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Ankaradan Ve 
Vaşington dan 

Yükse: n Sesler 

İhtikirla Mücadele 
Faaliyeti Artıyor 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN Halkın Yiyecek, Giyece.~ ve .Sair İht"yaç 
Ma6.delerinin Fial Yükseklikleri Ön:enecek ' ~ vvclki gün hemen hemen 

aynı saniyede Ankaradan 
ve Vqington'dan iki ses yük- Ankara, 7 (Hususi muhabiri· ı min yolundadır. 1 
acldi ve ayrı ayrı kelimelerle ay- mizdcn) - Halkın yiyecek, giye- Gerek sınai maddelerin ve ge
nı güzel maksadın ifadelerini or· cek ve sair ihtiyaç maddelerinin reksc toprak mahsullerinin 11tok-
taya koydu. lüzumsuz fiyat yükscliılcrini ön· !arı halkın ihtiyacını karşılayacak 1 

Türkiye de, Amerika da bu- !emek maksadile alınan kararlar ve dolayısilc piyasada nazım rolü 
gün harp harici bulunuyorlar, etrafında alakalı Vekaletler çalış. oynayacak bir yekuna varınca ser. 
fakat her ikisi de bu mücadele malarına devam etmektedirler. best piyasadaki satış fiyatlarında-! 
karıısında iptidadanbcri açık b•r Araya bayram girmi§ olmakla ki suni fazlalıklar kendiliğinden 
cQphe alauşlardır. Her ikisinin beraber salahiyettar kimseler bu zail olacaktır. Aksi halde lüzum 
de alakası bu harpte filan ve fi- arada da tetkiklerine devam ede- görüldükçe maliyeti alakalı Ve
lan devıetin değil, filan ve filan ceklcr ve kısa bir zamanda faali- kaletlerce tesbit edilmiş olan mik
fikrın ve sistemin üstün çıkm.uı• yete geçilmesi için lazım gelen tardan fazla fiyat fazlalığı görü
ii%erinde toplanmııtır. Her ikisi tedbirleri alacaklardır. len maddeler, külliyetli miktarda 
de yeni bir nizam istiyorlar, fa- Piyasa fiyatlarına müdahale e· piyasaya arzedilerek tabii fiyat 
kat ~u niz~ ~.ir tek dcvle!:.

1 

debilmek ve onları sabit tutmak tesis edilecektir. 
kendı tahakkumu hesabınav. . üzere her ıeyden evvel elde stok Diğer taraftan Fiyat Mürakabe 
savvur ettiği cendere degıldır. b } 1.. l - ··1d...... t•,.kı'\a• tlarının merkezden idare e-
ö l b

. • . d k" b ın· u unması uzum u goru ugun. ~,. 
y e ır ycnı nı:z.am ır ı 1 1 • • •• •• . k 

dan sonra silah kuvvetile bir . den, ıımdı bulun faalıyet bunun dilmesi hak ındaki karar da mü-
devletin diğer bir devleti tehdit temini etrafında cereyan etmekte. rakabe teşkilatının verimini arttı
edememesini, ona tahakküme dir. racaktır. Bu suretle gerek fiili ve 
kalkışmamasını temin etsin, mil- İktısat Vekaleti, resmi ve husu- gerekse mürakabenin tezyidi sure
letlerin ve insanların emniyet i- si sanayi müesseselerimizin her tile vukubulacak iki taraflı müda. 
çinde yaşamasına, hakka ve sö· 
ze saygı göstez-ilmesine yol aç- şeyden evvel halkın zaruri ih:i- hale az zamanda aatl§ fiyatların

da mevcut auni yükseklikleri or

tadan kaldıracaktır. 
sın, mılıetıcr arasındaki müna- : yaçlarını en ucuza mal etmek içın 
scbetleri tamamiıe me<icni bir · azami randımanla çahımalannı te 
manada bir beraber çalı§ma ıck- ============================ 1 

::~;!,h. :~;.~,.;--;~';,';~ Al maa lşc:ı erine 
yet sistemi haricinde bir varlığa ı·ş c p'hası' 
dünya yüzünde yer yoktur. Her- J 'lı1 
kesin o:t§mın çaresine bakmasını • • 1 

hedef tutan dar görüşlü bir gi· ~of nın Hıtab-ısı 
diş, neticede herkesin birer bi· Y J • .J 

Arnavutlukta 
Mahdut Keş:f Ko1u 

Faa~iyeti Oıdu 

SABAH GAZETESİ 

Hava Dretnot'.arı Birkaç ay 6\"\'el uçan kaltler
dcn b:ıhsecllldlğl zaman bütUn 

dilnla gÖ:ıl\nU dort açmıştı. Runlann uıun mesafelerde uçarak Almanya

run başına !leler gctlrec;e~fol hcsaplıyanlar ~oktu. 
Halbuki .ıı.nerıkanın lngUtl'rc için son hazırladığı ha\'8. dretnoUarı 

karşı!llllda uçıu• 1Cale1er hafif kru\-azör me\'kllnde kalmı~. 
Yeni haı-a dretnotlarmın ağırlrğı yetmiş tondur. Kanatlarının ara

sındaki ~e altını~ beş, rnz.elljı kuk buçuk metredir. Depolan bir tank 

İTALYAN 
Ordusunu 
Takdir 

Tobruk 
Hava Meydanı 
İşgal Edildi 

r 
Okayacalarımıza : 

Bayramınız Kutlu Olsun, 
Candan Tebrik Ederiz. 

( V & T &1' ) Barramda 3 illa Çıkmıracalı, 
Gazetemizi Pazar GiDi Olmracüsınız. .1 

yıl: 1 

'ııgonu kadar bent.in alır. Zırhlı top kuJPJerl \'ardır. MotörJerl her biri 
iki bin beygir kuwctlnde Ra)1 motörlerldlr. 

Hına dretnotları uç.an kalelerden üç mlıtll, ) olcu F llper tayyarelerln
den lkJ mlııll bUyüktUr. , aatt.e tiç yUz kilometre ı;üraUe Of bin kilomet
relik hareket sahası \-ardır. BUtlin :istikametlerden gelecek (e(>avüzlere 
ka~ zırhlarla mücehheı.dlr. Kalifornl)-ada Dugla.'I fabrikasında yapılan 
bu tayyareler, ı:lmdlyc kaclar dünya yüzünde yapılan tanarclerln en bü
~ilflidbr. Bu tipteki ilk tayyarelerin Jnpatı 8 nisanda ~laınış, llkteı;ı
rlnde bltml!Jt1r. 

Esirlerin 
Sayısı 70 Bini 

Buldu 

Emniyet 
Verici 

Bir Ses 

Nazırlar Meclisi İtal 
yanın l\ıiihvere 

Sadakatini Teyit Ett: 

40 ltalyan Tayyaresi Graziani, Ordusunun Ruzveltin Nutkunun 
Ele GeçiriZdi 3 le 1 ini Kc ybetli İngiliz Gazete· 

Londra.. 1 <A.A.) - Bardlya'run lerindeki Akisleri 
Roma. 7 (A.A.) 

Şimalde /ta!yan bildiriyor: 
JI A • • , v Na.zırlar meclis\ muhtelif ccphc-

ret mütecavizlere kurban olması 
1 demektir. Bugün bir çok millet- S b f ' · B "/d"k-

ler bu dar görüşlerinin eczasını a re mesını l l 

Stefanl ajansı 

cLondra radlosunun son dakikada 
bildirdiğine göre, Tobruk ch'annda
kl ham meydanı işgal edllmlş \e ln
glllT. bombardımanı nctlcC8lndc kıs
men harap olmuş 40 İtalyan tayy~ 
l't'SI ele gcçlrllml,tfr. İtalyan ku\·· 
vctıerl hiçbir mUmaneat ,.e muka
vemet güstl"rmemlşlerdl r --» 

zaptından sonra husule gelen vazi
yetin hulAMsını yapan l.ondra aske
ri mahfilleri, bu hAdisenin mihverin 
itibar ve nUtuzuna ağır blr darbe 
olduğundan ve Şarki Afrika asker1 
vaziyetinde maddi akisler doğuraca

Amerika, Diktatörlerin Taha)')'ÜI 
Ettiği Bir Sulhu Kabul Etmiyec:ek 

çok ac• bir ııekilde çekmekle !eri Takdirde Parlak 
meşguldürler. J . . , 

Aeayiı imkanlımndan mah- stıkbal V adedzldı 
rum edıım~ bir dünyada gunun Nevyork, 7 (A.A.) - Alman iş 

ıvı evzı, erz l QVQŞ !erde 1nglllz emperyalızmtnln ltuv-
fı S k • vetlerlne ve onun pcyklerlne karşı 
avaş l ışlırı~ıyor kahrnmnncn. harp eden ordunun, do-

AUna, 7 (A.A.) - Yunan ordula- J nanmarun, hava kU\ \ oUcrlnın ve fa
rı başkumandanlığı tarafından 6 şist milislerinin kum:ınd nla.rlle: kıtn
ik!ncil<Anun akşaını neıjte<iilen ';'., nu· lıırmı tal • ' 1.r tm: 
niaralı teblif: ye"mlyt lttlfııkla kal.mi etm ştir. 

«Mahdut keşif kolları ve topçu ta- Okyanusun bu tarafında ve öte ta-
aliyeti olmuştur.ıo rafında dUşman tarafından )npılan 

birinde mülecavizlcrle kaıtı kar• cephesi şefi Dr. Robert I.ey Alman 
§lY& ulm k tdl ikcıı'n1 biz dah:ı ışçllerine harbin mü kUl lUllannda 
ilk sfioden i[Ördük. Dünya yü- sabretmealnl bildikleri takdirde kapl
zünd"! mütterek emniyet ve hak- tallst demokrasiler mağlup olunca 
ka sayııı eaaslannın kurulabilme- kendilertne tahsis edilen istikbalin 
ai için aynı gayeyi beııleyen di- parlak olacağını vaadetm~tir. İşçiler Memleket Dahilinde Sükinet 

- Raryo Guete&l -

9 İngiliz 115 ltaıyanı Ew Etti 
lskenderlye. 7 (A.A.) - Noel gU· 

nU, Bardla yakınlarında İtalyanlar 

tarahndan esir edilen bir lng11lz ça
vuşu Ue sekiz er, 100 İtalyan askeri 

ğından şüphe etmiyorlar. 
Artık Mısırın isUIAsı bahis mev

zuu olamıyacağma göre General 
'·ı:..._: ~1 rd .m m ~n~\'TI:. kablll
yeti, eski ine nuaran daha erbest
lemlftlr. 

ger mıııetıerıe ele4e verdik ve o zaman ihtiyarlık maaşı alacaklar, Hüküm Sürüyor 
böyle bir siyasetin bütün mcs~- daha az çalışacaklar, tıcreW mezun!- Atina, 7 (A.A.) _ Umumi emni-

çocukça manevralar ve saçma tchdıt
JP.r karşısında nazırlar mccllsf İtal
yanın Mihvere ve üçler paktına kar- ile ~raber, Zingarclla adında kUçUk 
IJl sarsılmaz sadakatini ve mcmlcke- bir yelkenli ile Tobruka gönderll
te yeni A\'rupada lAyık olduğu mcv- mekte idi. lnglllz eeirler; cllretkAra· 
kli ''erct'ek ve dUnyayı lngllterenln ı ne bir hareketle gemide. tayfalarla 
iki yUzlll ve istismarcı zulmünden beraber 115 e baliğ olan İtalyanları 
kurtaracak olan zafere kadar ml\ca· esir etmişler ve yelkenllyl Solluma 

General \Vavell, emrinde bulunan 
bUtlln vasıtaları kullanarak bir hü· 
cum pltmı tatbik etmiştir. İtalyan 
esırlerinln sayısı 70,000 dır. Buna, 

Londra, 7 (A.A.) - Bir haf· 
ta içinde ikinci defa olarak in· 
giltere, Atlantiğin öbür tarafın· 
dan gelen emniyet verici bir ets 

işitti. Reisicümhur Roosevelt dıin 
kongrede bir nutuk ıöyliyerek 
demokraeının pmpiyonlanna hu. 
dutauz bir yardım yapılmuını ta
lep etmiştir. Bu yardım, mihver 
devletleri tarafından bir harp ila
nını intaç etse bile milyonlarca 
doları bulacaktır. 

liyetlerini ve risklerini lam bır yetlerden istifade edecekler, daha iyi yet nezareti tarafından 6 iktnclkAnun 
cesaretle göze aldık, meskenlerde ya~yabilecoklerdlr. Bu akşamı neşredilen tebllğdP., memle-

Amerikayı idare cçlenler de vaadler dolayısile Nevyork Time8 ket dahlllnde sUk(Uıet hQkUm sUrdU-
iptidadanbcri aynı kanaatte ol· şöyle yazmaktadır: fıı kaydedilmektedir. 
malda bı:traber kısnıcn ecnebi <İhtiyarlryan ~llere İngilterede ftkumbi Vadisindeki İtalyanlar 
teairlerı'le, kısmen gahsi ve züm· bir nes!lden~rl maq verilmektedir. 

t Sakıttınlıyor, Lin Köyij Harabeye 
re endişelerilc aykın yollar tu· 1918 mUtarekesindenberi nglltere Döndü 
tan vatandaşlarilc mücadele et- ahali.sinin yarısı eski evlerden yeni Manastır, 7 (A.A.) - Reutcrln 
mek mecbl.iriyetinde kaldılar. binalllfa taşmmıştır. Amerlkada ise 
"'·' b " d leden bUtUn memlekete .,.mil bir içtima! ı-.cticede de u muca e .,.. 

1 k l D mok emniyet sistemi tatbik edllmektedlr. 
tam bir zafer e ~ı t: ar. e • 

Arnavutluk hududundaki huswıl mu
hablri b!ldlriyor: 

deleye de\•am hu8\lsundaki azmini 
alenen teyit etmiştir. 

Nazırlar meclisi, proleter ve faşist 
İtalyanın esas kUUclerlnin her tUrlU 
ahval ve şerait dahilinde hfldisrlerln 
bUyUklUğU ile mUtenaslp bir tarzı ha
reket ittihaz edeceklerine tamamlle 

yaralı ve ölU!er de i!Ave edilirse, Londrada beyan edildiğine sO· 
Mareşal Grazlanl'nln, ordusunun U1:- re bu nutuk Amerikanın nazizmc 
te birini kaybettiği anlaşılır. ve faşizme nihayet vermek buıu

Bu ordunun kııwetı ~O bin tah· sundaki azmini gösteren en kati 
mln edflmektedlr. Bu kadar fazla e- bir İ§atct mahiyetindedir. getirmişlerdir. 

