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'f Anadolunun saf, )'Üksek ytı.)bları 
/ dünyanın en meşhur ı;ert buğdayını 

)etlştirlr. Bu buğdaylann innlğl 
ruwır bunuıll:ı 

YAYLA MAKARNASI 
yapılır. Bütün bakkallarda bulımur. 
Ankara Yayla Makarna Fabrikaları 

vı 3 SiYASt SABAH GAZETESi Fiyatı: 5 Kuruş ... 

Maskeleme Tedbirleri Kaid 1 
,.Binaların I ç ve Dış Işıklarında ... ' 
NormalTenviratalzin Verildi 
UmumiTenviratın Yalnız Havaya Karşı ! 

Maskeleme Tertibatı Baki Kalacak 1 -

Zaman Zaman Habersiz TecrDbeler ! ~f 
Yapılacağından Maskeleme 

Tertibatının Muh8faZ8sı Lazımdır. 
Ankara, 1 O (A.A.)- Başvekaletten teblig edilmiştir: 
15.11.1940 tarihinde alınan karar Üzerine ışıkları 

söndürme ve karartma nizamnamesinin tatbikatı hak
kında memleketin her tarafında alınan malumat, va
tandaşların bu vazifeye uymak hususunda gösterdik
leri yüksek hassasiyeti memnuniyetle tebarüz ettirmiş
tir. Bu arada birçok noksanlar tamamlanmış ve birçok 
acemilikler düzeftifmiştff-. 

Bugün Vekiller Heyetinin aldığı ikinci bir kararla, 
e\'velce konulan memnuiyetlerin bir kısmı kaldırılmış 
bulunmaktadır. 

Sayın halkımızın, bundan sonra, ,zaman zaman ha
bersiz olarak yapılacak tecrübeleri gözönünde tuta
rak evlerinde, dükkanlarında hazırladıkları tertibatı 
iyice muhafaza etmelerini ve idari makamlar tarafın
dan verilecek emir ve tebligata uymalarını rica ederiz. 

KARARNAME: 
1 - 15.11.940 tarih ,.e :/14660 sayılı karl\l'name ile tatblk mc\'kl

lne konulan - Ha\'& taarruzlanna ka~ı I'!ıkJarın söndlbiibn~I ,e knrar
tılma!ı • nl:ıamnaıneslnln - umumi tem·lrat -, - iç ,.e dış ışıklar • 'o -a
çıkta ln~t - bahislerine taallfik eden maddelerile nakil ,·asıtalanna 

rnüftoıalllk :maddeleri hakkınd&kJ kararın u,aftdald ,ektlde tAdiU lcra 
Vekilleri Heyetlnce 10.12.9(.() tarihinde kabul olunmuştur. 

(Devamı: Sa. S, Sii. 4 te) * 
Bir Korkulu 
Rüyadan 
Uyanınca 

C. B. P. OBUPUNDA 

On iki adada fırsat bekle
tnek üzere kurulmuş ağ
lar vardı. Adalardan ge
len haberler, Ağların de-

lindiğini gösteriyor. 

llari.cig.e.Y.ekilimiz Harici 
Siyasetimizi lzalı Etti 

Milli Korunma 
Hakkındaki 

Kanununda Yapılacak Tadil 
Rapor Müzakere Edildi ~atan: Ahmet Emin YALMAN 

l 
Ankara, 1 O (A.A.) - C. H. kadar edenleri izah etmiş ve ba· sonunda milli korunma kanunu· 

ozan sulhundan sonra mcm· P. meclis grupu Umumi heyeti zı hatipler tarafından sorulan su- nun tadil edilecek maddeleri ve 
~ leketimiz hakiki bir barış l O/ 12/940 salı günü saat 1 O da, allere cevaplar vermiştir. onların ne şekilde tadil edilecek-

CVrj geçirdi. Büyük bir hevesle Reis vekili, Seyhan mebusu Hil- Bunu müteakıp milli korunma • 
'tc k . O . l·~. _ı t 1 dı kanununun tadilı"ne daı'r Partı" leri hakkında prensip kararları 
11 oyulduk. Faydalı işler yap• mı ranı.n reıs ıgınue op .. an · 
~ k, her tarafta itibar kazandık. Celsenın açılmasını muteakıp komiayonu tarafından hazırlan· alınmıştır. 
~leauttuk. Fakat uykumuz rahat kürsiye gelen Hariciye Vekili mış olup bugünkü ruznamede da- Ruznamede başka madde ol
~~·ildi. İtalyanların oniki adada Şükrü Saracoğlu, son 15 günlük hil bulunan raporun müzakeresine madığı için riyasetçe saat 18,30 
~r~llerim1 izin ~al;hşı1sına lyerleşmh~l· ı siyasi hadiseler arasında bizi ala· geçilmiş ve raporun müzakeresi da celseye nihayet verilmiştir. 

ora arını sı a ama arı, sa ı • ======================================== 

~ıfül~rı~:~~.i~~~:::?::: ı· n u ı· ı t e re d e n 4 8 L o k om ot ı· f 
}'anlar kapımızın onunde yer• 

t~.~~~~~:ı::h~:~~i.~;';;~ ve 12 o o Va g o n A 1 a c a g"' ı z 
ıtıı Osmanlı ımparatorlugu dev
b de etrafımızda mirasçıların 
l~tklcdiklerini, artık hak saydık- • 

~ı, rnirasa biran evvel kavuşmak lng ·ı ·zter B ·zden Alacakları Mallar ~~ ortalığı bir düziye kundak· l l l 
~ 1~larını görüyorduk. Fakat o • 

0
.. k 

'·t\oırde bu manzaraya gözümüz iç; n A / t ı n 1 s t erlin d ey ece le r 
ı.''ll'ııııtı. Bin türlü fedakarlıklar-
"'r~a._rn istiklale ve yepy~ni bir ı Ankara, 1 O (Telefonla) -j yaçlanmızın da en başında gc:- ı yüz vagon ve 4 lokomotif teslim 
b•ıı 'gt kavuştuk~an. son~? . a y~- lngilizlerle mali ve iktısadi mü- len lokomotif ve vagonlar için 1 etmeyi de taahhüt etmişlerdir. Bu 
t,açcı arın, kendılerıne l ız~m mı- nasebetlerimiz gün geçtikçe inki· de aşağıdaki şekilde anlaşmış hesaba nazaran önümüzdeki ay 
ı.ıııi~ı.rnız sıfatını verme en~e kve şaf etmektedir. Bu cümleden ola· bulunmaktayız: da dahil olduğu halde 6 ay zar
~"r 1 .~dada. tepeden tırna~ kt· rak lngiltere ile son bir mali an- İngilizler bize derhal 24 loko- fında lngiltereden alacağımız va· 
l'ııtl 81

• ahlı hır halde .. fırsat ~ e- laşma esasları tesbit edilmiş hu· motif ve 600 vagon vermeyi ka· gonların miktarı 1 200 e ve loko
~lı~ crıne tahammmul edemıyor· lunm~ktadır. Bu yeni anlaşmıya bul etmişlerdir. Lokomotif ve va- motiflerin miktarı da 48 e çıka-

ı' . . göre lngiltere, bizden alacağı her gonlar bu ayın sonuna kadar ta· caktır. Bu suretle vagon ve lo-
'lalyan!..r bu rahatsızlık hıssı· nevi mal için altın sterlin verme· rafımızdan tesellüm edilmiş bulu- komotif ihtiyacımızın çok mü
tcıJ ~.duyuyorlar ve ellerinden yi kabul etmiştir. nacaktır. Ayrıca İngilizler 6 ay him bir kısmını yakın bir zaman-
)ı:ı 1 ıgı kadar uyu,turmıya çalışı· Diğer taraftan mübrem ihti· devam etmek şartile bize her ay da kapatmış bulunacağız. &; ardı. Prens Karlo Cito de 
~!!ltonun 19 3 7 de (Akdeni:, 
\t tldeniz ve imparatorluk yol· 
~b) adile çıkan propaganda ki· 
tıc 1rı.da deniliyor ki: ~Türkler 
()ıı:~Ye bizden şüphe ~ı.yorlar? 
;\; ı adada yerleşmc:mızı neden 
b't~dolu kıtasına tecavüz için bir 
~. angıç sayıyorlar~ Biz, Büyük 
\ı 1flte zafer kı1Zanan devletler 
il ~'1rıda bulunuyorduk. Öyle ol
~~\ı halde Osmanlı imparatorlu. 
)t rı~n taksiminde hisse almıyan 
~ane memleket biziz.~ . .. 

lli h ıddia oldukça garıptı, çun· 
~rı lise almamanın arzusuzluk· 
Ilı~ dcğıl, imkansızlıktan ileri gel-
''tı' )ı k··' Ve ltalyanın bundan dola-

>tıtcflıakün olduğunu hepimiz bili
\.'rd uk. Bildığimiz diğer birşey 

1 ki o da emperyalist ltalya· 
(UcHınu: ısa. 4, ~iı. 4 tc) .. 

Muhtarlık Tamamen 
Tarihe Karışıyor 

Halk işlerinin SDrDncemede 
Kalmaması Tem·n Edilecek 
Ankara, 1 O (Telefonla) -

Dahiliye Vekaleti iptidai bir ida
re mekanizması olan muhtarlık· 
lan tamamen lağvetmiye karar 
vermiştir. Bir hayli ilerlemiş bu-

lunan tetkiklere nazaran, köy ve' roları ihtiyaca kafi gelecek bir 
kaı1abalardan kaldırılacak olan şekilde tanzim edilecektir. Hal-

. kın her türlü işinin sürüncemede 
muhtarlıkların yerıne mıntaka k 1 · · d t t"b t ı 

1 
a maması ıçın e er ı a a ın-

mümcssillikleri konacak ve kad· maktadır. 

ÇÖLDE HARP• Bir taraftan ltalyanlann Arnavutlukta Kilisura gı"bi &tratejik ebem
• mİyeti pek büyük bir mevkii tahliye haberi gelirken diğer taraftan 

İngilizler de çölde taarruza geçmişler ve bir generalle 4000 esir almıtlardır. Demek ki Mısır cep
hesi birdenbire alevlenmiı, Yunanlılarla lngilizler arasında deni :ıe kim evvel varacak diye bir 
yarıf baılamı~tır. 

Resmimiz çöl harbinin havasını sayfalannuza aksettiriyor. Çölün bu gördüğünüz dört ayaklı 
kahramanlanmn rolü motör devı-in~ azalmıt değildir. İngiliz taarruzunun tafsilitı henüz gelme
mipe de Hecin müfrezelerinin bu son neticede mühim rolü olduğundan fÜphe edilemez. 

HİTLER 
Nutkunda 
Dedi ki: 

" İngiltere Sürprizle 
Karşılaşacaktır ,, 

Berlin, 10 (A.A.) - Bitler bugün 
harp malzemesi imal eden fabrika
ların birinde bir nutuk söylemiştir. 
Führer, 600 bin kilometre murabbaı 
genişliğinde bir sahada yaşıyan 

85 milyon Almnnın tnhrunmill edil -
mez bir vazlyelte bulunduğunu, hal
buki 46 milyon lngilizin dünyada 40 
milyon kilometre murnbbaında bir sa 
hayı işgal ettiğini hatırlıı.tmıştır. 

Hillcr demiştir ki: 
cDllnyanın böyle haksız bir şekil

de taksimi yalnız İngilizlerin hoy· 
rallığından ileri gelmektedir. Genç 
ve hayatıyetıe dolu bir mlllet olan 
ltnlyanlar da Almanlarla ayni eşerait 
içinde yaşamaktadırlar. Dilnyanm 
taksiminde bir haksızlık vardır. Bu 
vaziyeti akıl ve mantıkla veya ce
birle dUzeltmek l~ımdır. Cenabıhak 
birinin her şeyden mahrum olması
nı, diğerinin de tllkenmez zenginlikle 
re malik bulunmasını istemez. Mese
lenin mantık yolu ile halledilmesi 
rnllreccahtır. Versay usuliyle dünya
nın her şeyine malik olıı.nlarla hiçbir 
şeyleri olmıyanlar arasında taksim 
edilmiş olan vaziyeti muhafaza edll-

(De~-amı: Sa. S, • ti. S te). 

BUGÜN 
8 SAYFA 

Her sayfada sizi alakadar eden 
zengin mündericat& ilave olarak 
İkindice: 

BAL KÖŞF.SI 
Üçüncüde: 

BoYOK FACiANIN HIKA YF.SI 
Dördüncüde: 

DOKUZ BAŞLI EJDER 
Beşincide: 

Avrupa Denizlerinde Müttefik 
ve Mihver Donanmalan 

Altıncıda: 

Bir iddia: Alifir Nevayi En 
Büyijk Türk Şairi 

Yedincide:: 
Kadın ve Ev İtleri 

Yeni Tarihi Tefrikamız 

KIZIL LALE 
Türk tarihinin en mühim halle 

ihtilali devresine ait heyecanlı 
a"' ve macera romanı 

Pazartesi aa)'UIU%da baılıyor 

INGILIZLER 

Bir Hamlede 
120 Kilometre 

İlerlediler 
İtalyanlardan 4000 

Esir Alındı 

B. ÇÖRÇİL, 
Zafer Hakkında 
İzahat Verdi 

Cephede 
Yeni 

• 
ilerlemeler 

Kral, Orduyu 
Tebrik Etti 

Atina, 10 (A.A..) - cAUna Ajan
sı bildiriyor.> 

Yunan orduları başkumandanlığl 

tarafından 9 kAnunuevvcl rın.,amı ncş 
redilcn 44 numaralı resmt tebliğ: 

Muharebe bugün de muva!fakı) et 
le devam etmiştir. Yeni blr ileri hıı· 
rcket kaydedilmiştir. 

Elen Kralı Maje.ste Jorjun 

R orduya mesajı 
Londra, 1 O (A.A.) - euter Atinıı., ıu l•L • .rı..J .ı. unıın kralı 

bildiriyor: Georges orduya aşağıdaki rnesaJı 
Başvekil B. Churchill, bugün göndermiştir: 

Avam kamarasında, Mısırdaki Ergirlnin işgali dolayısllc duydu
askc:ri vaziyet hakkında a§&ğıda- ğum memnuniyetle ve ordumun ka
ki beyanatta bulunarak demiş- znndığı parlak muzaffcriyetlerin gu 
tir ki: runı ile başkumandanı, cUzUtam ku-

7 kanunuevvel gecesi, Nil or· mandanlarmı, zabitleri, kllçük zablt
dusundan Sir Naitland Wilson leri ve efradı hıı.rnreUe scltı.mlar ve 
kumandasında lngiliz, imparator-· kendilerine derin memnunlyctlmi bıl 
luk kıtalarını ve: bir hür Fransız dirlrim. 
kuvvetleri müfrezesini havi kuv- Askeı1 ve mfmevı balmndan kıy
vetli müfrezeler İtalyanların, bun- mctl büytlk bir merkez olan Ergir! 
dan üç ay evvel Mısır hududun· yi işgal vazifesini btlyük bir cesaret 
dan 'tecavüzlerindenbc:ri tahkim le başarmış olan eüZUtamı bilhassa 
etmiş oldukları mevzilere doğru tebrık ederim. Kahraman hava kuv-
ileri atılmışlardır. vc.tıerinl de muvaffakryctlennden do-

{Ue,aını: Sa. S, Sii. 2 de) = (Devamı: Sa. f, Sü. ı de)9 
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- Şansım yolanut! 



Bir Ok 
(E ski devirde vükela ço-

cuklarının ne gibi şartlar 
altında bUyildUkleri malQmdur. 
Bunlar, dadılar ve lalalar elinde 
harem dairesinden dıtarıya çık
mıyan, peri masallarile ruhları 
ürkütülmü§, yirmi yaşına kadar 
babıılarının yanına bile mUaan• 
desiz giremiyen zavallılardı. 

Bu tarzdn büyütülmü bir 
şeyhislamzade yirmi yaşını geç
tikten sonra, gôya serbestisine 
sııhip olarak yanına verilen bir 
nsa ile öteye beriye gitmiye baı
lamıı. 

Bu ağa çocuğa hem hocalık 
eder, hem de büyükler yanında 
oturup kalkmnaını, görüıüp ko· 
nu,mnıını öğretirmiş. Çocuk, 
harem tazyikinden kurtulup da 
dış rıdn dolaşmıya batlayınca 
aptallığı büsbütün fıııkırmıo, kır
dığı potlar da tıımir edilmez bir 
hal almıyn bnılamııı. 

Şiirden bahis açılınca hemen 
lafa k rııır: 

-c Bahçelerde domates, ne
den ettin bu iti> 1 Nasıl buldu
nuz, efendim~ Bu en ıon giirim. 
dir. 

Diye dinleyenlere ecel teri 
döktürürmüıı. 

Çok zeki bir adam olan ağası 
çocuğun kırdığı potları tamir ve 
idareden artık bitap bir hale 
gelmio. 

Hatırı sayılır bir oeyhisllim 
oğlu olduğu için, muhitindekiler 
bu felaketi ister istemez çeker· 
lermiıı. 

Bir gün aclamlıkta, babasını 
ziyarete gelen hatırlı misafirle
rin arnsına, menedilmesine rağ
men dalmııı. Elbette ağa da pc· 
şinden ••• 

El öperek bir köııeye otur
muş. Misafirle de o esnada 
avdan bahsediyorlarmış. Haz
ret, hemen bahse karışarak, 
kendisini ilk defa büyükler ya
nında görmenin gurur ve neşe· 
sile: .. 

·--------·---"'!ATAN - ___ .,,,_....;l~t--"-...ct-:....---~---·------ 11 - 12 - 940 

