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Tepe 

bom rdı~ 

man edildi 

Şairi -Namık 
li ün a dık , ~ 

Milliyet hmni M ·~ 

'1fiıta: IJ6 ruhunda doyan ve 
bu uğurda en çettn bir müea
cft.Jeyi göw aJamk lıstikWJnj 

kurtaran 'l.'ürkün nasannda 
başka milletlerin hÜJ'riyfıt ve 
İIJtikWlerl de muhtenmdlr. 

Yunanlılar yeniden Büyük atan Şairi için yurdun 
600 ~~~:;:; esiri 1 her tarafında ihtifaller yapıldı 

'.Atina., 21 (a.a.) - Resmi Yu- 1 
l 

::T~~~::~s::ı::ı~ 'r~-istanbuldaki merasim çok güzel oldu 
şam Yunan topçusunun ateşine 

r Sonu ı;:a~ fa a alltun 4 de) T ürkiye kcndısinı Balkan-
lardan uzakla~ yeni ------------------- ,,.. 

devıeuere karşı bir kin ~leme- ingilizfi losu A ·L M A N Y A 1 Ba rol a .ha laf 
iniştir ve BaJkanlan tekrıu· .zab-

~::~ ae::li~rk~~~~":::; nun Adriya- lsviçreyi işgale mukavemet 
&eni§liğc.,, hak, adalet ve ahlak ı·ıg--e gı·rı·ş·· mi hazır_lanıyor ? e d .... yor l>ten.a:iplerine riayettf'ki ciddiye-
tine borçluyuz. Türk mUmkün 
üe muhali biribirinden tefıik et
ltıcsini çok iyi biliı ve boş ha -
)aller peşine kapılmaz. Türk 
~k ~ki asırlardanberi saltanat 
türen ve daima efendi olarak 
)a§ıynn bir mıll ttir. Bu uzun 
ııiyasi hayat onda sonradan gör
lttelerin dar diıştincelerine kati
)e.n bırakmamış ve geçiroi
ti tocrübcler dcnn bir realit 

--·--
Bir mUşahid bu heye

canlı teşebbUsU 
anlatıyor 

----
Alman Ajansının lngiliz tazyiki mUtema· 
şiddetli neşriyah /diyen artmakta devam 

--• - ediyor 
Berlın, 21 (a.a.) - D. N. B. -•-

Londrn. 21 (a.a.J - Jkııteı ajansı bildiıiyor : Kahire, 21 (a.a.) 
aJa.nsınıı orta Akdenı~ lngıhz Volkischer Beobather gazek"'- §ark İngiliz kuvvetleri umwru 
harb fllo u nezdmde bulunan sı İsviçre şehiı-lcrınin İngiliz karargahının tebliği: 
muhabıri bu fılc:~nun merkezi tayyareleri ta.rafından bombar - .Bardiya istihkamlannı mü _ 
Akl!enızdf' yaptıgı An yenı ha- dımanını bahıs mevzuu ederek · dafaa ,..:1en du""şman lru"netleti 
rekata daır ilk mnl umau 'er- 1 . . · • · "'" " ... 
mektediı. .Muhabır bu harekat bunu svıçrenın daımı hır su • top ateşimizin tesiri altında sar-
hakkında şunlaı ı yazmak!Adıı · j rette bitaranığınn tecavüz edil- sıJırken gittikçe takviye edilen 

·carb çdhindckı İtalyan snhıl mesinc.rnlişarnah~ etmcsi~n bir kuvvetlerimiz garb ve §imali 
mev~.ılermı miitcm.ndı~·< n do' - netke~ıı olnra.k gormektedır. garbi nuntaknlarını temizleme-· 
mek sur t ık kara kU\'vetlerımia - Bitarnf bir şehir olan Balenin ye devam etmektedir. Yeniden 
ze oon d ı ece kıymctlı bır ynr- bombardımanı üzerine İsviçre dört top ve 900 esir aldık. 
dımdn bu~un~uk~n sonra lngil~z hUkfımetinin yaptığı protesto Sudan hududunda milfl'C38 • 

i uyandırmı~r. Bu tecrllbe
ler, memleket idar ı hakkında
~ bu bilgi Türk iı;:in detii. V· 

~tabliye mtlsteıııd bir kabilıyet 
)aratm~tır. Bu kabilıyeti en az 
tahsil görmüş bir Türk köylü • 
tlinde bile müşahede edebilırsi
lliz. Bizde köylü insanlık ile hay 
~hk arasında yarı yolda kal
lrı.ış geı i bir mahluk değildir. O, 
bayat tesadüfü ve aruaJannın 
'1t tab kada tutmuş ve meleke
lerini :friuvakkateıı körletmiş ol
~i-\1 bir ef cndidır. Onu ufa'k 
bir terbiye, hayat içinde ufak 
bir tecriıbc Ü%erind ki bağlar -
~n çarçabuk kuru nr ve altın
dan bir "centilmen,, çıkbgı gö -
liilUr. Türk köyhlıni ilP, nıhwıa 
tirmcsini bi1iracmz, dilnya, ha -
)at, hilkiımct ve id re hakkındn 

fılosu, milthış bu· ha •ny ı. g- . . . . 
men, nğıı toplarını bizzat ltnl- 1ngılız ha.va kuvvetlennı~ tabı- lcrimiz taarruz faaliyetlerini de- \...,. ____ ..__ 
yanın ışığına <;c\ irmek Ul'..<'rc yd~r.ıni değıştireccll :mahiyette vam ettirmişlerdir. 
yola çıktı. Şiddetli biı fırtınav dcğjldir. Kenya cebhesinde değişiklik 
tai;'lllen muayyen vakitt t < '< Berne yüksek meclisinin ka - yoktur. 
?tranta l'I\ arına va.c;ı < n u rnrı da İngilizlere tesir edecek Bardia Birkaç GiiD 
~lunu~borduk: G,emıle rı vıilen de~rildir. 1ngilizl r, mec t tın~1~ 
.. , ıt ı ~ m •-..Jk · ı· ~ 
attı:> muharebe mcvkılN mı aJt.lı· Jısın kaı nrtma u."uırının ag .. 
Jar İkı saat sonra Otı ant bo - vetmek hususundaki temennisi
~n girdık. Ben ond kı cım- nı İngiliz tayyarecılerinin yolla
de bulunuvordum, İld sant k - rını daha iyi bulmnlan için bir 
daı ~r .~ğır _ilerl~ik .. Bu . . özUı beyanı tarzında tefsir c • 
n~da butun gozlcr ıJerıye dıkıl- d ki a· tqvı r orduları ku-
mış bulunuyordu. ece er u . ç e . 

To}Jlau.mız endahta hazırdı. man~:mı g~ncral Gu~sanın ne.<J
Torpilleı de hemen dcnız fır- retti{,'1 teblığd İngiliz tayyare-

Kahire, 21 (a.a.) - Reuter 
ajansının batı çolüud İngiliz 
kararglhı nezdindeki hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Trablus'daki !ngıliz ıleri ha • 
rckcti Bardiya harckfi.bnm bnş
langıcmdaki mütevali ba.skınlar 

(Sonu uyfa 6 aUtun 6 da) törii bilirsiniz. O bunL-ıra tiCVki (Sonu aayfa !5 •Utun 1 de) (Sonu ayfa 5 •Otun 6 de) 

tabii ile vakıftır. Bilhassa Tür· ===~=~~====~d===~=~====:S::::;;::============ 
kiln hükumet ve idaro adanılan, 
diplomatları asırdidc bir mnha
tetin, yapmasını bilmenin ve 
başarmanın varisreridirler. İşte a maddelerine 
l3alkan fclakctıeı·i neticesinde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
"l'ürk politikasını akim ve muzır 