Bu hAdlse, bir Avustralya muhri- sır alınması, iaşe bakunmdan bazı Daily Esprcss gazetesi bqma-
bb1ln BUvarlsl taralından dUn ır,a zorluklar meydana çıltıınyorsa da kalesinde, nutkun tesirlerini §Öyle 
edilmiştir. 29 ilkkAnun gecesi, Zin- bunların, İtalyanların Bardiyada bı- hulasa etmektedir: 
garellanm yolu Uzerlne çıkan muh- raktıkları bUyllk stoklarla beslen- «Her ne olursa olsun Amerika
rlp, bu muhrlptir. meleri mUmkUn olacağı sanılmakta- nın muazzam endüstri kuvveti 

Avustralya muhribi, İtalyan gemi- dır. §imdi mütecavizlere karşı müca-

rasi cephesi. Afrika ve Amerika 
meydan mıJharcbelerini aynı da
kikada kazanın~ bulunuyor. 

lngUtereDla 
c:Şfmaldekl Yunan ordusu, flddeUi 

soğuğa rağmen, Skumbl vadisindeki kani bulunduğunu boyan ctmlştlr. sinl görUr görmez ihtar mahiyetin· Muharebenin Müstakbel fnkifafı c..:le eden milletlerin emrine veril-
Bu hususta tahmınler yUrUtmeKtc miıtir. Bütün bu zenginlikler sı 

Biz de kendi masuniyetimize 
ve yarınki müıterek hak ve. ~: 
niyet davasına ait vazifclerımızı 
tam bir surette yaptık. Ufkun 
pek kara göründüğü dakikalar 
oldu. Hükumetimiz tuttuğu doğ· 
ru yoldan bfr aaniye bil~ ıaıma: 
aı. Neticeler §llnU gösterdi kı 
milletin hüklımetc olan geniş iti· 
madı yc.crindedir ve hükumet tc 
iboyle cesur bir gidi§i seçerken 
Türk milletinin anlayıema, ol
gunluğuna, birlik ve ahengine o
la~ itunadında haldıdır. Türk 
askerinin kendisine verilen her 
vazifeyi görmek azim ve kudre· 
tinde bulunduğuna da sonsuz 
.bir ııekilde güvenebiliriz. 

Ahengimizi yalnız bir amil 
bozuyor. O da bir takım hususi 
menfaat sahiplerinin. diğer va
tandaıların sıkıntısını kendi kar· 
ları için istismar etmeye yelten• 
meleridir. Hiç ~üphe yok ki bu 
buhranda bir kısım Türk tücca· 
tı iyi bir olgur.luk imtihanı ge
çinniıtir. Ne çare ki her koy~· 
nun kendi bacağından aııldı~ 
bir zamanda bulunmuyoruz. Bır 
k k . · · ihtikar yollarını tut· aç ışının • 
ması, hükumeti bütün hususi ti-
caret cephesine karıı halkın 
menfaatlerini korumaya sevkedc-

bi!ir. 
Baıvekilimiz, bu hususta ~ 

tnüsbct yolu tutmuştur: İthalat 
tüccarlarını Ank•raya çağ.ır~~~k 
dertlerini dinlemek, işi clbırl~gıl~ 
bap.rmak için azami iyi nıyctı 
göstermek fakat diğer taraf ay
nı iyi niy~ti göstermezse it~.al~t 
cn·asına ait bütün ticareti huku
tnctin eline almak ..• 
h 1-lususi menfaate anca~ '?'~um 
alkın menfaati çerçevcsı ıçınde 

Yer Veren esasların Türk milli ti
barctinde kurulması zaten yalnız 
k ugünkü buhran için değil, intİ· 

al devri için de, yarın için de 
n<ıtıtl,.\t,. IA d "?•m ır. 

İtalyan mevzilerini yavq yavq .ııı- ============== 
kıştırmaktadır. Yunan kıtalarının M A L ·ı y E v E K •ı L ,. de bir kuru sıkı endaht yapmıştır. tereddUt edilmektedir. Zırhlı krtala- lah gckline inkılap ederek harp 

İtalyan gemisi derhal durmuştur. rm Tobnık mıntakasına kadar Uer- meydanlarına aevkedilecelclerdir. 
Top sesini f9lten İnglllzler, kendile- !emiş olmasının mutlaka ve derhal Hiç bir kanuni delil, diktatörle· 
rlne imdat gelmekte olduğunu his- taarruz hareketleri yapılmasını istll- riıı hiç bir tehdidi buna mani ola· 

bu mahirane taklltl çok iyi netice-
ler vermektedir. Geçen her gün, Yu-Maruf Kadın 

Tayyarecisi Vazife nanl"7'~·~ :;n. o;:;ı;:; 
Başında Oldü Tas Ajansının 

Londra., 7 ( A.A.) - !ngtıterenin B • T k • b • 
en maruf kadın tayyarecllerlnden. ır e zı ı 
birçok dUnya rekor~a.rının kahram&· 
nı Ml.sS Amy Johnson vazife bafın· 
da iSJ.mUştOr. 

Miss Johson, lnglltereden Avus
tralyaya ve .Amerlkaya uçan ilk ka· 

dm tayyarecldlr. 
pazar günU, Timell hallclnden ge
çerken tayyaresi, motörde husule 
gelen bir arıza dolayıslle dtlşmU, ve 
Amy JohnS<>n paraşUUe denize atla
mıştır. Derhal yapılan araştırmalar 
bir netice vermeml~tir. Amy Johnııon 
tayyareleri, fabrikalardan hava mey 
danlarına götUrrriekle meşguldll. Bu 
vazifesini yaparken ölmU,ıtır. 32 
yqında idi. 

· llolkova, Btuıre' 
Elçisini &eri 
Çatll'lllamı, 

Mosko'-a, 7 (A.A.) - '.1'11118 ajan ı 

bUcllrlyor: 
Yabutcl matbuat, So,·yeUer Birli-

ttnln Romanya f'l~iııl Lavnıntle\·'ln 

BWmışten S"erl ~atmldıtı hakkın

da bir haber neıtretmltttlr. 
~ ajansı, uydurma olan bu 

haberi t.e~ ııaWılyettardrr. 

Milll Piyango 
4 üncü Tertibin 3 üncü Keşidesi Dün 

Eminönü Halkevinde Çekildi 
2'031% 48681 114689 299696 Milli Plyaıııonun dördUntıü tertip 

8 Uncli ke!fldeıd dün Emln&ntt 
u&ıke\ 1 konferans salonunda yapd
mı~tır. Kazanan numaralar l}Unlar

dır: 

50 bin lira kazanan: 

166935 
1 o bin lira kazananlar: 

Z31380 191713 111311 
5 bin lira kuananlm': 
886~ 275028 2t59t7 2501{7 

2 'bin lira kazananlar: 
Z082M %2064' 199288 26685 

'4092 63118 lli8790 125066 
U6912 H927 9a869 169906 
IZ8816 29088 227597 

1000 lira llıaananlar: 
Sonlan (6766), (4026), (9294) , .e 

(4'747) rakk&mlarlle biten 120 bilet 
1000 er lira ku&nmr9lardır. 

500 lira ka:unanlar: 
Sonl&n (26.8), (8101), (3199), 

(1196), (6MI), (4883) Ue nllıayetıe

(De\'&DU SL :, Sü. 4 de) ** 

Şe h rirnize Geliyor 

Maliye Vekili Fuat Atralı 
Ankara, 7 (Telefonla) Maliye 

Vekili Fuat Ağralı ve BUkreş elci
mlz Hamdullah Supbl bu ak~mki 
akspresle lstanbula hareket ebnlşler
dir. 

Münakalit Vekili Eakifehirde 
Eski.Şehir, 7 (A.A.) UUn gece 

yarw ESklşehlre gelen MUnal:atAt 
V ek!ll Cevdet Keriın İncedayı, bugün 
teftiş ve ziyareUerle meşgul olmuş
tur. Yann lstanbula gelecektir. 

t.mi 1 zam et.Iiılyeceği lfaret edilmektedir. mrvacaktır. Gemiler, tayareler, 
se şler ve talyanların bulunduk· Mukabil taaınız. ancak Tobruk •J 

1 ba 
tanklar, toplar bize gönderilecek· 

arı arn r ve kamara kapılannı istikametinden yapılabllecaıw~e göre, _... tir. Bütün Amerikan siyaseti he 
sımsıkı ko.po.tmışlardır. (De,·amı Sa. S, Sll. 6 de) =•= (Devamı Sa. s, su. 1 de) .. 

Muhrip süvarisinin talimatı ne =====::=======:f;====~====~===~~ 
hareket eden İngilizler, yelkenliyi 
Solluma getırml9lcrdlr. İngiliz asker-

i lcrl, ltalyanlarm, e11lr dllfmekten 

eon derece sevindiklerini ve geminin, 

Bardiadan hareketinden evvel, dört 

J İtalyan generalinin, bu sekiz İngiliz 
1 esirini görmek için gemiye gelmiş 
olduklanru söylemişlerdir. 

Londraya 
Hava 

Taarruzu 
Londra, 7 (A.A.) - Hava ve d&· 

hlll emniyet nezareUerinln tebutı: 
BugUn İnglltercnln bazı yerlerine 

bombalar dUşmUştUr. Londra bölgea1-
nln muhtelif noktalarlle orta lngn
tcrenln bir şehrinde ve diğer birkaç 
yerde evler ha.sara 'UğramlJtlr. Bir 
miktar ölU ve yaralı vardır. 

VATAN 
Bayramdan Sonra Her Gün 

6 Sayfa 
Tafsilatı 2 nci Say/ amızdadır. - Ba~ Kurban baJl"Ulll ne uman bitecek? 

- Bizimki üç s6n sonra. Avrupanınkinin ne zaman biteceli 
helli delil yavrum! 
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f ŞEHiR HABERLERll 
~----------------------------------------------------) Milli Piyango 

Dün Eminönü Halkevinde Dıi.n sabahki ekspresle Milli Şef 

An karadan. 
Gelenler 

Piyasada: 
Hızırın Ve kar ve Heybeti Bir T acidar 

Garip 

Kızının Yüreciğinde 

Ürpertiler Yaratmıştı 
-24-

iaşe Teski~atı 
Gen is letiliyor 

Tıcaret Vekaletine bağlı İa~e 
Müs~rlığı teşkilatı genişlemek -
tedir. Bu hususu nazarı iUbaar alan 
Ticaret Vekaleti Müfettişlik kad
rosunu genişletecektir. 15 • J ll ki· 
şidcn müteşekkil miifettiş\i.k ht'?yetı 
iki misline çıkarılacaktır. Bu ta· 
savvurun meydana g~lmesı ıçın 

Ticaret Vekaleti diğer Vekflletle:
dcn ~ müfettişler alarak kadrosu
nu genişletecektir. 

Meraklılar Önünde 
R.eiskümhurumuz İsmet İnönüniin 

Çekl•1Jı• validelerile refikaları ~yan İnönü, 
Dahiliye Vekili Faik Ozt.rak bay· 
ramı geçirmek üzere İstanbula gel· 
mişlerdir, istasyonda Vali ve Be· 
lediye Reısi Doktor Ltlt!i Kırdar, 
Emniyet Müdürü Muuıffer Akalm 
Vali Mua\'ım Ahmet, Belediye 

Etrafa yayılan saray casusları k'adınların bulunduğu cihete bak. 
ç abuk ışi oğrendiler ve hayret maktan öyle c;ekıniyorlardı ki, 
i ıııde ka an veziri azamı dehşet· azamet ve heybetleri hır manken 
1 re duşuren neticeyi arzettiler. halini alıyo;du. Halbukı o, o ka· 

Uun ar gönüllü kafilesiymiş. dar pervasız. o kadar kııyıtaız ve 
1. a \ ırıp duşmandan intikam hatta o kadar küstah bir tavır ta· 
a mat> dılcrlermiş ve kendilerine ııyordu ki: Fatma Sultan bu tav
n ı let fedaıııı di) e bir de ad tak· rı ve bu bakışı bugüne kadar hiç 

• ı Reis Muavini LQt!l Aksoyla \'I· 

!ayet ve Belediye erkanı tarafından 
karşılanmışlardır. 

ır, dl:'dıler. bir kimsede görmemiş ve bir İn· 
rahım Paşa kurduğu planları aanın bakışında ve duruşunda 
t edebilecek bir başlangıç bu manaları taşıyabileceğini dü. 

ı \ e ha ı ,,.ın sınesinden fışkıran şünememişti. 
taptaze \'C dipdiri teşekkülü Nüvaziş tabasbus, müdahene 

> ı.. gı ezılc ezıle bir kere daha ve ihtimamın bin bir şeklini, bin 
e reltı. bir tezahürünü görmüş, tatmış ve 

O sırada veziri azama sokulan kanıksamış olan hanım sultan, bir 
bo tancı ağalarınd.an ~iri ~a~~~n ı erkek bakışının pervasız dıkilişi 
ku <ığına onun endı~esını busbutun karşısında kalmamıştı. 
ar tıracak bir hüber fısıldadı. Ş,cvketlu babasının ve onun 

- Bunların başbuGU Hızır a.ı:ametlii vezirlerinin bulunduğu 
adında bir yiğitmiş. sedire doğru bakarken istihfaf ve 

Devletlüm ben bu adamı tanı· istihza dolu olan gözleri, kendi 
dım. Sarayı asaft önünde şirretlik bulunduğu gerduneyi süzerken de 
edıp bostancı kullarına kötek çe· pervasızlık ve lakaydi taşımıştı. 
ken hNif bu şerirdir. Biraz merakın sevkile ve biraz 

Arızi Mutavassıtlar 

Uzaklaştırılacak 
Birçok maddelerde ihtikar ya -

pılmasında mutavassıtların büyük 
rolü olduğu kanaatine vat'an Tica· 
ret Vekaleti Fiyat Murakabe Bü· 
roları, evelce başka maddelerin ti
caretilc meşgul ıken şimclı ihtikara 
müsait maddelerin mutavassıtlığını 

yapan birçok tüccarın mutavassıt -
lıktan uzakla:tınlmalarını kararlaş· 
tınlmıştır. 

Fiyat Murakabe Teşkilatı btı hu· 
susta tetkikatta bulunmaktadır. 