ehirve Menzlekef Haberleri 0 
uyucu 

tt K b Old . ektupları 
'~- Ef~nd~~ f<Y··· ~idi?. G~~~e~~er'n Getir-' General Ziya Yaz an Oç Askeri Ank~ra Otobüsle i 1 Bir Ço:uk. Babasının 
~~~,.~"ok athm kebap oldu!. dıgı agı lar Ucuz 1 Mahk u A R . Old ıc·n Yedek Sikayeli 

ı:~!~~~:J:~~~:;~~!!:~~~=:~~ Fiyatla Kapatı:iyor emeye mumı e s U Aksanı Temin Ed:ldi ~~~:::~·~::::!:I~ .. ~;::?.~::~ 
ya uğraşırlarken, bu aoğukluk· Romanyadan gelmekte olan ~nkara şehri dahilinde halkın nak- timi ancak bugUn tayin edildi. Bu • 
ları kimbilir günde kaç defa ta- Türk muhacirlerine Romanya General Dün Belediyede Valimiz ve il ıçln yegAne vasıta olnn otobtlı!le-ı nun herhalde arzu haricinde bir zor 
mir ede ede adamakıllı pişen hükumetinin döviz müsaadesi rın son zamanlarda sık sık boZUI - luktan ııerl geldığınc şüphem yol<· 
ağası hemen atılıp: vermemesi üzerine muhacirlerin Emniyet Müdürt:ınÜzle Görüştü dukları nazarı dikkati celbetmekte tur. Fakat talebe neden bunun cc-

- Efendim, demiş, efendı bir kısmı ellı-rinde bulunan para- idi. .. zasını çeksin? Riyaziye dcrıılnde!I 
ha.zretleri cbir ok attım kebap larile kağıt alarak memleketimi- General Ziya Yazgan, Örfi !ilerin toplantısı dolayısile lstan- ı Bu bozuklukları onlcmek için lA- birkaç ay mahrum kalan talebeni!I 
oldu, buyurdular. Hadise ga- .ze getirmektedirler. idare mıntakasında kurulacak Uç bulda bulunan Çanakkale valisi zımgelen yedek parça ve aksamın verimi ona göre eksilecektir, bUt(ill 
yet basittir. Beraber avda idik. Haber aldığımıza göre muha- askeri mahkemenin umumi reis· Atıf Ulus ile Emniyet Müdürü mevcut bulunmnm.aaı yUZUnden An- tahsil hayatlarında bunun zararını 
Efendi hazretlerinin önüne bir 1 cirlerin kağıt piyasası vaziyetini liğıne tayin edilmiş ve vazifesine knı a belcdlyesl mUşkUI bir ''aziycttc duyacaklardır. Yazık dc~il mi? 

b 1 k [. b 1 1 Akalın da hazır bulunmuştur. k ih t t 0 

tavşan çıktı, okları ile nigan al- bilmemelerinden ve safiyetlertn- aş ama üzere atan u a ge miş- bulunuyordu. An ara n nye o o - B. c. 
dılar. Attılar. Ok tnv§anı dele· den istifade eden birkaç açıkgöz tir. İstanbul, Çorlu ve Çanakkale büsler !çın lltzım olan yedek aksam 
rek bir tııaıı isabet etti. Ta§tan göçmenler daha vapurda iken , General, dün öğleden sonra askeri mahkemelerine aza olarak vo parça 9ehrimizc geımıştır. Kadmlar Erkeklarden 
bir kıvılcım çıktı. Otlar alev onlarla anlaıarak kağıtları ucuz lıtanbul Vali ve Belediye reiıi üç albay tayiı\ edilmiştir. Dün de 1 Bunlar ilk vuıta ile Ankara"tı 
aldı. Tavoan kebap oldu. Biz de fiyata ıatın almaktadırlar. Dr. Lo.tfi Kırdan Belediye daire- yazdığımız gibi mahkemeler gc· gönderileceklerdir. Bu ı:;uretle Anka- Şikayetçi 
tnvınnı yedik. Hadise budur. Romanyada kağıdın kilosu sinde ziyaret ederek bir müddet lecek hafta içinde faaliyete ge- rada sık sık vukun gelen otoblis Pazartesi çıkan sayınızda bir bil. 

ıBunda anlaıılmıyacak biroey yirmi, yirmi beı kuru~ araıında görüşmüştür. Bu konuşmada va- çeccktir. aktarmalarının önüne geçilmiş ola- yanın erkeklerden şiktıyetlcrl vardi· 
var mı acııba} Birbirlerinize ba. olduğunıı göre elinde kağıt bu- caktır. Hakkı var, ben de sözlerine) iŞtıraJ: 
kınıncıı ben de hayret ettim lunan göçmenler, piyasayı bilme. T s f ı e ederim. Nedir o yabancı kadınlafll 
doğruıu... diği için bu kağıtları sevinçle ram vay e er erı B •. r K a d 1 n a yiyecek gıbl bakışlar? Nedir o teldi' 

Bu imdada yetitio, alık efen- kırk, kırk beo kuruııa kadar elden sizce harckeUcr? Kadmlarl crıcet<· 
dinin fevkalitde hoouna giderek çıkarını tardır. Bu alıoveriııten y ld ıer hakkında ahltık ölçUlcrt musa'-t 
takdirle gülmüş ve ağasına dö- yalnız göçmenler değil. ayni za- Tahdı·t Ed.ldı· ı ırım çarp ı olmadıkça dünya dUzclmtyeccJrllt· 
nerek: manda tüccar da memnundur. Bir erkeğe bakan, sataşan btr kadl· 

_ Aferini demiş. Çünkü kırk beş kuruıa aldığı bir Bakırköy civarında Çayırde- na ne isim veriliyorsa kadına aY11
1 

D 
· b k"" d d k ı. a kadar sa re köyu""nden Mehmedin karısı muameleyi yapan crke~o do hele bit emıo ammıı, arası iraz ge- agı ı o san .r.uru!f - b 

çer geçmez, bu sefer de: tacaktır. . J•l'k C" T. S il • D '! • f • Fatma, evvelki gün Ormana gi- ayni 1Bim verilmiye bqlnnsın, o sıı· 
B B .... hacırle g Ve vOn 'ramvay aa erz e lŞ l, derek bı"r miktar odun kesmictir. man smıaşık erkeklerin aklı ba...rtıı - ir ok attım zerde oldu 1 unu ogrenen mu r a- ,. 9'"" 

Deyince bu scfar ağa: zetemize müracaatle alakadarla- Amerikalılar Ma.lzeme Vermek İstiyor far Kestiği odunu alarak evine dön-' gelir. P. s. J?. 

1 t b d h 1t tt' . rın nazarı dikkatini cetbetmemizi mektc olan genç kadın yolda Bı'r Tenkı"t Yazısı 
a t Tramvayların tahdidine ve se- 22,08 de olacaktır. Eminönün· " B 

-d ! eb udn a a e. ınız. l ı'sted.ıler. yag"mura tutulmu.,tur. Bir ag"acın 
en g aşın a encereyı ne- M k T' t M .. d .. r·"·· f altına sıO.ınan Fa~maya. yıldırım H kk d 

rede bulayım? Şekeri nasıl ye· ınta a ıcare u ~r ugu- erlerin kınltılmasına sebep ola· den Bebeğe ilk sefer 7,0S de • a IR a 
tiştirc:yim? Zerdeyi ne zaman nün bu iııle yakınd.a1n _alakad~r cak kadar şiddetle ihtiyaç olan son sefer iıe 2 3 de olacaktır. isabet e

1
tmio ~e kömür haline ge-

pioireyim? demiş. olacağı~ı ve m
1 

u.h?~ır e1~ın ma
1 

g· tramvay malzemesi ve bilhassa Topkapıdan Sirkeciye ilk lerek Ö müştiır. 
B 

.k. . dur edılmeı.nc en ıçın azımge en demir sanayiine müteallik kısmı tramvay 6,40 da son tramvay -----0----
u hı nyeyı yazarken ııunu t db. 1 • 1 acag"ını ümit edi- b" A ·ı. f ' B M aıı· 1 A da 

d .. ·· d'" B .. k .. d"' h" e ır erın a ın için ır men-.an ırması mev- 21,5 7 de. Sirkeciden Topkapıya aş U ım er y 
uşun um: ugun u un ya a· 1 

diseleri 0 kadar garip ve acaip yoruz·-----o----- zuaatımıza uyan tediye şart arı nk sefer 1.12 de, son sefer de 8 . T l kl 
k ld 11 d 

ile bedeli Türk parasile ödenmek 22,35 de yapılacaktır. ır Op anaca ar 
ıe ·i e tece i e iyor ki. bir ma· Asker Ailelerı"ne cera tamir edildi diye ikincisi- Üzere sipariş kabul edeceiini bir y edikule • Sirkeci hattının ilk 

1 bil ı 1 ı h 1• y } y d teklif mektubile İstanbul beledi- tramvayı 6,35, son tramvayı da 
ne atı ınca mem a a arın a 11 apı an ar ım nice olur! yesine bildirmiştir. 21, 5 2, Sirkeciden Y edikuleye ilk 

Zavallı Habeşlere atılan ze- 94? ha~iranından itibaren as- Bu, tahakkuk ettiği takdirde sefer 7,07, son sefer de 22,30 
hirli ok, değdi, deldi, alevlen·' ker aılclerıne y~r?ım hususunda- Amerikadan ray ve bandaj ge- dadır. 
di, kebap oldu: Amma Arna-1 ki son karar tarıhıne kad. ar kaza- tirtilerek ihtiyaç karşılanacak ve Şişliden Tünele ilk tramvay 

11 d 1 d k t tramvay seferleri eski hale soku- 6, 1 5 de kalkacak, Mecidiyeköy-
vutluk dağlarına atılan ok mu- ı ar a yapı an yar ım mı ·tarı eı-
hakkak ki zerde oldu?!. 1 bit edilmiştir. Bu tesbite göre _bu la bilecektir. Bugünkü vaziyet da. Eminönü seferleri sabahlan 6,28 

··dd f d k ·ı l hilinde tramvay idaresi, dün bil- de ba•layıp ak•amları 19,02 de BAL mu et zar ın a as er aı e .erıne y " 

bir ayda yapılan yardım mıktan dirdiğimiz gibi tramvay seferle- nihayet bulacaktır. 
5 _ 9 lira arasındadır. rinde bir tahdit yapmıya ve se-

2 b!rlnclka.nun 1940 tarihli cuııı· 
hurlyct gazetesinde intişar eden cJ.· 
merika mektupları) isimli tenkid1J1l 

baştan ba~a değiştirilmiş, bir nıctııl· 
ye haline gctirılmiştir. Me:ı:kQr )'81) 

ile kendimi alAkadar hissetmcdıtınıl 
pek muhterem gazeteniz vasıtaell 
haber vermenizi rica cdeı·im. 

Doğan RuşcMY 

Elbiseleri 
Sokakta 

Kağıt Fabrikamıza 
Kazalarda yapılan yardım nis· ferleri ~zaltmıya mecbur kalmış- Bebek hattına ilave vapur 

betleri şudur. Eminönii 1500. Ka- tır . Bundan sonra saat 23,25 den seferleri konuldu 
dıköy 750, Adalar t 081, Sarı- sonıra tramvay işleyemiyecektir. I Tramvayların yedek aksam 
yer 25 5, Beykoz 911, Beşiktaş Yarından itibaren tatbika başla- ve parçalarının temin edileme· 
2430, Eyüp 21 .. 1, Beyoğlu 2000 nacak olan bu tahdidata göre, mesi vüzünden tramvay idaresi 
Fatih S839 liralık bir yardım ilk ve son trmvay seferlerini nin y~niden seferlerini azaltması 

Maarif Vekilliği İstanbul Maa
rif Müdürlüğüne bir emir gönde
rerek başmuallimldrin ayda bir 
defa toplanarak muhtelif Maarif 
meseleleri üzerinde görü~melerini 
ve alınacak kararlardan kabul 
edileceklerin tatbik edilmesini 
bildirmi~tir. İstanbul başmuallim
leri 13/12/940 tarihinde saat 
14, 30 da Eminönü Halkevinde 
toplanarak mekteplerde fakir ta
lebeye yardım iılerile meogul 

Soyulmamış 
olan himaye cemiyetlerinin daha Al R d b "t.C' i ıza ismin e iri u 
verimli bir ~ekilde çalışması ve · d 1 . bulundu· 
yine mekteplerdeki talebe koo- :ın he lyda nızbıçt çama~~rı t ede· 

• • . . •1 k k·lı . gu a e za ı aya muracaa 

Ton ağıt yapmı§lardır. aşağıya alıyoruz: 1 üzerine Şirketi Hayriye, Bebek 
Son karar tarihinden sonra Fatihten Harbiyeye son tra~- hattı üzerinde oturanların şehrin 

yapılacak yardımlar da devam vay 22. 18, Aksaraydan Harbı- merkezine gidip gelmelerini te-

peratıf!erıne ven ece şe ı en ve k k kt h 1 k. 1 ııı · l . · k re so ıı a m~ç u ımse er 
talebenın bun ara ıştıra tarzını 1 f d ld " ·dd. et .. .. . rn ın an soyu ugunu ı ıa 
goruşecektır. miştir. Ali Rızanın vaziyetinde~ 

• şüphe edilmiş ve yapılan tahkİk111 

emı ıyor 

r s ,(i Düyunuumumiye Binasında da 
Mühim Miktarda Kağıt Var 

etmektedir. yeye 22,30, Beyazıddan Maçka- min etmek maksadile her yarım ----o---- ya 23,02, Fatihten Taksime saatte bir Bebekten ve Köprüden 

Pzyasada: 1 neticesinde sokakta soyulmadıı
• umumi kadınlardan biri ile b 

iralda KOıtareı 20,04, Beyazıddan Şişliye 23.06 ilave vapurları kaldırmıya karar 
da kalkacaktır. vermiştir. 

Gürgen odununa narh-Fiyat mil· 'tt·"· k d ,,eJ• · eve gı ıgı ve a ına para 
rakabe komisyonu gUrgen odunları d k k · t d""· · · clb 
Uzerlnde de zaman zaman gördüğli 1 mel :n. çık·mda ıts e fıgıd ıçın lı~o· 

On aene evvel tarihi evrakın 1 Şimdi Erkek lisesi olan eski 
okkn11nı 3 kuruş on paraya sa- ı Düyunu umumiye binasının ikin
tan meıulleri hükumet tesbi.t el-

1 
ci katının en büyük iki salonile 

tikten ve mahkemelere verdıkten alt kattaki büyük evrak mahze· 
sonra resmi dairelerdeki e:ıki ve nindc yüzlerce ton kağıt bulun· 
lüzumsuz kağıtların satılma ~ek· 1 maktadır. Burada Umumi harp· 
tini gösteren bir talimatname ya- 1 ten evvel ve sonra en müsait za
pılmıştı. Bu talimatnameye göre, mantarda en iyi kağıtlara basıl-
926 senesinden evvelki evrak mış birçok tahvilat da vardır. Bu 
hususi komisyonların tetkikinden mntbu ve büyük kağıtların yarı
~eçtikten sonra satılabile~e~tir: sından fazlası boş bırakıldığı için 
lzmit kiığıt fabrikasına ıptıdaı bu kôğıtlar tekrar lüks baskılar
madde temini için hükumet yurt- da pek iıl8. kullanılabilir. 

MID8S8b8t Beyoğlu cihetinden İıtanbula Şirket ayrıca mekteplerin baş· 
Kalkacak tramvaylarda da Har- lama ve çıkma saatlerini de naza
biyeden Aksara~a tramvay 23,251 r~ itibara alarak t~rifede dcğişik
Harbiyeden Fatıhe 2 3, 1 5, Maç· lık yapmıştır. Şırket amele ve 
kadan Beyazıda 2 3 de hareket müııtahdimin için eabahları çok 
edecektir. erken kaldırılan tenzilatlı va· 

. se erının ·a ın ara ın an a 
yersiz yUkseJmelerı nazan ltlbare n· I ld .. I 1 t B ı.i"'' nu ugu an aşı mış ır. u va , 

taki bütün eski ve kıymetsiz ka· Muharririmiz tetkikat yaparken 
ğıtları t nif etmiye karar ver- bir Maarif memuru bu kağıtlara 
mi" ve İstanbulda da Vilayet k d' 1 1 b·ı "'k B O E · · me tep ıp omaları bası a ı ece· me tupçusu . aman rgının 
ıeisliğinde bir komisyon teşkıl ğini söylemiştir. Bu kağıtlar itina 

etmiştir. Bu komisyonda Maarif ile yapılmış dolaplarda saklandı· 
müdürlüğü, Müddeiumumilik, ğı için nefasetlerini muhafaza et
Dcfterdarlık ve Rüsumat idare· miştir. lstnnbul evrak tasnif ko
sinden de birer aza bulunmakta- misyonunun nazarı dikkatini bu 
dır. Komisyon ilk i§ olarak Güm· kağıtlar üzerine celbederiz. 
rükler idaresinin mahzenlerinde-

ı Mektep idaresi de kağıtlar bu-
ki evrakı tetkik etmiş ve zmit 
fabrika ı için 60 ton kağıt ayır· radan çıkarıldıktan sonra geniş 
mı tır. Telgraf kanununa göre, bir konferans salonuna kavuşmuş 
üç sene saklanan müsveddelerin olacaktır. 

Ira.1' hükumeti Türkiye ile Irak 
arasındaki kültür münaııebetleri 
teaiı etmek arzusunda oldugunu 
bildirmiştir. ilk adım olarak Irak 
Üniversitesi ile, lstanbul Üniver
sitesinin bazı fakülteleri arasında 
muadelet esasının kabulünü İs· 
temiştir. Muadelet kabul edildi
gı takdirde talebe mübadelesi 
imkanı hasıl olacaktır. Mesele, 
bugünlerde bir karara rapted~le
cektir. 

Sokaklara Maskelenmiş 
200 Lamba Daha 

Takılacak 
Iııkları söndürme ve maskele

me kararnamesi tatbikatından 
sonra İstanbul sokaklarında lam
baların fazlalaştırılmıına karar 
verilmi§tİ. Bu geceden itibaren 
şehrin muhtelif ıemtlerine maeke
lenmiş surette 200 llmba daha 
ilave edilecektir. 

imhası lazımdır. Jatanbul Posta ============================= 
ve Telgrafhane idaresinde de c «! O .U Y O R L A J 
( 1 5) tonluk kağıt bulunduğu fil 
anlaşılmıştır. Maliye tahsil şube-ı 
lerile Defterdarlık binasının al-

1 
" 7 

tındaki hazinei evrakta ( 100) ~· 
ton evrak bulunduğu tahmin edil
mektedir. Bunlar da gözden ge· 
çirildikten sonra fabrikaya gön· 
derilecektir. Yu0r~un diğe_r köşe· ı 
!erinden de kagıt fabrıkamıza 
mühim miktarda kağıt temin 
edıleceği anlaşılmaktadır. Divanı 1 
Muhasebat hazinei evrakında pek 
çok lüzumsuz ve imhası lazımge-ı 
len evrak vardır. 

!arak bu cins odunlara da narh ko- .. . Al· R . 1 50' . uzerınc ı ıza ıç çamaşır a t 
nulmaaına karar vermlştır. Bu ka- k .. f l k 1· ·· c•' aga ır ıyara po ıse murn 
rara nazaran gürgen odununun top- . f k h k.k dınJ 

etmış ve a at o ı at mey 
tan Azamı satış fiyatı ya' 280, kuru 

Yalnız Tünelden Şişliye 2 3.40 purlarla memurların dairelerine 
bir araba kalkacaktır. tam saatinde yetişmelerini temin 

31:S kuru• perakende Azami aatı" fi- çıkmıştır~ __ 

yatı 380 kuru 4111 kuruştur. v-11 ' k ray oıttı. 
Bebekten Eminönüne ilk tram- için lazımgelen vapurları tık kal

BugUnden itibaren gUrgen bu fi-
yatlarla satılacaktır. İstanbul Vali ve Belediye re:~: 

vay seferi 6,45 de, son acfer de dırmıya karar vermiıtir, Romanya ile tıcııretiml:ı - Yeni Dr. L\ıtfi Kırdar dün ak~J1l t 
imzıılanan Türk - Rumen ticaret an- dkspresle A'nkaraya gitmi~~: 

Tek Tip Ekmek ic in Bir Genç Kız Bahçede ~::.::;.::·:::,'::u~··;.~,~:~:,;: ~~:.;~·:e:::::e~~::;~o;:;:; ~:. 
Tetkl.kler Yapılıyo' r . Olü Olarak Bulundu m;:k~e:::~m~:;~i;~re Romanyııya praolsltı:sntbeu1.~ dönecektir. 

Buğday hakkındaki son karar
namenin tatbikından sonra buğ
day fiyatlarının yükselmesi ek
mek üzerinde tereffüü icap ettir· 
miş ve belediye de dünden iti· 
baren ekmeğe 13 kuruş 30 para 
narh koymuştur. Cuma günü de 
bu fiyat buğdayın rayiç kıymeti 
üzerine 14 kuruş 20 paraya çıka
rılacaktır. 

İstanbul belediyesi fırancala
yı kaldırarak ekmeğin tek tip üs
tüne daha ucuza mal olması için 
tetkikler yapmaktadır. 

ıatılmrş olan 400 ton yapağ ve 200 

Şdhremininde İbrahimçavu~ ton tiftik gönderilmek Uzeredir. -1-.1-rı_n_k-ep-cngl düştU _ OrtakÖ~~ 
mahallesinde Çiçekçibostan soka- 20 ton kalay ı;el:ll - PiyaRanın oturan 10 yaşında Necatı ayni seıti., 
~ . . muhtaç olduğu malların başında ge- te Fazılın fırınından ekmek aıırıtt f 
gında oturan Zehra ısmınde genç len kalayın temini maksadile madeni fınnın kepengi başına düşerek ııt' 
bir kız, evin bahçesinde ölü ola-

1 eşya lthalıUçıları birliği bundan iki surette yaralamıştır. 
rak bulunmuıtur Zebranın cesc- ay evvel 20 ton kalay sipariş etmiş- Kamyon çnrptı - Şoför Ahntcd

1
11 · tt. DUn, bu yirmi toıı kalay Ba~ra kullandığı g:;g3 numaralı knJ1ll"' 

di Morga ka.ldırılarak tahkikata yoluyla Bağdattan şehrimize gelmiş- KaragUmı1lkte Karab~ rnnhallcliııı: 
başlanmıııtır. 1 tır. Kalayların menşei 1ng1liz müs- de oturan Ali Rıza isminde bir ço • 

• 

temlekelerldir. cuğa. çarparak ağır surette yarııl' 

Mektep Çağındaki Çocuklar Sat!cı : ık Yapıyor 

mıştır. JC 
10 kuruş için - Balatta l!l<tdC 

caddesinde oturo.n Kemal ısınlll :ı 
biri alacağı olan 10 kuruşu verınlYe, 
arkadaşı KAzımı bıçakla kaJçaB111 

_ 1 dan ağır surette yaralamıştır. .,, 
1 Yeni ikinci ı,ube mUdUr mun,·tııl ~ 

1 

DördUncU şube mUdür muavini I~~ 
bir müddet evvel işten ol çektiri • 
Nazmi Çetin tekrar ıadel ıncnıu 

11
, 

1 
riyet etmiş ve ikinci şube mUdilr rıı tl 
avinliğine tayin edilmiştir. Kıyn1c0 
polis lı.mlri olan Nazmı Çetin d 
yeni vıızlfcsine başlamıştır. 

Çiftti! 

• (alışan sabıkalılar - 1atanbuld& 1 
bulunan sabıkalıların gUndilzleri yol 
larda çalıştırılarak geceleri de de -
nizyollan yanındaki bir antrepo ile 

Çok mahsul, çok para. çok çoc~· 
ULUSAL EKOriO' 

,.e 
ARlTJRMA Ku'RıJ}fl 

ıı nmt:sclKANU.'.li 1940 
ÇARŞAMBA 

l'IL: 1910 • AY: 12 - G'Ü:S: 246 

RU:\11: 1856 - 2 Jnclte.-;;rin: '?8 

HIC'Jıl: 1859 - ZİLKADF: : il 
\'AKİT VASATI EZANI 

GÜNEŞ: 
()GLE : 
1Y.!NDt: 
AKŞAM: 
YATSI: 
lMSAK: 

8,15 
13,07 
15,28 
17,41 
19,20 

6,29 

2,84 
7,26 

9,47 
12,00 

1,39 
12,47 

Bir muallim matbaaını7.a telefon etlerı·k diyor ki: 

DllnkU ve bugtlnkli kllltilrUıntizUn esaslarını bUtun İstanbullulara 

Saçan bir feyiz membaı tarihe karışmak üzeredir. Fındıklıda 1287 se· 
nesinde inşa edılen ve zamanının en kıymetli blr mektebi olan Mektebi 
Feyzlye yıkılmaktadır. Yetmiş iki senelik bir irfan saçağı olan o.; bl· 
nanın kap11ı üzerinde zamanının meçhul hattatlarından biri tnratmdan 
t!llk lle yazılmış güzel bir levha vardır. Bina tnmamen yıktınlmadan 
evvel bu levhanın !:tkarılarak mUzeyc veya Güzel San'atler Akadcml
aıine nakli bUyUk bir kadlılinashk olmaz mı? 

1 SUlcymaniye medresesinde barıııdırıl 

dıklarını yaznııftıl<. 

Yollarda çalıştırılan sabıkalılar -
dan yol işine gelmlyenler işlerinden 
c;ıknrıll\rak yapılan yardımlar kesil
mekte ve ıcrbest bırakılmaktadırlar. 

tlfıılye hortumları - Bir macar 
şirketi itfaiyemiz için belediyeye bir 
hortum numunesi teldir etmiş ise de 

1 
bu hortumların bizim tulumbaların 

tazyikine tahammUl edemlyeceğl an
laşıldığından tekli! kabul edllmemlf· j 
tir. 

Mektct>e devam etmiyen mektep çağında çocuıuar .;TtmaKtruırı. 

Bu çocukların bir kıımı haylu:lıkla vakit geçirip şurada burada dolaş

makta, bir kısmı da sımit, bisküvi, tekerleme ve halka ııatmaktadıı-lar. 
Bu gibi çocukların ekserisi tablalarla veya kutularla. ilk mekteplerin 
önUndc \'e meydanlarda durup mekteplilere öteberi satıyorlar. Satılan 

şeylerin temiz olup olmadığı me.ltlm değildir. Satıcı çocukların hasta
lıklı olmak ihtimali vardır. Mektep çağındaki bu çocukların göreneğe 
uyarak satıcılık yapmalan ilk to.hell mecburiyeti ile aykırı düşmekte· 
dir. Resim, dUn foto muhablıimlzin tesbit ettiği ve hep:si de ilk tahsil· 
lerinl yapmakla mükellef çocuklardun mürekkep bir satıcı gnıpunu 

göstermektedir. 

Türkiye dahilinde: 

Senelik 

14-00 

G aylık Saylık ~ 
400 J,60 Jttl~ 

Hariç memleketler: 

Senelik G aylık s aylık ~ 
2700 1410 800 l{r. yol'tııt 
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HVAS! 
iCMAL 

HITLER'in 
Dünkü Nutku 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
ı:ı 

l 

Bir Korkulu 
Rüyadan 
Uyanınca 

1 j 
~ l · . ~~'ı 1 JnclcJtM 

1t 1 nın, memleketımızı kendi tara· 
• ~ 1 fından d.ol.durula~ak bir boşluk 
? sayma~ı ıdı. Bu gızli kanaate rağ

Büyük 
Facianın 
Hikayesi 

Fransa Ve 1ngiltere 1938 de ' 
O Kadar Zayıftı ki, Halk . 
Münih Hezimetini Adeta~: 

Bir Zafer Diye Karşıladı g talyan kuvvetlerinin Yunaniı-
tan ıeferinde uiradıkları boz. 

itın evvel& Jtalyacla halkın ml· ı 
ıı~viyeti üzerinde tesirini göıter. 
