işlerinde kat· tahanesinde ölmUştUr. 
iyyen kuHanılamaz. Binaenaleyh, Ölmeden evvel Esma şu vasiyette 
herhang-i bir ycmeklı'k yağın bir bulunmuştur: 
d'oktt.or nezaretıi altınc!a yapıldı- - Benim Emniyet Sandığında beş 
ğım ilan etımck, ıhiÇbir vakit o bin lira param var. Bu para Halllin 
l.:ağlarm iyi vaınfları haiz oldu- eline geçmesin. Ölürsem bu parayı 
ğuna ddilet etmez. Mahlüt yağ Kız 

1 
. , 

İ.'llali esas itibarile beoynelrnilel ' 1 aya venn.,, 
yasak bir harekettir, * Kasımpaşa.da kışla karşısında 

Cilt ~ zührevi ıhastalıklar 13 numaralı kahvede yatan Emin. 
mütehassısı Or. Hodara diyor ki: bugün ııaat on birde polise mUracaat 

-Bir doktor olmakla bera· eıicl'ek Ali Tuncanın idaresindeki 
ber yağ ıişlerindcn anlamam. 2223 sayılı otomobilin kendisine çar· 
Çünkü, bu bir ihtışas i§idir. Bina· parnk sol ayağından yaralanmasına 

1 ı.. b · t ben' 'b" her sebep olduğunu bildirmiştir. Yaralı, ena evın u ış en m gı ı .. . .. 
hangi bir doktor da anlamaz. Bu hastahaneye gonderılml~. şo!or ya-
meşele ıgı<l'ai ve hayati kimya kalannw~tır. 
mütehassısı olanları a9iikadar * Erenköy, Suadiye İskele cadde-
edcr. sinde 25 sayılı kö~kte bahçn·an Çer-

Gülhane hastahanesi eşki cer· k"li 1319 doğumlu İsmail oA'lu ls
rahi muafümi Or. Mu'hitıtin Banş mail Gezer, odasma tamamen yan
d!yor ki: madan koyduğu mangaldan zehlrlen

- Yllğ bahsini her doktor gi· miştlr. Hasta, NUmune hastahanesi· 
bi ben de •okudum. Fakat, ne ne kaldırılmıştır. 

Bu fiyatlar Azami satış fiyatı ol· 
masına rağmen Beyoğlu ve Şişli gibi 
bazı mıntakalarda kasapların bu Ci
yatlardıut daha. fazlaya satış ynptık· 
ları gi:>rUlmilştilr. 

Fiyat Murakabe komisyonu tesblt 
edllen fiyattan fazlaya satış yapan
ları şiddetle cezalandırmak için faa· 
liyetc geçmiştir. 

Balık Fiyatları Yükseldi 
Son günlerde balık fiyatlannda bir 

yükseklik göze çarpmaktadır. Ba· 
lıkçılar, bu yUkselişi havaların bir 
kaç gllndUr lodos gitmesine atfet
mekte ve yakında normal fiyatlara 
kavuşacağımızı blldirmektedirleı·. 

Diln İstanbul piyasasında çok az 
balık bulunmakta, hatta bazı clnıı 

balıklara. da tesadU! edilememekte 
idi. Harici ticaretimizde ehemmiyetli 
bir rol oynıyan balık ihracatı da bir 
kaç gUndUr bu yüzden azalmıştır . 

1ki Otomobil Çarpt§tı 
Tophaneye gitmekte olan 4.136 pla.· 

kıı. sa.yılı Needetln idaresindeki kum 
kamyonu ile, mukabil cihetten gelen 
253• plAkıı sayılı taksi mUsadcmc 
etmiş ve her ikisi de kısmen hnsaro. 
uğramıştır. 

Y anguı Baılang1Cl 
Galata TUnel eaddesinde Hazaroz 

Nlşayana alt mağazada yangın çık· ı 

tığı göruterek, sirayetine meydan 
verilmeden sör.dUrUlmUştur. Yangı

nın talaşların ve kO.ğıtıann ateş al· 
mıuıından çıktığı ve binanın on bin 
llraya sigortalı olduğu anlaşılmıştır. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

TAKVİM 
J7 Şt.IBAT 1941 
. PAZARTESİ 

AY: 2 - Gtl~: 48 - Kaşım: ıoz 

RUJ\lt: 1836 - ŞUBA1': 4 
HICRl: 1860 - Muharrem: 20 

V AIUT ZZVAU EZANI 

GÜ'NEŞ: 7,53 1,07 

ÖQLE: 13.28 7,42 

İKİNDİ: 16,24 9,88 

AKŞAM: 18,46 12,00 

YATSI: 20,16 1,32 

İMSAK: 5,13 11,27 

- Ama sarayda koruyacağı
mız iMnnlnr va<r anladınız mı? 
Onların kılına hata geimemeHdir. 
Bunların biri velinimetimiz Hasan 
a{:anın çocuğudur. 

Bir dört yol ağunıı. gcbnl tik .Jaııper sağ· 
dakl yolıı dokru koştu: Mak im hiddetle: 

- Jln~ ır hayır, Jru.per, o tarafa değil. 
Kiıııck ku~ ruğuııu ımllıyarak yüzUne ba.· 

kı~or \C geri dönmüyordu. ÜZÜNTÜ 
bir kUçUk kulübe \-ardı. Bu kulübenin önün
de balıkçı kıyafetinde bir adam duruyordu. 
Juper de onun etra!mda sıçrayordu. Jaspc.r 
buraya gel diye lle!llendlm. 

Arkama baktnn. Maluı.lm gelmemı,u. Ka
yalardan aşağı inip koya. dotru yUrUdllm. 

- Safinaz. .• 
- Evet o; beni aramak için 

oraya kadar so'lwhnuş ve galıbn 
do i.npana tutulmuş. 

- Kolay, onu icollarız. 
- Üt<:ki de ••• 
- E:ı,.ct ağa. 

- Onu ko'.llamak ta ıhoy.nu· 
mw:a bıırç oklu. Söz"vcrd~ çün-
kü ••• 

- Sözünüz yerine gelecektir, 
kbndir, öğrenel'1n. 

HızıT etrafına bakltı. Bir lahza 
söyleyip söyiıanemcikıte tereddüt 
otıti ve duıdaıWcWKlan €ÜÇiükle 
tlök~dü. 

- Hünkar. 
V di de, Dursun da dona kal· 

mışlardı ve o zaman ağıalarınm 
tıeden. kJuına oaıbu.t yemiş ökü" 1 
gibi ıııe<~sa~ oWuiıunu anla· 
<hlar. 

OnlaJ- (h bu a~rr yükün al.tın· 
:la ez.Ainüş v,ibWılcr. lrn.s:oarat.or· 
luğutı t,...nerii Ulht• iitim ağl2'lı
iı Ue oalaıı-n om~rına yükk-n
•~· Onu ÔÜ§Ünüp hurdahaş 

- Nl~·in o tarafıı gltmeı;lnl J&temiyorsunf 
- O yolıı ulışkmdır. Fakat ben o tarafa 

gitmek istemiyorum. O yol denize gider. 
Ifoydn. rnktlle bir küçlik kotrarmz vardı da

nız soldaki yola saptık. Köpek de ister is
temez bl:r.I tnklp etti. 

- Bu yol dalın gllı:eldir. Gliıel bir sUnbül 
tnrln ına kndıır gider. Göreceksin ne Uıtif 
koknr ora r ... Yagnıurdan 50nra çiçeklerin 
kokusu arlar .••• 

Slnirlillı;rl geçmiş .• Benim tanıdığım ve 1ıev 
diğim şen \'C şakacı Mnk!ilm olmU!}tU. Bir• 
çok Şl') lcnlcn bahsetti. 1şlerlııe bakan Kra\·· 
lcy'ln çok i)i \ 'C adık bir adam olda~nu 
SÖ) lei11. nen kcncll!ilni dinliyor, ara e.ıra •e
\ 'Cb Cllıayır» diye <·c,·ap , ·erl,yordum fakat 
zihnim Bca.trıs•ın ımlattıklarına 1akılmı' 

kalnuşh. 

Bu ııaklıı , .e şen Makslırıln müthiş öfked 
olııhil~ini, etrofı kırııl geçirecek kadar 
bldıl,.t göst.P.rc~~iııl hiç de tıı.hmln etmiyor
dum. 1,. ıınt ncatıis her halde oııu benden 
iyi tanı) ordu. 

Binıı. dahıı yürüdükten sonra Makslın 
dunJu: 

- işte bak .. Ne gt1zcl. Dedi. 
tnı;lıkh bir t-0pf'dc idik. Kflnardan bir su 

akıyordu. Euradıı bU) ük ve koyu ronk ntaç-

... ................................................. _~ 
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Jar yoktu. Fakat rengi renk ı.linbUllerle do· 
lu bir tarla \'ardı. Beyaı;, penbe, mavi, et· 
ıatun dalgalarla ısfüıfü bir tlı;ek tarlası ..• Ha· 
, ·a<Ja Jlitlf bir k"ku , ·arw. • ıığmur ı;ok ha· 
flf hafif yağıyor \·ç etrafa hıUUnlü bir gii.
zelllk veriyordu. 

Mak im ya\ıMKa: 

- Bunısmın himi nadet yaylbıdır. 
Dedi. Bu tenha 'e sakin k~e. cld~n bir 

saadet yerlndt>n başka bir şey olamazdı. 

Kuşlar ötii)·or, c:h:eklerin kokusu bayıltıcı 

bir hal alıyordu. Yolun kcnanna varmıştık 
ağa~ların ılıı.llorı adetıı burll1'!ını kapamış gl· 
lıl idi. Altlarından geçmt>k için eğlldlk. ~at· 
tarıma ıliikiiJP.n yağmur dumlalanm ııllkr.

lemek için ba!pmı kaldırdığım zaman kar
şımda t'lonl.rl 1;ıirdlim. 

l'laksim l•a~Tet.lml ;\'Üzümt.len okumuş o
lacak ki: 

- Nft ı;ariıl tr.ZJ>t. ılrl".lf mı! Dedi. Bira~ 
e-.'\ el bir ~lı;rk d•nlzl, şirndJ ise haktkl de
niz-.. 

l'erden bir tnş alarak a;ı:aklara ath .• Jıuı· 
per kulaklarım dikerek taşın ~inden koş· 

tu.. İkimiz de biraz evvelki nkln halimld 
bırakmış. r~uklar gibi deniıı:e ta.,ıar ata
rak ıWlip ef lenmeğe ba'flamı,tık. Birdenbl· 
ro Juper'lo geri gelmedlğlnl farketttrn. 

Onu çağll'clık, qJık t•ldık, fakat kopek ıö
rUnmüyorda" Belki geri dönmU,ttir.. Diye 
düşllndUk. Fakat tA uı:aktan denlıJn kena· 
rındakl kayalıklar arasından bir havlama 
litl!jf dulduk. Ve o tarafa ~tmı, olduğunu 
anladık. Ben hemen yük!K'k kayalara tır
mannıağa ba'ladım. Maktıılm öfke ile: 

- ln oradan, d~eksln.. Dedi. O tarafa 
gitme .• O budala köpek elbette ~·ot buJur. 

- Belki de )Olu bulama:ı: 7,avalh ha:n·an .• 
I>lyerrk ben tınnanmap devam ettim. 

Sanki &özlerini ifltmemlş gibi harf'..ket edl
) ordum. Mayalar ka~'fyor, her an dU.,~tl· 
mi z.annedlyordum. lakııkn neden köpeğe 
acımıyordu 1' Bunu bir türlü anh)armyor
dwn. Kayaların tepe61ne varıDJ!talt. Bir tle 
hakbna ki hunlarm arkasında bir lw;r cö· 
rilndU. Bn koyda bir "8mandırn v.ı.rdı: ı.-a. 

kat bn şamundımya ne kotra, ne nM'.or hlQ 
bir ~y baflı def.Udi. Df'nl'lla kenannlb da 

Adama yakl:u,ıtım. Başını kaldırıp bana 
baktı. KUçücllk göılU, at.ıı aç:ık, aptal IU• 

ratb birisi idi. 
- Merhaba ••• Hava giizel! Diye söze baş

ladı. 

- Merhaba, ı;ok da gözel değil! Dedim. 
Bana allka De bakJyordu. Fakat zavallı 

adunnı budala olduğu belli ldL 
- Balıfa mı ı;ıkacaksm ! 
- Hayır .•• Köpeği aramağa Celdlm. 
- Gelmez. Slı:I tananryor: 
- Nasıl ta.mma7~ E\·ln köpeği ... «Haydi 

Jasperıt diye kiipeğc tdcrar •eslendlm, fa· 
kat hayvan bir UirlU gfJtmlyoJ'do. Tekrar 
adama hitaben: 

- Bir ~ ipiniz "-an;a ~in köpeği 
bağlıyayım. Jleittm. 

O sanki rı;.3zlcrimi anlamamı' gibi: 
- Behp •r ı;tkılt"*""N:~ Di~·erek Eilrıh

yordu. 
Adama. menıın anlatmak milmkUn clcğll· 

dl. Bir parra fp aramak Ü7.tVe eve yaklaş· 

tım. BurMıRI ha.lıkı;ı llht ve -."YabAı ıttılt· 

lıNnAfa mahaaıı ~ı bir~ NUtftflftiyor
durrı. JJalhukl hA.' rt•UP. ~ 1d Jlf"li ı:\i· 

ul ~yalarla wn, ~ ~'.İ-~ ),tr ev 
CDmft•t \"al'). 

U napenin arkasınd~' .• ol· 
hğa sıl.-ıımıf iki ~iıidcn b~o· 
keli bir sesle iri iri konuşu) ""

- Hay Allah cezasını dJ 
sin. Yenir yutulur rezale~ 

ki canım.. gitgıde de arttın jlıiY~ 
Evvela tramvaydan 1 .,.. 

zannettim ve belli etrned~ 
§ınu çevirerek §Öyle bir • ~ 
Kıranta bıyaklı, kara ya~ttl fC 
naz bir adamdı. Kasketın nıf ;4 
kıyafetinden fakir bir es rdllı 
ya işçi olduğu nnla§ılıyo 

Devam etti: deff 
- Koskoca krallan, f 

adamlarım kahvede ga~~J 
ğırır 1Pbi ayaklarına çaP':ıf 
lar, k l"§ılarmda bııbaJnrını0 ~ 
ğı vnnnıı grbi ötüyorlar. ~ IJ' 
eskid«:n de pek har mata~ 
ğildi amma bu rezalet de.'/# 

Daha ağır ve kısık bır .,er 
konu§Clll arkadaşı ne ce,,.P ,J' 
di bılmiyorum. O daha t.Jf 
hırçınlaştı: ,_rJ 

- Ne yaparlar, sora~ ~ 
ne yaparlar? Olum dcgll IJd1 
Ölüm yetmiş bin kere b•>"' 
bu kepazelikten. d ~.ıf 

MC3clc ruıla§ılmı§tı. Ş~t' 
tramvaydan çok dnha d~ 
dert ve rnhntsızhktnndı; JI 
politika lmnu§uluyor. '\'uB ı 
nazırlarının Almanyaya ~ 
yobati tefsir ediliyordu: 

1 
~ 

nımız.da dünya had•~ 'si' 
tefsirini yapnnlar yalnız gıa V 
ler değildir. Bunlar en üct~ ı 
tderde en akla gelmez bıtd ı 
küçük insanl:ınn ruhun ~ 
akisler yapıyorlar ve d~
ki bu akisler o hadisclc:tiıl~ 
tesir IEantmarnıJ reaksiY0 dJ 
olmak jtibarilw otcki1erdt11 
ha manclıdırlar. ~ 

Arkamdaki nc!am ınuh11~ 
ki politikacı değildi. B•~of 
kim bilir kaç derdi, ka~.~ 
rulacak insnnı olan sırf gıl. ~ 
ekmeğinin kayguswıda l:t11_.r. 
çük insandı. Yine o c~ 
batın için ötekine beriki~ 
yun cgıniyc alışık bulund I~ 
dn şüphe yoktu. Böyle o ~ 
halde bir devletin ba~ 
devlet ndnmlan{ıı çiftlik (;..d 
lan gibi işaretle :ıyı.ğıntı ~-. 
mesini bl\ZJllcdcıııı1or, l>ı;,1111 

nlığının belki de b r) 

inandığı derin bir !eyin le 
sayıyordu. . 

Almanlar muhakkak ~ 
askerdirler, fakat iyi po~ 
nala! Dünyayı nefret ve ~ 
ürpermclcrıle titreten tf nb' of 
salinden aonra hiç olma~ tJt 
deciıtirmek lazaırr.ıı;:clirdL 
buki on1ar devri.mele sıts51 tf 
len her millete ayni oY11"~:ıl 
bile ettiler, reislerini ~fi 
ayaklanna getirterek ·~ 
tethiş dekoru içinde m~'''" ..Jf 
)erinin idam hükmünü iftl"" .J 

tılar. Bu oyun o tesiri ~ 
ki rasgele bir mcmle!<cti!' 
parça kanından ve hays 
den baıka bir §CY olınırJP P 
hangi bir insarunn isyand~ 
naklarile a~lannı kan~ .. o 

Son günlerde bir itRI!,.. > 
zetcsi Türk gazetelcrinı,"tJ. 
manya ve balyadan ne JJ ;I, 
lerini masum bir hayretle ~ 
yordu. Ben baza me:Jlc."1.U~ 

0
1' 

gibi bu hayretin yap~c~~i it' 
L'Wla kani değilim. Çürı-·. 
yanlar da, Alınanlar da riı' 
ruh ve gw'UI"U denen tt:> l_ 
olduğunu anlasaydalar,_..,, ~ 
kendi menfaatleri nalP';'" 
olmazsa siyasi laktikleriııJI' İ. 
zıru d~tirirlerdi. HCJ1l:. bO l 
neden yalnız bize? Küçül' '.A' 
gözlerini müfrit bir c~) 
lizm hırsı bürümüş JSAl' ~ 
müstesna bütün dünıa11tJ1 /, 
di aleyhlcrinc!e olduir.JJ1ıl ~ 
müyorfar ma? Kendind.e~ıı 
çükleri insaf sızca ı;if.P''! .,1 
bütün dünyaya kendine ll~ 
esir yapmak istediğini pel ti 
ca söyliyen bir politikı' I 
sempati bekler? il' 

Alman1ar da ,ltaly•" ,_'I 
zannediyorlar ki dünyıır~ (. 
aleyhlerine çeviren 1ngiliı0 ~ pagandnsıdır. Hakikatted~~ 
pagandayı yapan k~n. de :f 
Yurdunun harabeleri ıçıı' ıı""A 
sıra yannn 'bir kıta doJasU lı/ 
ve devletin manzarruıuıd-~ 1 
vctli propaganda tasav~ral ..ı 
lebilir mi? En sakin 1:1 ı 
İsyandan kudurtmJJk içlı' ~ 
dikilmiş devletlerin ı.:r,, ı~ 
nazarlarını ikide bir dikl be(ı"', 
liği için nyaldanııa cel .Jİl'f 
ten daha iyi ne bulun;.b~~ 
muameleler Milıvcr ~ ort- i 
olursl\ b.qlıyacnk yeuı •. .r 
ni7. ır.ır.m ibret dolu nu~ 'I 
rinda..~ "41ta te:ırlor pı.id~ 

Al-Jtlar ~el 11
• ~ 

İyi polihbcdar d .. ğil~,,;~ 
ki; h-li ıafk>: ~or .ur• "/ı 
sanır uyo.ndırn,.ı. -.-nı 
bunde.r. bnfn çue ~· 
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Bir Ceza Münasebetiyle 
-

Bi çık Me>ttup 
Almanyanın 
Nifak Siyaseti 

y a:zan: Vahdet GOLTEKIN 

General Cemil Taner, Beden 
Terbiyesi G. Direktörü Ankara 

~ lnıanyanın Bulgaristan• 
askeri kuvvetler sevket• 

lİği, Roınanyada büyük tahşidat 
~Ptığı bildirilirken bu arada 
İllıaasa dikkati celbcdecek bir 

b~ber verildi: Hitler Bulgar ko· 
~~cılannın ıefleri ile i'Öriİf· 

Uf. 