Tütün Piyasası 
O gundenberi A&ıtanei saadet- da her ne bahasına olursa olsun 

lf" kendu}e bir hayli saygı ve sev- dikkat nazarlarını kendisine çek-
gı çekmiş , e başına da bir hayli mek için süslü gerduncsinin ipekli Tlccara 4Y8DI 'f erlleoek 
erır toplamış. perdelerini iyice aralayıp hüsnü-

Piyango keıidesinde otomatik 

(B&ıp 1 bıcide) ** 
nen lM bilet 5.wt er lira ka7.anmı')
lardır. 

100 lira kazananlar: 

dolaplardan numaralar düıerken 

nlb&yeUenen 60 bin btlet 4 d(Or lira 
amortl kazanmıştrr. 

120 lira teselli mükif atı: 
1i89SO 116931 1660SZ 166983 

SonJan ( 408) rakkamlarHe ntha
yetlenen SM btJet Ht er lira kazan- 166984 118936 166987 166988 

166915 

1869&5 

166925 m1'lardrr. 166989 

50 lira kuananlar: 166946 

166906 

116965 

186995 

166SSlS 

166036 

166976 

1661~ 

166486 166SS5 

166'786 166885 176935 

Dünkü trenle eski Başvekil İz· 
mir meb'usu Celil Bayarla beraber 
mebuslarunıun bir çoğu da İs· 
tanbula gelmişlerdir. 

Benzin ve Gaz Fiatların: 
Murakabn H:yetleri 

Tay:n Edec:k 
Ankara, 7 (Hususi muhabiri

mizden) - Mülhakatta benzin, 
petrol ve motorin fiyatlannın sa· 
tış fiyatını tesbit i~i bundan sonra 
Fiyat Mürakahe heyetleri tarafın. 
dan yapılacaktır. Ticaret Vekaleti 
mülhakatta fiyat mürakabelerine 
azami dikkat edilmesini ve me· 
murların hergün satıcıları dola§&. 
rak ihtikara meydan verilmemesi
ni alakadarlara bildirmi!!tİr. 

----o-
Gazino Tarifeleri lbrnhim Paşa bir kadın eli ka· ı nün şaşaasını onun önüne serdiği 

dar nazik ve bir kadın eli gibi halde bile onun nazarlarında ne 
zümrüt, yakut, elmas yüzüklerle bir arzu ışığı parlamış ve ne de 
süslü eliyle ak sakalını karıştıra· bir İ§'tİyakın kıvılcımı peyda olma. 

Uzun zrunandanberi açılması bek 
lenen tütün piyayası ayın on dör· 
dünde İzmirde açılacaktır. 

Hükiıınet tüccarların piyasa es· 

Sonları (M9) ,.e (6.58) ile nlha- 166986 
yetıenen 6011 bUet 56 ~ lira kazan- I66%M 
mı~lardn. 166685 

10 lira kazananlar: 186985 
Son rakkaınları (15) ve {88) Ue 186935 

nihayetlenen 6 bin bllct ll ar lira 1609M 

196985 116985 146935 Belediye lktısat MUdUrlUğU bun-

nasında maddi imkansızlıklarla 1269S5 1169S5 10698.5 dan evvel yaptığı tarifelerde ga:ıi-
rak ve bulutlaşmış gözlerle boa· mıştı. karşılaşabileceğini düşünerek Zi· 

raat Bankası Umum Müdürlüğü va· 
============== sıtasile §Ubelerine tütün tüccarları· 

.{Arkası var) 
161981'> 16!985 1689S5 nolarda yüzde on bir tenzllfıt yap· 

tancı ağasını süzerek: 
- Tez bu heriflerin arasına beı 

on tebdil karıştırın ve niyeti fasit
lerini zahire ihraç eylen. Hızır de. 
dığiniz iti de bir kenarda sıkıştı· 
np Paşa kapısına ula~tırmanın ko· 

kazanm111lardır. 1M93/S 165985 167985 168985 mıştı. Şimdiki vazi~t dolayıslle 

(Vatan) 
BA.YRA MDAN 
Sonra Her Gün 

Altı Sayfa 

na avans vermeleri için talimat Ye 

emir vermiştir. 

Amorti kazananlar: 
Senları (3) ve (9) rakkamlarUe 

169986 266935 S66935 bu yüzde on tenziliıtın kaldırılması 
Teeel.IJ mUklfatı kazanmıtlardır. kararlaştırılmış ve tarifelere ilive 

!ayına bakın. 
Emrini verdi. Veziri azam 

Üçuncü Ahmede öğrendiklerini 
anlattı ve Hızır adındaki bir şeri
rin bu işi önayak olduğunu, bu 
adamın Saadabad dönüııü saray 
asafi önünde ııamata çıkaran bed 
rııaye bir kiııi bulunduğunu ilave 

Aynca Ziraat Bankası da tiitün 
mübeyaasında bulunacaktır. 

bıracat Mallan Flratıan 
Milli mahsuliıtımız.ın fiyatla • 

rından daha aşağı bir fiyatla satıl· 
mamasını ve piyasanın düşmemesi· 

ni nazarı ıtibara alan Ticaret Odası 
ihraç edilen malların fiyatlarını 

murakabe i.,c;inc ba~lamıştır. 

•derek hükümdarın hiddet ve ga- Bir karilnılzd,.n aldığımız 
~)iDi Hızır ve tevabii aleyhine tupta ş0yle deniliyor: 

mek- Bundan sonra T~ret Odası ih· 
raç mallarının fiyatlarını kontrol 
edecektir. tııhıke muvaffak oldu. Fakat bu Bazaıı dört, hazan sekiz sayfa 

~i.ı; o günkü alayı seyre gelenle. ADadobmu Tapalı ıııı arasında yalnız padiııahın ve çıkmakla bize dıger gazeteler ka· 
dar v&BaU sayfa ve yazı veriyor- Mewoad• 

11uyetindeki ricalin alakasını çek. sunuz. Sekiz sayfalı sayılıırınrz da 
ı'1 ş değildi. pek iyi oluyor. ı.~akat bu suretle Yapağı kararnamesinin çıkması 

Bunların geçişile, daha doğrusu (Vatan) karşmuza iki ayn sima ııe üzerine Anadoluda istanbuldan da· 
e önde at oynatıp ilerliyen Hı- çıkıyor ve tiryakilik itiyatları bakı- ha çok yapağı mevcut olduğu an· 
zı ıle çok yakından alakalanan mından karii şaşırtıyor. !aşılmıştır. 
dser biri daha vardı ki, lbrahim Yazdıklarınızdan anladığımıza Yapağı tüccarlan şimdi hüku· 
P•şa bunu sez:ıc yüreciğinden ığıl göre bu yolu tercıh etmenizin se· metin yapağı fiyatlarını tesbit et· 
ığıl ateşler akar, kanı kurur. canı bcbi, makineniz.in altı sayfa basar· mesini beklemektedirler. 
çekilirdi. kcn, başlığı kırmızı olarak basa· Fiyatların tesbitinden sonra Ana 

Başına topladığı fedaileri yeti§- mamasıdır. doluya siparişte bulunacaklardır. 

Gazi Bulvarmda 
istimlakler 

tir'?ek ~çin kılıç, ok, Y.~Y v_e gürz Bız Vatan karıleri allığa pullu· 
talımlerı yaptırırken guneıın kar- ğa değil gazetenın Ö'?.Ü'lr bakarız. 
şııında yanıp kavrulmadan çeh- Bunun için ı·cnk meselesi üzerin· 
resi büsbütün yağızlaşan, bakı~la. de ,iurmt~lilrak her gü.1 altı sayfa 
rı sertleşen, pazuları çelikleşen ve çıkmanızı w. tlıyakı okuyucuları· 
bütün manaıile tam bir erkek hü- nıza istikrar bulmuş bir gazete Yenikapı ile Az.apkapı arasında-

~-------~-----~--~----

Asker Ailelerine Yardım Tahakkuktan 
Korıtisyon, Dün İkinci Defa Top!anarak 

Bazı Mühim Kararlar Verdi 
Asker ailelerine yapılacak yar

dun tahakkuklarında bir yanlışlığa· 
meydan vermemek üzere bir tali· 
matname hazırlıyacak olan komis· 
yon ikincı toplantısını dün Vall 
Muavlnl Ahmtıt K •ğm b~kanlı-

ğı altında toplanmış ve bu toplan· 
tıda Eminönil, Fatih, Beşiktaş ve 
Beyoğlu kaymakamlnrile Belediye 
Hesap İşleri Müdürü bulunmuştur. 
Dün yapılan şikayetler tetkik edil· 
miş ve şu kararlar verilmiştir: 

Muhtelif kazalarda şubeleri bu· 
lunan müesseseler için merkezleri· 
nin bulunduğu yerlerde tahakkuk 
yapılacak. Yalnız bütün kayma· 
kamlıkların, mıntakalan dahilinde 
bulunan şubeler hakkında o mües
sese merkezinin bulunduğu kay· 

makamlığa malfurıat verilecektır. 

Ve bu suretle merkezinde yapılacak 
tahakkuk sırasında bütün şubelerin 
de nazarı itibara alınması temin e· 
dilmiş olacaktır. 

MUessese.letde çal~anlardan ma· 
aşları yüz liradan aşağı bulunan· 
lardan yardım parası kesllmiyecck· 
tir. fakat müessesenin kendisinden 
de ayrıca bir tahakkuk yapılacak· 
tır. 

Ecnebi tab'alılardan asker aile· 
lerine yardun parası alınmıyacak· 
tır. Ve tahakkuk yaplımaması için 
kazalara emir verilmiştir. 

Tahakkuklarda yanlışlık olursa 
kaymakamlıklar itirazları tetkik 
edebileceği gibi kaymakamlara tas
hih salahiyeti de verilmiştir. 

Hayvan Cesetleri z·yan Edilmiyecek 
~ iyetine bürünen Hızınn vekar vermenizi dilerim. ki Gazi Bulvan'nın açılma kararı 

~e heybeti, bir tacidar kızının yü- Evde ve :nuhfüıniz:ie bir anket dolayısile seyrliscfcri tazyik eden Bu İşe ·Mahsus Bina Münakasaya Konacak 
reciğinde garip ürpertiler husule yaptım, herkesi ou !ıkre ta-ofta•· iki tarafının acele olarak temizle· 
gAtirmiş, onu mahiyetini tahlilden bul:l>J:n. Hatta !ôıv.ıh bc1~l.;:1 krı::ih ncrek Bulvarın tanzimi için jstim· Hayvan leşlerinden istifade edil· lahiyetini de vermiştir. 
uciz kaldığı b :r duruma düşürmÜ~· edenler bile varlı• :) l!klere hız verilmiş ve muamele- meal için bir teştithanc kurulması Binanm inşası için Fen Heyeti 
tiı. Sü,ün, zinetin, ihti§amın her Dir;cr bunn ben7r-r mr·ktuplcır .h . b ' k 

1 
öd" 'k· hakkında Umumi Meclisin verdiği Müdürlilğü teklif yapanların mü· 

t ' 1" ·• " h çe 0

ıd
0

1 • 0°0°rmu"'" -o 'n lerı lterc • para arı enen On ı ı nak • i Al.} • 1..-kk d b ur usunu, er ş nı "' " ld k K ·ı . . . U t l karardan sonra bundan 12 ,....ne ftv• asaya ı..+ r<lA erı rw ın a ir 
l h b . . a ı . nrı.<.•nm•z • n ar-ı:usuJ"la uva· binanın enkazı Ene mence sa ı mış- . .. . .... ~ hi• la k dı 

olan Fatma Su tan, enüz ta ıatın rak ilk bav,"i:l.n ertesi S<lyımızrlcın vel Istanbula getirilen makınel r şartname azır ma ta r. 
hır erkek kudret ve kabiliyetinde itibaren altı Bahife olarak çıkmağa lır. Vali ve Beledıyc Reisinin '\ cı digı 
~ekillenmiş yaman bir timalile başlıyoruz. .~imrHlik ba5lığın\lmı Bu enkaz bıı bayram içinde mu· edilmiş ve bunların sağlam bır va-
karşılaşmış qeğildi. siyah basılmn 01 uı.ruri olma'dn be· hakkak kaldırılacaktır. edilmesi ve bunların saölam hır va· 

Gerçi önlerinden geçen yeni· raber makıne•nızc lazım ~eıen lcr- ziyette oldukları gorülmüşt.Ur. 
çeri, sipah, sekban, cebeci, le- tlbatm lltıvcsi hakkında da tedbir Büyiik Edebiyat Lüıati Bundan on sene evvelden berı 
vend, ve serdengeçtiler, akağalar aldık . Bir aya vaı ma<lan °<dZetcn!n Maarif Vekaleti büyük bir e· bu ışi yapmak uzcre iki defa tek· 
ve iç oğlanlar iç:nde kadın kadar başlığı kurulu itlyatıara uygun debiyat liigati vücude ıı"tırmeve lifte bulunup sam nazar eden mü· 
zarif. kadın kadar .;üze} olanları, olarak kırmızı ;ıkma[:a ba~lıyacak· karar vermiş ve alakddndara bu teahhit, t~ttthııneyl kurmak için 
iri ve heybetli birer erkek duru· tır. kararı bildirmiştir. Üniversitede üçüncü bir müracaat yapmış ve 
n unda kollarını kabartıp bıyıkla- Gazetede her şeyin Yt'l'll yerin- divan ve eski edebi eserler tardn• on senelik bir mukavele istemi§tir. 
rını buranları pek çoktu, fakat de olması miındrrccat: te:ıcv\'Ü maktadır. Liıgat, tıı.:ebelerin eski Daimi Encümen ancak üç senelik 
bunlar şevketlü babasının önün-, bakımından arlı sahifclık rnrıları- eserleri okumasını kola\ Jıı.ştıraca. 1 mukavele yapabilmek salahiyetini 
den geçerken her bireri öyle mü· mızın okuyucula,.ımtzı memnun c· ğı .c;in bir an evvel çıkartılar.ak· haiz olduğundan Umumi Meclis, 
rai bir tavır takınıyorlar ve hele deceğini kuvvetle ümıt ediyor•Jz. tır . 1 Encümene on senelik mukavele sa· 

0Lt)M 
Merhum Mllşlr Abdullıı.lı Paşa 

mahdumu İh8an Atçı ve Mediha At· 
çının kızı, tş Bankası mUfett lşl Ab
durrahman Atçının kard~i. Roma 
sefareti birinci k~tlbi Haydar Gör
k'Un reflkMr Bayan 

RUKıYE OÖRK 

mllpteııı. olduğu hastalıktan kurtula
mıyarak Yakacık'da vefat etmiş ve 
dün defnedllmlştir. 