llılf ve Sinyor Mu11olini, endi· 
leleri yatııtarmak için, bir nu· 
tııt ıöyliyerelc, ltalyan milletine 
~ ır tavıiye etmiıti. Fakat or· 
h Unun baıında bulunanların, 
~er türlü muvaffakıyet ümidini 
ı '>'hederelc, iıtila etmeleri, artık 
tal:van milletinden hakikatin 
acılığını saklamanın imkanı ol
llıadığını gösterdi. 

men 1 ürk milletile deniz aşırı bir 
harbi göze alamıyor, cmutlaka 
günün birinde Türkler birliğini 
kaybederler, birbirlerine girerler, 
Oniki adada kurduğumuz ağlaıa 
olgun bir lokma diye düşerler> 
ümidile fırsat kolluyordu. 

Çok dikkate layık bir nokta· 
dır ki B. Muıısolini 1922 de ltal-

YAZAN: 
Meşhur Fransız Muharrıri 

1
ANDRE MAUROIS 

yanın mukadderatına hakim ol- rsu yazının ilk kıHD.ı pazarte-
duğu zaman ilk yaptığı iş, İngil

sı sayımızda çı ·mı,.hr.J 

1 

tereye bir nota yazmak ve oniki r 

adanın İtalyaya ait olduğunu tas· Alrr.anyanın ne kadar kuvvet· 
dik ettirmek olmuştur. O zaman lendiğini görmek için Berlinde 

___ . ____ ........ __ _... ______ .........._,_,_...._. 

Çembertaynin V on Ribhentropl a berabet- Kolonyaya muvasalata 

1
1 ortada duran Sevr muahedesi sefir olmıya lüzum yoktu. N.ızi-
bunu temin ediyordu. Fakat Türk ler!n silahlanmak için sarfettik-ı C~~~.ede ve sipe~de kahraman- birden imha cdalmelidir.> diyor· 

, zaferi bu muahedeyi fiilen yırt· lerı para ve gayreti, lngiltere ve ca dovuıecek tabıatte adamlar, du. 
, ..... ~1 ı tığı için Musaolini bu işi daha sağ- Fransadaki hareketsizlikle ölçen çoluk ve çocuklarının böyle ta· j Hiddetinin ve asabiyetinın her 

Mihver devletlerinden birinin 
11iradığı bu büyük muvaffakı· 
~tsizlik diğeri için de, hem nü· 
d ~Unun kınlması, hem bir yar· 
t?ncısının ortadan kalkması de

llıekti. Almanya, ltalyanın Yu
~niıtan macerasını evvela SÜ· 
ıı.:unetle, sonra teemmülle uzak· 
~n s~yretti ve nihayet, vaziye· 
tın hinnetice keneli aleyhine al· 
~-~ta olduğu §ekli görerek, da· 
• ıhtiyatlı davranmak lüzumu· 

ııu gördü. 

Almanyanın bu vaziyet kar· 
tıaında kendi milletine de iza• 
lt vermesi ve duran hamlelerin 

'tbebini göstermesi lazımgeli· 
}'otdu. Çünkü Mihver siyaseti
kt bel bağlıyan Alman milleti, 
b Cndisine vaadolunan zaferi 
eıldemekte artık sabır11zlanmı· 
a başlıyabilirdi. 

d·· Su itibarla, Herr Hitlerin 
Unkü nutkunda, • bir müddet 
~el Sinyor Mussolininin nut
u gibi • dahilde millete bir te· 

(irıat vermek ve ıinirleri yatıo· 
h~ak gayesini görebiliriz. Fil· 

11kıka, Alman devlet reisi bu 
llufkunda sözlerini bilhassa İn· 
tıltereyc tevcih ederek, Alman 
~illetine yeniden kuvvet ve 
11trıit vermek istemittir. 

CHURCHİLL'İN CEVABI 
lngiliz Başvekili Mistr Chur

~~l. Hitlerin sözlerine cevap 
;'~il eden !luıkuncla, daüna ol. 
~lıgu gıbi. Jngilterenin mücade· 
)e olan azmini ve zafere kar· 

'1 ;__ •• k el. s· uı1<ınlnl gosterme te ır. I• 

~lenaleyh, Hitlerin sözlerine 
b~t§ı Churchill daha kuvvetli 
"Jıt •ilahla cevap vermiş, Britan· 
.,~ İmparatorluğunun, müteca· 

1 ~lcre karşı mücadelesinde za· 
trj elde edinciye kadar devam 
~deceğini bir kere daha tekrar· 

llıı§tı r. 

~ Diğer taraftan Almanya, Bal
da.~ devletlerine kartı doğrudan 
d 0~ruya tehdit ve doğrudan 
0ıruya nüfuz siyasetinden 

~rıra, kendi hakimiyeti altında 
~knlann vasıtasile bu siyaseti 
it ~arlamak emelini göstermek· 
~dır. Macar hariciye nazırı 
~.0nt Csaky, Yugoslav hü· 
~trıeti ile temaslarda bulun{Jlak 
Q ere, bugün Belgrada gidiyor. 
'tt 11 müzakerelere Almanyanın 
) illin hazırladığı ve Yugoslav
tı 'Yı Macar siyaseti içine, bil va· 

11
1' kendi nüfuzu altına almak 
lcdiği anlaıılıyor. 

d ;ugoslavyanın, doğrudan 
b~~:uya Alman nüfuzu teşeb
~unc verdiği şuurlu cevap gibi, 
d caristanın siyaseti kar§l8ında 
l milli şuuru ile hareket ede-

~mit olunur. 

CEPHEDE 
Yeni ilerlemeler 

.. 1 b -ı k d ecnebi milletlerden her birı mu- arruz vasıtalarına karşı müdafaa- yeni telgrafla arttıg·ını görünce 
. • I ama ag ama ihtiyacını uy· ld - ı 

1 muştu. Demek ki oniki adayı vazenenin hangi tarafa doğru ka- sız. o u~unu düşününce cesaret- tercümana dedim ki: 
• .. 1 Anadoluya varmak üzere basa· yacağını gördüler ve ona göre len gevşıyordu. - Konuşmıya fasıla vermek 

· k d" k il k d · tedbir aldılar. İşte bunun için Nevyorkta uta· daha iyi olacak. Otelime dönmek 

t--'1 Kr l M • E d'' E • • fahrA l .1. ma ıye u anma üşüncesı, F l k b" h . d. .. . . . "Kuter~. a ı ave~a . r un. mm~e. ı ngı ız bava ~uman· ilk günden beri Faşist İtalyanın ransayı Varşovada temsil nı ac~ . ır. ez~et ıye gosten· 1 ıste~ım. . 
dam unvanım vermıftJr, Resım Emm son Mıaır seyabatmde .. .. k t" d·-· b" "d" eden B. Latu§ bana dedi ki: len hadıseyı Parıs ve Londra hal- ı Konuşmamız Renın karşı sa· 

tayyarelerın harekatını takıp ederken ıöatermektedir. Bugün oniki adadan gelen ha· - 19 36 senesinden sonra Le· ı uyu ır muva a ıyet say ı i inde o uğu için ötele dön-• • • • gozune es ır ıgı ır gaye ı ı. k b"' ··k b' ff k d 1 h 1 ld 

İNGİLİZLER HİTLER 
berler, bu adaların açlığa daya- hiıtan, Almanya ile dost olmıya ve ~nanılmaz bir sevinçle karşıla- mek üzere nehri gcçmiye mec
namıyacağı, teslim olmak üzere çalıştı diye Lehlileri kabahatli dı. Jngiltere ve Franıanın Alman- burdum. Ben dışarıya doğru yü
olduğu zeminindedir. Adaların bulanlar vardır. Bu iddia haksız• !ara silahlarını teslim etmeleri; rürken, Hltler beraber geliyor ve 

dır. Lehliler ne yapabilirlerdi... lngiliz ve Fransız halkına o sanl- ayni ııiddctlc atıp tutmıya devam 

120 Kilometre 
İlerlediler 

Nutkunda 
Dedi ki: 

umumi valisi, teslim zaruretini r 
ileri sürdüğü için istifaya davet Almanların silahlandığını, buna yede büyük bir zafer gibi görün· ediyordu. 
edilmiştir. karşı Fransızlarla İngilizlerin par- dü. Hatta Paris belediye meclisi Tarasaya çıktığımız zaman bir-

Demek ki sahillerimizden bir mak bile oynatmadıklarını görü· azasından biri bu apaçık kapitü· dcnbirc sesini kesti. Yüzünün 
taş atımı uzakta bulunan bu ada· yorlardı. lisyonun tarihini bir zafer günü manfısı yıldınm süratile dcği!lti. 

J 9 36 martında Hitlerin aske· diye hatırlatmak sevdasına düş- Aşağıda nkıp giden nehri göste· 
!arda bize karşı faşizm idaresi-

(Ba
"• 1 incide) - B • ri, Lokarno paktına aykırı olarak tü, Paris sokaklarından birine ıerek yumuşak, adeta tatlı bir ,. a.,ı l lnrldf' nin on sekiz senedir kurduğu, 

Çölde bir hamlede 120 kilo· mek istenmişti. tngilizlerle Amerl- ördüğü ağlar her taraftan delin- Reni istila etti. Fransa başvekili I <.o~u.z ey!ıll sokağı) adı verilme-, sesle dedi ki: . 
kalıta F ı d h b k 1 d 1 radyodak"ı bir nutkunda bag·ırdı: sım ıstedı. - Vah vah, bay başvekıl. 

metre ilerlemenin, büyük kuv· r, ransız ar ve a a aş a· miş, kuran arın ayağına o an· M · 'h · b l k · J 
vetler kullandığı zaman, hiçbir tarı birinciler arasında bulunmakta mıya başlamı~tır. - Strazburgun Alman topla· • d iınıb. !şin)" Nş ı~j Ça ·to~ e- size bu gü~el d~nza~yı goste~-
suretle tesadüflerden ve ihtilat- idi. İkincileri de ben temsil edlyo · Oniki adada açlık yüzünden rının tehdidi altında kalmasına rm en ırı 0 an e':ı em er· meyi pek ıster ım. e çare ·ı 
] rd n a·r· b" h k t t tk"ıl et rum. Bizde artık altın kalmadı/tl ıstırap reken fertlere çok acırız. müsaade etmiyeceg·im. layne o sıralarda Parıste rastgel· etrafı sis kaplamış.> 
a a ı ır are e e • , dim. Bermingam belediye reisliği Hiçbir insan yüzündeki ifade-
edı·g· · n .. a "t"b ) alıd için altın para esMından kolayca İlk fırsatta onlara yardım etmek Bu"'tu··n du'"nya bı"raz sonra go'" r m 1 a ... rı ı ı ara a ınm ır. 1 · için yaratılmış gibi görünen, ve- nin bu kadar süratle değiştığini 

B Uz . kla" a uzaklaştık. Altınlarımız çalınmıştı. borcumuzdur. du·· kı" bu nutuk bo hı' tehditten u un ve sen ya .-m nın § r ril~n her sözü mukaddes tanıyan ömrümde görmemi!ltİm. Barbar· 
muvaffakıyet] ba arlı mı" olma Biz buna müteessir olmadık, çün • Fakat "Ur ası da vardır kı" on ibarettı'r... Fransa yerı"nden bile ih e ş y • ,. bu dost iş adamı, tar· İn çok ga· ca gazap hali maske gibi düşmüş. 

1. ·1· h""kA ı· e · kU ilttısadlyatımız başka temellere ıekı'z senedı"r bu adalar yu'"zu'"nden k mıldanmadı Bu manzara kar!ll sını, ngt ız u ume ı m mnunı· 1 · · " · rip bir cilvesile Almanyanın ro- tü. Bunun yerine bir şairin tatlı, 
Yetıe hab 1 t (Alkl•lar) dayanıyor. Almanyada taksimat her korkulu rüya geçı"rdı"k. Korkulu sında Lchlilerı"n bize nasıl emnİ· k er a mış ır. ,. mantik ruhlu devlet reisile ar· halim yüzü gelmişti.> 

Dün 9 kanunuevvel sabahı, kesin yiyeceği bulunacak şekilde ya· rüyadan uyananlar pek ~abii bir yetleri kalırdı~ Lehiatanın dev- 1 Ö 1 b · k Al -
kuvvetlerimiz, sahilde Sidi Bar· pılmıştrr. Biz bunu diğer memleket- ferahlık hissi duyarlar. Bizim için Jet adamları bana açıkça söyledi- şı aşmı§dtı. b yke ki~ reıs ik • 1 Bu yazı serisinin üçüncü kt&• 

terde oldu""ı '"bl ma""azalar bo•al k manya an aş a ımseye arşı mı cuma ~•yımızdadır. 1 

raniden çöl dahiline kadar geniı 6 ' 6 ' e "' • de bu his ço görülmesin. ler: cAlmanyanın .silahlanmasına borç ve vazife tanımıyor ve ecne. - 1 

bir cephe üzerinde birçok nok· madan yaptık. Bu usul ile lhtlkAra Ahmet E.min YALMAN mani olmamakla bizi Alman dos· bı" devletlerle olan anlaşmalara·, ·- SEllZADt~BASI .... ııı.. 
meydan verilmemiştir. İki Cı.lem kar- 1 hk • d ~ • ~ 

tada düşmanla temasa gelmiııler· tu o mıya ma um e iyorsunuz.:. ancak Alman'-'anın i•İne yaradı· 
d

. S"d· B . . b şı karşıya duruyor: Altına kıırşı iş, Öyle de ôldu. Lehi.tanın arka· J ., 

ır. ı ı arranının cenu una M k 1 g·ı mu"'ddetçe kıymet veriyordu. 
1 sermayeye karşı millet. Harp tarz.. as e en m e d B 1 'k y 1 d doğru talyan merkez bölgesin· sın an e çı a ve ugos avya a Bı"r ak•am Fransa hariciye ne· 

larında tahditler yapılmasını teklif b' d ld ,. 
de bir mevzie karşı hücuma kal· yavaş yavaş ız en ayrı ı.~ zaretı· bı"nasında Çember]avn ı"le ettim. Fakat bu tekliflerim istihfafla "' 
kışmıştır. Hücum edilen ve aşı· karşılandı. Yarım tedbirleri seven Tedbı' rlerı' Avrupayı Alman hegemonİ· konuımıya daldık. Bana Münih-
lan birinci müdafaa mıntakasın· sine terketmek hususunda lngil- te olan bı"ten "Cyler1' kendı' ag·zile adam değilim. Bükillmez bir irade ,.. 
da, 500 esir ve bir miktar harp ile sonuna kadar gideceğim. terenin mesu)iyeti Fransanın me· şöylece anlattı: 
malzemesi elimize geçmiştir. Bu tngiliz!er. 1914 te bütün dünyay1 K a 1 d 1 r ı I d 1 suliyetinden aşağı değildir. İngil· cHitler bana sordu: 
mevzie kumanda eden İtalyan Almanya üzerine saldırdıkları za • terede bir takım nüfuzlu zümre· - Yalnız mı konuşalım, ar· 
generali ölmü§ ve kumandan mıı.ndıiki ayni hfllcti ruhiyeyi taşı· <Başı 1 incide) * ler: cüretli ve uzağı görür bir si· kadaşlarınızla beraber mil 
muavini esir edilmiıtir. Ayni gün makta ve ayni adamlar tarafından a _ Umumi tenvirat: Yukarıda yaset takip edilmesine engel ol· - Yalnız, diye cevap verdim. 
biraz sonra, sahile daha yakın idare ed11mektedir. 1ngiltcreye her tarih ve numarası yazılı kararn'a • mak maksadile elele vermişlerdi. Bunun üzerine Hitler beni ve 
bir mahalde daha mühim bir ıt t kin d b 1 d r k t b Londra bankacılık aleminin biri· tercu··man doktor Şmı·t·ı kendı· ya· çcş . c . ı er e u un um a a •ı I menin meriyet mevkiinde bulundu· 
kuvvetli ikinci mevzide de yeni t ki n d ı ... ~ h d ı t cik düsüncesi. Almanlara borç tak odasına aldı. Küçük bir oda e ı erım n ma .,..y u e o muş uı ğu müddet zarfında belediyelerce • 
bir ilerleme yapılmış ve burada İngiltere muharebe istiyordu tşte verdiği paraları geri almaktan idi. Bir tarafında demir bir kar· 

1 
alınmış olan havaya karşı maskele-

da esirler ve harp ma zemesi alın· muharebe. ibaretti. Almanya, dam üstüne yola vardı. Duvarda Münih mü· 
Jet Ba•ka lngı"liz kuvvetleri t gllt .. 1 1 d k 1~·8· mc tertibatı baki kalmak şartlle nor ı. B 'k d k b b m .. ı~-. . ... . . I n ere ,..urpr z e e arı,ı ~ı-· mal renkli umumi tenvirata milsaa • çııı;ıp: c en ı tıaa en le aşıma :zesinden getirilmiş güzel bir ta • 

de Sıdı Barranı ıle Bukbuk ara· rııktır nu -;iirprl7 esa!lcn ha'-lamı•· d dil . ti kalacağım. Kimseye ihtiyacım lo göze çarpıyordu. Hitlerin sa· 
. b d · • .., c e mış r. k b d sında sahıle varmışlar ve ura a tır. Rlz hava muharı>hc!ıl l<ıtcınh·or· yok> diye apac;ı ağırıyor u. natkar gözü tam zevkini bulsun 

. 1 ki" ı ı · · 1 b - Resmi \'e hususi binalarda B - L d b k ı · d .. · esır er ve na ıye ma zeme erı duk. Bunu hrunmlarımn t111tMtl. Rlz una ragmen on ra an er erı, diye bu tabloları sık sık cgİşlı· 
elde etmişlerdir. . hllhas"a sh'll hedcnere taarruz edil- !ç ve dış ışıkları: !Uzum görUlecek Almanlarla iş yapmak ümidine rirlermif. 1 

Akdenl·z İn· gı"lı"z fı"losu ve Jngı"· zamanlarda ani tecrübeler yapılacıı.- b ~ 1 k I 'b" b" fi k go··s memesini lstı~·orduk. Chıırdılll. hiç- ag ı a mıı gı ı ır sa 1 • Hitler ŞRrıl şarıl akan bir şe· 
]iz hava kuvvetleri, bittabi ordu bir taMlt yapmryan ve tercihan has- ğ"ından alınmıo olan tertibat muha· teriyorlardı. lale gibi bir düziye konuşuyordu. 
ile işbirliği yapmıılardır. İngiliz taneleri hedef ittihaz eden havn mu- faza cdılmek 'artlle normal tenvlra- İngilterede diğer bir takım nü· Hayretler içinde kaldım. Bu ka-
harp gemileri, muharebe mınta· harebcslnl icat t'ttl. Ren, hlr, iki, Uç ta müsaade olunmu,tur. fuzlu adamların gözü bolıevik- dar söze rağmen hiçbir sualime 
kasındaki muhtelif sahil mevzile· ay bt>kledim. Fakat hu lnth:anm bt'y· c - Açık inşaat tenviratı: Serbctt likten yılmıftı. Bunun Avrupaya cevap alamıyordum. 
rini, ezcümle Maktila ve Sidi Bar· hude oldu. bırakılmı,tır. yayılmasına mani olur ümidile lkinci mülakat için Godesber· 
raniyi bombardıman etmişlerdir. Bunun içindir ki, bUtlln kuvvet • d _ Nakil vasıU.ları: Evvelki ka· kuvvetli bir Almanya istiyor· ge ıeldiiim zaman o kadar ağır 

Hava harekatı hakkında bazı lerimlzle mukabele ettim. Darbe in· rarname ne kabul edilmiş olan mas- !ardı. ve ıiddetli sözlere muhatap ol-
tafsilat gelmi~tir. 8 kanunuevvel· dirilecek zamanı tayin eden benim keleme slııtemi baki kalacaktır. Bir taraftan da münevver Ji. dum ki bu perdede başlıyan bir 
de bombardıman tayyarelerimiz, ve bu hususta ihtiyatlı hareket et· e _ Tahmil ve tahliye ve Nafıa berailer: cNe pahaya olursa ol· konutmıya devamda hiçbir fay· 
Bingazi tayyare meydanına hü- 1 Um. Bekleınek, tedakdrlrklardan sa· işleri \'e deniz fenerleri tenviratı, sun barış!~ diye feryat ediyor ve da olmadığını a~dım. 
cum yapmıı ve hangarlara ve krnmak daha iyidir. Biz dalma lhtl· silühları bir taraflı olarak terket· Hi.. ıüphe yok ki ipticladan ha-

FERAH 
Sinemada, Telefon: 21359 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren 

S TURKÇE J"fl,M BİRDEN 
Görlllmcml~ akın, hUcum ve hal-
kımızın coşkun heyecan \ie le· 

zahlıratı karşısında 

ÇANAK KALE 
GEÇiLMEZ 

(TÜRKÇE) . 
ısayın Mcktep Mlıdürlerlne: 

İzdiham ve tehacüm dolayı· 
sile gönderılccek talebelerin 
evvelden sinemamıza bıldi· 

rılmesi rica olunur. 

Ehernml~etle Na1.urı Dikkate: 
Bu milli bti)tık fıtm, bu mev
simde lstnnbul muhıtımızdc baş· 

ka hıç bir sint'nıada 

gosterilmlyeccktir 

2- 3 Silahşorlar 
25 

normal zamanlarda olduğu gibi cere .,. 
tayyare üslerine takriben ton yatlt olmuı;ı. insan kaynaklı ,ımızı melde barı§ kuruıacaiını sanıyor- zırlanmıt bir plan mucibince iki Aleksandrc Dumanın ,ahescri 
bomba atmışlardır. israf etmemişizdır. Prestij meselele· yan edecektir. !ardı. Anlamıyorlardı ki bu yolu dakikada bir, yaverlerden biri sözlll TORKÇ.E mllyonlıık film 

Muhakk~k ki pe~ yakında, ri için değil faka: sırf askeri bir ga- de 
2 mt;te~~r:i~~arname ne,ri tarihin· tutmakla; liberalizmin ölümünü içeri ıiriyor ve Hitlere bir telgraf 1 9 • p~ ..t RA MUNT 

başka malumat alacagız. ye için taarruz :l'apılacaktır. Vukuu 1 kendi ellerile hazırlıyorlardı. uzatıyordu. d n. 
B. Churchill beyanatını bitir· icap eden .şey tahaklrnk edecektiı'. 1

, itte İngilterede kendilerine ait 1 Hitler bunları baiırarak oku· 
diği zaman hararetle alkı§lanmı§• Asker! ve ıktısadl hezimet olmıyn • ~ 1 z 1 L gayelerle mücadeleye atılan bü- yordu. Her defasında yüzünde 
tır. caktır. Muzafferiyet muhakkaktır. tün gruplar, hiç farkında olm~- gazap alametleri beliriyordu: 

B. Churchillden, İngiliz kuv· Sonuna kadar gideceğim. Teslim ke· dan Almanların en korkunç hır cÇekler, iki Alman daha öldür· ı 
vetlerinin sahile varmış oldukla- llmesi bizim lçln mevcut defildir. RAKKASE beşinci kolu diye iş görüyorlardı. I müşler. Akıttıkları kanın int,i.ka- Mosyö Ruzvcllın nutku ve 
rını söylemekle Sidi Barranideki Mücadele istemiyorum, fakat mec· ' Gerek fransada ve gerek in· mı alınacaktır. Çeklerin h~psi, l'ÇAK KALELER. 

ltalyanların irtibatı kesilmiş ol· bur edilince sonuna kadar gideceğim. gilterede halk da kendi memle· ı ----------------------------
duğunu mu bildirmek istemiş bu- Alman milleti de benimle beraber- Sa 1 om ketlerinin zaafa uğradığını farke-
lunduğu sorulmuştur. B. Chur- dtr. Hayat ve selAmetlmln ehemmiye ! diyordu. 19 38 de her iki mem· 
chill şu cevabı vermiıtir: ti yoktur. Bütün ordu, onunla birlik· leketin halkı harbe girilmesine 

t Ilı t b 1 t ki etrn kt dl TUrkçe sözlü ve Türkçe müzikli 
Kullandığım dikkatle tartılmış e m e en a P e e r. •iddetle muhalifti. film :ır 

En son harp lıavadislcri 

TÜRKÇE 

[}sfanbul Belediyesi ilanları 
cümlelere herhangi bir şey ilave ~ Münih hadisesi ha~ gösterince 

ı ld • •ı 'it M IA Bestel<Ar ve müzik rejisörü: ~>ı ~aretıe ı:-~;J~ :~er~m. Şc!ler ~~~:!:~~iiru olmıyaca~ını zan- no reye .a 1 ~~;:i;t1:::k~e:~f:~~YFa~:t 0~: T:::,n te
1
=.nat 

~t rnlllete li\ylk olduklarını gös Garp çölündeki İngı1iz barekah 1 Yardıma Care ARTAKi CAN merika, hakiki halimızi bilmiyor-
erdir. devam ediyor : ')kuyucular: du. Parislilerin ve Londralıların 

İkinci GEORGES Kahire, 1 O (AA.) _ Orta, 1 'ft'ZEl""E~ S'EN . .\R, BF.DRt- o sırada hava hücumuna kartı 
lt.tyan sağ cenahı ıimale Şark İn_giliz kuvvetlerinin umu .. m.i. Radyo Gazetesinden : YE, 8A'!\11YE. SUZAN. 

1 sığınakları, gaza kargı maskeleri, 
h f d 1 ('1~..... tayvareye karoı müdafaa topları 

k·ı· 1 kararga ı tara ın an sa ı gunu cŞlmdl mühim bir haber gelmiş bu SUAD • .; " 
çe ı ıyor d"I b]'"' ı yoktu. Buna karşı; Almanların 

~~lfıı,. 10 
( ) R ne,re ı en te ıg: ıuuuyor. Amerika !\lallye Nazırı <"ıianlar: hazırlad·,g~ı tayyareler "e bomba· 

.., A.A. i; euter> Yu· G ··ı·· d k' h '-~ il ... Fili ı kJ .. .. \ i .,...l"BAR • ~ rın Ergtrldc knzandıltlan mu- arp c;o un e ı are~at r:;~· e Sor ps arasın< a gorıışme· 'ınan : "' - Kanun: )ar hakkında yıldırıcı rivayetler 
'lııı trfyetten sonra, ltalyan ordusu- vaffa~ıyetle deva~ etmekte ır. ler netlce61nde Amerika, l~gllterc~c .\lll\IET - Darbuka: n. Tnh•ln duyuyorlardı: Bir tek bomba ile 
1.. '-&cenahı tamamiyle Ayıısarazı Şimdıye ka.dar es~r . alınanların mali yardımda bulunmıya karar 'er 13 Kanuntı3YV0i Cuma bir şehir harap edilirmiş, kim'e 
~ ve Erglrlnin ~imaline ve şi·' adedi 4000 .~ ~eçmı~tı~. ~rt~ sık· mlştlr. sai kalmazmış, hele gaz harbine 

100,00 

468,00 

7,50 Fatihte Hüsambcy mahallesinin Gemlcilcr sokağında 
67 nci adada 18 numaratıtj numaralı ve 68 metre 
murabbaı sahalı arsanın satışı. 

35,10 Kapalı çarşıda Divrik sokağında kflln 50-52·54. nu· 
maralı dllkklnın satışı. 

Tahmln bedelleri ile llk teminat mlktarlan yukarıda yazılı gayri 
menkuller eaWmak lizere a}Tı ayrı açık nrttırmıya konulmuştur. Şart
nameleri zabıt ve muameı:ı.t mUdürlUğU kalemınde görülecektir. İhale 
26/12/ 940 Pertembe gtınU saat H de daimi t'ncümende yapılacaktır. 
TaUplerin ilk teminat makbuz vt'ya mcktuplarılc ihale gUııU muayyen 
saatte daimi encUmcnd<' bulunmalan. (11708) 