. Alınanynnın kolay bir tekilde 
'fgale rnuvaffnk olamod'lğı mem
~eketleri dahilde kantıklık1:r çı· 
~ar.ı.k, parçııladığmı bırç~k 

rniıalleriJ •· dük.' 1938 eylu· 1.. e gor 
u IUllaırnası ile Çekoslovakya• 
~ Sudet arazileri kendiJine ve· 
tıldikten aonra Almanya Çekoı-
10'Vakyadan daha bA&ka talep· l-.1 -y h .. 
~·ue bulUIUnUf ve Bcncı u-

kt'unetinden gördüğü mukave· 
~t karıısuıdn bir an durala· 
lllııtı. Fakat Çekoslovakyayı 
Çek ve Slovak parçalanna ayır· 
dıktan aonra orasını İfgal kolay 
ldı.ı. 

Almanya Bulgari!tan>, • Ro
anyada olduğu gibı, sessız ve 

00

riiltü ·· b" kilde icgalc mu· 
SUZ ır §C •• '".. •• lÜ 

affak olacağını dU§Unmuı • 
ıı_ l • . b h .. ı ..:ı,aten 
qı; zarnan ar ıçın u, lm .... 

bnıınyanm dü1ündüğü JCkıldo 
lacak gibi görünüyordu. fakat 
Uiün, Bulgaristandaki m~•
ernct cereyanının Ahnan ıhtı· 
aslarına kar§l büyük ~ .~uarız 
'1'VVet teşkil ettiğini g0"'>:0r:~ 
İllıakika, haıta kral Borll! • 

•• b""tun·· Bulgan!lan uzere, u 
ÜatakiJ bir siyaset tara~~ır· 
atta -Almanyanm vaadlen ıle, 
İrçok hayallere ka~ıbnlf •01j° 
ulgarlar bile, i.stediklermnihı. e c 

• • ecdderini bugün a• 
et ani~ bulunuyorlar. F~t 
una mukabil, memlekette gız· 
d •_ı• v ..... rna1cta olan en gızmıye .; -r- k. • _. 
ınitacıhk ruhu vardi!' • 1' lg•e 

._ - ihoyet bu salahı kul-
1111a11ya. n ed. 
runayı düfÜJJmekt ır. 

Almanya Yuroslavyayaekk~r-
• ___ ,.. k · etm ıs· 

da aynı uawu t ıp 
. ti Fakat, Yugoslavlar, d~: 
~- • k d bü"yük bir dohıla dune a nr b .• 

içinde yqarlarken, a~c~ 
likcyi vaktinde sezerek, millı 
Jiklerini tesis etmek tuurunu 
sterdiler. BuSÜt! Y ~?~vya 
r ıeyden evvel JSliklnlmı mu· 
fazayı ve haric tesirlere mu-

, d"" -nmektedir. Onun 
venıeü UfU a 

A}manyanm Yugcnlavyay 
' • vaadlerinde buluna-

zı arazı tandır-- k" ihtıraslan can 
k es ı .. d"•· py· 

, hususunda. goster ıgı 
t bofa gibnitt&r. 
Ey Bulgar komitacılan da, 

ger vk de11lcr· 
dil • · "hbrasa se e ermı ı - . beri 

kulaklannı çevirip, · • 

kik tl · söyliyenlerı 
da ha a en Alınan ih· 
"yeeek ohalarsa, b 

aaian Bnlkanlarda, kendi e· 
hına kullanacak sili.h bulamı· 

caktır. 

Yazan : Nlzameddln Naıll 
K al haldkında reva gördüğü 

1 cm d"I • Sayın Genera : tı· muameleden haherder e t mı§ 
Beden TerbiyC:i sahnmıı:~f:de bulunuyor musunuz~ Bilm~m ... 

l lı mızın ne asil bır ferag:t iz'ann Her günü derhal· yapılabıle~~k 
el'tiğini anrıyacak dereced dugu- nıce isleri başaramamak aczının 
snhip vntnnd<ışlarınızdan o 1 bin nümunesini vererek :eçen J; .. l 
ma inanahiıusınız. .• en tan:bul bölgesi, belki hala, bu ha· f 

Tecrübelerin:zın zekanız~- . dı:se ... ·i makamınıza süratle akeet· 
. tlli nlıırı:ıı J<Onzn J • • ·- •• d h. •. t 

güç olgunluk ım ~I ' b h~ettıği tirmek becenkJılıgmı a ı gos e . 
nebilcee'k bir parla ~- aizv mes· rememı tn. Bu takdirde cVn- t 
anlarda, torrıayüz el'tıgın . mini tan» ın dünkü sayısında, dördün., 
lekıten a.yrt .. ıınnk ~·c en :U':mııha cü sayfada, spor .~ütu~~na ~~r 
filizin yeşermesıne d esine göz gezdiııınenizi istıyecegtm. Zı· 
e:decok bir me~nnı~r erce e§İt rn bölge ceza heyetinin cidde~ ~ 
ula~ması i9i~ ~un bı;et~~e~ şu garip olan bu kararı, şal-ısınızdakı 
mucizelere 'htı:>nÇ n tmek askerin m~mtaz vasıfları arasında 1 
• 1 ızı nataıı e . d • •t 1 

çorak sp{>T ta_r am dl -ı kabul ey- saymak saadetıne amıa na~ o. ·ı 
grbi nan:kör bır ır~a ı~ bu ük ve duğum münevveri sanırım kı o~ 
)eınıck. hiç. şi.ı_p'h~;ız~fl~r in!~n ann şimdürecek ve muazzeb edecek· 
asil faragattır zd bunu tar. I 

• 1 vatanımı a . b"Lh -dryarı ~an 1 clbetfte az de· Spor nc§rıyatını, ı. asıın ar 
farketm1ş olan ar, kadaşımız Kemal Onan m yazıla· ı 
ğHdir. Terbiyesi Genci Direk· rını dikkntle takip etmiş bu_lunan ı 

~~-~~~. kabul ettiğinizi, vezi· ve etmekte devam eden im va· 
törlugunu akabinde yap· tanıdaş sıfati~le size alenen beyan 
fe,nize başl~~an.'.\erıcliğiniz umu· ederim ki bahsettiğ:lm !kararın şu 
mak isab~tmı. gos 1 li~clerinden cümlesi hiçbir suretle hakikatlere 
mi ankete dart ~a "önderildiği tetabu'Jc etmemektedir: 
bi . 'n de a rcs;me b 1 ••• 

rın~.- · f O zaman ŞÖY c cVatan gazetesinde ne!l'l'c.ttıgı ... umenlerin milyarlnr ıarfederck yapıp dütmanlanna tek kurıun atmadan terkettildcri ve bir zamanlar bü· .. -=
1

- bir .......... ile l>alU.ey· gün ogr_:nı:ı:ıı~_ı:rn. ve dorrva•tnda me\"CUt yazılatt ile " • ,..... o--
er.·· ··nmuı:ıtum. . · -., " - .. L 1• Jedi!deri Karol müstahkem hattı yapılırken .• (Sağda Tuna Üzerındc yüzen bir vinç. Solda bir Rumen istihkam generali ile birlik-oşu B~ General, bu 1~ 1 

Beden Terbiyesi te...~ıi atının sa· le Amerikalı mühcndi ..... ) c- u genç ld ~ ·ı . :ı. 
e ek mr bir iş o ugu lühiyet1ar makam ve mercııermc 

?:rh1~8ldbul~·-ı·s olacak. Askerler, ifa ettikleri vazifeıden dolayı ha- ı·ngı•fterenı•n melctcrin doldurıd'uğunu gözönü- du. 
Ç

m 11. ""'~" • k h ne getirmeye çalışıyorum, muvaf· Buradan Mısıra giLtim, handa bı l 8 • 1 ı-0)ay islere pe e· , karette bulunan. .. - b" 
aşarım ., ~ I fak olamıy•orum. Düşünün ır \.'azife gôrdum. l 9.l3 de sefaret 

vcş etmezler. · · · B •• k S f• • kere: Vapurun güvertes?ne in· "·ust.eş;ırı sıf.Uilc tekrar Türkiyc-
Ve, şimdi, ~ake hey~~~:n~ ll reş e IYJ sanlar dizilmiş çok mühım bir .> e ge dim. MU"sul mi.ızaker.Hcrin· 

kıy.metini arttırma t~ 
0

r1kada§lıı D •• G td• havadis mcııkczinden geliyorlar. d'C hazır bulunduı:n. 
sandığım bir .rnu+ıarnr a UD e J Her birinin size söyliyeceği bfr BALKAN BİRL1GİNİN TARİHİ 
•-onna.nrken: ~eyler var. Hıılbuki yanlanna va. Kaderim Ba kanlnrda mütıint ~,. ..,,.. . d ik" isabet var· (Başı 1 incide) b d 1 h"- ..ı el ıb 

_ Bu taym e 
1 

• • • ramıyorsunuz, ir aç a am.ın o- iı.uis erin 8f \'e sonumı gör-
. · bfri spor ı~lenmn bu ze~in seneler geçıikçe a,ın- kanta camokimmdnn yemek scy- mek im~. Altıı1 yedi senedir Bük-drr ..• demiştı.ın·· ..... · ·1-csi dıg·· e- d b k B lk 1 

b · eker g.-.ımm • maması ır. retmesi gi i ağzınızın suyu a n· re§tc scfirim. a ·an bir iğinin b·'~
1

:~u 
1

~erin Cemil Taliy?eru:!· İKİ MESLEKTAŞ rak uzaktan hepsine bal.ıyonu· doğduğunu gördüm, büyümcıııini 

Ho!1anda sefirinin eşi birimle 
gelmiştir. Holland , Porte'kiz. 
Norveç efirlcr.i ayni :zamanda 
Befgmdda da sefir o1duklan için 
Yugoslavya,'a çdı:ilmi~ir. 

- 1 iklbal ha ında planları· 
ruz n~ir? 

- Türkiyede birkaç gÜn kal· 
dıklan aoma M ra g[dcceğim. 
orada dör.t hafta kadar alrp 
dinlenmdt myctindey.im. 

n Binaenaleyh, bek c • Sarıyer karakolunun iskelesin· nuz. Bir dircğ=n ucunda dalt;a· seyrcUim. Bükııc§lc öldüğüne de ms~r. • • · affak olacak· d "k" 1 t '-1 zetecı· b k · b • L 1 Göreceğiz kt o muv e r ~ ata ma mera" 1 ı ga !anan İr sarı arantma ay.ragı ,.anit o dum. SefUd~n aonr qi Lady Hoarı 
ile kar§ılaştım. Birisi Amerikanın sizi onlard.an ayır.ıyor. - 1939 ağustosunda iba a we kıonupum. ln. euailm "1 oldu. tır.Zfra, sizi, siz de bılinıiniz ki Unitcd Preıııı ajansı muhabiri B. HUCUMA GEÇiŞ bir vazifeye tayin olunduğunuz, - Sizin için ço'k usta bir ptlot 

USTA BiR PiLOT 

& ,•"z!basılıgtw nızdan tanırım. Şmit, diğeri Londrada News • Nihayet karantinacııarm gön- fakat Roman"-·a,ı tanımanız do- dt""orlar, dogwru mu? ben ta ) u • . tı ı 1 . . h b' . .; " ., 
Evet... Meziyer

1

erfoıze ayran ctuon:c c gazctesının mu a rrı ... hi old\J, Vapurdan aynldılar. Bi.z lııyısile >"ne orada ipka edıldiğı- _ Pilot olduğum 
bir arka.da§ s>fatiyle. Ço'k şükür bizden kimse yıok. derhal hücuma geçıttk. Knrşuncı niı: doğru mu? Havacr!tk en bu ..• 

Bunun iç.indir ki her sahada General Direktör Cemil Taner Hep beraber küçiı"k bir mo'tÖ· Laily Express gazetesinin Balkan - Hadise doğrudur. lstok- Yalnız ustaltk tarah 
olduğu ıgibj spor eahasında da bir mükafat tevziinde re dolduk. Beşinci şıcl>c müdür muhabiri Misis Hollingsvvorth nolm sefaretine ı. ıgeçirilmıştiın. dır. 
.ıı_ • kalem oymatmıı.k ftrsa.tla· vddJ; B. Naci, telaŞtmıza gü:dü: çıktı: Soma Biikreşte ~aımamı mim • __ Bu"::\.,,_te bı"r h &

1 
ım1. srK b. b ul Berokct versin ki bu ·ararda - Bu gnzete-cil~t. de btr de1't, ld A 1 "''""' tayya 
_... 1 .ı...-ıduguw m halde, ır U"Ç . "' - _ ..ı l~ " l'i ·· • "' lf' ç P - Am n, beni sefire t nıtı· sip gördüıer. k 4m. iman arın . ,..___d b--~-t 
rn• vw ak b ar: a nnIZD ait «Je aı cunnı· d'edi. Okuyucu sıfntilc elimize 1 k ııd l ik ri renız varımı!'!. vnı mı U1n\ J ıl olUıYor 'ki ııpordan ne ır · dosyalarda mahfuz: bu· "-" . h b" nız, dıyc rica ettim. mt'm t' de gı ennı, m ta a. ~ • 

ooğruduı. 

z~ır. 
m" lağıı-

~ f bah etm~ bulunuyorum. O ye> nın ec1·1ın· Evet h zır oır g,azetc geçınce er ır - Tanıtayım, kolay, dedi, rmın çogaldığmı. RGm nyanın 1 nız 
d e a'-'-'e Ankaro. • Jstan1lul eks· lunduıgu da kayıd ı l . • • z· ' ııütununun ar.knBında ne kadar fakat .ııefir ağzını açıp da gazete· mu;cadderatı uzeı ne oian haki- - Haytt', Rom 11')-ada §Per 

a s;ı;.uu d ·ap bereket v.ersin ki böy e. •• .ıra' zatı.. met, üzüntü ve emek sn lan- I · 1 · · · .. ..ı · ...... kar,.:ını:a geren ı kt-rrn yınd::ı · · y"'mck vagonun a } • 1 b" ı n cile:r:c bir §CY ıtÖy ernez. mf)c! erının gunc:acn gune n ... ı- ..,.. . T • • -.,. • Pr~ının "' l" d bu hal, bize ..iiy e ır euaı sor- dıgvını go··zo··.,,;;ne g .... : ...... eyız" . k Nrh d t """"-... nmb 1 t ... ·---'- I• 
w b" ~katın keme ı &a a- ,.- .... "'....... Mavi oW7lü, zeki tavırlı, pe · ğım gör.düm. ayet iş o erecc. a,,,,~.~ .. ıı J e ...... ~ ~-tıgnn ır m · ç·· k"" mak hakkm1 bahşediyor: iz.mir vapuru Bog-azın ağzında ..-- • t b 1 ml rdmı B rad ta 

k tile naklinden ibaııetJtır. un u iyi ıb.ir imana benz.:Yen bir zatla yıe vardı ki dı\i)ıoması münaıe- nn u go e · a n 
a ld ~ 'hanın ooş· cŞu me~ut vesikalaT> ne~re· göründü. Bize kaba eaki zamane bmı tan• tımı. cAğzını açıp da betlerinin devamına "rnkan ve mirden ge~ir. Belki de yolu-

üzerin1ze a ıgınız sa . . nd b"ır d',-e barı· de biz de okudukları· kor:·aan1arınrn hızile rampa ede· b l t 1 ..ı.. _..ı w b ı..~dl k ıçı e ır.r " vazetecilere bir •ey tıöylemıyen> sebep kalmadı. Bu mimase et eri ma nyynff!'lll c u....""'Vllm quceegım. lu-unu ve u ... ".ıı. ~. .ıd nuzı. bo""lge zimamdaram k_adar rek bütu""n haber .memhalanna 0 " j f d f 1937 d d t rl! :k Ad 
g · ·ık filizlermı uç be~ yu an - sefiri sıkmak !istemedim. lk ııö· kestik. Buna i tara ıı tceaııü e e ayy ~ ve ana 

eserun ı ~ · inananlar- olsun anlıyabilip anlıyamadıgımı- derhal konacağız. Fakat sıhhiye zü ondan bekledim. Bir sey SÖY· etti. General Antoncsko ile son yıolu ile Tür.ki:ye:te gelmitı ve bir e." ... ı veremiyccegıne h"-1& d k d . b" d l 1· Va • 1 k - k l So k 
dv ·~d•lm. ve ıbu imanım u u e· zı öğrense · · • İ are5l ız eo evve ge 1)'0r. • lemedi, biraz durdu, sonra ay· bir mü!& katta bulund'u,n1. l\ Üna· aç gım ıı m~rm. nra uçara 

an 'I''" d ' Benim 'bildiğim Kemal, Vata· puru Hk önce sıh'hiyeciiler istila rıld1: schetlCiin kesilmesine ait notamı. ln~ltcreye gittim. 
vam cıtmekıte ır. I ld n"m spor sütun ve sayf~larında altına ald~. Etrafta sayısBız kdavk~- DiLSiZ DiPLOMAT zı verdim. Mliiecssır görün~ü ve Bu iki gör:ü'7llCden sonra Amc. 

