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ÇÖRÇİL'in 
İtalyanlara 
Hı ta besi 

Münakalô.t Vekili 
Tetkiklerini Bitirdi 

lngiliz Başvekili, bu sani
yede ayrı bir sulhe talip 
olurlarsa dost bir millet 
muamelesi göreceklerini 1-
talyan milletine anJatmış 

oldu 

Münakalat Vekaleti Bir Ay İçinde Tam 
Randımanlı Bir İş Hayahna Girmiş Olacak 

~ilan: Ahmet Emin YALMAN 

L.. arp halinde bulunan iki 
.., millet arasında kan vardır, 

~
ret vardır. Böyle iki milletin 

Liman Blzmetıerl Dab.a Stlr'aW ve MIDakale Blzmeu 
Dalla Verlmll Bir Hale Getlrllecek 

İrbiri hakkında düşmanca şeyler cephesinde harekat, ilk bımnı kaybetti. Şimdi, demir bir çem'bet- Bir haftadan beri lstanbulda 
Ünmesi, düşmanca sözler ko· içenine alıJUDlf bulunan Bardia müatabkem mevkii etrafında fİd· 1 Vekaleti alakadar eden işlerle 

trnası deği§IlleZ bir anane hük- detli ve pek kanla muharebeler o luyor. Cephenin diğer kıaunlann da da motörize k.talar ara11nda meşgul olan Münakalat Vekili 
ıırıdedir. çarpıpnalar devam etmektedir. Yukanki resim bu çarpıpnalardan birini söat~yor. Cevdet Kerim lncedayı, dün ak· 

lrıgiltere Başvekili Vinston Çör- GeneralVavel.Jiyorki f:iil!!~!llli!l!!ll~gı~ııı pm bir arkadaşımıza son tetkik-evvelki akşam ltalyan milleti- -----------':::.-..__ /%E~ l leri hakkında şu beyanatta bulun-
hitap ederken, bu ananeyi kır· 

1
. k b 

1 
muştur: 

ltalyanlara sevgi ve dostluk. S t İ a e 
1 

c- Dünya ahvalindeki fevkala. 
delerile dolu sözler söyledi. 1---,,..,_,:-..,,..--0--~...ı..,~.;,;._:. ______________ ~ deliğin Türkiye gibi cografi vazi· 

Çörçilin hıtabesi kalbden ge- E • ti s .. r:M ı------- il-~ f yeti, siyasi durumu mühim olan 
Ordu. Çünkü gözü önünde Ga· mnıye e -ronu«~--\,ll"' ~· bir memlekete de aksetmesi pek 

~dilerin, Maçinilerin, Kavur- Sİ ltl MAllt ~ -.şl" ;· tabiidir. Bu şerait içinde Müna· 
~.~ hür İtalyaaı v:ardı. Onu 

1
m
1 

u- Bakabı·ıı·rı·z .ııııııı... ~:\.~;; • .•• ::: -•• - • • • • kalit Vekaleti hizmetlerinin bu-
.. p tutuyordu. ltalyan mi eti- V .-..~,•M ~~ "·: · ·: · · · ·; • ~ · .. '· • günkü hali tabiatile fevkalade 

... b l o ... ···- ••• •-* .; •• "' u hürriyet sevgisinden ayn • 9 'E il " lıı. ;> • ·•• • • •• • • • • # • • ehemmiyet keahetmi§ bulunmak· 
~olmasıl!ı tasavvur edemiyor· Orta "-"arkta Ya/.ına ·, .,.~~?:;.:~:~-:.:::::.-:;·:·.1··.,~ .. ::,: .. tadır. 
}· Karıısında düıman bir millet ~ _,,._ •.:·. • ·:-.·-' .::: •' • WS • '• • · ! .. ~·ı b k d 1 .,#': • •. • • • • • •..,. • • • ., .. ' J • ewlllıııllA 
·51, bir adam. irte a amgö- ve stı"bdada Karşı , ............. ~ .. -.. · ... ·-···-···· ·.... - . ..._. .. n;._ y ~-u • · .. •••• • .._,,. .. -• 4. •.OC.O • . 
•rordu. Bu adamın da büyüklü- • - .:::~·: vMt-.. • · • • ~ • • " .,. "!!o ı 
~~ü itiraf etmekle beraber eski HarpEdenMüttefıı.kler ~~'~-i:j~' ·.~·." .•• ~ ... • ~ · ·:~::7 ,,; 

" . . f ·ı b. t k ' I< ll l'4 •• T. p • Ult. • 1 
' • " • • • 

l·rtıanın varısı sı atı e ır a ım ._ _____ _..._ ____ _.._. _______ ..., ___ _. 

'llll:ra1ara kapıldığını. on sekiz se- Bulunmaktadır 
~ içinde bu yüzden ltalyayı ha· 
"biye sürüklediğini ve ltalyan
~n günün birinde kendisinden 
~P soracaklarını ileri sürii· 
Ordu. 

t:Bir adam, bir tek adam> yü
~de.n İtalyanın bugün karoılaı
'11 akıbeti Çörçil birkaç kelime 
lt ltalyanlara tasvir etmittir. Bu 
"lirneler çok canlı, çok mlnalı· 
~"' Biı tarafta Büyült Britanya 
~kratorluğunun, bütün ingilizce 
rıupn inaaıılann ve terakki ve 
türü temsil eden bütün kqvvet. 
n düşmanlıiı var. Bu düıman
henüz yuvarlanmıya başlamıı 

'lr çiğ halindedir. Günden güne 
Yüyecek, karıısında bulunan
~ eZecektir. Daha bugünden 
°'tJYanın Afrikada kurduğu aev
ti İ imparatorluk İngiliz orclulan 
'\rafından yıkılmaktadır. Diğer 
~af ta da ltalyayı iıtiklilden ve 
~kadderatına hakim olmak im
""1ından mahrum bırakmak üze

Brennerde bekliyen Alman 
Cııvvctleri vardır ••• 
ı.... Yinston Çörçil İtalyanlara bun• 
;:} söyledikten sonra cşöyle ya
"'ll, böyle yapın> diye te§vik ve 
~riklerde bulunmuyor. Yalnız 

llün bırinde, memleketinin ba
~ getirdiği ukubetlerden dola

bir adamdan, bir tek adamdan 
'ıı p sormaları lhımgeleceğini 
1-tıyor. 

Blagazl, . Trallla 
Llmaalan 

Bo•llalandl 

General Vavel 

Kahire, 24 (AA.) - Orta 
tarktaki İngiliz kuvvetleri baıku
mandanı General Wavell Mısır· 
daki kıtaata bir mesaj göndere
rek Noel münasebeti.le tebrik ve 
temennilerini bildirmiftir. 

General mesajında ıöy\e de
mektedir: 

cBu seneyi iatikbale emniyet, 
maziye ve hale de iftiharla baka

(De\.-amı: ısa. s, :SÜ. ti da) + + 

Yunanistan 

Zafer 
Neş'esi 
içinde 

Haymarada Birçok 
Esir 

Ganimet 
ve 

Alındı 

Türk Kadın/arının 
Hediyesi Minnet
tarlıkla K arşı:andı 
Atina, 24 (AA.) - Nazırlar 

meclisi İçtima halinde iken, baş· 
vekil Metaksaa, hükumet erkanı
na Himaranın zaptını haber ver
miştir. 

Nazırlar. zaferin birinci derece
Bütün bu sözlerin altında gizle
~ nıana, İtalyan milletini iş it· 
ı.._ geçmeden sulha davet etmek.
. ~ \'e böyle bir sulha ait müza
ttede dost bir millet muamelesi 
~tliyebileceklerini anlatmaktan 

============= de &mili olan Metaksası hararet

"\rettir. 
\~illetlerin hayatlarında öyle 
\i ~ikalar olur ki bunları düıün· 
• kçc: cAh, o dakika geri gelse 
t başka türlü kararlar verebil
~!> diye kendi kendilerini yer
~· Hiç şüphe yok ki Sinyor Mus-

1llli, harp kararı verdiği dakika
lı geri gelmesini ve o kararını 
~ bitaraflık kararına çevirmeyi 

&aniyede pek ister. 

CEZMİ ERCIN'in 
' Cenazesi 

MerasimleKaldınldı 

le tebrik ettikten sonra orduyu 
tebrik etmesini kendisinden rica 
etmişlerdir. 

Bütün Yunanistan, neıe içinde. 
dir. Kral, Metakact.s ve ordu al· 
kıılanmaktadır. Milli gençlik. te• 
şekkülü, vatani ıarkılar söyliye
rek sokaklardan geçmiılerdir. 

Hediyeler Büyük Memnuniyet 
Uyandll"dı 

Atina, 24 (AA.) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Bütün gazeteler Türk kadınla
nnın. İtalyanlarla harp eden Yu
n.an ask.erlerine hediyeler gönder. 
mekte olduklarından bahsetmek· 
tedirler. 

Suriyede 

italyan 
NDfuzu 
Kınldı 

Konsolos Gülerek 
Faşist Selimıyle 

Selamlanıyor 

Otomobiline }'un an 
Bayragı 

Resmi Çiziliyor 
Kahire, 2<t (A.A.) - Akdenlzdeki 

vaziyetin inkişafı Suriyede pek ya
kmdan takip edilmektedir. İtalyan 

prestijinin kmlması, Suriye halkının 
Berutta bulunan İtalyan komisyonu
na k~ı almış olduğu tavrın değiş
mesinde gayri kabili içtinap bir su
rette müessir olmuştur. 

Bundan birkaç gün evvel şehir da
hilinde bir otomobil gezintisi yapan 
İtalyan konsolosu Sbrana birçok kim 
ııenln kendisine gülerek ve kollarını 

uzatarak selA.m verdiğini görmüş ve 
bu teveccühün sebebini anlamak için 
otomobilden inmiştir. Konsolos, bu ee 
nada otomobilinin arkasına büyük 
bir Yunan bayrağı reemedl1ml9 oldu 
tunu görmtlftur. 

Suriyedeki Fransıs idaresinde ya
pılan d~klikler ara.amda Beyrut 
emniyet müdtlrU B. Colomb&nl'nln 
Franeaya çağınlmıf olmuı zikredil-

Mareşal Brauchisch 
Askerlere Dedi ki : 

MA]İNO 
Fransayı 

Koruyamadı 

Deniz Seddi de 
lngiltereyi Himaye 

Edemiyecektir. 

Mare,.I Braudaiaô 
Berltn, 24 (A.A.) - D. N. B. bil· 

diriyor: 
Alman orduları başkumandanı Ma 

reşal von Brauchisch, Noel bayramı· 
nı askerleri arasında geçirmiştir. 

<Mar9'al Von Brauchlsch radyo ile 
neşredilen bu hitabesinde demiştir 

ki: 
<Geçeon sene Noelini Majlno hattı 

önUnde geçirmiştim, bu hat Fransız 
lan himaye edecekti, fakat etmedi. 
Bu Noel bayramını, deniz seddi ö -
nünde geçiriyorum. Bu sed de, lngil 
tereyi, Almanyanın müsaade edecefi 
dakikaya kadar himaye edecektir. 

ccAlmanyanm krtadaki muhasrm· 
lan ma.ğlQp edilmiştir. Krtada İngil
tere emrinde artık bir tek kılınç yok 

-<:::(De\•aım: Sa. s. ~. 2 el&)_ 

Cevdet Kerim lncedayı 

Akdenizde münakale vaziyeti
nin inkıta derecesine yaklaşan va
ziyeti hesaba katılırsa münakale 
işlerindeki ehemmiyet daha ziya· 
de göze çarpar. Birçok sebepler· 
den artmış olan lstanbul ve civar 
mıntakalar liman hizmetlerini 
daha süratli, daha ehemmiyetli 
bir şekilde baprmak, Münakale 
Vekiletİlle bağlı müesseselerde 
tetkiklerde bulunmak üzere sa· 
ym Baıvekilimin müsaadesile bir 
hafta<ianberi lstanbulda bulunu
yorum.- Vazife bqında bulunan 
alakadar arkadaılarıma bu tetkik-

(Devamı: ~ 3, Sü. 3 te>=-· 

C. H. P. Meclis 
Grupu Toplandı 

Şükrü Saracoğlu, Harici Siyasetimizle 
Alakalı Bütün Meseleleri izah Etti 

An&ara, 24 (A.A.) - C. H. beri g~n 15 sün zarfında mem
P. Mecliai grupu bugün 2 .. / 12/, leketimizin harici siyasctile aliı
J 940 saat 15 de reis vekili Trab- kalı olan bütün siyasi mesele ve 
zon mebusu Hasan Saka' nın reis- 1 vaziyetler hakkında bir saat k.a
liiinde toplandı: dar aüren izahatta bulundular. 

Ruznamede Hariciye Vekili- Bazı lııatipler tarafından aorulan 
miz ,Şükrü Saracoilunun izahatın- mailere iktiza eden cevaplan 
dan baıka bir feY yoktu. Cel.c verdikten eonra umumi heyetçe 
açılır aç.1lmaz Hariciye Vekili beyanab tMvip olunarak cdaeye 
küraiyc gelerek son izahatından nihayet verileli. 

Fransaşerefine Papa Harp 
AykırıTaahhü- Sonu Nizamını 
degirmiyecek Anlattı 

Vişi'de Bir 
Ümit Duygusu 

Uyandı 
Zurilı, 24 (A.A.) - Vichy

c:leki lıviçreli muhabirlere Hitle
rin son talebi, Marqal Pctain ta• 

rafından verilen cevaptan sonra 
Vicby·de bir ümit duy.P8U uyan • 
dığmı kaydediyorlar. 

Alman taleplerinin ve verilen 
cevapların mahiyeti henüz mahim 
deiildir. Şuna katiyen iman edi
liyor ki Maretal Petain, donan• 
manın ve ordunun ıerefine aykırı 
hiçbir siyaai taahbüde -gir~ 
niyetinde değildir. 

11ABP VAllYE'l'i 
3 üncü Say/ amızda 

Milletleri Ayıran 
Kine Karşı 

Zaferden Bahsetti 
VaWcan, 3{ (A.A.) - Stefani A· 

janlD büdirfyor: 
Papa, bugün Noel bayramı müna

&ebetile Jtendlaine tebriklerini tak -
dim ebn1' olan Kardinaller meclisi 
Alıalannı kabul etmı,ur. 

1% tnci Pie, Radyo De de ne~olu· 
nan hitabede bulunarak hAlen cere
yan eden büyük harbin fellketlerini 
endişe De takip eylediğini kaydeyle· 
mlf ve en 1yl bir istikbale varmak 
lçhı yapılacak tebeddülAtı istihdaf 
eden bugünkü mücadeleden daha 
yUkaek bir fikirle çıkmaları temenni 
sinde bulunmtıfbır. 

Papa bundan sonra hitabesine IJU 
yolda devam etm1'tir: 

Herhalde :ytınlden konaeak herhan 
gt bh' nisamm esas 9artıan fUnlar· 
dır: 

(Denim: 86. s, 88. 2 de) + 
~ halyan milleti için de Çörçilin 
rtiinkü sözlerini hatırlıyacak ve 
~ki: cAyrı bir sulh yapıp .•on 
C.~ttan istifade etseydik l:t dıye-

Eaatia gazetesi, ezcümle, ,öyle 
De'lramı: ısa. S, Sıi. 7 de) X mektedir. -========-================================================= 

'f. anlar belki de gelecektir. · 
L Bugün buna imkin var mı? i 
~ada hanedan, papalık, ordu
~ Ye halkın büyük bir kısmı, 

tçilin uzattığı eli aıkmıya hiç 
lıhe yok ki arzu duymaktadır. 
't,t memlekette bir harp zama. 

IJ.. da çıkacak ikiliği kolayca aöze 
-~ular ve Brennerde aaılı du-

Devlet lktısadl Teşekkülleri 
Umumi Heyeti Toplandı 

Merhum Ceani Erçin 

ıı kılıcı unutamazlar. Ankara, 24 (Telefonla) - Ziraat Bankası, Emniyet Sandıgıv nın 
t& 1 1 d b. · ol Evvelsi gün uzun müddettenbe-

~r h~~ra:ı:r. v~~.~:cç~rçi: ri müptela olduğ! hastalık.:; Bilanço lan Tasdik Edildi 
ı. dediği gibi. mukadder akıbe- , kT~rtulamVıya,~~I~ ve aAnt taedlen ı 
1 do• ·t J" kf ıcaret e~ı ı ve ya me- Ankara, 24 (Telefonla) - Devlet 

gru 1 er ıyece ır. busu Cezmi Erçin'in cenazesi lktısad! teifekkWlerJnln umuml heye-
~Ahmet Emin YALMAN 

~anyaya Yapdu 
Bava Ak•nlan 

londra, 24 (A.A.) - Hava Neza
ııın tebliği: 

...,~ gece Boulogne, Dunkerk Os
' ~ ve Lusvvlgshaven de dahil ol
"-'~ Uzere, Rhin havzasındaki sınai 
~er tayyareleı:tmiztn hllcumuna 
-~tır. . . 

bugün öğle namazını müte&kıp ti bugün BUyUk Millet Meclisinde 
merasimle kaldırılmıştır. Vefatı Uçüncli içtimaını aktederek Ziraat 
büyük bir teessürle karşılanmış Ba.nkaslle Emniyet Sandığının 1939 
olan Cezmi Erçinin cenaze me• yılı bi!A.nçolarınr tetkik etmı.ur. MU 
rasiminde Bqvekil ve Vekiller 11 bankalarımızın en eıktııl ve en btl· 
heyeti, mebuslar ve merhumun yüklerinden biri olan Ziraaz Banka
doatları bulunmuılardır. Cezmi sının 51 inci hesap senesine taallQk 
Erçin Cebecideki Şehitliğe def-ı eden bllA.nçoyu umumi heyet nA.mına 
nedilmiştir. tetkik eden komisyonun, banka mu-

Vatan; merhumun kederli amelA.tınm memnuniyete şayan oldu· 
ailesine taziyetlerini arzeder. ı ğunu ve 1939 yılını 2,274,215 lira 

kArla kapatmak suretlle 61 senelik 
tarihinde en bOyUk klrı elde eUJti-

'• •• ' • ' I ı • ı 

ni tebarüz ettiren raporu umumı he
yetçe tasvip edilerek bl1Anço kabul e
dilm1'tir Emniyet Sandrfı hakkında 
da cereyan eden müzakerelerde san
dığın bankaya bağlı kaJmaıımm hal
ka itimat telkin ve sandık bünyesi
ni takviye eylemesi bahl!I mevzuu e
dllml~ ve blllnçosu kabul olunmuş
tur. 

Milli Korunma Kanunu Projesi 
Ankara, 24 l ı'elcıonla) .'ıiıu 

Korunma Kanununa alt proje meclı 
sin yarınki lçtimamda müzakere ed 
mek üzere müstaceliyet ile ruzname
ye &lmmlflır. .;·. -& . - .. ~ 
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ŞEHİR H L 
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yorgunluğunu Ayın Işığı Kadar 
Parlak Gözlerde Dinlendiriyordu 

10 

28318 P rca Esv • 
•. 

• • 
lstanbuldaKızılagŞuhe/erininSonHa/talçindeTeslim 

1 Ettikleri Erlere Kışlık Hediye Bu Mikdarı Buldu. 
29 Atkı Her hafta çnr,amba gUnU Kızılay 

şubeleri teberru yckOnunu, askeri 
r.şya ve teçhizat anbarına mazbata 
nukabillndc teslım etmekte \'e al -
:!ıkları bu mnzbataları muntazaman 
K:ızılny umumt merkezine gonder • 
mektedlrler. 

Ayrıca şimdiye kadar bazı mUes· 
.seseler ve şahıslar bu yapabilecek· 
!eri hcdlyelerın malzemesini arayıp 

bulmak gUçlUğilnden l•açındıklıın 
için ancak para teslimi suretile le· 
berrllııtta bulunuyorlıırdı. 

Bnkışlannın sıcaklığını hissediyordu 

Şimdı bu mazbatalara nazaran bu 
llOn hafta içinde askerlerimize gön
derilen kışlılc hediyelerin miktarım 

yazıyoruz ... 
Dllııc kadar umumi miktar: 

l 890 Pamuklu eşya 
4646 Çift l'ldlven 

15769 Çift ı;orap 
1M2 FanllO. 
2531 Kazak rrıııhtcllC ne\•iden yün 

Bu sefer ayağa kalkan Dursun zabın hııngi kelleleri vücudünden iplik. 
~.ız~ın e!~e.~ine .. sarıldı ve yüzüne 1 c~da eyliyeceğin! düşünen bir sü- 1467 Avcı yeleği. 
gozune surup operek: ru saray mensubıni ise, akşamdan 366 Kar başlığı 

takımı Zengin, fakir herkes erlerimize hediye teberriiünde bulunuyor 

Faknt hundan sonra Kn:ılay umurr 
merkezi tııtanbul için bu şekli mu 
ıatık bulmamış, ancak (5000) lira 
dan yukarı olan parıı. tebcrrUlcrlnl 
l<abu!UnU emretmiştir. Bu mlktnrdar 
.aşağıda bulunan teberrUler alınmı 

yacalttır. 
Yalnız taşradaltiler hiç şUphe yo'k 

.Ki, bulunacakları vaziyetleri dola -
yıslle malzeme bulmak gUçlUıtll karşı 
~ındn kalabileceklerinden Kızıla) 

merkezi onlardan her tUrlU para te· 
berrU miktarının kabul edilmesini 

terviç etmiştir. - Öyle ise ırnüsaade et de 

1 

neşe ve sürür içinde gezdikleri 1 25 Pamuklu çamaşır 
Ağam bizi affının keremine maz- bahçenin seyrine doyulmaz bin 43 YUn kuşak 
har e~edi~in gilii, bu dd~anl~ bk renkteki !~derin~ diliinde ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ekmek Fiyatı Piyasada: Tramvaysı !ar da mübarek elini öpüp sen- büzülerek birer gölge gibi eriyip, 
den destur alsınlar! diye yalvar· birer hayal gibi gözlerden ııilin-
mıya başladı. mek arzularına kapılıyorlardı. [ 1 J 

Vefi kurnaz arkada~ının bir Vl 
dolap çevirdiğini sezdi ve bu do- Veli ne saf ve aptal, Dursun On Para Düşmesi 
lapta kendisinin de çorbada tuz ne bön ve idraksiz değillerdi. On-

önüne g ç·_emiyor Yeni Of:sin Piya
sajaki Akisleri nevindcn kurtarılmış aşta bir his· !ar Hızırın kazandığı bu zaferin Muhtemel 35 o , s· . . 

sesi olmasını teminen hayretten sekri ile sarho~laşmak şöyle dur· Bununla Beraber to.JÜS ıparışı 
h d d k f

'l Borsanın ekmek meseleıi üze· tthalllt ve ihracat ofisi kurulacn-
ayrete üşen övüşçü a ı eye sun. bunun doğuracağı akıbeıi T E d · ı · 

dönerek: düşünerek tasalanmıya bile bnş- rinde esas olmak üzere belediye· as av vur 1 1 y o r ğına d:ı.lr verilen haberler plyasala-
- Ne durursunuz bire ağalar! lamışlardı. ye verdiği cetvellere göre tetkikat N k'l 1 d k. 1 k .. rımızda hususi bir ehemmlyeUe kar 

K 1
. • .

1 
l k 1 a ı vasıta arın a ı az ı gun· Dün kendisile bu hususta gö- ntanr111ı;tır. Of!ııln lth:ı.lı\t mallau 

O"''P Hızır Agw amız1n e ıne sa· Sabah olup gu"neşı'n l•tanbulun t b •ekı de yapı ma b v· ' :.- .. mun azam ır T • den güne sıkıntılı bir vaziyete rüştüğümüz salahiyettar ir nt 

1 

ı;ctlrtcrclt stok van. mak istemesi ' '" 
rılarak ondan dcıtur niyaz etse· kö§e ve bucağını aydınlatmıya d " ta ır. girmekte, bilhassa fena havalar- ıunları söylemiştir: tuccarın ell:lde bulunan mnllnnn dn 
nize. •• başlamasından itibaren sersemlik- k · d kl dek " l"k 

Dl
.ye gu·'rledı·. Ekmeğe narh koyacak om ıs· da halk çok güçlült çekmekte ir. . - Veaai.ti na iye.. .. i gug .u tesbit edilmiş buluı1mnsı plyrumlard:ı I 

leri zail olan bostancıların ve vak. \ H 1 db 
Yon Cuma gu"nu·· beledı'yede top- Gerek malzeme yoklug·u do a- hır zarurettır, er turu te ıre ~elmbet lmltAnını kaldıraca'" süyle-

Kalbleri genr kurtarıcıya min· yı hah la k "'b b'•t" 1 ,,. "" a er a ca . su aşının u un k d 1 yısilc tramvayların tahdidi ve ge- başvurarak, müsbet bir netice a a- !yor. 
net ve kafalan onun kahraman- adamlarını ceylan peşine düşürül. !anacaktır. Bugüne a ar ge en 1 1 \ıf.ı lle a'"'n bir takdirle dol· l b d f. rekse benzin tasarrufu gayesile madık. ngiltere ma zeme vere- Yeni o!lsın faaliyeti her ne şekilde 

..., ,,. müş zağar sürü eri gibi şehre ya- cetvellere ve uğ ay ıyatına gÖ· taksilerin bir gün tek, bir gün rift mivor, otobüs siparişi kabul ede-
muş bulunan otuz kişi birbirini acakla b·ı· 1 d k k f' d.. T o1 l olursa olsun t~ccarlnrımız •imdiden 

Y rını ı ıyor ar ı. re e mc ıyatının on para uş- olarak çalışma karan bu güçlüğü miyor. Amerika da tramvay ma -
itip kakı§tırarak Hızınn eline sa· Bu sebeple Kapandal:ik · kele I k k k ıthalO.t ls,lerinde tereddüde dllşmilş ı~ • mcsi muhtemel görüme tedir. dog·urmaktadır. zemesini veremiyece , anca oto· 
rılmakta tereddüt etmediler ve · ı· tl h'l k sıne yanaşıp se ame e ıa ı e çı - , 0 htanbul belediyesi bunu önle- büs sipariş edebileceğiz. Bu da lcrdir. Piya.<ıalardn esasen Uı; gUn -
bu her bireri semtlerinin birer tıkları zaman Dursun Hızırı lafla 1 k kk f b' t dam rı ah Omtı mek için her türlü tedbirlere baş yedi sekiz aya müteva · ı ır me- denbeı1 taaııyet olmamıştır. hracat-
namdar zorbası olan ve boıtan• avutmıya koyulmu§ ve Veli de ıı b b · 1 d 5 b •·· · ·· d · cılann ııaldınqına karcı dahi göz· k k 1 vurmakta ise dıo: müs et ir netı- se e ir. er est aovız ınusa~ esı 1 çılar da llsnns için milracaatlarm:ı. 