~~~~MO~~n~~ı ~d~da: Gal~a~.~n~~-m~b~~~~n~~~ --------------------------------------------
~ tzı söz söylemlye sa!Ahlyettıır' ısında topçumuzun muzaheretıle ta lidcmcruJş olan dc\·letıere borç \C· 

Clrblsine do~u cckilmektedır. Jet tanklar ıgtınam edılmııtır. cAmerlkanın Conson kanunu, u· ı TgUnUu-cmatinKeıerdscn ittiMbarenU girişilirse hiç kurtuluş yokmu§ ... 

~t tarafından verilrnlftir. keşif faaliyeti devam etmektedir. rilnıemeslnJ emreder. 
~it ... d l İngiliz hava kuvvetleri fena 

1 
c1''akat, bir munızııa şekli bulun· 

m. "" aha şimalde talyanlar bü· l d d"" A I . S t N E l\I A S 1 N D A ·"il btr , hava ıartları a tın .• un v on· i ınu,tur . .\rncrlka hUkfimetl, llolan-
~lr kanşıklık içinde rlcat etmek ya civarında keııf taarruzları' daya geniş mu.tarda para \erecek, 
•ı l'!r, yapmışlardır. Atılan bombalar ~o da lııgiltercye denede<·ek ... 

'tl l'tı&J rnıntakaııındaki ltalyan kuv rıhtıma iıabet etmittir. Bazı bom- dloUanda ,·ellahdl Prenses Jülla-
~l'i Yunan kıtalan tarafından ya ha grupları da liman civarındaki nanın 18 llkkünunda Birleşik Amerl· Çiftçi! 

"t-ı Uç •lddetll taarruzdan sonra binalara dü§miiıtür. Düşman tay- ka Cilmhurrcl&I B. R-Oose\'elt'I zly11- Daha ı;ok ek ki, kesen de o ka· 
'•tlikler1 pek mUhırn bazı ıırt· yare dafi bataryaları ateş açmıt· ret edeceği <le «öylcnlyor. dar ~lşsln . 
.\.~ at11mı,1ardır. sa da düıman avcı tayyareleri gö. cEğer bu haberler doğTo ise Aınc- ULUSAL EKONOMi 
...._ 

1
1 ıat, IJUrlları ilAve etmiştir: rülmemİ§tir. rika hllkftmetl, Conson kanununu 

~ ti ~Yanlar, ancak havaların fe· Bu harekata i§tirak eden ~yya- değl~tlnnly~ JUznm ıörmeden tngtl-
\'Qt bnesı yüzünden mahvolmaktan relerimizin hepsi ütlerine dön · U-reye mali yardımın ı,oarestnl bnl- •••••••••••••• 

111lnuştardır.> mü§lerdir. l oıuş demektir.> 

ARTTIRMA 

BU AKŞAM 

MELEK 
SİNEMASINDA 

SL.'°"F~IA DÜNYASJNL."° J:N PAR-
l.AK 2 l'ILDIZ'I 

CLANDETIE COLBERT 
JAMES STEVART 

tarafından temsil edilen 

HAYAT GüZELDIR 
Fransızca sözlü nefis bir aşk \'C güzellik filml 

.l t.l 

• Wc.' ' .#. 
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Dokuz os ı Ej urin Hikayesi 
VATA1'1 

Doktor Diyor ki : 

Vücut 
Denilen 
Makine: 

Halil Ağa, Anadoluda Tegallüp 
Olduğunu 

Hoş 
Ne Demek 

Hikayelerle Bana Anlattı. Bir Ba ım Davası 1 
-8- ) ••• vilayetinin dağ yamacında 

bulunan ... köyünde uzun boyu, 
iri yarı vücudü, ak sakalı, gür se
ıilc eski yeniçeri ağalarını andı
ran (Halil Ağa} adında yetmiş
lik bir ihtiyar vardı. Türkc has 
misafirscverliği. herkes hakkında 
beslediği 1)1'1 niyetleri, nükteli 
sözleri, minS.lı hikiyelerilc köy
lülere ve tanıdıklarına kendini 
sevdirmişti. Abdülhamit saltana
tının ilk senelerinde Jstanbulda ye 
di sene askerlik yapmış olan bu 
dinç ve kafası genç ihtiyarın milli 
savaş başlayıncıya kadar zor gör
medikçe viliyet merkezine uğra
madığını söylerlerdi. Bir gün 
onun köyüne yolum düştü. Kar· 
ılıklı oturup kahvelerimizi içer ... 

k.en sordum. 
- Halil Ağa, senin uzun yıllar 

vili.yet merkezine inmediğini 
söylüyorlar, doğru mu? 

1« z ~n: 
Cemal :.T.:rda~ çı 

E&ki Kon~·:ı. \·a.ıısı 

Biçare arslan topallıya topal
lıya kendine ba:ıka bir yurt ara· 
mıya giderken eşıne rastlar ve 
aralarında sorgu cevap beşi ar: 

ereyc gidiyorsun? 
- Yurt aramıya ... 
- Bu yurdumuzun suyu mu 

çıktı? 

- Böyle tilkinin bağlayıp ça
kalın çözdüğü yerde arslanın işi 
yok. Öyle yurdun ocağı sönsün. 
Gel gidelim, kendımıze başka bir 
yurt arayıp bulalım. 

işte bu hikiye senin sorguna 
yeter bir cevap olur sanırım. 

- Hikaye güzel Halil Ağa, la_ 
kat bıraz kapalı... Bildiklerinı, 
gördüklerini daha açık, daha et· 
raflı anlatırsan memnun olaca
ğım. Sen sel İm akıllı bir adamsın. 

- Evet, doğrudur. Benim 
hepsi de yeti.,kin dört oğlum var· 
dı. işimiz düştükçe bunlardan 
biri gider gelirdi. Benim inmeme 
!Uzum hasıl olmazdı. Görgülerine .. dayanan sözlerinden 

F k H ı ·ı A" . k" faydalanacagımı da umuyorum. 
- a at a ı ga, senın es ı I . . . . 

hükUmetleri sevmediğin için mer- - Öyle ıse dınleyın. efendım: 
keze gelmediğini iddia ediyorlar. Vaktile gövde~ile büyük hükü
Bu çekingenliğinin herhalde böy· met merkezlerıne yasla~an, kol· 
J.c esaslı sebepleri olsa gerek... )arı, ahtapot kolları gıbı memle· 

Ef d
. b" h.k. d ketin her köşesine bucağına uza-

- en ım, ır ı aye var ır. ! .. . 
Bilmem, bilir misin: Vaktik bir nan ve (tegallup} denılen dokuz 
arslanın ayağına büyük bır diken başlı ~i~ ejder vardı. Bu başların 
batar. Yürüyemez olur. Bir yarın her bırıne ayrı ayrı adlar takıl· 
başına uzanır, yatar. Oradan geç. mıştı:_ { 1 - ~şiret reisi, 2 • De
mekte olan bir tilki dağlar kralı- rebeyı, .3. ·.Murabahacı'. 4 : !da
nın bu acıklı halini görünce bin re meclısı azası, 5 • multczım ve 
bir ihtiyatla ve gayet terbiyeli bır müteahhit, 6 • Eşkıya, 7 • Salgın, 
tavırla yanına yaklaşır. Hareket- 8 - Resmi taassup, 9 · Şeyh ... 

Bu korkunç canavar, durma
sizliğinin sebebini öğrenince glı· 

dan kanımızı emer, elimizde, avuya müteessir olur, kederlenir. Der 
kı: c:Müsaade ederseniz dikeni cumuzda ne varsa çeker alır, k.öy. 

lerimizin parçalanıp dağılmasına, 
çıkarayım. Fakat ben bu işi gö-
rürken belki canınız yanar, kı- bağlarrmıztn, bahçelerimizin sö
zarıınız. Can acısile, istemiycrek külüp tarla haline getirilmesine, 
ba-,ıma bir pençe vurup canıma çoğumuzun vahşi hayvanlar gibi 
kıyarsınız. Buna mahal kalma- dağlarda, kayalar arasında, or
ması ve korkudan ellerimin tit- maolar içinde yaşamamıza sebep 

olur, ocaklarımıza incir di.ker, 
ıememesi için ameliyat bitinceye 

hanümanlarımızı söndürürdü. Al· 
kadar cllerinızi ayaklarınızı be.ğ· 
lamam icap eder>. Ars.lan razı lah ile aramıza girer, dini de, 
olur. Tilki onu ıımsıkı bağladık· mezhebi de kendi iş1ne yarar §ek
lan sonra yardan aşağı yuvarlar. le sokar, damarlarında ayni kan 
Arkasından da bir kahkaha ata- dolaşan kardeşleri, ırktaşları gırt
rak savuşur, gider. Tepeden aşa· lak gırtlağa getirirdi. Elimiz, ko· 
ğı yuvarlanırken taı,tan taşa çar- lumuz işler hale gelince bizi ya· 
parak vücudünün diğer yerleri de kalar, bütün ömrümüz boyunca 
z.edelenen biçare arslan derenin yarı aç, yarı çıplak köleler gibi 
içınde ınleyip yatarken bir çakal çalıştırır, emeklerimizin gelirini 
çıkagelir. cAman efendimiz. bu tamamile elimizden alır ve an· 
ne hal} > diye sorar. Arslan ha· cak öldüğümüz zaman yakamızı 
,ına gelenleri anlatır. Çakal: bırakırdı. Hani her bulunduğu 
cBen seni bu feli.ketlı, kötü hal- yerin rengini alır bir hayvan var· 
den kurtarırım. fakat hır şartla-t dır. onun adına ne dcrsınız SLZ} 

gemileri karşısında, gözlerimizi Vilcut ntakineslnln i.rıza.eız lfleme- ' 
bile kırpmayız. Bunu dün Büyük .,inde, bu makinenin Adeta kömilrU 1 
harpte ve .l\1illi savaşta bir kere dc:ınek oJaa, gKlaJarın büyük rolü 1 
daha ıspal ettık. Fakat tegallü- vardır. Gıdalar, pek çok ve nuıhtellt- \ 
bün kar~ısında tirtir titrerdik. tir. Fakat bunları (Albümin) ler, 
Uzun yüz yılJardanberi dedeleri- (\'ağlar), (~ekerU maddeler) \'e (Vi· 

mız de onun zaiim ve kanlı pen- t:unl;tlt'r) diye birkaç ~aslı unsura. 
çeieri altında neler neler çekmiş- ~r<'a etmek kabildir. VitamJnJer eski
ler 1 Muhakkak onun yüzünden ,Jrn gıda maddeleri arasında &ayıl. 
vatanımızdan kısa kısa ülkeler nıa.rlark("n, tw-den mü\ azeneslnde az 

koparılıp alınmış, geri kalan da nıiktarlarının bile ya.ptıtı böytik hlz.
ışte gördüğümüz gibi yangın ye· met anJa.,ıJdıktan sonra, bunlar da 
rine dönmüş. be~lennıede büyük bir k.Jymet kazan-

- Halil Ağa, ( tegallüp) de- mışlardır. 

diğin şey bu kadar fenalıkları Etler, yunuırtaıa.r, yaflı maddeler, 
nasıl yapabılmış? HükUmet onun nişasta ve rtekerU cisimler, sebzeler, 
hakkından geıemez miydi} ı nıe)·\atar, bu ~sh un.9urlara. malik 

- İşte şimdi nişleri yaraya olmaları bakımından, gündelik gıda 
batırdın. Elendim, eski devrin listeslnln temelini t"'Jldl ederler. 
hükı.imetini o canavarın toplu tü-1 1nsan1Jtrın diır;ılerl, hazım boruları
fekli icra memurundan başka nuı teşri.hl '"e fizyolojik ~kiillerl 
bir şey değildi. Çok defa onun g<>ııterlyor ki, viieut, yalnız bir çe<tlt 
soygunlarına ortak olurdu. Onu madde ile değil, kan'ık bir gıda ile 
tutardı, himaye ederdi ve biz işte beslenmek kabiliyetinde olarak ya· 
bu yüzden ondan korKardık. ratılmnttll'. 

.. 

Balkan fADl piyoııaaını kuandıran Melih ve diğea- arkad&§lan 

Melihin Ceza Meselesi 
Futbol Ajanı ve Komitenin 

i k i Azası istifa Ettiler 
Oğluma arasıra Osmanlı tarıhi Bu meseleyi (Et mJ yemeli. ot F b h V f d k" f d ak 

1 ener a çe .. e a maçın a ı tara ın an tecavüze uğradığı ve 1 rakip oyuncuların sert oyn•'!1 . 
okutur dinlerim. Dede erimiz es- mu!.) diye uzun müddet münak&Ma bir hareket dolayısile Balkan ~am- sahada kovalandığı zamanlarda favul yapmak suretile tahrıkJ11 
ki z

1
amalnaklardakpek

1 
çokdayadkl.an- 'etmiş olan eski hekimler, insan ~- piyonu M. elihe dok.uz ay müd- , bile mulr.a_ b. ele e.tme.mek için kaç- kabul ettiği halde bu tahriki Y

0 mı, ar, at arşı arın a aıma . . . d 1 1 h k h b d ıııe 

h .. k . b I I .1 . I denının butün tablf t~kül ,.e te . ete verı en umumı a ma ru- mı~. mazısı tcmız ır sporcu ur. pa.nlara hiçbir ceza verme 
u umetı u muş ar, czı mış er miyeti cezası Türk spor efki.rı 4 - Melih daha bundan üç ay dı"r. . 

ve yüz binlerce kurban vermic. ınayttllerlne bakarak, muhtelit bl'l' 1 
~ umumiyesinde büyük bir mesele evvel Balkan şampiyonasında üç Cörülüyor k; Melihe verı 

Jer. HükU.met, halkın dertlerile, gıda ile beslenme.nln Iüzwnunda fiklr ~ dı 
halini almış, futbol ajanı ve ha- birincilik almak suretile bize Bal· cezada hissiyatın rol oyn3 .. 

ihtiyaçlarile ilgilenmezdi. Eski· blrllfl hi-ııl ehnek nctlc~lne varmış-- kem komitesi baıkanı Hasan Ki.- kan atletizm şampiyonluğunu te· meydandadır. Ceza heyeti .sala 
den hüklımetle iki vesile ile karşı. ı lardır. Kanaatimizce gündelik gıda mil Sporelle, komite 8.zasından min etmiştir. 1 yeti dahilinde olan en ağır ce.z' 
!aşırdık. Nevilerini miktarlarını rasyonu Jt:in, muayyen birkaç lbte Cafer Çagatay ve Nuri Bosutun Geçen günlerin muvaffakıyeti vermekle de bunu gösterıniştıf· 
nerelere sarfedildiklerini bir tür- yapıJJ ortaya atmak f&ydalı bir ne- istif~larına_ da s.~b.~p olmuı,tu~. gözönünde tutulmak li.zımgelir· I Bir noktaya daha i~aret 
lü öğrenemediğimiz vergileri tah. tice vermez. Çünkll şahıslara, ıevk- Bır talll gununde.. al~lacele ken, bu nazarı itibara bile alın· lim: dı 
sil etmek için tahıilda.rlar, asker· lere '"-e işe göre bedeni ihtiyaçlar o toplanan lstanbul bolgesı ceza mamıştır. Sırası gelmişken şura· j Melihin memlekete kazan tt 

heyeti verdiği kararda bir senelik da bir hadiseden bahsedelim: dığı büyük bir muvaffakıyet • 
lik çag" ına gıren çocuklarımızı kadar değişiktir ki, bunlar hakkın· h k h · 1· · k" F I I h tih 1 ber• a ma rumıye ını, ra ıp oyuncu· ransız arın A manyaya karşı epimizin duyduğu if · ara 
toplayıp götürmek üzere jandar· d& yapılacak ll&telerJn l>ek çok ,.e ların oyuna sert başlamaları ve harp ilan eden kabinesinde hari- her Balkan oyunları organiıa5Y 
ma gönderdiği vakit... pek (eı,ltıl bir mahiyette olması ıa...- ıekilde devam etmeleri, favul ciye müstcaşrı, mağlUbiyetten nu komitesi başkanı sıfatile kd 

Halil Ağa hararetlenmişti . Bel. zımgelir. Bu takdirde bUe meydana. yapmalarını bir tahrik sebebi sonra memleketi harbe sürükle- disine daha büyük bir jftiha.~ 
liydi ki milletin vaktile çektiği gelooek bir sürü )'enıck listeleri yl- add~de~ek ... ~ç. ayı tenz.ille dokuz 1 mek ve hiyaneti vataniye cürmile sesi ayırması ıazımgelen sur 

. aya ındırdıgını kaydedıyor. mahkemeye sevkedilmit ve mah· Felek haftalık bir spor rnec . 
belaların hatırası bile hala onun ne herke•I tatmın etmekten çok u- ı C h · · B lk • ' ••el eza eyetının, a an tam· küm edildigi halde Büyük harp- sında çıkan yazısında: ın d 
içini yakıyordu. Köyde daha faz· zak kalırlar. Anlaşılıyor ki, muhte- piyonu Melihe verdiği bu ceza teki hizmetleri, vatan müdafaa- atletizm için nadir istidatlar f 
Ja kalmıyacaktım. Aiaya veda Ut gıda ile beslenn1ek esutır. Fakat, kararının ne kadar ağır olduğunu, sında aldığı yaralar nazarı dikka· olduğunu kaydederken ona ı.ı. 
ettim. Ben otomobile binerken vüt•udün muhit Ue sıkı blr alflka!'tı ı ve sa~at taraflarını şurada sıra-ı te alınarak cezası tecil edilmiştir. bol oynatmanın hatilarından ... :r11 

0 
&Özüne devam ediyordu: n1evcut bulundutundan, ınemleketlc-- lıyacagız. Dün kazandığı muvaffakıyet- na tanların ve oynatacak kulu 

El d . b" d h .. .. rlo lkJlmlerln me\'&lmlerin 80 &-..1.r ı 1 - Hakem sahada hikimi lcrle memleket sporu namına if- de mesul olacağını yazıyor. ! lı"lıl 
- en ım ır a a goruş- • • . &- 1 k c h . . k "h d d • b • B" d . d. rv e ...... .. d "d h h b- 1 \'C ~ucağı ·e ı•·· t 1 tim 1 b'" muta tır. eza eyetının arar· tı ar uy ugumuz u çocuga ız e şım ı soruyoruz: J.i" 

tugumuz e e} er anın er ır ı n v n na.ye ç a un. I k h k . · d ... b 1 k I k kU · .. I ki _ 1 arına anca a emın raporu esas geçır ıgı aygın ı tan sonra gay· oynatan ar ve oynataca ..,. 
:a:1ın~~la~~~~gı fena 1 arı ayrı ye,. 1

' ve ze\;klerln. icaplarına göre olab.ilir. ~apor~a da ~öyle ha~i- rişuuri ~ld~ğu rapor_l~ z~r~.df_len ~:sul ?lur da, eşine nadir t~·i" 
Y . • . . .• gıda maddelerini ~ip hlrl"fUrmek se zıkredılmedıgıne ııore, Melihe herhangı bır hareketı ılerı surule- dul edilecek bu emektar ço<1 .... 

d 
Bır da~a gelmek ldıçın soz ver- '" bu •uretıe b .. lerunek IAzımıelir. 1 atfedilen suçlar sabit değildir. rek bu kadar ağır ceza verilmesi en ulak bir hareketind~;;, i1'ı ~q 

ım ve koyden ayrı ım. b" b h"d" · h t 1 ıt d k k ·ı• Normal bir lnı-.a.n için umumi olarak 2 _ Melih kendisine atfedi· ıze u ~- ı~e~.' a ır a ı. : o uz ay spo~ _yapma • ;ıN ,,,..,.. ,p 

V:.n u-cgvum Ev"ı kışın, vlicudün Ra.rfettlğl hararet len müdahale hadisesinden evvel, 5 - Gozonunde tutulacak blr rum edenler nıçtn mcsul 1 :1'{ !P '{ 
"' ve kalori3-·i t.emln edecek, yağlı ve ceza heyetinin de kararında zik· nokta: Ceza heyetinin kararda KEMAL C.,!;;ı! ıt'o 

Vtan (Hususi) - Şehrimiz ı:ekerll maddelere daha fazla kıymet 1 ı etti~i ~eçhile, r~kip oyuncuların -ı?f'f'~~~ 
doğum evinde çıkan yangında vern1ck, yazın, hazım clhazına boş kastı hır hareketıle sahada bayıl· K aA m ·ı ı s p o r e ı(:qıııı·aı .. ı.!ı 
yanan eşyaların miktar ve kıy- , bir dolgunluk, vb<:ude ferahlık \'e mış ve ancak on dakika sonra • 

1 metleri tesbit edilmiş ve sigorta ıterlnlik ,·erecek hazını kolaş az yağ oyuna gİrmıotır. Bu da, birisi .,ırıP 

şırketindcn bedellerinin alınması h gıdalarla. beyaz etleri yeşil sebze profesör olmak üzere iki dokto· N d • t•f Ett• -.·;o 
ıçin teşebbüslere geçilmiştir. Ya· . ,.e me,,.-,·aıarı intibaı> etmek muva.- run sahada yaptıkları muayene e en 1 s 1 a 1 
nan eşyaların kıymeti 5 4 39 lira fık olur. neticesinde verdikleri raporla da 

der. 1 - Bukalemun ..• 
NasıD - Hah ı~le o hayvan gibi bu 
)' urdunu bana verirsen... canavar da her devrin rcngile bo-
1'abul. yanır, gômlek değiştirir gibi fikir 

tutmaktadır. Yanmaktan kurları· Zaten dikkat edlllrse iştah dedi- b.t · R d d M ı·h· ·k· J ,,e· 'c:'" 1 tır. apor 8 • ~ ... e 1 ın 1 ın_ ,. iıtanbul bölgesi ceza heyeti- ! Fakat bu kadar ağır ceza af A 

lan eşyaların kıymeti de 6561 ğhnlz. tabu gıdalanına retleksinlıı cı defa ... sah~ya g~rdıgı za~an, şu- nin hakem raporunu hiç nazarı rildiği görülmüyor. 
lıradır. Yangında eşyaları kur- de hayati ten1ayüllcrlnl, iklim, ı, u_rsuzl~gu zıkredılmektedır .. ~ay• itibara almıyarak bölge futbol ! Bölgemizde her hafta onu 
tarmak için yararlıkları görülen ,-e zevke göre, bu ta.bU c;erçeve itin- rışuurı hareketler cezayı muıtel· ı . nlıg" ı ve hakem komitesinin tecaviz maç yapılıyor. Biz J118 

Bu anlaşma üzerine çakal ars· ve kanaat değiştirirdi. Biz dış 
..ı..... ....a~.drını koparır, ayağın- dü~manlardan korkmayız. Onla
dakı dıkcni çıakrır. rın orduları, cehennemler aaçan 

telefoncu Hakkı ile makinist Tey ... de, tezahür ettirdiğini görmek pelul- · d • ·ıd · aıa 
zım egı ır. mütaliasını da sormadan Balkan idare edecek hakem bularna.1 

mura sigorta şirkett ayrıca ikra· lA mümkünd~; _ NURİ ERGENE 3 - .. Melih_ şimdi!e kadar hiç §ampiyonu Melih ve F enerbahçe heyetin ceza vermek suretilf 
miye verecektir. ecza gormemış, rakıp oyuncular ı · Vefa maçı hakemi Sami Açıkö- deki hakemleri sahadan uıa.. 

ney'e verdiği ceza kararını ama· tırması bize çalışmak Unk• 
··:·.~ .. ~~···· ı nırlar da onun için.. Yukarı çıkıp şöyle bir et- şöyle bir gözden geçirdim. Bir tör bir idareci sıfatile izzeti nefıs bırakmamaktadır. . 