Fakat, bdilhassa sta~~.::.a: ~~ yalnız doğruyu .söyJeomış.tır. ler çevİTip duruyoruz. eş 8 ı· _ D'plomatm tbu ıkadar da dostane bir liflanla §U tarizde bu· rikah ve l~iliz azeteci arkııd f" 
mıntakasın 8 

zaman k" İn· 1 te birkaç mısal: . . , ka, on dak&n detken tamam bir dilsizini hıç g:Öroned~. di:>-e dü· lundu: cMacaristanla mün sebet- la n~rı a)•n ç lı..-hk. A} n ayn tecelliieı:l.e kar§ı!ffl~:r:~ e'den, 1 _ Güzide atletımı:z M~~~ c saat.·· Bu bir saati ne gıbi mua- §iindtim. lerinizi kemnediğııriz halde bizim. taraflara ımldın)'<>r, a sıra bulu 
safııız hır ıııkrar.hnı ~ n bUı tecdli· ceza verilmişti. Kemal, ver~lind~ın· O da benim iç.İn d 11iıı ki: le niçin kcsryorsımuz~ h şup birbirimize not verryorduk. 
ardı arıkast esı .'l'Y..e. ilk tah· deki yanlış1rk kadar dcrecesı e- ta:rn profesyoneli ayuacıığıml> - Gazeteoin'İn dilsi:zi olduğu- EN SON PROTESTO Bu tela~lı çnpmrn !ardan gel ı muvaffakıyetınızın. . •_,J k" '_]d•t ı"le de bir hata olan bu demı§tİniz. Kemal, camatöı de· nu b'ilmı· ... ·~rdunı. R d b 1 P l ...ı·::.!) • G f rh C~ • deL"I aagarİ müddet 1Çlng• _e I §IU '- • z· •e• f 1 k .;"' omnnya 8 U Unan 0 On!)•a. ~t'111Z Uman V8pUr a ata r • 

..., ~ ~ ·t· ettı ıra cezaya " ğ·tu ki pro ~one arıyoruz.. ·u· Bunu d•"""'•nca sefı"rın" pek de ! 1 d .. L• • hu! b. t A w d .ının.... ..1 ve tc:zııhürüne olan ılı· cezaya ı rrnz · . • r ......, - ı ar an uç Qını meç ır sem e tımına yan şm tıı. ~gı 
8 

g • ten.enunu F <Yl'nç· b go"'s"erilen hfıdısede, bır spor. lupler cyuncu ıırına para vcrıyor- ·· ~ d•W• k d d"l · 1 d - gÖ'oc::-ri.ilmfü:tür. Romanyada en zete~ ~rıka::cla•1a• ··~ Lu arad,.. fo :ı;.d •nrsı"'.or. araza şu .':'-· ep ,. 1 d ğ lar, İl' buluyorlnr, .ı.ilelerine bakı· s.oyıen ıgı ·a ar ı :nz oma ıgı- •u '-« .. ,..ı • ..__ ıo ... 
ına ımı .... " r hT purme· ·çın ®ğru ve insani 

0 
ma 

1 1 
" lük b na nükmetltıhn. Biraz sonn gü· eon yapıtığtın i~ bu çirkin ve usul. tograf muha'birleri vazifeye ha 

lik t_cŞalatuıın ha ı... 
11 1 

Wd~n odilemi)•ecek ~: c1me~ yok· ~~;l:r, amatör; unun neresın. vcrtcde yanma yaklaştım. isten- süz hare!keıte kaJ'§ı protestoda bu- zırlanmış, tetikte bekiiyorlardı. 
}ajl... azetcciliğitlln ne tu Zira bu kabit ha ıse er e ve· De."nckle genel direktörlüiü bulu seyrcdiyıorıchı. Sordum: lu.nmak olrnu tur. Biz üç mesut gazeteci, bunlarm 

BUGONKO PROGRAM faraza spord~·katli ve güzide r}}~C3i rnutad cez
1 
nh'bir.,_~i hafteazyaı 1._ - Burııya tlık :ı.iyare.tini:z mi~ - Romanşadaki İşgal ordu- ara ından en mütevazı tavrımızı 

1 ri h -·nlı. ne ti> d b·t- germezken .M .. e .ı .. e. ı~ı ay .c. . ikaza Ç8~4!llll~lr. . ıı.ı- . . 1 ') G"" d k d rd ... L !!I. f k . . . 8 p 8 03 Ajans habere eye~ .. ld ·unu yakın an ı -r·· M l h k Bu misaller bir haytli uzatılabı· - * zıvrıretım o ur mu. o· ı sunun. mevcu u rre a ıı ır ~ takınaraK geçt~. a at ıçrmız rogrıım · 8 "5 b" ruknu o ug d - · a ·1 .... :c+j Diışununuz 0 
• e 

1 1 1 
•
1 

G 1. Be"· de Kemal"ın zu""m burad~ açıldı. lık vazitem - Son :ııımanlarda üç yu""z elli rr1iliiıvınrdu. 8 MUzik He.fi! program (Pi.) ·" ır 1 in geçır ıgı m • ven ... ..y•. • l ğu k ı r cncra ım. •• 1 'b 1 f • !"wid • B b ' k 'Cl h . cdT B .. - -.T-diğim d(ema > bize ü~ Balkan. §llmpıyıon u .. d:· 18rnrla tekrarlndığı glbi, cpıofes· l sta.n: u A~ed.~rhetı ~~~şe ıg ır. 1~ u ın da'o~r ta nımR ı ıyorh ... k~· 
l::v kadını • Konuşma cera. . . 1 ıbir makalenin zandırmış, Milli ma~ızı u~ 1 • 1 t ~ l&t amatör attetleri ida. şanıye M.'D u amı.um son se nm· nun gnmınu om-anya u u· 
12.30 Program 12.33 GilndUz faslı Birincı ım:1:8.~de tenkidine im. fa on ~ı;. yirmi bin kışrye4 dın et. ;:n:d::u::> de~ek rtiyadında lığını düşünüyordum. 31 mart me.ti de bilmiyor. Bir tahminden 

A. E. Y. 

.50 Ajans haberleri 13.05 GUndUz dar çerçevesd ~çı . ve bir hayli en- mi§ ve bayrağımızı a;ı~an ~-r a~:- cYhınlardanım. va~ası olmuştu. Seı· nikten Ha- ibarettir. 
lı Programının devamı ıs.20 14 

kan bulama 
1~~ mevzudur ki bu sı şeref direğinde ar a a uç • Jç:ne s~i vo saygılnnmı da r.ekct ordu u gelmi,t:i. Saltanat - Tuna üzerinde pontonlarla 

l) · sandığım ır k 1 halin· fo datgalandırm~ı. katmaktan kendimi alamı:vaoagwım hıraile otuz Üç sene ne yaptığını l."Öprü kuruldu?!u doğru mudur~ lfık program (P · gın l d b"ır seri me a e ·ı...ı· 2 _ K~al, devalm'lı surette • ., k k - -
·· nar a · bııuır ""'" uu mekıtı.:bumu.. nıı ·ııd~ımız hak- bilrniyen adam ·or tuguna ugııa- - Doğrudur, yer yer ponton ıs Program 18.03 Radyo caz or· sutu kle •ifahen sıze .: hakikatı· tebıırüze çalı;:m_ rfl_ ır: 1 . . 1 . ı .. . 1 . 1 ı_ d 

915 de ne§retımt: ,...ında henüz mu· şu glnda verilmiş olan ve ne hakla mış. eon enı:ı.tı ge mını. şın sonu t:opni en ynpı mııA.ota ır. trası 18.40 Kan.şık ~rıuıar 
1 

· mek şıkları aras ikinci mi· cSpor işlerimİz iyi gıtmı>'kr. vcrilmi~ ol-cl~ğu anlaşılamıyan geldiğini bile bHe mutat dcbde- - Vnpur.da sizinle bera'beı 
llıik: 1mperto Arjentıno (Pi.) 

19
·
30 

dcft bulunuyorum. d k ca Bunu düzelttmek laz2ım0 ~:~· E.e ~· ccezn""" c' > mn bir tcmıyız )fıyi· be ile ııdamlığa çıkmıştı. Ben de Belçika, Hollnndo, Portekiz, Nor. tere ıl. . bunu bura a Hısa l 'd 1 u.ra maaş , r '.J G _.J ğ 
llns haberler1 l9.45 Radyo ince saz saie ge ınce ;;...,;kiindili. . cm den bu iş er Y'• 

11 ed'I" rcl hası addctmenizi dilerim. Ben, orada wİtn. ÖTQÜ ümia yüz, veç sefirleri de bulunıcluğu ııöyJe-
etı 20.15 Radyo gazetesi 20.45 taMil etmek ın~:~cn çc~ineyım ~ alaDn 'ıybeirr-~~thipa)kc~::ı::e a:ı:r_,~ k~l~ tecziye edilmeleri icap eden~er alçıdan yapılmı bir heykele ben- nİyor. Bunların hepsi burada mı· 
1 21 Dinle· . · it" "raf et.mCA · yal· e!i. _,. bunları herhakle Vatanın ziyon:lu. Bu )"Üz, ya lı aultanın dır? 

Hopkins 
Nevyork' a Vardı 

Ncvyork, 16 (A.A.) - Rclstcüm
hur Rooscrvclt'ln, İ11&'1ltcr~ckl .,ahsl 
mUmcssUl Hopklns, bugUn Cllppcr 
tayynrcslle Nc\'yorkıı vdct ctmış
tlr. 

oıuıeı ve Piyano seansı nıc;ın 1 
• )ime ben sıze nunryet ıs· va..... 1 ı 

21 4" •• knlemı e . · almı· maktaki §ayanı mem r ... yfası-·_]a bulmak mümkün kalbini do duran heyecan ıre - Hayır, yalnız Bdrrka scfi· latckleri 21.30 Konuşma · " Buogun ek ıçın · · spo - nu ,. 
bundan bahsetım rarını göıtterrrııştır. .. 1 de;;.;Jdir koannııtindeyirn. . üzijntüleri bir maske gıbı gizliyor- ri vapurda Lulun\cy~or, bir de 

Yo orkestrası 22.3:~A~ja:n~s~:ha~b~c:r:·~n:ı:z~~~.:~~~~~~~·;~·~~3~~~S;i:z~,~c~b~e~n~t~a~m~a~m:~a~to~r~re~~b~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 22.45 Dans mUzlği (Pi.) 23.2:1 ştroldstıarn .• b.ul bölgesi ceza hcyetının • 

ao 1 gwanın dıı.'madıdır de.di. Kadın ay· liren hayretin yermi §imdi derin - iyi wnma kız d küçük mü tL Uzıı.'kıan geldiğimizi duyanlaı 
. l{apanış J kafileye he;pei de on onı bır Y~ a· . zamanda kıoluma nnlmamış bir mcriıamet hi"ı ataplam ibu i§e ne diyıoT? Facl.:ıne hatun köyün dt!'lın kadar karşıcı çtk 

rında dörl çocuk ne~are~ cdıyol, 0

} a~"Clı kcndifni muhakkak suret· Fadime haıtun uyamk bir -köylü enli ka laırını 'bir andn yukan d'oğ mı,Jar, çocuklar nrabakınn )ATI· 

ö'lküzlcrin diruenmeıııne oy~ • ~ 8 rızalı yolda ağır ıgıcırtılarlıı kadını idi. ru fırlattı. Büyük bir hak~ızlığa lanna üsü~ lcrdi. Ben çıplak 

Hopklns gazctccll re beyanatta bt 
Junıırak, lngiltercnln harbi kıı.zann
cnğına karwıtl olduğunu blldlrmlştlr 

a daima onlar bakıyorla .ı deö:en tekerlekleJ"in altında buta- Bu iti ho§ görmediğıni p~k a· karJı koyar gıbi: aıyaklı ve burunlaTın1 çekerek et r.:ı:: hepsi de bü~ -~~~ 1tant1.e ı· anlamı tun. Tek:rar ona dön- - Ne ideock d~i. Babasına rafımı alan bir çıoC\& sürüsünün 
bizim arabacınln surucusu ve d~· ca'1:doluda garip ve ohnıyacak düm: karşı gelecek değil n. E Zehre de oııta~a onlar için aldığım kır· ~~!~~~~~~:~~~~=~;-~~~~~-;;- " 1 inden oldukça daha temu: ı -'e '·a-ıJ~a'bilmck lÇin ne· - Kuzum FadUne hatun de· derin kışın çocuğudur dl~e... mızı yeşil çizgili halka biçimli pey T g~l r•ı"nmer Y., o•an '""'cug"a bağlı.ydıJa.r. §eytCR ı;. "' ., • I_& k d w v • • k JI • d • d B" 

M A y "Y ı ,,- ik sil tahdit etmege ımxan }'10 ıı_ur. diın. Bu çocuğa günah değil mi~ Dü ünı::cnü yine uzun egnegı· mr ,e ·e111cnni ağıtJyor um. ır• /( U.. ç u·· K D A ı ağır bi~ c~adnıkiyetöyvetü~c~l~ri Bazan günün i~~lar~ıun t~rihe e lüzum vardı buna. Bunun'ln le öküı.ler.İ.n 6rrlım dürıten Kurt den bire yanı'bat11mda Fadime ha 
k··rpe sesııe " kıın ...... ı" zanne.rti<'ı bır vak ay1t evl('.nm:Vc razı olanın da hıç mi B"''in ince sesi kıesmidti. O kcn- tunun sesi geldi. Ban ('lile i~reı • ,, _] gu" nu zan· '.0• 

1 
., ba•l...vınca a'I"kndakı .~ ... ,. 0 

.,, -v 

ordketsız owu Ü· ısoY cmege ,, -• b "nün çocuğu ıtesadüf edebilir. aklı yok. dini hcdtcstcn ayn bir mevki-de ler yapar kar!!ıdan b31ft)a P~ 
(V 1ndıs 1 rak ve b dünyanın en g rabalardan: . ll~~!&mlrk nnlanmı Jeçi~ikit~.n Köylü kadın yavaşça içini göner~ büyu1c bir a.:wmctle yü- tamalm1 dolamı§ çıpl IJc ayak1arı 

atan) da d~uz. yaş n· n.etmeyin. ~r~sı 1 zzet'li knrpu~- a - Ya§a Ku11t Bey Yaşa! D~y.e nra aklıma bu ç.ocugun bir cu· çdc:ti: rÜyıor, zaman zaman M.lmm er- na takunyajaTım gcc;:ıirmİ§ ~ava: 
bat başlıklı bikiiyeyJ akur l· zel tütürrlerını, en h ldar arazı· rlar geli}·or ve kafile rcıııı· so iması ihtimali geldi. Sözleri- - Hey gidi evlat ney dedi. mediği bu garip vaziyetle eğle- yava§ gcl:en bır k dırn so terı 

1.:n 'il gibi vakalann tnrihe :n !arını yeriş.tiren ma 
5

Wukça sert, f~?'Kuı't Bey utangaç bir köy er· c~ 0 Üzcrimdekı tesirini gülerok Hacı Durmu~ Çorak köyÜnün nir gıhi bir tü~kii tınlr:ıldamyor- yıo • :rıa~ bir maaal olmayıp ~-~:le· ye sahipti. ,!"l~vası ii~hi,ıir. Şehir· ~ı:i ha!ile basır.ı .iki tarafa sallı- :~~eden y.ol 81'kadaşıma döne· derelb~yidir. Kurt Bey babası l du. r_._ Di ha Zehre di ha diye mü. 1 Anadolunun bazı 
0

• 1 sıcağı ve sogugu:; la çıkını~· eg k bir tüyü b1le buhmmıyan öldükten sonra cmmilerinin ya· Arabacı arabayı düzden çek temadiyıen bnğırı.)"Ordu Zchrt 
1ll e Ç~ndini gÖ$lerdığini hk~·~:: den güne~le bdra ~:~

0

bu saatler ~ad Hannın altından gülümsü- re~ Fadime hatun dedim. Kurt runa gitm~ ti. Mal çok, dııvar Ben geliyorum aen elini kızdan yanımıza yak~nomımı. Bu parlak 
· llnkü dokuz yaşın:da ·ı b" tık. Bir hafta an lcutuğuna u __ ~,. Yanında bana hemen he· B kaç ya"•ında var? Gözlerini rnk amma u .. k küçük. Hacı rek bakı~lı, kırmızı yaookqı genç kadı ın k ı 1r ··k"" arabası yo yoııuU· if · ·· ey ,,. .,... L " b" d 'k 

lfl.tl Pe az bir fark1a on siirecek 
0 

:uz bir zaınan b. tercüman vaz esı gottn kanırlarıı çevircH, ~zun uzun bir Durmuş hiç bunca malı oğmnın Köye grupla beraber gir.dik. na içimde ır sızı uyara bnk 
"ha a~.i!ine daha geçen ~n~ ça1ışılmIŞ. k~y~e 1~P: olan ufak me:;. ~r hatun meraklıı· açılan göz he;;p'ar yaptı, neticeden epeyce emmilerine yedirir onH Onu t:ut- sabahtan beri ıkfth mo~ vererek tım .. 
h kl 

0

Ylerinden birinde b'IZ:ıa kalabibnck ıçm a~ !tmlımi ti A· Fa. ~ rnanfı!lnı anlıımış olacak . oldu tan son.ra: tu kendine damat yaptı.Ene idcr kuh yürüyerek. ko§arnk. hazan Derin kl!lın çıoc~u Zehre Kurt 
r-

0 

ll'lu..t k pcttere yer~ 1 ktıgwı lenm n d h yakla-ra· ~mın · d b. · · b"t" · b" ,.,_. 1 varmaz bu d bu·· ı d b l _..ı, •• ık volcu Beyin anası olabilirdi. '.-Ota.it .~.uı:?.. .. l b""'.J,~jne tefe se ı. arkaya yo 11 çı~ k" başını biraz a a :r•• _Bu dernn e on ırın1 ı ı· sın n ıKl yı a a • a ora a aı-ua suren ısa J • 

~l\ "OYU goz a 
8 

:tW-o d balar arroa 1 eni agnrı· 1 
k dedi Ona kar~ı i.ıçimde be· yüyüver.ir. luğurnuz oldukça ne§Cli GCÇllU1" NECLA MARAŞ ~:.n ~r!al.ırm öbüT başı7 a 1 ~:man ka~?ı .. tepe, ~r n~ır ağır ge· ırak: Kurt Bey Hacı Durmu§ 8.• rece • 

'.(!k ln<Jcn uzak serpilmiş dış arı gök yuzu san~ D .. rıt ar0baiık -
~ • 8~"alı evlerdt.n iıbaretıti. Sa· 

1 
):.or, k açılıyordu. 0 

~~oe bakarak tıoprağının ku rıner-c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-..-----..------.-................................... __________________________________________________ ~~~~~~~~~~~~~~~---'----'--.. 
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OKUYUCU---~ 
r,..---MEKTUPLARI 

BOGAZLARIN MENŞEi 
Bofazlarm men,elne dair tiOrulan 

bir ııuaJe ben de şu cevabı ,,-eri
yorum. 

düğümüz. akmt1 Karadenbden ge
len suların tesiriyle obnaktadll'. 
Fakat buna mukabil Akdenlzden 
de olduk()a tuzlu ılık bir akıntı 

hoğa7.1n ult tararınrlan Karaıh•nl

:ze doğru gltnmktcdlr. Bunun gö
riilmeslne lmkün yoktur. F.tn bu 
akıntı olıııa.o;a idi, hu11;hıı Karade
niz hütiin su~·unu nehirlerden te
darik etUğl için, tamanıen bir tat
lı ~u df'nfz.I halini alacaktı. Hazan 
şlddotll lodn.,Jnrda deniz. ıııathın· 

da, Mamıaradan Karadentze doğ
ru hlr akıntı görülürse de sırf bu 
rllzgfir te&.lrl~ le olan suyun hare
ketinden ha.,ka bir şey delildir. 

BoğazJann nırnşelnl ta) in et
mek halli rnü'jôkül olmakla beraber 
blrf,•ok coğrafy&('ıların iddlala.rt~-
le kal"!jıla.'}ıyoruz. \'e hı-ııslnin ka
bul ettiği bir mesrlede Boğum 
hlr \adi nhnasHlır. Sarmat deni
zi adı verilen, şimalde, ~lnıdikl 
Karadenl~n !,'Ok daha büyük hlr 
d<-nl:ı: men~uttu. Ve bunun sevi
) N;İ Marmara denizinden &.,<ia;{ı 
bir 'azl) ette bulunuyordu. \\'alt.
her Pf!ll('k'in tetldklerine göre 
Trakyadan gelen , .,, Halici takip 
r.den bir nehir Sarayburuu önün
de bir dirsek yaparak Karadenlze 
doğru akryordu. \aktaki 4 cü 7.a
rnaoda Avnıııa müteaddit omaudi
yelerin i8tuiaına maruz kaldı, Bu 
cumudlyeleri11 erimetılle Karadenl
ze akan nehirler fazla su getlr
m~ ba"'9d1lar. Bunun üzerine 
alçak hlr ~·I) ede bulunan nehir 
'1Mflıılnln içinden Karadeniz ı;ulan
nı Mannaraya akrtmağa beşladı. 

Bu tmlarm pldetl1 lrik',umu, kısa 
bir zamanda bu vadiyi llayli derin 
leı,tınn~tir. Halen Karadenldn n
ları Bofazlar \ '&llrta8lle Akdenlze 
akmaktadır. BoğaE özerhıde gor-

'7 

Boğa:t.ların derlnUk \·e g-enlşliğ'i 

m4'Selcslne gelince, nıen'ln yap
nuş olduğu sonda.jlarda, ~azın 

en derin yeri Bebek önibte te88-
dıif etmektedir. En büyük derln
Jtkte 92 metredir. Bundan !IOllra 
ikim·I muhim derinlik Garipçe Ue 
Poyraz bomu al'88m41a 84 metre

ittr. Bopzın en 81!1' yeri de Km· 
r:uncak nlllr..ridlr. Baraaın ftrhttifl 

4S 1net:re~i IUJlll&Z- ~azın "" 
tlar yeri 8-nell Htııan He Kandil
li ara81dtr. B11ruı 750 illleh'Mlr. 
Rüfün Bofuın manhlğu da 30 ki· 
lometre kadardır. , 

Necdet Tuaçdllek 

I 

1 rlKIR we IAN'AT 1 

Hasta bakıcılık 
Yazan: Dr. Nlll'I ERGENi 

Etime ha!ta hak1cdığa dair 
btr kitap geçti, knç gijııdür onu 
büyii.k bİr' Zovk ~ dikkatJe o4cu
>"Oıum. Oluıdukı;a didı;atim a..-tı
yor ve içimd.cJkoi takdir hialerinin 
gittikçe fa-zlafa~tığını lh~o
rwn. 