~ .. genç ıza ııo ularak: - -- • k d d d h '\ · d W'ldir Yal 
lcrı·n; kırpmadan ontarla do'·v;; • 5 H •r.ı --'ll .. tala ce aıınamama ta ır. e a a verı nnş egı · - henUz cev~., alamadıklarından dıs 

• -. - ultamm ızır tehlikede., ""'cpa"•-• '".ı1!S l 1 bb" 1 1 • ' mekte bir lahza tereddüde düıı· ngiltere .. nin. trn.m.vay malzem~- nız huı\:.~met t~şe ~s er yapı ~- piyasalardan gelen tıı.ıepıerc ccvar> 
bile olup onu kurtaralım. Enlı a alaındı •İ ve otobus sıpanoı kabul edemı- rak ;n-,usbet bır netıce nlındıgı 

meı.nekle bu zorbalığ\ sokak dö· Diyerek genç ltızın yüreciğini . 1 1 kd' d 'l b'l - aadinde verememektedirler. Diğer taraftan 
op atmıştı. Sultanahmet ıulh birinci ceza tır. Amerika da, tramvay malze· bulunmuştur. Otuz beş otobüs si- mevcut lthal!t ve ihracat mallarının ~Ü ile elde etmemiş olduklarını h 1 yeceği sureti katıyede an aşı mış. t:ı ır e ven e ı ecegı v 1 

isbat etmiq olan bab,.•igwitler, bir B ·· 1 d k' • • b" d d ld .... ...,. u soz er e ·ı manayı ır en dün on yedi sene evvel bir kız mesindçn demiri çok olan kısmı- panş etmek tasavvurun a o u- stoklan tesbit edilmektedir. Bu a/. l 
kadın eli kadar nazik ve fakat kavrıyamıyan genç kız bifütur d · · .. k' " b' )' a 
iyi su verilmiş bir çelik salabetini ilerliyen delikanlıya bir göz atıp yüzünden bir arkadaşını yaraladı- ! nı verememekte, a~~ak .1em~ı 

1 

ğ~~uza ;~ored s~ ~ır!~~ ic~~ ~t- sonuna kadar stok miktarları tama-
hııız ele sarıldılar. Cibali. Zeyrek, Atlamata ı yolla· ğı için on bet ıene hapse ve son· az, . ışi çok aksamı gonderı me - dovız ~usaa esı mUl malOm olacaktır. Bundan sonr:ı 

Bu sırada Kağıth ne sırtları· w I d h k d d . . "ld .. d"x.;; tedır. mektedır. hangi maddelerin ithali ve hangllo•I· 
rının agız arın an emen c;ı ıp ra a amcaza camı o ur U5u 1 nfn ihracı muvafık görUlUrse ona gö 

;~~se~~~:nd:~a:i~y~~':ı~ y~~~ ona saldkıracalk ktarakullukçular için idama mahkum edildikt~n Parti ili"~ t ongresl Bag in Açılıyor re ttlccarlara lis:ıns verilecektir. Za-
" aramıya oyu mu;:ı u. ıonra Batuma kaçan Mepavrıli J hlre stoklarına alt beyanname itası 

meşalelerin aydınlığına katılarak Fakat kızın bu telasındaki ma- • 
d k h 

• E · M t f t L'f ttı' ~ _;;: R l~!n verilen mUddct dUn akşar.ı bit· 
alama nanın güvertesin e a ra· nasız lığı gören Veli: nıs UI a ayı evıı.ı e . - . on g re uz a m esı manlık saltanatının granit tahtına _ <:u anda ve arkamızda bir Eni11 Muıtafa elli yafındadır. m!ştlr. 1 ~ 1 İtalya için evvelce verilen iki yUz 
oturtulan genç simayı füsunkar bir sürü de babayiğit varken bize Poliste her§eyi itiraf ettiği halde · · ı ıı u ı 

ki 
··.ı·· d k. Partı' Vilayet kon"'resi bugün 7 - Vilayet idare heyetile se· oın liralık der ihraç sansı zer ııc 

ışı a su uyor ve manzara a ı saldırmıya bir yeniçeri ortası dahi mahkemede hiçbir ıey bilmediği. • lıir kısım deriler sevltedllm!Rtir. ls-
h b t t' t 1 d ili eaat 1 O da Parti merkezinde ;da· kiz asli ve sekiz yedek iza inti- ., 

ey e ve azame ı amam ıy>0r u. cesaret edemez. e ve lakin ya- ni söylüyordu. Faltat Rize Müd· veçten tiftik talepltrı gelmcktc'll:. 
Ötede, çetin çatışmanın bida- rın onlar arslanı ıninde basf'ır· re heyeti reisi Retat Mimaroğlu- habı, 

yetinde yüreği bin bir heyecan mak isterler. deiumumiliğinden Kelen telgr~f nun bir nutku ile açılacak ve ruz- 8 - Büyük kurult~y~ bev asli Sanayic;ler Ticaret 
ve halecan dalgasilc yükselip al· Hızın snklıyacak yerimiz yok, ta polise verdiği ifadeyi teyit edi· name üzerinde görüşülecektir. 1 ve beş yedek delege ıntıhabı. ' 
çalan genç kıı.ın benliği, bu kah· olsa da o Üç saat bir kafes ardın- yordu. Enis Mustafa bugün Me· Kongre ruznamesi şu şekilde r ' Odasmdan Ayrılmıyorlar 
ramanlık levhasının hazzım yu· da durmayı şanına yaraştırama· pavriye gönderilecektir. tesbit edilmiştir. Parı·ı Konorsaı Ticaret Odası meclis inUhabı de. 
dum yudum içine sindirerek ta'k- yıp ortaya atılır. Zaten buna da 1 - Vilayet idare heyeti tara- vnm etmektedir. 40 kişiden mUre,<-
dir ve hayranlığını gözla-inde sizin ihtiyatsızlığınız ı;ebep oldu. E fından kongrenin açılması, kep ikinci mUntehitıl ranllcr se.'l· 
toplayıp Hızıra ula~hnyor ve ar- Avaz avaz Hızır! Hızır! diye ha- Perakende t 2 - Kongreye birinci, ikinci o. il. p, lsUınbul \'llAyet İdare mlştir. VekAlet taratmd:ı.n da ik•ncl 
tık işini bitirip kendi sandalına ğmp onun ismini ortaya saldınız. reislerile iki katibin seçilmesi, heyeti reisliğinden: müntehip olarak göstcr1len 20 k~! 
dönen delikanlı, eşsiz eşinin bu Bunu dost ı'•itip kalbinde, düşman 3 - Reisin nutku, raporların Ue 60 a ballıı. olan bu hevet bu...t1n • %1S/12/940 c:.arşaınba aiinU saat t> " b .. 

takdirkar bakışlarını kahraman· duyup öc dağarcığında sakladı. B ele d , s k okunması. 10 da yapıln.<'ak ParU vua.yct kon- saat 15 te toplanarak oda meclisi 
hk tacının siyah bir incisi gibi kal- Yarından geru 1stanbulda m!ni· l ye l l 4 - Hesapların ve bütçenin r-raamda nızamnamonln 69 unru ıntıhabmı yapacaklardır. 
binin üzerinde hissederek. yor- ıer yakılıp. türküler söylenerek K ontr :ıl Edecek tetkikile komisyonların seçilmesi, maddesı muclblnt'e ıstanbuı u- oc:ıa mecıısi &.znıarı mesleki tcnıSıı 
gıınluğunu gecenin iyahlığmdan Hızırın i!fmi dilden dile dola•ır· 5 - Hesapların ve bütçelerin l-udretlni haiz olup 30 kl .. lden r.,.U-1 " mumi meclis Azalarının da bulun· .. 
<la ııiyah, fakat ayın ışığı kadar ken, it sürüleri de lstanbulu ka- Canlı hayvanat üzerinde son tetkik neticelerinin kongreye arzı, rekkep bir heyettir. Bu heyette mem 
pzu k gözlcrdew d~lendiri~oıdu: . zan ve kendilerini kepçe eyleyip KÜnlerde kaydedilen fiyat tenez· 6 - Dileklerin tesbit ve ka- maları rl<'a olunur. lfn\ tın her aahasından mesleğin le ıp 

Hııarın kayıgı ondc hır ıserın dört bucağı araıtırarak, onu ele zülünün perakende et fiyatların· bulü, \ ettirdiği kadar mtimeesll bulunıı.cal<· 
ı;ahanat gibi ilerleyip Halicin ıu· geçirecekler, da da kilo başına 12 kuruşluk trı·. 
!arı üzerinde kayarken, Caaanın (Arkuı var) düşüklük yapması icap ettiğini Kaybolan Kız Ko'·ycülük Gecesi Eskidenberl bir münakaşa. mevzuu 
sandalı da biıaz geriden omı ta· dün yazmıttık. od lls olan, sanayicilerin a mec inden 1 
kip ediyor ve arkadan takdirkar• (l) [BılcUmle sevahili lslAmbulurı İstanbul belediyeıi dün altıncı Polis bir hafta evvel kaybolan İstanbul mUlhakatı köy mekteple- ayrılma meselesi yeni devrede tem· 
1 r kafilesi de onları takip ede· nlgehbnnlığı bostnncıbaşılarm uhde! şube müdürlüi\ine, teftiş heyeti- 14 yaşlarında Ümriye isminde bir ri muallimleri 28 BlrlnelkAnun eu _ sil kuvvetlerinin arttırılması dolayı· 
rek, Hünkarın bile glpta. edeceği kiCayeUcrlne tefviz olunmuşken era· ne, kaza kaymakamlıklarına bir k d K M h t · · sile zail olmuştur. 
bu mevkip Cibaliye doğru yol zil ve esatuın bu makule terki edep tamim göndererek et fiyatlarında ızı a.rıyor u. ız, e me ısmın- martesi gUnU öğleden sonra Emlnö-d b 1 b b B d Esldden bunlann oda meclisinde 7 
alıyordı. ,,.e küstahlığa cUretlerl ağayt merku- 12 kuruşluk dü~üklük icap ettiği· e ır genç e ~.ra er.. u.rsa a nü Halkevlnde toplanarak alfabe, ya.- uaları bulunurken bugUn bu mlk· 

Geride. rıhtımındaki fanusları· mun gafletinden n*t eylediği ha- ni. kasapların kontrol edilerek yakalanmış ve dun Muddeıumu- tar 9 a çıkanlmıştır. 

ırnrayda. iısabı bozulmuş Hünki· ~uı ve makamına ... <Ahmet A!'lım> ni muamele yapılma~ını bildir-1 sulh birinci ceza. hakimi Mehme• caklardır. O gUn, Halkevi tarafından AltıDCI Şllb8 Midir 
nın ıoığı hayal meyal ıeçilebilen 1 hir olmagın vazife tekaüdiye ile ma- bir ihtikar görülürse derhal kanu- ı miliğe getirilmiıtir. Sultanahmet 1 zr, tcdrlıı meseleleri Uzerine konuı;ıa -

rın bu vakanın tevlit edeceği ga· tarihi] 1 mi~tir. ! di tevkif etmiştir. da bir köycülilk gecesi yapılacaktır. llııa'l'IDI 

- 10 
- n93u! .. Kü~Uk kaptmn pcrdo-

1 ark ındnn her e~1 görılUm, tama 
ınllc gördüm ... Gö1lcrlm "eninki clbl 
dtıınanlı değil .. 

- Kim? .. Dedi. 
-O! .. 
- Onu bl'nlın yanımda talıklr et-

me? .. nuna asla tahaınmlil edeınl'nı .. 
- ~esrin ii~·le znnııedlyorum ki, 

dcmlndenlıerl t;liylcdlğim sözler hls
iyatınıla hiçbir lnkılfııı yap:ımadı ... 

Ne yaı.dc! .. 

Bunu söyllycrek Pirııye hırılo. yU
rUmek htedl. Fııkıı.t Nesrin yolunu 
keserek yal,,-ardı: 

- Hayır!.. Tı-kdlr değtl." Beni 
affet Piraye! .. Asabiyetten ne söy· 
ledlğlml bUml.)orum... Yalnız beni 
".an evimden vurdun... Duydoğwn 

ilk saedett genzime ı;ıçrattın ... 
- enin lylllflnden ba,ıca hlc: bir 

fCY dU!tünm~l~tlm :Se<ırln!.. Seni 
ilan; etme,)1 bir ln~nlyet borcu bll· 
mlttiın •• Yalnn: hiçbir semere elde &o 

demedlllme li()D dPrece nılitf'f'"s.lrim,. 

- Of! Beni çıldırtmak istlyor<iun .. 
Peki ne yaııablllrlm ! .. 

- Onılan kendini soğutacakı-ın .. 
- Bu :ı.anntıttlitln kndar kolay 

n11! •• 

~,aeak!oiın! .. 
- Fakat .,en bütiin bunları nere 

den billyorıun '!' 
- GUrlişUnı, anın:-'l~rm ltun değil 

mi! .. Z:ı.ten heıı ini erg~ ııen de öğ

renN'eksln ya: .. 
Genç kı% b69ını Ud tam.fa. ~alladı. 

Bu sözll're rnnrnrn ı;ıkıldı(;ı Aşlldir

dı, uzun bir h•reddUttcn ı;onra: 

- Bakalım, ıtc<ll. [;llmden geldi
ği kadıır gayret ııderlm... Mmıııf! k 
olabilirsem ne l'&l!l ... Olamazsam •. 

- A7.mln cllmlen hlçhlr ~y kurtu
lamaz Sesrln ! ... 

- Bu ho'I l!kırclıdır ... 
- Blliikiı.! .. Bu hnldkate iman ('· 

denlcr ılalrna kazanırlar ... 

bin bir hffi çarpışıyor, muhayyilesini 
mUz'lç dü,ilnceler hırpalıyordu. Ar.n
bn Plrayenin söyledikleri dofru mu 
idi! .. Doğru değilse yalan söylemek· 
te ne gibi bir maksadı olabUlrdl? .. 
Onu Saffetten uz.aldaştrmuık bt.e -
me&lnl kıskançlı,rına hamletmek yan
lış tılr hareket. sn~,ım::u: mıydı!.. O 
Snffctten hi~blr şey bckUyemezdl .. 
Bekler11c gl.iliinç olurdu. BUtUn bu 
düşlincelcre kendi de &UldU. 

- Zavallı Piraye! .. Diye söylendi. 
Herlıalıle h"nlm l)iliğlm için çalışı

yor .. Yalnı:r. C:nffete neden bu der~
(·e gare7.kl\r anlıynmryorum '!' •• 

~onr:ı. kalktr. PnrdesAsAnA, şapka
sını alarak çıktı. 

* - JJaydl iiyll\ olıun : .. 
- Niçin kolay olma•ın ! .. Ondıı. bul Piraye kapıya doğru ~'Üriidlı. Xes- fT1'.'IJAT 

Nesrinin bakışları daldı. Göt6U he 
yecnııla knlkıp lıılyor, dudakla:-ı tit
riyordu. l'Jraye ona derin bir rikkat· 
le bakıyordu. Gönliinılc. dlnıa~ınd:ı 

yalnıı bir rilmlc dönlly;ır: l:endl iten· !it" rln sllkinıll. Yumruklarını 

karak ayağa kalktı: 
ı- duğun lliitun m~lytt1erl blr<'r ku - rln ilk defa hntırhyarak St'"lcndi: Baharda gtizell!k mo:mbıu 1ıu baş-

dine: • 
- nır kurb3n daha!.. Dlyordn. 

Fakat onu lturtanıcnğım... • 
• la~hlcn bir şey ruıtırlıımı-ı gibi 

dt~ıerlnl eık rnk mınldıındı: 
rı yılan! .. 

NC!!rtn bu esle J<e ıdlne gelmişti. 

t'rkck bir tavll'la: 

- Piraye bu andan itibaren be
nim hiçbir 1 ime mUıla!ıalc etmlye -
tıek in, dedJ. Bu cvtn lçlnd& \'IU.lfen 
olmıyan ,e)1ere korışmamakJa mll· 
kellefııln ! ... 

- l'aT .. Nlhalct ~ckdlr öyle mi?. 
PekAlfi... Sonra sörilşUrUz ... 

oıur teli.itki ctmlye çalı')! .. Zafrn Saf· - Çağlıyıınlara glılccc7·1ınld ıluy !arıdır. Hele tntıı lılr rUzgürın gc • 
fet ~·aldııdan, renlcten llıurt bir mu~sıınıhır clhf't .. Hnzır mısın': tlrdlğl clçck l<okulıı.rllc mest olmuş-

~:ıhslyettır._ tl'ıerlnde taşıdığı ıı:;.,.e-l ~ Jlr:::.ırıın!.. ı ••en; Çnğlıyan, köpUrc.n lılr uyu BC) · 

ti «« alon hf'yb nınskeslnl kaldırın- - O lıald" "n git annemi bul.. retmcl: ocaba hangi bir zc,·kc te:-· 
t'A nltmdan dbllll etsız, vleıtansız, Ben de ~lıncll ~cll~orum .. clh <'dlllr! .. 
bayatı bir mahtıu. çıkacak, ve sen 1 PırBJll tıl>tı. Ne rln ke::-tllnl p ... n · - Ne rln haydi !iıı.klanb:ıç oynı.)a· 
bu kadar adi ruhlu, hu lmdıır sahte. cerenin önundckl ı.oltu •a atarak ha· cağız kalk bakalım •.. 
kflr hir adama. nasıl göniil 'erdiğine l 'ıru a~·~ları :ı.ra~ıon. ııldı. Rulıunda (Arlüuı var) 

Emniyet işleri umum mUdUrlüğü 

merkez emniyet Amirlerinden Tev • 
flk Korkmaz şehrimiz emniyet altın· 
cı şube mUdUr m14avfnllğlne tayin 
edilmif ve şehrimize gelerek yeni va· 
zl!esine başlamıştır. 

8.At.Ua Rerill 
S. AWla revü opereti Maksimln 

bUyUk salonunda. yeni programla fa
aliyete geçecektir. Kıymetli snnat
kdr Safiye ve arkadaşları ve otuz 
kişilik revü heyetinin (Havai) adıı· 

ıannda bir gece adlı s. Atılla idsre· 
sindeki fevkalAde program zen ;ın 
mizansen ve dekorla bu cumnrlJ.i 
günU 11ant 16 da tatbik edilecekti ·. 
::ovrevelmln bu en kıymetli ııanat sah· 
nesi için tenzna.tıı matineler yapıla· 
taktır. 

Ttcare~ Falrillteılnde 
Talebe Kooperatifi 

Yllksek Ticaret ve lktısat :ı.,akUl
tesinde, yüksek kısım talebeleri ara
nında bir kooperatit yapılncalttır. 

Nizamnamesi profesör Suphl Nuri 
İleri tarafından hazırlanmıştır. Ko
opcratf! yakında tesis edilecektir. 

Fransa Bir 
Kuvvet midir? 

Ya:z:an: OÇ YILDIZ 
(F2 ransayı ıyı tanıyan bir 

dostumla konueuyorduro· 
- Cihan ıahneıinde oypan· 

makta olan muazzam fociad8 

Fransanın rolü henüz bitmerni~· 
tir, dedi, yaralanmak ölmek de· 
ğildır. Bazılarının yaralı ve hal· 
tii ölüsü bazılarının diriı;inden 
iyidir. Son perde kapanıncı.>" 
kadar kim bilir daha ne sürpriz· 
lere. ne düıüp kalkmalara gııhi1 
olacağız. Adriyatik denizinde 
Yunan torpidolarının karakol 
gezeceğini iki ay evvel söylesem 
beni timarhaneye sokmıya kal• 
karlardı. 

- Evet amma F ranaanın İ§' 
gal altında olan kısmı gibi sö• 
ziim ona i§gal edilmemiş olaıı 
kısmı da etrafı düşman ııüngüle• 
rile çevrilmiş bir üsera karnP1 

manzarası gösteriyor. Kirndc 
kıpırdanmıya mecal var? 

- Fakat sen de düıünmcl.i· 
sin ki bu kampta ilk darbe11ill 
sersemliğinden yeni gözlerini aÇ' 

mıya başlnmıı kırk milyonlu\ 
bir millet, eli çenesinde dü~ünİİ
yor. etrafındaki vukuatın gü~· 
den güne almakta olduğu §ekıl• 
leri tııkip ediyor. Büyük inkıli• 
bın F ransası Honolulu değildir· 
Zekiiya hürmet etmeli, 

- Fazla zekanın onları bil 
hale getirdiğini söyleyenler yar' 
dır. 

- Fakat kimse Fransayı yi~e 
onun kurtaramıyacağını idd1.' 

edemez. Fazla zeka ontan b11 

nevi anarşiye sürükledi. Bu nok· 
tada ben de seninle beraberiın· 
Fakat kendi tcdbirsizliğile kuyu· 
ya dü§en adamın oradan çıkıtıak 
için bir çare aramıyacağını Jcıı• 
bul edemem. 

- Üsera kampında giinİİll 
birinde isyan çıkacağını mı ulll0• 

yorsun. 
- Şimdilik o kadar ileri git• 

miyorum. Fransa modern apıır· 
tıman daireleri gibi, ufacık "~ 
<dtıZ nyu bir .,..,,.. inio cıkııcll" 
ve icabında kaçıp göçecek yet• 
leri yok ... Bir isyanın yurdu '' 
nesli fazla hırpalamasından ~e 
bir daha kalkınamıyac:ak hıve 
getirmesinden korkarlar belki .. • 
Fakat zaman ile şartlarda d11h• 
ba§ka türlü deği§iklikler olur yıı• 
hut bıçağın nihayet kemiğe dıı.' 
yandığını görürlerse bu da ill1' 
kiınsız değildir ... Görüyoruz ~ı 
İtalya temelinden sarsılıyor; n~· 
redeyse Reynonun geçen ha:ı:;· 
randa yaralı Fransa için yaptıJ1 
tasvire dönecek .• 

İngilterenin kudret ve kuYY~' 
ti günden güne artıyor. Amerı· 
ka adım adım ııava§ meydanıllİ 
doğru yürüyor. Bugünkü bitar~ 
vaziyetinde İngilizlere yaptı!!' 
yardım fiilen harpte olan ha1Y11' 

nın müttefikine yaptığı yardıfll' 
dan herhalde bir milyon ker' 
daha fazla. Almnnyn AvruP.' 
kıtası büyüklüğünde bir deıtıif 
kafeste kapalı arslan gibi kşb 
sola. kah sağa saldırarak çıktı" 
cnk delik arıyor. Fransa da bil 
~nada uslu uslu yerinde otıJ' 
ruyor. Fakat bütün dünya hi5• 

sediyor ki oturduğu yerde güO' 
den güne ağırlığı artmaktad~f 
Bunu Almanya da hissetmiştir 
Aksi halde mesela Petain'i kıı' 
dırıp yerine Laval'i oturtabil• 
mek ihtimali için bir melodrafll• 
bir macera romanı entrikasırı0 

ne lüzum görürdü? Bir üser• 
kampında yapılacak bir değışil-" 
lik için ele eldiven takmıya ,.e 
bir alay merasime ve politikıı in' 
celiklcrine başvurmıya sebel' 
tasavvur edilebilir mi? Alman· 
ya Fransayı maiyet çavuşluğun' 
almıya ve eski müttefikine k11r· 
§1 sevketmiye muvaffak olur5~ 
ne ala. Olmazsa emin ol ~I 
Fransadaki statükonun devarıı1' 
nı bile Almanlar bugün kar s'' 
yacak mevkidedirler. 

25 BtRlNctKANUN 1940 
ÇARŞAMBA 

YIL: 1910 - AY: 12 ·GÜN: SGO 
nmıt: 1S56 - 1 lııelkdnon: 12 
uıcnt: 1859 - ZİLICADE : 25 
\'AKIT \·A...,ATl EZA1'1 -GÜ1'."'EŞ: 8,2'1 2,30 

öCLE : 13,H 7,28 j 
tK1ND1: l(i,34 9, 1s 

AKŞAM: 17,46 12,00 
YATSI : ırı,u l,S9 

1MSA.K: t3,86 12,51 

TUık Elisleri l<onf eransı 
' Beyoğlu Halkcvlndcn: 

1 - 26.12.940 perşembe gUnU sıı•1 

17,30 da cvimlı:ln Tepcbaşınd:ıkl nı • 
kez blnasmda Bayan Melek CcH\I ::; 
fu tarafından cTürk Ellşlcri> rot\' 

zuunda mUhlm bir konferans .ve:il• 
cckllr. 2 - Herkes ı;elebilir. 
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':HURCHILL'in. 