bir intikam fikrim' planmak- .A mAı tı•a konuyor 
eski devirlenndcnberi intikol e-
tan meneden funıl fJ>.rihin çok az 
~ ~~~t~~MM~~~~~~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~~~~~~ du. Tüı·k Balkanları tckraı zab- ~ 

~~~~!:ı1a~~;~
1 

:
1

n~ Gıda maddeleri üzerinde ihtikar 
tabü bir hareket gabi görüncbi- 1 • kA verı·ımeyecek 
lir. Fakat işin içinde olup da, yapı masına ım an 
kalbinde dalına kanıyan yara -

tun n.cılannı duyup da hisı,;ya- cı "" • • f H a r b 
ta kapılmamak ve akıl ve man- //k olarak gag, pırınç ve a- r,,,,,._ - ..... 
tığın soğuk ziyalan altında re - • b • d .

1 
k 

aliteyi ölçebilmek her ka~c .~ıa- su lg a fı atları t es l t e l ece 
sib olmıvacak bir haslettır. Türk 
işte Lu ~nmvaffakıyeU gösterdi; Şehrimi1,_deki gıda maddclen- kara mey~~ıı verilmiyecek~ır. 
kendi nefsine ve ıhtiraslarına nin satış f~yatlnrını kont.rol et- .Bl!~~n ıçı~ kontrol • teşkılatt 

· · "' 1 mek ve ihtikara meydan veımc- reıslıgıne seçılcrek vekaletçe ta-
galcbe ~~sı~ ~ıldı. ~~en er- mek için şehrimizde alakadar- ~~ula gönderilen Muhsin Baç 
de Mılh Şefimız ıle gorü§Jllek ıara vekaletten yeniden direk - taalıyet esaslarını hazırlamıştır. 
gerefine nail olan bir Amerikalı tifler gclm~tir. yckiletin. t~k_i!~tta çalışın~.~ 
gazeteci koca bir imparatorluğu Fiyat mürakabe komisyonu uzere ~ylınrdettıgı .;<> k=oloı 
kaybettiğimiz halde bunu istir • §imdiye kadar hariç~n gelen it- dekbl ll_?~ e e vazı eye ıya-

d dı A ~, f" t .. ca aı~r. 
dad arzusunu duyup uyma - halat .~..ularının ıya ve _mura- Kontrol servisinin son gün • 
ğı.mızı soruyor ve böyle biı' e- ~a~! 1!0 meşgul olam.adıgından lerde yaptığı kontrollerde şeker 
mel beslenmemesine adeta i- ıstihlakı ?-3ruıi olan b!~ok m~d fiyatlarının da hiçbir semtte bi-

kta zorluk çeki ordu. delerin f1r.aUnrı . g~~ıtnbli bır ribirini tutmadığı görülmüştür. 
~a .. Y . . surette yukselmıştiı. Şirket tarafından ~er sat.ıela-

Türku Balkanları tekrar isti- Vekaletten alınan emir üzeri- rında azami satı§ fiyatı tesbit 
la emeline kapılmaktan meneden ne fiyat mürakabc komisyonu edildiği halde bazı bakkallar· nak 
imil yalnız maddi imkinsıilık ile fiyat kontrol tefikilatı yarın- liye fiyatlarını ileri &Urerek te
değildir Bunda yilksek bir ah· dan itibaren bütün faaliyetlerini kerin kilosuna bir miktar zam 
liki ~ipin daha büyük" bir gıda madd~eri Ur.~ıine teksif yapmak~ırlar. Fiyat mUraka-

p edeceklerdir. Komısyon yarın be komısyonu gekere de azami 
rolU vardır. &ki fatihler naza- Ticaret Müdürfüğünde fcvkala- Batı§ fiyatı koyaca.kbr. 
nndn. hak kuvvetten ibaretti. de bir toplantı yaparak fasulye, Gıda maddelerine 1&bi fiyatı 
Galebe eden bir kavım mağlftb mercimek, ynğ ve pirince aza- k:.onulurken bir tanafd~ da .§M· 
kavimler Uzerlnde hükilmran ol- mi salı§ fiyatı koyacaktır. MU- nmiz hududlap dahilin8ekı gı
mayı pek tnbü ve meunı görür- t.ea.kıb toplantılarda da. ~ğer da ma~eleri mevcudu .tetkik e- 1 

dil Bu te1Akkini hükUm sürdü· havayici zaruriye D?addelerı ele clileeektir. Bu suretle Ticaret ve-
. n alınacaktır. Satı§ fıyatlan ~ iAletine bafJanaeak olan iaee 

tu devirde bile Türkler mağlfib bit edilen ınaddeler teekilatm ~kilibnın gıda maddeleri at.ok 
kavimlere kareı dünyanın en bil kontrol servisi tarafından 8lkı ları \-"Ücude getirOOe#i mman • 

Vaziyeti 
Yunan - ltalya har· 
binin son günleri 

i Yazan ı HiKMET ILGAZ 

AjuıSlaı- ingiliz filoewaua 
Adriyaüğe girerek Armvud
luk hillerlni bombardmıan 

eüiğlni haber ~erdJ. Mannam 
denizi g~ o1u ot ... 
nato boğumdan uri bir fi. 
lanun ~ ginnfJ8I o kadar 
mtlhlm bir hidise telikkl ec11J. 
miyetiilir. Fakat bnfeaaa mayin 
lerte, denizaltı gemllerile; sahil 
ba&Uyalarilfı, hav~ kuvvetle
rle kapatılc1ığı dUşünüleıook 
lana o 99ID8G' bu hidlsenba 
blytlk bir nıuvaffaJdyd: 'Oldu
la neUoeııllne vanhr. 

~ ~rinden bglBa 
(lonu sayfa 4 eDtun 4de) Hüseyin Oabld y ALÇIN bir surette kontrol edilecek ve liLrda bugUnkti caulardan isti-, 

(lonu .. yfa & .Otun 1 de) gıda maddeleri ilzerilıden ibti- iade edileooktir. '----.------~' 

Büyük ?Utan şairi Namık 

Kemalin doğumunun 100 Uncu 
yıldönümü diln, bütün meml -
kette çok parlak merasim ve te
zahuratıa kUtıanmı r. 

Bütün okullardn., halkevlerin
de, üniversitede yapılan mera -
siml re binlerce vatanda§ işti -
rıı.k etmiş ve bu merasimler bü

layır ile tonınımuıı ilü kızı ha
zır bulunuyorlardı. Bunlardan 
bauka vali ve belediye reisi Dr. 
Uıtfi Kırdar, Harb Akademisi 
komutam ge l Ali Fuad Er· 
dem, iinivenDte dekan ve profe
sörleri yer almışlardır. 

A Nueku 
Saat 14.30 da üııh-enıite rek-

törü kırmızı bir bt\yrakla süs
lenmiş ktirsiiye gelerek hazıı bu 
hınanlan hep bir ağızdan İ!=:llk
lil mnr ı söylemeğc (tavet €t • 
mı ve mutt> ılx>n mera imı a
çarak demio1.ir ki: 

"- Namık Kemalin yüzii: eli 
yıldönünui mtina.oobet.ile yap '..n 

( 6cnu sayfa 6 •tltun 2 de) 

yUH vatan şairinin yüksek kıy- ----------------------

met ve faziletile mütenaaib bü- ''Namık Kem I ,, 1-yük te?.8hürata vesile o1muısttır. 
"üniversitede 

Dün saat 14.30 da. ıüniversıtc d •• •• •• k 
konferans salonunda yapılan u ş u n u r e n . . . 
merasime muazzam salonu dol-
duran kesif biı talebe kalabalı· 
ğı iştirak etmiştir. Salonun ön 
kısmında Namık Kemalin toru· 
nu bayan Bcraet Savut ve geli
ni Bayan Celile Alı Ekrem Bo-

Milli Şef 
• 

lngiliz büyü 
Elçisini 

kabul etti 

'1 

Ankara, 21 (a.a.) - Reisi
cliınhur lsınet lnonü dlliı öğ-
1 Qen sonra saat 16 da Çan
kayadnki köşklerinde tngUte
re buyUk elçt5i Sır H. Knatch
bull - Hugesscıı'i kabul bu-

yurmu§lardır. M.uliıbtta BaJ 
riciye Vekili Şükrü Saraçoğ-
lu da huır bulunmU§lur. 

BULGAR 
MECLiSI 

Yahudiler aleyhin· 
de şiddetli kanunlar 

kabul etti 
Sofyn 21 (a.a.) - D. N. B. 

ajansının hususi muhabiri bil
diri~ or: 

obra ' • milli korunma 
,· :r.aker ~;, mühim 

ılc gece yarısı 
ı.mi ıt 

(Sonu sayfı 5 aütun 1 de) 

YAZAN: 

A. N. K. 

Dün1 Namık Kemalin yüzün
cü yılı münase'OOtile yazılan ya
zılş.r1, söflenen s&lcri okuduk
tan sonra, kendi kendime dU
eUndUm: Niçin yilz seneden beri 
Namık Kema.1 çapında bir edib, 

bir · mütefekku·, bir tarihc.ı le
tişrncdi? Namık Kemalin genış 
bu· alın, parlayan g ·zı"r '" Fert 
bir nıhun keskin hiddeti ul" ka
barmış siyah liiylü de' çehr('Sİ
le en yük ek nısh Uerinden bi~ 
rinc ulnsan fıkil' mesherinuz na
sıl oldı; da, ondan .sonra, deı POO 
d rece kiiçOlen bir takını bt .. 

(So; ı ~yja G stdu>ı 1 <le) 

SABAHTAN SABAHA 

ltalya için 
felaketli 
bir puan 

Adriyatlk 
denizinde 
lngilizler 

lııgilizlerin GlricJcleki c1eniz üslerbMlen lsdfade eielek ~ 
hücum ettlkJeri nıevldleıt göstttir .. 

İtalyanın en bUyük hatası lan vermeleri ohmıtb.tr. Eğer 
Yunanistana hücum ederek ln-ı Yunanistan lugiltere ile iebirliği 
gilizlerin eline en bi\yi.ik fırsat- (Sonu U)'f• 2 aut.un a dı) 

• 



Bullabhai Desay, Bagvan 
Da tan d ha muasır 
liir simadır. ÇUnkO o 
bugUnkU Hindi tanın 

temelini daha Garbdan 
gelen ideolojilere göre 

kurmak ister. 

Bagvan Das hareket adamı 
değildin. Ona umumi mana.sile 1 
"Lider,, ismi de verilemez. Pa
kat daha evvel dediğim gibi 
Hindistanda tematt ettiği muay
yen ve esaslı bir zihniyet var
dır. Beni en çok alakadar eden 
noktası "Sinekli Bakkal,, daki 
''Vehbi efendi,, örneğine ~k 
benzemesidir. Muhit şart.lanmn 
verdiği renk ve hususiyete rağ
men galiba insanların arasında 
tedavül eden bazı fikir ve iman
ların mahiyeti hiç coğrafi de
ğil. Ba !\an Dasın bizim "mis
tik,, 1 rden bir tek ba.<Ucalığı 

var: O daha terkibi, daha tah
lili, daha. iman ve düşüncesine 
bugünkü ihtiyaçlara göre sekil 
vermeyi bılmiştiı'. 

• Dr. Bag• an Das Benares me
busudur. 

Bullabhai Desay Bagv::ın Das 
tan dalı muasır bir simadır. 

Çiınktl o bugünkü H'ındistn.nm 

teınclinı daha ga.rpten gelen ide
oloJileı e göre kurmak ister. 

Bullabhn.i Desay 935 (le kon
gı e partismin reisi idi. Siya.sete 
yeni atlmışb. Daha evvel Bom
bay sehrinin en parlak ve en 
çok paı kazanan dava vekili 
idi. Bu yeniliğe ve Hindular ara
sında riya ete gecebilecek ka
biliyette adamların sayısına na
zaran bu intihap onun ne ka
dar emniyet ve şöhret kazan
mış olduğunu isb!ıt ediyordu. 
Fakat biraz da Bullabhni Desa
yın temsil ettiği akidenin 935 
de hakim olma.sının tesiri ol
muştu. O sene Hindistanda Li
beral ve Kanuni bir hava esi· 
yorou. Beni -alakadar. eden ilk 
şey onun isminin arkasındaki 

(Bay} ~adası oldu. Bir gün sof
rada sordum: 

"'- İsminizin m.a.nası nedir?,, 
.. _ Kalan çocuk. Anam ba-

bam benden evvelki evlfıtlarını 
Jıep' kaybetmişler, onun için 
uzun ömür1ü olsun diye bana bu 
ismi veı mişler.,, 

"- O halde,, dedim, "sizin 
adınız Durmuş. Biz de Anado
luda çocuğu yaşamıyan anu ba
ba oğullarına "Durmuş,, ismini 
koyarız.,, 

Aramızda onUD. adı "Dur
muş,, kaldı. Faka.t bana Ana
doluyu hatırlatan ve özleten o-
nun sade sesi değildi. TavnJ 
düşüncesi, sesi ve bütün bunla
rın fevkinde her şeyde göster
diği ölçü. Konuşurken her za
man mühim olan şeyi mühim ol
mıynndan derhal ayırır, fikirle
rini vakaya, müsbet hadiselere 
istinat ettirir, cesaretle ve açık 
bir ifade ile meramını anlatır. 
Gayet nz konuşur. Kimseye dal
kavukluk etmez, fakat itirazla
rını terbiye dairesinde yapar. 

Bu itidal ve sadelik kıyafe

tinde de görünür. BeyM örtü
lere sarılmış, ayağı çıplak, san
dal giyen Hindu ekserlyeitedir. 
\'e onu derhal kuvvetli, hatta 
müfrit nationallst olarak tasnif 
edersiniz. 

S.\..R :Ul 

YAZAN: 

HALiDE EDİB Büyü arm tec-1 50 Yun n genci ! 
rübe hazırhkları dün akşam o. 25 

Arada arkasında Avrupa usu
m esvabı olan gördüğünüz Hın· 

DiYOR Ki: 

izmitlilerin lzmit Ma

tarn mlanıyor _Yunanistana gi ti MüdUrlUQUnden 
dilekleri 

ünakalat Vekili 
dün akşam 

Trakyaya gitti 
• duyu size Avr.uparun mUfrıt ---•--- Şehrimizde bulunmakta olan 

mukallidi diye gösterirler. Bul- Alarm düdükleri tezyid Yunan teb alı gençlerden 50 ki- Şehrimizde bulunan M-UnaJm.. ---
Jabhni Desay başına Gandhi be- olunuyor şilik bir grup dün akşamki kon- lzınitten almış olduğumuz lat Vekili Cevdet Kerim lnce-
resi giyer, arkasında önü sıkı -<>- _ vansiyonel trenı1e Yunanistana bir mcktnbda İzmit okulların- dayı dün de Vekruete bağlı m1l-
Uikli bir setre, ayağı.oda sıkı po- gitmişler ve ista.syonda hararet- dan bazılarında henüz ~oba müesseselerde tetkiklerde bu-
turlar vardır. Bu orta sınıf Hin- İstanbul \"İlayeti seferberlik le teşyi edilmişlerdir. kurulmamış olmasından sika- lunmuş ve saat 22.35 de Edirne-

ull bh . müdürlügu·- """'"'rımizdc yaınlacak Son fcye7.anlar dolayısile Yu- t d"l , te bilh y ye hareket eden konvansiyonel dunun klyafetidir. B a aı ~.... nan hududundakı· 11atlann bı"r ye e ı mu ve assa u- h · 
ktif ""~;F ıarm t.ecriibele- k ı> ·lk k l d trenile Trnkyaya areket etmış-Dcsay ne modayn. ne de ecre.va- n ve ~· a k b ld • d y l arı azar ı o ·u wıa evanı 

ri hazırlıklarım tamamlamak ısmı ozu ugun an unan ı eden talebenin bu soğuk kış tir. 
na kendini kaptırır. O memleke- üzeredir. Alinn esnasında kulla- gençler hududa kadar trenle git günlerinde üşümekte ve has- Vekil dün İstanbul Mıntaka 
tinin medeni fakat daimi olan nılmak üzere yeniden birçok a- tikten sonra Yunan hududundan talaı,makta oldukları zikro- Liman Reisliğine gelerek saat 
gösrerişsiz evladıdır. larm düdükleri sipariş olunmuş- başka vesaitle seyahatlerine de- lunmaktadır. 15 e kadar meşgul olmuş ve bu 

B U h · "zdek" vam edeceklerdir. d t k · Bu gösterişi sevemiyc.n in- tur. u sure e şe nmı ı a- Bu mektuba göre Maarif meyan a stanbul Mınta a reıs-
sa.nın yüzü de pek hatırınızda lann düdükleri (300) e ibiağ o- --:ıtoc-- Müdürliığüne vaki olar..: mü- liğine bağlu bulunan diğer li -

lunacaktır. Bunlardan bir kışını • ·ı· ı· ı tta akınd b k manlarin faaliyeti hakkında da 
kalacak bir şekilde değildir. Ba- ıngı iZ ıra ar nın racan y a so a uru-mühim polis nok lannın bu - · lacağı söylenmiş ise de, ara- alakadarlardan i?.ahat almıştır. 
riz olan bir tek nzası yoktur.. lunduğu )'erlere konulacaktır. dan bir havli zaman geçmis Vekil burada armatörleri de 
Beyaz kirpikleri nrasındakı göz- Alarm t.ecrübeleri, bütün ha- bedelleri öde11 i or olma.sına r~ğmen bunun he- kabul etmis ve Türk vapurları-
Icrin millayim ve dost nazarları zırlıkların ikmalinden sonra ya- nüz mümkün olamamış \'e ço- nın iç hatlarımızla ecnebi lirnan-
vardır. Tavrı ne fazla mahcup, pılacaktır. Alimun icrasında ha P:ransaıun işgalind<.'ll cukların ise soğuğa dayana- i lara seyahatleri esnasında gerek 
ne de çalımlıdır. Ve en ziyade va '·aziyeti de gözönUnde tutu - lngiltere hükumetinin verdiği ıyara.k sık sık hastalanmakta armatörlerin menfaatine ve ge-1 
sesi Anadoluluyu habrlatır. A- lacaktır. He-- karar üzerine memleketimizde bulunmu;?lard.ır. rcltse hizmetin icab!anna dahtt 

de toplanan İngiliz liralarının Mektubun sonunda İzmit uygun bir ı:;ekildc hareket etmek nadolulunun sesi nasıldır? Ka- Alhn fiatları bedelleri salı giıniınden itibaren Maarif Müdürlüğünden, İzmit için alınması lazım gelen tedbir-
im ve kulağa hoş gelen def:ıiş- tediye edilecektir. Vekaletten okullarına bir an evvel soba ler etrafında kendilerile görüşe-
miyen bir ahengi vardır, perdesi yükseliyor l:)u hususdaki emir dün 1:erkez kurulmasının temini ehemmi- rck bazı direktiflerde bulunmuş.. 
değişmez, yükselip alçalmnz. ~an~asına bildirilmiştir. yetle rica olunmaktadır. tur .. 

Altın fiyatları el'an yüksel -
Daim yava.s konuşur. Sözlerinde mektedir. Dün bir altın 22 lira Merkez Bankası paraların tev- YJt;~İ SABAH - Olsa olsa Vekil buradaki tetkiklerini 
ve fikirlerinreki ölçü sesinde en 70 kuruştan muamele görmüş- zii esnasında izdihama mani ol- soba borusu gibi saçtan ma- ikmal ettikten sonra İstanbul 
çok hakimdir. Bu, içinde hi<;bir t.. mak için bazı tedbirler almış - mfıl malzemenin kolayca te- posta telgraf m~rkezine giderek 

;ur. tır. Bp.nkaya İngiliz parası yatı- darik edilememesi yüziinden muhabernt işleri etrafında ala-
kuvvetiıı yenemiyeceği hürriye- ran1arın 140 kişilik listeleri ya- §imdiye kadar g~ciktiğinı zan kadarlarla görüşmüş ve biitün 
ti taşıyan insanların sesi! pılınışbr. Bu listelere matlub ve tahmin ettiğimiz İzmit mıntaka şubnlerinin faaliyeti et-

Hülfısa Bullabhai'yi dinlerken olanlara banka tarafmdnn birer mekteblerinde soba kurulma- l·afında izahat almıştır. 
gözümü kapar ve muhayydemi HA mektup gönderilecek, herkes bu sı işinin bir an evvel iknıail, Cc 1 17" • 1 d 

mektupln. bankaya müracaat e- hiç şübhe uok ki, İzmit Maa- \"Cet '\.cıım nce ayının 
kullanırsam Kırşehir, Ak hir, J • •• 

1 
Trakyadaki tetkikle~i üç ~ 

Ankara vesair herhangi Anado· secektir. rif .müdürlügünce de muste - kadar devam edecektir. Vekilf 

ı l • . f l"'k 1. Tediyat İngiliz liralarının top. zemdir. Ancak kış mev&imi- avdetinde l~larıbulda kısa bir 
lu schrindc, tahsil görmüş, görr ta ya IÇID e a et 1 !andığı gün cari olan kur fü..e- nin iyiden iyiye hüliil etmiş ol- I miiddet k~l'dıktan sonra Ank _ 
müs geçirmiş, bilgisi kitaptan bı·~ puan rinden yapılacaldır. dut;runa göre de sobasız ilk 

--•0«-- mckt"blerde mı·nı·mı·nı·ı,,n· 1·1. 1 raya. .hareket ed cektir. 1 ziyade tecrübe ve ölçüsüne da,- "" "' · 
b . d lul il k !'liİtmemek için hmit Maarif t -- ---r-" · · .,.. · · yan n ır Ana o u e onuş- (Baı t~rafı 1 incide) Bomonti bira istihsa- " M d 

tuğuma inanabilirdim. Diyebıli~ Y,apmasaydı İngıltcre, Yunan ~~dürlüğünüo. muhali..müm· en eteSı:r taştı 
dal nda.ri hel G' "d d · l"'L :ı= ·ı ı•t 1rilıı .kılacak bıl' g~ıyrct. ve 1 , . dim .. Diyebilirim ki 1biZim Ana- a an ' c ırı a asın- an u mı yon ı reye himmetle nevalnsmı ikmal e- . 

dolu orta sınıf örneği bir genci kdaaran dın:~fad~-~~ecmn ~e hal~layda~ . çıkh· decoğini ümid ediyoruz. Sök~ 21 (a.aı. )< - Günlerden 
Oı·~l' d'd k tu crl" ı. .._ ~ bcI'i ckvam etmekt .olıuı şiddet-
~.or a 0 u ~ Y 1 ,uaı;sı- bu ~adar ~ramazdi. . . tnhisarların Bonıonti bira l _ li yağmurlardnn bilö-'iik Mende-

na Anglo • Sakson ha~ını ;ıa~ ı Keza,~ İtalya )?"unanı.~- fabrikasının istihsali geç n se- Ekmek narhı 1 rcs ,taşmış ve ovaQu1...ııı mezru 