Kıala:y cemiyeti n~a bakıcı
lar okulu öğrôtımenlerinclen Fat
ı.1a K. Encrcn tarafından yazılan 
bu kitap, (Hc.mtÜre tekniği) a· 
dında bir esendir. 

Hasta baıloıcthk sanatine ıhak
kile vakıf olm.anın vıcrıdiği gcniıt 
bir aaiahiyc.tle yazrhm~ olan bu 
eserde lbiitün hastalar ve bütün 
hastahldar önünde bir h~enin 
başarması l8zmı ge1en teknik htıs
ta bakım iıdcri ameli bır tarzda 
izah edilmi!1 ıbulU1luyor. 

Tı.irlü tür.J.ü dertlere tuitularak 
yatağında inleyen lbir bastayd 
bcıkmak, onu, bi:r an evvel, ha
yat ve ıMDhate ka~ak cia
dcn büyiı1c bir hiunetıt.ir. 

Tababet bak-ımuw:!an bir bas· 
tanm :yatağını hazızlunak, onu 
kaldmnak, yatnmak, yedirmek, 
içirmek, temizlemek, ona Vantuz 
Lavman, Lava; ..• yapmak gtbi 
hasta bakımına ait, her biri ayri 
bir vukuf Ye meld.ıe istiyen, bir 
sürü işler vardır. 

Uzaktan ehemmiyetsiz ve ko· 
la:y gfOİ gö:rünen fakat t'S8smda 
çok mühim ve hastanın hayatını 

~uTtarıcı bir ıtesiri h~iz bulu~-~n 
bu işlere dair (Hem.~ıre teknıgı) 
r..de çok etraflı, çok derli toplu 
bilgiler var. Bu bilgiler ne kadar 
guzd toplamnı~. ne kadar güzel 
sıralanmıs ve ne kadar açık bir 
ııtı3nla yazılmış. 

Hasta baJocıhic, hem maddi 
he.'ll manevi ceı)heler<len, ayn 
a.yn, taılcdir ve tclbcile layık bir 
.an'attir. 

Taha~nmül edllı.1e .. i mü~ül 
el.em ve ıstıraplar içinde yatak 
etiİri oMmuş hastaların, baş ucun
aa, semavi bir iy.ilik 'Ve şefkat 
meleği gibi, güler yüzü. sakin ve 
soğuk kanlı varlığı ile. çn1ann bir 
an evvel. 8'hhat ve hayata kavu., 
ma-ları .için, hekimin bütün tavsi
yelerini, yorulmaz bir ga:yrede, 
tatibtke çalışan bir hemşirenin bu 
hmnetinıden daha yüksek, daha 
insani bir iş tasavvur olunabilir 
mi? 

Kadın eli, dünya üetünde şef
kat ve me11hametin biricik tiınsa· 
li diye tanındığı için. hasta 1bakı
cıhk gibi ince ıbir tıan'atte ancak 
bu nazik fakat becertldi eUerin 
başaraıbıleceği j~ler arasında ol· 
duğuna fiipıhe yoktur. 

Cihanın en yUbek ailelerine 
mensup kadınlann, ~cabında, has 
ta bak1crhk :yapmaia. seve tıeve 
k.oşnak.ta olmaları hasta bakıcı· 
lığın yük'tıeldiğmi ve hasta bakı
cıbk san'atinin kudsiydici .İ8pat 
eden en açık deltllerden biri sa
yılmaz mı? 

Şurası muhakkak br ~ hastaya 
iyi bir baıJcı)n. tcminı eıclilmıcdıikçe 
hdc:imin tıedavisi, çok defa, Jii. 
zumu kadaır ~da temin edemez. 

Bir hekimin me.aaiei, ancak o· 
nun!a ~yüksek gaye uğrunda 
iş 3>irliği y~tş Man hom§iresi· 
nin mcsaiai .ik tamam ~UT\. An
cak bu sayede en ağır hastalık
larla mücadele etmek ve bu sa
vaşta mtwaffak olmak .imlkinı hu 
suk gel~ilir. 

iyi :bir hasta baitıcJ&'a maltk o· 
lan doktor, huta teda'Vieinde çok 
şanı~lr ve ç.ok hahtiyar bir illean 
sa.yıhr. 

Huta baıic.ıcıhğın, manevi ba
kıhl!dan, gayet yüksek lbir sanat 
o.lduğu ne kadar açık bir haki
kaıt ise bu ~in derin bir vukuf 
ve mümarese iateycn ayrı bir ilim 
şulbe.i olduğuma da, o ııiıııbette 
şüphe y<ılk.tur. 
Ha~a ~ıcılık için, ead.ece, 

şePkat, .incelik, sabır ve taham
mül gibi yiiik~ck hassa.laTa ma~ik 
olmak kifj değildir. Bu hasletk· 
rin, ayrıca, tek.nik lbilıgi-le.r.le de 
süslenmesi ve tamamlaınmaeı t<:ap 
.eder. 

Onun. tçin,, ha~ ıbe\ıcıhjın 
artık bugün mektebi, kitaıbı ve 
~ckniği vardn. ve art1ık hasta ba· 
kıcılık. scneleree emek vertlme
si , .e tahsil edilmeei hizım gc1cn 
bir ihın Ye ihtisas §ubeeİ olmuş
tur. 

Şimdıye kadar Aıv:rupa mem
kicetlcrinde hasta bekıc1hğa da

ir t>irçıok niikcmmcl eeerler VÜ· 

cuıde getiııilm.İ\llir. Bunlar dde 

mevcuttur. Fakat 'bizde bu !Yol
ca belki de ;!ık tdif o~rak orta

ya ç~an (Hemşire 'l!ckntii). Av

rupak:la neşredilm~ olan emnli
nli, hiç bir zaman, a-ratmıyacak 

kadar m\acemmel '\IC çıok güz.el 

bir eserdir. 
lfte bundan dola~ıdır ki Fat

ma K. Enezen'in Ra:Zari ve ameli 

çaispnalannın mahsulü olarak 

yübdc bir vukuf ile vücude ge
ı.lr !iği bu eeer; yaılmz talebeye 
ders kita.ıbı olaTa~ kalmanut. mil. 
li twp kiiitüphanemizin derin bir 
boşluğunu da doıldurınuş!tur. 

Eser-in kl)':motli müdlifini teb
rik eder, bir hekim ve bir ~
lekta~ srfatile kendiai.nc tq~üt 
etmeyi k-endim için, borç sa.ya
rım. 

Manisada Dilııit Kunu 
Man~a (Vatan) - Singcr 

kumpanyası muallimler!ni şehri
mize gön'dcrerek fahri dikit tkur
au açnuştır. 

Bu kursta nakışa. ve d~i~ ait 
ne varsa her ,eyin incelikleri gös
terilmckt.ccl ir. 

Bu kurs daha dün a.çılknakla 
ıehrimizin en güzide aileleri bile 
~irak e.tımdc.tedir. 

MARIA CtBOTARl-CLAUOIO GROLLO 
ve Sc'ala de Mlliao De Roma Opera Royal'ın 

Orkcstrala.n ve teganni hey'etlerl 

V E K D l'nln mfll}bur openl!il 

LA TRAV/ATA 
fılminl yaratmıştır. Pek yakında 

SARAY Sinemasında 

.. VATAı. 17 - 2. 941 ____,,,. 

SPOR§ 
- / ( Ermenileri Kimler _ __., 

NiÇiN 
"-~-ve Nası/Aldattılar? ______ ....;--;;;; ... .-..-~ 

ı-·ene.r kalecl111i Cibat. bir hiicwnu durduruy()r 

Beşiktaşlllar Bu Sene de 
Hiç Yenilmeden 

Şampiyon Oldular 
İstanbulspor Galatasarayı 3 - O Mağliip Etti 

Beşiktaşlılar, dlln kendi stadların
da kuvveUi rakipleri Fe.ncrbahçeyl 
de 1 - O yenerek maçlarını bitirdiler 
ve bu suretle hiç bir mağlılblyct, hat
ta. beraberlik dahi kaydetnmdt'n IH 
puvanla İstanbul .şampiyonu oldular. 

Günün ikinci mlilıim hA.disesi de 
dördüncWük için çırpınan İstanbul· 

sporlulann Galata.sarayı 3 - O gibi 
açık bir farkla yenmesi ve milll kü
meye girmesinin tahakkuk ctmcs.I 
oldu. 

Üçüncü vaziyet te ikinci kümeye 
girecek takımın meydana çıkması, 

ve Topkapmın sonuncu olduğunun 

anlaşılmasıdır. 

Bu Uç hAdlsedcn en mühimmi bizce 

r 

' 

Lig Maçları Puvan Cetveli 

TAKL'\I l\f. G. B. M. A. Y. P. 

Beşiktaş 18 18 84 14 54 
Fener 17 .13 1 ,cı 59 H 44 
G. Saray 17 9 4 4 57 23 39 
İst. Spor 17 8 4 5 42 43 37 
B. Spor 17 7 a 7 40 39 34 
fie!a 18 6 4 · 8 39 43 34 
Beyk<>Z 18 5 1 J.% 27 44 29 
Kasnnpaşa 18 5 1 12 26 •• 29 
Süleyman iye 18 4 2 ~ 20 62 23 
Top kapı 18 1 4 13 18 83 23 

' 

,J 

Kelekyan İhtilili 
Gazetecilik, 
Muhabereyi 

Komitalarld 
Örtüyordu 

An:&tan: k''~nUkyan - Yazan: M. SılJf 
rT erciime ve iktibas balda malıfmdur] 

Diran Kelckyan, o sıralarda Mah· tıahllinde ve güzel bir bahçe ~ 
mut Şevket Paşaya Ermeni komita· köşkünde ara ıııra esrarlı a~ 
tarının tasavvur ve faallyetlerı hak· toplanmalarına, hattA barmJll~ 
kında nasıl malılmat veriyorsa, Pa- müsaade etmek, haftalarca ~ 
'8-dan aldığı ma!Omat ile hükQmetin içirmek gibi IQtufkfı.rlıklarda 
ittihat ve terakıkl cemiyetinin Erme· maktan da pek yOksUnmezdl. , 
niler ve komitalar hakkındaki nok· Mihran, Diran Keleky&llJll .. O' 
tal nazarlarını tasavvur ve teşebbüs- min bir muhabere vasıtası ~...d 
terini de, Zehrap vasıta.sile Ta.şnak· zete işleri dolayııılle meJlllP"'"., 
lara, Agop Babikyan elile Hınçak- her tarafındaki Ermeni g&Jlll~ 
lara ve Vahan Papazyan .dlllle de ylleri De yaptığı muamele ve~ 
Ramgavarlara gizli gizli bildiriyor, bereler arasında, Dlran K il 
bu suretle onlarla olan birliğini de, ile komitalar arasında tesblt ı 

' cidden takdire değer bir kurnazlık- miş şifrelerle yazılı mektu~ 
la, gösteriyordu. bulunurdu. HattA, son zaın~ 

Diran Kelekyanın bu işlerde en bu mektup ve telgraflardan , 
kuvvetıl elemanı Sabah gazetesi sa- mn tutulduğu ve her ikisinin --~ 
bibi (Mihran ) dı. Mihran kurnazlı· beUerine bais olduğu da du~ 
ğını, hafiyelikteki üstatlığını, uzun tu ki, .bu, o zamanın bazı ~ 
umanlar AbdUlhami<le hizmet ettik- ı Ermenıleri tarafmdan iddia -
ten sonra, kendini ittihatçılara da A'u gibi, hiç de tertip edilmi4' .- ' 
beğendirmek suretile göstermiş bir değildi. Hatta. Tekirda# meblJllloı' 
uma.ne yadigt.rı idi. Cahil, fakat gop Babikyanın, Stvaa mebuSO 
çok zeki idi. Etrafındakilere TUrk tor Dagavaryanm, Adana ~ 
dostu görünmenin yollarını çok iyi Hamparsumun, Van mebusu 
bilen. Ermeni komltalanndan ve Pa~azyanm, Muf mebusu K 
me!kOrelerinden tiksindiği hissini ln~hap dairelerindeki komi: 
vermeği kusursuzca beceren bir a- len ve komitaların umumi 

, damdı. Tüccar zihniyetli. nekes tıy- leri De olan gizli muha~ 
netli blr adam gibi görllnUr ve bu- Mihranm kanalı VaBJtasDe ~ 
nunla öğUnUrdU. Fakat, el altından Tekirdağ mebusu Agop B& 
komitacılara maddt muavenetlerde bl~har& faaliyete geçirilm~ 
bulunmağı. onların da gönWle.rlni Edırne, Kırklareli, K8'&J1, 
hoşlamağı ihmal etmezdi. Suadiye ve Tekirdağ havallsinde nı 

İstanbulsporlularm Galatasaraya kar elden bırakmamak için çalışıyorlar- bulsporun galiblyetile sona erdi. Bu 
şı elde ettikleri galibiyettir. ÇUnkU, dı. Fenerliler hAlA. kısa pasla oyna- suretle siyah sanlılar rnillt kUmeye ---;;;;;;;;;;;;;;;;;;--
birinci devrede aldıklan fena neti- makta ısrar ediyorlar. En çok ı., gö
celerden sonra bllyilk bir enerji ile rebilecek Flkreti lşletmiyorlardı. 
çalışarak dördtincUltiğe yükselmek, Beşiktaşlıları yine hticumda görti
hom do Galatasarayı ma#lQp ede- yoı-uz. Soldan bir hllcumda Şükrünün 
rek bu muvaffakıyete ulaşmak o ka- güzel bir vuruşunu Cihadın havada 

komitalar tarafından yapılm~ 
zum görülen gizli ve silAhlı ~ 
ta, bilhassa büyOk bir rol o girmek hakkını kazanmış oldular. 

Şazi Tezcan, her zaman olduğu 

gibi dünkü maçı da güzel idare etti. 

Vefa • Süleyman.İye • 

dar kolay bir şey değildir. uçarak kurtardığını görüyoruz. Sa- Şere! stadının ilk karşılaşması 
DUn Şeref stadında yedi rı lA.clvertliler için en büyük tehlike Vefa • SWeyrnaniye arasında oldu. 

sekiz bin kişilik bir seyirci kütlesi müdafi Cemal ta.rafından geliyor. j Feridun Kılıcın idaresindeki bu oyu
doldurmuş bulunuyordu. Bu sene hiç. Lebtp en gU.zel oyunlarından birini 'na takımlar mutat kadrolarlle çık
mağlQp olmamış, berabere kalmam~ oynayarak bu tehlikeleri uzaklqtırı- mışlardı. Oyun başlar başlamaz Ve
Beşfktaş takımının bu en mWtim yor. Eııueıı Fenerbab~ takımında 

1 
!alılar hakimiyeti de alarak oyunu 

maçta nasıl bir netice alacağı me- pas verildiği zaman KUçUk Fikret, SWeytrtAnlye ııısıt sahasına 1nUkal 
rakla bekleniyordu. Çok sıkı geçen Cihat ve Lehip gözOkilyorJardı. ettirdiler. 
bu son karşıla.şmnda da bir tek gol Yine Fenerliler hücumda kilc;ük 35 inci dakika.da bir Vefa hl.icu-
yemeden Beşlktaşı sahadan galip Fikret vasıtaslle Beşiktaş kalesine munda Gazi ilk Vefa golUnU kaydet
çıkardı. En mUhim maçtan ba.şlıya- iniyorlar ve mükemmel bir şUt dl· ti. Bunu ZUhtUnUn yaptığı ikinci gol 
rak dünkü oyunları sırasile verlyo- reği sıyırarak avuta gidiyor. Bunu takip etti. Ve son dakikalarda su
ruz: bir Beşiktaş hficumu takip ediyor. leyrnaniyeliler de bir gol yaptllat ve 

Ve Hakkı Citıatla karşı karşıya ka- devre 2 - 1 Vefa. lehine bitti. 
D-ikta• - F enerbahçe İki · d v fal ı y1 '-A ~ '::ır lrycır. Fakat Cihat bura.da da tistUn ncı evreye e ı ar ne ..... 

Takımların saha.da ne gibi kadro· çıkıyor. Maç ta bu suretle 1 • 0 Be- kim ba.şladılar. Fakat bir tilrlU gol 
larla yer alacakları merakla bekle~ şlktaşın galibiyeti ile sona eriyor. kaydedemlyorlardı. 
nlyordu. Adnan Akının ldareslndekı Siyah Beyazlılar bu son maçlarını 10 uncu dakikada Süleymanlye 
bu oyu~a her iki takım şu kadroları~ ı da galibiyetle bitirerek hlçtiir fena sağ açığı beraberlik golünü de yap. 
çıktılar. BeşiklaJ# takımında hakem puvan almadan on sekiz galibiyetle "-ar ve maç ta 2 - 2 beraberlikle 
lik dolayıııile futbolden ayrılmış es- lstanbul şampiyonu oluyorlar. neticelendi. 

ki kaptanlan emektar HUsnü yer al· Siyah Beyazhları bu mU\·affakı· FENER STADINDA: 
mış bulunuyordu ' 'e ŞU IJCklldi: yetlerınden dolayı takdir ve tebrik Pera • Topbpı 

M. Ali - Yavuz, Hilsnü - Rl!at, etmek bir vazifedir. 
Halil, Feyzi - Şakir, Hulki, Sabri, Fener stadında ilk karfılqma Şe-
Şeref, Şükrü. İstanbuispor - Galatuaray kibin hakemliği altında Pera ile Top 

Fene.ri>ahçe: Cihat - Cemal, Leblp- Şeref stadının en mühim karıpla.ş- kapı arasında ohn~, Topkapıhlar, 

Ömer, Eşat, Fikret - Küçük 1'"ikret, malarmdan birisi de İstanbulspor - bu maçı da 5 • O gibi bllytlk bir fark

Na.cl, Yaşar, Niyazi, Rebi!. Galata.saray arasındaki oyundu. Mil· la kaybederek sonunculuğa düşmüt-

Oyun çok sert bqladı. Fakat da- il kUmeye girebllmeik için dördüncü· lerdir. 

ha ilk dakikadan her iki tarafın a- ltiğil tutmıya çalışan İstanbulsporlu- Yirmi sekizinci d&kikad& Hıristo, 

sabiyet içinde bulundukları görüldü. lar bu dereceyi hak ettiklerini gös- 31 inci dakikada da Culafi vasıtasile 

~lkta.şlılar uzunpa.slarla oynryarak teren bir galibiyet te elde ettiler ve iki gol kaydeden Peralılar devreyi 

kolay inişler yapıyorlar. Buna mu- Galata.sarayı 3 • O gibi açık ve su 2 - o galip vaziyette bitlrmiflerdlr. 

kabil sarı 18.civertlller de kısa pas· göttlıımez bir netice ile ma.ğlQp etti- İkinci devrede de ayni bAkimlyeU 
la oynamak hatasına düşüyorlardı. ler. devam ettiren Peralılar üsttiste Uç 
tik beş dakika içinde Nacinln arka Şazi Tezcanın idaresindeki oyuna. gol kaydederek sahadan 5 - O galip 
arkaya iki muhakkak gol fırsatı ka- takmılar şu şekillerle çıktılar: ayrılmışlardır. 