BDyDk 
Facianın 
Hikayesi 
Bütün Kaygumuz 

Sözleri Askeri Eğlendir-

( T®Hgıraf o T<eO@f©>n H~~@ırO~ıroJ 
Juoosıavya Hariciye

1

Hazine Alacaklarıtnn Ba' l}BSİ 
~~!.!!.1 ~!~ABAe)y~."~1! 2 O S e n e d e Od e n ece k 

1 ajansının hususi muhabiri bildiri-

mekten ibaretti 
ve Akisleri 1939 Kışında Alman-

Yazan: Vahdet GOLTEKJN /arı Tamamiyle 
~MI r. Churchlll'in radyoda, 
UWU Jtalyan milletine hıtaben Unutmuştuk 

Cephede askerleri eflendinnek için tiyatro heyetleri kurulnuqtu 
ıııru ve ımzaaını lsU)•orlardı. tına alındığını kimse bilmiyordu. za-

- Moris bana ver, bana ver, dl· bitler, kendilerini meşgul et -

yor: . Yugoslavya hariciye nazırı 
1Cincar Markoviç, Zağrep

0

de inti
ıar eden Novosti gazetesi mıı.'1ar
rirlerinden birine, Yugoslavyanm, 
her türlü harici ihtilata man[ ol
mak için azim ve sebatla çalıı· 
makta olduğunu söylemiştir ve 

Borçluların Sıkıntıya Düşmemeleri İçin 
Bazı Borçlara Geniş Bir Müddet Bırakıldı 

Anko.ra. 24 (Telefonla) - Evvel-

söylediği nutuk Londra gazete• 
lcri tarafından, cBaıvckilin en 
mükemmel nutku> olarak karııı· 
landı. Ayni zamanda bu nutkun, 
<İtalyan milletine hakikati anlat· 
mak için giriıilen teııebbüsün ilk 
adımı> olduju da iııaret edil· 
mektedir. lngiliz gazetelerinin, 
Mr. Churchill'in sözleri arasında. 
en biıyilk ehemmiyetle durduk· 
lan kısım Başvekilin, İtalyan mil
letine hakikaten samimi bir su
rette hıtap ettiği şu parçadır: 

ye bağmyorlardı. Çocuğum içindir. mek için bahçeler vUeude getiriyor, 
Ben babayım. Beni unutma! tavuk, ada. tavşanı ve domuz yetış

Hepsl iyi ve hoştu, hep .. ! zararsız tlrmek maksadlle tür!U tllrlU tesisat 

ce h:ızıne tarafından bedeli taksit-
Yugoslavyanın. bütün komşuları 1 öd k U e e.ıımc zere 25.S.1931 tarihine ile sulhperverane ve gayet dosta· 

bir ko.nun projesi hazırlamıştır. Pr >
jeye nazaran hazinenin alacağı ol&ı: 

borçlar 1938 mnll yılından 1956 mal 
yılına kadar yirmi sene mUddeUe u 
zatılmıştır. Bu suretle hazineye borç 
lu olanların borçlannı ödemeleri için 
sıkıntıya dUşmemelerl temin cdllml~ 
buluna.caktır. Borçlar bu mllddet z r 
fında mUsavi lnksltlerle ödenecel< · 

cSizinle harp halindeyiz. Bu 
ne garip, ne rnüthiıı bir düııün· 
ccı Biz lngiliz ve ltalyanlar daha 
Yakın vakitlere kadar dost bulu
nuyorduk. Şımdi birbirimizin ba· 
tına olüm ve felaket yağdırmak· 
a meşgulüz •.• Bütün bunlar bir 
adamın, bir tek adamın yüzün
den oldu. O, büyük adamdır, 
•nkar etmiyorum. Fakat siz de 
inkar edemezsiniz ki, o adamın 
ıdaresi sızi, on sekiz senedenbe
ti, felukete sürüklemektedir. Siı: 
harp istemiyordunuz, kral hane· 
danı istemiyordu, Papalık iste
miyordu, Kilise istemiyordu ..• > 

İngıliz matbuatının, Mr. Chur
c:hill" ın nutkunda bilhassa bu 
sözler üzerinde duruşunda ıc
bcp, bu sözlerin samimi olduğu 
kadar açık ve doğru olu§udur. 
Hakikaten, harbin en nazik an• 
larım, en tehlikeli safhalarını, 
hatta, harp eden her ordunun 
olduğu gibi, İngiliz eskeri kuv· 
\'etlerinin pek tabii olarak uğra• 
dığı bazı zararları pek açık ve 
bütün teferruatile milletine an· 
latmak itiyadında olan İngiliz 
Ba§vekili. hakikatleri, muharip 
leri olan İtalyanlara da ayni vu• 
~uhla göstermek iııtemiıtir. Bu 
aozJ,.rirı, 4:İtalyan milletine haki· 
kati öğretme teşebbüsünün ilk 
<ıdımı> sayılması da ayni tarzda 
Rayretlere devam edileceğini an· 
atmaktadır. Filhakika, ~a§veki· 
in nutku dün İngiliz radyoları 
tarafından. italyanca olarak, 
dört, beıı kere tekrar edilmiftir. 

ALMANYADAN GELEN 
SESLER 

lngiliz Başvekilinin bu kuv· 
"'etli sözlerinden sonra, İtalya· 
dan daha evvel, ALmanyadan 
bazı seslerin geldiğini iııittik: Al
tnan kuvveti.eri ba§kumandanı 
Reneral Brauchitch dün, Noel 
tni.inasebetile orduya bulunduğu 
bir hıtabede, geçen sene bu va· 
ıtitler nasıl Fransaya taarruza 
~azırlandılaraa bu sene de İngil
lcreye karşı taarruza ,!ıazırlanma
lcırı lilzımgcldığini söylemiftir. 
Bu sözlerle, Atman planını 
ııandan ziyade, kııı çadırlarda 
l:eçiren askerlerin kuvvei mane
\oiyelerini takviyeye çalııııldığı 
tnuhakko.ktır. Zira, İsviçre siya
gj mehnfilinden alman haberlere 
l:Öre, Almanyada bilhassa ordu 
crk&nı, Fransanın tamamile iıga· 
ıi hevesine kapılmaması için, Na
~i hükumetine tavsiyede bulun
ltlakta ve Norveçten Lehistana, 
Danimarkadan İspanya hududu· 
na kadar yayılmıı olan ve mev
~ilcrini muhafazaya mecbur bu· 
lınan Alman ordusunun bu ka· 
darla son dC'l'ece dağınık bir ha
le geldiğini hatırlatmaktadır. 

Diğer taraftan, Alman propa• 

!:anda nazırı Dr. Cöbbcls de 
dün, Alman çocuklarına bulun· 
duğu bir hıtabede, harbin mil
etten birçok fedakarlıklar iste
liğiıii tekrar hatırlatmak lü:ıu
tıunu görmüıtür. 

Bütün .. bunlar Almanyanın 
t•rndilik yem bir askeri teşebbüs
le bulunamıyacak kadar müıkü· 
l~tla kar§ılaşmıı olduğuna delil 
•ayılabilir. Fakat acaba Alman 
ttıilleti bu hakikati anlamıı 
ll'ııdır) Yoksa Mr. Churchill Al· 
ll'ıan milletine de hakikati öğret• 
'nek ıçin ayni ıekilde bir hıtabe
le bulunmak lüzumunu görecek 
nidırL. 

Teşekklr 
letanbul Belediyesinin çok kıy -

'lıeuı Sıhhiye MUdUrU Dr. Osman 
aıt bir sandık derununda adedi yU

~U mUtccıı.viz yeni cerrahi aıc:.ıerini 
!! ~um evimize hediye etmiştir. 
Ik mi s:ıhada her vakit evimizle 

K d;ıı· \ e pek çolt kıymetli mU· 
t nr t ve ynrdımlnnnn iltıve ola· 
it yapmış G1du$':'u bu maddi !eda 
ııı.tnn pek minnetta• kalan mU

s semiz glzeteniz ,·asıtnsile alenen 
t kkUrünu o.rzetmeyi bir !arlze 
ılır. 

7.eynep Kt\mll Doğwne\ l B81jtablbl 

Mqhur Fransı:ı Muharriri 

ANDRE MAUROIS 
gibi görünen şeylerdi. yaptırıyorlardı. Bunlar pek hoş iş· 

1 
Fakat Alman taarruzuna hazırlık Jerdi, amma Aras şehrini ve La 

diye yaptığımız fCyin bundan ibaret Scarpe hattım tahkim için bu binler-
1939 kışı esnasında İngiltere ve olduğunu dllşündUkçe şimdi cıldıra- 1 ce çl!t koldan istifa.de etmek elbet

Fransanın harp hazırlığı pek garip cağ'un geliyor. .Askerlmlzi uyuştur- te daha doğru olurdu. Dostlarımdan 
şekiller almıştı. Majlno hattına gU- bir zabit bu hakikati generaline hıı-
venilerek Almanlar unutulmuştu. tırlattı. Aldığı cevap şu oldu: 
Herkesin aklında şu dUşUnee vardı: - La Searpe hattını tahkim et -
Aman, ordularımızı eğlendirelim, or- mek mi? Düşmanın buralara. kadar 
dwnuz için okuyacak kitap ve mec- ilerlemesi nasıl hatıra getlrlleblllr? 
mua toplıynlım, radyo programlo.n Siz berbat bir bozguncusunuz, i'1niz 
tertip edelim, komedi ve varyete 0 • olmıyan meselelere karışmayınız. 
yuncuları yolhyalım, spor e~lencelc- Bundan sonra emir almadıkca bana 
rinl hazırlıyalım. Ordu için sanat, u- mUtalfuı.nızı söylemlye kalkışmayı -
yatro E;'lbi şeyler temin edelim... nız. 

Hepimiz bu işlere kendimizi 0 ko. Her aklı başında zabit buna ben-
dar vermiştik ki, gü!Unç olduğumu- zer acı tecrübeler geçirdikten sonra 
zun !arkında değildik. Bir mecliste herkes işi oluruna blrnktı ve kırtasl 

ne münasebetler idamesi, bu mü
nasebetlerin tam bir emniyet ha
vası içinde cereyanı için de gay
retler sarfetmekte olduğunu ila
ve etmi:ıtir. 

Bükrış Sefirimiz 
ingin Geliyor 

Dlln şehrimize gelmesi beklı>.ncn 

,·apurun hareketi Köstencede gecik
tiğinden bu sabah limanımıza gele -
cektır. Bu vapurla BUkreş bUyUk el
çimiz Hamdullah Suphl Tanrıoverhı 
muvasalatı beklenmektedir. 

Diln gelmesi beklenen Frnnsanm 
Suriye !evknlll.de komiseri Genem! 
Dentz de bugün şehrımizo gelecektir. 

akıllı bir kadına rşst geldim. Bize a- usuller haricinde fikir söylemek kim 
dam akıllı çıkıştı. Dedi ki: senin hatırından geçmez oldu. Aim~.nyamn Bilkrzş 

- Ordunun asıl vazifesi dl.lvUş • Askerin yapacak işi yoktu. İyi bes- El • · D ~· t" 
mektir. Bunu unutturmak için elden ]eniyor, şişmanlıyorlardı. Gece basar ÇiSi -QıŞ 1 
geleni yapıyorsunuz, Ordu için o.s • basmaz İngiliz neferleri yazıya oturu Berlln, 2t (A.A.) - D. N. B. bil· 
kerlik aJAkalarını canlo.ndıracnk bir yor, kanlarına ve sevgililerine hu - diriyor: 
halk teşkilAtı kurayım da siz de gö- Moriı Şövalye dutsuz mektuplar yazıyorlardı. Za - Hariciye Nazırı B. Von Rlbbcntrop 
rUn.. bitlerinin jşl gücü bunları sansör et- un teklifi üzerine Hitlo.r, Baron Von 
Kadının hiddeti çok yerinde idi. İngilizce şarkıyı tercih ediyorlardı. mekti. Zavallı zabit, bin zahmetle ~anfred Klllinger'i Almanynrun BUk 

Fakat biz o sırada bunu to.kdir ede- Konserlerden sonra askerler Morls tUrlU tUr!U el yazılarından mUrek - r~ orta elçiliğine tayin etmiştir. 
cek halde değildik. cNe münasebet- Şövalyenin etrafını alıyorlar, el yazı kep bir sUrü le sıkıcı mektubu oku- B. Von K!lllnger şimdiye ltadar Al-
siz kadın!> diye kızdık. mak, dö~me şevkini kırmak için duktan sonra ferahla ne!es alayım manyanm Presbourg"dnkl elçisi idi. 

lngllterenln en meşhur aktör ve ne mUmkUnse yapmıştık. derken önUne yeni bir yığın yığılı- Bugüne kadar BUkreş elçiliğini ya 
aktrisleri, en güzel oyuncu kızları Halbuki sonradan belll oldu ki, yordu. pan B. Fabricius H!\rlciye ~czaretl-
otomoblllere dolduruJaralc cephe bo- tarihimizin en nazik ve vahim bir BUtlln bu ordu, demokrasi ve hür- ne alınmaktadır. Hariciye Nezaretin 
yunca. dolaştırılıyor, yer yer eğlence devrinde idik, Mazide yaptığımız rtyetin istikbalini ve bUtUn dUnyanın de kendisine yeni bir vazife verlle
programları tertip ediliyordu. Bir 1 sayısız hataııu-ı düzeltmek için eli - mukadderatını kurtarmanın kendi cektlr. 
kısım sub:ıyların başlıca işi bu gTtıp- mizde ancak birkaç ha!ta zaman var cesaret ve mukavemetine havale e- B. Hanus Ludln Almanyanın Pres 
lara re!o.kat etmek, tertibata bak - ı dı. Bu zamanı tahkimatı çoğaltmak, dilmiş bir vazlfe olduğunu takdir e- bourg elçlllğlne tayin edilmiştir. 
maktı. Morls Şövalye, bir dUzlyc asker! talim etmekle geçirecek yer dcb!lmckten çok uznktı. U!ak tc!ck, ~ 
İngiliz ve Fransız kıtaları için gayet de sakin ve fArahlı bir sulh hayatı 1 miskince şah.si knvgnlar ve ihtiras- Roosevelt Btr Nutuk 
eğlenceli konserler veriyordu. Arasa 1 geçiriyorduk. Cephenin bir, iki kıs- lnr butlln zamanı doldurmıya kAt1 
geldlğ'l zaman bulundum. CUmhurre- mı müstesna olmak Uzcre dar bir as- geliyordu. Söyliyec~k 
isi Lcbrunun ziyareti bile bu kadar kerl kırtaslycciliğ'in ufnk terek ka· Hitler, <Ben onların harp kudre-
heyecan ve alı\ka uyandırmamıştı. ideleri hayatı öldUrUyordu. tini inhllfl.l ettireceğim,> demı,u. Hit 

Fransızlnr bağırıyordu: Benim bulunduğum Aras şehrinde lerln parmak oynatmasına bile ıu -
- Morls, ValAntini isteriz! birkaç bin kadar yaşlı ihUyat nefe- zum bırakmadan biz bunu kendbnlz 
İngilizler <Yağmur do.mla.'lı> adlı r1 vardı. Bunların ne diye silah al - yapmıştık. 

Maj:no Fransayı Münakalat Vekili Tetkiklerini Bitirdi 
K · d (Ba.o:ı 1 incide) = dan tıı.m bir ahenk içinde yUriltmek 

O ruya m a 1 lerimi bitirdim. Bu hususta lazım 1 demektir. 
gelen idari ve teknik tedbirler HükQmet mllletlmlzln de bu husus 

-=(Başı 1 lnclde)_ kamilen almmı§tır. takt Ustun idrakine dayanarak bu 
tur. Şimdi, en şiddetli muhasunı ez.. Her gün semeresi artmıya baş- işlerini tanzim etmiş bulunmaktadır. 
mek ve sulhU kazanmak vazlfesl ka-I lıyan bu tedbirler en çok bir ay Memurlarımız da bu ruhu iyi knv
hyor. Harbin gayesi lngııtercnln tek İçinde ikmal edilmi~ ve tam ran- rıyarak çalışmaktadır. Bu ahenkli 
taraflı hll.klmiyelinl kırmak, .. ngllte- j dımanlı bir i~ hayatına girilmi' mesat bize her işlmlzde dalma mu
renin çılmrmak 1\doti olan kargaşa- olunacaktır. insan eliyle yapıl- vatfakıyetler tıwnln etmektedir. Bu 
lıklan ve tazylld kaldırmak ve Av- makta olan nakil işlerimiı:in mü- gönW rahatlığı içinde elimizden geldi 
rupada. yeni nizama ve sulha. varmak him bir kısmını makineye gördü- ı ğt kadar çalışıyoruz. 
tır.> 1 recek imkanları bulduk ve hazır- Hava Postalan 
Mareşal sözlerlnl şöyle bitirmiş - Jadık. Bu suretle İstanbul limanı· Memleketin muhtelit yerlerindeki 

Ur: nın da tahmil ve tahliye kabiliye- h!lva istasyonlarının birçoğu modern 
ti azami derecede arttırılabilece- bir şekle ifrağ edilmiştir. Bu lstas • 

c:Harp, şimdi hemen hemen kaza- 1 d dl"' b d 
g-i gibi demir ve deniz yollarımız- yon. ar an ber ir kısmı a ikmal 

nılmıf glbldir ve Führcr, harbi Al- d ldikt •-- h 
la liman tahmil ve tahliye idare· e 1 en sonra munwu.am ava se-

manyanm mllBtakbel emniyetini ga- leri de daha muntazam bir işbir- !erleri başlıyaenktır. 

) .• · ·1 1 b"l ı.1 d' Muhtelif şchlrle!1mlzle olan tele-rantı altına alarak bitirecektir.> 

Papa, Harp Sonu 
Nizamını Anlattı 

ıgı ı e ~ ışa ı ece~ er ır. f 
Size şunu kat.'iyyeUe söyllyeblll- on irtibatını daha ge:ılş bir hale 

rlm ki, memleketin mUnako.le thtiya- getirmek ve gene şehirler içindeki 

d."' 1 b günl ti 1 telefon tesisatımızı daha modern bir 
cı ve ıber muvman an u t 

1 ti k Ustll d hl k b 
1 

hale irca etmek için tedbirler alın -vaz ye n ço ne a c;ı sn u 
t h h · bi k tı dü mıştır. Elimizde me\·cut bulunan husus a er angı ı· sı ın ya ş- . 
lht . 11 kt Dtl A- ll I malzeme ıle bunların yapılmasına ya 

(Ba"ı ı incide) + mek una yo ur. nynya .,..,,ı 
• 'S k tı ıı-... d Tl ı· ,. lnnda başlanac:ıktır. İhtiyacımız o-

ş. diki h ld ı tl 1 1 umumi sı ın ya rıı.6 ... en ev e ın 
1 - ım a e mile er b r- her i inde olduğu gibi MUnakalll.t Ve lan dlğe~ bazı malzemeyi de süratle 

birinden ayırmakta olan kine karşı ş _. 
1 1 

d d k d temin !çın her imkAndan istifadeye 
Zafer. kAletl servıs er n e e sı ma an ve 1 kta t ta b , çn ışma yız. s n ul şehrinin te-

tazyik altına sokma.den yapılacak ı 
2 - Karşılıklı itlmataızlığa karşı . k"-l hlll ,.. t al 1 lc!on muhaberesine gelince: tstas -bUtUn ım ..,, nr turne çe ınmn t 

r:a!er, n tal h tU lU t yonlarımız ve muhabere maklnelerl-
tadır. ~ası ar er r gayre ve i • • 

3 _ BUtUn hakların esasen men- 1 "' ltıl aktad HlllA mlz hacminın bırknç misli fazla mu-tedbirlcr e çooa m ır. u.· h:ıb . 1 b kt d 
Caate istinat ettiği prensibe karşı sa her ubesi fikir ve hayat irtibatı ere ış aşa~a a ır. . 
zafer, vasıtası olan MUnakalll.t VektıJetl bu Bu kesafet mıkrofonu elıntze al-

4 - Bütün devleUere uygun blr ya rlni h lk mı 1 t dığınız zaman karşılaştığınız kusur-
hizmetled ha vhe mi 

1 1
emdn ye !arla kendınl gÖStermektedir. Bu ku-

şayııp vasıtaları verebilmesi için dUn 
ya ekonomisinde mevcut çok şid -
detli ihUlfltlara karşı zafer, 

5 - Kardeşçe bir işbirliği ve sa!lli 
mt tesanüde kalbedllebllmesl için hod 
hinliğe karşı zafer. 

Papa 12 ncl Ple, buglin ıstirap al
tında inllyen beşeriyeti takdis ede -
rek sl.lzlerlnl bitirmiştir. 

noktasın an er a va ç n e en . 
surlann izalesi ıçln mıntakalann l:ı 

iyi yapmo.k için lilzumlu tedbir ve tıuıyonlarla irtibatında bazı tAdmcr 
lmklınla.rı bir an için dahi gözünden yapılnrak kısmen izale edilecektir. 
ayırmadan çalışmakta ve emniyetli Bundan başka harice verdiğimiz mal
surette bu ynlun içinde yürümekte - z:eme sipaı·iııleri de peyderpey gel -
dir. nwkto olduğundan bunların derhııl 

MilU mUdafaa meselesinin bUtün montajları yapılarak bir kısım lhtl
ruhu, bu nonnal takat ve kudretle- yaç daha giderilmiş olıı.('aktır. 
rin hiçbir zerresini boşa sızdırmo. - İmal~ thane ve fabrikalarımızın 

DtlNYANIN EN ÇOK OKU.SA~ BİR 

tamir ve imal kabillyetlerlnl arttır
mak üzere esaslı tedbirler almış bu
lunmaktayız. Ötede beride muhtelit 
1:-tasyonlarda bulunan eski vagonla
rın malzemelerinden yllzde doksanı 
atölyelere nakledilmiştir. Geri kalan 
kısmı dıı en yakın bir istlkbo.lde a
tb1yelere nakledilecektir. Şimdiden 

bu kabil malzemeden lstltadc edil -
miye başlanmıştır. 

S E Y A H A T \'E M A C E R A R O M AN 1 

ROBENSON 
ADA S 1 

Sinemada ... 
Londranm z:eıı&'ln ve muhteşem salonlarından a)Tılarak... Çılgın 
denizlerde bir çok mUcndeledcn sonra ıssız bir adaya dUşen bir 

ailenin tabiatla ve vahşi hayvanlarla mücadeleleri ... 

FREDDY BARTHOLOMEW 

Deniz Ticaret mektebinin yüksek 
1 melttep derecesine çıkarılması için 
1 hazırl:ınan kanun ve projeler hazır
lanmıştır. Bu kanunlar yakında bil· 
yUk Millet Meclisine sevkcdilecektir. 
Diyebilirim ki, bu mektepteki talebe 
her noktadan çok iyi bir mcıılek se9-
mi' bulunmaktadır Bu talebelerin 
istikbali gayet iyi bir surette temin 
edilecektir. 

!stanbuld:ı ilk defa olarak bu bUyiık ·ı Urkçe sozlü filmi 
ÖNÜMÜZDEKİ O U M A matinelerden itibaren 

T AKSiM Sinemasında 
1 Vekil dUn bUtun gün tekrar Ve -
1 kAlcte bağlı müesseselerde meşgul ol 

-" 1 muşlar ve akşam Ankaraya hareket 
etm~lerdir. 

Vaşington, 2-4 (A.A.) - Bir· 
le~ik Amerika devletleri reisi B. 
Roosevelt'in önümüzdeki pazar 
gecesi Greenvich saati ile 2,30 da 
radyo ile ne§redilecek olan bir 
.nutuk söyliyeccği öğrenilmi§tir. 

Harp Vaziyeti 
Yazan: M. Şevki Yazman 
Şlmarayı kaybeden İtalyanla· 

rın şimdi A \'lonyayı tahkim et
tikleri anlaşılıyor. Fakat bu iki 
tehir ara!llDd& ancak SO kilomet
re mesafe baluaduğunıı cöre Yu· 
nan kıtaları bu mesafenin yanııını 
katederJerııe artık A \'lonya top
c:u ateşi altına gireceğinden ltal
yanlara milhlm hlzmetlcr göre
mCT.. Bu takdirde İtalyanlara ka
Jll('ak biricik liman Draç l8e hem 
ttalyaya ,·e hem cepheye A\'lon
yadan çok uzaktır. Şlmaranın kay 
bı hu bakımdan da !:Ok müblm -
dir. 

Ergfrl Uzerlnde Ud gUn M '\'el 

cereyan etmiş ,.e tafsllitı elimize 
g-elml' olan bir hava harbi ttaı -
yan ha,·a kun·etıerlnln kalite 
ltlharlle geriliği hakkında c:ok 
meraklı malumat vermektedir. 9 
lnglllz tayyaresi 50 İtalyan tay
yarcsllo c:arpıı:mnkta ,·e kentlile
rinin 2 kayıplarına mukabil ttal· 
yanlara 11 zayiat verdirmektedir. 
Bu hal gerek Arnavutlukta \ 'C 

gerekse şimali Afrlkadakl ttaı -
yan hezimetinin bilylik kısmını 

izah etmektedir. Zim bugtln!cü 
harpte en mühim rolleri oynıyan 
unsurların başında tayyare geli
yor. 

Şimali Atrlkada mukadder ~ 
lan ,.c beklenen ikinci tnglJl:ı ta
arru7.undan henüz haber yok. Bu 
arBCla lngtıız hava kuvvetlerlnlr. 
g"crideld İtalyan ha" a lislcrlnc 
,.eı ezcümle Blngazl el\'arında U.er 
ka ve Benlna ,.e Tohruk üslerine 
mlihlm darbeler indirdikleri ha· 
her \'erlllyor. 
Manş cephesinde tnglllz \l' 

Almanlar mUtekabHcn arada sı· 

rııda mühim hava akınları yapı -
yorlar ,·e düşman memleketleri 
içerisindeki sanayii Hı münaka
le yollarım tahrip, yaşama şart 
!arını gllı;lf!Ştlrml) e, mılnevi foıılr
ler elde. etmlye ~ışıyorlar. Bun 
lar bUtUn kış müddetince şahll 

olacağımız manzaralardır. lla\:ı 

hücumları ne duracak, ne do ge 
ı;en eylQldekl büyük ,·usatıerln. 

alacaklardır. Maku.t asli harekA
tın icrasına kadar l:ı.'açtır. 

---<>--

Polis Stajyerlerinin 
Maasları 

' Ankara, 24 (Telefonla) 
Dahiliye Vekaleti Polis mekte
bine stajiyer olarak gidenlere 
tam maa§ verilmesi için bir kanun 
proJesı hazırlamıştır. Stajiyerler 
şimdiye kadar maa§ olarak yal
nız 5 lira alıyorlardı. 

kadar satılan meskenler, zlraate mah 
sus arazi, toprak mahsullerlnı hazır
lıyan imar ve tasfiye eden veya 
faaliyeti toprak mahsulleri ile alA
kalı hulunan her türlU imalAthane 
fabrika ve mUmaslll gayri menkul
lere alt borçların bakiyesi hakkında 

General Vaval 
Oiyorki 

<Batı ı incide) + + 

tir. 

Zafer Nes'esi 
icinde 

1 
(~ı ı lnt ldtı) x 

rak bitirebiliriz. Kezalik lngiliz 
milletinin muvaffakıyetsizlikler demektedir: 
karıııındaki cesaret ve sebatına Kadın ve erkek bütün Türkle· 
ve bütün imparatorluğun hürriye. rin Yunan ordusuna karıı duy· 
tirnizi ve ananelerimizi tehdit duk.ları muhabbet tezahürlerinr 
eden tecavüz ve tehlikeler karşı· ıahıt olmaktayı~. • 
sında nasıl bir mukabil hamlede 1 •• Y.~nanlılar .hıçbı~ zaman nan 
bulunduğuna bakarak da iftihar ~orluk ~tmemıııle!dır. Zaı_nanı ge 

d b ·1· · lınce mınnettarlıgımızı ıspat et· 
e c ı ırız. . . b "l •. 