ve ederseniz aşağı yuka:rı. Bul... la htı.rbe tu~uşma.$ay.dı A'.frık~- ~eye nazaran bir misli artmış- Bu hafta belediyede ekmek! ve·~ayp mezı:u ~ıs_nunı su altın· 
labhni Desaya benziye.n bir öziJ ·d~ bu k~ fen!t. bır mcvkıc t.m fzmirde bulun n dinlendir- narh komisyonu belediyede top- da bırak:mıştır. Bırı:ok koyun 1 
nek hasıl olur. d?uı;lme_zdı. O~un )Çın ftalyanın me tanklanndan bir kısmı Is · • . . . . ve hay\•tı.nat mahsur kalmıştır. 

Bu adam ruh iklimine o ka(lar -8 bir:\ncl~nde (yanı bundan tanbuio. nakledilmiş ve Bomon- lauarak. narh ~vazıyet~nı lotk}k • 1taTimr '\•(l B0lme 'dalyanlarında 
,elli dort gfin ewen. ~i~ ~ya- ti fabrikasına yerleştirilmiştir. e?ece.~t~_r .. ~ugd.a~ ~ıy~sasın?a çok 7.at1\r \ardıı·. Mahsur bulu.-j 

yakın .idi ki Hint.par.lame.ntosw ·rısı Yunan Ba$ve'kılını uyandıı·- So · .. bır duşukluk gönılduğti takdır-ı 11aıı 1ıayy9P.fit ~\lı.Yıklarla ta:µı_ı,-
na sırf onu diniemek için git'7 tm::u;ı keDdisi icin nek ·uğursuz n .raka~lara go~ ~eçen ~ne d k k b ru te nat va kt -~- K .. l ı ·· k 1:1.1 

ı'"" ot'· F 3 mı!yı;m lıtre olan ıstıhsal mık- e C me nnr 111 n nz . • ma auır. 01 er ~ muna a 1ı 
tim. 1 ~ "ı" u~ u~. . ,. • darı ou sene 6 milyon lit1 eye bıtncaldır. kesılmişl·W." ' 1 

(Arkası \ar) ~nlya ~denı~dc m~rJtezı bı! çıkarılmıştır. 
.. _ ı , f\•azıye~tellir. t'~gı~terenın . ~t'bı tdare tevziat servislerini ıslah 

1 MUTEFERRIK M· ~Akdı:_nıme ~Ssii .k~ıı.m.ştı. etmiŞ ayrıca §işe stokları da 
.J ,Şarkı Akdenizdckı · us}erı de ~: d t' · ı· f1 al d d~ ~ ·• ·ı k \>ucu e ge ırımş ır. 

General Refik Münir .~~ ı::.,P gcmııerI::~:aan . B_u _if:!barla ?nüınüzd~ y.az mev 

d .. .. ··ıd.. 1 ~ lk ltal lin kadı!r sımı ıçınde bıra daclıgı halle -
un gomu u .. i~;in nn~~~~~ h;:~emne- dilecektir. Siyah saplı kulaksız Toska ~Bıçak 

Şehir Meclisi azasından ge - ri Libya.ya .ı;any-01'1 limanlara 1 BELEDIV..EDE J 1 
1 

neral Refik Münirin cenazesi :~iıiyor, sonra: lngU~ gemilerine 11 k f •• d d 1 

dillı nskeri mernshnle kaldırıl - görünmeden re bu gemiler İt.al· y "d b dde a aya QOV e en· ayırmış Ve ... 
mıstır. Ceria.zed~ Yali ve ~I~ \yan suiaruıaı varmcıya kadar .ent en azı ma • ·· ı · . ·.... · 

diy7 Relsı ~).oktöhLütfi KırÖatt, '<gene gerj dönüyorlardı. . }e;İn azami satış fiyah Bun.r:an b"ır ın"u"dd"l C"Vel }l"' b • l l .. '. • ... . 1 ,, ı 
şchıl' meclısı ~rı ve merhu- Giriddc lngilizler Us sahibi • aı: .. • '\.Uf aga ll ('rC'v~ gcçmış er. 
mon akraba ve öostları hazır olunca ttaJyaya bir hayh yak- tesbıt olunuyor Merdivenköyii civar;ında k('sik Uzun'caçayırdan 'cl'kacakları sı-
bulunmuştur. · K'ederli ailesine · ırı• tıiar ve 1taıyan münakalcsi bir baş bulunmuş ve uzun za- ı ada ~trnıtaftmın"'ttptesti 'gt>l-
taiiyetlerimizi sunanz. bJ. y!ii?iden sarsıldı. Şimdi ancak . füyaJ mürakabe komisyonu, tnan katili ele geçirilememişti. mış.' Mc\tliıd ''isag · ')'aına< ·a tırt 
---~ ı pek mahdıft nakliyat yapa.bili- eller.inde sadeyağ, pirinç ve fa-, bün birinci ağır ceza mahke- manıp •or:ttia <"ekirilekle rakı 

Noel münasebeti le , yorlar ve bu nakliyat da ikide sUlye bulunanların ,l;mnların sa- qıesinde bu korkunç ve kanlı içerken Mustafa ~a 115inı 9iti
:bır sekteye uğntyor, !ngiliz ge- itış fiyatlarını havı bir r be- vak'anın muhakemesine ba!-l- rip yanın ı gelmiştir. Mevlfıd 

ihracat azaldı ı mileri taratından imha ediliyor. )annamcyı komısyomı, vermele- lUındı. Sl)çlu Üsküdar temizbk şısectei1 bh• lincan doldurup o-
Fakat .üç gece ev:vel tugilizle- ri· mecburiyetini bildirmiştiı·. am~lesindeıı ve Kastrunoninin na da vermh; .. · Bir.. bir daha 

Noel münasebetile son gün - rin Adıiyatik denizine seferleri ıZannolunduğuna. gfüe. komis l\faı-.tz köyü ahalisinden Mns- dcrkcn Mustafa ~athoı:; olarak 
lerdc harici ticarette durgunluk ~!talyaya vurulan darbelerin en yon bu maddelere azami satış tafa idi. Mahkemed~ bütiin oracığa uzanmıştır. lşte bu sı-
başlamıştır. Çünkü noel hafta- a.ğıo olmuşb.ır. Çünkü üç tara- :fiyatı tesbit edecektir. vak'ayı ve polis amirliğinde raaa Mevlüd tecavüzünü tck-
lo.rında Avrupadaki facirler fa- :fı deniile muhat olan bu .koca Çavdar ekmeği bulun- verdiği ifade ile sorgu hakim rarlamak istemiştir. Fakat başı 
aliyetıerini tatil ettiklerinden yanm ada bir denizınin,· yani , be mliıldeiuınuınisi huzurunda- dumanlı oh n Mustain, gözleri-
şehrimizdcn mal sevki de bu se- 'Adriyatiğin brr İtalyan gölü ol-

1 

muyor mu 1 ve itjraflarinı inkar ediyordu. ni hi<ldet biirüyerek derhal ka-
bcble dur_muşt.ur. Noel.den sonra dugun-a 1,anidi. Bu denizin ag-_ Belediye Sıhhat İşleri Müdür- Fakat bu arada bir vanılarak ra saplı siyah Tosk'.a bıc;ağmı 
daha genıs mıkyasta ıs yapmakt 'zını Otr~t bcıo~ını kapayarak lügi.İ, tktısad Müdürlüğüne bir bazı noktaların üzeri~1de ısrar cekerek bir vuruşta Mevlfıdu 
mümkün olacaktır. · !tutmuştu, karşı sahilde h.rpa- yazı ile piyasada hastahanelerin ve itiraz eyliyerek itiraflarda yere yıkmıstır. Sonra ceketini 

Dünkiı ihracat ancak 30.000 vutluk elinde idi. , ihtiy~cma k.fi gelecek kadar da bulunmuyor değildi. çıkarıp kafasını gövdeden ayır-
lira olmuştur. Bu meyanda Ru- Fakat bir taraftan Yunan çavdar ekmeği bulunmadığını 'I'utulan 7.abıtlarJa suçlunun mış ve cekete sarmı~. Kafasız 
manyaya kestane, Bulg-.ıristana adalarındaki üsler, diğer taraf- bildirmiştir. lktısad Mü<lürlüğii ilk itiraflarına ve iddianameye vücudu da soyup don gömlek
balık, :Macaristana iç fındık, ~e- tan Yunan lntalarının Arnavut- tetkiklere başlamıştı;r. Piyasada göre cina:ıet ~öyle olmu tur: le biraz ötede taş ve çalıların 
vcçe deri ve tiftik, itn.lyaya deri, hıl,{ ~Herine doğru yürüyüşü kafi miktarda çavdar ekmeği "Kasta~puioen iş bulmak altına örtınüştür. 
ls.viçreye tiftik gönderilmi$tir. ln1:ırilizleti Adriy1t!.ğe do. sok- bulunmasını femin edecek ted- ü:ı;~rc lsta.nbula gelen Musta.fa Ceketi ile başı da alıp yoluna, 

--ııoc- muştur. Vakıa 18 ilkkfuıun ge- birler alınacaktır. Ü'3küdar temizlik işlerine gir- devam etmiş ve iki' yiız metre 

Keten tokumu El.atla~ cesi yapılan seferde İngilizler, M AARi F De meğc muvnffak olmufi ve orada kadar tepeye tırmanıp orayu da 
Bqri, Draç limanlarını ziyaret kendisine Fntsaiı .Mevliidu ar- papuc;larJa ceketi, pantalonu 

r " süratle yükseliyor \'(' Avtoqyayı bombardımanla M k hl d s.. kadaş edinmiştir. Bir müddet saklamıştır. 
Yen 1 Sabah rı iktifa etmişler ve geri dönmüş- e te er e omsctr sonra Mevlud ile birlikte l{a- Ceketteki meşin cu,:danı için-

Arpa piyasasında son günler- Icrdir. Fakat bu ilk adlmdır. Ar- t tir dıköyüııde Paris m~hnllesinde deki 36 lirası ile alıp, başı da 

11 im Köşesi 
Y..uan..: 

Prof. .Safih Mu -
Keşifler, ihtiralar 
Makineler aleminde 

bir inkılab 
-0-

-2-
Elektrik kaynağı 

Tecrübe sahibi mühendisler, 
maden mütehMsısları, makine 
ressammn, modelciler ve dö
kümcüler birbiri ardınca bir ta
kım zorluklarla karşılaşırlar. 

Hazırlık devresi nylar sürer, 
nihayet madenin döküm san.ti 
gelir. Dökümün yav~ ynvuş 80'" 
ğuması ve temizlenmesi için yi
ne birkaç gün geçer. Döküm 
içınde çalaklann bulunup bulun
madığı muayene edilir. Beı eket 
versin röntgen cihazlaı ııı . Bu 
hususta imdadımıza yetışır. 
Bundan sonra dökiim makine 
atelyesine scvkedilir. 

Atelyede bu makine pnrcalan 
torna, planyc ve hreze tczgiı.Jıla
nnda muameleye tabi tutulur. · 

Döküm esnasında kum 'eya 
pulların erimiş madene karıRma
sından dola) ı bazı noktaların 
sert oldükları görülür. Atclyedıt 
bu arneliyelerde parçanın icinde 
bir kovuk goı ünür. Paı anın en 
sağlam olm ı ı icap eden ııohta
sında bir cırl,ur, hastalık görü
liu·. Bu kad 11:· işten sonrt par
çalar- rcda dilir. 

Aylar gc~er, dökümhanede, 
atclyade bfrcok mastaflur yapı
lır, nih;ıyct •mekler hep boşa 
gider. Belurun biiyüğü, bu rizı
koya yeniden katlanmak lazım. 
Bakalım sonraki döküm nasıl 
olacak. Birçok emek ve para 
kayped\lir. Makine bahah)a mal 
oltır.J~unıı blr çare yok mu? 
!tim ve mühendislik buna <;aro 
11rar. Nihayet ça1·eyi bulur. Na-
sıq . . 

Ağır l 1tfü tridc • kullanılan 
türlü türlü şekiUerde çelik par
çalar \'al'. Bunların mihaniki ve 
clcktriki vasıfları yliksek olma
lı, buulaı· h~m mukavim olmalı 
ve hem oe kolay işl~nebıhMli, ' 
o!-si - ~setıl ıı veya oksı - hid
rQjen şule~ ile kolay kesilmeli 
J<;baçiı iste.nikn standardlara uy
gun {liitım~1i, bökümdcn sonra 
maden za) iatı nsgari hadCle bu
lunmalı. 

1Ştc bu noktaları göz önünde 
tutan mtiteha :ıs.tar artık doltüm ı 
iı:ıledne bir nihayet v riyorlar. . 
Attık pivasada istenilen meta-

. nette l ~ha ubuk veya . dığer 
şekiJİerde cclik parçalar sablı
yor. Bunları kesip ekliycrck ma
kine paı~a1 ırı yapmak dbküm
do:rı da11d ·kolay olduğu gibi dn
hn ucuz.; mal oluyor. 

~-eni tcktıjkte kalınlığı 20 san .. 
timetreye l:adar olan Jh•rçalar 
bir milimetreden az hir hata ile 
~ulc vasıta il" kesilıyor 

~ure n.- kesilmiş parçalar bir
birine elektrikle kolayca kaynak 
ediliyor. Kalınlığı 1,2 santimet
re olnn <;chk levhalar sule va · 
sıt~ile dakikada 10 santimetre 
süratle ve 5 saııtimelrclik lcvha
la r ise 20 santimetre .sül'atle ke
siyor. Bu parcalar otomatik olan 
elektrik kaynak (ark) cihaila
rile pek süratle kaynak ediliyor. 

Şimdi bu usulle makine pa_r
çaları . yUksek binaların çelık 
karkaSian, hattiı. muayyen uzun 
luktaki çelik köprüler yapıl -
maktadır. 
Bu suretle bir alay zorluklardan 
ve israflardan kurtulunmuş olu
yor. !ııtc bu inkılfıp ta ilmin ve 
miihendisliğln endüstriye yap
mış olduğu büyük hizmetlerden 
biridir. 

Sivasda kar 
Sh·as, 21 (a.a..) - Çoktanbe

ri açık giden lıavalaı· bozmuş 
sabaha kaı-şı kar yağmağa baş
lamıştır. Şehir tamamen karla 

TUrklye Ecınıbl 

de bir gevşeklik başlamı§tır. ll1- tık Adriyntiğin ağzı açılmıştır. a 1 Resmiyeye aid evin bir odası- daha ileriye yeni stirülmiiş bir 
racat tacirleri satış taahhüdle- Burnda, hatta Yun&.nlılar ilerle- Maarif Vek8.leti orta mektep nı kiralıyarak ikisi de burada tarlaya gömmüstür. 
rine göre açıklarını temin ettik- dikçe Arnavutluk sahillerinde ve liselerde sömestr tatilinin yıl yatıp kalkmaya başlamışlardır. Bu islerden sonra acele geri
lerinden piyasa gevşemiştir. Son İngiliz donanmasına mükem- başında başlamak üzere 8 gün Bu sırada Fatsalı Mevlud; ye dönen Mustafa odalarında 
satışlar 7 kuruş 5 paradnn mu- mel limanlar ;u~un~, .~?.ri- devam etmesini kabul etmişJ._ir. Mustafaya birkaç defa münnse- bulunan Mcvliidun yorganını 
amele görmüştür. Buna mukabil 1 ya tik artık ta ya ıçın yuzune Sömestr tatilini müteakıb mlk- belsiz tekliflerde bulunmuş ve ve yatağını da alarak yorganı 
keten tohumu fiyntlari artmış- bakmak kabil olmıynn bir mez- teplcr bir gün ders yapacaklar betsiz tekliflerde bulunmuş fa- ı o kuruşa sattıktan sonra yol 
tır. 24 kuruş olan fiyatlar· 2nl baha halini alacaktır. ve bunu müteakıb 4 gün Kw·ban kat Mustafa hiddet ve şiddetli! culuk tedarikibe kalkmış ve 
kuruş 10 para.ya fırlamıştır. Bu vaziyetin Arnavutluk ha.- bayramı tatili yapacaklardır. mukabelede bulununca, bir dn- Akstı vapurile ve Karadeniz 

' örtÜlJ?lÜI? buhııım:ıktadır. 

SENELiK 1400 Krt- 2700 Krt-
IS AYLIK 7&0 • 1460 Jt 

SAYLIK 400 • IOO > 
1 AVLU( 160 • IOO Jt 

22 Blrınclklnun 19~ PAZAR 
22 Zilkade 1!5t 

9 Blrlnolkanun 1366 
Gün 357 ay 12 yıl: 940 • Kasım 45 

<Hn11 Oılle h::laıU 

2..30 7.28 9.-CS E.Eant 
8.23 13.13 16.23 YaNlf 

Akeıalll Yatıtı •-1ı: 
12.00 1.39 12.51 Ezani 
17.44 19.23 us Vasati 

DiKKAT 
&Veııl lıb•lt• a ılndN'll .. yuılu 

va ;vralc n .. redlleln edlhrı..ıa fa'• 
elunınaıt ve .,unlerıa latylt.ıtna~ ... 
•u dolayı ıaıı Wr .... ıtyet k.alt•l 
..-ıımu. 

-JtOC-

Fırsat dUtkUnU 
KlSmUrcUler 

rekab. ve -alnôeti i.izerindeki te- Sömestr tatili ilk okullarda 3 ha aralarında böyle bir vak'a yolile memleketine dönmüştür. 
tah - .. d".'nLli.. ttaı gun·· olarak kabul olunmuştur. geçmemiştir. Bu arada ikisi de ı 

sirini mm guç "6"u.ao. • - işden çıknuşlardır. 'F'akat ne çare ki adliyenin 
ya A.rnavutluğ8: ;ıalruz ?6ni7iien Tayin bekUyen ilk okul Bir gün :Mevli'ıdün Merdiven ve polisin gözü ve kolu onu o-
sevkiyat yapabılir. Demz kapa- ' · =muallimleri köyUndeki hemşehrisi inE>kçi raıla da bulup yakalamakta ge-

Bazı odun ve kömürdilerin ıunca aevkiyat.Elbdurur. lielAe IYu- Maarif Vekaleti bütün vila - ,·eyahud çqban HUseyin is - cikmemiş ve palas pandıras 
havanın sogu· ması Uzerine odun nan ordusu asan ve v on- d b. ek bı'rı"n"ı· a:hr cez" rnAhkemesınm· · 

el k .n...+-..lr Arn " yeÜ"""' bır" tamiın gönd",.,,rek min e ırine misafir cider " ~ .,... "7 ve kömUrli narhdAn fazlaya sat- yaya oyunca ""\oUI- av.u..- .......... ..... ... d b" k k ·- huzuruna "ıkarılmı"tır. 
Beled. ı •:..:._ k. Dönk k bulmak mı tayin bekliyen ilk muallimlerin ora a ır aç gece almayı ve "" :.r 

tıklan göriilmektedir. ıye u.trnı wır er - ,_::.__ ş h · bir ia bulmayı kararlaştırmıı:ı.. Buka:lıin bu ba..ı "kesen katil 
tetkikat yapacaktır. Diğer taraf karu da yoktur. miıw4nll.l ,sormuştur. e rımiz- ~ ~- d9 d 1 ek 
dan Firuzağa Hamam caddesin- , · lngiliiler Dönkerk'ten 350 bin de bu, kahil muallimlerin 300 ta- la.r ve ertesi günü Yoğırrtçuça- için gelecek celse e in enec 
de 81 numaralı dü1ddinda Meh- kişiyi, deniı!ere hakim ~lduklan ne olduğu tesbit olunmuştur. Bu yırı başındaki d\jkkandaıı 49 olan ~hidler ne diyceP.lder ve 
medin narlıdan fazla fiyatla kö- için geri çekMilmişl~. Ama- ağı-etmenler taşraya gitmek i luk bir takt ile helva ve kabak daha ne korkuı~~ •. ne kadar vali 

m
'""-- sa++-m ··•"rillmiiştür, Meh- vutluktaki ttaıyan ordusunu tediltloıi tnkdlr<le Maarif_ Ve- çekirdeği al tak yolu düzül.. şice har~ketlerindcn J:>a.hsede-

mbd oorl:.i ~yeya teslim o- .bckliyen a:kibet ayni olamaz.. Weti bunlan derhal tayin ode- m~letdir. ceklcr kimbilir. · 
· · BEHÇET SAFA ce!rtlr. 

lımm.uştur • 

• VENi NEŞRiYAT 

Namık Kema.l'in 
romanları 

Büyük vatan şairi Namık Ke
mali 'n doğum yüz yılı vesilesile 
Baha Dürdcr'in hazırladığı ~ 
Çığır kütüphanesinin ncşrebnia 
olduğu bu kita.bda, Cezmi ve !n
tibah romanlarının şahıSiarı. 
muhavereleri, tahlil ve teşbih
leri gösterilmiş ve kitabın başı
na kısaca Tanzimat romanının 
da karakter ve vasıfları ilave 
edilmistir. 

't'a.nzimat romanının çerçeve= 
.si ioind!(.Namık Kemalin roman 
larım ı:Qımek i8ti7en karilere 
t.avsiye ederis. 



• 

TÜRKÇEYE ÇEVıREN 

üseyin Cahid YALÇI yangın L. 

-70- füleşil< Arwrilc et •vl"tıcrl 

~uluna11 Lıtvınovım 

hcı ' K '\ rlığın<l n kcııdn ıl· 
ıu . ı ' bır ka h:ıftn .,nn 
Alın.> · J ı ycnı bir Sovyrt 

t ı ı.men gayrı t!' ı ad 
ve bır nezaket eseri ılC' rn.r· 
fJJla.ı m ı<ıı bır tesadüf eseri ılu· 
nı:ız Lf'hıstan ile !neiltert:ıun 
aula..<ım ı. ı, Rusyayı kendısınc I 
kar l'I bır· Alman taarruzu lwı -

1 
~tuf.undan kurtardıktan Rnnı 'l r ı 
tık ·mıııvetıni düşiınrnekle nı ~~ 
gul ol t•·:ık yerde ş~_dı_ yaln~zı 
.~ah si mt"nf aatlcrım duşurınıeb"', 
.IJ~!;'larh< bundo. hayret edılt>cd' 

1 
Of· \' ıt•lıl '. 
ŞJ v · 1 lııgı!lN e bıtaraf Bal -

tık l '\'ldlerium cref v h'ly i
yeh ı ı· n.rct J. ap,nak ~lt rıtli 

oln.ı iı ~ız:ı.k~rclcnmizın ıkt· 

be t J .u tütiii l bilinh Hlt-ı 
~er l n ... ıiılah.ııza.lara bıı .{ t • 

-d.ı ' t mıye v ~zdı Y.:.h 11 
... ~t:...11 11 m ı ldntmış o1abilır Lo-ı 
lııst.ın lJl,t .ı.ny f:ınm katolik Lc>h 
olmak an -ıyadc ortotlcıks 1us I 
olııu .ı ı ılı~ıııın Lclıist.an ta-: 
rıkıl.- Alıı1an ısttlusınn hu .ın· ı 
Ztb» t •ı-.kıl 1.!l.nekten myarlC' Sov
Y•·tl··rm Imde bulunması 'Rusv t 
iGm uulum bir mesele irh Oor · 
dun ıı c;ektl daima ihcınmi 
dahılırı• t! bır vak'a idı. F;geı 
Mo kov t B-.ltlk evlcUer;.,,:l" 
nufı ızwıu tckrnr i.ıde '\.'C t.:ısis 1 

e<lebilıt vt'.' l!kranyadll Alıu ııı I 
Draııı; Nach Osteniue on: r><'d 
vuru {P :rdırehilırsc Rl·ıı•h tPk· 

nır gurb • doğı n (Y('n .lttlmı11 ! 
olıırıi.u. ı 

lıazır h ılunuyord~ .Mu ıkl _ (.'•un'ıurreisi .R. Ru:r.vc! .. · n~ıli.ı-
d .... 

1 1 1 1 ı ert\ ö<lünc: im.rp m~lzcnıe,si w-
' hıç nlamaruğım ı:.ı < c ·ı . 1 • · · ·· .. .. . _ 1 n mesı ıa c UUU"Kl r,onı.,lmu 

\V gnı•r'ı sevdıın. G(•nc:l1!; 1ınd" v.11: \'f' ishat '•~uudinde v.., nacak 
D 

1 • 