çırdığmı görüyoruz. BeşiklaJ#lılar, İstanbulspor: Fikret - Sefer, Hay- Be,koz - Kwmp.,.. 
bu iki ınühlm tehlikeyi atlattıktan ri • Fanık, RüftU. Muzaffer - Tank, Fener stadında günlln ııon maçı, 
sonra hücuma geçiyorlar ve bir hü- İsmet, Ciha.t, Fahri, Kadir. Beykozla Kaaımp&f& araamda ol-

cumda Şerefin çok güzel bir şütU Galatasaray: Osman - Adnan, Ta- mWJtur. Beykoz t&kunmda futboıtın 
. ıa.t • Halil, Enver, Musa - Barbaros, 

harikulA.de bir kurtarışla Cıhadm el· ,Mustafa, E~ak. SalAhaddin, Ali. memlekete ilk girdiği günlerden ta-
lerlnde kalıyor ve bu kurtaclşlle de Oyuna İstanbulspor başladı. :Mu- nıdığJmız meşhur Kelle İbrahim de 
kıymetini bir defa daha. tasdik ettir- ,hakkak galip gelmek azmlle canlı bir oynamak ferağa.tini göetererek spor
mlş oluyor. Fakat bu güzel kurt.arış- ,oyun çıkarıyorlardı. İki açıkları va- 1 cu ruhunu bir defa. daha ortaya koy. 
tan bir dakika sonra. ikinci bir hü- •ta.sUe yaptıkları hUcumlar Galata- j muştur. 
cwnda Sabri kaleci ile karşı karşıya saray kalesi için mütemadi bir lehli· la.rak 
kaldıktan sonra dünyada hiç bir ka- ke oluyordu. Spor tarihinde çok temiz 0 

lecinin kurtara.mıyacağı bir şekilde Dördüncü dakikada soldan bir hü· ta.nıdığlmız İbrahim bu hareketlle 
u.....ı 11taş A lU U ka d ttL cumda kale önünde topu yakaJıyan klUpçUlUğün ne demek olduğunu Q 
~6Z' m yeg ne go n Y e bugUnan gençlerine aıılatmı.,tır. 
Bu golUn FenerlUerl canlandınnası Tarık, gU.zel blr vuruşla. ilk İstanbul· 

1 Battan nihayete kadar .bA.ldm •r 
lAzım gelirken, bilhassa. hUcum ha.ttı spor golünü yaptı. Bu go den sonra oyun oynayan Beykozlular bir çok 
nı bomu. Naciyi çalım hastla.ığı tek- da siyah sarılılar oyuna hAkbn oldu- fırsatları k&Çll'DU\llar ve devre e - O 
rar sarmağa başladı. Yirmi iki o- ıar. 20 inci dakikada yine 80ldaıı açı-

""i d 1 k özük KU lan bir İstanbulspor hilcumunda. kale berabere nihayeUenm!Ştlr. 
yuncu ..... n e as 0 ara g en • lkinci devrede daha U.Stün bir o-
çllk Fikret hiç tşıeWemedi. önllndeld kargaşalıkta Tank 1stan-

Bir Fenerbahçe hUf1Jrnunda top, bulııpora ikinci golll de kuandırdı. yun oynayan Beykozlular, S&bahat-
cıhad tin ve Şahap vasrtaslle iki gol kay-

sağdan sola geçiyor. Reblinln yıldı· Bunu merkez muhacim ın yap-
tti dederek maçı, 2 - O kazanmı~lardır. nm gibi kalenin içine girmesile i· tığı UçUncü gol takip e · Bu ara-

ki Uç metrelik yakın bir meea.teden da lstanbulspor sağ muavini sakat- - ... f111zınır-.•de--Bıııııımıina-.,V~ersilerimıl'!.~~. -· 
bir kafa vuruşunu görüyoruz. Fakat lanarak oyunu terketmek mecburi· 
bu muhakkak gol fırsatı tesadüfen yetinde kaldı. Bundan sonra sarı kır Arttırılacak 
0 köşede bulunan Mehmet Alinin el- mızılılv bir iki gol fırsatı ka.çmiı- İzmir (HU&uai) - Şehir meıe· 
terinde kalıyor. lar ve devre de 3 -. O lstanbulspor lieimU:in bu defaki .toplantısında, 

Oyun gittikçe sertleşiyor. Siyah lehine bitti. mahalleler itfaiye tC§}tilatmda ça-
beyazlılar galip vaziyette olmalarına İkinci devre de canlı geç.ti. Fakat lı~cak olan dcipl.erin teçhizatla
rağmen lüzumsuz sertlikler yapı- İstanbulsporlular daha şuurlu bir o- nna aarfedilmek üzere bina YCr· 
yorlar ve devre de bu suretle ı - O ptın oynadılar ve bır iki gol fırsatı gilerine yüzde bC§ nisbetindc zam 
Beşlkta.şm lehine bitiyor. da kaçırdılar. Sarı kırmızılılar da el- yapılması hakkında aliwkadar cn-

lkinci devre daha canlı ba.şla.dı. lerlne dUşen fmıatları kullanamadı- cü.men tarafından yapılan maz· 
sarı IAclvertliler mağlQblyetten kur· lar ve bu devre de her iki tan! ta bata okunmuş ve kabul eclihnif· 
tulınak, Be'1kta.şlılar da galibiyeti gol kaydedemlyerek maç 3 • O tstan- tir. 

' 1 

IULMACA 

---' ~L--L--L--

Soldan Sata: 1 - Anadolu trenle
rinin hareket ettiği latasyon 2 -
Akideler - Ba.zan 3 - Para .. lerile 
uğrqan mUessese - Uzak değil 4 -
Bir meyve • LAkin 5 - Gemiyi ida
re eden 6 - Köpek - Tırnağı olan 
7 - Zarif • P'unıhat etme 8 - Na
kil vuıtasr • Akıl 9 - İpekli bir ku
maş· Bir hayvan 10 - İkinci harfine 
nokta koyunca bllyük bir nehir - Ma
kine veya saati dUzelt'me - Sual e
datı 11 - Mllslllman otmıyan taba 
- Seda. 

Yakandan ~: l - Ha~le
rin memleketi 2 - İrat - Glln 3 -
Yanmış - Kafa 4 - Ehemmiyet ver
me - Yok manbma 5 - Bllyi)k ba
ba - Ortadaki harfe nokta koyarak 
kirli • Tadat et 6 - Civar - Nida 
7 - Hafiye - Kıvmetli eski aey 8 -
Fasıla - Avam dilinde nankör 9 -
Ltltife - İkinci harften sonra (Y) 

llaveslle nerede oldu~ bilinmeyen 
,10 - Hatve • Bir ecnebi ismi 11 -
Valdelik - Katet. 

DtrNKtl' BULMACA.llilN HALLI 
Soldan Sata: 1 - Salamandra 

2 - Anadolu - Ayı 3 - La.kin - Sa· 
km 4 - A.a - Sert 5 - Top • Sıbna 
6 - An - Okum • Ay 7 - Halaç -
Ok 8 - lmar • Olan 9 - Kay • O
lur - Az 10 - Sırt - Para 11 - Ça-

re • Aba • A:r 
Yakardaa ..-iJYa: 1 - Salat.ıık 

2 - Anason - Masa 3 - LA.kap • 
Hayır 4 - Adi - Ar • Re 5 - Mo· 
nopol • Ot 6 - Al - Kaol 7 - Nwı 

- Suçlu 8 - Asım • Arda 9 - Ra· 
k•t • On 10 - Ayırmak - Ara 11 -
tnt&k - Azar 

ve teşkllAtın Rumelldekl E tJ. 
araBtnda büyUk blr raıtıet V9 

venet görmesinde hUkQmetUll 
muhitlerinden gizlenmeainde 
lmtı olmuştu. 

t,te, Kelekyan isyanı ba• 
ğl esnada bu isimlerini 
mebuslarla patrikhanede, 
rlnden ayrı olarak, sln81 sinsi 
yor, 1Crmerıi komttaıan 

tertip ve idare olunan Kelekya# 
illin!, Türkler tar&fmdan 
aleyhine yapılan bir katllA.m 
de göstermeğe uğraşıyorlardı. 
(Vandusep) ve (~hadank), ( 
gibi gazetelerde ba.şka namı.,S-~ 
zılar yazıyorlardı. Osmanlı ~ 
ketlerlni karma karlŞJk, anatt' J 
llnde olduğundan, Avrupa ve ~ 
kanın artık bu vaziyete m ~ 
etmeleri lt!Eumundan ba.haedir."• 
bUtUn cihanı Osmanlı idaresi. ~ 
ve terakki cemiyeti aleyhine 
tıyorlardı. 

Bir taraftan da isyan ~ 
Sfllh ve bomba tedarikine ...ı-... 
lardı. Gerçi, o sıralarda Ertrl 
aruında bomba yapmak sarı 

dukça llerlemlş, hatta. (Setralt 
nakyan), (Bedros Parslhyan) ~ 
llalleri gibi bir hayli beceriklll,ıl 
türemiş olmuma ve bu marttedl 
satçılardan birçoklarının ı_ _.ı.t 
bulunmasına rağmen, komlı.acu-
tanbulda bomba yaptırmatı .,,,,. 
ze alamıyorlardı. Kellkyaya ı 

len bombalar, mavzer ve nagaf!-.J 
banca mermileri o sırada hep P"a 
ristandan getlrtnlyordu. Bu it*' 
Van ve Muş mebusları aept0 J 
Vahan Papazyan meşgul olU~li 

O yıllarda, Varnada mtttt8bt' 
mltaların bir mubayaa k 
vardı. Bu komiayonun bafdl~ 
(Armlgak Bardikyan) adında ~ 
le memleketinden k~. 1'1"'J 
Avrupad& dolaşmıt ve kom~ıl 
bir hayli kqarlaırmq bir Jıl~ 
lunuyordu. Armlnak, mebus l'll"'~ 
ile Vahan Papazyanm tatarı~ 
gönderdikleri paralarla. ~ 
tandan bomba ve cephane alf'/°'_jJ 
Bu bomba ve cephanelerin lfl""".ı 
limanı aktannaalle lskenderuıı'A 
çmlmaBJ ~ ile de, yine bu ın ~ 
nn mutemet adamlarmdan ~ 
adında Rwı tabiiyetinde Ba tıl" ~ 
meni bir su ttıccan meşgul tJJ1' 
du. / 

SORUNUZ---__,, 
~-~ÖYLIYELIJI 

Ortamektepte lktısadi Coğrafya , 
C. a. lmsuDe btr olnlyw:alDllZ 

90n1YOr: 

KızJm orta mektebin son ımu
fmcla okuyor. Bu ımufm cotrafYa 
öjTetmenJ coğrafya dersini Utıeıle-

rtıı on blrlncl snufmda okutal
makta olan (lldnadl cotralya) 
kltahnulaıı vennektedlr. Talebe)'e 

... kltaptu birer tane almaJamu 
ve bu k\taptaa ~ isti· 
yor. Bu llfl ctenceye kadar mava
fddır, 

CEVAP - Orta mektep tf/JIJ 
11.ıtmm coğrafya dersleri ayt' 
programla takip edilmesi 1 ~ 
Esasen Maarif VekAletlnin - J 
mi sarihtir. Programda g&I~ 
kitaptan bafka kitap al~ 
Mevcut kitaptaki malOmat t&JP',r 
nin seviyesine göre vekileW' ...... 
fi görWmektedlr. Bu sebepl• ı,t, 
bın ihtiva ettiği maıamattan 
lasını vermek veya daha nıuf, 
Jcltapl&n takip etmek tall11' 
meye uygun değildir. 

k 
la 
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Türk Hava Kurumu Bir Mil!!,n, !~~)k 
(Başı ı indde) ** ö Yahudileri 

Salhaneye 
Götürdüler ! 

Üıw sahala· mevzuunu :te•'kil etmektedir. 
pUinorcUIUlc ve paraşütç c Daily Maıl gazetesi Almanya-
rındal~i rr:cı slsı içın elli knda: n11~ 1_ -1. 

( 
Uzak Şark 

İngilizlerin 
Tahşidatı 

'N apo li,Palermo 

) 
ara,,üt ''" nın her gün Romanyaya ım"" uen tör!U t-- , arc, yüzlerce P ., • 

yUzden fa.-la pl!lnöre, müteaddit tay- getirdiğini . kaydlA~kt~~b" SOT~.r~ ava 
Harbi 

odern bir tay- söz söyJcm~e şa anryot ı lr ~r 
ya.re .• • ,,arlarına, m . k f d l şu ıh 

(Daşı ı Jndde) XX yare ve pJ:ınör fabrikasına, pılot nıe şahııiyeti tara ın andy.apt aTn . k" • 

Askeri 
ıntaka 

!~~~ !]irltetlnln A \TUpadnkl seyyar tebi nl ı • }< hazıilanıüJŞ b{lytik mil tara .işaret etmekte ır: ~ Ut" ·ıye 
~I nik müfettişidir. Nerede şirke-- essescıere malik bulunmaktadır. yürümek için belki taarrGu~ul~Bİ. 

n Çok"a. ft'•i Bili nda h r tarafında kuunu bekleıniyecektir. iZ 1 u • ,. m...,,. nesi vıırsa or.. Dün memleketın e T Rhur ve istila 
Liman larına Hücüm 

Bir Muhabirin 
Anlattık an 

ışe dUzcn vermekle m~~ul olur. kutlanan bu mesut yıldö:ıUmü, Türk gar - Aıman hnrdcet birliği ür-
Son senelerde lnsanlann ba.şlıca kablliyetlnln, Türk kudretinin nele· kiyeyi korkuta!maz.» 

lit tahkimat yapmak olduğll için re kadir olacağını !ebat etmiştir. Bu gazete yazıstna devamla 
~ili, hep bu nevi işler Uzcrlnde ça· Bugün içinde bulunduğumuz '"a· diyor ki: 

Lyon, lG (A.A.) - Havas: Vaşington, lG (A.A. ) - Hariciye 
Londra, ] 6 (A.A.) - Hava Tcmps gazetesi bıışmakalcsindc 

nezaretinın tC'bliğı: eliyor ki: nl'Zıı.retlnln bir tebliğine gore, ltal· Hnrtum, 16 (A.A.) - Reuler aJan· 
ı•rnu;tır. Evveııı Majino hıı.ttına yo- zı:rct semalara h{Lklm olmanın, her y ehşmİş bir milyon Türk ııskl~k· 

lu dUşrnUşttir. Burnd:ı tahkimat ya· şeye hAkim olmak olduğUntı pek _nırı ri Trek:yadaki hudutların çe ı 
Pılrnası lşınde ge<:eli gündUzlü uğrnŞ· gösterıyor. İşte biz de, bugün Türk duvarları arkasında hazır duru
lllış, fakat günUn birinde bu haltın hıl.klm Türk ıuıııatınrının yor. Bu, Türkıyenin. hürriyet ~
heıncn hemen ellAh patlatmadım dü~ ::m~ıa;~:ha !nzlalıı ması için çalı· .> tı emniyetini tehdıdc te._<ıebbus 
llıanın eline geçtiğini görmUştUr. ~~ ~ıı.ı·a kurumunun yıldônUmUnü edecek müste'l<ılileri veya onların 

Bombardıman servisine men· 1ngııtcrenln şlmnll Malezyııda mil· yan hük!lmetinln talebi üzerine Na· sının hususi muh bJrl Habcşlstand 
sup uıyynrelenmizin bu gece ynp. him kuvveUcr tahşlt ettiği hakkın· poll ve Palermodakl Amerikan kon· 1 bir meh iden b1ldın)or: 

1 h d f solosluklannın kap tılmt\Sl dil..ı'nül· IJnb' lst nın GojJama mın•- .... ••n· tı!:lan hücumların batı ıca e c ı- da g len haberi r yeniden nazarı dik yu ... ....... ..... 

nı Rtıur havzası t dl etmiştir. kati PmMlk ve cenup deni%lerlndekl mektcdlr. Hariciye Nezareti erkanı- da çıkan isyan llc bu mıntakaya gir 
Bu hedefler petrol tcsısııtile bır iç vaziyetin lnlclşafı üzerine çekmiştir. nın kanaatince bu talebe sebep, mcz- mlye mm•affak ol n 1ngıllz asker 
liman ve taY'Yare meydenlandır. Bazılarına göre, İngiltere, mihver ::ı~cr~erln askeri mmtak ll~n e- heyetinin 30 bin 1tnlyan askerini ol 

KAR O l H A TII candan kutlar. gelecek yıllar için cürüm ~rtaklarını ezmİye h zır 
Bundan sonra Trıınsııvoııyada Ka- daha muvaffakıyetli ba.Şarılar dllenz. çok büyük kty:rrıctli bfr kwvvettir. 

Yerdeki ais vukutı. getir· en has r- devletleri tarafından ilkbahtırda ya- ~ masıdır. duklnrı yerde mıhla) an 'e hnrk t te 
larm mü§ahc.desıni ve teabıtını pılmaaı tasavvur edilen büyük taar- -o-- febbUsUnUn dllfmnn elinden alınma 

tol hattı üzerinde aytarca çalışmış· ÜMİTSİZ GAYRET 
lır. Kıınaatıno göre, bu hat mUda· çın i9gal ettikleri memleketlerde el- Bulgaristanın Almanyaya müt. 
faaya çok milsntttlr. Fakıı.t Roman· bise, kemer mo.ızeme diye ne bul· tefik olara:k harbe gtttıiğrne pek 
~alılar, bunu tam bitirdikten sonra, muşlarsa ne!erıerin ustune geçirmiş· az §iiphe vardır. Bulgar kıtaları• 

zorl ırmışşa da hir çok yükııek ruzlıı bırllktc Japonyanın Slngapura s E s s 1 z ve ını intaç eden fııaliyetl hakkındn 
infııak kudretli bombaların hedef karşı yapması melhuz truırruzunn mczltCır heyet reisi bızzat b na lza· 
bölgelerinde patbyarıık bir çok karşı tedıı!Ut tt:dbirler almak kııy· Görülmeyen hat verdi, Bu izahata göre, kUçUlı 

azır hazır Almanlara teeıım etmiş· ıerdlr. nın fürkiye hududuna doğru iter. 
lerdfr. TALlM ETTiRMİYORLAR, !ediği söylenmekotedır. Bun un he-

yangmlara sebep okluğu görül- gusuyla hareket f!tmektedlr. Diğer bir mllrreze dllımıan tarafından mU-
mü~ür. bazı ktmsolcre göre de 'Jlimall Malez· Bir Tayyare temadıyen takip edilmesine rağmcr. 