Orta prkta yalana, istibdada mesını •1 ecegız. • 
ve vahşete karşı harp eden müt- , 92 Zabıt, 677 Nefer Esır Alındı 
tefik kuvvetler de bulunmaktadır. Atinn, 24 (A.A.) - Yunan 

Hür Fransa, Polonya ve Çe- orduları başkumandanlığının dün 
koslovakya, sizi selamlarız. ak~am ne~rettiği 58 numaralı teb-

Çok eskiden tesis ettiği de- !iğ: Mevzii harekat dün de mu· 
mokrasiyi ve hürriyet prensipleri- vaffakıyetle devam etmiştir. Hi
ni müdafaa ederken düşmana rrutra iıgal edilmiştir. Çember içi
müessir bir darbe indiren cesur ne alınan 141 inci siyah gömlek
müttefikimiz Yunanistanı da se- li taburu teslim olmuııtur. Bu ta· 
lamlarız. bur 29 ııubay ve 677 erden mü-

Herkese, geçm~teki günler için rekkeptir. Jkinci Bersaglieri ala
hararetli teşekkürlerimi ve istik· yının ikinci tabur kumandanı da 
bal için en iyi temennilerimi su- kurmayı ile ve birçok askerle bir
nanm. Nihni zafere kadar bera· likte esir alınmı~tır. Elimize pc:k 
her mücadele edeceğiz. O gün, çok harp malzemesi geçmiştir. 
müdafaa ettiğimiz prensiplere la- , Himara Nasıl Zaptolunılu? 
yık bir dünya kurmak için büyük Atina, 24 (A.A.) _ Evvelki 
bir gayret sarfetmek lazımgele- gün Himaraya giren Yunan kıta
cektir. . .. . . lan, oehrin §İmal kısmındaki te-

Bu prensıple.~, .. h~rrıyet, ha~ı- peleri günlerdenberi i5gal etmiş 
kat, sulh ve husnunıyet prensıp- bulunuyorlardı. T opçı.. ı-uvvet!e-
leridir. . ri, sahıli tpkip eden yolu ateş al-

Akdcnız donanması başkuman- tına alınıştı. Yunan kuvvetlen:ıın 
danı A~i~al Cunningham il~ orta şehre girmesi, İta1yan kuvvetlcn
ııark İngılız hava kuvvetlen baş· nin bazı mevzileri muhafaza el· 
kumandanı hava mareşali Long- meleri yüzünden gecikmiştir. 
more tarafından da ayni mealde . J 

·1 ·· d ·1 · t" Hımara. talyanlar tarafından 
mesaJ ar gon en mı§ ır. I hk" dn . b" h Kahire, :.:4 lA.A.J _ urta şarkta- ta ım e ı mı§ ır attın cenup 
ki !ngiltz hava kU\'Vetleri umumi kn müntehasında bulunmaktadır. Bu 
rargll.hı tarafından dün akşam neş- hat Ohri gölüne kadar uz:ınmak
redllen tebliğ: 1 ta ve ltaly~nların ikinci_ müdafaa 

21 ilkkft.nunu 22 llkkAnuna bağlı- hattını teııkıl etmekte ıdı. 
yan gece, Bingıızi civarında başlıca 1 Bu hat, <inha bundan birkaç 
yardımcı hava mcydanlo.n olan Ber gün evvel bazı noktalarda yanl
ka ve Benlna tayyare meydanları • mıştı. Himaranın alınması İtal
bombardıman tayyarelerimiz tarafın- ı yanların, yolu kapanmış olan sağ 
dan şiddetle bombalanmıştır. cenahlannın dayanmasını güçleş-

Avcı tayyarelerimiz bUtün gün ı tiren ve Yunan kuvvetlerinin sa
dcvriyc uçuşları yapmışlardır. Bu u- hil boyunca ilerlcmc:sini kolay
çuşlar esnasında dUşmanın bir s. 75 la§tıran bir amil olmu~tur. 
tayyaresi düşUrUJ~~ştür. Diğer bl- Sekiz Düşman Tayyaresi 
rlnln de tahrip edıldıği zannedilmek- n·· .... ld"" 
tedlr. UJUl"U U 

Barcl" Bo bardırnam Devam Londra, 24 (A.A.) - Cenu 
aa mEd. bi Arnavutlukta, Ergiri üzerinde, 

ıyor l ·1· h k 1 · Kahire, 24 (A.A.) - Trablusgarp ngı ız ava ·uvvet erme mensus: 
çö!Uude Bardla civarındaki mev·zUe- dokuz avcı ta.yyaresi ile 50 d~ıı 
rlmlzl takviye için mUtemndlycn ge- man tayyaresı arasında çok şıd 
len yardım kıtaları ile topçumu:z;un detli bir hava muharebesi olmuş· 
fasılalı bombardımanındıı.n başka tur. Adetçe beşe karşı bir nisbe
knyda deter bir .,ey yoktur. tinde zayıf olmamıza rağmen, se-

Trablus Limam Bornbardenan kiz düşman tayyaresi muhakka~ 
Edildi surette düşürülmüştür. Diğer üç 

L dra 24 (A.A.) _ Ami- düşman tayyaresinin de tahrip 
on ' d"ld·- · h · 1 k d rallık dairesinin tebliği: e ı ıgı ta mın o unma ·ta ır. 

Akdenizdeki başkumandan-
lıktan fU malfunat alınmıştır: 20 
ilkkinunu 2 1 ilkkanuna bağlıyan 
gece, donanmaya m::nsup tayya· 
relerimiz şimali Afrikada Trab
lusgarp limanını bombardıman 
etmiflerdir. Bu hücum son dere· 
ce muvaffakıyetle yapılmıştır. 
Rıhtıma müteaddit isabetler vaki 
olmuştur. Antrepolarda yangınlar 
çıkarılmıı ve bunlardan bir tane· 
ıinin berhava olduğu görülmüt-
tür. 

---<>-

Zeytinyagı ,Tutün ve Çuval 
Mubayaası Sermayesi 
Ankara, 24 (Telefonla) - Evvelce 

yazdığımız: veçhlle hUkQmet nflmına 

mUstahs!Unde:ı doğrudan doğruya 
mal mUbayaa etmek için muhtellf 
devlet mUesseselerlne tahsis olunan 
paralar Ticaret Vekll.letlnin direktif
leri dairesinde tevzi etmek üzere Zi
raat Bankasına mezuniyet verilme
si hakkında Uç ltnrarnamc neşredil
miştir. Bu lmrarnameler bugünden 
itibaren mer'iyet mevkllne girmiş

tir. 
Kararnıımelere göre hUkflmet nA

mına Ziraat Bankası bir milyon li
raya kadar zeytinyağı, yerli tUtun
ler Türk Anonim Şirketi ve Ti.lrk 
tUttln llmitet iki milyon Jlrayn ka
dar tntnn, ve R}Tıca iki milyon lira
lık çul, kana'1çe ve sicim mübaysa 

edilecektir. ' 

Amerikanın Yeni 
Vişi Sefiri Geliyor 
Norfolk, 24 (A.A.) - Amerikanın 

yeni Vişl bUyUk elçisi bugün c:"lusea
loosa> kruvazörU ile Avrupaya ha . 
reket ctml~tir. 

Paten Laval'in Kabineye 
Girmesine Muarız 

Nevyork, 24 (A.A.) - Ber· 
ne" den Nevyork Times gazetesi
ne ç

0

ekücn bir telgrafta §Öyle de
nilmektedir: 

Almanlar, Laval"in tekrar ka
bineye girm•i için Vichy hiiku
metini ikna etıniye çalışmokta
•ırlar. Fakat Mare~o.1 Petain bu 
talepleri istifa tehdidinde bulun· 
mak surctile reddct:-nİjtir. 

-o--

Dr. Göbbels de Bir 
Nutuk Söyledi 

Berlin, 24 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Almanya propaganda naıın 
Dr. Göbbels ve refikıısı, nezaret 
salon\nrıııda, n.aııyona! aoıyaliıl 
içtimai yardım leşkil~lının hai.;:. 
makta olduğu çocuklar ve anne· 
leri için ananevi Noel tn?laııtw 
tertip etmitlerdir. 



ide kcn 
Kırk 

kat sö 
dırdı ; 

lar gtb 
leri ya 

Ey 
göster 
ni sev 
adetin 

mck? 
Türk 
ba.,ıuı. 

mını 

muzu 
seliY 
ıer, 

kcna 
sular 
kanlı 

bu d 

lan 
lcr 
San 
yUk 
duy 

bU 

nU 
dl 
re 
k\ 

öt 
r 
dı 

s 
k 
g 
b 

t 
t 

4 ----------------------- ---------VATAN------------ --------- ---------- -- 25 - 12 - 940 

Şikagoda Bir Gangsterden Bir Ders Aldım 

Gangster Yatağında 
NelerGördüm, Nelerİşittim 
Gangster Denilen Bu Şehir Haydut

larının Kendilerine Mahsus 
Yüksek Ahlak Te la kkileri Var 

1 
Yazan: Nusret KOYMEN 

8 A G -BAHCE -TARL A 
Krizantemin Son Günleri 
Bu Günleri, Hele Erguvani, Kahverengi ve Beyaz 
Çiçekli Çeşitler İçin Marta Kadar Uzatmak Kabildir 
Mevsimin en §ık, en sevimli 

çiçeklerinden olan krizantemle
rin son çiçekleri de açmak üzere
dir. 

Bu çiçeklerin en ziyade korktu
ğu §ey yağmur ve kardır. Bu iti

' barla krizantemlere kışın daha 
uzun müddet çiçek verdirmek vı: 

1 

açılacak çiçekleri uzun müddet 
yaşatmak arzu edenler, bunları 
saksılarda veya yarım gaz tene· 
kesi içinde yetİ.§tirdikten sonra 

l yağmurlar başlar başlamaz hep• 

1 
sini siperli, yağmur ve kar tutmı· 
yan sakaf altına sıralamalıdır. Bu 
suretle fidanlar marta kadar çi
çek verirler. 

. . .. 

Ermenileri K imler 
NiÇi N 

~-veNası/Aldattılar ? 

İlk Nifak Tohumunu 
Saçan: N ERSES 

Anlatan: Pantlkyan - Yazan: M. Sı ır 

Mühim lf-;ıaatmı seri ~'117.llar hıı- gin, ecnebi devletlerden bir çu •unun 
llnde neşre 2S Kanunuevvel tn- muavenet ve himayesini temin ıı rnu 
rlhli sayınında başl:uhğımıı vaffak olduğunu söyllycrek alı! ·ı -
Pantlkyan, o yazıda Tll.rklye er- yordu. Aldanmıyanlan da, h-'.·haııg 

menllerlnln son asırdaki vnzlye- bir komiteci gibi tabanca ve karna 
tini anlatmı'l tı~tuııu~·nrdu. göstererek ölllmle değil de afo • ı .: ı. 
Pantlkyan bugünkll yazıda llk lstiklo.Je kavuşmak ilzere buluna ı er 
nifak tohumunu ııaçan !llenıes'ln meni cA.mlasından kadro harici b. ın· 
kim olduAunu anlatmaktadır. kılmakla korkutuyordu ve açılma -
Okuyueularımız gı-lecek yazıda sından çekinilen ağızları kapat• -
b~ka birisinden, Patrik ~lıgır- yordu. 
dıç Harimyandan bahııedlJdlğlnl O günOn ermenilerl, bugünün zlh· 
göreceklerdir. niyeti ile aptal addedilecek kadar sal 
Çarlık Rusya.sındaki ermeni tılar. Papazlanru, lsanın yardakçı -

Kalakigosluğtında Ncrses adında bir !arz sayıj'Or, şair, alim geçinen sJyn • 
hain vardı. Rusların siyasi bir Alet set şakşakçılarını da birer rehber 
gibi çalışıyordu. Hattfi, o zamanını sanıyorlardı. Her dediklerine inanı· 

topladığl büyük bir ermeni kuvveti- yor ve onlardan korkuyorlardı. 

Krizantemler soğuk-tan kork
mazlar. Yalnız kar ve don ahın· 
da bulundurulmaması 18..zımdır. 
Zira o zaman fidanın kökleri ve 
gövdesi üşüyebilir. Bu halde de 
kalırsa çiçeklerin beslenmesi iç.in 
topraktan gıda alama.dar. 

1 
in başına geçmek, Rus- İran ccn - İnanınız buna. Anadolu ermenilcrl 

~ gine iştirak etmekten bile çeklnml- ermenlllklerinln ve ermeni dlllnin bi· 

Kibar Gangester iki polisin Ol'tumda merkeze götiirülÜyor 

Şlkagonun Gangster (1) yatatı o- kada Hlpokrat'm yemininden daha 
lan sokağına gidiyorduk. Arkada.şmı kuvvetidir. (5) Yeminine hulfeden 
sa.bık bir Gangsterdi. İşler kesat git- doktor bugün Amerika şehirlerinde 

mlyc brujladığı zaman şehir dertle • pek çoktur; fakat tlireelne hulfeden 
rini tetkik eden bir içtimai ilim mü- Gangster yok gibidir. 
csseseslnc tetkik memuru olarak gir - Gangsterler sokağında o kadar 
mişti. Bu müessesenin başında bulu- çok Gangster görmedik? 
nan değerli dostum Clüford Shaw - Gangsterlerin en çok olduğu sc
bu zatı Şikagod:ıki tetkiklerimde ba· ne 1929 kll. O zaman bu sokağa gel· 
na yardımcı tayin etmişti. seydinlz meyhanelerde girecek yer 
Sokağın başındaki meydanlıkta bulamazdınız. 

biri bir .şeker ııandığı şekil ve cesa • - Peki, şlmdi bunlar ne oldu? 
metinde bir tahta kutu, diğeri bir - Çoğu iş gUç sahibi oldular. 
sandalya üzerine çıkmış iki hatip Bazıları da (gülerek) içtimaiyatçı 

heyecanlı sözler söylUyorlardı. Va - oldu (Kendısini ima ediyordu). 
kit akşamdı ve gUzt>l bir mehtap lAm İ7'Aha deva.m etti: 
b:ılann ışığlna eklenerek etrafı iyi· - Gangsterler arasında çok zeki 
ce aydınlatıyordu. Heyecan dinliyen· 
lerden ziyade hntipicrde idi. Dinliyen· insanlar vardı. Daha doğrusu çoğu 
ter dalma değişen ve yenilenen bir ı;chrln keşmekeşi içinde yolunu kay
kalabalıktan ibaretti. Biraz uzunea betmiş ytik~k istidatlardı. Bunlar 
duranlar: ufak gruplar halinde tcşkUfltlanma-

- Yahu bunu demin eöyiedindl... daki büytlk içtimai kudreti sezmiş -

Gibi müdahalelerde bulunarak ha- lerdl. Bu kudreti, iyi ~kilde kullıın
tıplerle şakalaşıyorlardı. 

En çok dayanıklı çeşitler arasın
da marta kadar çıçek verenler 
erguvni, kahve rengi ve beyaz 
renkli olan çeşitlerdir. Çiçekleri
ni vermiş ve artık bir daldan ve
ya gövdeden ibaret kaimi§ olan 
krizantem fidanlarını halile bırak. 
mamalıdır. Eğer öylece bırakılırsa 
ilkbaharda fazla sürgün yapa
maz. Bunun için çiçekleri kesil
dikten sonra fidanları da toprak
tan 1 O - 1 5 santimetre uzunlu
ğunda budamalıdır. Bu zaten fi
danların altındaki gözlerden şu
battan i{ibaren yeni sürgünler çı
kar. Çıkacak olan her sürgün ye· 
ni bir fidan getirmiye elverişlidir. 
Bu suretle bir fidandan 8 • 15 
fidan elde edilebilir. Bu sürgünle
rin ber birini ıubatta birer birer 
itina ile ve gövdenin kenarından 
çıkarmak suretile çıkartmalıdır. 
Bunların yapraklarının yansını 
kesmeli, sap kısmını da hafifçe 
yardıktan sonra çeliklemelidir. 

Çelik için kullanılacak h arç 
iki kısım dere kumu (lil) ve bir 
"1sıın çürümüş yaprak gübresidir. 
Çelikler yarısına kadar bu harç 

ıçıne sokulmalıdır. Bunun en iyi
si tahtadan kasalara harç doldu
rularak çelik yapmaktır. Came-

kanı olan bu işi camekanda yapa
bilir. Camekanı olmıyan da açık· 

ta bahçenin bir tarafında yapar. 
Köklenen çelikleri martın on 

beşine doğru §aşırtma etmelidir. 
Bu iş ayni harca fakat her bir 

çeliği ayrı ayrı dikmek-ten ve bü
yümesine itina etmekten ibaret-

tir. İkinci §B.§ırtma, nisanın on be· 

şine doğru yine tek tek fakat 
harçlı bir toprağa yapılır. Bunun 
için de bir kısım ince kum fki kı· 

sım bahçe toprağı ve bir kısım çü
rümüş beygir veya koyun güb
resi kullanmak lazımdır. 

Fidanlar gelişince saksı ve te
nekelere alınır. Bu da mayıs son
larına doğru olmalıdır. O zaman 
kullanılacak harç kuvvetli gübre
li bir harçtır. Bu da bir kısım çÜ· 
rümüş gübre, bir kısım yaprak 
çürüğ_ü ve iki kısım bahçe topra
ğıdır. Eğer güvercin gübresi teda. 
rik edilir ve bundan çıkarılacak 
ıerbet ile çiçekler goncaya geldik· 
leri zaman haftada bir defa sula· 
nırsa büyük çiçekli krizantem ye· 
.tiştirilmiş olur. 

Hatiplerden biri hıristiyanlıktan, 

dığerl komünizmden bahsediyor -
du. (2) 

Gangsterler sokağına girdik. 6ö -
UnUşte diğer sokaklardan hiçbir far 
kı olmamMı insanı sukutu hayale 

mak için bütün yollar polltıkactlar 

tarafından kap:ıtılmış olduğundan fe 
na yolda kullandılar. 

Şikagonun Gangate.rler aokağmda 

bu sabık gangster ve ltıhik içtlmal

yatçıdan aldığım içtimaiyat dersini 

ve bu dersin önümde açtığı görttşU 

( TURF AN DA Çil E K J 
uğratıyordu. 

Arkadaşım birkaç senedir ilk defa 
buraya geldiğini söyledi ve benden 
rica etti: 

Burada eski tanıdıklara rast 
g lect'ğiZ. Şimdi ne iş yaptı_ğımı ta
bıt söylemem. Rica ederım, siz de 
11ı.mdiki işıme dair bir şey ağzınızdan 
kaçırmayınız. 

Sokağın iki tarafına yan meyha· 
e kahveler sıralanmıştı. Kaldırım

lar tenha idi. Kahve • meyhanelere 
sirip çıkanlardan başka bir blz var 
gibi idik. Arkada;mn eskiden mUda
\1m olduğu bir meyhaneye gireceği
mizi söyledi ve 'önüne gelmiş bulun· 
duğumuz bir kapıyı lttı. Blz girerken 
çıkmak Uzere hazırlanan bir adam 
arkadaşımı bllytlk bir memnuniyetle 
selılmladı: 

- Nerelerdesin, yahu ... 
Arkadaşım da aynı heyecanla mu

kabele etti ve beni yeni bir tanış o

larak takdim cttL 
Eski arkadaş bize içki ikram etti. 

oteden beriden konuşuyorduk. Ko -
nuşma daha ziyade i!fSi.Zlik mevzuu 
etrafında dönüyordu. Artık eski iş

ler kalmamış. Ştmdl, içtimai yardım 
tcşkllfitından aldığı para ile geçini
yormuş: 

Fakat, dedi, bu iyi bir iş değil ; 

bir iş yapmadan para almak insanı 
tembelliğe alıştınyor, insanın ahltı

kıru bozuyor. Onun için bu hafta ken 
dlme bir iş bulacağım ve cdol> (3) 

· ımıyacağım. 

Meyhaneden çıktığımız zaman ar
<(adaşıma bir Gangster'ln bu ahlAk 
teltıkkisine şaştığımı söyledim. Cid
diyet ve gururla. cevap verdi: 

- Hiç bir Gangster hak etmediği 
parayı almaz. &adaka kabul etmez. 

Kendisi şehir dertlerinin bir tet -
klkçisl olduğu için izah etti: 

- Şehirde oturanlar içinde Gangıı
terler kadar sıkı ahıa.k kaideleri olan 
lar yok gibidir. Bımlann ah!A.k teHl.k
kUeri ce.mlyetln ahlO.k telAkkllcrlne 
uymıyab1llr. Fakat bu umumt ahlA.k 
telA.kkllerine kaç kişi riayet eder? 
YapUğımız tetkikler şehirlilerin ço
ğunda iki şahsiyet olduğunu gö.steri
yor. Blr tarafta tel'in ettiği bir ha: 
reketl öbür tarafta k~disi en kesif 
rurette yapıyor. Gangııtcrler ise ga
yt't sıla blr arkadaşlık bir cGa.ng> 
(4) havıısı içinde yaşarlar. Araların

da bir tcsanUt vardır. Birbirleriyle 
dalmt temas halindedirler. Bu gang 
hayatı bir takım kaideler doğurmuş 
tUr. Ganglar'ın tUrcsl bugün Ameri-

hiçbir profesör veremezdi: 

Şehrin ke~mekeşl içlnde nice isti

datlar yıkıcı bir şekilde, veyahut bo-

Turfanda çilek yetiştirmek iıti
yen çilek meraklılarına yeni biı 
wsul tavsiye edeceğiz. Yalnız tur
fanda çilek için her cinı çilek el
veri§li değildir. Avrupanın çilek 
çeşitleıi arasında 5 - 6 iyi çeşit 

şuna, akıp gidiyordu. Buıılan kur - vardır. Bunlardan h erhangi birin~ 
yetiştirmek mümkü!ldür. Ancak 
bu sene Bursada, lıtanbulda ve 

tarmanın e.ım insanların kUçUk ya

şama grupları halinde teşkllltlanma-
sı idi. Meslek teşkllA.tı bunu temin e- frenk çileği adile piyasamıza ge-

tirilmiş olan büyük meyvalı (lok 
demiyordu. ÇünkU meslek teşkHtıtı ma} çilekleri Avrupa çeşidi 0ı 

mak üzere günde iki defa fideleri 
havalandırmak için cereyansız bir 
taraftan hava verilmelidir. Çiçek. 
lerin silkmemesi için çiçek zama· · 1 nında bol ıu verilmemelidir. Yal
nız fidelerin susuz kalmamaları 
için hafifçe ve ılık su ile sulamak 
faydalıdır. Çiçeklerin bollafması 
ve fazlalaşması için saksıları her 
gün güneş gören cam tarafına çe. 
virmelidir. Meyva bağlayınca 

hayatın yalnız kazanma kısmını ihti- makla beraber turfanda yetişti 

va eden, mensupları arasında. yüz ytl rilmesine o kadar müsait değildir. 
ze sık temas temin ctmlyen tek ta- En iyisi Arnavutköy çileğini ye

tiştirmektir. Fakat Arnavutköyü
nün halis (Osmanlı} çileğini seç· 
melidir. 

ra!lı bir teşkiltıUanma idi. 

Bu ıçtlmal teşkilfitlanmanın en 

gtizel enmUzecl eski İstanbul mahal
lesidir. 

... .... 
Şurada burada (Osmanlı) çile

ği diye satılan çilek fideleri haki-
Şlmdi Amerlkada şehirde mahalle ki Arnavutköy çileği olmıyabilir. 

•vpıa(!;ı ıyıce harman ederek ka· 
nıtırdıktan sonra bu şerbetli s~ 
çamur haline gelinciye kadar su
lamalı. Yine kendi haline kuru
mıya bırakmalı. Beş altı gün için
de kurumuş olacak olan bu harcı 
ikinci defa şerbetle suluyarak 
kendi haline terketmelidir. 

ve kırda köy (Amerika ~biriyle En iyisi daha erken çilek yetişti
komşuluk) teşkll!tlanmasına doğru ren ve Ereğliye gönderilerek ora. 
kuvvetli bir cereyan doğmuş bulunu- , da yerlCJmiş bulunan Arnavutköy 
yor. çileğinden fide seçmektir. Bunu 

Yeni TUrkiyenln içtimai inşasında da tanıdık bir c;ilekçiden tedarik 
«mahalle> çok ehemmiyetle gözönUn- etmek mümkündür. 
de tutulması lcabcden bir mevzudur. Çilek fidelerini temin ettikten 

Şehlrleıimiz sUratle bUyUyor ve sonra bunlara yapılacak ameliye 
Bundan sonra karanfil saksısı 

denilen saksılardan tedarik etme
li ve saksının dibindeki deliği bir 
saksı parça.sile tıkadıktan sonra 
hazırlanmış ve iyice kurumuş olan 
harcı içine doldurmalıdır. Bu su· 
retle saksıları ve toprağı hazırla· 
dıktan sonra çilek fidelerini kök

lerinin uçlarını ve çürümüş kök
lerini makasla keserek her saksı
ya 2 • 3 fide dikmelidir. Hafüçe 
sulanan fideler toprağa iyice yer· 

mahalleler kaybolup gidiyor. ıunlardır : 

(1) «Ganpter:o Amerlkada şehir
lerde teşkil edilen haydut l.'Wllpnn
yalarına mensup kimselere verilen i
s imdir. Bunlar stlAhlı k~çılık, ka
sa soyguuculuğu, ntlam kaçırma, es
nafı haraca kesme gibi işler yapar
lar. Sinemada görlileııler mubaliıgalı 
olmakla beraber esas lttbariJ·lc sekiz 
nn eeoe evvelki Amerika için doğru
dur. Bugün Gangsterler çok a.Wmış
tır. 

(2) Londra'run meşhur Hayd Par
kmda olduğu gibi bumda da isteyen 
1 tedJğt mevzu Ur.erinde halka hitap 
edeblllr . Amerlkada bu hatiplere 
cSabun aaııdıtı notukı;nsuı> derler. 
~bun ııandığı bizdeki ~ker sandığı
na tekabül eder. 

(S) tı:tımai yardım llııteslnde olan 
iş izlere verilen paraya Amerlkada 
cdol ı> derler. 

(!l) Gang kelimesinin mAnası t'eml 
yet.çe makbul olmıyan bir işi yapmak 
için bir araya toplanm ış insanlar 
demektir. Gangster kelimesi de, gsng 
mensubu mAnruıma, bundan yapılır. 

(6) Hlpokrat yemini doktorların 

diploma alırken, liğrendlklerl mesleği 
insanlığa hizmet için kullalllM'akları 

na dair edilen etraflı bir yemindir ki 
meııleğln bir 1 tfsınar vasıtası yapıl
maaım menetmeyl l8tihdaf eder. 

Toprağın hazırlanması : Buğ
day toprağı denilen kumızı killi 
topraktan veya tuğla yapılan sa· 
rımsı killi topraktan bir küfe do· 
lusu almalı, ince toprak eleğin· 
den geçirdikten son ra yağmurıuz 

l~ip oturduktan sonra bunları en 
mu§ olan küfenin dörtte biri ka· fazla ışık gören camekanlara ve
dar olmak üzere dere veya çay- ya camekanlı sofalara yahut üze
lann kenarlara yığdığı ince kum ri camla örtülü kasalar yerle§tir
veya milden tedarik ederek onu melidir. 

da 5 - 6 gün kapalı yerde kuru- Sakıılann bulunduğu yerin ha
ınıya bıraktıktan ıonra yine ayni vası 15 • 20 derece arasında ol· 
toprak küfesinin dörtte biri ka- malıdır. Bu suretle fideler yeni· 
dar olmak oartile iyice çürümüş den kökle§miye ve eürmiye baş· 
ve eskimi• güvercin gübresi teda· 
rik etmelidir. larlar. Toprağı her haftada bir 

Bu gübrenin taze olmamasına muayene etmeli ve kurumasına 
dikkat etmelidir. Bu gübreyi bir meydan vermeden azar azar, fa
gaz tenekesine koymalı ve ten e- kat haftada iki defa hafifçe sula
kenin ağzına kadar üzerine su malıdır. Saksıların sürgünleri gö· 
doldurmalıdır. Tenekenin ağzını rülmiye ba§layınca güneşli hava· 
hava almıyacak surette örtmeli· larda öğle üzeri yarım saat kadar 
dir. Bu gübre 1 O • 15 gün kadar (rüzgar ve hava cereyanı olm<\
böylece bırakılacaktır. mak şartile} havalandırılmalıdır. 