re .. t '!l ı nnd ' alm::uıca lcılı- , ::ı urdum evi Je :, ,ı ~ın ~ ı. •il bir 

,il e ıır~tim. Drest o zam·•n j I om!';)u5~.., hc~l~an~i lıir '.i~sNün 
Alm.ır:yarun en ıyı op ıas:ına y111ar:ıg1 ~a.mrıı·ı. hrn~ttı \l': 
nıahk makla müftehir ıdı Şım - Bu lcim ", eğr-r yanımla hir 

• . 1 \ruı~m borusu \ı:..rs3., ~unı,?;ını 
h Loı d Bcrners olıın ve o taı ılı· sömlümıf'lu~ kOnıJ5usuua yar-

te l:ı.•ııir "' ayııı vamydte bulu· ıluu için h<P'il:'\ U nm3 lu< a, lıl'oıen 
ı.ı ı U r"td Tyıwlııtt-ı-my~ ıııde falu..r. Bor-umu parıısını ela kom 

Ur.e:·te R"'h'in bütün lei - mo- susıırzr1an is!.•mayi aldınJau gc-
i&'!ernıı (yo.nı musikı tcrimt ·ri- ·irmcz. an~hı söııdül· t-en son- ı 

rn horu hfthı lmllıımiahik·,~·k hir 
tı) ezbC'rlemıştim ve bunları hic~ halile ise tiCşcltkiırle inM edilir, 1 
unutnıtımıştım. Bcrlirnle biıti.m t~ ~er irnllanıla.rnı)ncak hir h~fo 
Ring'ı ıki defa aeyretmiştim' J go~mi~Sl', lrnmı,u hunu her lıa de 
Buııu 29 temmuzda Bayrcuth'i 

1 

gilri.ir \t bir yenisini cnnc~i 
ziyaret ıcırı hır mazeret olurnk l:Rklif l'<.ler.,, 
kull.ımlım Bıı zıyarct. hnkiki İı.;1-0 almn sulan <lur lumıası 

Ilzıı=n gelen efendice sözler. 
mnksn :.lım h:.ı.lomından, tam bir 

1 

Anca!c bu sözleri hir Avrupa. 
rnııvnifolnyct:sizlik teşkil etti. hiikümetirrin reisi tl~il, l>\ıtiiu ı 
Omy ı ;:;ıdcrken nngtc yer bul- hır cihanı tehdit .-<len bir ~an
nıtı ki a mü.,qkfilfıt çektim. Vardı-! •ınllım en uzalt malmlde lmrul
ı{ıın :!:ıman, Hitlenn, yc1.nında 1 mus bir "C!evll't hüyüğii soyleıJi
H.ıbb"uirop olduğu halde, Sıeg - !'.:-in' gcirc ' h:omşud~ti )'aıı~m,, 

rn 'lelesiıu!" ynnhm yeı ine daha 
frıed hattını zıyarct içın Bay - ;yulun hhu .ııhiplcrinin te1fış 
reuth'd<·n yrılmL~ olduğunu! gostcmJedm ·~i gönnemfYLliğe 
foy,lum. Onun Ribbentıop'lu bu ~cune!c:-iui.n re~aati dalın 7.iyu .. 
scvabatı nıeşum biı lıadıse idi.1 c!l' ı~;i1,e çarpm.t.ktıulır. 
Z1yaretımuı son günü, oğle<lcn l\'Ic<;elil, Alln•ı lmnısnn, Al,sa-

B tı , dö r T-.. l t 1 r:ıyllıı yangın çıhmı~ vo lmdur-
aonrn, _ayreu ı e ne u . .ı.' u rn 1 rnş bir rüzglt.rm liHnıkledi~i 
kc'ldı mı operada. ancak uzakta • ılt•vl••r bütun bir mahalleyi t.eh · 
g•ucc.lum. Bayreuth'de duyduh'llın 1 dit elmt'.ktrn:fü. Şimdi o dvar 
.Yegıl11,.' zevk VnUcyıie'mn lıari- 1 rn.J!rı at:t .. ~i giirmeııwl< i!;in per
kulfıdc ·urctte oynanmasını din ı dderini sımsıln kapamışlar dua 

ve 8"na ile mesguldtirler ıJc Fa
leınekton ve birkaç şahsi dostu tihlilor rüzg:inu s:ıvurduji;u la-
gormektcn, Siegfried WJgne..ı 'm vdrınılara lmrşı evlerinin llamla-
tngih~ olun son :r.cvccsile tanı~- rma ıslak lıalıta.r somıi~lt'l', tu
maktnn ıbaret kaldı. Imnhalıır lıazırla.ım~lar, hanca -

Boylf' olınalda. beraber, cger lar <·l<k hL•kleslyorJar. 
1-:htleı· benimle goriıı mck ıstc: • llö)·fo bir munzar:' lmrşL'imdıı 
ı::uış oL•mydı gi.ırüşi.irc1iı. Çtlnkü, Fatilılilt~ri hasiret ve tedbir:.iz-

1 
fddertmlen dolayı kimse ayıpla .. 

Bayrcuth de bulunduğumu mut- ya.maz nmma yangına civar ma-
1 ık1J habPr .hnış olması ıklıza lıa11e halkının tevel,kü1ünü de 
cdf'r F ıkat lııgihz .J fıri ile tc- neye hamlnleee~ini bilemez. 
nuH onun n&ırında oyunun EvYclkilerin: . w 1 
bit rnrçam ııı tc..~kil etrnıyonlu. - Nt• olur n olmaz, y~mur · 

gihi yağwı lm'Jlcunı görmiiyor 
Z.ırıneu .. rrnı, yakmd. atacağı a- musun? l"a7.la ihtiyat. göz <;ıkur 

ıııı ıçııı ııe gıbı munc sib hır ha- ıuaz ya! .. tlrmelerioe mukabil 
.harı" mtihah etmek Jıususundrı. berikilerin: 
hah:ı. k mu-sız bulunuyordu. Ha- - Kısmetinde olanın ka.~ıhrın-
18. ;atr ırıç tahtasını tL-dkıJc ile tla çakar! kabilinden Jlt~H·nlu•ra.· 
meşgukhi. Simrleri ınıtihaııdnn 1 oi hir ccvaıtfa ınuluulller suali 

lıarek(·t yapımınını bcld.iyor ya- Şu kadar \'ur ki Avrııpah konı 

~1 SARAil 

_, 
F'ilistine Mı;:;.ır;ı. ve Arulıh~lana 

sefer eden İngiliz gl'milerinın rıı
taları üzerinde tabiat korkııııc 
ve mühlik bir lrnya parçası ya
ratmıştır: P utellerya adası ve 
ne zaman Akdcnizdeki ıtaly ııı 
üslerinden bahsedilmiş olsa bu 
Pantelleryn adası ismi hazı kim 
selerin muhav:vilelcrinde Pnn
tellerya teshirJ ·imkansız 't' ln
gilız dcniz)lolları icin tchhk ·lcr
lc do:u bir lınlc haline gelmiştir. 

Acaba Pantcllerya hu dl.'t'e•'0 
mutili~, bU Kadar tüyJPr iırp:::r
tİCİ bir yer midir 't 

P.mtcleryayı romantik H· cs
raralücl lnr havanın ihata 'C -

ti!;i doğrudur. Çünkü ne zaman 
Sicilya adasının fırbnahı.rında n 
Cezayir ko:rc-..aıılurının nkınl,ırın
dan, Osmanlı oonaumasmın Av
rupayı titreten hücumlarından 
bahsolunsa akla daima Paııtel
lcrya adası gelir ve işte bu ha
tıralar hu adayı korkunç ve es
raı lı bir havaya büründiırur. 

Halbuki lıakika t, n~ bu kadar 1 
korku~çtur, ne de bu derN: es
ı arengız. 

ltalyan :malcamlarının k ıti 
mümnnaa.tlarına rağmen Pıın
tcllcrya adası harpten evvel ge
rek İngiliz. gerekse Fransl?. tııy
vareleri tar.ıfından hava ziya
retlerine maruz kalmıştır ve rtı· 
sıdların üadcleri birbirine t ırnu
milc tetabuk ctmektedil'ler: Bu 
adadaki İtalyan hava - dcnız ih
:-ıii bütün rmgflr ve fırtın?.lara 
manız lmpab bir sığlıktan iba· 
rettir ki bumda deniz tayynı e- . 
leı i it.: in emin bir demir ınahailı 1 
\'ücu<lc getimıek imkansızdır. t 

Esrarengiz 
_..._,_,,._...,.._...,_,. ____ 
iki ada 

PANTEllER 

ve 

. 
Bu adalarm esrar par· 
desine bUrünmUş birer 
korku~uktan başka bir 
şey olmadrğı muhakkak . 

- -!:>-

kmrvclleriııin lm "ılu 'ollcanı ha· 
kiki bir volkan halin~ g<•hı cbfü~. 
ccği de unutulınanıahdıı·. 

* ( Leros) a geliıırP hu atla~ ı 

- -o- --

(Yelkenci) vapuru 
kurtarıldı 

Zonguldak (Hususi) - t.·t ın· 
bul (Ya?.A·lclerinın, Zoııguldalt lı · l 
maııırnla bıılıın.ın (K }'1cltl) ' ·ı 
purunun, fırtına dolayısilc · h<>
myi ihtiyat cıturtulduguna dall' 
ucsrettik len lrn bcr ası !sızdı t'. 
(Y~lkcncil vapuru gônılf>n lu · 
zum Uzerinc oturtulmağ<ı baş -
Innmış fakat fırtıncrnın clurması 
üzerine tekrar tahhye edılııus -
tir. 

Erenköy Kız nsesinin 
teberr.UU 

Bundan başka hava işlerinde 
ihtisas sahihi meşhur Fransız 1 
gazetecisi Poulain'in üşaatına 
göre Pantcllcrya adasının tuli 
( l3l, g\XlİŞliJ:i de (9) kilometre
yi geçmemektc<lir. Yani ciddi 
hava dafii tertibatı vücucle ge
tirmeğe müsait olmıyacak bir 
uarlıktadır. B. Mussolininin ada
yı ziyaretinden sonra burada 
vücude getirildiği söylencıı knr Kt.zılay camiJJofiml.en 
tayyarelerine mahsus iisse ~e- I\:ahraman nske.ıl<:ıımız~ J,ı.,-
lince bu üssün de Afrika kıyıla- lık he<liyc olmak i.ızere F.:rcnköy 
rından havalanacak tayyarele· luz Jıscsi tiılelıc .i tar fmclnn 26 
rin kolayca hücumlnrı!_la ınn~yz çift yün eldiven :116 çift yiin 
ve açık bir halde oldugunu soy- çorap, 30 yün ka~ lk V<' UHku . 
!emek lazımdır. dar Amerikan kız lisesi tak>bc-

Zira Afrika sahilinden ha~ 

1 

si tal"'.ı.fmda.n d::ı hi 100 ~ift yün 
rekct edecek bir t:ıyyare on elclivc.n, 60 ad ·d ylin fanila ve 
dnkikalık bir uçuştan sonra l>u a?ını söylemiy<·n Ar.adoııılu 
üssün ür.cri.nf: gelmiş olur. .bır yurddaşunız ela CfJ~'ıı nlmak 

iı.zcre iki yüz ıira tcllCl rıi ct•ııis 
Zaten İtalyanların fücilya nıJıı- lerdir·. •ro..~wJtlniı eder ız 

Rııı-ıy..ı l >lıtikaotı:lll eıı lnruı :ı I 
°'gu v~·gı bu idı ve daima bu l"ıt -

1:.ııak l ı :-.ıo1gelir. lstf' bu ve hun ı 1 
benzer "'·ur müli'thazalar [(n•n1-
1ınd" hukumet surcnlerm 1.7,1h -: 
nmde d!.lima nıcvcud olın ktmı 
hah .nd mazdı. Aym zann ıda' 
'S tın. ~hscn Hitlere yatn:l1 hı: 
'dcg,I .c muvaffakıyetJeıir1" h Y 1 
"ı::Hı ·, ılunuyordu Kitabmd :tı 
hu s hıreyı ele alıp - ı 
nım m ldünizm misalini t ı-
lcihc qzır idi. Sulh ceh- \ 

j 
f~fıya 00\"tıpsıı hırnknıamak isti

{cçıriyor, nıuarızın yaulış bir j'ece1deri ~üıın~~izılir. 

hud onu yanlı~ bır lıaı ckcte na şııhır da n. Ruf,veıt gihi eli rm-
tl evk edebıleccğmı dhşünhyor- deM bonıvu vakit ve z:ımruıında. 

t:lu-. ! _:ıfih ordusunun miıca· . ımıslo~a t3l<ıt) lcomşularınn :vnr-
1 •leye tamamoıı hazır olabilmesi dun etmi!'o. obalartb yu.n~ın bu 

clereC'.c ~ığı s..<ınnaz, hat.fa hel-
çın da.lıa bir ay lizıuıdı. lngıli.z l<i de ~imdiyt> 1<3.il.ar ..Oumü~ bi-
w Frarıctız .askeri heydlcri ise it· o~unlu. 

lfo:'lkovaya nıutev1.-ccilıen yola çık A. C. SARAÇOGLU 

sını bırakıp da bu ücm k:.ıya 
parçaHmda mümkiin bir üs vi.icu 
de getirme!erini akıl ahna:ıı:. Sicil l 

ya adası ancak bir çeyrek saatlik 
bir uçuı mesaf csinde kfilndir vej1 

lm adadaki mesela (Kaslch•et
rano) Sahasl bir hava iissü için 
çok müsaittir. Kaldı ki bu s l· 
hadan maada (lfatane), (Siret. 
ktiz) ve (Vrttoria) mevltiler.i de 

An karada 
Namık Kem 

lhtif~li 
1 

Ankara., 21 (o ... ) - Bııyuk 
vntanperver şaiı· Nanıık ı\cma
lin doğumunun 1 ıo i.incii yıldb
nümü olan hugun, hiitlm yuı 1 
içinde yer yer hütüu hcılkcvlc· 
rinde ve hn Ik otfalarınua başt.ı 
i.\ııiversitc olmak uzere bütün 
mekteplerde tııplantılnr yapıl.ı
rak hatıı·aaı amlnw;tır. Her m
nı r halkın iştirak etnıiş hulun· 
dtıkları bu hıplani ıl tı da so7. a
lan hatibJer tnrafıırdan Nnmıl< 
J{cmal'in hayatı, ı:ıahsiyelı, eser. 
leri etrafında konforanslıu ''C· 
ı Hmi!;i ve gençler tarafınc.lan ~ı
il'lerinden parçal,ı ı· olmnmuş ve 
eserleri t0nısil Nlilnı i.~tir. 

h~ı muzakereleri Lonılra ıh: 
Mo:ık<>V'l arasında namutcnalu 
surt,.ttt> uzanıp gidiyordu ~tahn 
<.iP .. atrunç tahtasını t.udkık ılt• 

nıeşguldu. Diğer taraftan, Dan· 
zıgtckı gerginlikte berhaııgı bır 
gcvş ·me vukun gelmc.k :oylc 1 

1 dursun bilakis vaziyet gıttıl<icü 
1 . ! frunl~ıyordu. Serbcf;t .,;(;•}ırm 
_a.c;keri hnle sokulmasını Alınan~ j 
lar tam mile tcdnfüi hiı' nıahı · 

1 
yette tasvir ediyorlar \'C hıınu 
muhtcm'•l bir Leh taarruzuna 
(.trşı bir tedbir diye gösterıyor· 
lardı. Bu teşebbüs hızlı adıml.ır· 
l ı ıl<>n Jİ hyordu. Bu müna.sc. · 

mak ü;ı:eı·e huluouvorlaruı. Oııun 
u. R .~ s ıı ... muzal{(.ırelcriude Askere kışlık 
o sır tLb va,..iyetin ne halde bu- hediyesi 
luıı<luğunu görcbıtm.-.k hcniın Ankara, 21 (a.a.) - Askcr-
içıu tabii imkansızdır. F'akut krimize kı~lık hediyesi olarak 
....,t ıliıı'ın soııra bizi ahln.ttığı gi- yapılmakta olan tebeıTii,ıta dair· 
bı şınıdı onu Lfatrnam ihtımnli bugün aldığımız telgrafını Ço-

rum merkez kazası ve koykrı 
kar:~rnııHfa rahatsızlık hiı:;f.:et • halkının bugüne kadar I<ızılnya 
nıf'ktc olması nıumki.mdür. Her- verdikleıi yiinlü ve pamuklu eş· 
halde, Alman onlusu heniiz ta- y:ı mikdarının 2.700 e vardığını 
rn.tmNı sc.ferber edilnıi değildi. hildirmektc:dir. Kayseri halkı 
Onun ıc;n, vaktini bekledi, nihai dün de yeniden 441 parGa ınuh
lnrarıtH kolaylaştırac k ahval telif eşya wrınişlcrdir. I\:ırklm-

cli halkı ilk partide Kızılaya 34ıl 
~ ~<'raitııı toplanmru;ına mıın - parça yiinlii ve pamuklu i« gıye-
t::ı.zır <J ldı ı.:eği ile 1073 yün çorap ve Glfl 

yün eldiven tevdi C) lcmislerdir 1 (Arka.-,r var) 

vardır. 
İtalya - Habeşi::;tan harbi es· 

naRında. büyük Britanya ile ltn l· 
ya arasında gerginlik n~ami 1 
haddine vasıl olduğu zaman İn
gili7.ler Maltayı tahliyeyi .düşün~ 
miişlerdi. Zira bu ada ILalyan 
tayyareleri için çok yakıu hir 
hedef tePil edecekti. Hnlbuki 
Malta adası Pantellerya adası
nın dört büyüklüğündedir 

Bütün bunları söyledıkten 
sonra Pantelleryanın coğrafi 
mevkü bakımından Sicilya bo
ğazının merkezinde bti'luımıası 
itibarile o bavaliden geçen sey
rüe;efer yollannı i?.uç cdt:bilec<>k 
bir vaziyette bulunduğu muhak
kaktır. Anc:Lk dü.~man hava 

' het.le ittıhaz edilen güycı crnııi - , =ı ~ 1 
- & 1 d 

yet h'<ibiıleri taarnızı nuı cı:;a • 1 A ~PA 
lJt J mtibak edebilirdi. Bittn- 1 ACER ---- · 
b L -hlılcri teHi.şa düşüriıy·ırdu. 1 ROM ANI 
OnlJ.r .\.iman hiikuıuctinın .Dan- ~ t/I 

A TÇÜ 
7ıac._, bıt dl!ııbire bır darbe ındır-
~10., nı ".inde olduğundan kork·! Bu CHnnua, .halkın a~In~ları' 

<;; y d n:ı arasında pmıı.şut yere mıyordu. 
mok ıcm bn.r:kn scbeblerc e ı · Vt•raıı<• lcehdinı tntanııyarak 
lik ıdıieı. Şehir dahiline huylık fırladı. Koıııiserlcr, ba?.ı scyirci
mıkdar a kaçak şlliUı ~okutuyor l ler ve m:ıdanı Şa~, •r de arka
du. L..:hhler bundan dolayı gunı sından koş~ula.r. ı::olis hafıy~i 
rtık muhafaza memurlarmı lıır· h~ı l:oştugun~_ ılk olarak, :,•c-

uhafızl ·ı .,.,.1 .1 re ııımıı; pal'tlljııtun yanma vm -
çok budud m arı e '""" rvı dı 

yeye rn ~bur olmuı)lardl ırulrn-j Şavyer kımılmadan pat • iıı..ün ı 
belcı bilmi.:>il olmak üzeı", bazı araı;mdaıı göriınüyonlu Yiizü 1 
iktl8adi tedbirler de ittihaz ot· aapsarı idi. Yüzü ]wyun uzan-

1 d ı.· bunlat· serl..-·st sclı _ 111ış duran adamcagızın etrafını, 
n11~ er 1 r.ı l • "" "' h r· . . k d k . k }ıOhR a ıycsının ar asın an cı-
rın tıcm:tine zarar verece ma- 1 şuı ı gelenler ka.platlı. Komiser" 
Wvctte ıdıler. l lcnlen biri endi§C ile: 

1 lt: bu suretle mücllıir.ı hiı -- Kımıldamıyor, neueu acn 
iııfilül, için icab eden malzeme 1 ba? dıyc sordu. . 

. . .. Vcranonun ya.niımı ıle tavva-
toplnnmak~- ıdı. Sulh~ lı~v~ya 1 reciyı par~cıütten ayırdıl,u: ·ve 
fırlatmak ıçın yalnız bır l,ı" ıl -

1 
ı:;ırtiıstü çevirdiler. Orada bultı

cım eksikti. Bunu tam:ımile ıd· 1 nani:mn hepsi buz gibı <l~nup 
ıa.k etmiş olduğum cihetle, te.ın- lcaldıl ır. Madam ~avl.'.e~ bagıra
muz nıhayetinde Hitler He şah·' rak b~yıl<;lı. ı;:ara.~ut<;unun tam 

• b ··ı·k t te · tı ~ kn.lbmm uzerınde bır kama "ap-
sa ır mu a a mın e nege Ça· lunıp kalmıştı. 
~ruıı:ıtım. O tarihte Bayrcutlı n 
de idı, Wagner fe.W\ lindc :.Tislı•n Şavyenn üı:e~mdc si~ 

yah renkli snde fakat şık bir el-ı 
hi.~e vaıdı. Gözleri inik, otuımuş, 
r;iııirli gi.ir·ünüyoı du. 

Verancı, önUnclcki masnyn eli
ni dayamış, genç kadına bakı-~ 
yordu. Nihnyet polis hafiyesi: 

- Demek hana biı r-cy nöyli
yeınezsiniz? diye sordu. 

- Beni neye üziiycırsuımz? 
Her BeYi söyledim. Benclan da
ha ne istiyorsunuz? 

- Pekfıla. Fakat si?.inle polb; 
hnfiyesi sıfatilc değil, zavallı lw
canızın arkadaşı mfatile konu
l}unuyorum. 

- Bunu ben de biliyorum .. 
- Bir polis hafiy1.~si, suçluyu 

yakalamak icin uğraşır. Ben ise 
dostumuzun intikamını almak· 
tan başka bir şey diişunmüyo
rum. 

- Hakkınız var! Fa mt hu 
munmmnyı kim çözebilecek? j 
Kafam alamıyor bunu.. Vaka 
mahalline gelen doktor toprağa 
indiği zaman ölmü~ olduğunu 
söylemiyor.. Halbuki, kam~ 
gc>ğE;üne <fot·.in bir surette sap-

lanmıştı. Böyle, bır yarn ülümti 1 
derhal intaç edermiş. Bundan 
da. Jnkın tayyareden atladıktan 

1 sonrn öldürüldüğü m3nası < ı- 1 kar .. 
- Bu lıusu&ta beıca·ye ıc-1 

isi ile muavinlerinin söyledikleri I 
katidir. Tayyareden atladığı za
man kocanız hayatta imiş. 

Aralannda bir sülrut o1d.•J 
Jislcn hıçkırıyordu. Verano. du
daklarını .ısırmış bir vaziyette 
knlmışt.ı. 

- Bo)'Wla sizi ralıatsız C'di
yorum. Beni mazur görün iiz. li'a
knt ha.kik.nü meydana çılmt mak 
vazifemizdir. 1 

ı.:ocanızın atlamadan evvel 
ellerini sıktığını söylüyorlar 1 

Genç kadın elleı:ilc yüzünü 
sakladı. Verano, vaziyetini ho?.-ı 
madan lilardısıııa devam cttı: 

- Tayyarede dördüncu bır 
eıdrun vardı.. 

Jislen lasık bir sesle. 
Bı:,_; . ., ded' - ""6 ..... mı. ı. 

- Evet. Şa.vycri iyi tanıyor- 1 
du. Yalım pilot dairesi ta~'aFe-~ . 

Ankara 111dyo:;ll da bu al;şam. 
ki e misyonunda büyük vatan -
pervcr için hir saat ayırmış bu
lunmakta idi. 

ııin dığer kum1111dan aynlmı~tır. 
Yine belediye ı i inın şl'lmdetı
ne göl'(•, pilot hiçbir zaman, yol
cu arla korıu~mnmı~ Paraşütle 
allama ?..·ıırnnı lır•rhaldc evvel
den tanzim edilmişti ki ikı tav
ynrcci dC' birbir! rılr konuşmrı- j 
mışlar. Bu "ur01 l<' Rligui de f?iİp
h , edilecek kirnst>lm·den •kl!,il. ı 

Bu .c:;on -:.~özleri r.öyl ·rken g(11 ıç 
k ıdının c:chrcsınin de,E,ıiştiğini, 
sevinç cınarelminın bclirdiğıuı 
gördü: 

- Aııketin n •t ec:;i, dün leıı· ı 
lıer'ı: Sı l ırdır. Bunul,ı herahcı .. 
Müfettişlerin zıhinlt>rini kurr;a-j 
htyan bir şc·y vaı O da bu •atıl 
fiilinde Jı:ullanıl .. n ul ttir. ı 

- Bunu da o •Tc:ıırlılet·. 
- Evet hır R'tai kada oluyot 1 

ki anlattılar. Bu kama qeklinde 
ve tayyare mnlzcmesi satan bü
yük bir ticaretlrnn"nin reklam 
diye verdiği keskin hir kagıt ke · 
r,ect.ği imiş. Bu !•esecek ınüsa. 
bakayı tertip c<lcn şahıslardan 