Allah rahmet eylesin 

edilmiştir. 

Nazillide 
Nazilli (Vatan) - Kışlak o

larak Nazillinin Dursallı köyüne 
giden bir miktar koyunda çiçek 
hastalığı ~örüldüğü Aydın vila
yetinden Izmir veteriner müdür
lüğüne bildirilmi§tir. * lzmir (Vatan) - ihracat 
ve ithalatçılar birliği 
tibi B. Atıf inanın 

umumi ka· 
reisliğinde 

tonlanan ı:ıehrimiz ıhracat ve it
h'alatçılar birliği idare heyetleri, 
kadro ve yeni yıl bütçesinin tan

zimi hususunda müzakerelerde 

bulunmutlardır, * İzmir (Vatan) - Evvelce 
inşaat tahsisatından gönderilmiş 

olan beş yüz liranın vilayetimiz 
dahilindeki göçmenlerin iaşesine 

sarfolunması hususunda Sıhhat 

ve içtimai E:ıuavenet Vekaletin

den vilayete emredilmi~tir. 

İRTİHAL ' 
lstanbul meb'usu Abidin Daverln 

annesi Bayan Ravan Daver dün irti
hal etmiştir. Cenazesi, yarınki per
f??lm.be gUnU saat on bir buçukta, 
Bomontl Tramvay istasyonunda, lz. 
zetpaşa sokağında Sllrel apartnna
nından kaldırılarak namazı öğleyin 

Beyazıd camisinde kılındıktan son
ra, Edlrnckapıdakl Şehitliğe defnedi
lecektir. 

Merhume, hilsniı tabiatı, manevi 
krymeUerl ve birçok meziyetler!le 
kendisini herkese sevdirmiş, muhiti· 
ntn hUrmetinl kazanmış. eski tablrl
le bir hanımefendi idl. Türk matbu
tına, azız arko.daşrmız Abidin Daver 
gibı, 80 senedir her branşta hizmet 
etmiş gUzlde bir evla.d da armağan 
etmlştır. 

Cenabı Haktan ona rahmetler di
lerken muhterem arkadaşırnızuı ve 
kederli ailesinin elemlerini payl8't· 
rız. 

Fll7la ısrarın tıeylıııde ohwağını Bu ııırada, üstünü hnşını dUzelt • bllsblltün neşesiz dunıyor, solıık yU- külü y<ınmt'k için insanı tahrik edt'n, 
hl sedt'n !iUÇlulıı.r, suı1tulıır ve bar mı, olan Saffet karşıdan görünmliş· zil btlyUk bir kederi olduğunu anlatı- her ıo:orluğu b~armıya gayret \'eren 
sahihini tak!ıı ederek salondan çık· tü. Hiçbir tarafa bakmadan onl:ırın yordu. bir ke3flyettlr. 

masalarına yaklaştı: Kendi kendine bir ma!!aya oturdu. ı,te Saffet bu keyfiyeti gözönUn-
Biraz. ıonra yerdeki döklintülPr - ı\ffeden;lnlz Ncc.ati Bt'rnfendl, Dirseğini masanın kenarına. çenesi- de tutarak hayahnı ko.zannın-a kat-

toıılanınış, <'ali yeniden ahenge baş- dedi. ~izden hir ricada bulunacağım. nl de bileğine dayıyarak dlişünmlye lanacaktı. l<"'akat lkl yüz ll~ya ya
lamış ,.c herkes e9kl n~lnl bol- l'arın iade etmek lizP.re bana yllz lira haşlndı. kın dağınık borclan \"&rdı. Bunlardan 
mu,tu. kadar odUnç ,·erir misiniz!· Evet ba gece, kenarında birkaç kur!ulab!lmek için yediğinden bir 

\'akayil alAka ile taklp eden kı- İkl arkadaş mfınldar bir rıazarlıı. gündenberl aendeJedlğj sefalet uçuru miktar da arttlrmlytı. mecburdu. BU-
ranta a<\,am arkaılaşının lmlağma e- bakıştılar. ~onra l'\ecatı Bey tered- rnuna, mUvazeneslnl kaybederek yu- tün bu ihtiyaçları koruyacak olan ıı:ı 

- 24 - tlldl: dUtle cüzdanını çıkardı. Urun uzun varlanmıştı. İki saat en·el, elinde rayı ona temin edecek esa,_,lı bir 1!7 
- Biliyor nımurı. dedi; csaı1en a- bir şeyler hesaıı ettikten sonm kırk kalan son birkaç yllz Urayı da ku- ııahJbl olması lnıkı'.\n haricinde 5a"'l· Bir anda oruı bir anafor ı-lbl ka-ı - Bana ilk hakare.ltc bulunır.n " 

St\bi olmasaydı bu rneaele çıkmazdı .. Ura uzattı: ı maroa bırakarak kollannt sallıya hrdı. Zira ne ticarete glrf•mek l"in rııımıı,tı. Sandalyeler, masalar dev- ~klptlr. Bu rezalete o ebehlyet n.r ğl ., ,. 
- Ren de öyle tahmin ediyorum.. - Faı.la çıkmıyor o unı... F..mln sallıya sokağa çıktığını hatırladrkta ı.ıermayesl, ne de hf'.rhııngf bir menıu rildl, kadelıler, tabaklar, ıııurahller kı dlfl if,'ln tazminat ona aittir, diyor- f 1 

Zaten çatacak )er arıyordu. Be)de \arsa iistliııü ınt en tamamla- ~ıldıraeak ı;lbl oluyordu. rlyete alınması için dUrUı.ıt hU,·ı,.etl rıldı, ta\andakl krlstal avl:ıf', ha,·a- du . ,, 
do IJi:.an bir İ!!kemle ile tuzla bu:ı ol- Dlferl. ayuğını yere \Urarn.k: - J<·akat tar.mlnat ta tuzluca!. Za- ıın... Nihayet bugünü de gö~.k mlydlT me\-cuttu!. Onu Beyotslu multltı bil-
d - Hayır, rezaletin Anılll taına - valfı milyoner hu gece hakikaten lf. l_htiyar adıı.m dudnğıı hukmüştll. Yannı milyona varan koskoca bir yük blr kumarbaz ve ııeflh bir mlra 
u~lü~ademe be.' dakika kadar !!lir- nıen Saffettlr. Zira ~·Uı.Ume ~111 • las edf'C"'C'ğe benzer.. Sonra: Rervııtl birkaç ay lı:lnde ~ıl yl)ip yedi tanıyordu. 

ıııuştti. ~lhayet bar ı;ahlblle birkaç pan3a kadehini fırlatarak asıl ilk - El·et !. Buralarda hir daha gö- - 8ııkayım, dedi. bltlrdlglne ~ıyordu. Neden bu ku • Kabusu andıran hfr sıkıntılı rüya 
g tr on nr.ı) a girdiler \C nılibarlzlcrl hakarette o hulıındu '! Diye bıfırı- rilnmez ı;anırını. \·e o ı'la, bir lıa)lı dı:+danını C'ielc mar lllı•tlne bu derece miiııtela ol· içinde imiş gibi blitüıı bu feci haki • 
aprı!ılar. )Ordu. - Kinıblllr!. Belki de mll}onların dllden ı;onra. l trk llrm-a an<'nk on muştu? .. Herkesinkinin fe,·klnde gör katlerl <llışilndU. Artık bu muhltteı: 

Zarar zl'. an !if'klz y\iz liradan faz• Bar sahibi, iki gendn, toz içinde kökh sudadır... lira ekllyeblldi. dliğlı zrkfı..sı onu niçin bıı lııtlladan ayağını çekecek. bu kfbar Alenılerlr 
la ~hıııln ohınmu,tu. Bu para:'.\ ı iki kalan. ötesi berisi yırtılan eJbl~lerl - Bu giıııeşe kar mı da) anır ,va· Saffet tıoyrı•ınu, lıliklllli ',' , rıuı ol· menCllememlştl? .. Bumlan onra )&- kapıları ona bu geceden itibaren ka-
kav:n 1 (iılcmek me<·burl3 etinde idi· ne, kopan diiğmclerlne \C dağılan hu': •. Jler gece yüzlerce Ura y:lyor. mu-:tu. Onları b:ışlle ell\mlaıh ve te- pıla.calc tek blr şey kalıyordu: Ça· p:ınacakb. 
ıer. Fukııt her ikisi ele ~uçu birbiri· ııaçJanna bakarak kat'i bir sesle: Hem daha ?>u ıınlonlarda gö,.Un-:Il şekkUr ederek uzaklnrztı. lışnıak!.. İşaret ederek garsonu çağırdı \C 

ıftn li tüne atıyor ve tazminata ya- - Y~tlı,lr, dedi. Fazla gUrWtuye ııc kadar oldu!.. &lr aya kalmadan . • Hazır ylylp lçıniye alışmış olan bir bir viski ısmarladı. Havasında, ~ ııl 
na"lmı:ı.orı1u. S:ın~m erkek hırçın bir mzum yok .. Bu para)'l )arı yarıya b:ırın kapıları ona kapanacağına da.-' Genç adam, an~k bir hafta ı;on- lnsan iı;lıı bundan daha mUşktu ne nız ona ait dedikodular uçuşan b:ı 
tıwırla: ödi7ecekslnlz? ı,,te o kadar!.. l ır yemin etsem ba,ım ağnmaz... ra barda gorünebllınlştf. Bu serer \·ardır?. l"akat mec'burJyet, her mUş (Arka11 var) 

G~Ü~D~EN 
GÜNIE 

Okuma Hastalığı 
Yazan: OÇ YILDIZ 

A krabamdan kitap merak· 
lısı bir genç çocuk vardır 

ki her uğrayışında kütüphanerrı· 
den b ir iki kitap a lıp gider. Gü· 
zel bir üzüm salkımı yer g ib• 
hırsla, iştahla okuduğunu b ildi· 
ğim için ses çıkarmam; hatta te~· 
vik te ederim. 

Okuma merakı cüzzam illetı 
ıgibi mikrobu gitgide zayıflayan 
ve musapları seneden seneye a·ı 
za.lan bir hastalıktır. 

Bu hastalık bahsettiğim çocU· 
ğa bir ba§ka hastalığın yadigi· 
rıdır. Beı altı sene evvel ka%• 
ile ayağını kırarak uzun zaman 
alçıda kalmış, resimlerine bak•· 
rak eğlensin diye önüne konan 
bir kaç kitap ve mecmua vücu· 
dünün ataletine mukabil kafa· 
sında garip bir hareket uyandır· 
m111 ve çocuk bir daha bu hasta· 
lıktan kurtulamamıştır. 

(Antrparantez söyliyeyirn· 
Hepsinde aynı neticeyi meydana 
getireceğini bilsem gül Üe dokun• 
maya kıyılmayacak ~ekadar va· 
tan çocuğunun ayağını bir kaç 
ay için kendi elimle kırmak ir 
terdim.) 

Akrabam geçen gün• gene ui· 
ramı~tı. Adeti üzere raflardaki 
kitaRları karı§tırdı. Bazılarından 
bir kaç satır okuyarak dalacalr: 
gibi oldu. Fakat sonra hepsin• 
yerli yerine bıraktı. 

- Bir şey almıyor musun? 
dedhn. 

- Hayır hayır, dedi. 
Sesinde ve ellerini acele acele 

geri çeki§inde iğfale kapılarak 
fena bir şey yapmaktan korkar 
gibi bir hal vardı. Sebebini sor· 
dum. -

- Geçen sene kitap yüzün· 
den çok hırpalandım, dedi, aı 
kaldı sınıf dönüyordum. Bu ee· 
ne lise ondayım. Dersler gittikçe 
sıkışıyor, ağırla§ıyor. Senenin i11' 
aylarında biraz okumuştum. Fa· 
kat artık ders kitabından başkll 
kitaba el sürmemek lazım . Ge· 
celeri gene boşuboşuna saatler· 
ce dalacağım. Dersler kalacak• 
sene sonunda kimbilir başıfllS 
neler gelecek~ . 

Çocuğun bu sözleri bana b~r 
zaman evvel bir maarif müfettı· 
şinden işittığım bır sözü hatırlat· 
tı: 

- Bazı meraklı müdürler 
mektep kütüphanesinde kitap .o· 
kumaya gelen çocukların bir W 
tatistiğini tutarlar. Bu istatistik· 
lere göre ders senesinin ilk ayla· 
rında bir m iktar kitap okuyarı 
bulunuyor. Fakat sene ort•'1 

yaklaş12 dersler sıkışınca bir d11• 
ha kütüphaneye uğrayan kal· 
maz. 

"Program müfredatlarımız fat.• 
la yüklüdür. Bu bir parça liseler· 
de on iki senelik işi on bire ııı
kıştırmamızdan, bir parça kitap· 
}arın, usullerin. talim elemanla· 
rının henüz kıvamlarını bulaınıı· 
mış olmalarından, bırer parÇ' 
da burada sayılması uzun süre: 
cek ou ve bu sebeplerden ilet• 
gelmektedir. 

Benim çocuk için netice ,u 
olacaktır ki okumaktan boşları· 
dığı kitaplarla bellemeye nıeG" 
bur bulunduğu dersler araııınd• 
bir muvazene ve irtibat teminirıı 
imkansız görecek, birincisini ~· 
tanılacak bir lüks ve sefahet gı• 
bi zorla kal.binden söküp atar•~ 
kafasını hazır hükümler ve fot• 
müller: etsiz, kansız ve hareket
siz hakikat iskeletlerile doldur•• 
cak. . 

lç hayat denilen şeyin, büıbıJ• 
tün ayn renkler, fikirler ve he' 
yecanlarla dolu o bambaşka 6' 
lemin nasılsa zavallıya açıl•" 
kapıları yava~ yava~ kapan•· 
cak. 
Çocuk artık okumayan, arasır,' 

eline geçen kitaplara şöyle b•' 
baktıktan sonra ezbere mütale•' 
lar beyan eden, bütün hayatırıe• 
mektepten aldığı müstehaseletl 
birbirine çarpıp çıkardıkları k"' 
ru sesle ya~ayan ve etrannd~: 
dünyayı izah eden kemal sah• 1 

bir kahil ve münevverimiz ol,. 
cak. 