"-rnerıkaıı müfettişin fikrince Al- T ALIM G ÖRÜYO RLAR de i hiç ıüphe6iz Alma~ ~ıt~~ı 
llıanyanın Vlyanııda gQya ha.kemlik Almanların Romanyaya Rumen ~r :)tamas va diaine ve Selanık ıstı-

Rottcrdıım limant da bombar- yndakl İngiliz tahşldadı Hlnctlçlnl Londrn, 16 (A.A.) _ Mibtakll mıı.ğaralnrda ve ormıınlardn gizlene 
dırnan edilmış ve bombaların ha- lle ltıtllAf hııllnde bulunan Slynmı Frana j blld rek İtalyan hatlannın gcrllcrlnd 

1 ız ıı ansı lriyor: h A'• ., vuzl r bölge6inde pnt~dığı görü • tazyik için yapılmıştır. Hnftal k m ) aro.:n. • yııpmnğıı mU\ aftnk olmu 
Cdlp Tr.ıı.nsilvanyayr Macaristana tes dusunu yetlştirmeklçln geldikleri söy kametinde Yunan hududuna e ri
lirıı ettirmesine sebep, Rumenlerin lendi. Halbuki Alman askeri arasın- 9ineiye kadar Türk ileri hareketi· 
tüntın birinde bu hattı müdafaaya da kura ne!erJerl çoktur. Bunlar Ro· ni tehir etmektir. 
kaııuşrnasınrn önüne geçmektir· manyada yetiŞtirJllyor. Kendi ~ö- Bu-lgarLtan. Afman kıtaların~n 

• - B'" •o {'!>- h -'·At d am 1 1 ava mccmuıısı bugün• ve bu yüzden bir çok macerala mu tur. utun uu ara.a ev Mnlezyada ynpıldığt haber \"crllen @ nüshasında tnglltcreyi hezimete 
ederken bonlbardıman ael'Vİsınc l.ahşldat doğru ı~ bunu önUmUzdc· \lğratneak sessiz 'lie ,..örUlmlycn bir Uğramıştır. Bugün alevleri etrafı sa 

b t 1 Boulna ki ı i d J •--f d 0 ran isyan yanrrınını l!!tO bu kıta tu meneup a a ayyare er - .. • ay ar çın e nponya ...... ın nn bombardıman tayyn.rcslnln keşfedil· .,. 

t:ııı ArtJmr, ıcıırol hattrndıın son- ztımle bir motosiklet kıtasının tıılım Bulgar toprak.tarından geçışının 
ta Besarabyada yapılan tnhldmatJa edildiğini gordUm. Hareket halınde Türktyc tarnfından Buigariııtana 
l"ıleşguı olmuştur. Fııkat burada da mesafeler on metreden !azla iken kar!ll bir harp se!bcbi teluk4'i edit 
eıtlckJe,r boşa. ,.,.ltmı.ş· , tahkimattan bir talim ilerledikçe azaldı. ~ d • t • t aJ ak 

ne ha vuzkınna muvaffakıyetli ve yapılması muhtemel harck ti kıırşı· dlğl hnkkındıı Alman propagandıısı· tuşturmuştur. Bu isyan hareket 
devarniı bır akın yapmışfordır. ınmnk için lnglllzlerln lmk n da.tıılln nın Balkanlardaki gaz tccilere ver· şhndı dUşmanın ba lıca muvas:ıı 
LJ.mnn.dn bir 90-k büyük yııngmlor de aldığı bir tedbir olarak izah el· dlğl bir haberden bahsetmektedir. hattını tehdit etmektedir. 
çıtmı ır. Öyle ki, daha sonra ge. mek yerinde olur. Mecmua, bu yeni gizli sllfth hak
len pllotlar bomhalarının alevler P8Blflk d nlzlnde An los kson te· kmd aşnt,ıdakl malCımatı vcr~tı'le· 
ıçınde nasıl infilak ettiğini tefrik 68nUt siyasetine Jııponyanın llknyt ces::-ını yazıyor: Yunanlılar 0 rd Dl miyeceğıne aır emma m 

an bı·ıc istifade olunmamıştır. Almanların bir iddiası va ı. • d .. . , ~ı tü ıu için A nkara a umıtaı:ıt ıaYT .. "' r 
ROMANYADA H EYECAN yorlardı ki: •·tngilizlerın türlU r sarfetmcktedir. 
A.ınerikalıdan Rumen işleri hakkın malzeme tiplt.rl var. Biz malzeme• YUNANİST ANA SULH 

d:ı bildiklerini sorduk. Dedi ki: mlzi bir tipe irca edeceğiz. Bu saye- R l 

ve temıyız edememekte idiler. knlamıyacağını söyledikten sonrn, Bu tayyare, tngfltere llzerlne Yli· 
Büti.in bu harekattan iki tayya. Temps gazetesi, Uzak Şarkta her iki pılan akınlarda hiı; tc iyi semcrıı 

• 

ile liyor 
He de yedek meselesi hallolunacak.,, ŞARTLA 

- Ben eskiden Kovboy idim. • Dig• er ta"raftan Ttmes gazete İ· 
Yecan denilen -yi bol ooı tattığlmı TAMİRCİ ARANIYO R . . K 1 

re.ımız dönmemiştir. tarafça alınan ihtiyatı tedbirlerin vcrmlyen YUnkers 88 tipinin ıslAh 
Sahil hizmetine mensup tayya. muhaen.mntın Uzak Şarka bulaşması edllmiş bir modelidir. Bu yeni tip Manastır, 16 (A.A.) - Rcu 

rderimız de bu gece Cnlaııı dok- lhtlm111ine karşı vaziyet alınmo.srn· tayyare 1140 beygir kuvvetinde iki ter ajanııının Amnvutluk hudu v- b nin dipİomatlk muhar.rırı, ra san"'ordum. Aylardıınbcri Roman· Halbuki goı-dllğtlm malzeme u t 
• ., ktr BI Boriııi ürkütmek iç.ın Aımanyanın 

Ynda g-ırcı·ı"'Im heyecan karştııında iddiaya uymaktan çok uza r. r ""'- 1 
tarını bombardnnan etmi§lerdır. dan lbıırel olduğunu yıızmaktndır. motörle teçhiz edılmll,' ve mnklnn· dundaıJci mub bin yazıyor: 
Tn)'yarclerimiz hıç bır zarara uğ. sınd bir inkrltıp t Jdl eden bazı ıs· Tepedclcn ile Klıssurn nrasın -v e u ... ı ı Makedonıya tedhiş komjteeını KU -

eskı kovboy mo.ceralnrım ı;ocuk 0 - Alman motörlü Jutasınrn geı; b n raırıuı.m~tır. . ı • v lnhat yapılmıştır Bu ı lahattan bl· dn Yunanlıların bühn ~ickl'et 
Ö b heybe- !anmakta olduğunu yaZV.)'IOr. Yunca""ı kıılır. uzaktan gören bir g z unun . 

b ı rUb ıı bir Muharrire gör.c bu kom1tenın ffn,..,.. prona,..andalannda mezal m· tine aldanır. Halbuki tcc e 
-... ,...., 1 f k der .Av reisleri A.lrnanyada veya işgal al-

Sahıl ta)..yarelerimızin dün CC• z m 1 r a p uru ri motörlcrln knllyen ııcssız olması- olan tı.ınrruzları beş k1Lometrelı 
reyan eden ba;Jca hareklı.tı netıce- dır. GörUlm mczllk, tayyar govdc· bir ıil~lemcyc miıııcer olmu ve 

dCll bahsetmek {ldetUr. Ben bu yen ,.öz noksanları derhal ar e · "· 
d ., bl !birine tındaki topraklarda bulunuyorlar. Propagandaları uydurma sanır mı. ni kıtadaki lld kamyon r 

nomanyada yııpılan lı,ılcrl gördUm. benzemez. Bir kıtada elli kamyon Daily Express gazct~ine göre, 
"I'ü}ierim ürperdi. Dctnır Muhafmar, varsa yirmisi mutlaka bozuktur. Dl· Almanyanrn Atina elçisi Yunanis. 
l"CŞll gömlek s1YIP ı;tıya polis vul· terleri tarafından halatla çekilir. U· tana a ğtdzıki sulh §arttnnnı koş· 
r~nl Qzerlerlnc almışlar. Hakikatte mumıyctıe yollarda, şurada burada mu tur: Yunanistan ArnavU'lluk
IUiaylşl konıyııcaJc yerde fnw11lmaz bir çok metrllk tank, kamyon ve dl· ta elde c.ttığı bütün ıkauınçları, 
rnezaıım yapmı(l)ardır. Eski devlet ğer motörlil malzemeye tesadUf o· ltnlvanl'arm itirazlarına rağmen 
adamları hapsedlldU<ten sonra içle· Junuyor. Alman kıtala.rının en bU- mUhafaza edecek, askerlerini ter. 
rlnden biri, BOkre\le civar bir orman- yük ihtiyacı tamlrl'iyedlr. Bütün R~· his, bitaraflığını iliın eyl.iyec.ek ve 
dn öldürlllmllş, sonra bir otomc:ıbllln men gazeteleri (Tamirci aranıyor.) İng_İıl.c:reden Girit de dahil olmak 
r}(a.'ıından sUrUklctllmek suretile yolundıı. iltınlarlo. doludur. üzere Yunan.istanclaki bütün kuv-

l3Ukreş sokııklıırında dolaştınlmı4- ALMAN MOTÖRLERI vetleri:;ti geri nhnasını ıstiyecekıtır. 
ır. Son gUrllltUler esnasında JGOO Benim gördüğüm şudur ki, Almıın Almanya. İtatyan ve İngiüz teca-
ahudl öldilrUimllftUr. H~ do nuıı.- motörlU malzemesi çok zayıftır. Ge· vüzlerine kar§ı Yunanistanı ga· 
ıl? Bir kısım salhaneye götürUlm . ş, çenlerde 30 • 40 santimetre kar var· ranti ede<:ektir. 
anu yanJmış, kalblerlne kızgın şı_ş· dı Bunları temizlemek için önleri· Bu şartlar hakkında ~unu SÖy· 

er sokulml4Ş. kulak, burun kCSll~ış, n~ i~icı tertil)at ukılnın. btıyil\t" kaJ'n· IClUck kafitlit-ki, Yunanlılar. ln· 
iller.Jtoparılmlitır. yonlar gönderildi. Bunıtırıa knr te• gihcrcye olım eaCla1'ııtlerindc zıı• 
.Almanlar iki ıusun Rumenf biri· mlzleyccek yerde kendileri birer ta· yrflamıyac:.ııklardır. Alman guan

lrine hllcum ettirmek ı;ur tile mem rn!a saplandılar. Bunun üurlne A· tisini, bütün aktlx::tlerıle kabul et· 
ekctte milli otoriteyi tamarnıle d.a· m('rlkan trnktörlcrlle hem kor te· mi!! olan memlr:oketlere kat~ı Yu
ıtmıya çalışmışlıırdır. Halk tecs:~ lmlzlcndi, hem de çukura batan 1carn- nani tanm duyduğu nefret de i~te 

çlndcdlr. Fakat clinde bir şey Y yonlıır çıkarıldı. Alman malzcn1es1 bundan ileri ge!mektedir. 
tur. çamura, zora dayanmıyor. Fransada 70 MİL YON BA LKANLI 

GIDA M A DDELERiNE yıldırım hal"bi yapılabllmeslne sebep, Yine Daily Ekspres gazetesi: 
H Ü CUM b·r taraftan mevsimin yaz olınnsı, Yugoslavya B:ışveklltnln Hltlcrl 

Yalnız gıd:ı. meselelerine seyirci d:ğer taraftan 1',ransı:r:ların mukn· ziyaretini, Şuşnlg ile Hactıa için ha-
aJamnmıştır. Romnnyadnkl Alman· ı,·emet göstermemeleridir. zırlanan mUIAkııta benzetmektedir. 
ar bizzat yeyip ıı;tikten b~a her Geçenlerde bir Alman makinisti i· Dally Eksprc.s'ln başmakalcsine 
arta memleketlerine onar kiloluk· le bir iddiaya giriştik. Elinde on ye- göre, Hltıer mUştcrcken nazlllktcn 
akctler gönderebiliyorlardı. Bunun di tonluk bir tank vardı. Dokuz ton- nefret eden ve kar,ısın:ı dUdlccek o· 

· erine ortalıkta yiyecek kalmamı· luk bir Amerika traktıirilc bununla lan Balkanların 70 mllyon nUfusunu, 
bnş1n.mıştrr. Rumen kadınları n· cer tecrübesine glri,mcğl teklif et· teker teker tuzağa dllşUrere'k tahak· 

asında: "ÇOCnkJarmıızın ap.ın~:;_ tim. Her nesine isterse bahse tutuş- kUmU altına almak istemektedir. 
dalarını alıyorlar, acız!,, diye .. mağa hazır olduğumu söyledim. Al· Tlmes'ln diplomatik muharriri • .Al· 
atıar yUkseımıye başlamıştır:e ~~: man makiniııt' kabul etmedi. manyanın Bulgnristana ntifuzu hak· 
e S'!Uıeydl, Romanyada Mr fe;)I 

1 
in y AŞLILAR BIKMIŞTIR kında bllhll$Sa Bulgaristand n ver!· 

men ihti!Al kop:ıcaktı. Bunun ~e- Almanlar arasındn genç subaylar len haberlerde bazı mUbaıa.~ıar bu· 
lrnanıar paket gönderlımcslnl taraftarıdır. Harp şarkıları ıunduğUnu tahmin etmektedl:. Bu 
etınıye :Oecbur olmuşlardır. BU sa- h-~i 1 r telkinlerde bulunurlıır. Fa- ho.bcrler ortalıkta bilhassa Türkiye 

l'ede ortaya son zamanda biraz gı- ~~ e;a~l~ca neferJerde en ufak . bir ile Yugoslavyndıı teltış uyandırmak, 
da. çıkmıştır. milcadelc he\'esi yoktur. Bcnızlerı \'C Yunnnlrlara, İtalya ile mUrı!erit 
0CAGA KÖMOR A T AR GtBl_ soluktur. Açık havada nasırlaşmış, bir sulh yapmayı d~Undllrme'k, hu-

Almanlar artık memleketlerine pa davanır adamlara benzemiyor- lllsa zemini Alman siyasetine daha 
et göndermemekle beraber, hele Ro- zora B~larmıı. sordum: çok hAdlm lcılabllecok ya sıyast bir 
~ rl man kıt- tar. 1 ., tahakküme veya aııkerl bir tecııvUze 

anyaya yeni geldlkle za •· - Harbe ne ders n . • t t d 
lkta.n çıkmış gibi yemek )ıyorlar. O z silktiler. ı.ıunlar bıkmış, u hazırlamak için Almanlar ar• ın an 

kantada. yeınetl bir porsiyon değll, mu ır Ailelerine kııvuşmaktan ışaa edilmektedir. 
Porsiyon birden ısmarlıyorlar. y; ~:n;ı1!:in~ giiçlerine dönmekten baş- Y UGOSLAVYA YA 
tk yedUdcrinl seyrederken tnsa ' el beS]cmiyorJar. M Ü H LET 

t:nek mefhumunu unutuyor, vapur ka cm tSTAN TURiSTLERİ Avni gazetenin So!ya muhııtirlnln 
~e. kUrcldc kömür atr1ıyorrnUŞ BULGAR d nuıı;-ıırlstanıı. si· yn.ptığı tahminlere gbre, TUr\lyc ile 
tlbl bir his duyuyor. Tatlı porsıyo- - Roman~a ~ akını olduğundan Bulgııristan ıırasında yapılmaktll ~-

Unu, 6 tane birden getirtiyorlar. vil kıyafetli ';; doğru mudur? lıın diplomatik görüşmeler B-\'kan· 
<:lcrının lstedl"'"lni mideleri aımaz· bahis vardır. ıı kiden (Çekoslovak) lo.r yolunu hazırlamak için Almı.nlar 

lla r b koyuyor- BUkreşle es , ta-tından tatbik edilen mıınewanın uztaaını eıı.rıp ceplerine - Dk bir mağaza "ar- • ~ 
lar. adını taşıya~ bUY ı değlşm!.ştlr. Bu bir kısmı addedılcblll~. Bir Alman 

l)n. kcrJerl ki şimdı ı.sm lh e h ketinin yapılması ımkAnının Ber 
'-'lkat ettim: Atman as dır ' . miktarda si\il c . <B lı"anreile Sofya arasında görlişUldüğU 

Ö<:ltl'ini kadınların ayakkabıların· mağaza bUyUI-> .Aimıut ordıısllıJ t:t.-
'1an oın• ak uzerc 1 artık söylenebilir. Her ne pahasına 
•· aYlramıyorlar. Bunlardan ç """ I hazırıam 1 tir Teknik kıta ara k ı k •11 ri'""' ş 1 1 olsun harbin dışında ıı ma 8.darnlardır Karılarının çoktan a.hhUde gl r ·- b. sl\lll elbiseler o ursa . 1 1 . dik kerler u il •~tıcen Bulgar hUk!lmetl Ttlrluyen n 

iskarpin fll'"n yUzU görme • mensuP as is•""a turi:ıt ıııfat e .., " . 1 trln " d ıgar ...... vaziyetini ileri sUrerek cndişelerın ~.. l bUiyorlar. Bunun için ka ın giyerek Bu kat oraya varınca tu- ki 1 k 
""altk bi şey Fa A blld.rmlş, Berlln de TUr yen n en· 
tıs a.bılanna gayet garip r gidiyorlar. lar tş arJYOrJar. • dft;ine hücum edilmediği takdirde bir 
~ trnUş gibi bakıyorlar. rtsUlğl unutul·o; hlkmeti hUdı.ı heP .. lemlyeceğl hakkında Bulı;a· 

LMAN ASKERLERİ NASIL? çık olan işler ~-rındadır. . ~Y soy ı t 
- Ro nan AJman are meydanın ıcrnda bır ıistana temln'l' verm ş ır. 
llau tnanyada topla ecl' ., taYY Jc6prülerl hak H ttA TUı,.!yG ile mUzakereye bll.f 

_ l hakkında ıntıbaJarmız n ır • - TUna ., a için Almanya Bulgarlstana 'Ik gelen Alman 1ataıarı m~~; haber var mı. yY ARELERİ ıam':81 ede bulunmuştur. 
lter dı. U'ni!ormalar yeni ve ı~nd~ INGILIZ TA nton köprüle.:1 ıa;;a~Y Hernld Mzeteııi, bu me\'." ı 
a.rl~ seçilmişti. Bir kıta ~rdu. _ Her tarafta po n tngill: kCŞ C ı 

1 
ıcında yazdığı makaleye büyUk 

la • Vücuuar biriblrL1e uyul' 1 kUruluyor. Geçen gil n uzun uza· Jı rfi rle şu başlığı koymuştur: 
~ler de \•UcuUara göre yapı • ıayyarelerl gelip bunlıı~crcden, ne l"ı."){:ta\'aat için Yugoslavyayn. do· 

Zıı.tn 1 ·t n dıya resmini a~dılar. I orunt· Fııkat ·~ giln mühlet verilmlştı; ... 
()taldı arı RCÇtlkçe \'e asker :m k ~le yolla geldiklerinı bllm y ton koprUlc- "..,P========~=~~:= 
orıac ltı:a Uniforma fikri tamam; Jıer halde geldıtcr. Po~ rlni aldılar. = Odafaaya azmi vardı. Al·. 
ltı ~!lb~rı Bllindi. Neferlerin uzerln ~ rln uzun uzadıya res:r :ıe atCŞ aç· Jirdi ' 'c :S bunu bildikleri için b!I· 
llrtllıtı sc 8.Yrı ayrı renktedir. Ka:ıı~ J\lmanlar makineli !er:ireırıemışıer· :manı;:men mnıetınl kendini mUda
\''~ır l'CJık değişikliğinde fal' mı~Iar!<e. da za;>1at . zıreıerlnl bl· tlln cd ez bir hale ko)makla meş· 
luıtıııı;n l1:1bl:;e kimine dar gtJIY:~ dir· !{eşi! tnyyıırelcrl ":ısnmUş!crdlr. fa.'1. ,:~ YeUştirllcceğl iddia edilen 
~l\ Pan 1lstUnden sarkıyor. CPJ<el tirdil.ten sonra gerl h' ıe ııyrıldım: guldllı' ~usu dağıtılıyor. çUnkü Al 
~rıe la.lon ba.zan renkçe biribirle- o .. n Romanyacıan şu ıs ~nl."1 ihtl· Rumen ° adan asker <leıı-n, 
~ llYtn bO , bOS. ...,..... l{ral Karol'Un F-· anıar Romany 
~ b uyor, elbise gıbl ) • Romanya, itmiş fakat Krtıl ın ad ' ve petrol safıasında çalışıp 

lıı., ·~lrn birıblrindcn ayrıdır. uzunİ nı.sıarına kUrban S ' kurtarama· tarl o. 
1 

maıı.sııı yetiştirecek kol 
~t~: ~IUl, zayıf, yaşlı, genç, ayn bU sayede ıcendi tacı:ıııeune katsa kendil~ ne 

tı göttııuyor trr YokSa ıwmen f rdcbl· istı:ı-or ar ... 
~rı 6 • 1 mıs. . AIA mOdn aa 