bid tarafından, tayy?ıe ancyda· J 
nındnki btir(lda ına a i.ızczıincle 1 

! 1!1 ınl.lt Tıabluı:ıgarp h ırbi 
e na •• mda ı.,gal ·tmişlercb. H.ırp 
tt•n .,, nra İtalyanlara Trnbhı -
~nrbı terketmış olan Osma!11~ 
mp~ir~ıtorluğu <ıdaların ı.ı sını 
ıstıyordu. Halbukı 1914 c han I 
harbinin sonunda İtalvıular 
<Sevrl muaheı .•sile a<hyı lde 

1 
~i~ 1 

Cııgilızlor (I..croH) ada ııu !'.l16 
vllından 1918 yılına kadar Yal 1 
0l1nışlcrdı. Ui.lun (Londral m-

1 n l>e<.lcsi 1tnlym0 lann ada il "'in
d.-.kı hfıkimiyet lı ıklannı u -

m :ı olduğundan <la U>kr'l l al
y ırı aı tT\ ıldu 

J 

ıı>rı:; -.~n~JerıbL·rı Lero. ı fa.-' 
l • r.Uında aerın bir sül:ut hü-1 
chmfcrnıadır. Eskiden Roıfos
t n kallmıı bir v.lpttr bu aı laya 1 
(h uğTardı. Lakin son z<ımanlJr
tla .~yyahlamı bile bu nda ·ı zi
y 1 e l ri yasak t.·Jilmiştir 

.~.m h rhiu bruslangıcınıJ ; nbc
.. i fLeros) ile cliğ'er adalaı ..ıra
sındaki muıuısebat tamamıl . ;:e
.:ıılmiştır. Atlanın ınütcadtlıl li
nınnları ve koyları vardır. Bun
ı~r lan en mühimi Porto - L~
gostur ve İtalyan müh n fü:;
lerinin dikkat n ı~u larını ' k"n 
irnan da hu olmuştur ı 

< Ll!ros) ad.ısı Tiirk sııhtll('
rıııden birkaç kılonrntre m ':snfü-
dc kaindir. Tul kıvc ile - b ı:; 
or.ısındnki ceynmefer · ıl nu 
Uc ımrol a1tınd<ı b ılundurın bu 
,,J..ınm, havacı!ıgın son m iafı 1 
,ltZf>rııı • "h"mııny ·tı ,u lmı 1rır. 

{Ler<ı~) ılc (Atiııa} v» Ça-
ıc1.Mmlc) nı-asın ı~ tayyar· ..ı~u

•ıll ne;. tfe.si bır sa.·ttbr. Hı ·ta
ya ılnn mesafo ı.;e clôrt a·ıtten 
ıhat ttir. Hin:ıeuu.lı.yh :ıon za-I 
manhrıla Huyfayı bomba! ı il?l 

ltalyan tayy trcl rrnın (L ros ı 
dan haıeket et ıkl t-iııe 1 ım tl 
v rcbılıriz 

1939 yılın:fo ıd,ınıu ııı · ı"u 
(u400) den (13(>00) e )' ık~ 1-
rmştir kı bu ıııfüt..ınn (" >Uv ı 1 
umi ftalyanlıır k~lnJ e<l"r. ltnl
\'anl.ınn ticaretı canla11rlırmnlq 
hususundaki gayretlerine rng-ı 
men on seneler z ıl'fmda L ro-
. ·un tıcaretı hır lınyli diışmıı~tiir. · 
ı A35 yılında. bıı :ıda hır nııktu' ı 
nıt·rmer, bal, ZPytın ve tultir. 
ılıraç edebılıyonlıı Halhukı biı 
yıl .,ıınra ıhraım.t rnılct.nrı )c.ıtı ·a 
<ltişmüş erresı ı:nne daha 1.ıya
<le nzalmıştıt. Huna mul aiııl ı· 
el ımn ithalatı doı:-t mi:;lt •t:mı · 
tır 

Btitim hunlardan anıa,..ılı"or 
l<ı (Lcrog) son seneler zarfın lıı 
mnhalll anayiı ıhtiva eden mü:;. 
t::ıhkem bir mevki hıılu P gel
miştır. 

Adada tahttı .. .ı;zcmın lc.ıv:ılar 
ıçme oyulmuş nuı7.ot ve IR"nziıı 
depoları bulunduğu riv<.ty.~t f'tlil
mektedir İtalya bükünı"tı )37 
yılında (1,110,067) ton ham' 
petrol satın nlmıştır ki hır Pnc 
,, ınrn yani '1Jl3 de bu nııkt ır 
(3,336,989) ton ı l.ialiğ olu'\ioı ll. 
Bundan anlf\1?ılıvor ki W38 yı
lmdaki fazla n ı iibayaat ı gene 
ıf'inrle (Leros) 1:1tlasınu1 lııt.ıme 
3muş dr>polurı ıçın :vapıloH ... ttr. 

İtD ly.:~ıun (L<'ros) 11 lıakilti 
muı;rahkenı bır rnevkı lıalıae if· 

1 
ğ ıçın büyiık himmet ve gay

ret1~1· ..;.:ı.rfetmıt? 9lduj:;'U muhak
kaktır. Bunmılrı lıeralı<'t ıdanın 
mlhassct hcıva ıi.ıcumları b kı
mındnn kolaylıkla lmbilı t.ı.ın uz 
olduğu İngifü:lı·ım hıçbir rnvya
re kavbetmecleu yapmıs o duk
lnrı t-ıon havı htie.ımhırıtP ıb:t 
olmu.ıtur. 

o. 

gilriilmıı:? .. 
Öyle tı:>e k.ıi:ıl... \·.,.y imt 

bır.Y.at Jnk ... Dunu ulubılır \'e ... 
- Hftlfı kocanızın kl.'ndi$;ini 

vurduğu ıhtimdllııc tmpl ı HY'1I

stmuı ... 
v~ gt nç kadının . u. t g nu 

gmuncc: 1 
-- Çolc rica C'dPl'JID B n öyle r 

it'•· mi p ılis h tfı, c>,,i değilmı. ı .. -
1 

g""t 1rne:uuzı S!''VıjursJnız inti- • 
kanı :ümağa çalısın. Heı )'i. 
bil iıklcıinh:i nnl ılın .. 

- Fak·•t . ·1·~0 bildıkll•t ımi rın-
1 ti tu 1 Zavallı Jak kcnclısnıi or
tadın kaldırın. k fikrmi zhnr 
cı.tmemc ·ine r,ıgm n bu ıhtinın
~ın miımkun oalbıleccğın\.' rnni-ı 
ını 

Bıri9inJeıı mı koılcuyor<lu? 
1 TelıJı<le falan maruz kalmış 

mıydı? 1 
·-Hayır 

1 
- Buna ycınin edclıırılı · mi- I 
. ? 

31111Z. 

- Zannadersem,dost ~ıbi de- 1 
"ıl, polis hafı,yı::sı gibi konuşu

} vr .u'luz Vcwm ı (Dev :m ,·ar) 

ŞiMDİLiK 
BU K DAR 

Bir içtimai 
meselemiz 

ıvasta feci bir 
cinayet 

Sı ıs <Huı:ıu~i) - K ra. ı •ır 
n:ı.hıy"sıııt> bağlı Bn ·ıbüyiık ko
vunıt hır kö\ lwliin öli.ımu ıle 
İPt·~eı ·o 'ıı f .. i bir cin ıy ·t ış
lenmı tır. 

Bu kovd('n H.1..>a n og1 ı I< ı
dir \t! Halil o~lu Turım ntnl'a 
ço •u hı ı lır. nıı ı:·imıı J, dığ1:·ri

- ıcugu 'aı dır. 
,tlcük o lu H ıli1 

ı fa ho. ın otlatJt' tt•n 
n d.:ıl ku uk olan \'O 

bir ob •nı 
ı 1\:ııdır bu 
l 1 ksız ı rc-

nıa lı) ı-. 



c b livruı!~r ~ıı pmıı pç \lE • 1 
nnı yaptıl ı .. Çıngenc Alıım .. "<i. I 
ıh: n ma J)( ı n 1 ·ıe yapmamı -
tı, tene?..?'ül et.mi)orau. 
H~ tt: Cmg-en Ahmed Etra

ım b. k r k gülüyordu. Çolak 1 
oföı c J 0 it el b1r peı:z-cv •• p

n~1:J. 
lkı pc l \ ı tutuştu. Çın!!cnc 

yın ornl~a d 0ıldi Lnl.r") o 
bulwıt ~ ofdu. 

F~.ı at, ~ · an ı m e simselt 
füm til Çolak :r. • ollanın ıc-.ekrncz 
!kuJ u f'1bı çingen ·~ ı çuprazh:.yıı 
dti!:-."lırdügiı gôrüldl'. 

Çm,gcnc neye tı"t. dığuı:ı s..-ı 
tprımştı. 

ÇJngoıc, biı clı.:nbire neye uğ
ı a.uıgmı . • ınnı. 1 ı. Çapı .ı.zdan 
kurt im k u•in koca go\•desiuı 
nn ) iikt> k n{eharrLin · sar[cttiğı 
hclde bir tiiı lü C lak Mollaıım 
t: ındf n yak. n kurt. mm dı. 

Molla, h ı ı bir clue Y , 

nm n.<:ı.ı .. uı ette nr ~lCıp etmek 
mc 1 • dile ) • pısmı tı. Çol. k 
1 r lunnn • !o.llı!l ~ı ııstır ğı has
ınm. çcnh le a"ılan bir kedi gibı 
t' .. ,ı ayıp gcituı üyordu. _ 

Çmg n~ Ahmed. niha)et nr< -
lüp olmamak iC'in hic olır.ru:sa 
Mollanın altına vüz üstü cliif;mc
~ t: ;"'".Yaı:uyoıdu: 
Çın~eP<.> bu co uğun hem de biı 

Ç< lagın ( liııc!L Ut Yl' uğrndığlnı 
duı;;ünn rgc mcj <lan bulamamış- 1 

t . 
Ac. b., bu Çolak Molla, haV
t ı hortlak, cıudcn bir cin mi 

1 l? 
}'ol. ha mırn J rmnn süıen 

' uz gib. uı üp gı türiıyor, b=r 
: dan, eng• lliyl rd· sırt üstü 

v < 'i :. ukarı .) ere \'Urmai;n 
~al ~)ordu. 

Çın rn nın L z ıı yerden a-
y. t ı. rı l-c ihy • b zan da bi~
hı ne de 1 ıvoı clu. Adeta knı
d ; kopn 8.bir 1-cykcl gibi ~ ı-
ıl p "ici('("(.>ğe b nzivodu. 
Rüçiik foll· 1. ı, kazan dıbinc 

ifzılmiı-;ler, ırlilu) orl rdı. Hem 
<~ nasıl r;ülii.)' rlardt. Cübb le-
:rıni ha,nv:ı suvurrrrı.k: . 

llıtiyaı c 1gır, h yr'"tlere dii!'i
mustü. Ne cfu ·or u? Gözleıi o 
I , ı uzni:ı sE:ı::cmediği için kil· 
< 1ik .Mo : le rn u rciu: 

- Ne.. oluyor? .. ç·naenc Mol
l 'ı uçuru;> eır, gahb. : .. 

- Y: h. vah! .. ı· ki cıkma 
i< Ç cukl r ~ ~ıl a ıl mi b•ı 
u ı aa~mızı bu, \ ngencnin cli
u \'Hdini .. 

Nıh~ j d, ..1ull lar c \•ap Ycr
ch: 

- lhti) at', t" lül. ta da Ö) -
ı b. k ... ı ıı ~. hin.i uçuruyor o 
"kıt g ,, ti·. :.in'.' 

- A b< kı,. ntnr:.. Çingene 
mı uçuyor?. 

- • • zam Wn Y• '?. 
- Tch '··Hepten ya' n be'.. 

Tm be eh . z toyk f;c) be!. 
Olur ı ın de l.olaybkh: ... 

Dc.'Cl ler. 1 
Sevn-cıl ı. bırbııine gırm~ti. 

Herke .ı\'• ga 1. H·mı·, hnyıetle 
oltanın °haıekatını seyrediyor

du. 
• ıha\ t cnıg ne, hın rnfü7kii

J' tla cnr mı di · nl' takarnk cap
razdan ı) rılnb idi. Bu da, bir 
t · dill eseri ıdi. Çiinlcü Moll~
nın n) n.ı,'l meydanın k<0nnr ) e
ı ınd bUvtlcck bir taı:-;a takılınış
t1. Bu, t; kıluı \' . müvaz neyi 
bo ... mı ~ingcneyc fusat vermiş
ti. 

Çıng ne, )-Üzü koyun yere d~- t 
l'iCr dü mcz, QJ{ka~ına, kuvvetı- ı 
nı , ın huretme güvenorek der-1 
bal Mollamn kemuncsiııdc:n kur
tulup Imlkmak savn"'ına. dü:-tü. 

r'akat, bıru nhiro olduğu yeı
dc, aRkıyu ~ irmıs bır manken 
~ıbi cansız kalıveıdı. 

Çiinkil foll• . rıngeneyc. meş
hur şak l lınte. ini tnkmL~tı. 

Altmış okl•alık Mollamin ı:;ak 
ı üntesindcn J,uı tulmağı gayet 

1 ı lry ve. ehemmiyetsiz sayan 
çingene, husmının l:isb t kns~a- 1 gındaki elini tutarak koca goY· 

ıle öne doffel u balıkladı. 
U.kin, it •• mınm ı?e elini sö- ı 

kf'bıldı ve ne de ikri atıla bıldi. 
Çunkü, Moll un <'olak .kolunun 
kıne npıs araı.ı gırınis bulunu
yo. du. 

lhtiy. r cnzgır, kazan dibini 
b rakarnk me-ydana oğraıııuj, 
güresi yakından se) rediyordu. 

Ht">le, meydan yerinde gürc
Rin uiöcr ~Ureşçiler, müsabaka· 
larını 

0

bıı akarak seyirci haline 
dimşlerdi. 
Çolak Molla. harikalar yara

tı\ ordu. l#anbur Halid dU?lerile 
dı:daklarııu ısıtıyordu. 

\ e, yanımla bulmın hasmına: 
- Bu nı> h:ıl be? .. 
Dıyordu. Hülncm, herkes hay

n te dusmü tu. H.ıyrete düsmi· 
ye ı yalnız kliçi.ık Mollıılıırdı. 

Kil uk 1' ollalar mütemadiyen 
guluy rlnrdı. İk"clt: birde: 

- Nasıl, gord "niiz ı u <: la
l .,. 

f 
@'' 

1 

k ... J 1 

D la 
l c ~ n-

... 'l ~l· 

. gull lı ı mü kü iik 

dınc altlı.! 
hl be:. Bu )• s 

~Cırmc.'Cl·m be! 
1 

Ac ba hangi i lrazanacak? 

ııı verem m 1'°'lın 
beblcrıni :a ınan 1 .. m. n yıızmı~· 
tık. 

Rir"nc i de\T li...,. m 't. rındn 
B -ikt mağlub F < h. h . 

&yoğlu6.]l r~a. b ı ıbLC' 
ayesindı:n b.1 hr.yli u

n Galat< nr. ~ı bugu • ı 
kil m. ·nrn lehine nEti ! nm . i 
Besikt . ın km i;'inc ) [; sürc
t•ck .. iy h B(!yazlılar lı• i ıkstii· 
ı ünd Galatasara) 'e Ft ncı bah
çedm b er puvnn iterıdc bu1un
m~ k :ıvantajıru knzanacaktır. 
BugiinkU macı Fen ı b< l t c k. -
z.andıfı takdirli~ Ber-;iJ-tru pm·an 1 
itibarılc y;!lnndan t.ıkib c.-lınlk 
fırsatını ·kazanacaktır. [ 

T. ıml rın bugünkü 'a.ziyet
lerine g-ör"' PenerbahrP Galat: -
" r:ıj dan daha kU\".'etli gıbi gü
ı ü liyor. 

'~ok alJ,ı.;J n.ın "'U ı;;özlc:riı.i ~üy-1 
ledi. 

S ·rmecl 

Be,· ıci mıiHLtlıfl1;cı: 
S ·:, f (D niz). Halid Kulc'i, I 

n: arı oı ta ı H lıd ;n ı hu abil<> ı 
halib · 
Allmcı 11. iS<ı.btıl.<ı: 

Afıl ıDcni~ı Sab haddin (Kıt 
lelı) (orta sıkktJ Afıf sayı he
sabile galib. 
· l' edinci m (.8'flb(ll.Yl: 

unan ~ tal) a har
bin:n . on gü leıri 

gö.ih. 

:m 1 ·'' 
J.i hir f irme iml\:in bıntkm:ı -
mı-; \ (• Ad!i~ •ıfiktt<iki Jrıgllh:. fi
lo u arocal\ ''"' yn honıhanJı-
m3111 h.·u.ı. .clıı..'1 zaman halw>r 
alın ll'<hr. 

dri~ ııti::-f'. itı;;iliz filosu mm ı 
~iı111 .osi 1•una. 1t:W~ :t 1 arbi in 
diio ıin ııoktasmı teşkil eılerel.

f" r. Bith ti j ı;iliı. dona ın ı 
A\lou~a b:ntMsında demir at-ııı 
H:ı.t~ nula:n hddiJecck dr;?ilrlir. 
Yine 3-Yni ~ oid .n ii~ iinı aH1 t 
<'tmi.,tir. J akr..t ingiliz filot.rımm 
.A driyati;:'l· ı,:iı-f('(.~ im.hm~ f•fte 
lı•uı"ı ,.f> lıı. t arnıımı ht r aıı 

lı•kcrrüri• HrthruıU iwJ. a.mn r· 
1Uff:.1•~1 ~'. hnrt t.i.t ma ~ apae~"? 

. 'ardımı İwl-. 2.İ~ade M·ktt>~ uğ
rıı t~u·akfar. Artık ct•blw~ t t•n 
': \..in olan A \ lcnvn limnn•cın 

İlir il ma1 ii sii ol~ kull:ı.ıd -ı 
rrı.· 11:ı imkan ~ t tur. inkiı bu 
limen hoğ .. _ı pek ~akındır. Bin

rn vmllnğr. M>\ k· 
("t i ırk n in.ı:,i iz ,Jc;nıınm:ı fü• 
k:.~ıla-.m;,l. l' k de ar?.ı f'tlilı• -
c bir "4'~ ı r·~;ıdir. Şimd' ltaf
• • t· i.ır hiitiın r1;,IJi~ ut U : ':'s. 
1 :.<lnı ı-.im iP alnı • meclı·ıriJe
tindr<Hr. Bu tıı !TUZ •-sna• !'Ula 1 

Ar ·~n udh:k ı,.ah•Jlt rine ma~ in 1 
ıfö!,ıilmü olma::.cı da ııOO mulı • 
ü•nw:dir. Biııaf'l.:llt•) h !\ nı.1\,•t
lul tal i l'"U\, «'tk rin hn' a ı•hhğı 
it.i de ·ı.tt n hi •• \ iiğ"ii k"pahlmı~ 
olu~<'!". Bu hıicd. de-.n sonrn hal 

in~Hiz fılo' unun ·°'clri.' ·l-li~t' 
ginm i un ı lu }'ll.11 h~rbinin 

'on ~ünlPrini. ~ ~ ıhwak l.ndıır 

ım tm t;tır. Hadi~ o lir.daı mu
J,i n, o l ı .dar "'imufiiıdcr 1'i A\-

hl' ıl-..ru ı ' 

Sehir .. 
ti atro u 

t msiHeri 
' • fM'hn • Urr. ı hı mıı :' .• 

il • 

t !!ll 30 o:ı 
BnXl\MAZ "CŞAli 

• 

f 

E~ ıı.. r:u:ı • . b r ı ~trol I 
lamb~ m .. bı.ıc y. nmıyacak Jtr..1 
dar İf!<.:e Jqrr..vııtb.rına brıl ıp da 
tınL ra fıtıl ı Jrıı:ık .ıkıliı kiıı, d<'-

Yr~mrndan · n manıf ve met;
hur b<-~"'Ülkıoe:ıı 1 iri i fitill .c
n.-k gN'U. Ben de adamakıllı fi
tilleşm> h. tta al<'\' ı lrr.. ı: üzeı·~ 
idim k biruen gül<lum ,. • sevin
dim. Gıy: 1wn dl> olışn o bob ... til-
1 fit oJu ·ermiştim. N· sıl olmı -
ya~ ım ki E>uya sabunr d ılmn -
mnz biı mı.:\·::ı: ~ :--.l:alnmı•1hm. 

Bob tilleı .. w muhtelif mı -
ırıırn beıbc;.t ! tipleri! Tıblu nmh
telif num· rm lamba r-;i. ·leri gi· 
bi ..• 

Bubstıhzm n dir? 
/ 

Pek eı:aflı ve ciddi biı· mc• -
zu o1madığı it ir. kt.l~H: kulaç, de
rin kuyı..ılara ınccc:k J~ğilim. Za
ten onlar ~ozc görüncliik!Prin -
den başk~ bir menudiyct sa -
hıbi clqhllerdıı lı.ı <lt!rin kuyu -
Jara dalmağa !iizum göıiilsün .. 

Onlrı ı bütün iı.:l ri güçleı i, 
<lcrdl n iizimtiileri saılt e (Bıl
m<'m rıc?) ısn11•1deki artisti tak
licı ede.o lr.ıck m zu ·u ınaımma -
nesi imi . Pu tw.Jid etmekt ki 
s.c-lıehıi ı 11.ınet ı "(', Mu solinin 
ciğereilif,mdeki sebeb ve lııkmc
ti aramak kadar zor ve muş -
kiildiir. 

Amma. ı-:ız dı) ec.:t.:ksmiz ki. alc.s 
olım). r. ~ crd<:ı duman c:ıkmaz. 
O da doğru. O halac ıC'lerini ya
kan t:tl'lic • tt"ımıı bu ı.o:,ı.ık giin- 1 

1 rde kr-ndileıine bırnk.dım <.lıı 

?· ·z ımden bir dum. n gibi ara.un 
sırnd. sarsımız. ıkı.n mii ·cd- 1 

tl"lcrile 0 unlümüzü hos ~ lelim. 
• o 

s~dar.. ıkır sıktı y. ~ irim;.-.. 
Hemen l men miln·e ci d"'vlr e
r n tc: l!t' 'r-Jerın(' giinleı cc yag O· j 
in. ak l\, ı r h.ı b ıltık ve reı e-
l 1;tlt •. ~r o knrıml.uı. o bt:ı.:n:n 
lt·rı. Ynrut n ht- "ı' elloin.:• 
l urb n • yı·n. O lrnd. ı· hakli 

o kamu ' lı . "" ' "li' ur - 1 
ti tlcı uc b lnnrr ız. ;-.al ~.ı on!. -
rın rr: • ı t .. r '· ' Jr u :ı. 1 i tk
ı ·n mı 'ıH.. t ıklu! < ylulı~ lcı i 1 

in •· lıdı ür İ7.lc.ı ·nın 

bir et·z. { ı bıı 

""'atsız ı,örmliı.;: 
"'•·.l'U• .... bu ne kıyaf Pt! Hıc> 

talebe mektebin Jm •• 

musun? 

sen : rtıl 

J\ırr"" tıını 'ı 

- üğiinii ~.kmır-: ~ine 

- \'c diye ayak clircmıs .. 
~on ne olmuş biliyor mu-

sunu"" .Th!iyar baba oğlunu ko
lunda& uttuğu gibi ilaı; 

odasına ~okmuş, \iC 

arıya arıya giiç 
• l'< li atı görebilmiş.. 

1 Bu h n nihnn \'e pinh n 
kırın·. {hın kuyruklu yıidız mi • 
sillfı • sırn görenler de ,.nr. 
He h'S bu muhtcliC glir iinüş-1 
lerc ı;ön:: .kıra\•atı rnulılc!ıf ~ y
lere eğ k. Haycı Iaı·. Bn 

· in d dıği gibi : 

1 tc .t'lrn bu ııant.nlon babın& 
gdım c bobstilleri biraz oısuıı 
st mel· ihtiyacım duyarım. Ne"' 
er r. mi:' Robsıtller gayrimürJl .. 
kün 2.nnnc.-dilen bir v-.ı.kıayı i1ll • 
kir. d.:l1iline rokmağa muyn.ffak 
oJınusJ dır da onun için. Her -
ker. bilir ki; miras büyükten ktİ"' 
cii·'c kalır. Halbuki bobstil de· 
lik. nlılara miras kii

4
ükten bii " 

;ige ınUkal eder. İşte bu sebe
lcdir ki bobstil havariler inin 
} ant~ lon1arı bu kadar dar \'e Ja
sa c lur. 

* 
Geldim o ahım sahım yedi cİ" 

hana nam salmış dilberane y ii
rüyii~lerine.. bnk~mdan değil 
yiirüyiiş der demez aklıma gcl" 
oi. Ayak knbıla.rmı unutnm • 
f}tım. "Dost basa düsman aya -
ğa, ,fc.hv~ca şimdiye k. dat 
.ı. • ğa düşmf-mıştim. Ne yapnhıtl 
''diısmc-.z kal km< z bir AIJcın,. ·• 
1n • n bu; ayn~a d:ı dÜR('r, baga. 
da< ıknr.. l 

r.1. kimi nr'nr clı•tli h.rıdın ökçesi kalınlığında bir 
kimi ı lif t. bsnl _ ök<;esi pençesi birıbir-

Cıım · mak udu hir mnımı ic•rilr- kaynaşmış, sannas dolaŞ 
ri,·a~·et ınubtelıf 

DC'yip ~~in içinden sıyrılm;,k 

daha _,!:Hl,~ , 
A~ d ğru sarkan bu ip l:ı

ravatl:aı..-ı bir de yukarı doğru 
filiz ve-en bir temadi. i Ynrdır .. 
za, allı fakat muhtc: m sıska 
b"r bo) n. Tıbkı fukara ınide;i 
gibi ı ine biL-ülmü:.. Maamafih 
sErt 'c katı yakalıkların insaf -
:.ız Ye kuru topraklarında yctı
şen üyii)·en, ya. ıyan fidanları 
c!b tle böyle İtalyan siingü ü 
gibi • rlta:ya döniik öne f'gıt f. -
ltat id lı ve muhteı:ıe:ın olur -
hır. 

Bu üngüsü diifüik boyunl:ı . 
nn ı:;a~ kalkmı~ bil' omuz · ·• -

1 
Tandı ı vardır ki göı erı
lcr, rilıgiıiarn nc_:ılmıs b;r ~ıft 
kar f,:i kanadı sanır. Pamuk 1 • -
mıle · ayrılan bu omuz . {:. -
ran nın tabii ! milleri-

olmus; imkanı yok biribirindcn 
aynnmazsınız. Ah büyüklükle -
rinl sorarsanız; Allah sizi inllJl· 
dırsın: ılk görüşiimde gözlı rinıo 

bt: n de inanamadım. Hemen he • 
nıc-ıı Haliçte dolınuş taşıyanla " 
rın birer ufarak nümunezi.. He
le kı a ve dar panlalonlar altın· 
da bu ayakkabı azmanlarının 

ım:lıab~ti da1ıa iyi hissedili)or ... 
Ay k}.-ablarla pantalon arasında. 
kalan uzunca bir vücud paı çnsı 
ıln cıplak lmlnıamıştır, her hal
de .. Çorap diyeceksiniz.. dej;'ll 
mi? .. Çorap lftkin bizim bıldi~ı
miz ~ oraplardan de{;ril. Çorba gi· 
bi biı· renk tenevvüü.. pembO 
ı-,onlüm sende. mor akıldan hn· 