On beş gün sonra gübreyi sÜ· Bir buçuk ay içinde fideler kuv· 
zerek husule gelen koyu renkli vetlenmiye başlamış olur. 
gübre şerbetini başka bir yere ak- Çiçek goncaları gözükmiye 
tannalıdır. Bun<lan sonra kum ile 1 başlayınca biraz daha sıkıca ol-

bir yere sermeli ve öylece 5 • 6 
gün bırakmalıdır. Toprak fazla 
rutubetini kaybedeceii için kolay
lıkla kullanılır. Toprak doldurul-

meyvalann kızarması için de ay· 

ni suretle fidelere bol gün~ te

min etmek lazımdır. O :zaman kı
nrmış olanlan kopardıkça kızar· 

mamı§ olanları da güneı tarafına 

çevirmek lazımdır. Meyvaları 
toplanmış olan saksıların fideleri 
artık bir iş göremez. Ertesi sene 
için yeniden taze ve yorulmamış 
fide tedarik etmek lazımdır. 

Namık K malin 
Hey ke li 

Ankara, 24 {Telefonla) -
Namık Kemal gecesi münasebe· 
tile dün ak§am Halkevindc ya
pılan mera.simi müteakıp isminin 
bildirilmesini istemiyen bir albay 
meraımıde söz söyliyen Behçet 
Kemalin yanına gelerek Namık 
Kemalin. heykelinin dikilmesi 
için para toplanmak üzere Hal
kevinde olanlara bir teklifte bu
lunulmasını ve bu teklif yapılır 
yapılmaz kendisinin derhal 1000 
lira takdim edeceğini bildirmiş· 
tir. 

Halktan para toplanması for· 
malitelere l\fguıl olmadığından 
böyle bir teklifte bulunulmamı~ 
ise de Ankara münevver muhi· 
tinde Namık Kemalin heykeli 
dikibmesi hakkında kuvvetli bir 
cereyan vardır. Albay faaliyete 
geçilir geçilmez taahhüdünü ve· 
recektir. 

Heybeli Sanatoryomu 
Bundan evvel, Maarif Vek!letinin 

Prevantorlum binasını ve tesisatın 

büy\lltcceğinl yazmıştık. lstanbul vı 
rem mUco.dele cemiyeti de Heybella 
la sanatoryomundakl mevcut dolt -
snn iki yatağıı blr buçuk ay zarfın

da altmış yatak Uflve edecektir. Ce· 
mlyct, ayrıca fakir halk için bir po
liklinik açacaktlr. 

1 

Yordu. 1şte, TUrkiyede yaşıyan erme· le cahUI idiler. Dalma tUrkçe görU· 
nllerin huzur ve rahatlarına, kazn.n şür, muhitlerini bir TUrk gözüyle gö-
dıklan mevki ve nimetlere, ılk ola- rUrlerdi. TUrkler gibi giyinirlt'r, )'e .. 

rak kem gözle bakan bu herif ol- ve içerlerdi. Hatta, o gUnlere kador 
1 muştu. O zamanki Rus idaresine ya- bir Türk gibi düşünürlerdi. İstanbı ' 
ranmak için Türk ermenilerl arıı.sın- ermenllerl de, irfan ve idrlk itıba'"' 

d:ı hlr Rus muhabbet ve dostıuğ'u ile Anadoludakilerlnden pek yUkSt · 
uyandırmak hevesine kapılmış v" değildi. Aralarında (Levanten) g~ 

1 

çalışmıya koyulmuştu. TUrkiyeye gi1 çlnen aileler pek az ve onlar da K 
derdiği <A-,ot> şe Korken adında il dıköy ile Beyoğlu semtler.ine mllnh3 
papasın uğtırsuz elleri ile, Türk er sırdı. Samatya ve Sulumanrp tırd 
menileri arasına ilk nifak tohumlar t'lli sene oturduldnn halde Galata·rı 

ı nı ııaçtınnıya muvaffak ta olmuştl' bllmlyen, Sirkeciye lnmiycn, Kapa•· 
Rusyadan gelen bu iki papasıı çarşıyı gcçmlyen kadın ve erkek er· 

Tllrk ermenUeıinl TUrkler aleyhlr meniler, o gUnkfi ermcnlllğln ekseri 
tahrike mAtuf olan faaliyetlerini, ' yetini teşkil ederdi. 
zamanın Atiyi iyi gören bazı ermen Münevver ve kibar zUmre men 
leri pek çabuk sezinlemişlerdi. Bun" suplıırı ekalliyette idi. Bunlann ara 
m!mi olmak istemişler, karşılıklı bl sınd::ı bUyUk memurlar, doktorlar 
faaliyete geçmişlerdi. Fakat, İstan belll başlı tüccarlar vardı. Faka 
"•ı'dakl Rus sefiri, bu muhalefeti ön- bunlar kendllerinden aşağı tabakaY 
liyecek tedbirler almak için el altm· mensup ermenllerle konuşmazlar, nıf 
dan çalışmıya başlamıştı. Az bir za- murlyet ve mesleklerinin icap etur 
man sonra, bu faaliyetler ilk mUsbc' dlğl işlerden başka şeylere karışnıııı 
neticelerini verdi. Rusyadaki Katagi lardı. TablJ, Padişahın gaza.bindi' 
ğosluğun TUrkiye ermcnlleri Uzerln çok korknrlardı. Kulluk ve sadakat 
de temin etmek iııtedlğl mtı.ne'l.1 mer 1erinaen ŞUJ1?11!yı "tl1llcıp oı ıı: ola h'" 

ellik tahakkuk etUrlledl. TürkJyede· ve hıırelteUerden sakınırlar Hele, yr 
kt bUtUn ermeni ldllııelerlnde yn.pı -
lacak ayinlerde, Katogiğos (Nerses) nl fikirli ermenllerlc temastan pt 
in C!e takdis ve ta.zim suretile zikre- kn!imırlardı. 
~llmesi, bir kararla ermeni Patrik- Bunun lçin, İstanbulda gizli ~al' 
hancslnce kabul edildi. şan lsUkltıl bezirgA.nları, mtinhasır 

1844 yılında, Galatadaki Ermeni cahil tabakaya musallat olmuşlar ' 
klllsesindo yapılan bir ayin esnasın- bunlar arasında taraftarlarını ger 
da, Katoglğosun ismi, husus! ve fev-
l<a!Ade merasim ile ilk olarak zikre· çekten çoğaltmışlardı. Bu zavaııııaı 
dildi. Bu lyin ile TUrklye ennenlle- yapılan telkin ve vaatlere inandık 
rlnln ruhant iııtıklA.llerine nihayet ve- larl için Çarlık Rusyayı, o zaman 
rllmişti. Rus Katoglğosluğı.ı artık res İngiltereyi kendilerine birer hfın 
mi bir merci telA.kki edilmiş, Türk er tanırlar, günUn birinde istlkllle it· 

menlliğlnin boynuna esaret halkası vuşturulacaklannı sanırlardı ve d 
geçirllm işti. 
ER)IENİ DlIDAKI.ARINA İLK tükleri hıUyanın zevklle el ve a\"\I 

stlRÜLE~ BAL larmdaJdlerini hep o yalancı rclıbC~ 

TUrkiye ermenileri, dudaklarına lere kapbnyor, her tekllflerini enı 
sllrillcn balın tesiri ile, ilk defa rakı sayıyor ve el kavuşturuyorlardı. 
içmiş ve kendinden geçmiş genç ve 
tecrübesiz sarhoşlara dönmüşlerdi. 

Papas (Aşot) la (Korken) in, kulak 
ıara fısıldadıkları istlkla.l mefkQre
slne, birer budala bönlilğ'(l ile inanıp 
knnıvcrmlşlerdi. Zavallı gafiller, al • 
datıldtklarınt, vMolunan tstlklAl uğu 
runa değil de, birkaç papas ile Uç beş 
komitecinin menfaatleri hesabına 
çalıştırıldıklarını fark bile edeme • 
mişlerdl. Tıpkı, esrar mUptel!ları gl· 
bl, bardak içinde gösterilen suyu der
ya ııanmışlar, beylik iddialarına, is· 
tikltı.l hUlyalarma dalmışlardı. 

O sırada, Rusyadn. mütefekkir ge
çinen dönük başlarla eli kalem tutan 
açlara da iş çıkmıştı. Bunlar yaz • 
dıkla.n kitaplar, mecmualarla TUrk 
ennenilerlne istiklfil fikirleri saçıyor. 
Türk düşmanlığı aşılıyordu. Bu ga
fil aldatıcılarma, Avrupa ve Ameri· 
kada tnhslllerlnl bitirmiş, fakat, he
nUz bir iş ve meslek edinememiş tec· 
rUbeslz gençler kapılmış, gflya onlar 
da istlkl!l mUcahedeslne atılmışlar
dt. Artık, TUrk ermenillğl çileden 
çıkarılmıştı. Hiçbiri aldabldığmı an
lamıyor, bindikleri dalın kesildiğini 
fıırkedemlyorlardı. Terennüm edl • 
len rntıstakil Ermenlstan şiirleri kar· 
ııısmda. akılları başmda olan, fakat. 
şahlanan ııtırUlere nisbetıe azlıkta ka 
lan ermenilerde döğün11yor, lnllyor. 
ne yazık ki, bu teşebbüsleri Osmanlı 
hükQmetlne haber vermek cesaretini 
hiçbiri gösteremiyordu. 

ÇUnkll, el altmdan yapılan tehdit
ler tesirlerini göstermişti, Türk mu
hibbi ermenileri bayağı ürkiltmllştü. 
Tethişçi komitenin başında Kirkor 
Minasyan adında Urfalı bir ermeni 
bulunuyordu. Bu adam. sert suratlı, 
eli sUll.hlı komitecilerden değildi. Bi
lllkiıı güler yUzlU, tatlı sözlü idi. Bil-
diğimiz komiteciler gibi, bu &.damın 
mahareti öldürmekte değil, kn. ı1ır
makta idi. Hayali de natıkası gibi 
çok kuvvetli olduğu için, o 7.a.tl" .:ıld 

cahil ermenllerin akıl erdir~ır.13·ece~I 

der ecede büyUk ve dört ba~ manur 
yalanlar uyduruyordu. İstanbul er 

menllerini, Anadolu ve Kafkas crıne

nlleri arasında istlkltu için umumt 

bir birlik kurulduğunu Ye bu birli-
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1 o Pik irVe Edebiy a t O. 

ve Himit Halk Edebiyatı Namık Kemal 
ve Folklor 

Trajedileri Arasında Bir Mukayese 
Yazan : Sabri ESAT Geçende yüzUncU doğum yılını kut

ltııadığmuz Namık Kemalle, onun 
~ dostu, hayranı ve şakirdi olan 
~bc:tUlhak Htmidin, tiyatrolarını 
illUka.yese ederken ilk göze çarpan 
llokta, bu iki şahsiyetin karakter 
ltiba.rne. Adeta, birbirine zıt ve e-

lerinin de ona bağlı olarak ayrı 
llıaııiyetıer arzetmesidlr. Cemiyetle 
llıllnasebetleri bakımından Kemal ls
hnkar, HA.mit Compromlste bir tıp
tl İki bUyUk ölllnUn blyoğrafilerin
dt, karakterlerinin ayrılığını göste
"ıı diğer vA.kıalar bir tarafa, yalnız 
tıı Vesika bu hususu açıkça göster• -
llıiye kl.fidlr. 

lilmıt, 1299 yılmda sefir olarak 
'°'1ıbay'a giderken Midilliye uğrar 
"t gece birkaç saat Namık Kemalle 
t&ruşur. O zaman ~ sUrgUn, bU
>Gk memura cSlz mlskinsiniZ> der. 
llızıt ormanlarında Çamlıca billbill
lettne hasret çeken genç şair, oradan 
lenderdiği mektupta cBen miskin 
lletıum sakinim. Stlkdnum ise daimi 
Getildir. Fırsatı düş&Un, görUrsUnUz 
~ hiddet ve şiddetim de vardll'. Ne 
bacet! Asarmım istibdada taallOJc 
'Gen cihetleri hiç te miskinlik eseri 

re.ıtermez. Zannetmeyiniz ki, ben 
'lıtn açtığınız yola gitmiyorum. Yo
~ o yoldur. Fakat ben yav~ gidi
>orum. Zira koşarsam düşeceğimden 
tlıı.lnim> diye cevap verir (Mek -
lıııııar, s. 9-10). Filhakika HA.mit, 
lıtyatrnın sonuna kadar sakin kal -
~. Kemalin tAblrile, lstibd&t, 
lııtınıeketln UstUne bir ckAbusu A.
~> şeklinde çökUlğü, yıllar ve yıl
'ttca devam ettiği halde o, cHiddet 
)e fiddetini> göstermek için bir tUrlU 
'fırsat> bulamadı. Hürriyetperver 
"erlerini, hllrriyet başladıktan son
!'\ n~retti. Bu, gUndUztin gUneş var 
~Ye bağıran adamın hakikatperest
hne benzer. Asarının istibdada ta-
lil~ eden • pek az - cihetleri, mis
~ değilse de, kızını sana söylUyo
~ gelinim 11en anla kabilinden, tari 
~. mecazın eski ve karanlık kisvesi
~ bUrilnrnUf, devrine hUrriyeU hay

~ yerde - bununla beraber e
~biyatm kA.rına olarak - yalnız kah 
~larınm ağzında kalmıştır. 
liıılbuki Namık Kemal, hayatında 

baıtikat ve idealini söylemek için 
~t> beklemedikten başka. eser-
1trinde. kahramanlarının eözllnU ke
~ek - ve tabii edebiyatın zararına -

Abdülhak Himit 
vatan, hürriyet, efkAn umumiye hak 
kında, zulUm ve istibdat aleyhinde 
pervasız hitabelerde bulunmuştur. 

Htmidln, saklanmak için kullandığı 
mecazları, Kemal, flkirleni daha a
çık, daha kuvvetli ve parlak gös
termek için istimal edel'. O, cMUbeı
rayım rica vU havften ... > derken, ken 
di karakter ve UslQbunu gayet iyi 
ifade etmiştir. Kemalin hayatı ve e
serleri bir bUtUn teşkil ettiği ve bu 
bUtUnUn bir tek mA.nası olduğu hal
de, HA.mit, çeşitli, birbirine uymaz, 
hattA zıt karakterler taşır. Ve ede
biyat baknnından Hı\mldin eserM!ri 
daha ziyade san'ate dahildir. 

Kemal, kendinin hem hata, hem 
meziyeti olan noktayı iyi sezmlştlr; 
HA.mide yazdığı bir mektupta: Ben 
edebiyata bin tUrlU hissiyat karıştır
dnn, der. Bundan maksadı cMA.şukal 
vicdanım> dediği siyasettir. Siya.set, 
yani cemiyet meseleleri ve ona bağ
lı olan şeyler. Filhakika Namık Ke
malin b~hca karakteri sosyolojik 
olmaktır. Zamanında, Osmanlı İmpa
ratorluğu, kendisine yiyecek gözüy
le bakan Avrupanın karşısında, var
lığından habersiz ,uyuşuk, darma da
ğın bir haldeydi; memleket harap, 
halk cahU, perişan ve iradesizdi. Ke
mal her şeyden evvel bunları gördU, 
göeterdl, fUUr uyandırdı, plAnlar, 
ldealltr tahayytll etti. İstibdat, bi

raz kalkınmak lııtiyenlerl eziyor, her 
tarafa kendi karanlığını hA.kirn kıl
mak 'istiyordu. Kemal. her insanın 
içinde bulunan aydınlığı, hUrriyeti 
göstermiye, onları bir araya topla-

mıya çalrftı. Fakat, daha bUyiik bir 
tehlike vardı: memleketi de, padişa
hı da, hllrriyeti de sllip sUpUrecek 
bir tehlike. Vatan, dört bir tarafın
dan ateş içinde kalmıştı. Bu zaruret 
kartısında Namık Kemal, vatanper
verlik edebiyatı yaptı; bir tek tip in 
san ıaznndı; kahraman. Bu kahra
man olümden korkmıyan, tereddüt 
etmiyen, ne anne, ne baba, ne kar-

i deş, ne karı, ne çocuk .. idealine mA.
ni hiçbir varlığı tanımryan, tabiatın 
bUyiik kudretlerine benzer bir in -
san ola.caktı. O kahramandan b&.!I· 
kasına ehemmiyet vermiyordu. Ke
malin blltUn eserlerinde bunun için 

Pedagoji Doçenti 

Bence halk edebiyatının ve umu
miyetle Folklorun tarihi, içtimai ve 
içtimai - ruhi tetkikler bakımından 
da ehemmiyeti btiytlktUr. Folklor de
diğimiz tetkik sahası sadece Folk
lorik malzemenin bir araya getiril· 
mesl ve tasnifinden ibaret kalacak 
olursa, pek çabuk, alelA.de bir kolek
siyonculuk zevkine lnkılA.p eder ve 
izahlara muktedir bir muhtar ilim 
değil, yardnncı bir ilim olmaktan 
bile uzaklaşır. Bence, Folklor saha-

bir tek tip vardll'. Meplrizon muaha- ama giren vakıa ve hldiselerin aaıl 

zenamesi, onun bu hA.klm fikrinin mAna ve ehemmiyeti bu ma~e 
edebiyatı için ne kadar dar bir zlh- sayesinde halk ruhunu yakından 
niyet teşkU ettiğini gösterir. Yine 

tanımanın mümkün olabilmesidir. oradan, Kemalin eserlerinin kahra-
manlarUe, kendi ..,ııaiyetini birbirine Halk, mücerret bir mefhum deftl • 
ne kadar karqtırdığı görUIUr. Bu dir; YLfıyan, kendine göre duygu, 
yazısı okunduğu zaman, Kemalin dUşUnce ve hareket tarzları bulu -
kUlll mA.na bakımından niçin büyUk nan reel bir .mAşerdir. Folklorik mal
edebiyat baknnmdan niçin zayıf ol - zeme aaydığmıız hA.diaeler ve vlkı
duğu çok gUzel anl~ılır. Fakat HA.-
mit, Hl.midin eserleri, bir tek kah- alar, bu mA.şerin hasaaıılyet, te • 
ramanm değil, ihtiraslarına, zaarı- fekkUr ve iradesinden doğmuş oldu
na, kinine, tA.bi otan, ttirlU tUrlU in- tuna. bir kelime ile blltUn bunların 
sanların ifadesidir. birer psikolojik reaksiyon telA.kkl e-

Hlmit, ö!Umden korkar, hayattan 
dilebileceğine göre, halk ruhunun en 

şikA.yet eder, ağlar, zevklerine, ihti-
raslarına kapılır, ne yapacağını bil- şaşmaz mUş'irleridlr. Darbımeseller, 
mez, tereddütten tereddUde dUşer. halk masalları, halk itikat ve bllgi
Kahrarnanları da böyledir. HA.midin teri, halk oyunları bu bakımdan tet

tiyatrosunun şahsiyetleri, bir tek kik edilince halkm psikolojik davra-
hiıı ve ihtirasla, hattı mUstakim üze
re gitmezler. lıkender, CihangirJlk 
ve L!lk ~tirasları arasında, Sum
nı, ~k, vatanperverlik, kardeş 

sevgisi, kıskançlık arasında dalga -
lanır. Aklın soğuk ve kalıplaşmış şek 
1i altında sabit bir karakter arzet -
mesl lAzttngelen Aristo bile, evvelA. 
tskenderin Cihangirlik ihtirasını ok-
4ar, müdafaa ederken, ölUmU, sefa
letleri gördUkten sonra cZater veya 
hiç> der. HA.midin bUtUn tiyatrola -
rmda hal böyledir, şahsiyetlerin için 
de daima bir çarpışma ve değişme 

var. Namık Kemalde ise kahraman, 
b&f}angıçtan sonuna kadar bir ka
ya kadar aert ve sağlam yUrtlr. HA.
midin eserleri, daha psikolojik ve 
bunun için idealden ziyade insana 
yakm ve sanat bakımından Kemalin
kine nazaran çok daha kuvveUldir. 

Mehmet Kaplan 

nışları tezahür eder. Bizde, yirmi yıl 
dan fazla bUyUk bir mikyasta yapı
lan Folklor araştırmaları henüz mal 
zeme toplama ve tasnif etme dev
resindedir. Pek yakın bir zamanda 
bu toplanan ve tasnif edilen malze
menin halk ruhunu tanımada birer 
tetkik vesikası olacağı A.şikA.rdır. 

Bu malzeme üzerinde evvelA, tarihi 
bir araştırma yapılarak Folklorik 
vlkıa ve hA.diılelerin zuhur devirle
ri teeblt edilir ve o devirdeki halkın 
içtimai bUnyesl de gözönünde tutu
larak bunların hangi hı\diııelere birer 
reaksiyon teşkU ettiği araştırılır; bu 
suretle halk dediğimiz mA.,erin içti
mai h6dlııeler karpsmdald davran19 
lan tesbit edilerek bu kUtle Psychla
me'nln mahiyeti öğrenilmiş otur. 

Dil iNKILABIMIZ ve 
11 SIPERI ŞEMSLi SERPUŞ,, 

(Türk Tarihi ) 
Konferansı 

Güneş Lekeleri 
lstanbul Üniversitesi Astronomi ilmi Yardımcısı 
Doktor G le is be r g, Üniversite Rasathanesinde 
Güneş Lekeleri Hakkında Yeni Bir Kanun Keşfetti 

İstanbul Üniversite rasathanesln· 
de yapılmakta olan nazari araştırma
lar sırasında geçenlerde güneş leke -
!erinin adedinin değişimi hakkında 

önemli bir kanun keşfedilmiştir. Bu 
kanuna dair mlfunat verebilmek için 
evvelA gUneş lekelerinin bazı husu
siyetlerini anlatmak l!zmıdır: 
Güneş lekeleri 330 senedenberi ma

lOm olmakla beraber hAlA muamma
larla dolu bir hA.dise teşkil etmekte
dirler. GUneş lekeleri çok mUtehav-

mllzcleld silkin maksimumunun fev
kalA.de yUksek olacağı bu kanundan 
çıkanlablllr. ÇünkU bu kanuna da
yanan hesaplara göre, .şimdiye kadar 
rasat edilmiş slkllerde reiatif sayı 

maksi.mumdan sonra vasatı olarak 
51 ay zarfında azamisinin dörtte bi
rine kadar azalmış iken hali hazır
daki siklde bu müddet en IC 83 ay 
sUrecekt1r, ve maksimumlardaki re
latif sayıların vasaUsi 100 iken önü 
mUzdekl silkin maksimumunda bu 

sayı aşağı yukarı 140 olacaktır. Bu 
itibarla Dk defa oluyor ki, güne';ı le
kelerinin adedinin inkl~ı önceden 
tayin edileblJlr. 

Dr. Gleisberg, keşfettiği kanunu 
Londrada çıkan bir arsıulusal .. t ... o
nomi mecmuasında astronomi d lııı

yasına bildirmiştir ve önümU .. .i •ki 
cuma gUnU TUrk fizik! ve tabil ilim· 
ler cemiyetinin toplan~ında jı1 bu, 
kanun hakkında malılmat verec~ <-J 
tir. 

vildir; bir güneş lekesi birdenbire =======================-==ıı==-=== 
doğar, bir mUddet büyUdUkten son- TEN K J D .• 
ra küçUlmlye başlar ve nihayet ta-
mamen kaybolur. GUneş lekelerinin 
ömUr müddetleri çok farlçlıdır: Ba
zılan ancak birkaç saat Y&f&rken 
ömrü aylarca sUrenler de vardır. 

Lekelerin adedi günden güne değişir. 
Bazan güneş tamamen lekesiz gö -
rUnUr, başka günlerde lekelerin ade
di iki yüzden fazla olabilir. 

GUneış lekelerine dair bütUn dUn
yada yapılan rasatlar İsvlçredekl 

ZUrich rasathanesinde toplanarak bir 
lstatistik halinde neşredilmektedir. 

Güneş lekelerinin adedine ait bUtUn 
araştırmaların temelini teşkil eden 
bu istatistikte rasat edilen güneş le
kelerlnln adedi her gUn için <relatif 
sayı> (lzatt sayı) denilen bir rakam 
ile gösterllmektedir. Bu relattf sayı
ların vasaUsi her ay için hesap edil
dikten sonra vasatner ZUrlch istatis· 
tlğinde hususi bir metodla dUzeltile
rek cDUzeltilmi.ş relA.tif sayılar> elde 
edilir. 

1749 yılının temmuz ayındanberi 

her ay için maJQm olan dUzeltllmit 

relatif sayılar şu hususiyeti göster
mektedirler: Bazı ufak lhtizazlardan 

sarfınazar birkaç sene zarfında mü

temadiyen artarak bir makaimum'a 
{azaınl'ye) uğradıktan sonra birkaç 

sene zarfında azalD' ve bir minimum 
dan (aqarl'den) geçtikten sonra 
yine artmıya başlarlar. İki mütealdp 

minimum arasında güneş lekelerinin 

bir «Sıkb i go!ÇmeklP.dir. Mllllt& • 

zam raaaUara başlandıktanberi 18 
siki geçmiştir. Şimdiki siki rasat 
edilenlerin 17 ncisi olup 1933 yılmm 
EylQJ ayında başlamıştır. olkller 
hem maksimumun yüksekliği ve hem 
de relatlf sayıların artmakta ve a
zalmakta olduğu müddetlerin uzun
luğu bakımından biribirinden çok 
farklıdır. Şimdiye kadar rasat edil
miş slkllerden her birinde en yük -
sek relatlf sayı 48 ile 159 arasında, 
relaUf sayıların artmakta olduğu 

mUddet 3 ile 7 sene arasında, relatlf 
sayıların azalmakta olduğu mUddet 
4 :ile 10 sene ara.smda ve slklin u
zunluğu 9 ile 14 sene arasında kal
mıştır. Buna göre PtuhtP.lif skl'ler 
aruındaki farklar o kadar büyUk -
tUr ki, gUneş lekelerinin adedinin in
kişafını önceden hesaplamak hiçbir 
zaman mümkUn olmamıştır. 

Üniversite rasathanemizde tara • 
fundan keşfedilen yeni kanun güneş 
lekelerinin müteakip sikillerl biri -
birinden müstakil olmayıp araların -
da bir münasebetin mevcut olduğunu 
vt: sikllerin hassalarmIP nzun per -
yotlu bir ihtizaz gösterllğinl ifade 
etmektedir. 