TAKViM 
8 tK1NctKA1'"UN 10.U 
ÇARŞAMBA 

\"AKİT , ..... rt EZ.::.~l --YIL: 1941 - AY: 1 - GON: 9 
RU'Ml: 1856 - 1 lncik6.nun: ıf 
HlCRl: 13j9 - ZlLIUCCE: ti 
OL"'NEŞ: 8,26 2,31 
öCLE : 13,10 7,24 
1K1ND1: 15,4S 9,4'l' 
AKŞAM: 17,56 12,oO 

1 

YATSI: 19,32 1 sS 
İMSAK: 6,40 12,44 
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lMEML ET HA 1 
İZMİRDE Ucuz 
E mek 

fzmlı (Valaıı) Belediyece holka 1 Kültürparkta Koşular 
U( ı- 'cm it yrctırm k hususunda ba· lzmlr (Vatan) - KUlıurpark lçln-
u to.: ı bclcı )npılmaktadır. Hazır· de 3000 ve 6000 metre mesafeli (Çu 
la an h rkaç ne\ 1 e rmcl•tcn bllhas· kurO\"a) ko"usu yapılmı;tır. MUsa
s k lo u 10 \"l'ya n kunışo ııe.tıla- be.kaya birçok a tl"t glrm1"tlr . 
b l"'C k bır nf.'\ ı Uzcrınde Cazla durul· 3000 metrelik kosuyu Ali Türksoy 

t ır Bu ekmek numunesi, mUtcı· 9,42 dakikada blrıncıl ıkle, Har. n 
ı!l fırıncılara gösterilmiş, onların Bomlr 10,25 daklkad::ı lkincilikle \'C 

ınUtolt'laaı alınmı~ ve Ticaret Ve· Vefik şurup ıı,7 dakıkada fü:UncU· 
k ıı ın c gönderllmıştlr. Bu ekmek, lükle bitirmişlerdir. 
Yll\ ı lak ve bir k lloluktur. Pişkin 6000 metre m~afell koşuda Ras im 
011 ğu takdirde kabuk ve iç ittba· Çetiner 21,4 dakikada blrlncı. Ham· 
rlyle çok nıugaddl ve güzel renkli- dl önayak ikinci ve Yakup Koşan 
dir. Ticart"t VekAletı de muvafık gö· UçUncU gelmışlerdir. 

rllrse bu nevi ekmC'k tamim edile· Nehrin Getirdiği Ceset 
<'ek ve ht'r sınıf halkın ihtiyacına ce· 
vap verilmiş olacaktır. Şimdi kilosu 
12 kuruşa satılan ikinci nevi ekmek 
yerine de işçiler ve esnaf bu ekmeği 
tf'rclh edecektir. 

Şoselerde Tamirat Bqlıyor 

İT.mir (Vatan) - Gediz ve Bakrr
çay nchirlertnln feyczanından Me
nemen ve Bergama şoselerlnde 135 

rnetrelık kısımda bozukluk olmuştu. 
Sular tamamen çekildiği için bu haf

ta içinde şoselcrln ve bozulan köp

rülerin derhal ta.miri için Nafia fen 
heyetleri tarafından keşifler yapıla· 
caktır. Bu heyetler, bayram günle
rinde de çalışacaklardır. 

Et Fiyatı Yükselecek mi? 
tzmir (Vatan) - Şehrimizdeki ce

lepler namma bir heyet Belediye re
isliğine müracaat ederek son zaman
da lstanbulda satılan eUcrln, tzmlre 
nazaran fiyatlarının daha yüksek ol
duğunu ileri stınnUşler, İzmlrde de 
et fiyatmm arttınlmasıru istem~ 
lerdlr. 

Belediye reJellğf, bu müracaat Uze· 
rlne tetkikata başlamıştır. Şlmdlllk 
et fiyatını yükseltmek için bir sebep 
görUlmemekte ise de 'bazı kasaplar 
son zamanda koyun etinin kllosunu 
55 • 60 kuruşa sııtmıya başlamışlar
dır. 

İzmir (Vatan) - Menemenın E
mlralem nahiyesi içinde Kayıkbaşı 
mevkilnde Gediz nehri kcnnnnda 
35 - 40 yaşlannda tahmin edilen bir 
kadına alt bir ceset bulunmuştur. 

Cesedin b141 ve kolu yoksa da ya· 

nıbaşnda uzunca bir saç demeti de 
bulunmuştur. Menemen Müddelumu
mlllği, hAdlscye cl koyınuş, ve dok
tor tarafından yapılan muayenesinde 
5 - 6 ay oV\·el eceliyle ölen bir kadı· 

nın bir köy mezarlığına gömlllmllş 1 
olduğu ve Gediz nehrinin son feyeza
nında suların bu cesedi sllrilkleyip 
Kavıl>başı mevkline kadnr getlrdlği ı 
neticesine varılmıştır. Bununla bcra· r 
ber her lhtlmnle karşı tahkikat ya· 
pılmaktadır. 

Bir Mafiau)'I Soydular 

lzmir (Vatan) - Kemalpaşa ka
usında Parsa köyUnde Mustafa oğ
lu Mehmet Keskinin dUkkAnına klll
dlne anahtar uydurarak giren hırsız, 
92 çift kadın tskarplnl, 8 çltt erkek 
kundurası, 30 çift çocuk botu, 18 
çift çocuk ayakkabısı, 3 kilo çorap 
ipliği, 10 paket çorap lpllğı , 15 ipek
li mendil, 15 peşkir, 1 top Manisa 
bezi, 21 çift erkek, 50 çift kadın ço- 1 
rahr, 35 çift tcrllk ve bir miktar ku· 
mn.f çalmıştır. Hırsızlnr zahıtnca 

aranmak tadır. 

r 
Allah 
Arttırs'n 

Silifke (llu U!iil - Mli lkcnln 
Uzunçhar(' köyhnılen •ılup hu 
gUn Ovııcık nııhl~·nıılnd<1 oturnn 
K Uç\lk Kl'thya sdırıılakl hlr çift~ 

çinin hepsi de lınJ ita olmıtk 

Uz.ere kızlı otlantı f'Jll iki çocu
ğu \ardır. 

Bunlardan bazı"'"' ıwlendlr· 
m !iıtlr. Ram' rağmen kP.ndl!!lnl 
~h'!l'll görl'n bir l·abam'ı kabil 
değil o.ltmı , ından yukarıya ~'l· 

kartamaz.. 

EIU iki 90<·uk babalı olan bu 
adam e\·lnln bütün iaşesini hiç 
bir yf'rdf'n yardım bekleml'kt11lrln 
hl7.zat kendisi çalı,ınak ııaretly
lı> ~ln eden orta ham bir zat
tır. 

'Adana 
Kurtuluş Bayramı 

Kutlandı 

Ad:ınanın Zafer abidesi 

ı . Edirne Elektrik Fa rikası Temizleniyor 
, . . . 

Edime elek trik fabrikası 
Edirne (Vat:an) - Elektrik tem1• j kendini hissettirmiştir. Köml1rctlle· 

ratı 25 güne yakrn bir zamandanbe- rtn hnlen satnuı.kta oldukları kömür· 
rl kesilmiş bulunmaktadır. Şehir !er ııılak olduğu glb! kilosu da ııcklz 
elektrik cereyanııım temini ıçln fab· kuruştan aşnğı dl'ğıldlr. Zonguldak 
rlka. motör ve dinamolarında yapıl· kömUrti mevcutsa da tedariki pelt 
makta olan temizleme amellyeslne o kadar kol&y değildir. UzunköprC 
gecetl gUndttzlU devam etmektedir. Linyit kömllrli ise yolların çamur 

Şimdiki ha1de, elektrl.ğe tekrar ka· olmaaı dolnyııılle hemen hemen hiç 
vuf&bilmek için bu amelıyenin hita· gelmemektedir. 
mma. intizar zarurldlr. * Edirne (Hususi) - Samsun tn-* Edirne (Vatan) - Şehrimiz hl!ıarlar ba.şmUdUrlUğllne tayin cdl 
okullan arMmda yapılmakta olıı.n len vllO.yetlmlz İnhisarlar blll11'?\UdU· 
kır koşulannı mUtcakıp yine, mek· 
tepler aramnda voleybol mUsabaka- rU Hüsnü Dereoğlu bu sabahki tren· 
larma baflanaeaktır. Voleybol maç- le .şehrimizden ayrılmışlardır. 
la.mu, baBketbol maçları takip ede· lstasyonda başta İnhisarlar mU· 
cektlr. dUrU ve memurlan olduğlı halde 'bir * t;:dime (Vatan) - Bir hafta· çok zevat tarafından uğurlaıunı~lır. 

ı 
danbert Trakya ve havalislni kasıp * Edirne (Hususı) - Umumi 
kavuran fiddetıi soğuklarla kar tipi· mU!ettlşimiz General Ktı.zım Dlrik 

•si kesilmiş ve hava lodosladığı cihet- bııgUn yanlarında. Manrif müşaviri 
le cadde ve sokaklardaki karlar eri· Fakir Erdem olduğu halde bölge sa· 
mlştir. natlar okulunu ziyaret ve teftiş et-
Soğulthu şlddetlenmesile beraber, mlşlcr ve bazı tetkiklerde bulun

piyasada odun ve kömtlr sıkıntım da m~lardır. 

Mardinde Bir Kız 
Kacırma Vak'ası 

Edirnede Bir Ev 
Yıkıldı 

• Mardin (Vatan) - Dört ay evvel Edirne (Vatan) - Bugün §eh-

Antakyada 

Şeyh Musa oğlu Hasan adında birisi, rimizdc hükumet civarı semtini 
bir gece, kardeşi Fars, Davut, hem- büyük bir heyecan \'c telaşa dü· 
şlresl Emine, akrabalanndan Şeyh- şüren bir ev )'.ıkılmış, hamdolsun 
momi ve Hayrlyenin lştlrakile Savur- nüfusça bir zayiata yol açmamış· 
kapı mahallesinden Hızırın evini mil- tır. Hükumet karçt!lında Bayan 
sellehan basarak kn:ı Suphiyeyl C'cb- Mclahatin tahtı tasarıufunt!a bu· 
ren kaçırmıya leşebbUs etml", hane lunan iki katlı olan ve müthiş bir 

Adana (Vatan) - Adananın kur- halkınm feryadına zabıtanın yetiş- gürültü ile çöken bu evin alt ka· 

\Trakya Şehı•rıerl•nde tutuş bayramının on dokuzuncu yıl· mesı üzerine krzı şehir haricinde bı· tında berber Yusuf Olguner ve 

Antakya (Vatan) - Son yapılan 
VllAyet Parti idare heyeti intihabın
da Halkevl reisliğine Maarif mUdUril 
Rlfat Necdet Evrimer scçllmlştir. 

Yeni Halkevl relslml:ı:; işe baladığı 

günden ltlbaren bUyük 'bir faaliyet 
sarfetmlye balamıştır. nıc dc!a ola
rak temsil kolu yeniden tanzim 
edilerek (Yanık Ete) piyesi sahneye 
konmuştur. Bu eserin temsili için hn· 
rırlıklar hızla ilerlemektedir. 

İhtiyaca klıfi gelemlyecek derece
de kUçUk olan Halkevl sahnesi de 
genişletilecek ve salona. yeni mobil
ye konacaktır. Piyes bu ayı.l yirmi 
~inci günU temsil edilecek ve mU· 
tea.uben her ay bir yeni eser tem· 
an edilecektir. 

Evvelce imtiyazı alınmış bulunan 
Halkevimlz mecmuası cGUzcl Ha
taY> da yakında intişara başlıya· 

caktır. 

Antakya (Vatan) - Şehrimizde 
ilk defa açılacak olan Akşam Km 
Sanat okulunun 'bUtUn hazırlıkları 

ikmal edilml"tlr. Okulun küşat resmi 
l2/ 1/ 0U pazar gUnU saat 17 de ya
pılacak ve tedrisata 13/l/ OU pazar
tesi gtınU başlanacaktır. Kayıt ve ka· 
bul devam etmektedir. 

Dersler her gUn saat 9 - 12 v .. 

13,30 - 16,30 da verilecektir. Ayrıca 
gUndllz işi veya. va.zl.fesl olan bayr.n· 
lar için de her gün 16,30 ne 19,30 
araSinda ders verilecektir. 

--------0---------T a rsus Parti Belsllğl 
Tarsus (Vatan) - C. H. Partisi 

rclsllğine Ziya Uygur seçilmiştir. 

Hıdkevi reisliğine yapılan seçimde 
de Fikri 'Ontu intihap olunmuştur. 

K!tipllğe A. Cevat, muhaslpl!~e Ku
dusl Işın seçilmişlerdir. 

dlSnUmll bUyük tezahüratla kutlandı. u""s•.u""nde de Bayan Melahat otur· 
ı rakarak firara mecbur olmuş, cUrUm 

Kırklareli (Hwnuı1) - VilAyetimiz Törene stiklAl marşı ile başlandı ve makta ve evin altındaki pulcu 
c. H. Partisi kongresi kaza murah· marştan sonra Ata tUrk'Un ve kurtu· ,erikleri yakalanmıştı. Hasan o gtın· dükkanı da pazar olmak müna· 
haslarmm iştimkıle Parti müfettişi- lu9 savaşında. şehit dU~en kahraman- denberi zabıta tarafından şıddetlc sebctile kapalı bulunmakta idi. 
mlz Kocaeli me'bwsu Ragıp Akça, Va- lıınn aziz hatıralarına saYSJ suımıa· aranmakta idi. geçen gUn şüphe üze Evin çöktüğü sırada içinde o· 
llmiz İhııan Aksoyun huzurlıırile ya- sı yapıldı. MUteakıbcn Adananın rtne Savurkapı karakolu birkaç evde turanlardan hiç biri bulunmuyor 
pılmıştır. Parti vUAyet idare heyeti kurtuluş savaşına alt nutuklar sily- arattırmalar yapmış, bu 8lrada. suç· du. Bu binaya muttasıl evlerin 
reisliğine Avukat Tahir Tııneri Hal· lendi. Şair Zlhni'nln «Kurtulu'? duvarlan da çatlamı• oldugu~ n· 