... -"~-:.:~.~.·. Artık yüzüme bakmıyor, dü- rafa bakmak .. ve ... ve ... dedim. çalışma od~s~ idi:. Duvarl~r ki~ap. meselesi yapan, ayni zamanda j Tam bir spor zevkile ve hıt~ 
· ,,· şünüyordu. Fakat halinden artık Sözlerimın sonunu getircmc. !arla dolu ıdı. Yuzlerce cılt kıtap müdahale sayan bölge futbol menfaat beklemeden 8 rnll 

;ı 'benden korkmadığı belli idı. Yal· dim. vardı. Eşyalar ise nadide ve gü- ajanı ve hakem komitesi başkanı çalışan bir adam sıfatile bu 
nız o korktuğu ba,ka şey, büyük - Pek iila ... Anladım. Şımdi zeldi. Hasan Kamil Sporelle komite ziyet lr.arıısında çalışamıyact 
şey .. ha.la duruyordu. ne yapmak niyetindesiniz) Arkamdan gelen Ahenkli ses azasından Cafer Çagatay isti- anladım ve çekilmek mecbu 

Ne olduğunu henüz bilmiyor- F cna halde sıkılıyordum: beni dalgınlığımdan uyandırdı: fa etmişler, azadan Nuri Bosut tinde kaldım.> 
dum. Titreyen dudaklarından, d - Giriniz. Odaya giriniz de da ayrılacag" ını bildirmi•tir. 
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etrafı ara•tırır gibi bakan gözle- - Herhalde düşün üğümü ar· b k • 

1 E Y 1 
rinden bu,nu anlıyordum. tık yapamam, dedim. Bunun için aGınıdz.. Od .. d .. İstila sebebi hakkında dün 

Yazan.· Martin Por obe -Çeviren: Rezzan A. · aman ·ı k d h d • 1 k y ı ır ım. anın ıçın e uç k d" ·ı k b. h · · Kıza yaklaşarak sordum: gı me a a ogru o aca . a . d k. h . 1 d en ıaı e onuşan ır mu arrırı- İZMİRD J 
nız bana şunu söyleyiniz: Sizi a ıOmdatmııtıml ı elrşedyı anba .. 1?°1k· mize Hasan Ki.mil Sporel §Unları 

- Ne var} Neniz var? korkutan şey nedir) Belki size b' anın so tarabın ad k'u:uı söylemiştir: 
- Hiç, dedi. yardım edebilirim. Bu evde sizi ır yazı masasının aıın a ı o - B h .. b··ı 

- Müsaade eder mısınız, pa· şey değil mı? Param yok, on pa- lsrar ettim: ürküten, hem de fena halde tİt· tukta bir adam vardı. Fakat bu c- en ceza eyetını 0 ge-
puçlarımı giveyim fendim. k !ad l Ev sahı H b B b b d adamın batı önüne düşmüş, masa· mizde en ziyade faaliyet göste· 

J r~m yo · an ınız mı. . : - ayır, irşey var. ana reten irşey var ve u şey e ben 

-3- Titan Alıcııarı 
raaı:yett rtt· 

Bu vaziyette söylenen bu söz- hım nem var nem yok, hepsını söyleyiniz. değllim. Buna eminim. ya dayanmıştı. Kolları iki tarafa ren futbol ve futbolcu meselele-
ıerl·n gu··ıu··nç bı"r tarafı yok deg"il- sattı B · d k d tt B r H " d sarkmış, parmakları halıya temas ·ı l"k d b. h 1 k 1 lzmir (Vatan) - Tütü . enı e apı ışarı a ı. U· - ıç, edim ya.'. Sapsarı kesilmişti. Büyük göz· rı e a a a ar ır eyet o ara e· tı11ları ve piyasaya ait yat 
di. Kızarmış kestane gibi çatla- draulan geçıyo~dum. Hızmetçi ka- - Ben dnlıyorum: Birşey sızı !eri ti. içime kadar nüfuz ediyor· e~ordu. lô.kki ederim. t 
mi• olan papuçlarınıı ocag"ın ın arın ç ktıgın v a htar da u-·atımda ··ı ·· b" d ·ı dair Ticaret Vekaletinin 

" 
1 ı e na 1 korkutuyor, hem de fena halde du. cNe garip bir kız bul > diye '"'J' 0 muş ıra am 1 e Heyeti teşkil eden izalar §ÜP· bütün müstahsilleri memnu 

n 
z 

8 

o 

g 
a 
v 
d 
d 

ri önünden alarak şiş ayaklarıma p~spd~sın I altına . sa.kdla.dıklaFrını korkutuyor ve bu ben değilim.. düşündüm. Nihayet söze başladı: ille defa olarak karşılaşmıyordum, n 
oldukça zahmetle tıeçirdim. gor um. şte .. ıçerı gır ım. az- I I k b d k k Ölü gördüm diye ürkmedim. Fa- hesiz ki kendi branşlarında ihtı· miştir. Tütün alıcıları fa&.' 

- d 1 . 1 • . 1 norma o ara en en or ma- - Peki .. size söyliyeceğim .. k b h"b"d" 1 H lb k" b h rini arttırmı,l-'rdır. lnhı• a Kız dikkatle bana bakıyor u. aca yemış o acagım kı uyuyaka - 1• B t b"• b. h. I , at ütün bu eırar karşısında ol· sas sa ı ı ır er. a u ı u e- i.'I. d 
b . d . . . nız azım... u a 11 ır ta o ur· bana candan yardım etmek iste· k U M .. d .. } ...... t kilitı l 

Mhayet sordu: mışım, ıra a ıçtım. Sıgara da d F k t h d b d du ça şaşaladım. yette binicilik, atletizm, denizci- mum u ur ugu eş h hı· 
B d · · b ld H d u. a a er ne ense en en dig'"inize eminim. Fakat belk,· ög" - saya i .. tira.k. etmek üzere - ura a işınız ne? u um. erşey tamam ı k k W lik, büıiklet, aüre< sahasında ihtı· • '· ı 

Ç k h ki 1 b · Dikkatle bana bakıyordu·. Go··z_ or muyorsunuz. rendıg""iniz zaman .. ne iıe., timdi c. Y lanmı§tır. İdarenin bu sene'" , t 
o ii en i ve miinii 1 ır sesı . G·· 1 . ,· . . b k alr. b k" d. . p d k ö sası olan kimseler bulundug"u d d 0' le 

vardı. Ses yalnız biraz titriyordu. !erinin mi.nô.sı tamamile değiş- oz erım n ıçıne a ar : eni ta ıp e ınız. atır ı etme - }üye yaklaştım, dokunma- yasa a.n geçen sene en ,,c 
Cevap veremed}m. Agzımın için- mıştı. Sesi de öyle... - Sizden nıçın korkayım/ ten korkmayınız. Evde bizden dan muayene etmiye başladım. halde bir tek futbol adamı yok· fazla tütün mübayaa ed I Ş 
de bır şeyler kekeledim. Tekrar _ Parasız kalmak, nereye gi- dedi. başka kimse yok.. Arkamdan hafif bir gürültü duy- tur. Futbolcu bir kimsenin bulun- söyleniyor. Tütün piY•'."'• d 
sordu: dcceğini, ne yapacağını bilme· Büsbütün aptal1a~mış gibi ol· Üşümüıı gibi sabahlığına sarı- dum. Genç kız masaya kadar maması bu sahada zuhur edecek per§embe veya cuma gUnU 

_ Buraya nasıl girdiniz? mek ne kadar güç, ne kadar acı dum. Bu kadar ıafiyet karıısın· larak merdiven kapısını açtı. Ar- yaklaşmıştı. Nefes nefese idi. hi.diselerde tabiatile sakat karar- ması beklenmektedir. Bf.ct ~ 
Yine cevap vermedim. Yalnız birşey, değil mi} dedi. da söyliyecek söz bulamıyordum. kasından gittim. Yukarı çıkıyor· Hoğazından B.deta hırıltıya ben· lar çıkmasına ıcbep olmaktadır. ihtimalin tahakkukı.1 için . 

1 
la 

halinden şunu anladım ki büyük Ağzım hayretten açık kalmış· Ayrılmak için izin istedim. duk. Etraf gUzel ve ağır eşyalar- zer sesler çıkıyordu. Gözleri ka- Bir hi.disenin müsebbibi cezalan- Vekaletinin müstacel ernrı .. 
bir korku içinde idi. Onu korku- tı: _ izin mi istiyorsunuz) Gir- 1 Ia döşenmiştı . Hiç arkaaına bak- palı, sendeliyordu. Hemen bayıl- dırılmalıdır. Fakat bövle bir tatil / lenmektedir. Birinci kalite tU ö" 
tan şey, yaln.z ben değildim. ı _Aman Allahım, dedim. Bü- 1 mek için aldınız mı idi ki çıkmak madan yürüyordu Ayaklarımız mak üzere olduğunu anladım. gününde alelacele heyeti bir ara· !erin ilk hamlede kilosunun 

- Anlamıyorum, niçin cevap tün bu söylediklerime inandınız için istiyorsunuz? Sizin gitmeni· yumuşak bir halı tÇine gömülü- 1 koştum, kollarımın arasına al... ya toplıyarak ve bir tesir altında kuruştan fazlaya satılacağırı• J m 
vermiyorsunuz} dedi. h ı d b yor ve adımlarımız hıç gürültü dım .. kendinden geçmişti. Oda- verilen kararın Adili.ne olmasına hakkak nazarile bakılmakta a ze mini olmak isteseın e irşey 1 1 he 

Yuzünü kaplıyan korku ve - Neye inanmıyayım? yapamam ki ... Boyunuza bakın. çıkarmıyordu. nın bir köşesinde duran minde· imk&n yoktur. G l"b 1 d G AzaJttl 
deh.er hi•sı yavaş yavaş dağılı- - Bütün bu anlattıklanma, bir de benim kuvvetimle kendi Merdıvenleri ağır ağır çıktık. re yatırdım. Başını vücudünden Teknik komite, maçın ehem- 8 1 0 U a az ct~ 
yor, yerine hayrt!l geçiyordu. Ar. bu imkinsız gön.inen şeylere de- kuvvetinizi ölçunüz. Elimden ne Yukarı sofada üç tane oda ki:i.pısı daha alçak tuttum. Hemen rengi miyetine göre, hakemleri ve sa- Vatan (Hususi) _ ŞehrJI : · 
tık bir~}' ~ö.>lemek zamanı gel'I. mek inandınız} gelir} "ardı. Sağdakı ·kapının önünde gelmiyc başladı. Kuvvetli ve sağ· halara göndermi§ olduğu teknik. durup dururken bir gaz rrıt: gı 
dıg-;rıi ~issec:'i"ordum. Yo.rabbil - Evet, inandım. Niçin inan· A t I durdu. Bana doğru baktı. Yüzü-. lam hır kızdı. Gözlerini açar aç .. mü~hitleri tayin ettikten sonra aı· çıktı. Bunun sebebi g•~ 

8 ~ p a ca oir gurur ile tebessüm k lk H ı· d b 1 ]<aZ 
!:asan bAz"'n ne kadar aptal ola- mıyayım? Doğru sôylemiyor n1u- , d k ni.ın l!larııığı ve gözlerindeki kor- maz ayağa a tı. a ın e iraz bunların verecek eri raporları tet- makta olan dükkinların d 
bilir. sun uz? e ere : kulu mana aşağıdakine nisbetle evvel bayılmı§ olduğuna dair hiç kile eder. larının azlığından şiki.yet e ·'tf'l 

-Beni dinleyiniz, dedim. - Evet .. hepsi, hepsi doğru.. - Çok naziksiniz, dedim. pek fazla artmıştı .. bütün vücu- 1 bir iz kalmamıştı. Söze ba§ladı: Ceza heyeti, teknik komite- satmamalarındandır. Bunu :fı 
Sözlerım size belki mılnisız ve - - Şu halde inanmama ne diye Bir kaşını kaldırarak bana te- dü titriyordu. Birşey söylemeden - Affedersiniz, minişız şe- nin mütalaasını almadan oyun· mek maksadile belediye tar ııl•A

1

· 
garip görunür Fakat i~ın doğru- hayret ediyorsunuz? reddütle bakıyordu. yüzüme ba1<1yordu. Beklıyordum. kilde kendimi kaybettim. Ehem- cular ve hakemin hakkında şid- dan halka gez dağıtılmıya b

1 
•,;,,J' 

su şu; '3cn '"lıktan ölmek üzere Uzun uzun yüzüne baktım: - Size birşey soracağım, de .. Ani bir hareketle kapıyı açtı. Bu miyeti yok. Haydi siz tetkikleri· detli cezalar veriyor. Her bölge· ı mıştır. Belediye önünde ~1 e el• 
idım. E vt·t. a~-' •an ölmek ... Kar... - Birçok kimseler doğruya di. Uyumamış olsaydınız ne yap- hareket o kadar şiddetli idi ki nize devam ediniz. de, merkezi hükUmet olan A nka- raz şi.şelerile bekliyen kırn5 

nı :,,ı,. oianlar için .ne garip bir ınanmaı, Jı.ııfana daha .kol.ay ina· I mak niyetinde idiniz) ı kapı hızla duvara vurdu. Odayı 1 (Arkaaı var) rada da birçok hiidioeler oluyor. tesadüf edilmektedir. 
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Tarihin En Büyüle Aşk Romanı 
Yazan: N!LLA K11K 

Nuricihan, Şimal Dağlarına 
Tek Başına Gidiyor 

- 81 
Nuricihan Brindbaban orman· Fakat şimdi hayatını dünya. 

larını atıyle yararak §imale doğru alakalarından o kadar yüksekle
yol alıyordu. Tanyeri henüz ağa- re çıkarmıştı ki bu nevi bir haya
rıyordu. Şimal dağlarına h8.kim ta devam etmeyi im1'ansız bul· 
olan yiğit: buluncıya kadar gi· muyordu. 
decek. onun ayaklarına kapana· Bir sabah ormanın kenarında 
cak, her şeyi söyÜyecek. bu sa· gözü kapalı dua ederken parlak 
yede yurt içinde tam bir ahenk bir nur gördü. Güneş doğmuş 
ve birlik kuracaktı. Kalbinde giz- diye gözünü açtı. Hayır, türlü 
li olarak sakladığı suçu böylece türlü eski Hint efsanelerine sah
meydana vuracak. suç yükünden 

1 

ne olduğu söylenen orman zifiri 
kurtulacaktı. Bu yük genç kadı- karanlıktı. Ruhtan parlıyan bu 
na çok ağır geliyordu, çünkü nur. Nuricihana bir şeyler batır· 
tertemiz geçen hayatında hiçbir latmak için gösterilmişti. 
zaman bile bile suç işlememişti. Genç kadın çok düşünmeden 

Nuricihanın, Şeyh Babadan elile alnına vurdu: 
sonra en çok sevdiği insan. Za- - Buldum, ded~ Husrev, za. 
mane Mehabet Han idi. Bu eski vallı Husrev ••• 
sevgiyi gizli tutarsa ve bu yüzden Beyaz cüppeli rahibenin bir 
muhakeme ve kararlannın seli.· sözü de hatırına geldi: 
metini kaybederse ~em Meha~et _ Körsün, körsün, bunun için 
Hana, hem de Bablr Şahın Hın· ışık ve nuru uzaklarda arıyorsun. 
distanda kurduğu devlete karşı N · "h H · · · 
f 1 k h k ızl k 

. l . I urıcı an, usrevın anneaının 
ena 1 ve a .s J ış emış o a· . . .. . o· ı 

caktı. 1 mezarına g~ttıgı ~man.: « g u?a 
N · ih b d .. ·· 1 I d l anne olacagım> dıye soz vermw 
urıc an . u uşunee er e a • ı ti. Sonra Hurremin tesiri altında 

gın dalgın gıderken yolun kena· b .. .. .. .. 1 · 
d b

. · "tt. u sozunu unutmu§, goz erıne 
nn an ır ses ışı l: d · d. il h d · k 

N 
.. .. 1 y ks .. 1 per e ın ır en şe za enın; ar• 

- e goruyorum o a goz· d · f d 1 d. 
ı · · b · ld , eşı tara ın an uzun sene er ır 
erım mı enı a atıyor' b. · d d h dil · 

G k d t b
. d b" ırzın an a apse mesıne mey· 

enç a ın a ını ır en ıre ela b k La ·d· · ·· ·· 
d d d y l k d b n ıra mıştı. rı ıyı gozu 

Geçen yazıda mihver ~evıetlertn

den ve Japon filosunun uzak şarkta
ki vaziyetini bütün vuzuhile g<S8ter· 
mişttk. Japonyanm karşısında Ame
rikan donanması gtbi müthiş ve mu· 
azzam bir filonun bulunma.eı Japon· 
yayı ancak ana vatanın müdafaa • 
sından b&IJka bir şeyle meşgul etmi· 
yeceg-ı tabiidir. Bu ·tabii vaziyet mlh 
ver devletlerine uzak ~kta bile İn· 
gillz menafiine ve İngJliz gemilerine 
bir mUeesir darbe indirmek husu-
sunda fırsat veremez. 

Onun içindir ki, Japony&mn Av ~ 

rupa sularına bir deniz kuvveti gön 
dererek İtalyan ve Almanlara de -ur ulrb. u.li b~ uHn. enahrıbn ~ te· J önüne getirdi. Kendi kızını kör 

yaz e ıse ır ınt ra ı esı o u• 
ruyordu. Dünyayı terk.edenlere etseler, senelerce zindanda. t~t: ntzden olsun yardım etmeyi biran bi-
mahsus beyaz yünlü cüppcsinin salar, hali ne olurdu} Larıdıyl le düşünmek doğru olamaz. 
çirkinliği genç yüzünün güzelli· hiçbir saniye ~-özünden uz.~~ ~u.t· Bu halde mihver devletıerJnin Av 
ğini unutturamıyordu. Nuriciha- ı mıya tahammul edemedıgı tçın rupa.da elemanları olan Alman - t
nın altın sırmalı kıyafetinin pa· ~ihangirin. o~ullarından Şehriyar talyan filoları ile ellerine geçirdik -
rıltıları bu güzel yüze vuruyordu. ıl(: evlendırmış. kızını saraya, ya- lert Fransız donanması da dahil ol· 

Genç kadın atından indi. Diz nına almanın yolunu bulmUJtu. duğu halde İngiliz ve müttefikleri-

! 1 Otu d ·· l b"" ··k nln deniz kuvvetleri arasında bir 
çöktü. Bu kadar genç ve güze r u, guze ve uyu ya-

ir kızın başka insanlara faydalı kutlardan kendi elile bir tesbih mukayese yapmak, Akdenizdekl de-
So d ld R ntz faaliyetinin gittikçe artmakta 

lmak ve hizmet etmek emelile ya_ ptı.. nra ormana. a ı. a· 
~- h b d d N h J olduğu bu zamanlarda faydalı bir 
lı • vayı terketmesi bir fedakar- ı eyı ara ~ tara ı. ı ayet um- dUşUnUş olur. 
ırıa. Bu fedakarlığın alameti na nehrinin k.enannda buldu. 
~•Ycu· _,az cüppe muhteremdi, Genç rahibeye yalvardı: Fransızlar harbi terkederek Al • 
~~idı_ı_ye layiktı. Bunun e_tei:in_i - Bu tesbihi a __ l_. Husre_v_ e g_ö- manlara teslimiyet gösterdikten 110n-
-.n akl malt - ~ O d 1 G 1 1 ra orta.da vaziyeti meçhul ve olduk· • so;rına _Y aştır_ . ıstcuc tür. na ua ar ogret. oz erı c 
"4~ B k 1 ek - ok! ça kuvvetli bir Fransız filosu kaldı. 
Çuni,.~ . çe ı er manı u v<ı göremediği ışıkları ruhunda bul- İngilizler bu kuvveUI filonun kendl-
defa ":. ~ . .. .. sun. Bu aeyaha.ti rahatça yap· !erine, bir mUtteflk oıtaUle. terki· 
" ın· "'>. garıp_ te·y· • • • Ben kuçuk man ı"çın· sana bir fil. bol para ve 1 ""' n Fransızlara tekli! ettiler. Fransız· 
~ anoen hır gun Ak.her Şahın muhafızlar vereceğim. ıa.rın. balki .A.lma.nıarm ta.aylki i 

rı.dırrr.e dua e~iyori:lum. Siz 1 Rahibe şu cevabı verdi: veya Fransad& lngiltereye muariz 
, lCuvv•atlı bir melek gibi ya· . . . bir · · 'tıı . . M l k - Fıl t1temem, para ıstemem, partinin iktıdar mevkime gelme-
l•kot 0!-'çt."?.u~·· gcftın~:·r· e ::a· muhafız istemem. Beyaz cüppe-

1 
sı yüzUnden bu teklifi kabul etmedi

lııı,n 'id g .. ~r°:11d~ ıyeB u un .. • yi giyen kadınlar, dünyanın zevk. ği maUlmdur. 
• egıştır ım. eyaz cup· 

~toılı yerek rahibe oldum. Şim· !erini d_e, korkuları_nı d~. terket- Bir milletin hayat kavgası~d.a za
l'<ler,,ııma tekrar çıkıyorsunuz. mıtlerdır. Yalnız gıdecegım. ya· ferı temın etmesi en evvel gozonUn
ıqc• ördüğümden çok genç ve ya gideceğim. fakat korkma, de bulundurması lA.zım bir gayedir. 
d~l:iniz. Yüzünüzde daha asil Husrevi bulacağım, ona nur ve Britanya İmparatorluğunun kararı 

fr
1 parıltı var. Bu nasıl oluyor} ıştlt gölürcceğım.> üzerıne tngi~iz filosunun fransız fi. 

A Nuricihan, Rukiyeden işittiği (Arkası var) losu tehlikesıni izale etmek üzere ha 

h .k. · b t 1 d R k" Salı" rekete ge<;_mesl emredildi. Bunun u-
ı ayeyı a ır a ı: u ıye, · 

· k d Akb · t.. zerine tng>liz tııosu (Oran) da bulu-
menın ar asın an · erın ur· 
besine ko§tuğu zaman bahçede B 11 L M A C A nan Fransız donanmasınJn en kuv· 
küçük bir kız görmüş. kız kendi· vetli zırWJlarından mUteşekktl bir 
sine: c:Kimseyi görmedim. fakat deniz kuvvetine karşı bir baskın ya· 
biraz evvel altın kanatlı bir me· ıo ,, parak bunlardan en mühimlerini 

ı tahrip etmek fırsatını buldu. 
lek yukarılara doğru uçtu> diye l (Or&n) baskınından sanra mtitte· 
Salimenin sırmalı kıyafetile ıı:eç-

' 

fik devletlerin gemileri de dahil ol-
tiğini haber vermişti ••• mak üzere İngiliz fHosu mihver fllo-

Nuricihan, Salimeyi en son ha· "' ıari arasında bir mükayeseye ba.şla-
yatta gören mahliikun karşısında 5 tnadan evvel Alman ve Fransız filola 
olduğunu anlayınca titredi. Ona ' rının uğradıtı zayiatı kısaca bir de· 
o saniyede öyle geldi ki Salime· fa daha gözden geçirmek faydadan 
nin ruhu bu lcıza geçmiştir. Kı- 7 hAll değildir. 

cımae genu ın.p.l'Jma hakları yoktu. 
Bunun için Almanlar bu tonaj tize • 
rinde a.zamt fayda temin etmek çare· 
terine başvurarak gemileri her suret 
le yüksek randıman verecek bir tarz 
da inşa etmeyi dliştinmüşler ve bun
da da muvattak olmuşlardır. Alman· 
la.r bu gemilerde hafif kruvazörler· 
den daha fazla ve daha kuvvetli top 
tAbiyeslni, sürat bakımından faik 
vaziyet teminini, mahrukat itibarile 
en uzun mesafeye kadar seyredebil· 
meal esaslannı tatbik etmişler ve 
bu suretle cep zırhWarmı meydana 
getirmişlerdir. Bu kruvazörler (10) 
bin ton cesametinde oldukları halde 
(11) pusluk si!Ah taşımaktadır. YUk 
sek sürat ve büyük top esasına it· 
niba eden bu in'8&t. sonra İtalyan· 
lar, Japonlar ve diğer devletler ta· 
rafından kabul ve takip edilmiştir. 

Muahede kruvazörlerJ denilen bu ge 
miler bugün gerek Akdeniz ve gerek 
se şimal ve AUantik denizlerinde sü· 
ratleri sayesinde kaçak ve korsan 
hareketleıile çalışmaktadırlar. Al • 
mantarın (Graf Von Spee) zırhlısı· 

MALARI 

3 temmuzda. (Oran) üzerine yapJ· 
lan baskında Fransızların {Dtinkerk) 
zırhlısı harp harici bir he.Je sokul· 
mll4 ve bilA.hara tayyareler ile de 
bombalanarak tahrip edilmiştir. 

(Bretange) sınıfından bir zırhlısı 

batınlmış ve diğ'er biri de ciddt ha· 
eara uğratılmıştır. 