ıııllııı Yle tahmin ediyorum ki, .A. • ' klıırını pek 
Ilı- hıırn rnııı'!d" hııln'T'Pıhlclıırı I· tııpra 

sinde üç tayyaremiz üslerine dön. (Ra~ı 1 ln<:lde) * sinin elAstikl bir m ddcden imalinden açık bir §ehir okın tepedclen Yu· 
mcmı tır. Vapur :mürct."tc!hatının kııraya Ucri gelmektedir. Bu suretle imal e· n n hatlarmır. 1 O kılometre ka-

NGİLTEREYE A KIN çıkmasına miı!!aade edilm<"m~ ır. dilen tayyare 300 metre \"C daha yük· dar ger.tein.de kalmı ır. 
Londra, 16 (A.A.} - Jngiliz ı Yalnız süvari Seyfi kaptan Türk sek lrtıfalnrdn nisbeten gUç tc!rik c- Dün §afak1a beraber Yunan 

hava ve dah"H emnıyet nezaret- konsolosluğuna kadar gıderek dılmcktcdlr Alm n proptı.{: ndacıla- kıtantı küçük it ly:ın müfTad<'rı. 
(erinin teb1iği: usuI1den olan muamelelerı ynp· rınn ~öre yenı model bombardıman ni tardederc<k Pognıdec uzerinde-

Dün gece memleketın bir çok mıgtır. tayyarclerı dUııyanın en serf tayya- ki mev;cileri zııptetnustır. 
kısırrnlarında düşmanın hava fan- Vapura y lnız. lngÜiz sefareti· relerinden olacn'k ve tam yükle sıı.- Şk\Ulllbı nehri v disinclc de Yu. 
liyeti olduğu bildirilmektedir. nin münasip gördüğü zevnttan atto tı.znml ~20 kllomclrc uçabllecek- ı nanlılar §iddetli çarpışrnnlardan 
Müteaddit yerlere bHhııssa lngil- yüz lmk iki kişi alınmıştır. Bun· Ur. Bunlar nynl Z!lntnnda en ıceslf sis sonrn mirhim sevıkulcel !! nok<tnla· 
terenın şimnl ve şark ktsımlanyle lar tamaımilo mı.safir muamelesi içinde do.hl uçabtlcceklerdlr. Tayya· rım ele geçirmişlerdir. 
Londra mın'tnkasınn ve lırkoçya· reye nlt di~cr tafsl!O.tın nnca.k bir Develi v.ıd isind'e ıaun bir top. 
rım şimali şarkısindc bir mınt.ako. gönnü~ur. Çoğu İnı;-Hlrdir. Ara· kaç mUhendls \ "C ktlşlf tnrnfınd:ın bl· çu at~inden sonra Yunan.lıtnr ta. 
ya bomlb 'hır atılmı;sa da hiç bir lannda birk ç Belçiıkah, üç Po- llndiğl söylenmektedir. aTruza geçerek mühim mevzile~ 
tarafta şiddetli bir hücum olma- fonyalı, bir Amer.ikııh, bir de 1NGIL1z PARAŞÜTÇÜLERİ zaptetmi;ılerdır. Berat istikamc:
mı ır. Vukulbulan hasar hafiftir. Kö.tence looMolos vekilimizın HARP ESiRİ ADDOLUNACAK tinde taarruzlarına de'li m edı. 

Londra rnınta'kasında çıkan bir ~nnesile iki küçük yaıvnnıu var· Roma, 16 (A.A.) (Stef'anl): yorlar. 
yan'a'ln d erhal söndürülmÜ~hir. in. dır. Sııl~hlyettar mahClllcı'in blldlrdfğt· Ostnıviça dağ nnda da 5id-
şanca zayiat her tartına zdır. Yolcu!ıır şeyahaclerinden, va- ne göre, İngiliz :P rnfiltçU!crl hnrp detli topçu düellosu oldU'ğu bı • t 
Dün gece üç .Oıiçmao bombardı- esiri addcdll eek ve ilscra kampına dirilmektedir. 
man tayyareai düşürülmü§-'LÜr. purun intizamınıd n ve en zİ) ad.c yerleştlrllcceklcrdir. Beynelmilel Kı· Tepedelen ile Ki ura ar sın· 
UZUN M ENZiLLi T O PLARIN Seyli k ptnrun kıbar bir ev zmhı· zılhtıç murohhaslıırının bu harp e· da!d ıleri yüriıMtenndc Yun n-

FAALlYETİ bi halile göetıcıroiği nezaketten Biri rint zıyaret. etm ine mUsnad lı.or dötdti su boy "e bir çoğu da 
Londra, 16 (A.A.) - Fransız çok memnundurlar. Süvarinin 1 edil cc-ktlr. e11ba olmak üzere- ·uzlcrcc esıı 
bi~lerinc yerlcştirilmış 'bulunan dis ağnsile yüzü şi~uği hal'de 15• iT Al YAYA NiÇiN iNMiŞLER ve pOk çok h r.p malzemesi ığ'tı 

uzun menzilli bir Alman topu bu " • . . Londrıı, 16 (A.A.) - Heuter ajan· n m ctm "slcrdir. 
saıbah Ouvra ateş açmıştır. UTnbını .ka!ıyen bellı clmemış, sının havttcılı'k muhabiri ynmyor: 

rrmafirlcrine dainın sıiler ) üz Netle 1 ne olursa olsun lnglllz 
gö 'Cıırni~ır. lng" terenin BWcreı par1l4Utc;l\lcrınln İtalyaya inmesi, 
sefiri, Sir Ridıald Honre vapur- Musııollnl'ye k rşı ynpılnn bir çok cU Temel Taşı: 

Türkiye 
Londra, 16 (A.A.) - MUsta'ldl 

Fransız ajansı blldlrıyor: 

Mutat olarak haftanın hıl.dlsclerlnl 
lemal eden pazar matbuntının ka· 
nııatlne göre bir kaç gUndenberi bU· 
tUn gazeteleri cndışeye dUşUrmUş o
lan Balkan meselesi bahsinde vozı

yetln temel taşını TUrklye tt"~kll et
mektedir. 

Observer gazctt"sinln diplomatik 
muhabiri diyor kl: 

Bugl\nkU vıız yete rağmen harbin 
derhal Yakın Şarka ya.yılacağını zan 
netmek i~ln sebep olmadığı İngllh.'
rede ma!Qmdur. Yegtınc tehdit şu· 

dur: Almanyanın lrak petrollerini e
le geçirmek ve Mısıra hll<;um ctm ~ 
için Tlirkil'e Uzerfnden geçmlye te· 
şebbUs etm~l hali, 

Buna binaen TUrklyenln rolU bl· 
rlncl derecede chemmlvetı hnizdlr. 
Fakrı.t bu havallde messJ ler o ka· 
dar muazznmdır ld, Türkiye, BilyUk 
Brlt.anyanın ,. kendisinin davnsına 

ihanet etmedikçe böyle bir Alman 
te,ebbUsUne intlzıır cdllemcz. Ancak 
TUrkiyenln azmi Berlinde. Londrada 
ve Moskovııda pek iyi bilinmektedir. 

Hıtlerln Mczopotamyada bir ser· 
gtızr.,tp tıln<"ağı hiç bir tııratfa 

zıınncdllml or. 
Dl"" .. trrnf nn Almnnvnnın Blzer

te •e d?ı'h"U bir d~rbe e teııebbUs et
me.si de otmdl dah ziyade lmltt!l· 
e~ r rUrM 1't ı! ,. Z ,.n ı'!l ,. , .. 

A 'rik d ki F" r z k ıvntıerlnl ten· 
sik etme' tc o' r, "' r l V Y&' !ld'· 
d " o k ı'I ,. I' • .,, '' t l" t') ,., .. 1 1 

k nd !n" •• A!ıik "' eçe " .. ,. d 
fethcdllen araz:I şekli <! 1"'0' ·J·I et
tikleri,. gibi ıuıyrt bir ihtarda bulun
ma\'l mUnaslp I" rmUoılPrdlr. 

Diplomatik muharrir bu'ld::ın son· 

H!Ucrln yııpablleccıtı b!ltUn tnar· ra, 
ruz ~ckillerlnı.1en bahectmckledir. 
Zlrıı hnrbin her tarafta en bUytlk 
şiddetini iktisap etmt.sine intizar c· 
dllıneklc beraber muhnkkak olnn bir 
feY ,•nrsıı 0 dn Hıtlerln en bU,>ilk ta
nrruzunun lnl" ıız b::ıhriyeslnc karşı. 
trır:ııtıırtnln a'lı1 k !'lmı tahakkuk et· 
tırmck mıcucın ile tn•:ynrc ve deniz 
o.ltılarln y11pııcnkt bir taarruz şekli· 
Jll alıır ıctır 

d 1 ,_ t N>tkll.mne hııreketJcrln en heyecan an nynlmaı;dan cvve .,.;np an . 
verenlerinden biridir. Mussolıni, bu 

Londradan 
s·r Haber y~rinc çıkar.ak keml~inin ve ar

k d nnm tepl.'"\irlerini suva· 
r.iye en hararetfı bir !Wanla b "ldir. 
mı "r. 

Hava da müa it gıtmiııtir. \1 • 
pur, cumarteei günü dörtte Kos
tencedcn kalkmış, dün on birden 
evvel Sunyer önune gclmi,ıir. 

Vapur nhtımdn bu unurlcen, 
bir duzi)•e Alm n krtalan bu ci
vardan ~r'kılıu aöYfiyerd. geçip 
gitmişlerdır. Va.purda bulun n 
çoluk 9ocuk İııgıliz bandıraları 
aa1lıynrak: cBerımde .> İJ1c g0rÜ· 
§Ürün diye Almanl ra laf atlınış
lar, Almanlar dn civara topl na· 
rak mukahetcde bufonrmışlardır. 
Fakat iki dür.m n <tarafın h rp 
haricinde ansan aıfa1ile kar§ı1aş
ması gayet garip bir te ir yapını • 
tır. Ka~bklı laf atmalar, §lika 
hududunu !llflıımı , tntlıyn bağ· 
lanmıştır. 

Bir 1iürk Yolcu Ne Diyor? 

Vapurda !bulunan bir TüTk 
yolcu, Romanyadaki yiyecek va
ziyetini ~ylcce anlat?nı tır: 

- F..ık'mek olarak yalnız munr 
ekme-·i veril~or. Bayat tew 
odildiği iç.in oboğazdan geçmiyor. 
T Cl't:yağ, yumurıta bulunmuyor. 
Sebze h yıoldtur. Haftada üç de· 
fa et veri1i~or. F n 

1 
at eti ele ie• 

'ı\.T.el.. ·ç:n bır ço ueraşmak il· 
zrm ••• Hem insnn kcrrga değil IU 
d. b:ı§ına et yesin. Mutlaka be• 
rı:.berce scfuzc t~z:m ••• O ise hiç 
bu urunu)-or. McmlckeHen hu•u· 
ai su etle yişccak gelmeseydi ha· 
rmiz fena olurdu.» 

.,giliz Donanmr-lSJ 
20 HARP GEMiSi iLTİHAK 

ETTl 
Vaşington, 16 (A.A.) - (B. D. C.) 

V~lngton hahı ı mnhnfilıne gelen tıa· 
berlere göre son Uç ay zarfında İn· 
r;Ulz donanmaeına 20 gemi iltihak 
etmiftlr. Bunlann rıraemdn 2 zırhtı, 
2 tayyare gemisi, 5 kruvazol'., 11 tor
rı to muhribi hulunmllktndır. 

h rcketler hakkında bizzat hl etU· 
ğl endişe! rln bir dclUlnl gö termlş· 
Ur. 1t.aıynn başkum ndanlığınm t b- !anmaktadır. 
llğlerlnl Mu ollni blz%at yazmakta· ordusu :ıs fı 
dır. Cuma sfuıll Mussollnl, yazdığı ur. n h uf 
tl'.bllğde şlmdly lcadar misil görUI· 
m mlı,ı bır tarzda C<'nubl ltalyaya f. 
nen T1nrnşUt.çUlerln <' lr alındıklarını 
tnı;illz kumnnd:ınlığıno. hıldlrmiştir. 
Halbuki askeri sevkulceyş llıharlle 

bu harbin bir sır olarak kalması l • 
zımdır. 

1 tal yan mdyosu daha ileri giderek 
bu parıışUtçUlerln ne ~·apmak iste
diklerini ltalyanlnnn blldıklerinl ıu. 
zumsuz y re .ıglllzlcrc hnbcr vere· 
rek demiştir ki: 

ParaşUtçl\1 rln hedefi <lllny nın en 
uzun bendi olan Apulla bendidir. Bu 
bendden 802 İtalyan şehrine su da
ğılmaktadır. 

llalyn.nlann verdiği bu safiyane 
haberin rkns:ında belld tnglltıırcyl 
tahrik ederek pıırn.şUtçUlerin n.sıl he
dc!inl söyletmek arzuııu glz:lldlr. 

Sürüden Aynlan 
Koyun 

(B~ı l lnclıle XX 
kavemct thıt.hraant duymaııını ı;ö· 
nül id~r.. Bulı:;arl r .tyi, ho , ç • 
lttlken inaanlardl!'. Bir buyük ku
surlan v rdır ki o da pek a~ÖZ• 
lii ol'm tandır. Bu yüz.den çok fe. 
lil etlere uğramış.! rdır. Fakat ne 
çntc ki bütün iyi mczi:yctlerine 
rağmen tecri.ıbcden dere ahnak 
kabiliyetin" bir türlü gÖ ereıme. 
mi kroir. 

H rhi Batkanl rdan .uz k tut
manın ve buratımı bı.itün kom§U· 
tar ve alC.kolıl r için ciıd<li bir em. 
niyet sahnııı haline koymanın biri
cik yolu, aürüd n yrılanı kurt 
kaptığmı.J Bulg r " tan daha oldu
ğu halde her Balkan millet.inin 
k vramasıdır. 

Romanya, bu hnk&at.i ihmal 
etmcııi yüzünden öyle bir tecrübe 
dersi almıştır ki bunu bit' dah 

..... ırnı 1 
' 

bir ku,~ete mukn' l 
ler mU E·rnt muka' emet edcbl
llrlc.r. ÇUnkli, ad modem harp
k l og ne mil dt-A"fkllr. 

Gazete, Arıı vuUu \ e Trab-
Ju garpta az mmcuUu ot n or
tlul nn mulm\."cmet kıı.blli~ atlcrl 
\ c modern h rp ' ıtalanıutruı o
lan t 'J ro ,.e tankları in· 
de fll7.la PU~\CUUU ordubnı ga· 
llıı geJdlklorlno l,.u t tm kto-
dlr. 

honlng 
diyor ki: 

ba."1 kal lndcı 

Yunıınl tanın \'Bl.ll eti defiş
memlştJr. Yunanı t n menfaatle
rinin lnglliz menfoatlerfne ne 
kadar bağlı oldu unu ıınlamak· 
tadır. Her tıo.ldc \"117.llntln l ..on· 
drado. bımkhğı intiba bu mer· 
kezdctUr. 

Hitlerin Teklifleri 
(B şı ı lnelt'I ) + 

yadan kaU c vnplar beklemektedir 
Hltlrr Yugosl vyayıı şimali Am • 
wUuktn Drlm vad lifi K dağlılş

nn s clerdcnbert ııtcdlklerl İfkod 

ra hrlnı,SO kilometre kadar geni 
likte bir gcçttJ Sel ikt Ege den • 
zlne bir mahreç 'e Ohri gölU etr 
fındııki ıırazll-1 teklif ~tmlşt r. E 
arazı Cörlce ile Yunanlıtann zaptc 
miş olduklan diğer f hlrltrl lhU\ 
ctmclctcdır. 

Bııp mukabil Yus;oslııvya, fac 
ristana ve Bulgaristan geçen harp 
te knybctUklerl Uc vlıtıyetı iade cd 
cektlr. KC7-:ı YunaJ>t&tanın ttlubetln 
alll.kıı s;östcnncm 1 \ c Alman kı 
tatıtı Bulgaristan yoluyln Yunnnlstn 
na t.aMruz ettiği taltdlrd Yııırosıav 

yanın alacağı \PtWy tın tavzihi t t 
nllmlftır. 

Bclgradın sal ly uı mahfıllerlnd 
Hltlerln bu t<'kltnerinln kabul Nl • 



Sıvas Ticaret Ve Sanayi 
Seçim Odasında 

Sıvas (Vatan) - Müddetleri 
hitam bulan şehmmiz Ticaret ve 
Scnayi Odasının oda mealisi inti
habı hafta içinde Valimiz Akif 
h-idoğanın riyas~ altında ite· 
şekkül eden komisyon huzuruna 
ve 377 müntehipten 52 sinin 
şehrimize-de bulunmamasına rağ
mc;n 300 müıırtehip reylerini ala· 
ka ve heyecanla ;stimal ctımek 

suretiyle seçrm sona ermiştir. 
Oda mecl.isi İçin seçilen 14 

rnün'tchibisani vaHmizin riyase
tind.e yaptığı ibu toplantl'Cla aza· 
nın ittifa!kı ile oda meclisi aza
lı!klnrına Rahmi Çeitek~i, Melunet 
Başaran, Mehmet Sarıca, İhsan 
Karnbayram, Naci Sıvaslı, Baki 
Güvenal. Saun Çerc;il seçilmiş. 
bunılar da aralarında iltifakla Od R .. Rah . ç lt kli 
o a reısJ11gtne aıunı e c:K ıyı, d · ,,_. R "--' ç lt-•-ı· .

1 

a eı.sı mı e e 

~ e i~inci reisliğe de Baki Güven~ kr kar~an ve 'bu hu.susta yar· 
al. birinci reis veıkilliğine Halim dım ve yurıt severliğiy.le temayüz 
Çerçi!, ikinci re.is vekilliğine etmiş bulunan mcımklkctin bu 
Mehmet Sanca, hesabat müfet- genç ve çalıŞkan evladı 300 
Lşliğine Haliın Çerç.ii, muamelat müntehlpten 293 nün reyini al
müfet:tişliğine Naci Sıvaslı,ıkon- mak suretiyle tüccar ve esnafın 
gre iı.zalığına da bnŞkatip Vefik büyük ee~i kaz.an.dığını bir 
Güldnğ seçilmiş ve bu suretle in· daha ispat etlnı.iştıi.r. Oda reisli
tihnp neticelenmiştİr. Memleke- ğir.c tekrar ecç.imi muhitte derin 
tin .:anar ve güzelliğine bü:yü"k ça• bi'r sevgi ve memnwıiyet husule 
lışmalar!a modem ve güzel eser· getırmiştir. 

Çorluda Mtbaakatalı 
ıbbi BoDleraaılar 

lzaıtte Sıtmaaıa B61dl 
llanıtaıaror 

Çorlu, (Vatan) - Büyük has- İzmit (Vatan) - Mart 940 

Ziraat Baalıa1111111 
Tardımlan 

Çorlu (Vatan) - Yıldan yı· 
la makineleşen ve metodlaşan 
mıntakamız çiftçiliği ekiliş saha· 
sını seneden seneye genişlet· 
tne'ktedir. Ziraat Bankasının vak. 
tindeki yardımlarının bu husus· 
t11ki rolü büyüktür. Banka sürü 
sahtplerine de ayni şekilde yar· 
dınıda buh.ınnıaktadır. Yaptlan 
yardımlar merkeze uzak olan köy 
lerde mah~llin:lc yapılmakta ve 
h:ılk Lu suretle han, k:ıhve ve sn 

i. zaruri fehİr r.!a=raflarından ve 
vol ;_:ıhnctiııden de kurtnrılmak
t:ıdır. B ... nkanın kıymetli müdürü 
Mıthnt Selçul:. d>ımkn ile muamele 
si ol:ın bütün iş sahiplerine aza
rei kolaylık ve m\!amelelerinde 
sü.rat aösteıır ık.tedir. 