Keşfettiğim kanunun yardonlle gU 
n~ lekelerinin adedinin istikbaldeki 
değişimi hakkında bazı miktarları 

şimdiden tayin etmiye muvaffak ol
dum. Şimdiki slkllde relatlf sayıla
rın nlsbeten yav~ azalacağı ve önü-

r deltlrat Baberlerl : 

Açıl Kilidim Açıl 
Şair ErcUment Behzat yazdığı şi

irleri, cAçıl Kilidim Açıl> iatni altın
da bir kitap halinde çıkarmıti..ır. Ki· 
tap Rafet kUtüphaneeinde aet.dmak
tadır. 

Ali Şirnevai Gecesi 
BtlyUk Tllrk şairi Ali Şirnevaı hak

kında bir ihtifal yapılacağını yaz -
mıştık. İhtifal mayısta olacak ve o 
gün şair hakkmda edebi bir gece 
yapılacaktır. 

Yarıntı 
HikAyeleri çek beğenilen Samim 

Kocagöz hlkAyeJerinl Yarıntı ismi al 
tındı& kitap halinde çıkartmak Uze
~r. 

-----<1--

LAIJoraturıar ArttanbJor 
LAboratuarsız talebe kalmaması 

için Unlversltenln muhtelif tubelerin 
de lA.boratuar adf'dlnin arttmldığını 
evvelce yazmıştık. Bu llboratuarlar 
da çallfDla.k Uzere ilnlversiteye ye
niden tlctetle ası.tan almaawtır. 

Hececiler Nesli 
Hececiler neslinin zannediyo

rum ki. yegane meziyeti çok te• 
miz bir türkçe ibda etmİf olma• 
ııdır. Bu ibclaın meb deleri - her 
ibdada olduğu gibi - Hececiler· 
den çok evveline, ilk türkçülere 
kadar daya~ır. Basit bir misal 
• Şair Mehmet Eminin tüdtçesile 
Orhan Seyfinin türkçesini muka
yeıe etmek - şiir lisanımızın he
cecilerin elinde kazandığı mükem
meliyeti isbata kafi gelir. Hececi
ler arasında da mutlaka bir mu
kayese yapmak lazım ise lisan 
mükemmeliyetinde • ki. b u bir 
§ekil meselesıdir - Orhan Seyfiyi 
ve muhteva bakımından da - ki, 
bu asıl tiir demektir - Faruk Na
fizi bap koymak icap ede. He-
cecilerin gerek 12ekil, gerekse ı y ahya Kemal 
muhteva bakımından en zayıf, ve 
en tahammül edilmez halde olan. ı olduğum gibi. hececiler aanatin 
lan Eniı Behiç ile Yusuf Ziya- güçlüğünü - onun kolay olmadı
dır. Şiiri, birinci grup ile, ikinci ğını • anlamamıı adamlardır. 
grup arasında sallanan Halit Fah- Gençliğinde ıiire merak eden 
ri, o neslin kültürce • tercemeleri bir kimse şiirin güçlüSünü anla
ve bilhassa Götheyi terceme et- yıncaya kadar çok ve kolay ya
mek ihtiyacını duymuı olmaıile • zar. Hayatında Sanatin güçlüğünü 
en baıta gelenidir. - anlamak çağı olmıyan bir kimse· 

nin eserinde ya§ıyacak unsur bul. 
mak imkansızdır. Sanatin güçliı

\ ğünü anlıyan ya pir ohnadığını 
görerek susacak - aleme mas~a-

1 ra olmaktan kurtulacak • veya 
, evvelce yazmıı olduklarının hiç ... l liğini görerek hakiki güzel'i yaka-

• ,tayıneaya kadar sükut edecektir. 
'Hulasa :Sanatin güçlüğünü bil-

Doian RutenaJ' 
Hececilerde iki meyil göze 

çarpmaktadır: 
1 - Romantik bir tiir artla-

yıtı: 

2 - Müakctif bU m;Jliyet duy 
gusu. 

\

' mek, bu güçlüğün şuuruna var
mak daima büyük şairin ve ru-
han kendini tenk=t edebilmek 
kemalini idrak etmiı haktki auü
nevverin kandır. 

Bir filozofun söylediği gibi ph 

ıiyete müncer olan her istidat 

tuurunu uyant§I anında, teşekkü

lüne ihtiyari bir tekilde müdahale 

etmediği bir dünya gÖrÜ§ÜnÜ biz

zat kendi içinde hazır bir halde 

bulur.> Şahsiyet dediğimiz ıey 

- ki, bu orijinal eıerin şartı. ille

tidir - bundan ba,ka bir ıey de· 

iil .. , Hececiler neslinin yaııya

cak eseri yoksa bu o neıli te,kil 

edenlerin iatidattan şahsiyete 

geçmemiı olmalarından ileri geli

yor. Dünya görüıü, şahsiyet ve 

yaıayacak eser aşağı yukarı ayni 

ıeydir. Yahut hiç olmazsa daima 
birbirlerile beraber bulunurlar. 

itte Yahya Kemal: İdealiame 

Bunlardan birincisine tahsi un· 
sur, ikincisine ıosyal unsur diye• 
biliriz. Şahıi unsurları itibarile he
ceciler ümmi halk tairlerimizi a
tamamışlardır: Bir kadın için göz 
yaıı, tabiat karşısında safiyane 
heyecanlar, bir ıstırap ve elem 
terennümü... Şiir bizi o esnada olan meyli; Neo • Klastik estetiği 
bulunduğumuz ruhi durumdan ve eıterleri ... Yahya Kemal hedefi 
kendi muht~vaıını tefkil eden cHttiyari bir ıekilde müdahale 
duruma sokmıya muvaffak olan etmediği bir dünya görÜJÜ> tara
ikıirc!ir. Bu nunla tiirin zamandan fından tayin edihniş, kültürü 
ve mekandan uzak olduğunu eöy malümat olmaktan çıkmlf, ismi 
lemek istiyorum; güzel bir ıiir ve fiiri etrafında daima hayran
her zaman ve mekanda - yani hk duyu)ınuı ve münakata ya
ani, gelip geçici olmaktan çok pılmıı bir f&baiyet olarak kartı· 
uzak • bir ruhi yatamadır. Halbu- ı mızda d u ruyor. 
ki~ me.eela Faruk Nafiz~ (M~~- Hececilerde phsiyet ve dünya, 
mır) ınden zevk alabılmek ıçın fiir görütü aramak beyhude olur. 
aıık olmak, Orhan Seyfinin kıt Şahsiyetin kültürle muvazi gitti
manzumesiPi ;_atırlıyab•latel :vn ğini söylemiye elbette lüzum yok. 
mutlaka o mevsim içinde bulun- tur. Şahıiyet olmadığı vakit kül
mak l&zım geliyor. B u da en kuv- tür mevzuubahiı olamaz. İnsanı 
vetli zaman ve melı:anı aımıt. istidat devre.inden phsiyet dev
tabiat ve qk ıiirini Uttmak hah- reıine kendinden bir oluıla ulaı· 
tiyarlıiana nail olmamıı olaıılar tıran ıey bilginin kendimize mal 
için... edilmit tekli demek olan .kültür 

Hakiki aık ıiiri okunduğu va- dür. 
kit hlzi aıık eder: hakiki kıı ıiiri ~siyete varamamıı oldulcla
bize kı~ :ı·a§atanoır ,. -~ .... ,.• n aıöriilen hf!Cec.ilerde bittabi kül
için aıkı, kı~ı b..ıkli>-·""' <l•Cil. ".-ı. tür mevcut değildir. Aksi halde 
ya Kemal v~ Ahm~' l-w,,, -.i. kültür onl•rdan bir ıahs;yc:t M· 
Tanzimat sonrası edebiyatımızın linde zahir olacaktır. 
iki devrini idrak etmiı olmaları- Sosyal unsuru ihtiva eden ıiir
na rağmen hececilerin basit bir lerinde iıc değer büsbütün sıfır
lirizm ve romantizm :..;.~ :ı..-:a -ı dır. Esasen bu vadide yazdaklan 
lamıı olmalan hayrete f&Y&ndır. k.alıllıt ta.tt yok gibidir. 

Batka bir yerde de _,.._. Dol- Bllı , , 
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İNG İL TERE 
İstila 

Olunabilir mi ? 
YAZAN: 

M. ŞEv:<i Yazman 

ahmutpasa, 
il 

uc Do u r 
Bir Tanesine Dedim ki : " Ulan, Siz Amerikada 

Milyoner Olurdunuz. ,, 

Hadiselerin l 
.P.e ş_in~ 

Madam Gurie'nin 
Hazinesi 

akşam tarızim edllec,.l<tir. 

Ceza Heyeti Karar Verecek 
Fenerbah1:e - O"lntn• nı·a/ 1111\çın

d& Olhada kar9ı ynp•ığı lınr.dl hare-

6ıl 

BI 

- Merhaba, ağalar! 
- N'ereye hemşehrim? 
- Pazara ... 
- Hangi köy(lerµıln? 
- Kargından. 

:Bura(la ne i~in var! 
GörUyorsunuj'! a, odun kcıstlın. 

Köylli eşeği ııurau, geçti . .rteh1T1c' 
cnö-u bir rnUdclı•t arkıısmdan baktı 
Sonra hana dön(lU: 

ket clolııyıııtıe h:ıkem tarafından oyun 

dt\f\ çıkarılan Ccmllln va;ıy"ti, h:ı. 
-Bir mııııal anlatayım sı.uıa, ynv 

nım. şu köy!U hatırlattı. Çubuğu 
kem r:ıpcıru U:crlnd~ıı bölge ceı;:ı her köşesinde bu masalı söylerler ... 
tıeyetl tıırafm<tan tetl>ik edıler<ık bir 4'Esen Buğadan bir k y!U odı.ın 

Onlıı.ra hepiniz her gün, her 1 Herkes h~retle •eyrediyor ... karar verııe~ektlr. 1 kesmek için Kara~ışl ya doğru yol 
rerde rastlıyabilirsiniz. Yeni ve yazan : Mohmutpa§ıt yoku~ı..mu çıkı- Beden trrbiyesi genci direldörHlğll ı Jnnır. Baltası Uzennde. o:-gam lıelın-
')fQtik bir hayatın müjdecilerkllr. rar rEN""" yordum, Burılardan tanıdık biri- Mdise mUsebblbtnın tecziyesi için do kızıl yıımaçlardan. bayırlardan 

Dünyaya Gelmeliymişsiniz, 

Onları gördükçe sevinebilir ve IA sine rastladım. 1 geçer, ormanıı. ulaşır. Saatlerce g(l 
görmedikçe de yeni bir ihtiram · . . . . mutat emrini telgrafla dUne kadar kUn mavlllkleri altında, güneşin kes· 
izleri üzerinde çalı~ıyorlar diye .. -. Cel: dedı, yenı ~ır ıcat 1 İstanbul bölgesine bildirmemiştir. 1 kin ışıkları içinde ytırllye yUrUyc 
müsterih olabilirsiniz. mııtır. Lekeci: 1 uz.enndeyız. Milyon , bırader, Atatürk Koıusu gözleri kamqşmıs. BirdMblre çan' 

Bir düziye ahalisi akıp giden .-:--' Bnylnr iıte .sördü.ğünliz ;u mı~yon ... Yakında milyoner ola- . , . . . l ve areüç ormanl~rımn karanlık kn 
m~rekkep lekesi hır dakıkaya ka· cagım. Her kuma'ı su geçmez ha- .AtatUp~ 110tıısunıı. bcclen teıbıyesi ft'!sleri içine dllştince gündüzden gc· 

...-e bır dakikada en çok adam de· dar tertemiz.,. le koymanın yolunu ke~fettim. mükelleflerinden seçilmiş çocuklnrm 1 1 ibl 1 b ğıştiren neresi varsa onlara ora- El' d k' d b' .. .. Sok suy v k H dd' ı,tiral<inin temini için htanbul böl· ceye geçm f g ŞllŞa ar, eş on n 
dn rastlarsınız. Yüksekkaldırım. ın e ı maçun an ıraz ıuru- . a e çı ar . . • a . ı vaoa . dım ilerler, duraldar, sonra ağ"çlık. 

yor. Bardnktaki suya fırçnııını ba. hır damla ııu sızsın. L!stık buh- geşı kazalara tob~lğat yapmıştır. ~er lann karanlık gölgelerine gözlerl'l 
Mahmutpa~a ve Tahtakale gibi... tırarak biraz fııçalıyor, .. Tamam ranı vıırmıı, Avrupadan trenç· ~ıı.zadan b~er kışının gireceği stıy- al••trrmak biraz dn. yorcrı•nluk rı -

Köprü üstü ve vapur iskeleleri lb. . O k t 1 · l ) G 1 d • lenmektedlr. .... ' .,.., " 
kendileri için biçilmiş kaftandır. • ıse tertemız... evam ediyor: o ııe mıyormuş asa mı. e e karmak için paltnaını bir çam kUtU· 
Fakat oralara pek yanaııamazlar. - Alın baylar alın, son pf,. gör. ~e. birader, ~atiskn •• Ameri- Haftanın Mühim Maçları ğUne dayar. Oracıkta yosunlu kayn 
Her birinin ideali o lıılek yerlere manlık fayda vermez. Her z~· ~~n kııfı, hl\§ka hır ııer lazım de· ı Haftanm en mUhlm maçları bu larırı üstünden döktllen bir pınar • 
sokulmak, yeni keşif ve ihtiraları- man rıasthyamauınrı alın. Bır ıııl. Sok ve: çıkilr tf~mam... hafta P'enerbahçc stadında oynana- dan, l>ir sudan yUzUnU glizUnU yı -
nı ballandıra ballandırA ıs.hllliye tane .. d~ •.~ıin evinizde bı.ılun11un ... , Cidde!1 dediği gibi Amerikanı cak Oalııtasarny • Beşiktaş, Fener- kar, sırt UstU uzanır. fakat uzanmn 
anlatmnlt. satmasalar bile hi• ol- Yurlidum ... Bağırıyorlar... beyaz bır ıuya ıokµyor, çıkarıp bahçe_ Beykoz, Pcra. Vefa karşıla- sile doğrulması bir olur. Ta karvı-
mnzııa herkesi bu yeni içat)arıq- - Sağa tak elmn soy, ıola tak' kuru.tuy~r· .. mükemmel mutamba. şacaklardır. sında baş altı adım ilerde bir bıç;k 
dan haberdar etmektir... patates, ortaya tak ıırmı.ıt, •• Ar· Bır su~ çoçuk donları haıır-j . •. .. tezgahı, bir de cıaun yığınları, birıu: 

Kim olduklarım anladınız ta• t ık parmaklımn doğranma teh- lnmıı, bır taneıinin paçl\lannı Eskrim K"l~bu ötede birkaç biçilmiş kütUk. tezgD. 

b Ö l 1 b il 
llkcıi kalmndı. Ufacık bir vay bağladı, içeraine be.kraçla ıuyu Açılmuı dtişUnUlen eskrirn k!UbU- hm ortasında bıçkı anpı. üstUndek 

ii .. , y e ya, atan u uıunuz... ~ b · d l B Gülü tarife ne hac;ııt ~ .. Dolı1ımıı, be§ kuru§... Sürdliğün tentürdi- oca ettı, •m il 'ıırnıyor. ir nlln niaamnnıneııl vllAyetço taııdll< tahW.ların, odunların ortasırıda blı 
a;ı de benim gibi bol bol duya- yota mı, kaybettiğin kana mı? yandan dil alı rnıo bir düziyıı edilerek tesçll munmr.Jesl ikmal c- ~·ı. Kızıl göı;lcrlni köylUnUn gözle 
cpksınız: Btaylar. beo kuruş, al bir tarıe, tıraşlıyor... dllml!Jtir. rine dikmiş. çıldır çıldır bakıyor. I<'a 

_ Artık ta~ bulmak için et- evine götiir. Bayanından bol bol - LAıtik kalmad ı diye üzül- Kltip mUeaslıleri ynkındR toplana- kat yerinden kırnıl<Jnmıyor. Zn'-'l\ll 
rafını araştırma, çürük di§lerimi dua ıl... mf!yin. çürüyecek diye korkma· rak taallyete gec:ınek Uıere lıiı• prog. My!U sıfırı tUkctmiş. Kıılkıp kaç · 
hırpalar mıyım diye korkma. Ye. Bu İstanbulda da neler var· yın, çocuğumu ÜfÜlÜrÜm diye çe· ram hazırlıyaca'ltlardır. ırıak istemiş. Lr~kirı dlzlcrirıln bot 

w • • • .. k · · · d 'kk · k · · U d v T b J • .., çözUldUğtl:'ıdcn yetinden kımıldıyn -
legının Üst ccbıne koy VCI gft. mıf, gor~e iÇ'.~ ~nıanın J 1 atıl ınmrın. c~zb 'ıu an ucuz. e r e } g mamış. Köylll \'C ayı birblrlermr 
Hem yürü. hem kır, )"C ve canı ve papOu~. arıbmusaıbt ol

1
ma 1: ·:. otuz uruı. • ı.r tane.··. : trtanbul l3ölgesi Dağcılık Ajanlı- gözlerini s:ı.plamışlar. İkisi de karş 

besle, Hem paradan, hM'! d.e - l\1 şa unu, ay ıu, ütu ~- cAllahaısmarladı~> ?ıyıp çı - ğından: !;arsı n donmuş gibi. 
candan tnsarruf .. dU§ilnme al bır burıu .. , Artık kum•tın fenalıgı karken. culnn, dedım, şu;, Ame- Bul'H'ia yapılaca~ kayak sporları- ' 'I 1 bi t 
tane bayım ... Kendine acımıyor· meşeleıi kıılmamıttır... Sür ve ı rikeda dUnvaya gelmeli iml~!!i- liBır arallıldc nyı ıkztırö a!Up ı r 11ıı.vırlr ··r·ı M .b. . ~ na i•tıra~ etmek Uzerc Bayramda bir e nl kıı ırıp y ye sn ıımı{ 
san, çocu~una acı. u u • · ' • qm gı 1• • • nız.> ııporçu kafllesiııln Uludağn gitmesi ıtöylU cwcl(ı. bUsbUtUn hapı yut 

Bedava fındık propaga~dacı• • tekıırrUr etmlftlr. muş, Fakat ıı.yı tclcrar elin! sallıyn 
sının etrııfında halk koca bır hal- KAR/ ı,urak arzusımda bulunan spor - r~~ köy!UyU yanmll çağınr gibi l~:l 
ka olmu§lijr, . .. .. cµların bölge spor servisine mUraca- retler yapmış. I<öylU fırlamış yerin 

Arkadan hır sqru el u~nıyor: _ __ _ __ MEKTU.P~'AR/ atla isinılerini )(aydcttırıneıeri rica den. Ne olursa olsun yanındaki kU 
V~r bakalım, •ver ... ver ... ver ... G 1..,, plunur. t\iğe dayalı baltasına sanlmış ve 
Yürüyorum... ayaklanmış fakat kaçmak içini 

- Ke.laycıya gitme, lehimci· Dr Ref·k M.. . ,. öı·· .. H kk d Basın eı·rıı·g"" ı· Azasını Bu defa. ayının baluşlannda al' 
nin al;ız kokusunu dinlemo. Ce· • l UOlr 10 UmU a 10 3 bir dUşünce izleri belirmiş ve elilı 

binde ~a~ mı bir kibrit, yak. ilte Cazetelerlınlz, ölUm hab!rlerinl KUMARDA lNSAP HADDi Davet köylüye ayağını göstererek, !det: 
oldu bıttı. On kuruş bayım, on 1 vermekte vazifelerini tam bir suret- Tasarruf hattuı mUnascoerne a"- yalvarır gibi çağırmıya ba•lamı• 
k A 

t 1 h' 1 · t 1 "' Basın Birliği 'MıntakG Bel liğinden: .,. > 
uru,. par ıman ~ lm e, 15 • · te yapmıyorlar. Dr. Refik Mllnlr gibi tılhnız 1.sre.f münak.,.ası, memleke- köylü bir adım atmıa, bir adım dn d'~' ı e>• ....., Şehrimizde buhınıı.n Matbuat U- v 
lısın yap. memlekete binlerce talebe Yetlfllrmlş Un pek ee&J!lı bil' ya.rruıma dokunu- ha ... A,,ı kımıldamıyor, yalnız köu 
Ad d d'W• 'b' ( k b mum ){üdürU Bay Selim Sarper şe- " " 

am e ıgı gı L. u a Bf ve iyi nhllklle mtıhltlne daima ör- yor. Buna devam ederseniz çok iyi ıu yanma yaklaştıkça gözlerinde se 
w k l l w d ,_ 1 reflne bp- çay tertip edllmiftlr. 

parmagım 8 ın ıgın ıı, ~a aya nek olmuş bir Ustadın vefatı Adeta edersiniz. Kabahat iater erkekte, is- vin" ı•ıklan parlıyor, ve dalma "i 
b b

. · b ki d td·~· ' Bu toplantı mesleki hUblha11erde ,. .,. " 
enxer ır ge)'I ıça il c h;l basit bir zabıta havadisi gibi birkaç ttt kadında olsun, biz ,.o.,•muz büt- eıııe köylUyU yanına çaınrıyor t ı. · ·· · ••t•• d.. B ' " t>U bulunmıya da fırsat vereceğinden bü e>• " 
ene"'epın uxerıne CP ur u. ır kelime ile geçiştirilmiştir. Arkaaı11· çemizln haricinde y••p-·onıı1. Öyle ol- altındaki .. ~n,. g"vdelerlni ve kUtUlt 

k
'b · k. w ı h f"f b' d h ...., " tün birlik AJ!asmın bugün sant 15 de .. b~ u 
ı rıt, agıt ıı. a ı ır per a • • • da yurda ve lime alt faaliyetlerle du.,• halde kıyafet, tuvalet \'e y•••· öst ri Kö lü 

1 
· d ld · f>U ....,.. mmtaka merkezlno gelmelerini ric-: lerı g e yor. Y korku \'c şa 

çınc o ur &UYU Vt gıt. • • dolu bir hn-.•nt bırakan ve aramız - yış tarzı hakkındıı. bir mahrumlye•· k i 1 d bl d h k 

H 1 b 
ı. .,,, ~ ederiz. kınlı ç n e raı a a ya laşmı 

yrcl c a"ıyorum, ıtonra dan ebediyen giden böyle üııtaUara hissi muhatıuıa ediyoruz. Kumar isra blra.z daha, ne görsün'! Ayı bıı;;;l 
tekrar yürüyorum... karşı daha fazla kadirşinaslık bek- rı da ba.ZJ yerlerde korkunç bir ,.kil ~r===~==~;;;;;~~~F tezg&.hının Ustünde ynrısına 'kada 

- Yok, Knapp'ıını • YP1' bil· ıentr. Hele okumuşlara hitap eden almıştır. A 1 ikiye bö!UnmUş bir kütUğUn üııtUr. 
mem hangi boyah ne ve temi1le• (Vatan) gihl bir gaı:etenln ihmalini K!ğıt oyunlarına karşı kat'ı bir de, bir ayağı gUUlğUn aralığına kili 
mehane imiş.•• C~bindcki para affedemiyorum. taassup göatermek pstemem. Ben de lenmiş. AnlıışıJan B)'a1' arasına gir 
battı mı? Ver on kuruş, al bir oynarım. Y141adığım küçUk •ehlrde 2t BlRlNCl KANU1'. lOtO miş. Takoz fırlnmış. Ayı kapl\.ll!J ıı.ı 
tane, on tancıini temi;ı;l49. • · Mü- Dr. M. R. ş. vakit ıeçtrmek için ldııta sarurt bir Ka[l&llt! tutmuş gibi ayağından ynkalannıı 
rckkcp, yağ, ycmiı lr:kesi bırak· * ihtiyaçtır. Fakat oyuna bir ınsa"' an- Sterlin 5.24 kalmış. Kurtulmaııına qıı. lmltlın yoi 
mıyor. Sür. fırçnla tımanı... [Ku urumuzu ltırnf ed!!rh:. Dunun cak eğlence için bütçesinden ıı.yırabi- Dolar ıs .. 20 Zavıı.lh hayvan, köyıtıye nğlpr ır• 

Adam neredcyso yakama ya• l(endlml~ de farkına ,·ardık, fakat leceğl bir parayı tehlikeye koymalı• taviçre F• 29,GS':'~ bl, ~ızlar gibi bakışlarla, tıeı ve Yl! 
pışacak. Çekihyan.ım. Piyango, pek ıı~ ... l'ok&O. ar&mızdım ebedi ıtır, Bunu aşacak olurJa ailesine kar- Drahmi o,oa75 rek yırtıcı lnııtllcrlc açıktan açığ 
yanımdaki adama iıabet etmiştir. Qr tto ayrılan kıymetli tnıııml,ırın ljl (t~ çlnayet l•lomiş olur. ÇilnkU ku· ~va 1.622~ yah·arıyor. 