ber sor; çocukluklarını hntıı lı .. 
~ :rnl. ı ın a.yağındakilcr bcyrıı 

ı rnlct!'. Hele bazılarının mn\'i 
ıen~ telci ~oraplarını ma.<:kd n .. 
m~s bir sokak feneri zannc<lcr -
·ı i· . lcinin ateşi çorabına yuran 

~ ıı m11.ı cıora.plılar, t:akli<l ha8ta .. 

B '-•~ m n . . f lıklru ının re.ngini aksettiren f'.la.-
(i '-'->Ul anı erınllı za vı mı. ı 

ı ·r ı..., ,_ ıru · ~ ı ı oraplılar .. Ye ilh .. 
ıı IJ\•}-'llnusnna. sarı hımız ye- . •. . ı·. 

+: · dillik k b .. 1 M.ıl m yn cor:ıp bahm tcb ı 
wŞıı.. • ı ·nn.1 ur sn.. - l · · 

d n·- t b 1 ti lff lı ıı. nsaıun başnn cor lr o· nn " n ..-yıp or a - ca •e ere .. · 
1 · ı· rulmc:,c bile m vzu çorba ol. • < uı.c ım. 

~ r b J ?' •• 0 halde biz bu pal:ın \'C 
.\ cVlillil ynzclır. Fakat hnv • ~ · · . 1 · . · · · . _ .. .. na nn cıcı Jl ı ~yınmJF C''>C u • 

bırdc.'nbir sogum. u.~tur. Tabıı tı· .. ··t ı....;ı· · .. . _ • e, ~muzu yuru cw ırız .. 
sı. nmrz. O esnada bır bob~til • .... 

tu:a·iif cden;cmz: l ~ inişin bir yokuşu. l r yo· 
N tedbirli genç. c;ıkct~n· bir ini'." ,·ardır derler. •c 

t·.v:ıl..,r:ı ı;üre avar ctmi . doi:rıı bir ~ifa ... 1d .. ::\li t 
l r c k tiy~cmı cht) arsınız ... 1 b i: tıhmin a l:ruPnô ıki t" se-
F.ık. t neyliyelim ki \UZ oıt ... - : iı~ ,, 1krbili de in:ri rl0·ru • 

sınd. l , kıs oıtasında ~·::.z • - Jdlmi m'dc bo~luğu olacak ... 1 -
nı r al ;;ün! rdır \'ı.' her :ınor - le bo tilier hu yüzdcmF•· lq ("!ol· 

ır.d1 ~ yde oldu•":-u ~bi i.imürkri ı l "ttıl lcri diiz kalclırınıl:ırd. ,·iı
kı• \ c ı::ayıl;ın azdır. Sizin <le: cııdlıırında ıni::ılı.:r yolm~lnr tum· 
bkdirmiz lJi>ykcc fıCl;p kec;ci o : rkh ı, vadiler, tepeler ha ·ıl c • 
hır. < 1 d yiiriirler .. R-ılın·etli bü • 

Toı ha ~ctlc.l'e: mik.ro p .. lto iik bub:ımın yiirümcsine vl"' l cıı 
Y1.::>n m~ caket dı cliy b•:iıt:. mi. <'r bir yürii~ tl~. O dn toı ..... ftr 
E ,;':nısu cnlnra c>rtaı.c.1. ı · ı - 'llC'\ yol yüriir U nınnw }ıi, bir 
de. ı ip i. in icınrlLn Mynlmı - zam ... r. cllC'rini y. nda.n yr>lp:ı c -
lıri ni; cnl:cli!l . g .. bc~J i Jı:ı· gibi zallnyıp ort l1·n bi" bü
l .m run -iiçük kard,,.:;i .. b;r dc· ı tiiıı dı nthU'IJ1azdı. 
c.».ur ayrllnıaz C'Sİ.. pantnlon. U..,~ir gibi oldum. Ynkınl. ı llıı 

Galntn arayın bilhtıı.;sa :ı. n 
maçlarıud .. ki bozuk, 'o ımqiz 
oyunu nazarı itibara alınırna 
bugün Fenerbahc:e kn şısmda ı 
bir galibiyet lemin ctmesı cok' 

B di ( Ucniz) Hı yı i (l"'ulelı) ı-~--- ----------~ı.ıırı 
yaı ı ağır. Ç< k rt dogUşen rn- ı 
kibi J·ar ı•ınun. B <il • banclonııe 

h h~ c ek yok .. Yn.r amma ıkici 
el h ır- llt:rin mc-shur ı~aln ele-
1 İtıl en madud .. 

uzaktır. 
f-iiı::temli \'C muntazam bir <;a

lışma ıle ezici biı· km' ·t h:ıline 

c~İüsub. k: ı. ıa bugün s:: at 101::-ıool---------
da Beyoğlu Halkevin<le de\ aın 
edilecektir. 

{l 00 

gelen J.'Pnerbahccnin bugünkü L--..... --------=--=•• r 03 

memiz rağmen tahminlerin cok !I. s 
marı k .. zanmasma kannat b"tir 1 ı:.ıe 

defa yanJldıt,;'1 bu il\i ezeli ı aki-
bin birçok defalar sütprızle ııc- 21 BirincikAnun 940 ı 
licel ·11<.>n maçln rını güz önünuP Açı ı ı J ve 12. 
tutarsak bugünkü ir.,enerbahr - kapa_nış 
Galatasaray karşılaRmasının ga. 

ı. StcrLn 5.~A ' libini macdan cv\·eı tahmin etme _, 1 
~ ~t;\'' - York 100 Dolor 132.20 nin isabetsiz olacagını n.nlanz. 

Bugiiı kü maçın da bir süı pı iz 
l" ncticcknmiyeccğini bize kim 
temin eder. 

Rıilend 'l'm:nnlı 

s eri m kte ler 
bol<s müsa s 

10 lc\lç. Frc. 
100 nrahrr.i 
10 Lc-\"[l 

100 Prçd:ı 
100 Pen o 
100 Lf'y 
100 D n.r 
1 O Yc.n 

Hl • r • r. 

CShAM 'c TA~ LAT 

• > 

l" 3 
]3.25 

(tilrk~e) 

R Si 
olmıy~n ... At i lC 

Bl gun ~:'t 11 c.ıc tımz ı.t 1'11.Uinc. 

l..üJ.in ne <'aıc! Yn Oım1 ııb y· 
ddd Sunaya: yahud da P: ııguıtı 
ılal• i Şahan kalıvcı:;iııe girc:ce ,. 
ı.dm .. Bu o kadar fena da nlmı -
y.ıcal· .. ÇünkU öyle tahmin edi· 
y<ınım l;:i bobstilleri bir de lcen· 
dı fı.lenJerinde gormek ve dmle· 
mt'k her zaman cle geçmez bir 
kom eli facia.~ı olacak. 

Bu l·ome<.li faci.:ıınnı da ıldııci 
yazınm•.da bobstilcilere oyı • .ıta
hilirsck ne mutlu!. 

ltt"Ş:Ul ilf'ri 

1\'1ASINDA: Bugün fevka~ade bir prograın 
2 b ' ve muhtesem hlm bırden 

Um mı ı<1ck ı u: ne t:u mevs•mde 

rk fılmi 

tl11 1 ( ( SALOME) 



m se e er
0

nde 
bir Türk tezi 

( Baımakıleden devam) 
(Bıı tarafı 1 irıcl sayfada) 

yük mtisandckarlığını tatbik et- bilyük toplantıyı, ilııiversite a-
ıni~lerdir. Aleyhimizde pek akıl dına şeref duyarak açıyorum. 
erebilecek bir dü§Illanlık hissi - Bu merasime iııtirak etmek !rıt • 
bin _ hem siyasi hem dini olan funda bulunan torunu, gelini ve 
bir düşmanlık hissinin - sevkile evladlarmı hürm~Ue selam1n -
yapılmış iftiralar bir tarafa bı- rım.,, 
rakılar k vfıkıalara ve mil ııhe- Bu sözleri mütcakib ünive~
dclere müstenid bir hiiküm ve - te gençliği ayağa kalkmış olan 
ı-ilirsc, Türk h&kimiyetinin - pro bayruı Bcraet Savut ve Celile 
re ör Yorga'mn şahadetile de Bolayırı dakikalarca devam 
sabıt olduğu iu:eı e - Balkanlar den §iddetli alkışlarla afüı~la -
d:ıkı ka\ımler içın katiy~n milli! mışlardır. Alkış tufanını müte -
bır felaket teşkıl etmemu oldu- nkib rektör sözlerine devilill e
b"ll göıiıliir. Fütuhat de\·jı !erin- derele demiştir ki: 
de kadırı mutlak bir galib sıfati- .. _ Onıvcrsite çatısı altında 
le her şeyi yapahılcn Tüı k hic Namık J{eı~ali ilk defa nnmı -
b r un urun· dıninc ve mıl!iyeti- yoruz. Çok andık .• l<"'akat bu se
ne dokunmadı. Balkanlardaki ferki anışımIB milli bir mahiyet 
Tü,.k tebaası zulüm 'orınemiş - alnıL'jt.ır. Namık Kemal Türk 
tiı \ mt k ı8temiyoruı. Fakat millctinm yeti!5tirdiğı büyiikler
biı h re bu muamelf'leFin bir den biridir. Bir nsırdanberi, o
"zult m olm ı bu .... tlnkü teliık- debi) at hareketlerinin başındaki 1 
kıye örf"cUr. S myen, -onların yeni cereyana hiiv:iyet ve isti -
goı l kJcrı zulmü Türk de JcanlC.'tini vermekle beraber o 1 
gorn' ordu. B I t 1 rda zulüm lıürnyet aşkını telkin eden bü -
güı. n ., rlıler 'fi.irkun gayıj din yük ınsandır.,, J 
\\: un ur m n t.h Iduklarmdan Rcktor, Namık Kemalin fera
d l ı f 1' - t c-ckm' lilcr, ida - gat ve ir.zeti nefsi yüzünden 
renin fen lığından, 1.ar.ıan 1a - kendisine ıkh tl yolunun kapan
man ın. ı ı len \ e o t rih 'r l ld dı<Yını tebarüz ettirmiş ve Na
hül. met ve id • telakki .inin m7k Kem lin hatırası önündo 
ha ,Jc 1 <ındnıı d hvı Turk halk en bii) tik ılım müessesesi adına 
ilC' n kı ek n muztat ıb oldu - hürmetle eğıldi~ıni söylcmıştir. 
lar. Haliıle ı•:dihiıı Hitabesi 

ntı.ı bu kacnr (! ni \'C mü - Rektörii takiben uzun ve şid-
E nd k·r bir ruh ı :! h3ı ' t c- detlı alkıslarla kürsüye gelen 
dt n Türk, uu ün :nılliyct ve profesör Halide Echb sık sık 
lnh ı •) t prm ipi rı sıya ·i \'e sürcklı nlkı hırln kesilen heye -
s y l h yatta en glam bir canlı bır hitabe irad etmiştir. 
t~m ı ol ı· k tc iı ettikten Profesör Hulıde Edib demiştir 
ı nr •. b< ka b'r m !1 tın topra- . ki: 
ğın \ c istil,l'}in tl"Ca\ üzii n "- Bu merasını kip benim 
buyuk nhl:iki bn ctiri.im bilır. de onun hakkında söz söyleme
Türl.un ·ıyasi fcl cf(' i sosyal 1 mi iki o·ün evv~l söylediler. Bu
lıay. tta. ferdlcr aı .lSmdaki alı - nu bijvÜk bir şeref telakki et -
lak J rensıplcrinin -ivasi ?.ayat- tim. Fakat düşündüm .. çok dü
la e\ l tlcr cu ııı akt munase- sündüm. Nihayet kararım §U 
bctll•rd~· de hakim olmas.ına t.a-
ı aft • Jır. Bir tat aftan ı ealiteyi 
der ıı in gorn C'k kabiliyeti, 
di - c.ı toraftnn bu ickalizın aşln: 
f ...,tc Tiıı ün iy. i 'p! rıni 
vii t1 getiren ::.lam halita. 
Tiiı k cümhuriyeti b;rdenbirc 
imkansız zannoluıı:ı.ıı bu sentezi 
tc ·kıl etmiş ve tatbikten geri 
kaim. mı tır. 

Rı.lk .nlardtı.n m:ıd li imkaıı -
sızlıktan dolayı eliııi rcken Türk 
Surıye t:ı~ fında ke.ndisini ela -
\'et eder gibı gorünt'n fırsatı is
tihfaf etmirtir: hüü da etmek
tedir; etraftıı.n vuku bulan tcş
nkl ı iıı hirbirine chemnıi) et 
veıını\ "rek Suriveye karşı ha -
kiki b-ir dost ve - t roeş olarak 
duı maktadır. Milliyet hissini en 
temiz mana.sile ruhunda duyun 
ve hu uğurda en cetin bir mii -
cadelcyi göze alarak istiklalini 
kurtaran Tiirkün ııaznrında baş 
ka mili tlerin hün·iyet ve ıstik-1 
lalleri de muhteremdir. Türk 1 
her millE:tin hayat ve istiklal 
hakkına malik olması lilzımge-, 
lcceğine iman ctmi~tir.. Bütiin 
politikası, bütün sıyası hare -
ketleri bu sarsılmaz imanının 
ı::ahididir. lşte bundan dolayı 

Türk milli hududları dahilinde 1 
serbest yaşamayı ve komsuları-
nın da milli hudu-dfarı~~ h~rmet 
etmeyi en birinci h .ncı sıysret I 
prensipi olarok tatbık etmekte
dir. 

Hü yin Cahid 'ALÇIN 

Bulgar Meclisi 
(Baş tarafı 1 incide) 

Mason locaları gıbi gizli cc
ntiyetlerin feshi ynhudilcre mü
teallik iki mlihim madde kabul 
edilmiştir. Yahudiler bundan 
sonra bnrsi, siyasi ve askeri ha
yattan uzaklaştınlacaklardır. 
Bundan maadn, iktısacli sahada
ki nUfuz ve faaliyetleri de tah
dit edilecektir. Bundan sonra 
ynhlidiler Bulgar vatandaşlı -
ğını iktisab cdemiyecelderdir. 
·Irk ve din bakımından babası 

\'e anası yahudi ol n lı r §ahıs 
:Yahudi sayılacaktır. 

Gelecek hafta müzakere edile
cek olan üçUncü madde, muzır 
propagandalıırn karşı alınacak 

tedbirlere mlit:eallık bu'ıunmak
tadır. 

u; 
.K:unık Kemali en büyük dev

let miıessesesinden en basit in-
1 sana ı,adar sevdiren onun ara-

A •1 I mızdan hiç ayrılmama~ına amı 
olan vasıflarından bazılarını si-
7.e hatırlatmnk istedim. 
Namık Kemal -; ref mirasla

rınuzdan en ~fsidir. Bunu 
Türkiyede nere~e gitseniz his
edcrsiniz. reden Namılc Kemali 

l . . ? daima yaşıyor ıısseaerız . ,, 
Profesör bunu eskı bir hatıra 

ile izah etmiştir. Ve demiştir 
ki: 
"- Bütün Türk camin.sının e

hemmiyet \'erdiği en büyük kıy 

FRANS Z 
hava nazırı 
Suriyede 

Kudüs, 21 (n.a.) - Müstakil 
Fransız ajan mın Kudüs muha
biri, Fransız hava nazırı B. Ber 
geret'nin Rayak meydanını tcf
tis etmek üzere hususi bir vazi
fe ile Sur:iyeye geldiğini bildir -
mektedir. Rayak meydanında 
120 tayyare, bir~ok memur, ye
dek parça stokları ve benzin de. 
poları mevcuttur. Bunlar sıkı 
bir muhafaza alt.ın?n bulundu -
rolma.ktadır, 

' Tayyare meydanının teftişin -
deıı sonra B. Bt>rgeret Şama ve 
Hal be gidecektir. 

• 
/ ngilterege 
yardım 

"D . . Nevyork, 21 (a.a.) - aı-
ma Fransa,, adını t.a~y~m ve 
Nevyorkda bulunan .bur Fran
sız birliğinin mcrkezınde yapı -
lan bir toplantıda, kalabalık bir 
dinleyici kütlesine hitaben re -
isleri B. Houdry şu sözleri söy
lemiştir: 

Eğer Bitlerin her gün hava -
larda 1000 tayyar uçuı:aeak 
kadar benzini varaa, İngiltere 
de birleşik ..Amerikanın yardı -
mile 19.U yazına kadar günd 
3000 tayyare havalandırabileôek 
kudrete malik olmalıdır. En gCÇ' 
1942 den evvel Almanya hava
larda. felce uğramış bulunacik -
br. 

B. Houdry, gelecek Fransa 
ma.re§alinin general De Gaulle 
o1ma.sı lizım geldigi kanaatini 
izhar etınietir. 

met. ceşaret ve ruhtan gelen 
cesarete Namık Kemal ziyadesi
!(\ ımalilctl: '1fünevverlerimizle 
konuştuğum zaman dün ve bu
gün, bazıları Namık Kemalin 
tek tek cebheleriııi nazarı itiba
rc alarak şöyle söy!Uyorla.rdı: 

"Şiiri eskimiştir. Böyle şiir ol
maz.,, Diğer bir kısmı "Namık 
Kemalin yazdığı tarihler, tarih 
usuliine muvafık değildir.,, 

Fakat Namık KemnJi ilim, 
sanat ve edebıyat bil'atlerinden 
soyanlar bile çırıl çıplak Namık 
Kemalle kaı ~ılaşınca önlinde 
hürmetle cğildılcr. Bu miinekkid 
Ierin hepsi l{cmalin miikemmel 
he}'kellerini büyük meydanları -
mızdn gormek istiyorlardı. ı 

Size Namık Kemalin C'r. be -
ğendigim bir siirinden bir kıt'a 
okumak il'ltiyorum. Ben bu siire 
bütün dünya edebiyatında ~eti- 1 
şebilcn bir tek şiiı' tanıyorum. O, 
bir İngıli.z cdıbiniıı yazclığı va
zife kaside ıdir. 1 te o şiirden 
bir parça: 1 

(~örüh alıMiıııı a rı miinluırif 

ıdlu selametten 
Çekildik iz7.0ti ikbal ile hfıhı 

hiilcfunetwn 
Usanmaz krntlini insan hilf'n

lt>r lıall<a lıizm"f t•·n 
l\liinin·etmend olan mazl\ıınn 

el ı;-.Mrn1f'Z İcnl!'U('Jl 

Kemal, kendini o kadar bü -
yük goniyoı· ki bu itibarla bir~ 
ferdiyctçidir. Sıdkı selamet ug-

.runa hükümctten çekilenler çok 
tur. Hatta bu yüzden idam sch
pasımı. gidenler bile vardır. Fa- 1 
kat Kemal izzeti ikbal ile çe -
kilnuştir. 

3 iincü satırda bu ferdi miuıa 
değişiyor. Ve hu 1''.emalin ikinci 
kıymetıle karşılaşıyor. Gorüyo
ruz ki bu adam _izzeti ikbali hal
ka hizmet etmek içın istiyor. 

Nnmık Kemal bugi\nlin ve 
yarınm ad!lmıdır. Çünkii bütiin 
ideolojiler ve rejimler kudret 
ve kuvveti halka hizmet için is
t.iym lnr ... 

'Profesör Halide Edib nihayet 
Namık Kemalin vatan mefhu -
:nunu t bari.iz ettirerek demiş -
tir ki: 

"- Krıualin vatan mefhumu, 
genç nrkadaı:ılaıım, sizin bugUn 
kü tel:ikkiııizdeki va taıı değil -
dır. Sıynha biirünmiiş bir kadın 
dcği1dir. li'akat vatan yine v~
tandır. Vatan cohrrafi bir Ulbır 

(~onu ~yf<ı 6 mltmı S de) 

İn gir zler Ruhr 
havzasını 

bombaladılar · 
Londra. 21 (n.a.) - Hava ne

zaretinin istihbarat servisi, dün 
gece İngiliz hava kuvvct~.eri ~
rafınd n Ruhr havzası U7.Crın" 

Tepede len 
bombardıman 

edildi 
( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

uğramıştır. Yunanlılar, Derince 
vadisinin biraz şimalinde çok 
şiddetli muharebeler neticesinde 
memnuniyet verıcı ilerilcmer 
kaydetmişlerdir. Btı mıntakada 

Yunanlıların eline 600 1talynn J 
subay ve eri esir düşmüştür. 

paha şimalde ileri harekat 
devam edilmiş \'e yeni tepeler 

1 zaptolunmustur. 
Havaların fena olusu Yunan 

taarruzunu işkftl etmektedir. 
İtalyan tayyareleri, kızılhaç 

isaretini açıkça taşıyan bir has

!~haneyi bom ardıman etmi~- , 

İtalyan esirleri, siyah gömlek
lilerin kendi arkadaşları arasın
da nasıl hafiyelik yapt1klnnnı 

anlatıyorlar. 

Yunan Resmi Tehlij;i 

Atina, 21 (a.a.) - Yunan 
baş kumandanlığının diin ak -
şanı neşrettiği 55 numaralı teb-

liğ: 1 
Lehimize neticelenen bir mu

harebeden sonra yeni me\ ziler 
zaptettik. Dü.smandan, araların
da bir de albay bulunan bir mik 
dar subay ve cı esir aldık. Mii- ı 
him miktarda harb malzemesi 
ve iki batarya da top elimize 
geçn)iStir. 

Harlı V 37j_reti 

Atina, 2ı (a.a.) - T,us ajansı 
bildiriyor: 

Gazeteler, ltaJyanlarııı Pa.ler
mo koyundan çekilerek Chimal'
raya doğru ricat ettıkleriııi yaz 
maktadır. 

Diğer taraftan ricatlcri esnasın 
ela Tepedclene yaklaşmış bulun
nıiıktadırlar: Klisura Yunan top 
çust1nun nteşı altındadır. 

Pogradctz'in simalindc lt:al 
yan lntuları Yunun kuvvetlerine 
kar~ şiddetli bir mukabil hü -
cuma gcçmislerdir. 

Amerika ve 
japo ya 

• 
Vaşington, 21 (a.a.) - D. N. 

B. nin hıısu.s_i muhabir bildiri-
yor: 

Hariciye nazın B. Hull gaz~ 
'tecYler toplnntısınd Japon ha -

riciyc nazırı B. Matsuokanın be 

vnnatını mevzuu bahis ederek 

Birlc~ik dm;letleıin Pasifik si -

ynsetinin heı kesçe maliım oldu -

ğunu Ye müteaddid defa izah e

dilmili bulunduğunu söylemistir. 

lsviçreyi işgale 
nıi hazırlanıyor 

( 13a~ tu;:fı 1 inci sayfada} 

~!erinin akın yapmıyacağı ümid 
edılrnekte ve 24 25 kanunuevvel 
gecesi İsvi~c toplt!-klannın ka
rarblmıyaeağını bildinnekte -
dil'. 

lsviçrenin iki muhtelif tedbir 
kullanmak sevdasında olduğu 

bir defa daha tebarüz etmekte
dir. Bu tedbirlerden lngilrereye 
yapılan taleblerde aznmi ihti -
yatkarlık bulunmak ikincisi de 
mihvere halita tcdkik edilince 
bu hareket tarzını haklı göste -
recck bir sebeb bulunamaz. 

Bu hareket Basler National 
Zeitung gazetesinde çıkan yazı 
gibi ancak matbuat haberle~ 
ızah edilebilir. Bu gazete, lngı
lızcesinde ehemmiyetli İngı1iz 
hava muvaffakiyetlerinden ba
his ve Alman bombardımanları 
neticesinde ölen ve yaralananlaı
ra teessiif etmekte fakat gnyri
askeri hedeflere karşı İngilizler 
tarafından tevcih edilen gece 
hücumlarına mukabel ge bulun
mava karar vermeden B. Adolf 
Hitİerin üç ay lıaJlls etmek su
rctile gösterdiği fevk~beşer 1 
t :ı.hammülü unutmaktadır. 

Basler Nachrichten gibi ga -
zete1er, art.ık Plütokı nsılerin or
tadan kalkbğına \'e B. Chur -
chillin harbi istemcdigine ikna 
etmiy uğraşmakta ve Alman 
sosyalist devleti.le tngilız plü -