Commandant Terte ismindeki tay· 
yare gemisi de tahrip edilmi!J ve iki 
destroyer de tamir edilmez bir ha

le konulmuftur. Torpitolandığı ta.h • 
mln edilmekle beraber Strasboug 
zırhlısı Fransız limanlarına 

muvaffak o1abllmiştir. 
firara 

Henüz ikmal edilmemiş ve hizmete 
alınmamış olan (Richelieu) ismin· 
deki (3:5) bin tonluk zırhlı da ahi
ren (Dekar) limanında harp harici 
bir hale getirilmiştir. 

nm da korsanlığa tahsis edilmesi 
mezkQr geminin de yukanda izah 
edtlen evsaf üzerine inşa edilmesin· ı dır. 
den tlert gelmektedir. Yine temmuz sekizde İngiliz it • 

Fakat zaterin gemiler ile değil manlarmda bulunan Fransız filosu 
personalin kudretile temin edileceği nu teşkil ~en iki ağır harp gemisi, 
daima gözönünde bulundurulması J iki kruvazör ve (8) destroyer İngi· 
icap eden bir hakikattir. Bu hakika· tiz donanması kontrolü altına alm
ti 90k w.m aaHıbUm•k ıeta Mont mış ve bu suretle mUhim bir kuvvet 
vido açıklarında Alman kruvazörü olan Fransız !llotııu Almanyanm eli

tle Uç İngiliz gemisi arasında cere· ne g.~mekten kurtanlmıştır. Yalnız 
yan eden muharebede (Graf Von ( 60) destroyer Vişi hllk.Qmetinin e
Spee) zırhlısı bu Uç İngiliz kruvazö. hnde kalmıştır. 

İskenderiyede bulunan bir zırhlı 
ile beş kruvazörden mürekkep olan 
Fransız filosu İngiliz kumandanlı

ğının teklif ettiğ'l şerait altında 

(Demobilize) edilmiştir. Bearn tay
yare gemisi ile bazı küçük sefain ise 
henüz (Martinigue) adasında olup 
İngilizlerin daimi tarassudu altında-

Ttine !atk sllAh ile mücehhez olduğu Bu izahattan sonra müttefik <lev
halde İngiliz gemilerinin tecrübeli letlerin gemileri de dahil olmak iLe· 
mürettebat ve topçular elinde bulun- re İngiliz filosu ile Alman • İtalyan 
ma.sı, Alman cep zırhlısının da. tec· filosu arasında bir mükayese yap • 
rübeslz mürettebat ve topçuJar tara- mak nıuvafık olur. 
tından idare edilmesi, Alman gemi· Mihver devletleri donanması di· 

sinin, silAh ve sürat yüksekliğine 

rağmen, mağlQbiyetini intaç etmiş 

ve za.vaıh Grat Von Spee harbi umu 
mtdeki A1man deniz korsanlarrnrn 
~erefli bir halkı olamamak tallsiz
liği k8J'11sında k&lmıştır. Şimdi Al
manların eJinde en büyük gemi ola
rak (ŞarnhUrst) zırhhsr vardır. Bu 
gemide evvelce aldığı yaralann ta
miri için bulunduğu doklara müte
addit defalar tayyareler tarafından 

bombalanmıştır. 

HlUer Fransaya kar~ zaferi te
min ettikten sonra zayi ettiği deniz 
kuvvetini Fransız donanmasını eHne 

ye nazarı dikkate alınabiJece.ı<. oJan 

!tıo, Alman İtalyan filoları il~ Nazi 

!erin eline geçtrğl kabul ed~ Fran

sız gemilerinden mUrekkeplir. 

Mihver filoları donanması: 

1 - Alman filosu - 2 adet ağır 
harp gemisi, 1 cep zırhlısı, bir tay· 
yare gemisi, 2 adet kruvazör ve (19) 

de.stroyerden mürekkeptir. 

2 - İtalyan filosu - 6 adet ağır 
harp gemisi, bir tayyare gernısı, 

(18) kruvazör, (95) destroyerden i
barettir. 

zın vereceği nasihat mutlaka Sali.. I 
menin isteğine uygun olacaktır. ' 

- Kızım, diye yalvardı, bana 
söyle, ne yapayım} Ne dersen 11 

onu yapacaiıma söz veririm. L...L...J.-
~urıcihan Sultanın arkasından Soldan Sağa: 1 - Parasız durmaz 

giden muhafızlar, sultanlarının Fikir 2 - Taharri etmek • Tecrübe 
atını yolun kenarında bıraktığını et 3 - Tenvir vasıtası • Aykırı 4 -
ve genç rahibe ile ormanlar ıçi.n· Su • Erkek tsmt 5. - Boş • AlA.ka· 
de kaybolduğunu hayretle gör· ı dar • Sonuna (ı) ılAve edince (acı) 
dtiler. olur 6 - Bir İtalyan Mareşah 7 -

~urıcihan batı zamanında ge- Dayanıklı • İntikam 8 - Su · Kom
ri geldi. Hiçbir şey söylemeden şu bir memleket • Ba~ına CD) gelin· 
atına bindi Atın başını şimale ce (Dede) olur 9 - Nota • Şamda· 

Alman donanması (Norveç) sete- geçirmekle telAti edeceğ"i hayaline 
rinde ( Adml.ra.l Scer) zırhlısını ve kapılmış ve Mareşal (Petaln) den 
~fontevido açıklarında da (Graf Von tık tşı olarak Fransız donanmasın.ın 
Spee) zırhlılarını kaybetmiştir. teslimini talep etmiştir. Mareşal 
(Gneisenau) batınlmJş ve {Scharu (Petain) tn muvafakat cevabı en· 
Horst) Zlrhhsında uzun zaman ta • diııı:esinl ve yahut t~al kuvvetlerinin 
mire muhtaç bir hale gettrilmi.ş ve cebı1 hareketlerile Allnanlann eline 
(10) bin tonluk (BIUcher) (6) bin geçmesi ihtimalini dU"1Jnen lngillz
tonluk {Karleruhe) ve (4;,~00) ton· ler derhal seri ve cezı1 harekete ge
luk Emden ıcruvazörlert tahrip ve çerek Almanların hayallerini inkisa· 
imha edilmiştir. ra ve deniz hAkimiyetlni de evvelki 

3 - Fransız filo8u - (10) hasara 
uğramış ağır harp gemisi, 6 kruva· 
zör, (60) destroyerden mtiteıµ-kkil· 

dir. 
Bu halde mihver donanması: (9) 

ağır harp gemisi, (1) cep zırhlısı, 

26 kruvazör. (174) destroyer, (2) 
tayyare gemiSinden terekküp et .. 
mektedir. 

İngiliZ filosu, İngiltere limanlarm· 
da bulunan Fransız harp gemileri de 
dahil olmak Uzere ruıağıda gösterll
mlftir. 

d - · ı · · d • · d. Ra na dikilen· Evli olmıyan zaman 10--
ea:ı • genye ogru çevır ı. • 

h b · h · d. 1 1 dk Hanedan ı~arcti • Bir sual 11 _ Ek 
ı enın er şeydı . ... _ ın eyıihp ana ı • mek • Adet. Cemi edatı. 

tan sonra ver agı nas at, sene· 

Versay muahedesi mucibince Al • r,:ibi kendi ellerinde bulundurmayı 

manların (10) bin tondan fazla ha· temin etmişlerdir. 1 - İskenderiyede bulunan Fran-

RESiMLE: 
• 

Kulağımıza 

Gelenler 

lsviçrede Tam 
Maskelenme 

Bir müddettenberi lsviçrede 
tam bir maskelenme başlamıştır. 

\

Bunun sebebı son zamanlarda 
Jng_iÜz tayyarelerınin takırri takım 
lsvıçre üzerınden uçmıya başla· 

l masıdır. 
Eskiden tek tük uçuşlar olur

muş. İsviçre, Londrada protesto 
etmiş. Demişler ki: cKanada.lı 
pilotlar Avrupada hazan yolu şa
şırıyorlar. Kusura bak.mayın. Bir 
daha dikkat ederiz.> 

Uçuşların arlarca arkası kesil· ı 
mı§. Yunan • ltalyan harbi baş
layınca protesto falan dinJiyen 
kalmamış. Kafile kafile lngiliz tay. 
yareleri İsviçre üzerinden uç.arak. 
harp sahnesine akıp gidiyor. İs· 
vıçre kapkaranlık bir dünyanın 
ortasında yeg8.ne ışıklı saha ol· 
duğu için uzaklardan görünüyor. 
Tayyareler de bu sayede zah
metsizce yollarını görüyorlar. ls
vıçreliler bakmışlar ki ışık yak
mak. meşhur bitaraflıklarına ay
kırı birşey olacak. lngiliz tayya
relerine top atıp duracak yerde 
ortalığı karanlığa boğarak gelip 
geçeni hiç görmemeyi tercih et· 
mişler. işte İsviçre bu sebeple 
tam bir maskelenme devresine 
girmiş. 

sız gemileri: Bir ağır harp gemisi 
{~) kruvazör, (1) tayyare gemisi. 

2 - İngiliz limanlarında bulu .. 
nan Fransız gemileri: 2 ağır harp ge 
misi, (2) kruvazör, (28) destroyer, 

3 - İngiliz filosu - (3) ağır harp 
kruvazörU, (12) ağır harp gemisi, 
(6) tayyare gemisi, (50) kruvazör, 
(160) destroyerden mürekkeptir. 

Bu halde İngiliz ve mUtteflk dev
letler donanması: (15) ağır harp ge· 
misi, (3) ağır harp kruvazörU, (~2) 

kruvazör, (168) destroyer, (6) tay
yare gemisinden ibarettir. 

Bu miktara harbin başlangıcından 
beri lfU>ada bulunup henüz donan • 
maya iltihak etmemiş gemiler Ue 
Amertkada.n satın alrnmı' olan des· 
troyerler dahil değildir. 

Son günlerde 1rondake sisteminde 
4; veya be1' agır harp gemisinın İn· 
gillz filosuna iltihak ettiği anlaşıl

maktadır. 

Yukarıdaki milkayeseli cetvelden 
anl84ılacağt veçhıle İngilJz !Uosu te· 
razinin ağır tarafındadır. 

n gU:nleni• 'l'aranto liı1r:ıanmın 

ha.sara uğrıyan iki İtalyan ağır harp 
gemisi ile iki kruvazörün İngiliz tay 
yarelerinden atılan (torpil) ter ile 

tahrip edildiği nazarı dikkate alınır
sa zaten faik olan İngiliz donanma • 
sı, kahir bir vaziyete yükselmiştir. 

İngllterenin bu kahir kuvveti gerek 
Akdeniz ve gerek 'imal ve Atl'lllti!l 
denizlerinde dtlfJnan deniz o:u \'Yeti~ 
rini yavaş yavaş ve kendisine !az.la 
tehlike ve zayiat vermesine lmk~" -ı 

bırakmadan tahrip edeceğini tabi! 
telAkki etmelidir. 

Bu kadar kuvvetli bir deni.z filo
wna malik olan İngiltere acaba ne
den İtalyan sahillerini tahrip ederek 
İtalyan donanmaBmı yuvasından çı

karıp imha etmek için taarruzt faa· 
Uyete geçmiyor? Acul bir hissin he· 
yecanı ne sorulan şu suale soğuk 

k&nlI bir muhakeme ile düşUnen bir 
İngiliz size şu cevabı verir: t.ÇUnkti 
İngiltz prensibi yalnız bir muhare
beyi değil, bUtUn bir harbi kaun -
mak ve harpten sonra da donanması
nın cihan siyasetinde hAkim rol oy· 
namasıru temin etmektir.> 

Ynrtdaş! 

HllAameddin 1lLSEL 
E•kl Bahriye Mllııte,&n 

Bollukt&n korlmla: 
mal yetl§tlr. 

Dalla ~ 

ULUSAL EKONOMİ 
ve 

ABT.rlR.'llA KURUMU 
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G(l~Dt\E~ 
(;lÜ ~\1,E 

Güzel Bir 
Tercüme 

Yazan: OÇ YILDIZ 
jE rkenden ba~lıyan maskeli 

gecelerin12 ıçm okunacak 

kitap arıyorsanız size A. Gaffar 
Güney"in cSeçme Rus Hikayele
ri> adile çıkan yeni kitabını tav
siye edeceğim . Memnun kalmaz
sanız bu, sizi birkaç gece geç va. 
kitlere kadar uykusuz bıraktığı 
ıçin olacaktır. 

Bır kere kitabı elinize aldığı
nız zan1an temiz k.8.ğıdı. temiz 
baskısı ve dört yüze yakın büyük 
sayfasında elli kelimeyi bulmı
yan mürethp yanlışlarile .. ki 
bizim kitapçılığımız ıçın bir re· 
kordur • elinıze bir kitap aldı
ğınız hissini duyacaksınız. 

Baskıdaki bu itina kitabın 
içinde de aynen muhafaza edil
miştir. 

Bizde iyi tercüme maalesef 
azdır. Küçük amatörler bunun 
İçin lizımgelen çeşitli bilgi ve hü 
nerleri henüz kazanamanıışlar· 
dır. Büyük profesyoneller za
manlarını kıskan1rlar; başkası
nın malını bir kıyıdan öbür kıyı_ 
ya nakleden kayıkçı gibi ancalc 
kısa ve kolay yolu ararlar ve 
ta§ıdıkları eşyanın kırılıp dö
külmesine pek aldırmazlar. Me
deni mefhumlardan b~ çoğu
nun tam karşılığı henüz dilimiz
de taayyün etmemiş olmasına 
göre adım başında bir rastlana
cak güçlüklerle boğu~mayı gö
ze alamamalarına bir parça da 
hak vermek lizımdır. 

İyi tercüme için edebiyata 
mutJak hürmetini ve mistiğinı 
kaybetmemiş olmak '8rttır. 

A. Gaff.., Güney·in Seçme 
Rus Hikiyelerine on iki sene•ini 
vermiştir ki nihayet otuz beş 
yaşında genç bir adam için bü· 
tün bir hayat demektir. Bu, ta
bii on iki senede o başka yazı 
yazmamış, hayatını kazanmak 
ıçin başka işlerle uğraşmamı~ 
mi.n8.sına değildir. Fakat on iki 
senede okuduğu birçok kitap 
içinde en çok neleri beğendi ve 
sevdiyse onları seçmiş, ayrı ayrı 
zamanlarda her birinin üzerin· 
de kendinden biraz yazar gibi 
emekle, hatta birçoğunda kendi 
eserine ver~indcn d ha fa.zla. 
emekle çalışmıştır. 

Kitabı meydana getiren 4 1 
hik&ye de muayyen bir metot· 
la yapılmış bir antolojide oldu
ğu gibi büyük ve zengin bir ede. 
biyatın karakteristiğin~ zübde· 
sini bulacağınızı iddia etmiyo· 
rum. Fakat Rus edebiyatının çe
kici ve engin peyzajında güzel 
bir dolaşma yapmış olacaksınız. 

Unutmıyayım ki kitabın bir 
meziyeti de rusçadan doğrudan 
doğruya tercüme edilmiş olma
sıdır. 

Vaktile Halit Ziya U~aklıgil 
de Nakil adını taşıyan birkaç 
küçük ciltle Fransız edebiya
tından bir seri küçük hikaye 
tercüme etmiş ve zamanının 

gençliğine yepyeni bir ufuk aç
mı§tı. 

Seçme Rus Hikayelerini ta.le
belerine okutacak kitap arıyan 
edebiyat muallimlerine de ay· 
rıca tav!iye edeceğim. 

Yazı vardır ki okursunuz; 
hatta zevk ve merak ile okurıu· 
nuz. Fakat okunduktan ıonra 
geçer gider. Öyleleri de vardır 
ki gençte bilmediğimiz bir zem
bereğe basar; onu garip hır 
aşkla daha ba~ka şeyler okumı
ya sevk.eder. Mektepte oğren· 
diğile kalmıyarak okumayı iti
yat edenler ve yavaş yavaş ken
dilerine bir iç alemi yaratanlar 
bunlar arasından yet~ir. 

Gaffar Güney·in kitabının, 
içindeki hikayelerden birile ol
maea ötekisile bu zembereği ha
rekete getireceğini zannediyo
rum • !erce e~vel ~eyh Salimin, Akber Yukarıdan ~ğıya.: 1 - YUzU

Şaha vcrdı.i'ı nasihate benziyor· müzUn bir kısmı · Mesut 2 - Sanat
d u : 1 Pokerde en ufak para - Fırtına 3 _ 

- Aradığını dağlar aşırı yer· Muti • Afrikada blr rnemleket • Al· 
lerde arama kendı ruhunda a.raI fabenin yan yana iki harfi 4 - Di· 
Kendı ruhl~rını bırakarak uzak· key • Her zaman 5 - F'lillerde men· 
larda nur arıy~lar kördtir. kör .•• fi lA.hlkası • Düzgün 6 - Beyaz -

ADOLF HiTLER'in Hayab 
Höhıbe. Nuricihana bir dua Şarıl şarıl akmak 7 - ReklAm 8 -

.. ğrelml§ ve beyaz bir tesbih ver· ı İnktlAp • İlAve 9 - Kapı çivisi • A· 
nıışti. yak altında kal 10 - On ikilik slga 

O günden sonra genç ıultan ra • Eda etme 11 - Pamuk prense· 
er gece ıaat üçte Cihangirin ça· sin arkadaşları. 
ırından oıi;"ihip çıkmayı adet 

1 

DUNKO BUULMACANIN llALLt 
dındi. E.akisı gibi kıyafetini de- Soldan Sağa: 1 - Akaret • Nar 
ı~taıp çarşı ve pazarda dol~~· 2 _ Nane • Uşak 3 - Aba • Eksik 
ıyo~du. "l"enha bir yere çek.ıh· 4 - Ma • Ceylan 5 - Arı • Dem 

or, tesbihini çekiyor; dualar 6 - Şad 7 - İrade . Ecel 8 - E· 
diyor, kendi ruhunun içinde ışık· za • Eken 9 - Kab • ~ley • Rey 
ar arıyordu. Bu ibadetler saye· 10 - Fakir • Teke 11 - Ne · Un • 
;nde ruhuna öyle bir hal geldi Raf. 
; anncaının ölümüne bile taham- Yukandan Aşağıya: 1 - Anamur
ıül edebildi. I\uricihan annesini Ek 2 - Kaba • İzafe 3 - Ana • 

ima deli gibi sevmifti. cGü· Akraba 4 - Re • Ku 5 - Acı - De· 
brinde anoc!Tl ölürse ben de min 6 - Tu • eŞker 7 - Şeyda • 

ul >.aııyamam, ?ıümüne taha J Ey 8 - Nakleden - Ta 9 - Aksam· 
rnüı edemem> Jiye d~ü,.._ Ret 10 - ln • Yedek 11 - Ok - Me-.. ı ıe,ıen. 

47 Sokak kavcalanndan &onra il~ ~ 
)arından Yaralı dü.,eolerl llltıer bizzat a.-

rar, hastaneleri dolaşarak gönüllerini alırdı. 

Hususi bir usulü vardı ki, o da siyasi dil'}man· 
larrnıo en ku,:vetll sandıklan yerlere baskın 

şeklinde sokak hücumları yapmaktı4 

4 
\1 . .... .nıı .as....,.. UıılıııM ._....1 a. ltbtltor Al· 
O lred Hug<>!lberg- Ue (Httlerin 'l&.twda otu· 

ruyor) el ele \"erdi \'6 onun vurtulle Alnı.an 
sanayU Ue mllna.~bet kurdu. Bu n1lina • 

sebct te lkt1dar mevkUne gelmesini mfun • 
kün kılılı. 

49 ..._ .A.Unlht.e Berchtsgardende bulu
nan k<M}künü 1925 te kJralamış, sonrada.o 

safın almı!jtı. lmki.n buldukça oraya gider, 
d.Jnlenlrdi. Çoban köpeklerJnl pek sever "e 
kö,kllnde bunJardan birkaç tane bulundu· 
rurdu. 

811g1Dkl Program 
8 Program, 8,03 Ha!lf mUzlk (Pl.) 

8,15 Ajana haberleri, 8,30 Hafif mU
zlk devamı (Pi.), 8,45 Ev kadını • 
yemek ll!ıtesi. 

12,30 Program, 12,33 Şarkı Ye se
mailer 12,50 Ajans haberleri, 13,05 
Şarkı ve türküler, 13.20 Radyo salon 
orkestrası 

18 Program, 18,03 Müzik Konçer
to {Pi.), 18,30 Konuşma, 18,45 Ço
cuk saati, 19,15 Çocuklar için musi
ki (Pl.), 19,30 Ajans haberleri. 19,45 
Muhtelif şarkılar, 20,15 Radyo gaze
tesi, 20,45 Fa.•ıl heyeti, 21,10 Konu' 
ma, 21,25 Müzik: Koşma ve semailer 
21,45 RlyaııetıcUmhur bandosu, 22,30 
Ajans haberleri, 22,45 cazbant (Pi.) 
23.25 Kananıs 
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ütüphanelerim·z, Nasıl 
Faydall Bir Hale Getiri e ilir? 
Kütüphaneleri Fikri Sinede Toplamalı 

Kasaba ve Köyler İçin 
Seyyar K Üt Ü p h anele r Kuru 1 malı 

-- VATAN -------~-~-- l l • 12 • 940 

ve Edebiyat Sayla 
EDEBiYAT ALBMfW1'B YINt BiR iDDiA 

En Bügük Türk Şairi 
ALİŞİR NEVAYİ 

Yeni Bir iddia Olarak, Alişir'in En Büyük 
Türk Şairi Olduğu ve Füzulinin Onun 

Yanında İkinci Planda Kaldığı İleri Sürülmek ed·r 

Namık Kemal 
devresine bağlı olarak karakterize 
edileblllr. O esasında «Muharrir> 
ııan'ate cfairllkten> daha çok !Ayık 

tır. cMUtefekklr> ve clltm> tarafı 

kat'lyyetıe yoktur. • 
BUtUn bunlarla beraber bizdeki 

o devir romantizmi içinde roıu ve 
hemen her mevzua en koyu 9ey bil· 

t 
hassa 187 den sonraki devre içinde 
tUrlU tesir ve tefsirlere sebep oımuf· 
tur. 

Fakat ne onun fahıılyetl, ne bu 
tesir ve tefsirler Uzerlndc bug'Un bl· 
yotraflk bilofraflk te!errUatına öte
ye geçilmiş bulunınamaktndır. Na
mık Kemal!n bilhassa bizde ldcolo-
jik denemeler ve cereyanlar içerisin 
de yerinin buglin çok tehlil<ell ve 
yanhş anlaşıldığı kanaatındeylm. 

Tanzlmattnn sonraki tarihimizde 
her devre ve şalu: g:bı Namık Ke • 
mal de Mla. bir tez mevzuudur. 

Bir Öğretmen Dert Döküyor ve Diyor ki : 

Muallimlik Züppeliğe 
Müsait Bir Meslek Değildir 

Memlekete Kültürlü İnsan Yetiştirmenin 
Manevi Huzur, Zevkini Veren Bir Meslektir 

Tazaa ı FIRIBA 

- Hangi taahhüt meselesi? 
diye sordu. 

- Canım ıu fakir talebeler 
için bizim de her ay muayyen 
bir para vermemizi teklif ettiler 
ya.. ben böyle bir şeyi taahhüt 
edemiyeceiimi söyledim. Bizi 
bu işe karıııtırmaları manasız de
iil mi? Aldığımız para nedir? 
Mesela ben iki mektepten ayda 
yüz yirmi lira kadar birşey alıyo· 
rum. Bununla ay sonunu güç tutu
yorul'l1.. hatta hazan babamdan 
da istiyorum. Şu ayağımdaki is· 
karpinlere yirmi beş lira verdim. 
iki ay giymegen deforme oldu. 

Küçük Edebiyat Haberleri: 

Edebiyat Gecesi 
Edebiyat fakilltesl talcbcleı·ındcn 

bir kısmı edebiyat fakültcslnın bir 
kısım profesörlerine müracaat ede· 
rek bir edebiyat gecesi yapılnıasını 
istemişlerdir. Talebenin bu mUraca
atı nazarı dikkate aluımışt.ır. 1lkba· 
harda bilhassa divan edebiyatı tize· 
rlne bir edebiyat gecesi yapılacaktır. 