Ceketinin )'akıısma fak diye hizmetlerini h•hrlıdmayı fabli hlr marda iplrı ucunu ıuıcıran bil' ııde.nı- PeçetA- 12,6375 KöylUııUn bUtUn insanlık danıa"I 
bir mürekkebi yapıştırıyor, Alla· vl)ılfo stıyıyoruı.. ileride bu yazıre)I dal' her fenalık beklenebilir. Peng-ö 26.5325 rı sarsılmış, tezg~hın Ustüne fırla 
hn şükiır yakayı kurtarmışız:. El- dııho ı ııa ltlnA ile görereğlT..] N. ~. Jt . t~~r ~:~~e mış ve eline geçen baı:ka bir ağ 
biccyi de terıiden dün ahnıştık. Yen :ıı.13-0 a.ymın nyncjı ıııkışmış Qlan kuttıH 

Zııvallı neye uğradığını şaşır- lsvcç Kr. 31,63 arasına yerleştirmiş, balta ile \'1..P 

•• 
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Selma AVDO~AN 
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ııyırmıı;ı, yn.nındalci çaputlorıı sarrnı · 
ayrılmak istemiş, bu d fıı ayı önU· 
ne geçmi211 hepsini alıp gaturıncsl 
için ısrar etmiş. KöylU ba'onış Jd, 
olmıyacnk, arkasından zıbınmı çı • 

mıya başlamış, bu suretle genişliyen karmış, kalan yemişleri de ona ııar· 
aralıktan ayı ayağını kurtarmış ve mış, ve ayıya mUteşokkirane baktJI<· 
baygın bir halde oraya serilmiş. Köy tan sonra dönmek istemiş. Ayı bU 

1U su getirmiş ayının yUzUnc serp· defa yanına sokulmuş ve birden blr
11 

mlş, bir ça >ut parçaslle ayının czll· köylUyU kucaklamış, yanaklarından 
miş ayağım snrmış ve yardım ede- gözlerinden ve en sonra eııcrtndetl 
rck hayvancağızı yere indirmiş. ta- koklamış, scltınılamış ... 
kat )1ne ne olur ne olmaz düşUnce- Artık odun işi yUzUstU kalJ!1ıf 
sile baltasını kaptığı gibi oradan u- Zavallı köylU, sat köylU umulmadıl< 
zakla.,cımak istemiş. bir ziyafete konmuş. fakat bu kal r 
Ayı inlemiş, UzUntülU bir tavır işler olup, bltlnctye kadar da s.:ıatl I' 

almı,, tekrar cllle işaretler yapnrnı, geçmı,, akşam olmuş, ortalık kil • 
köy!Uyli davet etmiş, ve lçerıyc değ- rarmış. Yollarda şıışırmak ihllnıall 
ru yUrUmiye başlamış. KöylU de ar- '\'ar. YUrllyor, lA.kln ikinci btr ol' • 

kada.. mandan geçerken ne görsUn? J.Y' 
Çam ormanlannın dc.rlnllklerl~c orada, köy!UnUn önUne düşmUf, ı<•· 

dalm~lar, bir ovaya 1:ıkmışl11r. t"k- rakışlıı. çamlıkları bitlnclye ]<adat 
rar ikinci hir ormana glrml~lcr. bU- yol göstermiş, buradan ötesi aı;ık· 
;1lk kayalar arasından geçmı ter tır, ovadır. Köylü ayın nurları ııl• 
hep &yı önde, IcöylU arlmda ı Hny - tında köyden köye yol almılJ ve k6' 
vancağlz ara ıııra dinlenir, yar !ı yUne dönmüş, hemen köylüleri od ' 
yağını yoklar, yUrUrmUş, kö> fü d sına toplıyarnk macerayı nnlatnıl'." 
arkadan! Şimdi bu köylln halkı ayı vurma • 

l"lhayet bir mağara öııUne gel • lar, evlerinin duvarlarına ayı Po~ u 
mişler, kayaların içinde. Bllyllk n - ıuımazlar, ayıya kurşun atana y.n 
fraçlarrn, dallann. dikenlerin, yaba- bakarlar, TUrkUn temiz yUreğl ... » 
-ıi asmaların, sarmaşıldarın birbiri- Biz de kaç saattir yoldayız, ııt • 
ne sarmaş dolaş olcluklııl'l bir izbe· ten kasabadan ikindiye yakın çık • 
ele bir mağara ... Buı ada nyı köyltlye mıştık, dört saat kadar geçtl. ufuk' 
olduğu yerde oturup beklemesini işıı.- 1 larda pembe gUndllz sönmlyo bl\fıa· 
ret ederek mağaraya dalmış, beş drı- dı. Atlrırımızı sUrdUk. Karııgöl aY 
klka. on dakika sonra köylUnUn ö- ışığının altında gUmllş bir ayna glll' 
nUno gelmiş. lcucağmdn yığın yığın Çamlıklar gtlmUş ışıklar altınd:ı be 

EngUri armutları, salkım salkım ku yaz bir zanbak bahçesi. 
rwnuş üzUmler. derilere sarılmış pe- Yamaçlardan iniyoruz artık. ı<tı· 
tek petek ballar .•. yere bırakmış ve yu lfl.clvcrt ufuklard:ın yorgun kil • 
köy!Uye almasını işaret ederek yine val sesleri, toprak yollardan kas:ıl>'" 
mağaraya dıı.Imış, tekrar dönmUş yi- ya inen kağnıların hıçkmkları ... 
ne kucak kucak moyvalar, ballar ve Karakışlaya girerken kar&nl!I< 
saire... çamlarda, rUzg~rlnr titriyor, yorg\

1
" 

Köylü bu kadar çok şeyleri gött1- kulaklarımıza şu yaralı haY'•ar.
111 

remiyeceğlnl anlayınca bir kısmını efsanesini fısıldar gibi ... 
====================::;::;:====================================~ 

ZELZ·E LEDE 
Fedaka(ık ~an 

örUlen Mahkumlar 

Maarif Haberleri 

Üniversite 

edrls 1 !"I d o 
.... nivcrslte tedris işleri muduı-0 

Niyazi Recep Aksu, görillen ıuzu 
üzerine vekD.let emrine alınmıştır Ankara, 24 (Telefonla) -

Adliye V ekiıleti 25 kanunuev
vel 1939 tarihinde Erzincan ve Mekteplerin Y ılbaŞ1 
diğor mıntakalarda vukubulan 
büyük zelzeleden istifade ederek Tatili 
kaçacak yerde hayatlarını tehli- Mokteplere 31 blrincikt'uıun öğleden 
keye koy~r.ak w fcliiketzede.leri sonra başlamak llzere Uı; buçuk gtı 1 

kurtarmak ıçın ugraşan mahkum- ı yılbaşı tatili vcrtlecekUr. 
larıq mütebaki cezalarını affede-
cek bir kanun layihası hazırla-! Kanaat Notları 
mıştır. Layiha hükumet tarafın- . el 
dan taıvip olunarak Büyük Mil- İlk ve orta mekteplerde blrııı I· 
Jet Meclisine tevdi edilmiştir. 1 kanaat notları bu ayın on beşi ne 

11 

Layihanın Meclisin bu devre- hayetlne kadar Yerilmiş oıacal<ı.ır 
sinde müzakere ve kabul edile· Birçok mektepler notlarını verınlŞ\er· 
ceği bildirilmektedir. dlr. İlk neticenin geçen seneye nllzıı· 

ran iyi olduğu hakkında bir kllllaııt 

Poliste: 
Pireye hareket etmek tızero bulu

nan Yunan bandıralı (Ayayorgi) ba 
lıltçı motl:irtl ile Kadri kaptanın ida· 
resindeki Tanrıya emanet motHrU 

mevcuttur. 

Muallim Açıkları 
Dolduruldu 

Maarif Vekl\.letl, bir kısım muııllflll 
ı;ıı,rpışarak her lklslde hasara uğra- !erin ııskere alınması dolayısile rnt1· 
mışlardır. alUmslz kalan derslerin mUdUrıer• * Beledıyece yıktınlmakta olan 
Taksim kışlasının Mete caddesin - baş muavinler, muavinler ve yt\rdl11

1
• 

deki kısmının tavanı dUn ani olarak cı mun111mler vasıtasile idare ecı:ı· 
çökmUştUr. Bu sırada tavan arasın- meslnl bildirmiştir. Aı:ıklar bu ~· 
da çalışmakta otan amelelerden HQ- retle doldurulduğu için mualll.ıl'lsiS 
seyin, Mehmet Ali ve Emin muhte- ders ve talebe kalmamış gibidir. 
lif yerlerinden hafif surette yaralan-
mışlardır. y Mu Wm 
* Galatada otura.rı Hasan Çelik o
dasında yaktığı mangaldaki kömür
den zehirlenmlş hnstanoye kaldırıla- 'Oniversite doçentlerinden Dr. sllf& 
rak tedavi altına alınmıştır. I Akdlk, doçent Ömer LQtfl, doçeııt 
* Ga!atada Necatlbey caddesinde Vehbi Eralp, profesör vektll Haı1ldl 
211 numaralı evde oturan Sevkinin T 'rük k ,.~ alllın .. tetıl '1npmar, ... se .... u men 
Jtnrısı MUnire kızı Sıdıka ve oğlu ·r 
Selim odada yakılan mangaldaki kö mllzakerccillğlne tayin cdilml~!erd• 
mürden ze)llrlenmtoıerdir. Her UçU 
de baygın bir halde hastaneye lml
dırılmışlardır. 

Fransızca • Türkçe 
Lugat Kitabı * Beykozda Çayır caddesinde lt~ 

mUrcU Zafer Yazıcı kömUrU 7 ku· Maarif Vekaleti, iki ciltlik bit 
ruştan satmak sureU!e ihtiklr yap- Frnnsızca • Türkçe; lugat kitab1 

~!:ı~!~;tır.yakalanarak mahkemeye nazırlamaktadır. Bu kitabın hu5U• 

* Davlt oğlu 11ya iımlnde biri Köp aiycti bir nevi küçük anaikloped~· 
rll Haliç iskelesinde vapura yotış- mahiyetinde olmasıdır. Kitap bU' 
'TICk için koşarken demir parmaklı- tün mektep kütüphanelerine 'le' 

tına çarparak başından yaralanmış-ı rilcceği gibi, bu sahadaki bo~Jı.ı• 
.ır. ğu doldurmak maksadile de piyıt' 
* Gedlkpa"'ada Azak apnrtımanı d t l kt K. b h ı.ır· · sa a sa ı aca ır. ıta ın e. 
çnpısı önUnde terkedllmlş bir kız , !anması hususunda fikir ve jhtı•11 

~qcuğu bulunarak Kreşe gönderil- adamlarından istifade edilmekte• 
miştir. 

Jsklidarda bir arsaya lerkedilml• 
yeni doğmu!J ö!U bir kıa çocuğu bu
'ıınmuştur. Bu yavrunun terl<edll -
likten sonra soğul<tan öldUğll nnıa. 
ılmıştır. 

ıc Şo!lir İsmail Halll GUndenin ida
slndekl taksi otomobili Tozkopa
nda manevra yaparken derin bir 

ukura dUşerek parçalanmıştır. Bel 
temlğl saltıı_tıanan ~oför hastaneye 
.nldınlm ıştır. 

dir. 

Üniversite Konfe" 
rans Salonu 

üniversite konferans salonu il'tl· 

yaca kAfl gelmemektedir. Yeni. ırıO' 
dern te !satı havi bir konfcrnns s· 

lonu yapılacaktır. Bu salondan C ~ 
hurtyet Halk Fırkası da istifade cd0 

ccktir. 



,. 
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1 M LE ET HABERLERi Tarihi Fıkra: 
7 

rmanlarımızııı Vaziyeti 
Vatanın Bu Serveti Artık M~s'ut Bir inkişaf İçindedir 

Makarna Değil, 
Çukurova Pamukları Lahana Değil, 

Havyar ... Hükumet Emrine Yapılan 30,000 
Balyanın Pamuk Stokuna Ait 

Tediyat Karurnamesi Çıktı 1 Cem 1 BABDAKÇI 
Adana (Vatan) - Çukurova dıklarından piyasa nisbeten sev-1 lzov_e_l_s_k-in_i_n_a ___________ (_K_o_p_e_n_h_a_g_} __ y_o_lu_n_u---ltuttu ve 

pamuk ihracatçıları birliğinin hü· §emişti. 30,000 balyaya ait emir· dını elbette ha- kendi rivayetine göre orada, bır 
kCımet emrine yaptığı 30,000 ]' ı· k 1 Ç J name ge ınce tes ımat yapaca · lir arsınız: ar· ziyareti esnasında ngiltere kra ı 
balyalık pamuk stokuna ait tedı· • 1 • 1 • • • "d · 1 k R o an tacır erımızın yem en pıyasa- ı usyasının Yedinci Edvardla uzun boylu go-
yat kararnamesi ü.- gu''n evvel h k ti d' 1 · b'"d" k. b" h · · ,.- yı nre:e en ırme erı ta ıı ır. es ı ır arıcıye rüımeler, konuşmalar yapar .... 
Vekiller heyetinden çıkmıt ve Haber alındığına göre serbest nazırıydı. 1912 1907 (İngiliz • Rus) anlaşmaaı-
keyfiyet mebu$]arımız tarafından _ı ~·vı·z v )- ,_ t k B lk · ·r k il oo eya mem e.Ke e yarıyaca a an ıttı a ı- nın teme erini atmıya muvaffak 
mezkur birliğe telırafla bildiri!· ithalat eıyası mukabilinde ihra- nı hazırlamt§ 0 • oldu. 

Ormancılığımızın bugünkü man. 
tarası, geniş bir faaliyet ve iı ha· 
teketi arzediyor. Bir taraftan 
devlet or:man işletmelerinin çoia
lan adetleri, diğer taraftan ıim
diye kadar ~ılmış olan revirle
tin her gün nrtan istihsal miktar
ları bize yeni ve kıymetli ümitler 
"ermektedir. Devlet ormanları· 
nın tahdidi ve amenajesi grup 
nup her tarafta hararetle devam 
ediyor. Bazan bir mıntakada or· 
llıanın tahdidini yapan heyetle 
ilınenajesi ile meşa_ul olan grup
ları yanyana görününüz. Bazan 
da henüz işini tamamlamıyan 
~ınenejman grupunun yanında 
ı~letmenin kendi organizasyonu
nu tanzime başladığına rastlarsı
nız. Bütün bunlara muhtelif böl· 
Relerdeki. ağaçlandırma hareket
lerini, fidanlıklar ve okaliptüs 
İ§lerini de ilave etmclisini%. Mek· 
teplcr bu geniş faaliyet manzu· 
ınesine eleman yetiştirmiye ça· 
lı§maktadır. Henüz devlet işlet
ınesinin vilayet ve kaza hudutları
na kadar teşmil edilmediği yer• 

mİ§tir. k catı yapma istiyen tacirlerimiz lan §ahsiyetler izovelski, 1906 yılı nisanın ı n 
1 Eski bir kararnameye yenı' bı'r d ğ d d w V k" l d o ru an ogruya e a etten arasın a mühim sonlarına doğru Rus elçileri ar.ı-
fıkra ilavesi mahiyetinde olan bu 11· ) 1 b' d b 1 ki b' 

....: 
Gelifi güzel baltalanan orman kalmıyoıt 

lerde bölge şefleri köylünün ve ğer fidanlıkların tohum ihtiyacı tirilmektedir. Okaliptüsün seri te· 
halkın ihtiyaçlarını vaktinde ve fenni usullerle bu fidanlıkta te- cessümü sayesinde yakında hav
ıam~nında karıılamak için müte-

1 
min edilmektedir. Bu fidanlık zai fahmiyenin büyük bir kısım 

llıadı:.en dolaşmaktadırl~r •.• Mu-
1

200 hektar genişliktedir. Ve mev- direk ihtiyacı bununla karşılana· 
Z.'r bocekler ve haıereler ııtıla et· cut fidanlıkların en büyüğüdür. caktır. 
tikl;ri ~rmanlarda amansız bir İlerde Orta Anadolu teşçir işleri- ı Tarsus ve Antalya bataklıkla· 
takıple ı~a olunuyo:lar._ .. ı nin merkezi olacaktır. rını kurutarak vücude getirilen 

işte dune kadar (cıbalı ımuba- Kömür havzasının direk ihtiya. bu teıcir sahaları o civarın ihya 
:a) o.larak telakki ed~len. va.tan cını temin edecek ormanlar azal- ve umranına hizm~t etmiş, has· 
. ~rvetı .artık mesut hır inkııaf dığından bunu telafi için Tarsus talık ve mikrop yuvası olan bu 
ıçındcdir. ve. Antalyada 600 hektara yakın yerler timdi yqilliklerle bezen· 
Ormanlarımızın umumi vüaati geniş bir sahada okaliptüs yet~- miştir. 

~oru ve baltalık olarak 9 milyon 
325 bin 15 7 hektardır. Orman 
ilınenajman gruplarının kuruldu
iundan ( 192 4 eenesinden) beri 
950.000 hektar orman arnenejeıi 

Kon yada 

~ak:~·~ır~e mü~·z~~ı. ormanla- Petrol Bo:lastı 
tın ekserıyet teşkıl ettıgı mıntaka-
la.rda 13 tahdit komisyonu devlet 1 Konya, (Vatan) - Son birkaç gUn 
ormanlarını hudutlandırmıya ça- lcılnde ~rlmlze bol mlktar.(!a petrol 
lıımaktadır, Or:man kanununun gelmif ve satışı serbest bırakılmıştır. 
lleırindenberi . üç sene için.de Bu petrolden ihtiyacı olan kazalara 
11. 195.590 kılometre orman hu· d .. 
dutlandırılmıştır. a gonderilmiftlr. 
Şimdiye kadar Karabük, Dur· Hadnn'ın Aladal bölguinde yer 

İzmirin 

Tli ~ün Piyasası 
lzmir (Vatan} - Tütün pi· 

yasasının açılması bir gün mese· 
lesidir. Amerikalıların aldıkları 

eski tütünlerin sevkiyatı nihayet 
buhnak üzeredir. Ticaret Vekale. 
ti bu itle çok yakından mC§gul 
olmaktadır. Tütün alıcısı olan şir· 
ketlerin mübayaa kudretleri tel· 
kik edilmektedir. Hükumet icap 

' ıaanı ta e ın e u unaca ar- ır yeri vardı. sında mijhim yer değiıtirmcleri 
karardan sonra T. C. Zı'raat Ban- dır 1 1 k. b 1 • zove s ı, u yapı acağını haber aldı. Acaba 
kası umum müdürlüoünde Ta ... - Al~k d b" k 'h k' '"' a a ar ır ısım ı raeatçı- mev ıe getiril- kendisi için de nakil ve terfi var 
sus, Mersin, Adana şubelerine lar Tunanın donmuş olmasını na- mevkic getirilm~ mıydı~ Sobredemedi. Oda hiz-
lazımgelen talimat verilecek ve d 'kk J k d f 1 d zarı ı ate a ara şimen i er e en önce 1903 metçisini derhal Petresburga yol-
bu talimat Ticaret Vekaletinden se k'yat k·ı · k~ 1 d T k 'd t lsk. 1 d B v ı şe ı ve ım an annı ara· e o yo an zove ı a ı . u uşak orada yapacağı in-
birliğe gelir gelmez umum katip- makta.dırlar. Bunlardan bir kıs- Kopenhag elçiliğine nakledilmiş- celemcler sonunda efendisinin 
likçe tanzim olunan esami, mik- b d"' · 1 j • · R 1 mının ser est ovız e svıçreye tı. usya i e Japonyanın dostane Roma elçiliğine tayin edileceğini 
tar, ve cins işleri mezkur banka d'ğ b' k d b 1 .. b 1 ı er ır ısınının a aya çem· munase et erini muhafazaya ve haber alırsa (makama}, Berline 
şubelerine bildirilecektir. b · k b')' d 1 f k d 

f 
en mu a ı ın e sveçe o erto· i i evlet arasında bir harE çık· tahvil olunacağını öğrenirse (la-

hracatçılarımız bir aydanberi la d b 1 ki · • · 1 ) h ) d · r a u unaca an şayıası var· masına manı o mıya ça ı§tığın· ana iye telgraf yazacaktı. Izo. 
borsadan ırnüb"''aatta bulunma· d d d ---:---v ________ ...,ır.·----------- an olayı Tokyodan kaldırılmış velskı bu iki hükumet merkezin· 

İ . olmakla beraber o, bu vazife de· den birine gönderileceğini umu-
zmırde Tire de ğiştirmeden memnundu. Çünkü yordu. 

ZaJflDJafı Yaı!Jetl Tea1 Balke..ı Tapılacak 
İzmir (Vatan) - ihraç edile- T' (H ·) K · k 

k 
. wl .. ıre ususı - ayma am 

ce zeytınyag arının muzakerele· R"..+" Ülk · bb•· ·ı· k · b' · · t ·ı· 1 u,..u enın teşe uıı e asa· 
rı atmıştır. ngı ızlere satı acak 

1

. b d · b'" ::L b' H 1 
1 

'k d amız a yenı ve uy~ ır a • 
o an mı tar an başka ayrıca şa- k · · t ' ·1 k · T ' · 

1 1 
. . evı ınıa et ırı ece tir. ırenın 

tıı arın yapı masına ıntiZar olun· · · · ·· t ·1 h 1 
k•-d y I .... · I d ımarı ıçm gos erı en gayret a • 

ma .... ır. apı an gorUfme er e k k · · 
t
. w ih b' ı·w. b v ı ımızı memnun etme tedır. Y eııl 

zey ın vag racat ır ıgı u yag• T' b t k .. 1 k 
ı . . . . . ıre u mın a anın en guze a· 
arın aşgarı aatış fiyatını ıımdilık ıabalarında b' 'd' K b 

k 
. . n ın ır. asa amı-

arttırmamıya arar vermu•tır · ·ı b · .:ı_ b ~ • zın ımarı ı e urasının turısuıı; a· 

İzmirden 

&merlara lld• Talebe 

kımmdan kıymeti de arttınlmııı 
olacaktır. 

Antakya da 

Besim Sergisi 
Antakya (Vatan) - Halke· 

vinde bir res~ ve fotograf •ergi· 
ıi açılmı§tır. Hava Kurumuna ve 
kahraman askerlerimize yardım 
faaliyeti devam etmektedir. Yar· 
dım sevenler cemiyeti teşkilatını 
tamamlamıştır. 

' 
Bursanın Erlere 

He:liyesi 

Danimarka kral ailesinin Avru- Uşak Petersburgda yaptığı 
pa saraylarının pek çoğile yakın tahkiklerle anladı ki efendisi ha
akrabalığı vardı. Bu itibarla Rus· riciye nazırı olacaktır. Bu makam 
ya Çarı ile İngiltere Kralı sık aık elçilikten elbette yüksek, İzovels
( Kopenhag) a gelirler ve orada ki memnun olacak, fakat aksiliğe 
uzunca müddet kalırlardı. Alman· llakın ki ona bu memuriyet habe
ya imparatoru da bu ıehre ani ve rini bildirmek için bir parola ve
sık ziyaretler yapmaktan zevk ril:memişti, Şimdi ne yapacak
duyuyordu. tı~ Jıi mektupla bildirmiye kalka-

Bu ziyaretler esnasında Kopen- mazdı. Zira efendisi Kopenhag· 
hag geni§ ölçüde ve mühim dip· da sabırsızlıktan patlardı. Hem 
lomatik faaliyetlere sahne olu· kim bilir bir başkası ona telgraf
yordu. Oradaki elçiler, hükumet· la bu müjdeyi verebilirdi. Bu tak. 
]erine, §ahst dirayet ve liyakatle- tirde kendisi bu ereften mahrum 
rinin delillerini g_östermek imka- kalır, efendisinin gözünden de 
nını buluyorlar ve hükümdarları- dütcrdi. 
nın gözüne girmek, teveccühleri· Zavallı uşak dimağını olanca 
ni kazanmak fırsatına nail olu- kudretile faaliyete getirdi. (Ma· 
yorlardı, Nitekim seleflerinden karna) dan, ((lahana) dan da
ikisi bu sayede birinci sınıf elçili- ha kıymetli bir gıda adı bulmak 
ğe terfi etmişti. Üçüncüsü (Kont için düşündü, taşındı. Nihayet 
Moravyef) de orta derecede eh- aradığını bulmuş bir insan sevin
liyet sahibi olmakla beraber şah· ci içinde telgrafhaneye koştu, eli
sen Çann hoııuna gittiği için (Ko-
penh~) dan doğrudan doğruya ne kalemi kağıdı aldı. İzovelski-
hariciye nazırlığına tayin olun· nin adresini yazdı ve altına sade-
olunmuftu. ce şu, kelimeyi kondurdu: (Hav· 

J.te zovdski bu dümincelerle ) ı ,.. ,,.- yar •• 
•ıınbey, İstanbul (Belgrad). Es- fıstığı ye.tı,ecetı yapılan tetkiklerle 
kiıehir, Daday, Çoruh, Devrek, anlafılmı.ttır. Bunun üzerine SUl!'..::c
Düzce, Bolu, Adana, Giresun, ye 250 kilo tohwn sipariş edllmış -
~arasu, Sinop, Koyulhisar, An· 1 tir. Bu suretle tecrübelere daha esas
karada olmak_ üzere . 15 ?'~rde 1ı bir tekilde devam edilecektir. 
devlet orman ışletmeaı revırı ve ı 

İzmir (Vatan) - Maden tet· 
kik ve arama enstitüsü hesabına 
Bel~ika ve Almanyada tahsilde 
bulunan ve harp dolayısile mem· 
leketimize dönen yirmi bir tale
bemizden bir kısmı ayni enstitü 

hasabına ikmali tahsil için Ame· 
rikaya gönderilmişlerdir. Talebe· 
miz Basra yoliyle hareket etmiı· 
lerdir. Bunlardan on altısı maden 
tetkik ve arama ve beti Sümer 
Bank hesabına gönderilmiılerdir. 

ederse Egenin bütiin tütünlerini Bursa (Husust) _ Kahraman SORUNUZ 
~----SÖYLİYELİM1 ( 12) adet müstakil bölge ıefli- * Şehirde, gittikçe şiddetini artıran 

i:i tesis edilmiştir. Bunların umu· bir mangal kömUrU yokluğu hUkUm 
tı'ıi sahası 41 0.000 hektardır. Yıl. sürmektedir. KömUr bulmak bir me
lık verimleri 560.000 metre küp- sele olmuş, halk ciddi bir sıkıntıya 
tiir. maruz bulunmuştur. 

Üç sene içinde revirlerden * Şehrimizdeki beden terbiyesi mU-
249.000 melreküp kereste iatih- 1 
&al edilmiıtir. Bu n]iktarın 41.000 kellefıcri siltıhu taumıercı başlamış-

satın alabilecektir. Bu hususta İhtilaf Halledildi aakerlerimize kıtlık hediye top-
tetkikler ve hazırlıklar yapılmış· ]anması devam etmektedir. Bu· 
tır. İıtanbulda bulunmakta olan Bmşa (Hususi) - İpek fab- güne kadar toplanan 12 parça 

ı · b" ı=•·ı • k,ı.t'b' İ rikatörlerile koza kooperatifi ara· muhtelif vün çama.ur ve eş..,_:a Kı· 
zmır ır ... er umumı a ı ı n· · d k "h .1• . . o1 "" o1 • . , . .. sın a çı an ı tı af valının tavas· zılaya tealim olunmuş ve ait olan 
gılız Korporasyon heyetı mu- sulu üzerine halledilmiştir yerlere gönderilmiştir. 

ın:~~~;e~~ ıe;:ı:;~~~;rıı bit~:i::it; ==U=l==d==""'==G=.=l=t=. k·===::::;;K==,==b==l=k=l=====::ıs: 
i::~:ra~ğ~:r;.1:~~~~da esaslı an-' u ag 1 1 çe a a a 1 aşıyor 

lzmitte 
tı'ıctreküpünü maden direği teıkil lardır. General Arif Tanyeri, mUkel
cyJer. Bundan Erzincan felaket· lefleıi teftiş etmiş ve gördUğU lntt
Zedeleri için de bu sene Kızılay zamdan dolayı al!kadarlara memnlı-
Cznrine 39.809 M3. tomruk i t b 1 1 ti İzmit (Vatan} - Burada man- ı 
1 

n ye eyan ey em ş r. 
2,243 M3. kereste verilmiştir. gal kömürü buhranı olduğunu * Ziraat Veklıletlnin vlllıyetlmizde-

( Yüzün iki Tarafı 1 
Mehmet Necatı imzulle - Ayna

a yüzümün .... ve &Ol tarafına ba
kmca ba&aD birbirinden ayrı lkl ln
ıu.n cHrmUf stbl oluyorum. lmıanın 
ylslballn iki tarah arasmda bu katlar 
fark var mıf 

Dursunbey kazası dahHindeki yazmıştım. Bu vaziyeti nazarı 
Alaçam iıletme mıntakasında ya- ki kombina makineleri şimdiye ka· dikkate alan belediyemiz kömüre * 
l>ılacak 30 kilometrelik dekovil dar elli bin dcknr nro.zl sUrmUş ve yeniden narh koymak mecburi· 
hattının etüdlcri bitmiş olup ıim- ekm~tlr. Bu suretle şu son birkaç yetinde kalmııtır. 