tokrasi gibi iki alemin mücade
le etmekte olduğu hakkında B. 
Hitler tarafından yaılıl.an be • 
yanalı bir hayal mahsulü addct
JllCktedirler. 

Bunlar çoktanbcrl bildikleri -
mizi teyıd ediyorlar. lsvi<;redeki 
Alman halkı ile her gi.in İsviçre 
gazetelerinin ve parlamentosu -
nun ızhar ettiği hissiyatın ne 
dcı eceye kadar alakadar olduğu 
meseleleri bertaraf ederek yal -
nız lsviçreden gelen seslerle ik
tifa edeceğiz. 

Orada bitaraflık bir ınecbu -
riyet olarak değil tecavi.izkar 
vazıyet almıyn müsrııd kullanış

lı bir paravana telakki cdiluıck
tediı·. 

Bunların hepsiniıı kaydedildi
gı ve bunlardan neticeler çıkar
dıihmızı Balc'de, Bcrnde Zurih 
dc

0 

bilsin İsviçre elinde hala iş 
görebilir zannettiği fena bir koz 
tutmaktadır. İsvicreliler menfa
atlerine uygun olanla olmıyanı 
bilmeleri lazımdır. Yanlış bir go 
rüşün devamı ve tarihi vaziye -
tini inkar etmekle İsviçreliler 
er geç zeval bulmıya mahkiım 
hayali kıymetlere takılını§ bu -ı 
lunmaktadırlar. 

· Televizyon tecrübesi 1 

yaınimış olan ak~nların, ha\·anın her ne olursa olsunJ bu siyaseti 
muhalcfetınc rngrnen mm·affa-

B. Hull Amerika hükumetinin Londra, 21 (a.n.) - Televiz
yon mütehassısı lngiliz Baird ı 
yon telc,·izyon yapılm~sı.na 
müsaid bir usu) keşfctmıştır. kiyetle icra edilmi~ oldugunu değiştirmek niyetinde olrnııdığl-

bildirmektcdir. j nı tebarüz ettirmıştir. 
Harekata iştirak eden bir pi- ~~~""'!!!!!~!!"":~!!!!!~~~~~ 

lot sunları söylemiştir: 1 

Gazeteciler önünde keşfinin 
tatbikatını gösteren Baird, 75 
santimetre uzunluğundan ve 60 

- ~isenkirchcnde bir sun'i 
petrol fabrikası Ü?.crin~ ~opıba
lar attık. Her tarafta ınfılfıklar 
müşahede ettik. Ve en az iki 
büyük yangın çıkardı~. J{~lon· 
yaya yalnn bir mcvkıde bır e
lektrik santralı iizerinde yüksek 1 

- infilaklı bombaların :nrıtladığını1 (Tördük. Ayni İııcvkiin ynkınmdıı l 
bir dc..-niryolıı iltisak noktası da~ 
bombn.rdıman edilmiştir. Bron-_ 
nada depolar ve eşya istasyon
ları üzerine alçnktım · hücumla1 
yapılmıştır. fünclıcn - Glaclbaik 
is~·onundaki c5ya depoları da 
bonıbardımnn "dilmistir. J 

İngili:r.ierin Jla"'n 14'snli) et.i . 
Louclra. 21 (a.a.) - Hava 

nezaretinin istihbarat servis' 
bildiriyor: j 
Berlinde Uu ule GClen 7Alnlrfo.r 

~Brlin, 21 (a.a.) -· D. N. B. 
Mezahib nezaretinin bir tebli

ğinde, İnglliz tayyareleri tara • 
f ındnn Rerlin ketedrn.li üsttin~ 
atılan bombaların bir bııcyuk 

milyon marklık '.ba8ara sehl ili 
yet verdiği bildirilmektedir. 
· Jlir Alman Tayyaresi . 

DüşürühJ.ü t 
Londra, 21 (,a.n.) - Saliilıi-

yettar bır meınba~ bi~~iril - el 
rliğine göre sabah bır. du~~~n santimetre genişlih-inde bir t e
bombardıman tayyaresı duşu - vizyon aynası üzerinde, civarda 
rülmüştiir. bulunan bir stüdyodan verilen 

Sahil muhafaza servislerine resimleri tabii r ııkl~rile akset
mensub Blenhaim tuyyarcst; tlrmiştir. 

Boulogne limam üzeriflde Yl\Ptl- Harb dolayısile mer'i olan ni-
ğı bir keşi~ uçuşu esnasında bu zamla.ra muhalü har~ket et:ınc-
limanda. deniz iizeriııdc yalnız miş olmak için <.·ereyan :telden 
iki diregi gözüken b Um§ bir nakledilmiştir. 
büyük vapurun yanında demir- ___ __,..,.~~!""!!!~~~~~ 
lcıniş bulunuyordu. İngiliz pilo- -li-.m-aııda bulunan 500 toniFlt<r 
tu, kara müdafaa bataryaları - luk bir Alman iaşe gemisi bom 
uın şiddetli ateşine rağmen bu Nez burnunun şarkında bir a.s
vapura hücum etmi ve dört kerl miiessesede hazı faaliyet 
bombalık bir Salvo, iaşe gemisi- müşahede etmiştir. Tayyare 
nin ortasına düşmti~tür. Şiddet- bombalarını atmış ve büyük 
il bir infilak vukua gelmi§ ve lfir bina aldığl tam isabctlerh: 1 
Blenhcım tayyaresi, baraj ate - tamamile yıkılmıf}tır. Yılnlan bı
ııinden kurtulmak içın daha yük nadan kopan parçalar, ta tay- 1 

scklere çıkarak vapurun baştan yarenin üstüne kadar fırlamış- ı 
başa duman içinde bulunduğunu tır. 

'\'<! duman arasından vapurun Sahil muhafaza ;:;crviEine men 
yalnız bacasının görünmemekte s~b bombardıman tayyareleri, 
o1duğunu müşahede etmiştir. Brest tezgihlanna ve şimali 

Calais ile Boulognc arasında Fransada Abbcville, Dünkcrk, 
Alman ağır toplarının mevkileri liavre, Caen~dcki düşman hava 
üzerinde istikşafta bulunan dJ - üslerine de mtiessir lıücumln.r 
ğer bir Blenheim tayyaresi, Gıis yapmışlardır. 

5 

• g 

• • • g ı rı ş ı 
Bardia hala 
mukavemet 

ediyor 

(&aı tarafı \ lnct nyfad~ 

latılacak VllJdycte konulımmtu
Kestt mr zUlmet içinde y'oluınu.. 
za d.Gvam ediyorduk. A.rııavuı. 
luk sahilinden uznkdan ~ 
parlıyan bazı ışıkla:r, a:rnsıra 
seçilebDiyordu. Bu esnada ark 

(Baı tarafı 1 inci uıyfada) mızdan gelen zır.hlılarımız Av -
verine şimdi iyi hazırlanmış lonyayı topa tutmak içiıı vnzi
~untaznm bir taaıTuz mahıyeti- yet alıyorlardı. Biz, bombardı -

manı göremiyecek kadar zırhlı
ni almısur. Oyle anlaşılıyor ki, !ardan u?.ak bulunuyorduk. Fa-
B rdiya müdafilenııin teslim ol- katDraç açıklarına vardıgım1.1 
ması icin daha birkaç giiıı ge - zaman A v1onyanın çok büyüt 
çecekti~. Çünkli ileri kıtalanmı- bir muvaffakiyetle bomb rdı • 
zı durdurmak için Slllırn toP.la.- maıı edildiğini bildiren kısa bir 

haber aldık. Dönüste de AvJon-
ı·ını muhaf~ etmiı:ılerdir. yadA. btitün şiddetııe devam eden 

Bundan mlida ltaıyanliir Bar- yangınları gözUnıüzle görmeye 
diyadan Solluın 'u bom ba.rdıman mm affak olduk. Bu c:ınada Av
etmcğe ve bu suretle lngiJiz ge-

1 

lonya limanlarından bir sa.atlık 
mılcrıııin burnya malzeme cı _ bir me. af ede bulunuyorduk. 

Her türlü mukabele ıht mnll 
karmasına nıfmi olmağa teseb- zail olunca a kndar herkes vazi-
büs etmu leıdir. fesi ba ında k-ıldı. 

Dün Bardıya üzerinde u '.lll ftnlyan denizinde dört at 
1ngıliz tayyareleri, limanın hı:e- süren bu c velanımız e :nasın 
rinde kalın duman tabaltalan dü man mılcrinin mc\Cudıye
mii~al1ede ctmislerdır. Bu du - tine dcl.i.1 t eden lıiçbır o.lftmct 

d ·ı · görm<'dik. D · man hücumuınu
mnntann topçu atc~in en 1 en zu akaıretc uğratacak en ki.ı -
gelnı('sı muhtemeldir. çiik bir t bbüsde bil bulun-

İtalyanlar Bardiya) ı müdaf an madığı gibi kuvvetlerimizi e-
ya devam etmekle beraber 1n - ıuzden ,.e, a havadan bom bar -
giliz tayyarelerinin }ıilcumları- dımnn et.ılıeye de knlkısmamış
na dalın az maruz kalması için tır. 

Bu suretle. Akdenizi kontr l 
hava iislcriru daha uzak yeı lere etmek hususundaki iddia ı çolr-
naklef.mcge karar \'Cl misleı dır. tan vıl ı n.ı olan ltalva. lıugun 
Aden'in garbındc bulunan btitun Adri.vatik denizinin bile k(!ndi 
tayyare meydanları B<trdıya ya el ni ı olduğwıu iddıa crlcnııyc
kımndaki Mana tır 'c c öldeki cek bir \az yete dii!':mü. tür 
EJ .... ubbi meydanları da dahil ol- ıtnı~a Donaııınatit • 'er..."tle! 
m:k iizerc boşaltıln11~tır. Simdi Londra, 21 (a.a.) Müst:ıkıl 
en yakin İtalyan tayyare mey - Fransız ajansı bildiriyor . 
danı Sollum'rlaıı 100 kilomE'trc hal) ıılara karşı yP.pılmakta 
d n fazln mesafededir. olan yeni harekat bütün gaz.._-... 

t telerin bırinci sayf alanııd y r 
Dığer b zı haberlere göre tal alm kt.u v~ herkesin aklına nyni 

yarılar. il ti İngiliz 1 uvv tlerini mc le gelmektedir : 
iz'aç etmek için t' n·ari•1ermi ltnlvan donanması \i" hava 
takviye ediyorlar. Bu ~ada ku\ tleri ne yapıyor? lto.ly nın 
Trablus cebhesinc lnbriliz ta-k - mc hur denizaltıları, d"nız tay-

yaı elc-rı \'e torpido muhrıbleri 
viye kıtaatı da miitemadiycn nerdcdir? 
gelmektedir·. Bu kıtaat Bardiya- Daily Telegraf <liyor ki: 
nın muhasarasında kat'i bir rol Akdeniz lngiliz donanması 
oynıyacakUr- baFılmmandanı amiral Sir An -

drew Cunninghanı birkaç ~n 
Hücum Ba lı~ or içinde, Akdenizın yabancı do -

KahiN'. 21 (a.a.) - Batı çö- ııanmalara yasak edilmiş bir 
Jiınden g<'len habcrlcı.: göre İn- gol olduğunu söyli)Cn B. 1:m~
gilız kU\ \etleri Bardıaya k.ırst solinınin ıddialarını yok etmtş
miithiş bir hiıcuın hazırı ınak - tir. 
tadırlar. İtalyan kU\'\ C'tlt ı 1111~1 1ngıliz gemileri İtalyanlar 
hakiki mevkilcrı tam olaı ak bı- icin muhafazası olan Adriyatik
linmemekl" beraber B ı dıya ö- de de de\Tiye gezmektedir. 
nündeki lııgiliz ileri lrnmkolla- Ze\·alıirc bakılırsa İtalyan do. 
ı ından ınan ma uma u..ı nl l • t gcııer-1 ııanmasırun mücadeleden vaz 
Bertmin onwıcu ordunun bir gec:tı<Ti nnlaı::ılmakt.adır. 

Anwrikamn Ta.kdiri 
kısmı ilP köyde mahsur· bulun • Nevyoı k, 21 (a.a.) - İngiliz 
dıırrunu göstermekterlir. Son za- filo wmıı Adriyntik denızino 
ınanlarda general Beı tinrn u-
mumi karargfilıını bir hafta glrdıği haberi gazete1er tarafın-

dan büyük başlıklar allmda n~
cV\'CI Tobruka naklettiği ır.anne- r dilmrktcdır. Radyoların dun 
dilmckte idı. İtalyan mütlafaa öğleden sonraki ve bugünkü neş
hnttındn bir <;ok Howitzcr topu riyatındo bu hadiseye geniş bir 
bulunmaktadır. Hnv rçok ~ğ\ık- yer verilmektedir, 
tur. Dondurucu bir rüzgar PS- ------------~ 
mektedir. hat verilmistir. Misafirler h rb 

ltnlyad Karı tldıklar meydanından habı'al:ır götüre -
Londra. 21 (a.a.l - Müstakil rek tnyyn.re ile Knlıircye don -

F'ransız ajansı bildiriyor. müslerdir. 
Nc:w Chronicle gazete ıniıı 1.2 Adn.), Bomba.rdınmn 

Lizbon muhabirinden alınan biı Londra, 21 (a.a.) - Akdcuız 
habere göre 1talyada ciddi knr- donanması başkumandanlığı a
gnşahklar :t>aşgöstennistir. T{o - §ağ1daki mesajı göndermiştir: 
madn vesair bazı şehirlerde fa - Donanmaya mensub tnyyare
şistlerle, fa.şist aleyhtari'ın a - ler li kanunuevvel sabahı Ro -
rasında arbedeler vukua gel - do .. , Stnmpalya, Kirpc adalann 
mil)br. hücum etmişlerdir. Fena hava 

Maaınafih halen B . .ı:Ill" orni şartları yüzünden bombardı -
için halkın isyanından ziyade mnn neticesinin tayini güç ol -
faşist partisi ile ordu nr,ı...;mcla ınuFsa da yangınlar çıktığı go
c:;ıkan ihtilafın ehen•miyeti var- rtilmüştür. Tayyarelerimiz üs
dır. Bu ihtilafa sebeb bir taraf· !erine dönmilştiir. 

tnn se,·küloeyş hatalarının iş - fngiliz 'J'anklannın 
lcnme.,i diğer taraftan da bazı Mm:ıffa.ldJetl 
gencral!erin azledilmesidir. 

J..o ra, 21 (a.a.) - lııgi!iz 
Mısır Uaş' ekili Jlnrb abasında ordusu ta afından tankların ne 

}{ahire, 21 (a.a.) _Mısır Bnş -SUJ'('tl kuılanıldığıuı ve Nil or-
dusuna zaferi teının eden bu 

vekili Hüseyin Sırrı Prum refa- motorlü km"\ tt: n nasıl istif de 
katinde müdafna nnzın ve Mı- edildigini t tkık eden Timcsın 
sır ordusu genel kurmay baş - hususi muhabırlerınd n birı şoy 
kanı olduğu halde B:ıtoi çölü , le yazmaktadır: 
barb meycra.nını gezdikten ·on- "Bu motörlü cuzütamların n 

d" Kahireye dönmüştür. şıddeth bir harb . sil~hı ıı. lınde 
ra un . .. .. . kullanılması keyfıyetı 1ngılterc-

Tayy:ıre ıle batı çolun gıdeıı nın harb gayı-eti tarihinin en 
ziyarctç:ler orada orta ~ark İn- parlak fasıllarından bırini teş
giliz hava kuvvetleri başlrnman kil edecektir. 
danı hava maresali Longınore 'l'ank jstihsalatıı!ın .. tanzimi 
ve çöl kuvvetleri kumandanı ge- şekli bir çok as~erı umcr.a~ı'! 

Utkdirini celb tmıs ve hayretim neral Wilson tarafından karşı - ı 'b 
0

, ..... uştur · 
. fi .1 S'di ınueı 'lil4 • 

lannuşlardır. Mısa mer ı . , Times gazetesinin muhabi~, 
Barrani ile Buk Buk arasındakı netice olarak şunları yazma.ktil-
4arb ıueydanım gezerek ileri ha- dır: . . ... 
reketi esnasında iğtinam edilen "Mhtema.dıyen bUyuyen bu Ç&-

~ harb malzemesi stok- lik devlerden mürekkeb ordunun 
muazzam • . . . şcflerile efradının meharet ve 
larım te kık etmışlerdır. cüretlcri ne kadar methOOilse 

İngiliz za.ferile neticelenen azdır. Ta:n.klar, hıgiltcrcde ~ 
harekfıt hakkında başvekile iza- yere icad edilmemiştir.,, 
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'Namık Kemal,, i N MI KEMAL .HTİFALİ 
d üşünürken ... 

c ••i tarafı ı lnclctc) ı tıran ve ona devrini tamamlal-
ve heykelcıklerle bugün- tıktan sonra yetişen bir nesli 

kil fakir hale geldi? Böyle bir alıp yerine koyan ve kemale 
müşahede, eskiye nazaran yal- ulaştıran "Serveti Fünun., ise, 
nız sayısı çoğalan adlar ve ki- fikir terbiyesi bakımından, bu 

plar kalabalığı karşısında, gün çıkan mccmuJarın hiçbirıle 
birdenbırc nykın görUlcbilir. mukayese edilcmiyecck bir sevı
Jt"'nknt ne yazık ki fikir hayatı- ye gösterirdi. O tarihtenbcri 
m~ .kcmnnyetin değıl, keYfi • "Babıali,, de yüzlerce mecmua 
yetm titiz gozlüğile bakınca, neşredildi, fakat bunların, hepsi 
evhn, bu manzarayı gôsteı ir. bir arada, şimdiye kadar değil 

• • bir edebi mektebe, bir tek imza-
Bız, oğullarımızın bugünkü 31n vücut verdik:lcri görülmedi. 

yaşlarında iken mektep müdür- Netice: Fikir ve yazı hayatı
erimiz Tevfik Fikret, Hiıseyııı mızda aşikar bir gerileme var

Cahid, Salih Zeki, Abdürnıhman dır. Bu gerilemenin bütün Ecbep
Şeref gıbi fıkır ~ayatında eser- leri, öyle görünüyor ki, bır ann 
lf'..rıle tanınmış şohreUer ve . dı· sebepten alop geliyor: Fikre te
b"e1'~1: de onlar ay~da ~- mas eden hadiselerin çogunda 
elerdi. _Hocalar mudurlerc go- özden ve manadan ziyade şekıllcr 

re old.~gu. ç-tbı talebe de h~ca-1 ve kalıplarla alakadar olmak! 
lara gore 1di. Mektepte kalorıf er 1 Bir mektebin hocasından zi-
Y ktu, fakat kıtap vardı. Sınıfta ynde bmasınn, 
okutuJaııı meml ·ket besi r ve 

1 

Bir kit bm ıht d . 
bır gen~ kıt P<: 1) a uğrayaro~. en vade kaı:nn, mı evasın an z1-
U7.ak dunde~.ı. en yakın . b~gune w Bir gazetenin yazclı~ndan zi. 
kadar ne ogren1?~k ıst ı~oı a ynd baskısına. ehemmiyet ver
aın:, okur ve mazısıle, .yanı _!les- mek cereyanı kuvvetlenc kuv
eyıcı. koklerıle sık~ hır b?-glıl!· vetlene kafalanmızda özler ve 
~ muhafaza c~~·dı. _Tckruk ~ı- manala~ silinmi5 ve onların yc-

haz1ar 'e maddı ı~kwılar b.ak!· rini giizel şekiller, rcnkJi kalıp
mınd~ . ılım mucssesclerımız Jar istila etmiştir. Gazeteleıimiz-
on YJrmı b ş sene zarfında mu- . 

hakkak ki daha çok zengınleş- den, mecmu~rım.ı.z~.a~: lntap
miş olmakla b ı ıber öyle anı- Ianmı.~dnn ?ortte u~unun_ ~şal
abilir ki o~ennıek aşkı arlm. . mış s_uslu !avanta ~şclennı v_e 
b, fakat eksıldı. Geçirdı hınız ya içındekı ccvhcn alınmış gil
nrt:ınalı hayatın, sinemanın, ıl- zel kaplan hatJrlatmaları bun
mi çoğaltılmaga calışırkcn kem- dandır. 

••• mi yet lehine keyfiyetten feda-
arlık yapmnnın bu gerilemede 

tesirleri olmu olsa geıektır. 
Herhalde goze çarpan hakikat 
~-udur ki bugwı yirmi yaşını bu- ı 
1 ın gençlerden çoğu bundan ) üz 
ne evvel bu memlekette Namık 
{emal adlı buyi.ik bir ide. lı tin 
Ik defa olarak 'atan ve hurrı
et diye n\ azı c·ıktığı kadnr bn
ırdığından \ b ı uğurd. men
alara. ve zmdnnJara ntıJdığın
J:ın habersizdır. 

Uzun istipdat yıllarının ka- 1 
ranlığına rağmen, öğrenmek ıs
iyen insan için, ölen ve yaşayan 
ıkir adamlannın eserleri, zul

rnette ayrı a)TI parlayan mMa.
elcr olarak vazıfe sahibi idıler. 
Biz mazinin fcnn ve çürümü~ 
ı<öklerini soküp atarken zaman 
mnan yanlışlıkla iyi kökleri de 
ıırpaladığımız veya hiç olmaz
a ihmal ettiğimiz içindir ki bu 

!Un mektep çağındakilerin bü
yük kısmı eski bir medeniyetin 
Jevamı değil de yeni bir mede
niyetin başlangıcı devrinde imi-

Kaybedilmiş mesafeleri ka
zanmak ve bilhassa mektepli 
gençliğin kafasmda mefahiri 
canladırmak için Türk fikir ha
yatında )er tutmuş bütün kıy
metleri her vesileden istifade 
ederek daimi surette yaşayan 
bir hale, canlı bir hale koymalı
yız. Bır Namık Kemal güni.ınu 
bu şekilde yaşamak bir gencı 
yeni bir kuvvetle aşılamaktır 
Bır Namık J{cmali, velev mezar 
aşırı tanımak, vatanperverh&rın 
en yüce bir ömeğile aşina olmak 
piıruZb'Üz türkçcyc yakla.şmak 
ve hürriyete ne bahasına olursa 
olsun fı.şık olmak demektir. Böy
le azam tli ağaçlarla dolu bir 
mazmin bahçesinde zamnn za. 
man dolaşmak, tckfımül cerc
yanlanmıza zarar değil, nncak 
kuvvet ve daha hayırlı bir inki
şaf için kudret verebilir. 

Bunlar öyle eski kaynaklnr 
ve hazın lcr ki her susnyışımız
c1a der)nhkJerine indireceğimiz 
zihiıılerımizin kovalarını bilgilc
ıile doldurarak irfan susuzluğu
muzu her zaman için ve anca){ 
teskıne ~arayabilir. 

b gıbi bu kanaat edindiler. J<::;. 
debiyatı ihmal ettiğimiz için 

Divan şaırlerinden vazge~ -
ık - Namık &cmali, Ziya pa
yı, l"'ikret1, yakın tarihi ihmal lrlanda bombalandı 