Edebiyatçılar 

Kongresi I' 
Ankaradnn tstanbula gelen haber· 

lcre g6re, bu sene Ankıtrnda b:r ııde- l 
blyatçtlar kongresi toplanacaktır. 1 
Bu kongrede edebl~·at dı>.rslertnln i1 
tedris metoôu ve edeblyatmuzın dl· tı1 
ğcr mUhlm mcsc-lelcrl görtıştile>cı!k t'r. ~le' 

ı· 

Yenisini ısmarlamak l!:zım. Bu 
seneki kumaş fiyatları ınallım. 
Yeni yaptığım manto yüz elli li
raya çıktı. Fakat henüz geçen se
neki modası geçmiş man~oyla 
rıeziyorum. Çünkü yeni mantoma 
uyan Japka, eldiven ve çantayı 
daha almadım. Gelecek ay ba~ını 11ıı( Çiftçi! r 1t 

• ... o!"t ~ .. :!_~· • ....,,. 

bekliyorum. Bir de bu nevi taah- -e e' 
Ne kadnr ekersen yuzuu de o ~. le' 

hütler, bilmem neler çıkarEa ma· kadar gfilcr. 011
11 aş hangi birine yetişt"cek? Bu yar. ULUSAL EKON(}l\f~rııf1 t 

dımı çocuklar k~ndi arnlarında ve 011ş111 
yapmalıdırlar. ART'!'IR fA KURU f'Jıeriıı'~ 

Mütevazı zi~ genç bayan . B•lli!r.t1••atmiıllll'ıı!lmcı~.iinısel1 

I 
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F I emşire Mektupları: 

Cildin Güzelliği 
- SELMA y A - turmak ve ııUrWecek mahluliln cılde 

mektubumda sana süzellifin nUtuzunu temin edecek muamatı a
ıdame1lne alt tetebbUatımın netice· çık bulundurmaktır. 
.erinden kısaca bahsetmek ve hAll

e bazı tavsiyelerde bulunmak la· 
Uyorum. 

<Bilirsin Jel, dUnyada gUMJ. pilrü" 
Uz ve cazibeli bir cilde maJlk ol -
mayı arzu etmiyecek hiçbir kadın 

mutuavver detlldlr. Onı.n i;!n ev
vel&, bu cllde nasıl ve ne IUl'etıe 

taravet ve letafet vermek mUmkUn 
olabllecetfni izah edeyim. 

<Bu ma5ajı yapmak için eller, her 

halde gayet temlz olmalı ve gUI ıu-ı 
yu ile karıştırılmış vazelin lle pek 
hafif surette halledilmiş bulunmalı- 1 

dır. Bazan bu masajdan sonra açılan 1 

mesamatı limon suyu ile uğuşturup 1 
bet dakika kadar bekllyerek bolca 
au ile yıkamak ve aonra pudra serp-
mek faydadan hali değıldlr. 1 

cı:ter lekeler çıkmıyacak olursa, 
o zaman aşaA-ıda yazdığım tertip 
ile ytlZU ııık ıık yıkamak icap eder: 1 

sı dalma blzlm teseyyüp ve ihmalleri· cGUI suyu l50 ıram, ld.turulu aJ- 1 
mlzln, alhhl tedbirlere riayette gi»- kol 12 ıram. &'llaerln 20 g"ram... 1 

cCUdln pör1Umesl, taravetini, sene 
liğini kaybetmesi, vakitatz kızarma-

t~dlğlml• tembelliğin ve iyice ken• C'BU mahlQJU ııcak sıcak kullan-
dımlzl besliyememekllğlmlzln ne~i • m k btıyOk f daJ 1 ) idi a ay ar tem n eder. 
cee r. Fakat, herhalde ihtiyatlı hareket et-J 

<Blzlm muhitimizde iatlmall pek mek ve iki Uç defa tekrar edll<!lk -
a.det olmadığı için şarap, likllr ve- ten sonra netıcesini beklemek la.zım-
salre gibi içkilerin cilt UZerlnde ne dır. ı 
vahim t~t vUcude getirdiğini 

lk 1"-·- "-U «Eğer istenilen ıemere hAaıl o-z re ........ gu• m yorum. 
cJ'akat yalnız içki kullanmamak- !ursa hllfraretin derecNlni gittikçe 
~ bir şey çıkmaz. Herhalde obur- azaltmak euretlle banyoya devam 
luktan, ıtızumsuz ve vakitsiz bit' su- edilir. Yok eğer bir netice elde edlle

miyona. o zaman, tekrar ılık banyo 
rette mideyi doldurmaktan da .... : ,-
raz J.Azrmdır. Hepimizin pek ııe:rdi• yapılır. Çiller için en ameU ve en 

ğimlz o bol yağlı börekler, ptllvlar, 
makarnalar, tatlılar cildimizi tah • 
rlf hususunda bUyUk birer ~ildir, 

c:Blnaenaleyh, vUcudUmllzU besle
mek için la.ztm oldufu kadar sld& 
almakla beraber ifrata gitmemeli. 
biraz im.ilk ptermellylz. • 

çll.LER 
<Ka4ınlann huzur ve ra.hatmı ka· 

çıran cilt t.ruaıarının en ehenı.miyet
!Uerinden blrlei de, iki muhtelif şe
kilde sörUnen çWerdir. 

Birincili: YU&Un ve bilhassa bu· 
li.::Fınun kUçllk, siyah noktacıklarla le

~ olması, 
~.a. Hclnatai: YUzUn, poma41&n~ 
~ olalalma yallı bir bal muhafaza 

nıiaaldır. 
~~t vaz timseler, bu kUçUk slya.h 
~ır. Am tırnakla kazıyıp çrkarmı
' IÖylesıen r. Halbuki bu p.yet mu
~· Hitlen.ir ve ayni zamanda fay· 

mUusir çare budur. 

CA YRlTABlt BENLER 
Kadınlan bizar eden dertlerden 

birlsl de ara sıra ytlzün ötesinde, 
berı.lnde zuhur eden ve cSlyil> deni
len sayritabll beyaz benlerdir. 

cBunlan, diplerinden ince bir ib

rlflm ile bağlıyarak kunıtmak ve 
dUşUrmek kabilse de do.,tWcten aonra 
yerlerinde siyah birer leke bırakma
larına mAni olmak mdmktın defildir. 

«Binaenaleyh, mUnaııebetsls bir su 
rette bUyUmUyorn. bunları, olduğ\ı 

gibi bırakmak ve yalnız Uzerlerln• 
biraz <Nitrat Darjan> sUrllp ta.bit 
birer ben ,eklin• set.irmik en ma
kul çaredir. 

cBugUnlük bu kadarla iktifa edl· 
yorum. Gelecek mektubumda, cildin 
taravetini ne suretle idame etmek 
JA.zınt geleceğtnl ve pek eski zaman
lardanbert kadınlarm bu hususta 

Dutea Glouca.t• (saidak i) Kadanlar Aceze Yurdunda askerler için triko yapıyor 

lnglllz kadınları, yurUarına bağ· n N ~ 1 L 1 z tlndenberi çok meşguldUr. Birçok ka 
lılıkla meşhurdurlar. Koca impara· ~ dın mUesseselerlnln reisidir. 
torluğun mukadderatını elinde tutan Kent DUşesi de, hayır ve yardım-
kadmlara, İngiliz tarihinde pek çok k. !IS\ Js=ll O ~ O ~ n:=a O cı mUcsseselerle meşgul olmak için 
teadUt edilir. Kraliçe Ellzabet ve (5iU ~ U U c.s:aı U çocuklarından ayn kalmıya mecbur 

btlyllk Viktorya l'ibl... 1 tıyaçlarını öğrenir, ailelerine ııı.mn l olm~tur. 
İngiliz ka.dmları memleketlerinin el yard·- 1 d Hastanelerde çalışır, yaralıları te ' g en uuln yapı masmı emre er. 

alyast, lçtlmat hayat! ile pek yakın- Bundan başka, dnglliz Juzılh&ç da,·ı eder. 
dan allkadar olurlar. cemiyeti> nin kara. hava ve deniz DUşesin, bUyUk bir şfilıretl vardır: 

Kraliçe Ellzabet, harpten evvel hlZmetlerinde kullanıl&n kadınların DUnyanın en •ık on kadınının blrlnci-
hayır lşlerile meşgul oluyordu. Ve fefidir. si olmak ..• 
dalma kendisine mUracaat ediliyor- Kraliçe Eli.zabet, bof zamanlarda Tuvaletlerini, bUytlk bir zevki ıse-

au. saray kadınlannı bUyUk salona davet llmle intihap eder. 
Muhaaaınat bqlayınca vazife ve eder. Kendileri de dahil olmak '8r- Mis Wlnston Churchlll, zevci ile 

nıesuliyeti bir kat da.ha arttı. üç a- tile askerlere hediye için triko yapar- beraber çalıfll'. En mU.,k111 zaman
laya fahri miralay tayin olundu. As lar. larda kendisine yardun eder. Kolay 
ketlerin! eklel'iyetle tefti• eder. lh- Dtişes Gloucester, harbin bidaye- bir 1' değil doğrusu! .. 

... 

SAÇLAR 
• - -• 

iki Veni Saç ModeBI ~ • ne gibi tertipler kullandıklannı an-
ı.: • ~ iltlc.. .• ett• de takip edilecek latau)'a çallf&C&j'lm ... > 

~-::~~ b'!::;""=t,=ytlz11===gtlz=el=ce=u=ıu.==·==========P:=-=.=fiaiXC==== mJ; :~ ~ ~ .~.' ':l:rtt-Fı::.;::·-=~;& ~~:d;;a:: ... ı t~=~l: ::c-:ı:;yamakta mah 
1( }" b' • tlr. Ara ıııra ııatların toplanma mazsınız. Yatsa .bile az aon~a. aksi \ı zur yoktur .. Fakat, bunların lylslnl 

~ u::e~k~u~· zellı· ği Mu haf aza için tarzı det\şUtlleblllr. Bıı. tıpkı ye- l tarafa kıvrılır, yıne eski halını alır. seçmek şartıle ... 
~ ancak nl bir rop giyinmek pbl inııana Saçların hangi tarafa daha ziya- 1 Saçları toplamazdan, tanzim et -
'1 ed I ? güzellik ,·erir. de yattığını anlamak kolaydır. Yal- mezden evvel iyice kurcalıyarak ke-

~t?la e:N el erden Sakınmalı . ..• Saçları, çehreye yakışacak tarzda. nız ufak blr dikkat ister... peklerini çıkarmalı. Saçları temlzle-
'."'11 H Saçlarınızı herhangi bir modaya a.,~~· dUzeltmek te bir sanattır. mek için fampuvan veya buna ben-
~. delellife halel veren itiyat ve ha- ra ... ıı...1 matlMa ydlamalı ve ~ göre tanzim ederken bunu dikkat na· -· İlk evvel yapılacak şey, saçlarm al 8 ,.,. k 1 ta zer mayiler kullanmıya lüzum yok-

Qıer -ı. çoktur. ve bilhassa bUn •em•" , zara malıdır. -ea, o ayca ya n 
_.. t d'kk t tmektlr Pek!Uı. bi ı ıa tırm aı ak b y tur. İyi bir sabun ve bol su ile yıka-"ann içinde öyleleri vardır ki, ya- ya ımma ı a e . - saç an, so ya ıya ç ışm e 

pılaken k&t'lyyen nazan dikkati Yüzdeki Çizgiler lirsiniz ki, saçlarda daima Asi kil- hudedlr. Kullanılacak poınauarın mak ka.tidir. 

celbetmez. Sayın okuyucularımızı 
bu hu.wsta, bir dereceye kadar ten
\ir edebilmek Sçln, yapmaktan •
kınmaları JA.zun gelen iUyaUardan 
basılarmı aşağıda sayıyoruz: 

Çok yememeli, dudaklan ıııırma

mala. un derecede teavtr etllmemit 
odalarda ~bir şey okumamalı, mü
temadl7ea e,·de kapamp kalmamalı. 
soğuk blr yerde banyoya girmemeli, 
hav~ odada J&*mamalr, 
trende ne bir şey yaıunab -.e ae de 
okumalı, omuzları dütürerek yttrll
memell, .u.t ve ayalllan aan m"4-
det sotuta maruz bırakmamalı, ko
n°'arlleıı Jllzll burufturnuırnalı, 11&

Yüzdeki çizgiler iki Mbeple talıaa- ~ 

sW eder. Blrlncl!ılı Kadınlann, ııöz

lerhle dalla ı.tka bir canlılık ,·er -
mek lcla llonutarkea Jilzlerinl bu
nışturmak ldeu.tdlr. :Ne büyük ha
ta! •• Aınl &ilzel bir sima, saten maıı-

ke kaplı lml9 Tep mermerdenmlş ) 
gibi muntazam ve P:rrl mUtakallıs 
bir halde durandır. Cazibeli gözlerin 
<'.anlandırdığı hu ılma, ancak zaman 
7&111&11 tatlı bir sWütle parlamaıı- 1 
dır. 

ÇlzıUerln bir sebebi de clldln ku

ru olmurdır. Binaenaleyh, yağlı 

clltler için kurutucu; kuru elitler l~ln 

tlyyen içki kullanmaınah, her akşam de yağlatıcı kremler kallanmak l<'ap 
mutlaka ayaklan yıkMmılı. üç ayda eder. 
bir dlfçlye stdlp dlflerl m97eae et
tlrmeU. ~k sıkı ayakkabm ve eld.l
vea lmllallınamalı. eaçlan aen fır

~ ile fırçalaınamalı, YüdaD )'lkar 

Yatır clltler için lnıllanıla<'alk krem 

tertibi: 

Acıbadem Yatı 2 gram 

yıkama& 10kağa fırıamamab. ~k • Tatb badem 7atı 8 :ıt 

ğır ve dar elbise giyınemeU. çok •· GWsuyıa '5 

0,25 

:ıt 

:ıt call Vef• soğuk odalarda otuna.- Benzonat dl Sltd 
malı, renk ,·ereceğim diye dadaklan 
dlllle ışlatmamall, her yemekten AOD- Kuru ciltler lı;:ln de ~ağıdnki ter-

tip şayanı tavsiyedir: 

Badem yafı 

7°Al7tin 7atı 

80 gram 

80 » 
ı lsparmaçet 80 » 

Beyaz balmoma so » 

1 Sindok BenzoaU 80 » 
1 Ağzı çalkı-.lamak için lıı.tlt bir ter
Up: 

UZUN SAÇLAR 
YukarlYa doğru toplanır ve bir bukle yapılır. üç 

bukleye ayrılır, ve iğnelerle tutturulur. 

.ID~A. SAÇLAR 
Saçlar, fırça Ue kulaklara doğru taranır. Uç bukle 

yapılır, kabartılır. Buklelerin uçları kıvrılır. 

• 
LERI 
Güzel Bir Pijama 

Paristn moda kralı cWorb un trt
kotaj lkn·ısı ı:ıefJ tarahndan yaııılan 
zarif bir pljamıınm modeJlnl 'e na
ınl yaprldı~mr sa;ı,"ID okoyocularımr-

1 

u arzedlyonız. 

XELJl:R *ı.Azrn ~ 
1 1 kilo MO gram 16 ıplıkll) N'cgr 
yUn, 2 iğne (3 numara). l kl'oşe 

(3 numara), ı metro 50 santim Ma
roken kumaı,ı. 0,4 eninde 90 santim 
boyunda sert kauçuk 

Örgii - Mus \'e sade Puan tıse. 

Yukarıdaki model. 12 beden için 
yapılmıştır. Daha bliyük \'eya daha 
kUçUk arzu edilirse yanlardan 2 san
timetre genişletilir veya o kadar ek
siltilir. 

Pantalon - İki parça yapılır, son
ra blrleştırUlr. örgUye pac;alnrdan 
bqlanır. 

Callet - PantaJonun örgtlsUnlln 
aynıdır. sırttan ~!anır. 

Kemer - üç santımetro genişli

ğindedir., 

EtarP - Maroken kumaşı iki kat
lıyarak uzunluğuna kesiniz. 

Bolalal' •ud'laflbrı 

Patates Kolası 
1 

Elbise, bl6z, frenk gömleği gibi i
pekll çamqırlarda kolalanır. Bir 

ceviz bUyUklUğUnde 

beyaz bir patates soyun, ı litre sı-

CAKl':T 

750 gram Bordo yUnll, 90 sanU -
metro eninde llcivert otomırn kumaı,ı 
tan 7:S santimetrelik bir pnrçs, 2 lt
ne (2 mlllmelrellk), 2 omuz. 

Orcö - Mua (Dalına düz), aade 
Puan tlSle. 

Parçalan, nemli bir bez ile 11taıe
dlkten eonra blrleftirinlz. Cep ağa
larını otoman eUsl~lkten sonra yer
lerine koyunuz. , 

Faydalı Bilgiler 1 
Tahtakuruları Nasıl 

Öldürülür? 
Bu mUZ'iç haı,ıaratı imha için pen

cereleri, delik \'e deşiği ıvıce !kapa
dıktan sonra kükUrt yakma.Jı ve 24 
aaat kııpalı bulundurmalı. 

Sut Nasıl Muayene Edilir? 
Tabii sUtUn rengi sarıya meyyal

dir. Maviye çalan sUtUn yağı alın -
mıştır. lyi süt, hafıf surette lüzu
cetli olur ve karııııtırıldığı zaman kö
pUrUr. Su ilAve edılırse köpUrmez . 
SUtUn safiyetini kola.yca. anlıyabil • 
mek lçın, gllyet temiz bir ör&U iğ
nesini batırıp çıkarmalı. süt saf is 
~enın ucuııda bU)' Ucek bır damla 
hAsıl olur ve uzun mUddet kalır. İğ
nenin ucundan bir ıki damla damlar
sa sOtOn sulu olduğu anlaşılır. 

Diş Tozu 
Odun k,ömürünU havanda dovdük

ten sonra ayni mıktarda kına kır. 

tozu Uc karıştırmalL Ve onda. iki 
miktarda kristal şap U!ve etmelı. 

Biraz da tarçın tozu karıştırıp koku 
vermeli. Bu tertip ile akşam ve sa 
ba.h dişler uğulursa büyük fayda te
min eder. 

Eıleneceklere Akıl 
Öğreten Bir Cemiyet 

İngiliz gazetelerinde okunduğ'Jna 
göre, lngllterede, ev!eneceltlere akıl 
öğretmek iı;:ln evvelce te;ıkıl edilmı', 

olan cemiyet, geı;cn gün yeni bir 
toplantı daha yapmıştır. 

Toplantı, yemekli olmuş, birçok 
hekimler, Cizyoloji dllmlerl, papasl:, 
Mldmll iştirak etrnı,tir. 
Konuşulan mevzu şu o!mu~tur: 

Evleneceklere blr takım ilmi ve !en· 

nı bilgiler öğretmeli. Evlilik haya 
tının blr takım meseleleri variır ki 

cak su içine rendeleyin, sonra ince yeni evleneceklere bunları anlatmalı 
bir ttllbentten geçirin. BIOzll içine 
batırın. Bu suretle yıkanan kuma, 
yeni gibi olur. Bunlan, temiz ve be
ya2. bir havlı içine sanp suyunu çe
kince nemli nemli UtUlemeli 

Bunun için, bu t~kilnta da.h 

kadınlar ve erkekler tarafında 

konferanslar verılecektlr. tcatnnd 

kurslar a.çılacahtır. Sonr&, !ııiı:nkl n 
olursa bir me. kez tesis edılerck mu-

JelAtin Kolası racaatlara cevap vcrUecekti.r. Şimdı 

Tafta gibi bazı ipliklere ve ince ki halde if, h:ı.zırlık sahasımle.rn. 
dantelllara bu kola yapılır. Çocuk ı"Uhıyatı ile nl8'1'11 olan 

l ı litre sıcak suya 3 yaprak jela- mUessesenln hekimi, kadın doktor 

1 tın konursa, yıkanmış tafta bir blu- Etel söz alarak ~i~Ur ki: 
; za eakl sertliğini verir. - Mesut olmıyan evlerin çıocukla-

Organlan ve dante!A için jelfıtin n haydut olur. Bu çocuktar, lnsal' 
miktarının arttırılması lAzımdır. Jc- cenılyetlnln aleyhine vaziyet elırle.r. 1 Klorat de Potas 

GWsayıa 

7 gram 
200 :ıt 

( B 11 
• fJ ı LE B NA S J L B A Z J B LA u I B 7 Ilı.tini sıcak suda ezince diğer bır ka- Çocuk, fena muameleye :r.anız k!\lır, 
D n J ba 8Qzmel1. Ilınmasını beklemeli. Ko- Yahut vaktlle anasile babası:un ka'\ • 

:# Buniarı Bilmiyor~um • • • • ------------ lalanacak şeyleri bu suya batınp a- ga ettiğini görUr. l<'ak::ı.t o ÇOCUğu'1 
vuç içinde sıkmalı. Bir bezle fazla fena olması mutlalc b-.ındar. dfltild'r. 

Proçam gUlyatı çıkarma.k için O n o 1 B n k • • ı ı 1 n g z s u s ııuyunu almalı, bir havlıya sarıp bı- Anasllc babasının mesut olmadıkl3· 
5000 gU1 lizım olduğunu, rakmalı. Yaş iken UtUlenmek istenir- rını çocuk derhal nnlar. Bunu :ızıla-

Dlşt örtımcetın, çlttıettikten itin· , se bez, tw.crlne yapışır. yınca o da bozulur. Pek çok kimsekr 
ra erkeğini yedt~lnl, 300 gram un, 250 gram tere- ı laklara ayrılır, hafif yağlanmıt 1 getirilir. Karbonat, limon kabu- ı 1.zd"vaç hayatına hiç h:Ql"lar:mü-

Atın dizlerinin arka bacaklarında yagvı, 200 gram toz şeker, 200 tepsiye biraz ara ile dizilir, üzer- ğu rendesi ve tuz ilave olunur,, Çay Kolası 1 1 
.. 1 h• ' 1 ..• ,. 1 ... ~g1· b ld .... 

1
.. 

20 
h l sızın gl!cr er, a ou:~ı ıero.... r 

olmayıp ön bacR.klarındn ° utunu, gram kuşüzümü, biraz limon k~- !erine ~umurta sarısı suru ur, • amur yapı ır. .. .. .• Bir miktar çayı sıcak suya atınız l l:; fı;in olursa ol:m.:ı malfıınatı oimı-
İki omuz arasının en az hisseder 

1 
buğu rendesi. bir kahve kaşıgı 2 5 dakılı:a kadar fırında tutulur. v .. Bu hamur, yumurta buyuklu- stıBUJUr. İçine biraz kola konulur. ) anla.ı· gl:-omedı.ldC!'i h:ıldc, izdi\'at; 

yer olduğunu k b ·k' ta S gunde parçalara ayrılır Yarım . • • ar onat, 1 1 yum ur . Baton al e . b ' d • b L 1 l lstenllen şey ıı;erisine batırılır som·'\ gıbl en ı:ılllıin• blr rr.cswedc pek çolc 
Burunla alnın ~ yukarı aynı Yapılıp: saat ser~n ır yer e ıraıu ır. iki bez arasında suyu alınıp üttlle - kimseler bilgiılizce har~et ediyor· 

uzunlukta bulundutunu, Unun ortası açılır, yağ ve toz ı SOO gram un, 25? gram ~ere· Sonra e.l ıle .~~varlanarak kurıun nlr. ıar. 
Mikroskopu icat eden adamın bir ıeker konulur, biraz karıştınlır. yağı, 2 yumurta, 2 .;ahve fınca· kalem ıncelıgınde . ohınc~ya ka- 1 Comiyf"t e\·l~ne<'eiderden 1teıı4ialnc 

mektep mubaasırı oldufunu, Sonra yumurta ve iızüm, limon nı aüt, bir kahve kaıığı karbonat, dar uza ılır. Hafıf yaglanmıı 1 P"ırı"nç Kolası mı•- ~ • ·~' t ·-~ı :u... k 
k b w d • · b' b" · d b" tim u- u.. c-...r e ....... ..,.d~nme 

kabuğu rendeıi ilave olunur~ y~- 1 O gr. tuz, ı:mon a uııu ren esı. tepsı~e ır ırın ı:n .. ırer . san i Pirinç, güzelce yıkanır ve ha.şla- tlrti'"en'8"f' :a.~ ... l:'•Wl ıpeyJeri ~ ... 
da mevcut bir maylc tstınat ettlğtni, :n.ırulur. hamur haline getırilır Y apalıfı: ara ıle sıra l;anır, 117.erlerıne yu- !h .. " k UzU 1 t ·. •. .... . 1 '>-~ ... •- • v •. .. "1" ·ı· 1 nır. Bu ıu ııo11 .... u tan ııonra. s · t<"C" .ır "'"':- .. n ·.-ır. .,.... ...... en ... 

isminin bir aa.dalı Yarım ıaat kadar bırakılır. Unun ortasına yag, ıut ve yu- murta sarıın !lıırıı ur, tuz 9erpı ır, . . . j . rdır 
1 K h 1. 30 d k "k fı d t 1 lür ve içine urtenıhm şey batınlır. klmd&., 9\rçtti': azuı u . 