Cevap - YtıztlnUn iki tarafı bir· 
birinin aynı olan insan yoktur. Fark 
çocuklarda pek azdır. İnsan bUyU -
dUkçe fark artar. Ressamlar ve fo· 
toğrafçılar bunu dalma gözönUnde 
bulundururlar. Fark, mcse!A sağ ta
rafı gUııel bir yUzlln sol tarafının 

büsbütün çirkin olması derecesine 
kadar varmaz. Fakat güzellik, ener
ji ifadesi duyguların ifadesi bakı -
namdan her yüzün iki tarafı blrbi -
rlnden aı:, çok farklıdır. 

Cevap - DUnyada bUtUn insanlar 
para dlifUnceslni öl~ diye alsalar
dı dünya pek hazin ve kasvetli bir 
yer halini alırdı. Hayatın bUtfuı gü
zelliklerini ve yilksekliklerlni, para -
dan bafka kıymet anyanlann feda
kArlıldarma ve çahvmalarma borçl\1 
~· Eğer ilme cidden bağlı bir adam 
sanız babanızdaki ameli dUşUnceler 
ytızUnden sizdeki ilim merak ve ~
kmm gevşemesine meydan bırakma
yınız. 

dı tesviyeyi türabiyeıi yapılmak· ay içinde, çlftslmizln her yıl ekti- Yeni narha göre, bundan son
tadır. Bu revirin istihaalatını iıle· ği ekinden fazla zeriyat yapmış ol· ra kömürün kilosu 6 kuruş, odu· 
lrıek üzere Dursunbey istasyonun- nun ise 50 paradan satılacaktır.! duğu anlafılmıştır. 
(ja bir fabrika kurulmuştur. Bu Belediyenin bu alakası halkı 
f b * Konya Ziraat Bankıısı mUdUrlll-a rika senede 1 O • 15.000 met- memnun etmiıtir. 1 
teküp kereste işlemektedir. Ka- t\I, banka şube ve ajanları için ,·ez- * lxmit (Vatan) - Burada, 

1
j 

l'a.au, Sinop ve Deverek revirleri nedarlar almıyn başlamıştır. Bunun ıon günlerde Helvacılar söz bir· 
~onguldak havzasının direk ih- için bugiln blr mUsabaka yapılacıılt· liği ederek tahin helvasının kilo-
lll'açlarının teminine tahıis edil- tır. ıunu 50 kuruıtan 60 kuruşa çı· 
tı'ıi§tir. • ~- karmıılardır. 
Ormansız köylerin etrafında Z t• f • tl lstanbulda bile kilosu 40 • 5 O 

~etiştirilccek ormanlar için Anka- ey ın ıya arı kuruş araıında olan bu gıda mad-1 
ta, Eskiıehir, lzmir, Sıvas, Çan· Bursa (Hususi) - Dış piya· desinin bu ıekilde yükselişi halkı 

Kayakolımn toplandığ1 aan-.n görünütü 

lırı, Eluz.ıg ve Tarsusta her biri salardan vaki olan taleplerin art· müteessir etmektedir. Ortada cid· Bursa (Vatan) - Uludağda 
l 5 • 25 hektar genişliğinde bulu-' ması üzerine zeytin fiyatları yük· di bir sebep yokken kilosu 60 kayakçıların faaliyeti devam et· 
ilan mıntaka fidanlıkları vücuda .elmiye başlamıştır. Piyasadaki kuruş olan tahin helvasının tek- mektedir. Sene başından evvel 
~etirilmiştir. Es~itehir fidanlığı~- yüksekliiin artt!rılması için ala-

1 
ra~ eski fi~ata indirilmesi arzu dağın çok kalabalık olacağı tah

da bir tohumevı kurulmuıtur. Dı- 1 kadarlarca tedbırler alınmıştır. edılmektedır. 1 min edilmektedir. ' İstanbul Dağ-
S!XE 

cılık .kulübünden de bir lıfUPUll 
ıene baııından evvel ıehrimize ge. 

lerek Uludağa çıkacakları haber 

verilmektedir, 
wwwı: s ===zz 2 

* MESLEK İNTİHABI 
M. S. D. bnz.aslle - Lisenin son 

sınrfında:nm. Meslek intihabı mc -
llelftıl evbnlıde mllnakafayı mucip 
ohıy•r. Benim lçbncle Uim alefl , .. r. 
tlnlversltede fizik okumak ,.e orada 
asistan, doçent, profeeör diye yeti!} 
mek en büyük emelimdir. Babam: 
cMilllendhıllk t'laha çok para eder. 
Daha emin me.lekttr. Milllentli• ol !ıt 
Dlyer. 81ı ae denlnls f 

* MAKİY AJ HAKKI 
D. G. R. lmı.aıılle - Kocam pud

ra aUnneme '-e boyanmama itiraz e
diyor. Hakkı \'al' mı 't 

Cevap - Boyanmadan boyanmaya 
fark vardır. Bazı hantınlar boya 
fıçısına girip çıkmış gibi bir hale 
girmekle güzel olduldannı sanıyor
lar. Eğer hafif miktarda renk ''e 
pudrayı san'atll bir şekilde kulla -
nıp yUztlnUzU cidden gUzelleştirmiş 

olaaydınız kocanız, tiklı.yet etmeyi 
elbette hatırına getirm~ı. Pek kıs 
kanı: bir adam olup ta sizin herkese 
çirkin görünmenizi istiyorsa ona di
yeceğimiz yok. Tallinize küsUn. 

ı ı j 

ı lalmıştım değil mi~ Annemi al· 1 - Soracağım. Fakat bu sual· J Hlla düıünüyordu. Birdeııbi- ces~i taşıyabilirdi. Acaba hiç ıey aorımıya unutmuıtum. Yüzü· 
madan evvel borsada çalışırdı, !erimi hcn~z zihnimde kararla~· re bir ıey hatırlamış gibi söze de. evin anahtarı kaybolmuş mu idi? ne bakıyordum. Gülmek mi, kız· 
Sonra oradan ayrıldı. Eski meş- tırmadım. Üvey babanızla Mariot vam etti: - Hayır, üvey babam anah· mak mı lazımgeldiğini henüz keş· 

" kukata ve madalyalara merak sar· hakkında, onların aralarındaki Zannetmiyorum, dedim, tar hususunda çok meraklı idi. -tiremiyorum. Nihayet ıordum: 
dı, İngilterenin en mühim antika münasebet hakkında fazla bir şey amma yanıldım galiba .. çUnkü Yalnız nasılsa bir tanesini Mariota - Size en mühim, fakat en 
para ıı:ıütehassıeı olduğunu ıöy- biliyor musunuz? I bundan bir sene kadar evveldi. vermişti. Baıka bir kimsede evin basit bir şey sormayı unuttum. 
lerlerdı. - Hayır. Ben Mariof dan nef- Bir gün üvey babam tavan ara· anahum bulunduğumı hatırla- Soyadınız nedir? 

Sesi adeta değişmişti. Mariot- ret ederim. Üvey babama gelince sından ağır bir şey indirmek isti· mıyorum. Bu ıualim karşısında genç kı1 
dan bahsederken sadece acı idi. ona karşı olan hislerimi de size yordu. Bir hamal çnğırmaları için - Sizde de yok rmu idi? ağzını bir karış açtı. Elinde tuttu· 
Üvey babasını anlatırken kindar ıöyledim. ikisi çok iyi arkadaı hizmetçilere em:r v~rirken orada 

1 

Bu sözlerim kızı ~~elendirdi: ğu sigara paketini düşürdü. Ade· 
olmuştu. idiler. Üvey babamın ölümü Ma- hazır bulunen Marıot: cBen bu - Ne demek ıstıyorıunuz? t t ll b. h ı.ı .... 

Zabıta ve Aşk Romanı 

Yazan: Martin Porlobe - Çeviren: Rezıan A. E. Yalman 

B k d 1 
· b' k d b'l · · d' k w d' h k d r::"• b d b' a ap a aımıı ır a ~e yuzume - u ant a para ve ma aya rıota ır ıey azan ırır mı ı e· ıfı yaparım> ıyere -. o agır ef· ıye ay ır ı. '1:-ger en e ır ı . .. .... 

- Küçük ismi Artur'dur, Bor•• ettiniz. Adam sanki ıözlerimin kollek~iyonunu satmıt mı idi~ mem? Ben bunu çok düıündüm. yayı kolaylıkla aıağıya indirmiJ- anahtar olsaydı da ya kaybetmiş bakıyordu. Sonra ellerıle yuzunu 
'ada çalışır. Elli yaııında kadar• ~nünde canlandı, .Şimdi b~n.a 1 - iyi l;>il.miyorum. O zaman Fakat halledemedim. Polis ro- ti. Demek ki kuvvetli bir adam- veya birisine vermi§ olsaydım si- kapadı, omuzları titriyordu. Ağ-

- iT -

dır. Üvey bııbamın çocukluk ar· ı uvey babanızı da tarıf eder mısı· mektepte ıdım. Fakat iki bin İn· manlarına pek meraklıyım. Ora- dır. Hatta üvey babamla ıaka ze herhalde ıöylerdim. Böyle ladığını farzettim. Bu kadar sinir 
kada!lıdır. Bck:ırdır, yalnız yaıar.

1 
niz) Harici şeklirıi değil... Ona giliz lirasına satmış olduiunu zan. da daima cinayetin evvela eebe- ederek her sabah yaptığı jimnaı· nazik bir vaziyette iken yalan söy- bozucu hadiselerden sonra bunu 

Oidukçn mühim bir serveti var• lüzum yok, biliyorum. Nasıl bir ı nediyorum. Emin değilim. bini araıtırırlar. Ben üvey baba. tik hareketlerinin faydalarından ler miyim? Size bütün kalbimle k t b'" b ld H' k .ı ,_ d d k · "ld. l i . b b' . b' . . • 1• l d pe n ıı u um. ıç ses çı ar-
'llr. Görünüşle üvey babamla ço" a am ı, onu öğrenme iıtıyoruın. - Bu işte Mariot ile ortak mı mı o ürme er nın ıe e ını ır bahsetmiıti. Şimdi hatırladığıma itımat ettiğımi ha a an ama ınız d d I b" 
'~tnimi arkadaş idi, fak at içyü· j Bu sözlerim ona fena tesir etti. idi~ türlü keşfedemedim. 1 göre bir hamalın yapacağı işi ko· mı yoksa? anıyor u, s~ ~ omuz arı asa ı ha. 
(linü Allah bilir. Uzun boylu, Cesedi iyi tanı 1.11 ve bund Doğrusunu iıterseniz pek - Biz de o poliı roman· )aylıkla baıarmııtı. Demek ki - Bu enayice sualimi affedi- reketlerle tıtrıyordu. Yanına yak-
(~Yıf, saçsız. kır bıyıklı bir adam. ona bir kinaye et.ığimi zannet ,,,ı!miyorum. Belki annemi almaz- larında olduğu gibi ıebep arı- kuvvetli bir adam.. niz, Franı... laıtım, kızı teskine çalışmak üze-
~ır. Gözleri birbirine çok yakı~, mitti. Bir ~üddet ıuetu. Sonrn dan evvel ortaktı. yalım. Bu Mariot çok gürbüz ve Fransın bu sözleri bana mu· Bir müddet sükuttan ıonra o re saçlarını okıadım. O zaman 
Urnu ise bir yanı kuı gagası gı- cenp verdı: Ben ıusmuştQm. Bu cevaplar• kuvvetli bi~ ~dan:ı mı idi? ~~ınanı~ dü~ümünü çözmüş gibi da özü~ diledi: . birdenbire yerinden fırladı. Elle-

bidir. Bir düziye ellerini uiu§tu- - Mnriottan daha yatlı idi. dan ne mana çıkaracağımı henüz Frans du~undü. ıdı. Dedım kı: 1 - Sız de benım kabaca ceva· . . .. ü d ekt' Awl d v 

tıır, soğuk herifin birisidir. On- Gelecek ay elli altı yatını bitire. kestiremiyordum, o devamla: - Bunu niye sorduiunuzu pek - Demek ki Mariotta evin bımı affediniz. rını yuz il en. ç . '· gama ıgı-
.ıan nefret edl"rİr l ... tc bu ka- cekti. Bundan dokuz sene evvel - Daha bir şeyler sorunuz. ala anlamadım amma yine söy- anahtarı vardı. Hizmetçilerin de O anda aklıma bir şey geldi.. nı, fakat a•abı bır tarzda kahka· 
d 1 ı 1 1 d F 1 b h 1 1 gu"ldügwu"nu·· go"rdüm. ar... . . ben on y~di yaşınd.a iken annem· ~~nuniye~le sizi aydınlatmak J liyeyim:. Pek kuvvetli o duğunu i~in~i olduğunu b~ iyor ~· Kuvvet. bu ~adar saattir • rans. i : .er~- a ar a 

- Mükemmel hır surette tarıf le ev-lendı. Fakat aıze bunları an· ıstenm. dedı. zanne;;mıyorum, fakat... ı li bır adam olduguna gore demek berdım de en basıt, en ıptıdaı bır 1 (Arkası var) 
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ıllahkemelerde: 

Unkapanı V- ··su.. .rnt~Jiıiiii, 
enu · B•gbkl ProlJh• ... 

8 Program, 8,03 A iıı.ns hnberlt>ri, 
8,18 Hafi! mUzik (Pi.}, a,45 Ev ka· 

KızınıMezadamı Çıkarmış dını • Yemek ll':!tcsl. 

Müddeiumumilik dün kızını de imiş. Benim de güzel bir kızım 
müzayede ile satılığa çıkaran var. Tam evlenme çağında .. onu 
Ahmet isminde bir ihtiyar hak- senin oğluna vereceğim. Fakat 
kında tahkikata başlamıştır. Ah· elli liraya ihtiyacım var. Ver de 
met Küçükpazarda oturur. 18 birkaç gün sonra nişan merasimi· 
yaşındaki kızının güzelliği dillere ni yapanzl 
destan olmuştur. Mahallesinde Benim yanımda 45 lira var~ 
cUnkapanı Venüsü> diye anıla~ Verdim. Daha yüz görümlüğü ve 
kızın §Öhreti birçok mahallelerı . . . . l k 

B vl L .. ı .. d b"l çeyız ıçın bırçok da hazırı yap· 
aşmış, eyog una, ,. ·u ara ı e 

1 

ulaşmıştır. Oğul muı .... vveti gör· tık. Oğlum da Anadoludan bura-
mek istiycn bir çok babalar bu ya geldi. Fakat Mehmet Ağanın 
kızı tanırlar. bir daha yüzünü göremedik. Tah-

Dün dolandırıldığını iddia ede- kikat yaptım. Mehmet Ağa ~~~
re.k Müddeiumumiliğe istida ve- den sonra kızını 60 1.ir~r~. b~~ı~~
ren gür sakallı ihtiyar Mehmet ne ve 1 50 liraya ~a bı~v~çuncu.~u. 
şikayetini anlatırken diyordu ki: ne satmıştır. Ögrendıgım.e gore 

B Ah d k'" .. d de kız hala müzayedededır. He-
-1 d ayımK. d" ·ıme e t oprGu .. e nüz khnsenin üstünde kalmamış· 

rast a ım. en ısı e yaşı ız. u- H kk d 
l b . k . ld v d b·ı· · tır Dolandırıldım. a ın a ta• ze ır ızı o ucunu a ı ırım. • . . 

o_ k 1 k -•~ akl kibat yapılmasını ıstıyorum. ua.na so u ara eVVCfil yan arı- . . . . • . . 
mı öptü, sonra da: Müddeıumumılik şikayetçmın 

_ Ahmet Ağa dedi. Senin ev- arzuhalini suç yeri olmak itibarile 

lenecek bir oğlun var: Allah ba- Küçükpazar komiserliğine havale 

ğışlasın, tahsili terbiyesi de yerin- 1 etmiştir. 

Kehkeşana Aşık 
Seher: " Mavi Gökleri Namütenahiliğe 
Çi ıileyen Altın Yıldızları Seyretmekten 

Derin Haz Duyarım ,, Diyor. 
Sultanahmet sulh üçüncü ceza haz duyarım. Yıldız yere yatılma

mahkemesi dün çok iyi giyinmiş dan do_ya doya seyredilmez. Dün 
Seher isminde 32 yaşında güzel biraz içtim. Çimenlerin üzerine 
bir kadını tevkif etti. İddiaya gö· uzandım. Kehkeşanı seyrediyor• 
re, Seher kafayı tütsüledikten dum. Kimseri rahatsız: etmi~ de
sonra evvelki gün gece Sultanah- ğilim. 

12 30 Program, 12,33 Karışık şar
lnlar, 12,50 Ajıı.ns lıııbe. !eri, 13,tll'i 
Şarla ve tllrkiller 13,20 Radyo salon 
orkestrası. 

18 Program, 18,03 Oda musildsi 
(Pi.), 18,30 Konuşma, 18,415 Çocuk 
saati, 19,15 Çocuklar için m\l.zik (Pl) 
19,80 Ajans haberleri, 19,.f5 F .Brl 
heyeti, 20,115 Radyo gazetesi, 20,45 
Geçit konseri, 21,10 Konuşma, 21,25 
Yeni şarkılar, 21,45 RiyaseUcüm:!:ı:.:i" 

bandosu, 22,30 Ajans haberleri, 22,45 
cazbant (Pi.), 23,25 Kapanış. 

Bu Gece Nöbetçi 
Eczaneler 

Beyoğlunda: Ge.latasaray ve ls
tiklAl, Taksimde: KUrkçlyan ve Pa· 
ronikyan, Şişlide: Asım, Galatada: 
Kemal, Hasköyde: Hahcıoğlu, Ka -
snnpa.şada: MUeyyet, Beşlktaşta.: 
Süleyman Recep, Sarryerde: Nuri, 
Eminönllnde: Hasan HUsnU, KUçUk· 
pazarda: Hasan HulQ.sl, Alemdarda: 
AbdUlkadir, Kwnkapıda~ Aaador, 
Şehzadeba.şmda: t Halil, Şehremlnln 
de: Hamdi, Karagilmrllkte: Arif, Fe· 
nerde: HU:samettin, Samatyada: Ero
filos, Aksarayda: Ziya Nuri, EyUp
te: Hikmet, Kadıköyde: Halk ve 
Osman HulQsi, 'OskUdarda: Merkez, 
BUyüka.dada: Halk, Heybeliadada: 
Tan114 eczaneleri. 

Abone fJcretl 
Türkiye dahlllnde: 

Senelik Saylık Aylık 

HOO 750 400 150 Kr. 
Hariç memleketler: 

Senelik 6 aylık S ayhk Aylık 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

mede çıkmış ve meydana boylu 1 Hakim phitleri dinledi. Suçu 
boyunca uzanmıştır. Oradan ge· sabit gördü. Sehere 12 gÜn ha
çenler yerlere yatan bu şık ka.dını pis cezası verdi ve derhal tevkif 1 
polise haber vermişler. Seher sar- etti. ••••••••••••-
hoşluktan, yerlere yatmaktan.

1 ammenin huzurunu selbetmekteR 
suçlu idi. Mahkeme sabıkasını da 
tetkik ettirmişti. Seher ayni suç· 
tan iki defa daha mahkemeye gel. 
m~. birinde bir haf ta, ikinci.aiOOe 
9 gün hapse mahkum olmuştur. 

Hakim sabıka kayıtlarını da 
tetkik ettikten aonra sordu: 

- Bayan bak, içtimai mevkü 
olan bir kadınsın, gençain, güzel· 
sin, sabıkan da var. Dün gece de 
Sultanahmet meydanına yatmış- , 
sın. Niçin böyle yapıyorsunuz? 

Seher pürüzaü.z bir ifade ile ce. 
vap verdi: 

- Ben tabiati seven, mahmur 
bakıglarla tabiatin sihri içinde eri
meyi kabul eden bir kadınım. 
Çok h88Sasım. Şairim. Mavi gök
leri namütenahiliğe çiviliyen al
tın yıklız.ları seyretmekten derin 

Eczacı Hasan 
Beraat Etti 

Depo sahipldrinden cezacı 
Hasanın bir buçuk sene evvel 
Bahçekapıdaki ecza deposu yan· 
ml§tı. O vakit depoda bulunan 
Ali isminde bir U§ak yangının 
müsebbibi olarak tevkif oclilmiş 
Hasan da suç ortağı sıfatile mah· 
kemeye verilmişti. İkinci ağır ce· 
za mahkemesi dün davayı netice
lendirmiştir. Suçlu Ali tevkifha
nede öldüğü için takibat dü§müı
tü. Hasan hakkında da bera'at 
kararı verilmiştir. 

Ra:ıdevucu 
Atina ve Arkadaşları 

Gizli randevuculuk yaptığı, 
genç kndınlnrı fuhşa teşvik ettiği 
için tevkif olunan Atina ile suç 
ortakları Katina, Vasiliki, Amel
ya ve Eftelya dün Tevkifhaneden 
Müddeiumumiliğe getirildiler. İ
fadeleri alındıktan sonra tekrar 
Tevkifhaneye iade edildiler. 

5ahibl ve Neşriyat MUdUrü: Aıuue\ 
Em1n YALMAN - Basıldığı yer: 

VATAN MATBAASI 

MEvs· 

Yaıama)c için yemek lazımdır. Ancak; en kuYvell~ en 
rıeP ve en mükemmel bir gtcfayı: 

ÇAPAM RKA ~~a:.8:ıı:i 
bulursunuz. Besli ve yağh taTUldarclan istihsal edilen Tavuk 
guyunu t.emin etmek zahmetine katlanmadan iatediiiıllz za
man onu 15 KURUŞ ıibi az bir fedakirhlda elde edebilirsiniz. 

ç A p A M ARKA KOM~~~~:i~ı: 
En iyi cins taze sebze ve hububatla tavuk suyundan mamul 

obnaaı itibarile çok yüksek kalöri ve iftihaaver le:r.zeti cami
dir. Bir tecrübe iddiamızın doğruluğunu iabata ki.fi aelecektir. 

Her yerde vardır 

YAYLA, Hep YAYLA 
Bir bakkal dükkAnmdasmız. İçıeriye 1:ıtr ımı,teri girdi ve fl)yle 

bir talepte bulundu: 

- Balta bir paket warna "'erseımze... 

Derhal hUkmedcblllrslniz ki, l<a~ göı:tl bağh hareket eden, 

ağzının tadmı bllmiyen neviden bir lnBan vardır. 

Bilerek ve dllşlinerek luı.reket eden, a.ğ2lnm tadını bilen adam 

ne mi ya.par? 
Herhalde gözil beğh hareket etmez sadece der kt: 

- Yayla. ınaka.r:na8ı isterim.! 

(YAYLA) Memleketin en bUyilk makarna fabrfkaB!dır. Anadolu 
yaylasının meşhur sert buğdaylarınm lrmlğini alır, makarnasını 

onunla yapar. Sergilerde mUkA!atlar kazanmMmoı. her tarafta 
aranma.ıımm ve sevilmesinin hikmeti budur. 

GözU bağlı hareket eden neviden. bir insan olmadığınm kendi 

kendiniz lsbat ediniz. 

8akkalumdaa makama alırken (YAYLA!) diye ısrar ediniz. 
ANKARA MAKARNA FABRİKALAR! 

ŞEMSİ DDtlRIA.~ ve ORTAGI 

Kayseri Tayyare Fabrikası ~atınalma 
Komisyonundan : 

ı - Fabrika garnizonu dahllinde garaj inşa edilecektir. 
2 - Bu 1n11aata alt muhammen bedeli c5~U> lira c79.> kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı <3940. liradır. 
-i - !halesi kapalı zart usuıııe yapılacaktır. 
5 - !hale gUnU 6-1-941 pazartesi gtlnü saat cll> on birdedir. 
6 - Zarflar ihale saatinden bir saat evveline kadar kabul olunur. 
'1 - Bu ihaleye tı.lt keşif, şartname ve plAnlar maliyeye yatırılacak 

265 kuruşluk makbuz mukabilinde her gün fabrika sa.tın alma komis-
yonundan temin olunabilir. . (8810 - 12000) 

Devlet Demiryollan ilanları 
İdarece temin edilip müteahhide verilecek 500 ton bil.eter bakırın 

işlenerek mamul halde idareye tesllml işi 21/1/1941 salı gUnü saat 15 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Tahmin edilen bedel (158900) liradır. Pa· 
zarlık Ankarada idare binası içinde malzeme dairesinde toplana.n ko· 
misyonca yapılacaktrr. 

Taliplerin aynı gUn ve saatte teklif ve kanun! vesikalarile birlik· 
te komisyona müracaat etmeleri l!z.ondır. 

Bu i~ ait ş:ırtna.meler Haydarpaşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
ve Ankarada malzeme dairesinden parasız olarak almabllir. (11921) 

* 1/2/941 tarihinden itibaren Samsun - Srvas, lzmlr - Denizli «Torba-
lı - Tire - Ödemiş dahil> ve Sirkeci • Kırklareli - Edirne mmta.kalarma 
mahsus yolcu tnrlfeleri ltı.ğvedilmiştir. 

Fazla tatsUAt için istasyonlara müracaat edilmelidir. (8893-12070) 

EN İYi BİR HEDİYE 
1141 llODILLIBI 

ARLON 
SA&TLEalDIB. 

Sağlam, dakik ve dllnyanın en iyi 
saatleri olduğu gibi fiyatları daha 
ucuzdur. A R L O ~ Saatlerini 
görmeden başka saat almaymız. 

Satış deposu: Z. SAATMAN İstan
bul Sultanha.mam camcıbaşı han 
1 lncl kat. 

S&tlf yeri: BASRİ T'tJ&lER. 
Yeni Valde hafı 

iEHlB TİYAT&PSU 

TEPEBAŞINDA 

DllAM II8Ml 

Bugün saat 115,30 dD. 

Akp,ın saat 20,30 da 

APTAi 

1'EMSİLLEB1 

tsT!KLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bugün saat 14 te 
Çocuk Oyunu 

Akşam saat 20,30 da 

PAŞA llAZBETLEBl 

YtıH4iŞiHi ~t•ıŞ 
/cı;ı'1u{lu14u sakta..ıış 

Fazla cereyan ı sti hı &R 
eden a m p u il ar kullanıldı• 
Qında aynı tuhaflı§a dO• 
şülür. · 

Hakiki tasarruf yapmaR 
ı~teyen daha az cerevarl 
sarfına mukabil daha bol 
ışık veren TUNGSRAM am· 
~uliarını mübayaa eder. 

llJNGSRAM 
EN AZ PARAYA·EN BOL AYOUll..411 

=;: B-C)URLA a·iRADE.RLER . 
~· i ~TAN• U L ,; ,ANKARA . · i Z. M 1 " 
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