ettiğimiz için Fatihi, selimi, Mu-
"'nd Hüdavendigan unutan veya 

iç tnnımıyan gençler çoktw-. 
Londra, 21 (a.a.) - H üviy -

ti tayin eclilemfyen bir tayyare 
serbest İrlandanın Dublin kont
luğunda Kingston şehri üzerine 
iki bomba atmıştır. Bunların 

birisi Gandyoone istasyonunwı 
yanına düşerek bazı evlerde ha
fif hasarlar husule getirmiş v 
bir ki.~nin hafifçe yaralanması
na sebebiyet vermiştir. İkinci 

(Baş tarafı Ş incüie) 
değildir. O ayni ::nrqanda bu 
Ui.biyeclir. Vata!l aynı zamanda 
toprak . Vatan için ölen adam~ 
lnr, basit bir neferden en yw: • 
sek bir kimseye kadar vatan 
toprntfımn elle dokunulıvaz bir 
kıymet bulduklan için öliiyör· 
lar. 

~ ehmcdcik "Dini bir ugı una 
olüyoı um , uer. Daima dini bir 
u~ uug. oluyoruz. Çünkü ıçimiz
de uğrun öldüğümüze ııınııdı • 
gıml7. ıtik:ıd, dıni bır u3nına ö
len Mehme<lciğin itikadıdır. , 

Profe .. .Or; Nnınık l{emaliıı 

hürriyet mefhumuna da temas 
ettikten sonra deınistir kı: 
"- Diyorum ki Kemal öl -

memı§tir. En büyük isbatı sız
lersiniz, gençlersiniz: Bılcrek 1 
söylüyorum ki şiirlerini belki 
tamamen okumanııssımzdır bile 
fakat hepinızin gözlcnndc goni· 
yorum ki Kemal içinizde yaşı -
yor ve yaşadıkça emin 9lunuı 
ki ınilletce daima hUr ve mi.ista
kil olarak yaşıyacağız.,, 

Halide Edibin çok alkL'j}an 
bu hitabesini müteak1h celebi - 1 

yat f akültesi.doçcntlerinden Ali 
Nihad Tarlan kürsiıy • gel rC'k 1 
"Namık Kemalin vatanpcrverli· 
ği ve d'vnnı,, mevzuu etrafında 
bir konferan~ vermiştir. 

Ali Nilındın Konferansı 1 
Ali Nihad Tarlan Namık Ke· 

malin bir §.iirirrl okuduktan son
ra demiştir ki: 
"- O, efsanevi bir ı kan

dır ki mefkuresine ciğerlennı 

yedirirken ?.evk ve neşeden t>ar
hoş olu r . Evet, o yaradılı.,i 

hazincs1 ıçindc oyle bir cevher
dir ki akıl onun sıITtlldaki ktıd· 
retleri ihatadan acizdir. Bu kud 
retleri onun yalnız maddi ha -
yatı ve cısmaniyeti, yalnız fik:
:ri ve ruhi varlığı ile ölçülemez. J 
Asırlar geçtikçe daha büyük bir 

tarihimizle hakiki kemale erece
ğiz. Buna inanıyoruz ve daha 
bilyU.k kemaller bckli~oruz. Yut 
durnu:ıı: ve milliyetimiz için dtty
duğumuz bu emsalsiz heJcca.
DJ t:üıUl etlersek onun içinde bi•
yüklerimizın inkar edilmc-1. te -

irlerini görürıiz. lnsanlığımızı 
kurtaran ve kurtaracak olan iş
te bu heyecandır. Bu heyC<!anı
rnızı bir kere rlaha tazelemek i
çin buraya top andık.,, 

Bundan sonra h. tıb Namık 

Kemaldeki vatı..n m flıumunun 
alı ederek uivanını ince bir ted 

kirl" ve tahlilden geçirnüştir. 
J: 'ihayet, AH Nihad Tadan, 

Harb okulunun büyük kapısına 
altJn yazı ile yazılmağa ırlyık o 
lan şu lx udin diınya edebıyatı

dn misline ender tesadüf edi
lebileceğini söylemistfr. Bend 
şudur: 

Yare ni =uıdır tenine ~rlerin 

le\'t ise son rütbesidir as erin 
"Ostii de hir·nltı da. birdir lcrin ı 
Arş l i~itlf'r \'atan İmdad.na 

Digı,r WlabeJer 
Ali Nihad Tarlandan sonra 

söz al::ı.n doçent Ziyaeddin Fa.h· 
rl -ve Ahmed Hamdi Tanpınar 

birer konferans vermişler ve 
bunu müteakib talebeler tara k 

fından Namık Kemalin şiirleri 
okunmuş ve merasime nihayet 
verilmiştir. 

'arnık Kemal SeJ'gLi 
'üniversitedeki merasimi mü

t akib ha.?.ır bulunan kalabalık 
h p birlikte inkılab müzesine gi
derek hazırlanan serginin açıl

masında hazır bulunmuşlardır. 

MektRhler Ve llalkc\lorimJe 
lJUn şehrimizde bulunan ilk, 

orta okul ve liselerde ve halk
cvlcrinde de parlak merasimler 
yapılmıştır. Bu merasimlerde 
Namık Kemale aid konferans • 
lar, hita~ler inıd ve piyesler 
temsil olunmuştur. 

Ayni zamanda Güzel Sanat
lar akademisinde de büyük va -
tan şairi için güzel bir merasim 
yapılmıştır. 

aş, Di~, le, Grip, Romatizma 
enolji, Kınklık ve Bütiio Ağrılarınızı Derhal Keser 

lcıblnı1a gUad.ı S lıa$C atınabllır. TA~t.ITLF.RINOF.N SAKININIZ. 
H~I? \mor Pm L KUTl'l. 'ıRl lSRARLA ISTHl'lll 

Bursa Kıraathanesi 
Nezih bir role salonu olun kırnathan<'llltzde her p:ızar a.aat 2 den 6 ya 

k dar mcmlcketimf.zin tanınmış bny ve bayan Ellll'~lkürlıırınd.m roütc
cl.kıl mukcmmel saz heyetini d niıemek :fırsatını kaçırmayın12.. Ayrıcn 

lınlk tUrkillerı tanuıtt\ıı,; san'tıtkfır 

Ma!atyah tanburi Fahri'yi ,unliy~'Cksiruz. 

inkişaf nrzeder. O kıymet cemi- ==================================== 
yetin idraki ile tekiiınülilc bü-
yür, namütenahi büyür. Evet, 
o, kendi dediği gibi ışıkları par
lak ve C'~ık bir güneştir. Dalına 
payidardır. Bu güne!} bizim uf
kumuza bundan tam bir asır 
evvel doğdu. Hayati hadise hal
kalarından vücude gelmiş bir 
zencirdir. Yurdunun feci mruı -
zarası karşısında bir Kemal ba
ğırdı: 

Vata.nan bağnn.1. dü man da
yadı hanQerini 

Yolc imiş ku~ bahtı 

kara. madcrlni 

Darphane ve damga 
müdürlüğünden 

matbaası 

1 - Asgari % 97 saf yerli malı ve muhmnmcn bedeli J 9200 ve ilk 
temınatı 1440 lira olan 30 ton külçe Jıı:u~ı kap:ı1ı zar:f usulile cksUtmc· 
ye konmuştur. 

2 - MeıkOr kur§unların ihal •i 24/12/040 salı gunu at 15 t.c 1darc
m17.Ckki komisyonda yapıiacnktı ... 

3 - ısı klil~in 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncü maddesinde yazılı 
vesaık ile birlikte ilk teminat ve tcklil mektuplan meikQr gunde saat 14 
de kadar komısyon nynsct ne makbuz mukabHl venncleri lAzımdır. 

Şartnameler her gün idnrcdcn verilir, dl609> 

Devlet Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden : 

Ona yine bir (Kemal) cevab tstanbul liman tarifesinin 11, 35, 42 ve '13 üncü maddeleri tadıl 
cdllmişl 

verdi: Ycnı hükumlcnn tatbikine 23/12/940 tarihinden itibaren baslnnaca-
Vatnnın bağnwı. d"' ;man fbv ğındnn rnuuddcl maddelerin matbu nüshaları tşletme Müdürlüğü munme-

yasın luuı!,lerini lı.ıt ~visindcn bedeli mukabilinde tedarik edilebilir. (11911) 

BuJunur kurtmııcak bahtı k~ ============================== 
ra maderini Maliye Vekaletinden 

Biz, kemalden kemale koşan 

22 Birhıclkfınun IMO 

4 

ı 2000 - 2000.-
s 1000 :::: 
2 760 -
' 500 -
8 250 = 
~ 100 - 3600.-
80 60 - 4000.-

800 20 - 8000-

Türkiye iş Bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, ayni zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Kesidelcr: 4 Şubat, 2 Ma-~ Kumbaralı e kumbarasız 
YJS, l Ağu:;too, 3 tkincitcş- hesaplc.rmdn en nz elli U-

rın tarlhlerindtı yapılır rnsı bulunanlar kuroya . 
dnhil cdı1lrler. 

T. Hava kurumu Bursa şubesinden : 

s 

Bu yıl Kurlı«n b<1yuımında kurumumuz. tnra!utdaıı toplruıacak ohm. 
kurban dC' Ucnle b rsak ve Jjıoynuz.1 rınıu 21 uı muddcllc açı arUJ~m ,.. 
:va çı.JuınJdıw. • • 

İstekhknn pırlııamcs.ını gormel ... u?erc her un tst.anbul \c Buıı;a .. ~ 
belerine "c pey &Urmek ıstiyen alıcUarm dn 1>on ihale guııu olan 2/jJdnd 
kllııun /Ul41 tanhin ıastlıyan pcı.,.cmbc ı,runu .ıt 15 de Burna v~yeU 
hı va kununu şubesine müracruı.t cbncleri llfuı olunur. cll935 

Gümrük Mh. fst. Lv. Amirliği sabn alma 
komisyonundan : 

SO/I. kiınuıı 940 pawrtesi günU s at 15 de ~ık t'kQUıne surclU Jl'ri't,. 
t~hhıd nnın ve hf'Sabu1n 3000 takımcomaF almaCakLır. 

Muhammen bedeli 3H2 Ura 60 :t:unış ve ilk teminatı 236 l!radtr, '8:\.

filc numune ve şart.rı. ınesi komisyund<ı bergun gorülebilir, :tstcklllcrin 
teminat makbuzlarile gi.lnUnde Galatn Mumhııne caddesi İbrahim Rifai 
hanındaki komisyona gelmeleri. «12033> 

Fiyat Murakabe komisyonundan : 
42 nmnaralı ilan - Ellerinde iki ;,ilz kilo ve daha :ziyade krmuı, ter~ 

yQil, her nevi sadeyog ve her nevi kuru fasulye v pirinç bulunnnlarm ıt 
Birincikanun sah gfüni snat 18 ya k~dnl' 4 iincü Vakıf han Mıntat:a 'Iica ... 
ret Mudurluğünde koml.s:von bürosunn cins V(l miktarları ayn ayn g&t&o 
rtıerek ve hizal:ınllda menşderi, mnli,yct ve .abs fjyırtıan Q JW.l}ı olarnlı: 
birer bcynnmı:me vcr:ınelcri, 

Milli korunm;ı kanununun 'Verdili ııaMhl,etıe illn oıaaur. (l205C!)J 

Deniz Gedikli Erbaş Orta okulu 
Müdürlüğünden 

Mektebin eksik öğrettiğini ha
yabn tamamlaması da kabil ol
mamıştır. Son yirmi beş senede 
wvvelii lisan büytik bir kargaşa
lığa, belki daha mütekamil bir 
bUnye yaratmanın doğum sancı
lannn uğradı. "Matbuat,, klişe
~ altında toplayabileceğimiz bü
tün yazı hayatımız bu kargaşa
bğın nüınunelerile doludur. Vak
tile bir gündelik gazele yalnız 
politika vakalannı değil, fakat 
fikrin bütün cereyanlarını ak-

bomba bir bahçeye düşerek c- ================== Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 
kaldırılması hakkında ilan 

Okulumuza ticretli bir rJyazl;Je ve bir cemicll.ik ö~enl alma~ 
tartlar: 
1 - Riyazıye ogrebneııliği için üniversite DleLWıU e!mak tiniVOf~ 

ettiren sadık bir ayna gibiydi. 
Gençliğimizde her sabah oku
duğumuz "Tanin,, şüphe yok ki, 
bugUnkU gazetelerd en, baskı ve 
kiğtt cinsi.itibarile belki geri, 
fakat mündericat olgunluğu ve 
imza salahiyeti itibarile muhak
kak ki daha iler i idi. Her edebi 
nesli gençliğinde alıp olgunlaş-

- Mösyö öküz.leriniz 
'? mı. 

Dedim. Herif sordu: 
- Nasıl öküzler ? 
- Viyanadan gönderilen ik i 

imendifer arabası dolusu öküz. 
- Eğleniyor musun arkadaş? 

ÖkUz ile benim ne münasebetim 
var? 

- Pardon mösyö, siz kasap 
değil misiniz? 

- Kim söylemiş ! Kasap ol
duj;'lllllu nereden anladın ? 

- Kıyafetinizden. 
- Ben sizi kıyafetini?.den bir 

şeye bemettim. 
- Bir mösyöya değil mi? 
- Ne demezsin! Siz çingene 

.,ı...;;,:ı • • • n 
lM'b" mısınız ·~ 

BiWıare bozuştuğumuz karı 
koca kasap zannettiğim f}İŞman 
herif ile devam eden muhavere
ye kulak veriyorlardı. Herifin 
siz çingene değil misin.iz? suali 
Uzer.ine kadın kahkahayı sah· 
verdi: 

- Aman mösyö. Ne iyi bul
dunuz! Ben bir zamandan beri 
bunları neye benzeteceğimi bile
miyordum. 

Dedi. Ben de kasaba: 
- Aman mösyö. Bu madamı 

ben kırk yQ.6ında zannetmL~ 
me<rersc kırk beş yaşmda değil 
ai iJUiı:;" daha da yeni kocan 

hcmmi) etsiz tahribat yapmış-
tır. Dadı aranıyor 

9 - ıo aylık bir çocugn baknbi
l~k, çalıştığı yerden bonser
visi olan bir dadıya ihUynç var
dır. 

GümilJ yüz kuruşluklnnn yerine cümüa bir llralıklar darp ve piyasaya 
klll rniktardıı çıkarılmış olduğundan gümü, 7ÜZ ~ aı tldnd
kAııun 1941 tarUnnden sonra tedavülden kaldırılması kararlaıtınımııtır. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren arbk teda
vili t'tmly('C(?k \"e nneak yalnız mal sandıkları ile Cü.mburi.Jet ll4erkez Ban

siteden oğrctrneıılik vesikası alnwJ bulunmak 
2 - Gemicilik öiretmenıiğj tçin meslek okullarından ınmm .,. bil 

vaWleyi 7 opabi1eccline clalr elinde boıı.sonis bulunmak:,. ~ ı 
A - Askerlikle ilişlli buhımnamak. • 
B - Ocret mikdan baran Jı:nnununa ıöre lılllll Müdafaa Vü!letlnce 

tayin edikıctikttr. Bu vazlfcl.ercı talihlerin acele Kammp&§DıdakJ Deniz Geoc' 
d.lkll okulu MüdilrliJiilne müracaaUarı. d 1759> 

Bundan yarım saat som a yı

ne h üviyeti tcsbit edilemiyen 
diğer bir tnyyarc Monaghcn 
kontluğu dahilinde Shantonagh 
mevkiindeki bir çiftliğin yakini
ne bombalar atmıştır. Çiftlik 
sahibi hafifçe yaralanmıştır. 

Maçka, Te!ıvıkiye cam1i kar • 
şısınd:ı Dilek apartm:ını No. 6 
hcı·ırun ö 1lcye kadar murncant. 

kası şubclerince kabul edilebilecektir. 
F.Jinde gümüş yüz kuruŞluk bulunanların bunları mal s;ındıklarile l 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11llllllll~lllllllll!!!!!!!!!l'll!!!!!!!!l!!!!!!l!lllll!!!!!!!!!!!!!~!!ll9 

Cümhurıyct Merkez Bankası şubelcnnc tebdil etUımelerl lldn olunur. 
(7025) (10216) 

varını ! Ey ne yapsın ? Bu kn
dını da kim alır? dedim. 

ro~!~r:ğ:::: Bir çalgıcının seyahati 
:rpusunuz! Sen benim karım ile ••••••••••••••••• 112 
istihza edecek adam mısın ? Şim-
di sana haddini bildiririm. 

Dedi. J4redrih kulağıma; 
- Alfred biz de ayağa kal

kalım mı? 
Dedi. Yanımızda oturan şiş

man kasabın yerinden kımılda
yacak hali yok. Kadının da kav
gaya iştirak etmiyeceği ml;lhrı.k· 
kak idi. Bunun için nasıl olsa 
herife t.em.izce bir dayak atabHir 
idik, fakat peynir ekmeğini ye
di!;'imiz bir adama karşı insani
yetsi?.cc bir muamelede bulun· 
mağı asla arzu etmiyordum. Bu· 
nun için arkadaşıma: 

- Ne lüzumu var? Fredrih 
biz onlara uymıyalıın. 

Herife de: 
- Siz de uvcen.izin ağzını 

tutunuz. O kadar gevelik etme
sin. En nihayet bizi çingeneye 
benzetti. Biz biç hiddet ettik 
mi? dedim. Kasap da işe mUda
hale ederek: 

- Şu adamların kusuruna 
)ıelrmamalısınız. · 

Dedi. Herif teskin oldu. Yine 

yerine oturdu. Ben kasabın Jru. 
lağına: 

- Sakın bizi tal:iansız bir a
dam zannetmeyiniz. Kimseden 
dayak yiyecek takımından deği
liz. Lakin beyhude yere kavga 
pek münasebetsiz, alelhusus a
rabada bir de kadın var. Koca
sının dayak yediğini görünce yi
ne ah izdivaç edeli yedi ay oldu. 
Ya kocama bir fenalık gelirse 
sonra ben ne yaparım? Kırk 
beş yaşımdan sonra kime vara· 
bilirim? diye feryada başlar. 
Yoksa yumruklarımız kuvvetli
dir. Ne ise §imdi onu bırakalım. 
Demek sis öküzlerin sahibi de
ğilainiz. 

Dedim. Kasap zannettiğim 
adam gUlmesinl zaptedemcdi. 
Fredrih ile beııl "yice stızdükteıı 
aonra: 

- Siz nerellsinist 
Dedi. 
- Biz Almanız m&ıya. 
- .Almanyamıı bangt lan,. 

fındap? 

- Baviyeı an.n b il' köyün
den? 

- Köyün ismi? 
- İyi bilmiyorum, çünJ·ü köy 

den çıkıılı pek çok oldu. Zat.en 
orada iken de ismini bilmezdim. 
Çünkü on sekiz yaşıma gelince, 
ye kadar köyden dışarı ayak at
madığnndan ismini bilmeğe ha
cet yoktu. Öyle değil mi ya? 
Yabancı bir yere gider de kö
yü kaybedersem tekrar bulmak 
lçin ismini öğrenmek lizım ... 

Kasap sözilmtl kesti: 
- 13le şimdi köyden çıkbnız 

yaf 
Dedi 
- Yıne zararı yo1'. Arbk kö· 

ye avdet etinlyeceğim. 
Bana ve Fredrilıe bazı eeyler 

daha sorduktan sonra: 
- Ben kasap değilim, avuka..

tım. 
Dedi 

- Avukat dükkBm. 
-Siz avukatı ne zannettiniz? 
- Tabi! alıp satılacak bir eey. 
-Yok. 
-Ya nedir? 
- Dava vekili. DökkBnım 

yok, yazıhanem var. 
- İ3iniz, gücünüz yazı yaz.. 

mak mı? 
- Öyle ya. 
- Çok eeyl 
- Mesela sen biri ile kavga 

eder de mahkemeye d~ 
olursan, ben senin taratmda.n 
laini görürüm. 

- Beni evvelce big gönoedi
ııh. ise? 

- Zararı yok. 
- Nasıl zararı yoli. Kavp 

tfllBnasmda kimin kimi davdftğil
nn ne bll~kgin 1 

- Senden öğrenirim:. 
- :Ya ben yalan ~lereem 7 

- DOklrinmız var mı 
J6T 

- Ne dilkklnı ? 

- Elbet dotnı eöyllyecek de-

m&-' IDsin ya! - Şimdi Fredrih De ben iti 
• adıUrla bir dayak atmı§ olsa)'dak 

Sablbi: A . c.maı.,ddln 8antoOlu - Neısrtnt MQclOdl: Macid Çetin 

Buıldıjı 7er: (H. S.klr CONOylar ve Oeınal•ddln .. ••GOOlu ınatbaasıJ 

siz ne yapardınız ? 
-Hiç. 
-Hiç mi? 
- Evet. Çünkü kavga eden-

lerden hangi taraf ~ vekil et
mek isterse ücretini verir, ben 
de Şne bakardım, 

- Demek para da verilecek? 
- Hay, hay! 
- O halde size hacet yok. 

Kahkemede sizin kadar hıkir 
etmesini ben bilirim. Bu işde 
epey para kazanıyor musumız? 

- Kswınmamak olur mu? 
Hem pek çok. 

- Ne garip sanatı Ey lbin 
baPa bir iainiz yok mu? 

- Daha ne olsun! 
- Pek doğru! Bu kadar ko-

Jq bir ia varken baaka hizm&. 
tene hacet, öyle değil mi Jrrecl
Jfh? 

- Evot .Alfred. 
'.A.vukat: 
- Ey mm aanatınm Jlı9Ctiı' 

bakahm? 
Dedi. Fredri1ı benden wvGl 

lfJale atılarak: 
- Ben evvelce çoban idim. 
Cevabını verdi. Yine kırk ~ 

ilk dediğim kadın awkata: 
- Siz bWı1arı karemı.za almıf 

tonııaayonnınuz. Kıyafetıerm
&m na oldl•lrlan meydanda cı.
dL 

Bu defa yemiş olduğumuz ek
mek ile peynirin p8.rasım Jtadı.. 
ııın suratına fırlatarak artık! 
sen de çok oldun, nezaketm ka
n dlyecelrtlm. Avukat kolumu 
dürttü. 

- Zararı yok oğlum, o b(lm.. 
dır. Uymak mtlııasip değil d&t 
w. ~ 

Ben do naçaı- sükftt ettim. 
Akaam yaklaemıa idi ki treni 

ikinci bir istasyonda durdu. Yi--1 
DO kapılar açıldı. Daha istnsyo. 
na gelmezden evvel kan k~ 
~Janm toplamağa, Uatlcrini 1 
başlanın düzdtmcğe ba.5lam~j 
lardı. 
Kadın elindeki küçük çanWı 

dan çıkarmıa olduğu aynaya ba.
karak parmaklan ile saçı~ 
ppkasım, ceketiniıı yakasJDZı 
dtlzeltiyordu. . 4 

Ben avukata: 
- Su çirkin kan da kimo ~ 

Jmlyor bilmem? 
Dedtm. .A.wkat: 
- Kadınlar sUsı ziynet meo 
~lar, anlar kendileriDI 
~ ~ &4dederler. 

Dedi. Kan kocanın ~ 
lll1nda.n Dk iltaıdyonda ~ 
dan in~ anbeahyoi'du. 
Vakıa öyle oldu. A..rabamıı kaıo 
pm -okb. lmdlD De bertf ·~ 
bta; .(A+-ı "fal") 