* Cü-cihuriyet okulu ba~ mu· 
allimliğin.e kıymetli muallimleri
wizefen Sadiye Gürk~n terfian 
gel.ır.iş ve işine başlamış bulun· 
nl'lktad•r. 

Yeni Neşriyat: 
HAV ACILIK ve SPOR - Ttirk 

Hava kurumu tarafından çıkarılmak 
ta olan bu kıymetli mecmua, Hava 
Kurumu:ıuı, on beşinci yqım idraki 
münasebetUe nefls bir surette bası
larak neşrolunmuşt•ır 

* lslam • Türk Anslklopedlııl 
Sekizinci forması intişar etmi\ıtir. 

Bu sayıdakller: 
1. Afil, 2. Afitap, 3. A!ltabı. 4. Ari· 
fıye: İmamı Azamın teşkil ettiği ilk 
islAm şürası hukukunun en mümtaz 
erkA.nından. 5. Ağa: Lisan ve tarih 
ve teşkilA.tı kıtdimede. 6. Ağaç: lisan 
tarihi edyan kur'an, te!slr hadis !ıkıh 
kanunu, esatir bakımlarından. 7. tsıa. 
mm yüksek ve geniş ruhu. Yazan
lar: Profes6r İsmail Hakkı İzmirli, 
Temyiz hukuk reisi Ali Himmet, 
Temyiz ceza reisi Fahrettln, Diya
net riyaseti azasından Ka..mıı Mlrll8, 
Tahir Olgun, Ankara Dil Kurumu 
l\zasından M. Şakir, Necip Fazıl 

Ömer Rıza Doğrul, Eşre! Edip. 

tahane tibbi müsamerelerinin ye- tnrihinden ikincite~in orta~ına 
dincisi Ba~ Hddm A'Sım Türenm kadıJr ımuaycneevferinde 1 ve 
reisliğinde ve kıonferaruı sal<>tlun· köylerıde 92.432 şahıs muayene 
da kalabalrk ıbir dinleyici huzu· edilerek 13,543 dalaklı bulun· 
rile verilmiştir. Ön söz Dr. Ru- muştur. Bu müddet zarfında 
hi Onat tarafından .NA.ciğer ap· 27,064 kan nümunesi muayene -o-
sesi ile ha lamış, Dr. lrfan Şen edilmiş ve eski sıtmalı ve dalaklı Üniversite Kayakçılan Bursada 

tarafından Frcngide arsenik an· oldlı'kları ani.aşılan 26, l 2 7 sıtrna
zalan, Dr. Nuri Ergene tarafından lı ıta:btı tedavİ:)'e ahnrnıştır. 

Bunıa (Hususi) - Üniversite. 
]ilerden mürekıkep 38 kaıy*çı bu. 
gün şehrimize gelmişlerdir. Ka
yakçılar bugün hazırlıklannı biti
rerek yarın Uludağa çıkacaklar
dır. Kıcy.dcçılar kafilesi Diş Fa
kültesi doçentkrinden doktor Or
han Okyayın reisliğindedir. 

Kayıp Aranıyor 

Sari menenj~te prontozil tcda~i Teeadüf edilen stılmalılara her 
Dr. Sami Gür'ün tarafmdan §Ok hafıta köyleri dolaşan sıhhat me· 
tedavisi, Dr. Azer Aran tarafın- murları vasıta.aile eıtma ilaçları 
dan tiro!nıatikpa;.ken soniml, Dr. tevzi edilmiş olup •bu ımaksat için 
Cevat Do:ktcroğlu tarafından A· 366 kilo kinin, 3045 adet ıkinin 
pandisit vakaeı, Eczacı Necati ampulü, zayıf hastalara 5560 
Tanyolaç tarafmdan Ultrascptyl kuvvet hapı, ve acı olmasından 
dozajı hfl'kkında komeynalar ya- dolayı kinin iç.cmiyen küçük ço· 
pılmlf!lır. cukku-a 44.042 tatlı kinin hapı 

Kıonuların münakaŞllillna Ruhi ( ökinin), 65 6 ~inoplo9I1lin ve 1 5 Fatihte Kıztaşı apartmanında ika.-
Onat, Besim Eneren. Zi(yaGök_şin, adet aıcbrin sarf v.c: tevzi edil· met etmekte olan '1'0 Pertevnlyal li· 

• İrfan Şen. Nuri Ergene, M. Sa- miş.tir. sesi talebesi 9 uncu sınıfından Orhan 
karya, Muzaffer T~zıonar, Sami Srtmilyı ncdtleden anokiller için Ak, 45 gündenbcri kayıptır. Nerede 
Gür'ün, Ennin Yücel, Halil Gü- alman tedbirler: olduğunu bll~nlcrln ln~anlyet namı-
rün, Cevat Dol....ıoroğlu iştirak et· na yukardakı adrese bıldlrmeleri ri-

Süıfe mücacleleşi için teşkil o• 1 ca olunur. 
mişlerdir. lunan hususi ekipler mar~fetile 

"EHtR rıvATROSU 
Komedl Kısmı 

Bu ak.fam 
Saat 20,30 da 

Kl'RAUK ODALAR 
Her giln gişede çocuk temsilleri 

için bilet verlllr. 

* Aylı'k, he.ftalı:k mcdmualar durgun sulıara 8714 kilo mazut 
Ankara ve istanbukla ç&an gün- ve 86,400 gram saf parisyeşili 
delik gazetelerıclen ;başka viliı.yet serpilmek 8Urctil-e bunların zarar
gazetelcri de gelrnokıte olan Çor- sız bir hale gehn~ine çalışılmı~ 
lu Halkevi kütüphanesi günden ve bir taraftan .da arazi ıslahatına 
güne zenginleşmckote kitap, mec· ehemmiyet verilerek bu müddet 
mua ve gazeteleri muntazaman zarfında 20.2 19 metre uzunluk 
takip eden ve dkuyan miinevver· ve muhtelif gcn~likte kanallar a
ler daima kala.balık bir şekilde çılmış, e"VVelce mücadele teşkilatı ------------
okuma odasında görülmektedir. tarafından a;çıtırrlon lc.ana'llardan .,~ .. ••••••••••••2\•' 

*Talep ve ımüracaat muame· 22,342 metre UZiUlliuğu~a ka· 
Iatının çok çıoğalm:ı.sı ve kişeler· naHar tcmizlcttirilmiş; 137 7 met. 
den bilet alan yolcu sayısının art re mikab; çukur doldurulmu§, 
masına rağmen istasyon şefi Ta· 1790 metre dere ve 35,276 met· 
!ip Akman ve mesai arkadaşları re uzunluğunda harklar temizlet
tarafındnn iş snhiplerme hüyük tirilmiş ve bu sayede 90,533 meL 
kola~lık ve sürat gösterilmd<te• re mura'b.ba.t ha.taklık ~urutul-
dir. mu~ur. 

senedenberl hvl~rede başı tutan: 

*Çorlu Orta ımektebinde mu· Vaktinde alman tedbirler sa· M A R v ı N 
tnd talebe toplantısı başlamıştır. yosinde bu sene dıe sıtma vaziyeti 
Bu ooplantılarda müdür, muallim her sene old.uğu grhi mıntakayi S t• Kadın _ Erkek _ Kol 
ve talebeler tarafından konferans teşkil eden 350 4töıy<le gayet i.cyi aa ı Cep - Ylb~ilk 
lar verihnek~e ve her toplanttda geçmiştir. 
Türk büyüklerintn hayat ve eser- Adapazarı ova ında tahminen 
l,.,rinden bahsedilmektedir. 35,000 dekar viieatinde bulunan 

---<>-- Kö.kç.cören bataklığını kU1'ut(;nak 
Bursada Koza Stoku için açılması gereken büyük ana 

Bursa (Hususi) - Şehrimiz kanalın ameliıYatı i*.mai edilmiş-
piyasasında 235 bin kilo kadar tir. Bir kaç güne kadar bataklrk 
kurumuş ipek kozasının mevcut suları akıtılacak ve bu aaycde 2 3 
olduğu anla~hnıştır. Piyasada köyün sıhhB'ti kurtanbnış olacağı 
satışlar norımaldir. AhJVeriş hara- ı' gibi topraksız ve az toprağı bu
retli olmamakla beraber hiç bir lunan. köylü .de v-ernnli bir topra
sıkıntı yoktur. Yeni sene ,mahsulü ğa kavu~çp~tır. 
için şimdiden hazırlıklara başlan· Adapazarı ovasında ıtabminen 
mıştır. Bu sene geçen senelerden 1500 dekar vüsatinde bulunan 
daha fazla mahsul alınacağı ümit Ted>ihli gölü ve ibata.klığını ku· 
cditmek:tedir. rutmak için açılması gereken ıka· 

-o- nalın mühim bir kmnı ikmal ec:lil. 
Gençlik Teşkilatının miştir. Kalan lbir kaç yüz metrelik 

Muvaffakiyeti lusrnı ac;ılclıkta.n sonra bu batak· 
Orhaneli (Husust) _ Kazamız lık ta tarihe karışacak ve bundan 

5 • 6 köy halkı da sıhhi ve zirai 
kaymakamının vo gçnçlik teşkllrıtı bakunın.dan çok istifade edecek.-
gençlerinin bu tcşkllAtm çok verim· 
11 ışler başarması için gösterdikleri 

Cnahyet memnunlyeUe karşılanmak
tadır. Kaymakam ve arkadaşları 

tnkdir edilmtşlerdlr. 
----o-

Uludağda Kayakçılar 

Bursa (Vatan) - Uludağ 
sporları hararetli bir §e'kilde de· 
vam etmektedir. Bahar ~eşi te. 
sirini .gösteren iyi bir hava hüküm 
surüyor. Dağda karlar üzerinde 
nefeli ya~lar devam etmektedir. 
Ankara Gazi Enstitüsü talebesi 
bugün Anknraya döneceklerdir. 
Ziraat Ensti:tüsü talebeleri de iki 
gün sonra Uludağdan inerek An
karaya döneceklerdir. 

tir. 
lzmit ovasında Dcııbent köyü 

civarın.da bulunan 12,000 dekar 

vüsatinde olduğu tahmin ve eş
hasa ait bulunan Firavunlar ba
taklığı kurutma projesi 1 7 inci 
Mmtaka Su Lşieri müdürlüğü tara. 
fmdan hazırlanmaktadır, ikmal 
edilince derıhal faa.l~ote geçile-
cekıtir. 

lnhisarlann İn§Aah Geri Kaldı 

İz.mir (Vatan) - bhisarlaı 
idar~i tarafınıdan Alsanc:akta yap 
tırılmakta olan modern tütün de· 
posile lbakımevinin İ~4'RBı, bazı 
malzeme noksanı yüzünden, he
n'Üz bitirilomerniştir. 

smanSakarveŞ 
Mü Se&eslod11 

6 TAKSİTTE 
satılır, 

Galata: Bankalar Cad. 0/69 
Tel: 41378 

Beya7.ıt: tlnivenııto Cad. 28 
Kadıköy: İ!ikele Cad. 33/2 

YATAK 8aut•l 
tLAN r! 1! ATl.AJU 
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Kuruş 

75 

Abone fJcretl 
'.Liırkiye dahlllıılOe: 

Senelik 6 aylık s a.ylıil: Aylık 

1400 750 4.00 150 Kr. 
Hariç memleketler: 

Senelik 6 ayhk a ayhk Aylık 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

• 
VATAN 

SÜMER BANK 
YERLi MALLAR 
PAZARLARI 

Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 L A N 
3480 nmnarah l'nllt korunma kanununun verdltı aalAhlyete isti· 

naden plya8a için lfıtlhııal edilen her nm pamuk lpllklertnln tek el
den t.evzllne mU~alr olarak iııtlhııal olanan ve icra Vekilleri heyeti

nin 2/16108 ııayıh kara.rnameı;lle rnusaddak 95 numaralı koordlnuyon 

heyeti kararı 15/2/0U tarihinde mertyete g:lnniştlr. Bo karar muci
bince bu nev'i po.muk lpllklerlnln fabrlkalarmda.n mUbayaa ve tevııilne 

mllessesemlz memur edllmı,ttr. Tevziat alAka.darlara da ayrıca blldl· 

rlldlği veçhlle muhtaç olduğu ipliği ha.rlçten tedarik eden bütlin pa.

muklo dokmna ''e emsali fabrikalarına. doğrudan do~ruya mües..c;eee

mlz fcıt.anbul merkezince dokumacı kooperatiflerile el t.ezgAhçılarma 

da Villyetıere göre a~Ttca tenlata memur edilen Ziraat, Halk \e 
Manisa Bağcılar Baokalarlle miles eııJemlz mağazaları tarafmdan ya.

pılacağı ~n olunur. 

lstanbul Komutani·ğı Satrna:m~ .{\jmisyo:ı u.ıdı .1 

MUteahhfdi nam ve hesabına 30 ton sabun 22/2/941 gtınU saat 11 
de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görU· 
lebilir. tsteklllerin belll gUn ve saatte tekli! edecekler! fiyata göre 
yüzde on beş teminat akçeleri ile birlikte Fındıklıda. Komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. «1076> 

* Askert ihtiyaç için aşağıda cins ve miktarları yazılı Del kalem iaşe 
maddeleri 19.2.941 günU hizalarında ynıh saaUerde pazıı.rlıklıı. satın a
lınacaktır. Şartnameleri her gUn komisyonda görUlebllir. lsteklllerin 
belli gün ve saatlerde Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1020) 
Cinai Miktarı Muhammen Be. Kat'i Te. Pazarlık S. 

Kilo Lira Krş. Lira Kr. Saat D. 

Kuru Uztlm 
Pirinç 

20,000 
30.000 

6800,00 
12000.00 

1020.00 
1800.00 

10 
11 

I 

T. İş Bankası 
.1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

ikramiye Planı 

1541 IKi~ELERI 

" ı adet :u~ Ltralı1E = 2oe..- r.h• 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
4 > 500 > =20M.- • 
• > 250 > =2000.- > 

35 > 100 > = 3!'iQO.- > 
~o > 

:ıoe > 
50 > 
20 > 

=4000.- • 
=GOot.- # 

Ke~cleler ~ 4 Şu~at, 2 Mayıs, l Jı.~~.l.'1-

tos., :> .ı.kinclt.e.şria t&d!.: •• lıı.dc Y.l· 

pLlır. 

Devlet Denizyolları ilanları 
Mudanya Tarif esi Değişmiştir 

17 Şubat 941 Pazartesi günündeJt itibaren muvakkat bir zaman için 
tstanbuldan Mudanyaya ve mütekabilen Mudanyadan lstanbula ha!tada 
dört posta yapılacaktrr. 

Vapurlar tstanbuldan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 9.00 
da Pazar günü saat 9.50 de kalkacak ve Mudanyadan tstanbula Salı, ve 
Perşembe vo Cumartesi 11.00 de, Pazar 16.00 da dönecektir. 

Pazartesi ve Cuma postalan Armutluya uğnyarak Gemliğe kadar gl· 

deceklerdir. 
Pazar surat postası (Sus) vapuru ile diğer postalar eski vapurlarla 

yapılacaktrr. (1165) 

Sahlbi \'tı Neşriyat MUdUrll: AJ:llllET E)IL't YAWL~~ 

llasılwğı Y~: VATAN ~1ATBA.ASl 

·ı 7 • 2 - 941 _____.,. 

SU AKARKEN KUPONU DOlDUR 

Ned : n Bu Kadar Ucuz? 
SORGULARINA CEVABIMIZ : 

Otomat!k bir su::-ette hazırlanan ÇAP AMARKA çoıb11 

komprimelerinin temin ettiği koloyhğı, kazandırdığı vakit, ro 
za.ınanda nefaseti ve kalori kud rot.ini muhterem vatandııf • 
tanrtmak maksadile karsız satıldığı içindir. 

______ B_ü_y_ük_B_akk_a_l_iy_e_ma_ğa~za_Iann __ d_a_b_u_Iwı_ur_. -~ 

Oen:z Lsv:.z:m Satm1lma K1Jmi3yJn11 ilan~ 

Uss ... bahri K. Satına:ıtı• ' Marmara 
Kom:syo .. un :lan : 

'OD UAnı 
1 - Talunin edilen bedeli 26950 lira olan 14.0.000 kilo un, pazarı# 

satın alınacaktır. Eksiltmesi 20/Şuba.t/9U perşembe günU saat ı.t 
İzmitte Tersane kapısındaki komisyon binasında yo.pılacııktır. şartıı.; 

ı si her gün komisyonda görWcbillr. 
1 - Pazarlığa Lştırak edecek isteklilerin bu "'1erle alAkadar oldu]ıl' 

rma da!r ticaret vesllcıılarile birlikte 2021 lira '25 kuruştan ibaret mu 
kat teminat makbuzlarını muayyen gUn ve saatte komisyon başkanııf 
na vermeleri. c114G> 

Jf.. 
20 Metre karbon kablo c2 m/m llk> 

10 Metre lAstik kablo c2.5 m/m ilk> 
2 Adet fitilli lA.mba "220 Volt 100 vatlık,, 
2 Adet karbon fitilli lAmba "220 volt 40 veya 75 vatlıl(,, 
1 Paket tornosol k~ğıdı cKutup muayenesi için> 
4 Kutu cFilox lehim macunu• 
1 Paket niıpl.dır. 
1 Adet kantar 150 klloluk 
1 Adet terazi m.a.& dirhem 

12 Adet la.stik çizme 
1250 Kilo et kavurması 
Yukarıda CIM ve miktarı yazılı eşya ve malzemenin iıer 'btr ıcal~ 

ayrı ayn 18/Şubat/941 salı gihtU saat 14.30 dan itibaren pazarlıkla ,JT 
nacaktır. 

İsteklilerin belli g1in ve saatte KasnnpaJJada bulunan komlsyond• Ti 
zır bulunmaları. cll67> .. 
1 - Tahmin edilen bedeli c26.22-b lira. olan «16.000> kilo sadeya~.& 

fUbat 941 perşembe gllnU saat 14 te pazarlıkla ek8iltmesl yapııactll''. 
2 - İlk temlnatı c:1966• Ura c80> kuruş olup şartnamesi her gill1 
meeat saatleri dahilinde c132> kuruş bedel mukabilinde alınabilir· 

3 - tsteklllertn 2490 sayılı kanunun istediği vesafkle birlikte KııBıJI! 
şada bulunan komi3yoı.a belli gün ve saatte mUracaaUan, cıoOO' 

Tlrldye Cambarlyeu 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lira5J

Şube v~ ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para btrlktirenlere 28,800 Ura ikramf.7• veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcs:ıpl~ 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue ~ 
da.ki plA.na göre ikramiye d.nğltıln.cnktır: 

f adet 1,000 llralık 4,000 Ura ~ 1 100 adet 50 llralık 6,00o ııtf 
4 > 600 D 2,000 1> ' 
f > 260 D 1,000 D 1 l20 :D 40 :D 4,800 

40 > 160 > f,000 111 160 D 20 > 8,200 , ,f 
DlKKAT: Hesaplarındaki paralar oır sene içinde 50 Uradall 

ğı dUşmiycnlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fnZlasile verueeel' 
llar'alar senede f c!ef'a, 1 eylfil. ı blrlnclkdnun. 1 mart ~e 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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