· d " k t' ı ıu aranmakta olduğunu hissedince 'I kevi relsllğine de eczacı Fertdun cı- rnanzumesın en .,.u 1 ayı ıı ıyorum: dan derhal tahliye edilmiştir. 
saklı bulunduğu evden dışarı firlamış · 

eloğlu seçilmişlerdir. ıı;y kalhlnde ırkımın aşkı yanan Edimede Yangın 
Babaeski (Hususi) Bır müd· Adana ••• ellnd!'kl sllAhile kapı önUnde bekle- Edirne (Vatan) - Dün ak-

dettenben esruı!ı olarak tamir edil- Değil •·anım, bir "Zerrem keldıkt:a ınekte olan bekçiye ateş açnuştır. Za şa:n ş~hrimizde postane karşı· 
mekte olan kazamız hUl<fimct kona· l>erıce aana brtanın yetişme.si Uzertne Hasan kaç eında snat 21 raddelerinde iki 
ğmın tamiri sona e.rnıl..ş vcı bUtUn de- Yabancı bir rlizgftrın değmesi de mıya teşebbUs etmişse de komiser dükkanın tamamen ve birinin 
valr yerlerine yerleşmişlerdir. haramdır muavini İhsan LUleci ve maiyetinde- de kısmen yanmasile netic~lenen 

Lul b (H ı) Pek ha bir "-'nnn-ın vakası oldu. Yangın e urgaz usus - • Coştum and içlyoruın ADANA, kl polis mUfrczeıJi peşine takılarak J ., 

bi hald b 1 an şehir lle lstaa zabıtaca vaktinde görü~rek İt· rap r e u un • inan bana... kendisini kovalamıya başlamışlar ve d ı d 
yon arasındaki yolun tamirine ve faiye haberdar e i mi§, ve er· 
Turgutbey yolunun da bir kısmının Gece fener alayları terUp edllc!i ve şcluin dört kilometrl'J mesafesindeki hal vaka mahallıne yetişilerek 
ınşasına yalçında başlanılacaktır. Halkevli gençler Mahmut Yesarl'nln dereler içinde yapılan yanın sao.Ulk tevcssüüne mahal bırakılmadan 

UzunköprU (Hususi) - Evvelki Sancağın Şeretl plycelle İsmail Hak· bir mtısademeden sonra suçluyu si- yangının söndürülmesine çalh.ıl-
kı Baltacıoğlu'nun Kata Tamircisi tı 

gün Trak"a Umumi MUfcttl"ll....ı Ma- JAhD beraber yakalamışlardır mı~ r. 
"' y b' lshnll fars komedisini oynadılar. e · y tuh f" · Al' B 1 

a- mUşavıri FA.kir Erdem, Edıme h angının ıı ıyecı ı ,, .. 
ıu tul ba k .... ıi ı, Suçlu Hasan Sup iyeyi kaçırmak d :Maarif MUdUrU Yusuf Cemil huzur- Kur uş yramı ço n"'Y'"' ve e· kanın mağaza:ıın an Çlktığı an· 

Yecanlı geçti için evlerini bastığı zaman kızın an· 1 1 k d T ıarile corta okul kurma ve lcoruma> ' aşı ma ta ır. amamen yanan 
heyetinde bir toplantı yapılmıştır. nesini ve babasmı hançerle yarala· r' i?er bir dükkan da berber Ali 

Kayınakammuzın da bulunduğu Sporcular Uludağa myaradıştı:;: ;:ı~~;ee:1b~a=:e~=~ knlyfaya ait hhulkunkımadktadır.b 
bu toplantıda orta okulun bir an ev- angın a · • n a za ıtaca 
vcl kunılmnsı için icap eden tedbir- Çıkıyorlar ra ölmUştU. tahkikata devam olunmaktadır. 
ıer alınmış ve bunun için de 5500 
lira taahhUt edllmlşt:r. 

cOrta okul kurmıı ve koruma> he· 
yeti dUnden itibaren hummalı bir fa
aliyetle işe sarılmıştır. A mi zaman
da MOO liralık bir p!yu.ngo tertip 
edilmesine karar verllml~ \'& derhal 
teşcl>bUslere girişilmiştir. 

Trakya Umumi MUfett\}i General 
KA.znn Dirik'lıl bUyUk himmet ve lr· 
şatlarfie Uzunköprü bu sene içinde 
en önde gelen Dıtıyaçlarmdan blrinln 
ortadan kallanasını görerek hudut
suz bir scvinçe garkolacaktır. 

Bursa (Vatan) - Her sene 
olduğu gibi hu sene de kıı spor
larını seven gençler kafileler ha· 
linde Burııaya ıgelmektedirler. 

lstanbuldan, Ankaradan ve 
memleketin muhtdif yerlerin· 
den gelen Türk ve yabancılar 
Uludağı doldurmu§lardır. Bur· 
sa - ve Uludağ bayram günlerin· 

den birini yaşamaktadır. Bursa· 
nın Dağcılık kulü!>ü gelen spor
cuların yerle§tirilmesi için çalıı· 
maktadır. 

• 
Mersin Ziraat işleri 

Mersin (Vatan) - Vilfıyetimizln 

bUtUn nahiyelerinde Jmnr, ziraat iş
lerinin arttırılması iı,;in mUhlm faa· 
llyetıer görülmektedir. Bir me al 
programı hazırlamak ve her nahiye
de ayni sistem dairesinde faaliyeti 
arttırmak için vlıtı.yette bir toplantı 
yapılmıştır. Valinin reisliğinde topla
nan bUtUn nahiye mUdUrlerlne 'beş 

senelik bir progrnmın tatbikatı için 
yeni direktifler verilmiştir. 

Maarifte Tayinler 
Ankara, 7 (Va~an) - Maa· 

rif Vekaleti hmir ilk tedrisat 
müfettişi Na~di Elazığ Maarif 
müdürlüğüne, Elazığ Maarif mü· 
dürü Şevketi Tunçeli Maarif mü 
dürlüğüne naklen tayin etmiştir. 

Yeni 03rik Kaymakamı 
Ankara, 7 (Vatan) - Yavaş 

kaymakamı Lutfi açık bulunan 
Derik kaymakamlığına tayin c· 
dilmi§tir. 

Zabıta ve Aşk Romanı 

geldiğini hissediyordum. Sık dallı 
çam ağaçlariyle dolu olan ormana 
daıklım. Burada saklanmak müm. 
kündü. Dinlenmek üzere bir ağa· 
cm altında oturdum. Fakat bu 
sükun hissi uzun sürmedi. Pek u· 
zaktan gelmiyen oir düdük sesi 
duydum. 'lerhalde polislerden bi
risi kendine gelmi§ ve imdat isti· 
yordu. Koşmak, oradan kaçıp 
uzaklaşmayı düşündüm fakat ha· 

fa daha yakında çınladı. Arkası· Kilitli olduğunu gördüm. Belki 
nıı ııaklandığım ağacın dallan ara· evin nrka kapısı açıktır diyerek 
sından ıkiyüz metre kadaröteden arkadan dolaştım. Talihim yardım 
bir polisin geldiğini gördüm. Bu etti. Mutfnk kapısı açıkmııı. Hc
beni yakalıyan adam idi. Yanında men içeri girdim ve ev ııahibine 
iki de köylü kıyafetli adam vardı. seslendim. Kimseler cevap ver
Birisinin elinde bir sopa, ötekinin medi. 

l\' azon: Martin Porlobe-Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 
-30 - tınma Frans geldi. Bu son hadi

_ .J k" d"d" seler beni o kadar mC§gul etmitti 
dah · • h d daha kuvvetliy- bırakmadan hem clirlLle ı. u .u: 

a ırı, cm c d kurtulma. 1 ğü kaptım, hem de çcncsınc ıkı ki Frans"ın kulübeye gclmeyiıi· 

elinde bir kürek vardı. Anla§ılan Polisler herhalde bu evi de 
üçi9 de benim peııimden geliyor- arıyacaklardı. Fakat belki de evin 
du. Fakat hem.iz izimi bulama· içinde saklanacak bir yer bulabi· 
mışlardı. Ben savuşmıya karar lirdim. Üst kata çıktım. 1 lamamın 
vererek ağaçları siper alıyor ve tavanında tavanarasına giden bir 
ilerliyordum. Frans'ı kurtarmak kapak gözüme ilişmi ti. Sandal· 
için ııerbest olmam lazımdı, Al- ye getirdim. Üzerine çıktım ve o 
rait'i bulup ondan yardım isteme- kapağı açarak içeriye daldım. Bu. 
yi düşündüm. Fakat tanımadığım rası tavannrası ıdi. Eski sQndık· 
bu adama ne kadar emniyet ede- lar, kitap dolu sepetler vardı. Kü
bilirdim l çük, yuvarlak bir pencereden 

dim. Kolları arnsın anb "b" va yumruk atarak herifi sersemlet· nin sebebini düşünmeye vakit kal-
Ya çalıştım ve hemen u gı 1 

l • mamııtı. Hakikat bütün açıklığıy. 
:ıiyetlerde yapılması lazım ge en tim. d Jd' 

et Bunları yapmak için bütün kuv le o an ıı gözümün önüne ge ı. 
\JBUllerden b"ırı"sı'ne müracaat • 1 b d M dcm!rı' polı"s benı· tuza~- du·· • taz vetimi sarfetmi§tim. Ku Ü c e.n a A o~ • 
tırrı. Evvelt. snnkı' kollarının . •. · b ·· mu··,.tu·· Demek kı" daha evv•l 'k "' hı dışarı çıktığım zaman gcnış . ı~ şur .. · .._ 
Yı ından kurtulamıyormuş gı nefes aldım. lngiliz polisinin ıkı Frans"ı da yakalamış olmaları la· 
hareketler yaptıktan sonra bir: kuvvetli rüknünü yere seren a· zımdı. İlk dü~üncem şu oldu: 
denbire başımla midesine şiddctlı damın ben olduğumu adeta unut· Teslim olayım da artık bu kaç· 
bir darbe vurarak onu ensesinden maktan kurtulayım... Mademki 
Yakaladım. Hızla geriye iterek tum. XVll Frans da yakalanmı§tı, benim de 
duvara doğru fırlattım. Ba~ı du· Orada durmak mı, yoksa kaç· onun akıbetine uğramaktan baıkıı 
hata çarptı. Joe dediği adam der 1• ımdı) Bunu derhal çar~m kalmı)·ordu. 
ı. a a~kndaıının yardımına koıımak mak mı az Herhnlde bir tek ikinci bir düdük sesi beni sak· 
.stcdı. Elind k' d""d'" w.. ralarnk kavrayamadım. k d • b d ırnd . . e ı u ugu y dak·ıka bile kaybetmemek lazım ı lanmıya te§vi e erccsıne u e• 

at ıstıyecekti. Buna meydan 

Ağaçlar gittikçe aeyrekle§iyor. evin tam kapısının önünü de .gör
du. Artık saklanmak mümkün ola. mek ınümkiin idi. Sürünerek bu 
mıyacaktı.Arkamdan gelenler ne pencereye kadar gittim ve dışa. 
rede ise beni göreceklerdi. Uzak. manı tetkike başladım. Bana asır. 
tan Alrait'in küçük evini ve bah· lar kadar uzun aürcn bir müddet 
çe duvarını gördüm. Oraya kadar sonra evin önü kalabalıklaştı. Dü. 
görünmeden gidebilsem ne iyi dük sesleri de yakla~mıştı.Polislc 
olacaktı) Yegane ümidim orada köylüler göründü. Yorsun ve mc· 
idi. Koşarak bahçe duvarına ka· yus bir halleri vardı. Kalbim o 
dar geldim. Kapı)_'.a doğru gittim.! derece çarpıyordu ki adeta akis-

Ermenileri Kimler 

NiÇiN 
~-ve Nasıl Aldattılar? 

Çıban Başları 
o Devrin 
Bucağı Erivandı 

Fesat 

An~ -ıan: P yan - Yazan: M. Sı ır 
f Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur J 

Geten yllıda Turk do tu Agop 
l'o.şayı nıılutan Pantlkyan tıu 

lnzıda o de\Tin feııat memba· 
harı \C çlban başlarmı anlattık· 
tan sonra gclcccı. yaı.ıda da l I· 
ne hu ı;ıban başlarının en mu • 
hlmlerinıten bah cdec:·ektlr. 

ı.-afl<ns ermenlleri, Ararst dağı ill' 
Arııs vadlslnı ötedenberi kendılerinc 
l;)z '"ntan tanımış, kendilerınin Türk!· 
yedeki ermenllcrden daima yüksek 
\'e dahn aaalctlı olduklarına inanmış 
tardır. 

Esasen (Armcnya) kelimesi de yUk 
Eck havali mt'lnasınadır. Araratın el· 
varındaki alçak ve basık dağ ııUsl

lelerlne, vaktlle ermeniler böyle isim 
\'ermişler. Eski, zamanlarda, ermeni· 
!erin bu havallde kurulmu\I bir hU • 
kOmetlerl, bugün ekserisi birer aziz 
sibl tanılan ve nnılan Çarları var· 
mış. Fakat, gerek o Çarlann bilgi· 
slzllklerlnden \'e gerekse ermeni mil· 
let1nln hllkOmet idaresindeki liyakat 
slzl!klerlnden, zaman :r.:aman Mogol
lıı.r, Araplar, Acemler, T!lrkler bu 
havallyl lsWt\ etmişlerdir. Bu istllO.· 
lar esnıuıındn, oralarda bulunan cr
menilcrde grup grup kaçmışlar, dUıı 

yanın her tarafına dağlımışlardır. 

lşte, kUrrcnin hemen hemen her 
tarafında, bUyllk şehirlerde Ermcnlle 
rln buhınmnlan ''e üremeleri sebebi 
'budur. Fakat, yurtlarını muhafaza 
kabUlyetlnl gösteremiyen o ermeni· 
ler, gittikleri yerlerde ticareti ele al· 
makta, el ele verıp muntazam lıır 

kUUe halinde yaşamakta gerçekten 
büyült bir istidat ve gayret göster -
mlşlcrdlr. Bu da, isbat eder ki, tabi· 
al, ermen ileri devlet kurmak, yurt 
konımak, cenk adamı olmaktan da· 
ha ziyadtı şirket kurmak, para ka· 
zanmak, ticaret adamı olmak isti
dat ''e kahıllyctindc yaratmıştır. Ne 
yazık ki, tabiat ve hilkaUn hu lıllk

mUnU ne o zamankı enneniler ve ne 

de bızhn zamanımızdakller anlıya • 
matnış, neticeleri ayrı a~Tı zarar ve 
hüsranlarla dolu sergUzeştlerc atıl· 

mışlardır. 