Beş ıantinı kutrunda yuvar- mu:-talar konulur. rem a ın~ a ı a nn a utu ur. · 
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ORTAÇ 
Mi DE 

EKŞiLiK VE 
YANMALARINA Bat, Di,, ·x ezle, Grip, Ey yurt!. Benim sisli mor dağlar

la, renksiz boz kırlarla sUslU ana 
yurdum! DUnyn kurulduğundanberl 

senin kucağında biz TUrkler otur -
duk; senin kucağının hararetini al
dık ... Yalçın kayalıkların irademiz. 
çöllerin sabır ve ;metanetımlz old•ı. 

Cihana Un saldık... Her yönden bi
zim varlığımız sana, se:ıln varl•ğın 

bize bağlı .•. Yaşamak için kuvveti, 
var olmak, var olmaktan duyu•aıı 

saadeti. senin kucağında bulduk 
Tilrk ruhu, Altayların karlı etc:kle
rlnde, yeşil meralarında gelişti. Ol
gunluğunu berrak ınnaklarınm ke
narında hissetti-. 

Ben, şimdi senden bir parçttyı, 

yurdumdan blr parçayı anacağını: 

Yliz kere, bın keı·e tekrar ederim; 
herkes duysun, herkes, dinlesin! Tür 
kün varlığı Türktilr; ve TürkUndür. 

Bir zamanlar, dUnya ;>1lzllndeki in 
sanlar, taşların arasında, ağaç ko • 
vuklarında yaşarken; Türk yurdun
da refah \'C saadet vardı. Yavaş ya
vaş asırlar geldi geçti; Türk yurdu, 
TUrke yaluşır bir yurt oldu. Ukln; 
ruhu, fikri ve insanlığı geli.şen Tllrk· 
lcr, bir gUn, kendilerinde bir eksik
lik hissettiler. Bu noksanlık öyle bU· 
yUdU, öyle arttı ki, yurdu bir sıkın· 
tı sardı, Medeniyet yolunda hedefe 
varmak için, bu geçidi geçmek ıa.

zımdı. Türkler bu geçidin ağzına 

gelmişlerdi. Sıkıntı bUyüdll, ruhlar 
daraldı. Türkleri bir neşesizlik aldı. 

O zaman, Ulu Hakan Türkleri 
bu üzUntUden kurtarmak için, çare
ler nramıya başladı. Ve neşcsizlıği 

gidermek için, kırk gün kırk gece 
bD.yram yapılmasını buyurdu. 

Yeşil çamların altına sofrallı.r ku
ruldu; delikanlılar, genç kızlar donan 
dı. İhtiyarlar, eski seneleri andılar. 

Kııımızlar içildi. Erler cirit oynadı.Şa 
manlar dualar ettiler fakat, kırk gün 
kırk gece, beyhude yorgunluk oldu. 
Yurdun Uzenne çöken bu ağırlık 

kalkmadı. Al{ saçlılar, fccsiz gözle
rinden yaşlar döktüler; gC114;ler bir
birlerine bakamaz oldu. Çünkü: Göz
leri gU!müyor, birbirlerinin gözlerin
de kendı kendilerini bulamıyorlardı. 

Kırkıncı gf.in H{ıkan. başını yedi 
kat göklerde oturan Tanrısına kal
dırdı; kollarını bütün yurdu kucak
lar gibi açtı. Otağının yanında göz
leri yaşlı, hatun, kendisini dinlıyordu. 

Ey benim ytlce Tannm! Bana yol 
göster; seni seven Türk kullarını, be 
ni seven yurt çocuklarını, neşe ve sa
adetine ula.ştır. DöğUşlerde şan bl -
zim! Kahramanlık ne demek? Ölüm 
den korkmamak nu? Ce.o;aret ne de
mek? Yılmamak mı? Türk demek 
Tilrk demektir! Tanrım... Bundan 
başka mefhum var mı? Bizden ilha
mını esirgeme. Bugf.in sevgili yurdu· 
muzu kaplıyan mavi kubbe, bize ağır 
geliyor. Yeşil meralarda uçuşan sis
ler. nefesimizi tıkıyor. Irmakların 

kenarındaki sarkan söğüt dallarını 

sularda boğulmıısınlar diye, deli -
kanlılar kırıyorlar! Bıze sağlık ver, 
bu dertten kurtulalım .. Bize yol gös
ter. Dünyayı cana yakın görelim! 
Yurdumda gençleri, ihtiyarlan gam 
bUrüdU; halbuki hiçbir şeyimiz ek
sik değil! Tarlalarımızda ekinleri -

Türklere gönderdiği hedıyenln yerini 
arıyacak, onu yurda getirecekti. 

ZilmrUt kuşu aramak için, yollara 
dUştU. Az gıtti, uz gıttt, dere tepe 
düz gitti; yürüyilp, geçtiği yerler 
hep, yurdun en güzel kôşeleri idi. Al 
tayın çamlık eteklerinden yUrUdU; 
Baykalın yanlarından dolandı? Bal
kaşın dalgalarını seyretti. Ye altın 

dağlara uzandı. Bir gün, zUmrUt gibi 
bir tepeye tırmanırken; zümrüt ku
şun sesini duydu. Kalbi heyecanlan
dı. Bulunduğu yer, bUylik dağların 
kucağına sı~ınan, gf.izel, sUs!U bir 
tepeclkti. Orada, yeşil dalların ara -
sında zlimrlit kuş, ötUyor, ötilyordu .. 
Ozan vezir kendinden gııçti. BUtUn 
benliğini, kuşun bUtUn benliğini al
mak için, verdi. Günler haftaları, 

haftalar ayları, aylar yıllan kovala
dı. Bıı nağmeleri, kuşun btltiin gU -
zellikleri ile sanatını, Türk mil1eti
ne ulaştırmak için Ozan vezir: Ta
mam Uç asır.. üç yUz yıl o tepede 
kaldı. Kopuzu icat etti. Atının kuy
ruğunun kıllarından, tellerini yaptı. 

ZUmrüt kuşun bütün varlığını zap
tettı. 

Bir sonbaharda.. Ozan Vezirin bu 
tepeye geldığinln Uç yüzüneli sonba
harında; bir daldan başka bir dala 
uçmak lsUyen zümrüt kuş takatsiz, 
titrlyerek. sarı yapraklann Uzcrine 
düşüp öldli ... 

Tann Türklere vereceğini vermiş
ti. Türk ruhu sanati doğurmuştu. O 
gUn, bugllndUr, o tepenin adı, Ortaç 
kaldı. Ozanlar Tanrının Hnamıns 

mazlıar olmak için, genç kızlar, de
llkanlrlar, p.şklarmın ebedtleşmesi i
çin, Ortaçr ziyaret ederler. Ozanlar, 
orada doğan sanati, kendi nıhlann
da doğan heyecanı, oradan, Ortaç
tan htıdiye edcrter. 

Şimdi yurdun üzerinden o ağırlık 

kalktı. Türkler, neşcli ve mesut! 
Yurt, zlimrüt ovaları, zUmnıt dağ
lan, z~t kuşları ile Türkleri 
hldO. bat'nna !Mısmakta. .. 

TürkQn Tanrısı ondan hiçbir şey 
esirgemez.. Türle Tanrısına yakışır •• 
Zaten Tannnın cihanda bir tek ese
ri: Ttlrk ve onun yurdudur! .. 

SAMİM KOCAGÖZ 
Edebiyat Pakilltesl Son sınıfında 

r M~~.~~.8m~~!!2,~ ,_ 
ca bllen ve ttcaı1 işlerde me
lekesi bulunan askerliğini yap
mış tecrübeli bir muhasip arıyor. 

Taliplerin referans göstere
rek ve diploma suretlle bir fo
toğrafını leffederek mufassal 
mektuplarını .-Müessese> rümu
zile İstanbul 176 posta kutusu 
adresine gôndcrmeleri. 

ZAYi - Tatbik mübUrümil zayi 
ettim. Hıç kimseye borcum yoktur. 
Yenisini çıkaracağnndan eskisinin 
hUkmU yoktur. 

Adres: 
Eyüp Abdurrahman Şeref raddesi 
97 X lı e\·de gümrliklerrten tekaüt 

Hııllt Akbryık 

• 
Meşhur lngiliz Radyolar 
Akümülatör ve Anodlarımız 

GELMi ŞTiR 
SATIŞ VE TEŞHiR SALONU: 

Galata Karaköy Palas 3 üncü kat No. 16. Tel: 42023 

~ı;HlR 'l'İYATROio-U 

TEPl!.:BAŞJNDA 

DBAH Klt;.MI 
BU AKŞAJ.1 

Saa.t 20,30 da 
BULUNMAZ UŞAh. 

Yazan: J. M. Barrle 

T 1'.: )l S 1 L L E R t 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ K18Ml 

ı3ugün saat l4 te Çocuk oyunu 

Akşam saat 20,30 da 

PAŞA HAZRETLERİ 

lstanbul Vakıflar Direkturı ou ilanları 
Kıymeti Pey akçesi 

L. K, L. K. 

k.ar§ı, fazla veya içkili bir 
yemekten sonra hissedilen 
AGRI ve ŞlŞKlNLlKLERE 
karşı zararsız ve faydalı bir 
çare olan: 

alınız. 

MİDE VE 
BARSAKLARI 
alıştırmaz ve zarar vermez. 
Horoz markaama dik.kat. 
Tercihen büyük. §i§elerini 
alınız. Zira daha ekonomik
tir. 
Yalnız toptan için: Yeni

postahane arkasında 3 1 No. 
da MAZON ve BOTION 
Ecza depoeu. 

Böbreklerden idrar torbasına 

kadar yollardaki hastalıkların 

mikroplannı kökünden temizle
mek için HEL!\IOBLÖ kullanınız 

Böbreklenn çalışma kudretini 
arttırır, kadın, erkek idrar zor
luklarnu, eski ve yeni belsoğuk
luğunu. mesane iltihabını, bel 
ağrısını, sık sık idrar bo%1Ttak 
ve bozarken yanmak hallerini 
giderir. Bol idrar temin eder. 
idrarda kumla.rın, mesanede 
taşlann teşckkillUne mlni olur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ idra.rı-
ruzı t.emi2llyerek mavileştlrir. 

Sıhhat Vekfıletinln nıh5atmı 

haizdir 
HER ECZANEDE BULUNUR 

339 14 25 60 Ak.sarayda Baba Hasan Alemi mahallesinde Meç- Sıra 

hu! Asker sokağında 8 No. lu 131 metre murabbaı No. 
arsanın tamamı 7037 

261 97 

159 75 

319 20 

306 8" 

20 00 

12 00 

24 00 

23 10 

Şehremini Molla gliranlde Seyit Ömer mahallesin
de e11ki Koruk Mahmut çeşmesi yeni Hacet soka
ğında 1 No. ıu iki odalı hanenin tamanu 7051 
Kumkapı Behram Çavuş mahallesinde Taşçılar 

eokağmda 14 No. lu ve 106,50 metre murabbaı ar-
sarun tamanu 1295 
Beyazıtta Tavşantaşı mahallesinde eski Hasan 
uaşa karakolu yeni CUmhııriyet caddesinde 105 
J'lo. lu dUkkAnın tamamı 3080 
Çarşı Terlikçiler sokağında 17 No. lu yarım Ke
mer dUkkanm tamamı 7085 

1 Yorgi Küpelioğlu 

2 Yorgi Küpelioğlu 

3 lımıail Sarıkaya 

4 Zehra t~czer 
5 Ali Pulat 
6 Hüseyin Çetin 

7 İsmail Ermin 

Bakkal 

Bakkal 

Kömürcü 
Kahvehane 
Hallaç 
Elonek bayh 

Kahvehane 

Nevralji, Kırıklık ve Bü~ün Ağrılarınızı Uerbal Keaeı: 
kabında cünde 3 "'' ılı nabillr. TA~LITLERINOEN SAKININlZ. 

HF.R VF:ROF. PULLU KUTC'f,ı\RI ISRı\RtA ISTf.Vl...,IZ 

: • ' . - . ' . • : . :1~·4'1(~ 
• • " • ~ 4 ·"~ .. 

1. 

1 

s 
% 

' 
8 

815 

80 

2()00 

1000 
'750 

l500 

260 

100 

60 

20 

. L+'-. 

Ura 

2000.-

8808.-

1600.-

2000.-

2000.
MCG.-

4.008.-

6000.-

Kuzguncukta 
2/-t 

Bereketli 84 00 19 28 3 86 

Tenbel Se!A.msız 50 
Rumi Ç. meydanı No. 6 
İmrahor Doğancılar 93 
Kuzguncuk lcadiye 
No. 60 
Ç. köy t. Meydanı 
gazino No. 17 

4800 450 90 
85 50 19 35 3 87 
6000 188 37 
6000 3 9' 78 

81 
348 

34 
71 

24.0 00 8 97 1 79 1 61 

938 5/35 

939 36/3 
939 36/6 
939 36/12 
939 36/17 

939 36/22 

mlz gelişiyor ... Meralarımıma davaı·- -----:-----------
1so 2s ıa 55 Çcnberlitaşta Molla Fenar1 mahalle.sinde Vezir ha

u üçüncü katta yeni 13 No. ıu kArgir odanın ta
mamı 6067 

8 Tahsin Gill Kalaycı Ç. köy 1. meydanı 
No. 19/1 

99 89 

}arımız dolaşıyor ... Kınlarımızda kı-
lıc;larımız yatıyor ... Çayırlarda, Ars-
lan yeleli atlarımız eşlnlyOl' .. Ve biz· 
lcr mesut değiliz Tanrım! Niçin? 
Sana karşı bir kusur mu ettik? BU
yük Tanrım: Neşeyi bilmek, saadeti 
duyabilmek hazzını bizden esirgeme •. 

Kil.kan sustu. Ozan - İhtiyar - ve
zirini yanına çağırttı. Yavaş yavaş 

dllşüııe dUşUne yürtldiller. Oracıkta, 

sazlık bır yere oturdular. Uzaktan 
çadırlar. onların etrafını stisliyen 
yeşil çamlar görünüyordu Bu derde 
deva arnnuya başladılar: Ozan \'CZir, 
sakalını karıştırıyor, bir tUrlU çare 

bulamıyordu. 

Bu sıra.da Hakanının çadırının ö
nUndekl çınara bir zUmrüt kuş gel
di. YUzUnU çınarın ötesinde akan de
reye çevirdi. Her şey su.<ıtu: ZUmrUt 
lmş ötmiye başladı. Öyle öttU, öyle 
otttı ki: HA.kan ve Ozan v-OZlr hay
ran oldular! Yurt halkı koşarak gel
di; çınarın altında toplandı. Kuşun 

sesi öyle güzel ve öyle .şakrak idi 
ki; herkes, içinde bir serinlik, bir 
genişlik hlssetmlye b~ladı. Bu his, 
bUyüdU bUyUdü, kuş, bUsbUtün coş
tu. Herkesi neşe ve saadetine ulaş
tırdı. Genç kızların dudaklarına renk 
geldi. Delikanlıların kanı karınca • 
landı. İhtiyarlar, yirmi yıl daha genç 
leşUler... Ltl.kin. HA.kanın kafasını 

bir dUşUncc kurcalıyordu. Ya bu kuş 
bırakır gider ise?.. Hemen en iyi 
okçularını seçti; kuşu kaçırmama -
!arını buyurdu. Fakat, zümrüt kuş, 
uçtu gitti. 

Oznn vezir, dUşUndU taşındı: Bir 
kuş bu kadar bliyük nrşeyl uyandı
ramaz. yaratamazdı, olsa olsa Tan
rı tarafından Türklere yol gösteri
yor. ilham getiriyordu. Tanrı TUrk
lere s:mat kudretini vermişti. Ve 
TUı·k yurduna çôken a~ırlık, TUrk 
ruhunun gebellğınden ileti geliyordu 

Ozan vezir HAkandan izin aldı 

Sanatın m'!llbaml ~lacak; Tannnm 

SATILIK 
Bir helva makinesi bir kadayıf ve 

yufka takımı ve bir de (30) teneke 

tahin alır sirh kop satılıktır. 

146 84. 12 00 Çarşıyı kebirde Kavukçular sokağında 4 No. ıu 
dUkkanm tamamı 7204 

Kartalda helvacr 
Adem Ert.em 

Yukarıda. yazılı emlak satılmak üzere (15) gün müddetle açık art
tırmıya çıkarılmıştır. İhalesi 29/12/940 perşembe gUnU saat (15) de ic
ra edileceğinden isteklilerin Çemberlltaşta İstanbul VakıClar Ba.şmü-

dilriyeti Mah1Qlı1t Kalemine müracaallarr. (11436) 

Satılık Nadide o Kıratlık Pırlanta 
kıymetli KIRK küsur kırathbe ıünü saat 14 te Sandal Bedesteninde çok nadide ve çok 
12/12/940 tarihinde pertemk kusursuz ve tertemiz tek taJ bir pırlanta &ablacaktır. Bu fırsab 

kaçırmayınız. 

lstanbul Defterdarlığından : 
Sıra 

~-

hikellefin 
adı 

1 Hakkı I~k 

2 Recep kızı Fatma 

işi 

Şapka tamir 

Dokumacı 

3 Temel Kemal Genç Hallaç 

4 Osman Şengöçen 

5 Ali Kemnl 

6 Aziz 
7 Mehmet Uluerkan 

8 Emin 

ıı Zeki ve şeriki 

Hüseyin 

Bileyici 

KömUrcU 

Bakkal 
Marangoz 

TUtUncü 

Lokantacı 

Adresi 
Mahallesi Sokağı ~. 

Ç. ağa Millet C. 

Klltip Kasım Bostan 

H. H. ağa İmrahor 

Ç. ağa Mıllet 

H. Evhat İmrahor 

ç. ağa Millet Caa. 
K. Hatun Cerrahpa.şa 

lnebey Mus. Kemal 

H. H. ağa Samatya 

3 

31 

63 

190 

55-2 
56 

6-1 

289 

Verginin 
Ma.tra.h 

90.00 

108.00 

60.00 

45.00 

00.00 

0.00 
27.00 

36.00 

17!1.00 

0.5 K. 
0.11 B. 
2.41 K. 

4.8 B . 
15.00 K. 
3.00 B. 
7.43 K. 
1.49 B. 

1.29 K. 
26 B. 
23 z. 
19 z. 

5.156 K. 
1.12 B. 
2.04 z. 
8.70 K. 
1.74 B. 
1.57 z. 
4.80 K. 

96 B. 

Seneeı 

937 

939 

940 

939 

938 

937 
939 

937 

937 

snmatya Maliye Şubesi mUkelleflerindcn yukanda adı, işi, ticaretgA.hı yazılı şahıslar terKI Ucaretıe yeni 
adreslerini bildirmemiş ve tebliğe sal."ı.hlyetll bir !timse gösteıilmemlş ve yapılan arnştırmadn bulunmamış ol
duklıınndan hlzalannda gösterilen yıllnra mt imzanı,; \'e buhran \'ergUeri \'e zamlamu havi lhbarncımelerin 
bizzat tebliği rnUmkürı olamamıştır. K.,.yfiv~t 3692 Hytlı kanunun 1()-11 !~i maddelerine tevfikan tebliğ ye-

rine geçmek Uzerc ilan olunur. (llt,,'77) 

9 Tahsin GUI 
10 Avadis ve Kirkor 

11 Avadis ve Kirkor 

12 Avadi!I ve Kirkor 

13 Nlko Mlçko oğlu 
14 M. Fevzi Doğrual 
15 M. Fevzi Doğrual 
16 Tacettin Uğur 
17 Mustafa kırı Sıhır 
18 Kdmil Kıyılel 
19 Nazmi GUneşcan 
20 Hasan Basri Hız 

Hallaç 
Sebzeci 

Sebzeci 

Terzi 
t. Lokanta 
t. Lokanta 
K . tamirci 
RandevUcU 
Tabeld.cı 

Ku. Tamirci 
Çanta tamircisi 

21 Necati Görengöz Sobacı 
22 Muzaffeı· Sevlkte- Müteahhit 

ğin 

23 Muzaffer Sevikte- Mllteahhlt 

ğln 

24 Srrn Doğruel 
25 Neş'et 

MUteahhit 

26 Arif Zeki Diler Tiyatro 

27 Ahmet, Osman M. Ölü Emine Raziye 
AH. vArlsleri 

28 L1ltfi Kaptan ÖIU Şerafettin varisi 

29 Ahmet Suat, Mu- ÖIU Bahtiyar Varisi 

ammer 

Ç. köy Mandal sokak 2 
İcadiye MüneccimblŞt 
88/1 
lcadlye 
§8/1 
İcadiye 

88/1 

Milneccimbf141 

MUneccimba'lı 

36 00 6 75 1 35 1 21 
900 225 45 

900 225 45 

1>00 74 15 

939 36/2 
938 6/3 

939 37/4 

939 37/5 

Selman H. Mil 27 30 00 7 67 ı 53 939 37/16 
Selman H. Milliye No. 31 42 00 14 70 2 9' 939 37/11, 
Selman H . .Milliye No. 31 42 oo 3 63 73 939 37 /1 
Selman Selmanı Pak 35 7 50 84 17 939 38/19 
İcadiye Kurt Çelebi 37 120 oo 26 06 5 21 4 69 939 39/4.1 
Tabaklar GUndoğdu 320 24 oo 4 08 82 940 21/34, 
Selimlye Tıbbiye 36 00 2 62 52 940 30/2'71 
İnkılA.p H. Milliye 195 156 00 6 52 1 30 1 77 940 30/43 
Ayazma Doğancılar 126 18 00 1 09 22 20 94.0 32/2 
Haydarpaşa Askeri has- 00 00 19 38 6 39 19 75 M. 
tahanesi 11 76 H. 939 1/3 

Hayda~ Aıskert Ua
tahaneai 

573Z. 
00 00 18/4/940 ve 17645 resen ta 

tir kararı 1139 2/2 
00 00 2 70 M 08 H. 939 1/3 Selimlye kışlası 

Kısıklı Ca.d. 68 18/6/94.0 ve 1230 sayılı itiraz 
kararı 936 

Akaara.y Horhor Oeı:ıtne-1413;940 ve 372 No. lu itiraz 
si 6 kararı 938 6/1 
Bulgurlu kar~I 33 00 118 verıuıct ver- 939 40151 

thaaniye alt sokak 

İhsaniye Bostan 
19 

gisi D. V. 868 A. Z. 51 

30 Zübeyde. Sami, Ke ÖIU Enver 
malettln, CelAlet- vA.risleri. 
Un, Ali 

ve Niyazi SelAml Ali 13 

696 715 35 77 Veraset ver· 927 10/2 
7115 gisi D. V. 40/405 

sokak1179 00 17158 Veraset ver- 930 40/5 
gisl D. V. 452 Us. 5 

88 49 3 99 Veraset ver- 931 41/8 
77 gisl 9 

o . v. 3-t/3 Kazasker ıo 
ıt 

12 
Üsküdar Maliye şubesi mUkellf'flerlnden olup yukarıda adı, işi tlcaretgAh adre.sl yazılı 11ahıslar terki tıcn· 

retle yeni adreslerinin bildirmemiş ve tebliğe saldhiyetll bir kimsede göstermP.miş ve yapılan araştırmnJıırd3 

da bulunamam"' olduklarından hizalarında gösterilen yıllara alt veraset. kazanç, buhran ve yUzdc zamlarını 
havi ihbarnrunelerin bl7.zat kendilerine tM>liği mü.nkün olamamıştır. Keyfiyet 3692 No. lu kanunun 10 \'C 1

1 

inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek Uzere iltın olunur. (11678) 

Sahibi ve N~yat MUdUr11: Alamet EmlD YALMAN 
Bastldığı Yer: VAT~ HAT.BAASI 
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