O devrin fesat bucağı ~Erıvan> idi. 
En bUyUk fesat ocağı da, Erlvandan 
şos ite on sekiz verset mesafede bu 
hınan Va#flrvapat klSyU yaktnindeki 
bUyUk ve tarihi manastırdt. Burada, 
ermenllerln en h!lyUk ruhani adıınu 
ile Gresoryan papn.sı akademisi bu· 
hınıırdu. Manastnın matbaa ve kil • 
tllphanesl, ııcyahat \'eya ziyaret mak 
sadilc gelenler için dıı mUkcmmel bir 
yatakhanesi vardı. Bu binaların hep 
si eski ve yüksek bir kale dıvarı ile 
ı;:evrllmlştl, bu binaların tam ortasın 
da dn, inşaatı o sıralarda bltmış ay
nca bir ibadethane vardı. Bu manas 
tır, Eçlmyazin adını taşırdı. 

Bu köyün eski adı (Aritmet) idi. 
Ermeni Çarlanndan (Vağar.şak), et
rafın& bir kale dıvarı yaptırdığı için 
bu k6ye, kendi ntımına lzatctıc Va
ğarşapııt) l5mlni verdirmişti. 

1880 yılında, (Erivan) da birbiri· 
ne zıt iki ermeni grupu vardı. Bu 
gruplardan biri (Aleksan Koçakyan) 
adında Titllsll bir er.meninin idare -
sinde idi. Bu grup mensuplan ve t~ 
rııftarlo.rı ta.mamile Rus aleyhtarla -
rındandı. Bunlar, Osmanlı hUkQme
Unl, Türk milletini hiç sevmemekle 
beraber, Rullları da ermenlliğin hal 
v istikbali için tehlikeli bir dl\şman 
addediyorlardı. ÇtinkU, o zamanki 
Rus idaresi Katkasyada bulunan 
mUsllbnan v hırlstiyan diğer mll • 
leUere olduğu sibi ermenilerc de hiç 
itimadı yoktu. O tarihlerden biraz ev 
vcl, Tifüs ermennertnl fena halde 

hırp&iamı,, gazete ve mckteplerını 
kapatmış, (Mıırkar) adında Ru b• 
desi bir papas, ahalinin arzusuna mu 
halif olarak zorla Katogığos y~ptı • 
mı,tı. Birçok crmenılerl, Rus ıdarcsi 
ne hlyanet ve ihaneUc ittiharn ede· 
rek ördürtmüş, astırtmıttı. Bırçokla· 
rını da yurtlarını terkle Van ve Er
zuruma fırar ve ıltıca. mccburiyctm· 
do bırakmıştı. 

Bu BUretıe, (Aleksan Koçakysn) 
grupu mensuplarından bir kısmı A
nadoluya da~ılmıt ve zehirli fıkır
leri o havaJldekl cahll ermcnilere de 

bulaşmı~. Bu grupun o csnalardakl 
hedef v gayeleri, Türklyedc mUsta· 
kil bir ennenlstan teşklllne, çalış -
mak, bllAhnra da Kafkas ermenlll'rı
nl ynva.ş yavaş kendlterintı ilhak ili' 

r.Ufusıarını çoğaltmaktan ibaretti. 

Bu grupun Van, Erzurum, Trab· 
zon, Zeytin, Adana havallslnde ı;ru

bclerl olduğu sibl Londrada da (NR

slp Çakıryan) ın relslığl altında on 
klşıllk bir temsil heyeti bulunuyordu. 

(Erivo.n) dnkl ikinci grup ta (Ni
şan Kamcryan) adında Adanalı h r 

crmenlnln idaresinde ldl. Bu grup, a· 

zılı Ttırk d~anlarından mUte!!ek 
kil bulunuyor ve Rus hUkfunctlndC'•ı 
kuvvet alıyordu. Bunlann gayesı d 
ermenllcrle mcskOn olan şarkı An 
dolu vılfıyctlcrinde, o gUn için Ru 
yanın nUtuz ve müdahalesi altında ı 
ınumt bir ıslahat yaptırmak blldh 
da Rus idaresine katılmaktan ı bıır<' 
'bulunuyordu. 

Rusya hUkCtmcU, Türkiye De ol rn 
hududunu !ngiliz taraftarı \C Alck • 
san Koçıı.kyıın grupıı mensubu cr
menilcre karşı kaprunak ıçin hu ikin 
el grup mensuplarından gizli bir h • 

tiye teşkltAtı yapmış ve bOtUn hu • 
dut üzerine yayınıştı. Her iki lnın 
netice itibarile ı;-ayelert Türk dUsm 
lığından ibaret bulunan bu grupl 
Kafkasyndıı, Fkt Anadolu vllflyrt
lerlnde, hattı tırtanbulda bUtUn ku · 
veUcri ile çalışıyor, enncnller ara.sır· 
da taraftar k zanmıya uğl'Rftyor 
!ardı. 

Maarif Haberleri 

Üniversite 
Dıpndaki Alimlerden de 

İatifade Edilecek 
Maarif V ckalcti Tıp, Hukuk. 

Fen. lkusat Fakültelerini alaka· 
dar eden yeni bir karar vermi tir 
Bu karara göre, Üniversite hari
cinde bulunan kuvvetli ilim a
damlarından da istifade edilecek, 
bu gibiler ücretle Üniversitede 
ders verebileceklerdir. 

Ehliyet şartlarını tesbit etmek 
üzere komiııyonlar teşkil edilmi,. 
tir. Komisyonlann tespit edecek· 
!eri esaslar Maarif Vekaletine<' 
tasdik edildikıten sonra, ken1ile. 
rinden istifade edilecek kirr.sele· 
re Üniversitede iş verilecekt·r. 

Rasathane Nasıl Ceniıliyecek 
Son günlerde Ankaradan ge

len haberlere göre Maarif \ ekt\· 
)eti Ka~dilli Rasathanesinin • şkL 
latını geni letmeye karnr vNmı<>· 
tir. Yaptığımız tahkikata sure~ 
Rasathanenin bilhassa oatrometrı 
ve astrofizik kısımların.n kciÔ ., su 
ıre teçhizatı geniııletilecektir. Bu 
sahalarda kuvvetli mütehe.ssıslar 
yetiııtirileccktir. 

)er yapıyordu. Kendim bunu ı araştırı~.o~u •.. lkinc~. bir o.tomob~l 
duyduğum giLi baııkalarının da daha gorundu. Şof?r yerınde bı· 
i§itme indt..ı adeta korkuyordum. zim eski dost Alraıt oturuyo~~u. 
Kendi kendime sualler soruyor. Acaba onun buradn olması hızım 
dum: için hayırlı mı idi) 

- içeri girecekler mi) Hama. Gözlerimi F rans' dan ayırmı-
ma bakacaklar mı? Kapağı aça· yordum. Acaba Alrait on_u g~· 
caklar mı? Şunu veya bunu yapa· rünce ne yapacaktı) Polıslerı~ 
caklar mı) Alrait' e karşı muameleleri bent 

Ben bunlarla meşgulken uzak hayrete düşürdü. Sanki kırk yıllık 
tan bir otomobil göründü. Şofö· ahbap imişler gibi konuşuyorlardı. 
rün yanında bir polis, arkada uo. Alrait arabadan indi. Fakat 
!is hafiyesi olduğu anlaıılan bir Frans'a hiç bakmadı. Sankı onu 
adam, bir de kadın vardı. Gözle- tanımıyormuş gibi davranıyordu. 
· · d Bu kadın Polisler aralannda epey muna. 
rıme ınanamıyor um: ·•• . · b' 
Frans idi. Elleri ve dizleri bir ör- ka§a cttıkten so~ra garıp ır şey 
tü ·ı ·· t ' 1'" ld wu irin elleri ke· daha oldu. Alraıt onların yanına 

ı e or u u o ug y ki k r 1 . . .. t d. 
leoceli olduğunu sandım. yerim· ya aııara e ıy e cvını gos er ı ve 
den fırlamak ve ona doğru koş· güldü. Polisler de gülmiyc baııla
mak istedim. Fakat aklım derhal 1 dılar ve ba!ılarını sallıyarak ev
başıma geldi ve olduğum yerde den uzaklaıtılar. Köylüler de baş. 
kaldım. ka bir istikamete doğru yürüyüp 
. Benden '.lk y~mru~~ '.'iyen po- gittiler. 
!ıs otomobıldekı fımın ıle konu· p 1. h r ·ı F • ld .. 
şuyordu. Anlaııılan fımiri onu tek. 0 ıs, a ıyesı e rans ~n o ugu, 
dir ediyordu. otomobıl de .hareket cttı. Bu haJ 

Gözlcrile de bir taraftan her den hiçbir şey anlamıyordum, 
yere bakıyor, aanki bir §eyler (Arkası var) 

• 



Adliqede: 

Beynelmilel Eşhasll Dava UIKAYE 
Adsız Kahraman 
Gülsüm oyalı yazmaaını başın:ı atlıyarak kayboldular. Ömer çit

doladı, ipek saçaklı peıtamalını !erin arasında saklana saklana yol 
beline sardı, arkadaki tahta kapı. alıyor, mütemadiyen dönüp arka. 
dan yava~ çıkarak çitlerin ka· sına bakıyordu. Gülsüm büyük 
pattığı kıyıyı atladı. İçinde sebep· bir tereddüt altında idi. Eğer bu 
sız bir korku vardı. Küçük Ah- adamların söyledıkleri şey zarar· 
met, emmisinin oğlu Ömerin aşa. sız ise boşu boşuna Ômerle baıt-

Suçlu Avusturyalı, Davacı 
Yugoslav, Tercüman 

• 
ltalgan, Şahit de Türk •• 
Mcthut suçlara bakan asHye 

ğı yazıda onu beklediğini haber başa konuşmak fırsatını kaçırmış d"" d ·· ahk . d ' . or uncu ceza m emesı un 
getirdiği zaman birdenbire karar olacaktı. Buyuk bır heyecanla ona davac y 1 A 

K "k b · - · l d' ısı ugos av, maznunu -
vermişti, gidecekti. üçu ten erı dogruÖatı.dıl ve ses en ı: 1 vusturyalı ve şahidi ltalyan olan 
beraber oynıyarak büyümüşlerdi. - mer b ' b b •f · d 
Fakat Gülsüm boylanıp erkekten - Gülsüm ne arıyon burada? k~k ~. d veSuı tlıra a'<"asmı ıet· 
k b l Ö Sc · ld·-· . d d d ı e şıa ı. ç u AlmaTJ tebaa. 
açmıya aş ayınca mey ona d- nın ge ıgını uy um a sından Aleksandr O. Mulle", del• 

adeta yabancı gibi muamele edi· on an. y I ba d o ·· Ö ik' d ki tı l' . vacı ugos av te asm an gust 
yo~~~ne bile dikkatli bakmıyor- ~er ı a ım yak aş ' k e ını Vamberk isminde bir gençtir. 

k 
genç Gızın1 .?muzd~~~ lo~arta :d' Suçlu yalnız almanca biliyordu. 

du. Genr adam aylarca evvel as e u sum caı yı e me ın 1 l . '"" . . .- . ' ' .•. · . . d ' ta yan tebaasından ' Jorj kendi&r-
re gıtmıştı. Onun bu kadar aza- ıyı etmedın. Geldıgımı kımse uy- t .. l k d S 1 
metli-dururken nastl olup ta haber mıyacak anlıyon mu} nh~ .erct~mt anb.1t Yd~lJ? 1Ykor u. uç u 

1. k d' · · - t ğı G k k k 'b' l uvıye ı es ı e ı ır en: sizce ge ıp en ısını çagırt ı na 1 enç ız tı anaca gı ı o muş. B Al l - '- b 1 tm' 
k d - en man ıgı ~a u e ı· 

Pf!yordu. Deme ne zaman an- tu: B l d' 
ı . · ı· b led'·· h' 1 b' N d ded' G' ı· . l yorum. en Avusturya ıyım, ı· beri gız 1 gız ı es ıgı ıs er ıraz - e en, ı. ız ı mı ge • b "f d . d d' 

k Dik l. . yor ve u ı a esın e ısrar e ıyor. 

aonra hakıkat olaca tı. en 1 dın? d S 1 h kk d tahkik 
alçak bir çitten daha atladı. Tar· Sonra yalnız olmadıklarını ve u. duç u a h1.~ .a r-· at fes-
lanm sonuna gelmi§ti. Etrafa ba- elleri mavzerli adamların dik ba- ~asınt a :.~rg~ a ım 1r1 d :ara . 1~· 
kındı kimse yoktu. Çalıların ara. kışlı gözlerini hatırlıyarak vaz-

1 

anhkev 1 b~r~rı da ın ıgı ıçın 
' b k - b" - · . ma emeye ır 1an armanın nr:ı-

sından ır aç agustos ocegı ae- geçtı. h f d 1 · ti İdd' ·· 
si geliyor. Karıı taraftan acı ça· Telaşla: h~~~aaın__ ~ ge ;nış ; Mlya gore 
kal bağırtıları aksediyordu. Bir- - Biliyorum, biliyorum, diyel a ~~ekfOY; oomuK..tlt b' .. 
denbire kar§ısında iki gölge belir- söylendi. F h .e. sa~ dr b.' .. u er .1

11 Egun 
d B 1 k •. ·· ld k ·1 · B"I' "' N _ ..ı a rı ısmın e ır111 vasıtası e m-i. un ar oyun o u ça ı en I - 1 ıyor musun r ercucn . t "d'" 1..... .. ed 

1 l · d K y f il H • . .. l d'"' G"l .. k nıye mu ur ugune muracaat e. ge en enn en ara usu e a. emmım mı soy e ı r u sum aa ın k. 
sandı. Elleri mavzl ekrli,kağızlabnkçu. ı kimseye deme beln c~.vapk~!mdıya re_·_ Yugoslav tebaasından 0. 
buldu, palabıyık ı or unç a 1§· ı iki gün sonra ge ecegım · agı ı... .. V b k'. . d b b 
1 1 d C k G "l ·· b" d b' ld guat am er ın evın e onı a 
ı insan ar ı. enç ız: usum ır en ıre atı ı: ti dd 1 • l dil 

B k b · N · · y d' b - d S ve pa ayıcı ma e er ım.ı e -_ ıra ın enı. e ıstıyorsu· - eter, su, ıye agır ı. us kt d' E . b' l"'L h 
d . b - d Ad l d d l d' l' 1 b' · me e ır. vı ır aaoratu•,.a.- a-

nuz~ ıye agır ı. am ar an uyuyor ar, ın ıyor ar ızı. r d d" d . ihb d 1 

ev derhal buılmışıır. 
Evde kimyevi maddelerin tah

liline mahsus bir çok malzeme bu. 
lunmu§ ve fakat ihbar edildiği 
gibi bomba ve bomba ya:;>r.ıaya 
mahsus patlayıcı maddeler elde 
edilememi§tir. 

Tahkikat neticesinde Ogiiot 
Vamberk serbest bnakı!n!ıştır. 
Henüz liseyi ikmal eden Ogüst 
Vamberk kendisine if :ira edildi
ğini ileri sü~erek muhoır al~yhine 
bir iftira davası açmıftır. İşte dün 
l:.u davaya bakıldı. Suçlu diyordu 
ki: 

- Ben davacıvı tan.rım, Ki
lhthanede balık a.vlamaya gidi
yorduk. Ağla balık tutuluyordu. 
O bana bomba yaparak avlanma
mızı teklif etti. Bir gün kendisi 
benden kükürt, fosfor ve saire is
tedi. Bunlardan da ancak ıne
vaddı infilakiye yapılabilir. 

Hakim Celal dosyayı tetkik et
ti. Suçlunun sorgu hakimliğinde 
ilk tahkikat aırasında ve poliste 
ayrı ayn ifadeler verdiği an aıtıh· 
yordu. Hakim hadisenin yegane 
phidi Fahrinin çağırılmasına ve 
tevkif kararının §İmdilik bir ay 
daha uzatılmasına karar verdi. biri altın dişlerini iÖsteren vah§İ 

1 

Sözlerini bitirmiye vakit kalma- ın e u. em!! ve ar e 1 en 

bir sırıtııla: mıştı. Büyük bir çatırdı oldu ve T b K k t k K ,., p t' t 
ya :-a~i;:~!iı~ı:~~ırni 8::; ~~::rf:ıd~~~lar içinde topraklara a ancası nı or u ma as 1 .J a ıa mış 

~! 
•agtuall:I Prograa 

8 Program, 8,03 Ajans haberleri. 
8,18 Hafif program (Pl.), 8,45 Ev 
kadını - Yemek listesi. 

12,30 Program, 12,33 Rtımeli tttr· 
kUleri, 12,50 Ajans haberleıi, 13,05 
Şarkılar, 13,20 Radyo salon orkes
trası . 

18 Program, 18,03 Oda musikisi 
(Pl.), 18,30 Konuşma, 18,45 Çocuk 
saati, 19,15 Çocuklar için müzik, 
19,30 Ajans haberleri 19,45 Fasıl he
yeti, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Muh 
teli! .şarkılar, 21,10 Konuşma, 21,25 
Saz eserleri, 21,45 RlyaseticUmhur 
bandosu, 22,30 Ajans ha.tıeıolerl, 22,45 
Cazbant (Pl.) 23,25 Kapanış. 

Başka Bir 

G U Z E L 
Büyük Anne 

bu gece buralarda, onunla konu§- Silah sesine alışık köylüler dı· Bir ııeker fabrikuında memur takip eden kansına ve arkadqla-
mak istemez misin~ pn bile çıkmadılar. Gürültüye olan Avni isminde bir genç Mü· rına anlatıyordu: ı Bayan E. F. 

Gülsüm heyecanla: kulak veren olmadı. Ömer de ani. ~ec~el ismind~ bir kadının üatüne 1 -. Mub~rek arife gü?ü. altı 1~- 50 yaşında ol· 
- İsterim, dedi. de ortadan kaybolmuştu. Elleri oldurme kasdıyle tabancasını bo. ra içın yedı aylık gediksız bır masına r a ğ-
- Hah öyle ise o şimdi ya bu. mavzerli.ağızları çubuklu adamlar şalltığı ic;in meşhut suçlar kanu· mahkumiyet yedim. Artık çoluk men nasıl genç 

radan, ya ileriden geçecek. Biraz gizlendikleri yerden çıkarak genç nuna göre dün geç vakit İkinci çucuk yarın tevkifhanede elimi görUnnılye mu-
Y?!~~d.~~ eyle ~izlice nede~ ~el- kı.~n .. cansız vücudünü ayaklarile Ağırceza mahkemesinde sorguya öpsünler, .. . 1 vaf!ak olduğunu anlatıyor. 
d~~ı ogren, Bız burada dınlıye- durttuler: . . . çekildi. 1 Mustafa kömurcü Ahmedın altı cBen 51 yaşındayım, dört defa 

8-.ı-~ ... , --

Tavuk auyu ile n......J bir fıll' 

ÇAPA MARKA 
Sebze ve Hububat komprimesile 2.ıl saatlik 
KALORİNİZi TEMİNEDEBILIRSINIZ. 

Her büyük Bekbliye maiawmda hahmar. 

Şf:HlB TlYAr&~RU 

TEPE BAŞINDA 
OBAM KJS~( 

BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 
'ABDAL 

Yazan: Dotoyevskl 

TEllSILL&Bl 

İSTİKLAL CADDEStND• 
KOM&DI &18111 

BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

PAŞA llAZRETLl!Bl 
cegız. Anlıyon mu} - Kahbe hızı ele verecktı. Mübeccel altı sene evvel Avni· lirasını aııırmıştı. Mahkeme suçu· evlenmı..,. kızım ve 3 adet çocuğum ı 

Gül.Um biraz tereddüt etti az daha. I den boıanmıştır. İki çocukları var. nu sabit gördüğü için kendisine vardır. Buna rağmen ten ve cildimin' ı---------------------------""\ 
Sonra öfke ile: Diye aöyleneı-e'k gecenin karan·· . . .. .. l yedi ay ceza vermiş ve derhal 30 yaşlarında bir kadınınki gibi taze 1 J 

B d . d dL' ı t l"' d k b ld 1 ö G"'lsu"' Avnı cumartesı gunu atanbula 1 D ı D il il A 1 - un an sıze De e ser ıgın a ay o u ar. mer u - tevkif etmiştir. ve nermin olduğunu ı:ıöylUyorlar ve ev et e . an an 
gelir, wler gelemez. mü bir anda yere seren silah sesi gelmiş. Şehzadebqından geçer- Ya----1r-- bunun sırrını ögrenmek istiyorlar. mıryO an 

Kara Yusuf uzun bir kahkaha le fırlamıt ve kaçmıştı... Ertesi ken eski kansının bir gen~le kol- Katmerli Bayram ~·~ Talbik ettiğim usul budur. 
attı: 1ıiin kumandana götürmesi için kola Ferah sinemasına girdiğini Muhacirhaneden arkac:laşı ve Ben her akşam terkibinde m~-

- Sqlarmdan büyük iıe kal- em.misine tenbih edip samanlığa görmüş ve biraz 90nra kendisi de hemşerisi lsmailin ceketini ça· bur bir cilt rnUtehassısı tarafından 
kanlar cezalarını görürler, dedi. sakladığı, iki gün sonra o tarafa lan Roma"'"a muhacirlerinden A- keşt'edllen ve cildi gençleştiren kıy-

Öm 
sinemaya gİrmİ§ ve elektrik lam- . .., 

- er ukerdir, ona bir teY doğru yapılacak olan taarruzun kif dün Sultanahmet sulh birinci metli cBiocel> cevheri bulunan pem· 
Jap•mepnuz. tafailitile dolu olan mektubu aldı basile rehberlik yapan kızla bera- L :. be renkteki TOKALON kremini kul-

M b ı l d ceza mahlr.emeı91i tarafından u .. Adam iri parmaklı eliyle Gül- ve geldiği yollardan hızla koıarak ber übecceU Utiln oca ar a a- ıanıyorum. Uyurken cildi. besleyip 
-'imün omuzunu kavradı ve bü- uzaklaştı. ramış ve aradıklarını yukarıda bir ay hapse mahküm oldu. Halbuki gcnçleştirmekte ve her sabah daha 

Muhterem halkunıza blr kolaylık olmak üzere bayram mtınuebetUe 
vukubulan izdihamın önlenmesJ için 12/1/941 pazar günü Hayda.rp&p • 
Ankara arasında mevcut yolcu trenlerinden başka Haydarpa.şadan 14,26 
<le hareket etmek ve Ankaraya saat 6,M de varmak tızere H numaralS 
lcatannda <blr güne m&h.8wı olarak> aefere konuıaca,ı llAn olunur. cı• 

[)İSLERİN TEMiZLENMESİ MİHANİl<İ OLARAK FIRÇA ILE,KORUNM;. 
-· -·--· ....... - ......... ··~::-....a.,_: ... - .... ~··-·--·-·-:·~···'"'i' n 

itin kuvvetile aarstı: O gecenin üstünden yalnız üç locada yanyana görünce de ta· 40 gündenberi mevkuf bulunu· genç göstermektedir. G!lndUzlert de 1 
- Sana ne dedimae onu yap, gu"'n geçti. Türk ordusunun gür yordu. Mahkumiyet müddetini beyaz <yağsız) TOKALON kremini 

banca.sına aarılarak iki el patlat· 
10ba defol buradan. Arkaların· top sesleri ufukları doldurduğu bitirdiği için derhal serbest hıra- kullanırım. Esmer ve sert cllUerle, ~~~~~~~~~~~:!:~~~~~~~~~~~~~~~!! 
4a hafif bir ayak pıtırdıa-. işiterek zaman. bu zaferin adsız kahrama. mıştır. çirkin tenler üze.'inde şaya.'"!ı hayret 

Ö S 1 k d . · · ''d f ed kıldı. Salondan çıkarken mübaıti· M elerin dahi 4öndüler. Gelen hakikaten mer- nı Gülsümün kanlarını ekin tarla. uç u en ıaını mu a aa er· bir tesiri vardır. esam 11- Yüksek Mühendis Mektebi Sabnalma 
4i. sının kıyısında bir avuç toprak ken: re dert yanıyordu: ne nüfuz ettl:;tnden toz ve gayrisaf 

Elleri mavzerli. ağızlan çubuk- içmişti. j - Ben karımdan ayrıldı:n. Fa- -Allah fakiri sevindireceği za. maddeleri ihraç ve siyah benleri im- Komisyonundan : 
lu adamlar bir lahzada kıyıdan N. Mavaı kot çocuklanma nafaka veriyo- man evvela eşeğini kaybettirir le eder ve açık mesamelert ınlo.;ıtınr. 
•---------------------------- Bu sureUe cildimlzl yumuıJ&ta ve 'rum. Onun bir baıkasile görün· sonra da bu!dururmuı. Ben de 

BULMACA 

8oldaa •ta: 1 - Bulaşma. 2 -
Reslller - İakambUde bir clna 3 -
Atef tutan alet. - içine ateş konan 
IJ8Y ' - Birdenbire - Erkek Is.mi 
& - Ucu burgulu çivi - Vakti gös
terir 1 - Nota - Nota 7 - Ruha 
&it - Oturmak 8 - Yumurta pişir
me tarzı - Nota 9 - Keçi yavrusu -
Blr bahar 10 - Hiyanet eden - Kıy

meti olmıyan rakkam 11 - NUzm • 
YumUIJ&k toprak 

'l'üandan .,atıya: 1 - İçinde 
~Y kaynatılır - Rumca bir kelime -
ı - İranlı - İplik 3 - Erkek ismi -
Yumuşak huylu 4 - Uzuvlar - MU.,· 

terek olarak 5 - Başına (1) llAve 
edince (iyi) olur - Renk 6 - MUcev
ber ·Urgan· Nota 7 - Papuç 8 -

s.ICle detfl, sende de değil • öfkeli 
ı Em - Usan 10 - Sevglll - Se· 
fere çıkan 11 - Keşif istikbal • Çal· 

'1· 
Dtl'NKtl' BULMACANIN HALLI 

Soldan sata: 1 - Kabadayı - lş 

2 - Alt.met - Hala 3 - Ratıp - Al
çak 4 - Abanoz - Na 5 - Kuk -

Polisle: 
Noksan Ekmekler 

Zabıta tarafından dün yapılan 
teftif neticesinde Beyazıt Ordu 
caddesinde 1 1 numaralı Mehmet 
Nuri Girgirin fırınında tartısı nok. 
san 98 ekmek bulunarak musade. 
re edilmi§tir. Bundan baıka aynı 
caddede 75 numarada fırıncı 
Şevki Kocaer, Uzunçarııda fırın
cı Ali Rıza, aynı caddede fırıncı 
Petro talimatnameye aykırı hare
kette bulundukların~n tecziye 
edilmiıtlerdir. 

Randevu Evleri 

Sabıkalı randevücülerden Na
zire n~mı diğer Parusun Kadıköy. 
de Yoğurtçu sokağında 3 numa
ralı evde yapılan arama netice· 
sinde üç kadınla iki erkek bulun
muşlardır. Kadınlar muayeneye 
sevkedilmifler, ev kapatılmış Na
zire de mahkemeye verilmiftir. 

* Kumkapıda Hilal apartı· 
manında 2 numaralı dairesinde 
oturan İsmail oğlu Rıfkı Ôzbasar 
dün Beyazıtta tramvay durak ye
rinde tramvay beklemekte iken 
üzerine fenalık gelerek düımü§. 
biraz sonra da ölmüıtür. Yapılan 
muayene neticesinde Rıfkının 
kalp sektesinden öldüğü anlaşıla
rak gömülmesine izin verilmiştir. 

* Ku§Ciilinde Hacınecip sok.a
ğında oturan Ömer kızı Nermin 
Gülter hasta olarak yatmakta 
olduğu karyolasından mangalın 

üzerine düşerek muhtelif yerlerin
den yanmıııtır. * Anadoluhisarında halat fa'b
rikasında çalışan Bedri oğlu Fuat 
üzerine kaynar su dökülerek muh 
telif yerlerinden başlanmıştır. Oyma 8 - Ur - Nur - Ulus 7 - La

hana • Rıza 8 - Oluk - Şua 9 - * Hasıriskelesinde Ankara mo 

K~ eti • İkna ıo - Ara 11 - zur- törü sahibi Bekir Eyrilmaz iıin
na _ Çinli. den ÇJkardığı motör tayfasından 

Ali yıldınmı aralarında çıkan 
Yakandan ataiıya: 1 Karaku- kavga neticesinde ucu sivri bir 

W< 2 .Ala.bura - Ulu 3 Batak • demirle kalçasından yaralamıştır. 
BOf 4 Amin • NalP 6 Depo • 
Unutma 6 - At - Z.Oraki 7 - Aç * Beoiktaşta Şerbethane aoka. 
a - !hlamur - İri 9 - Aç • Alışkan ı ğında 11 numaralı evde oturan 
ıo - '1An • Uzun 11 - Şaka - Saha Artinin 12 yll§lndaki kızı Emqe 

gUzelleştlrir.> 
kırk gün evvel hürriyetimi kay- Siz de bugünden itibaren TOKA
bcttim. Arife günü serbest kalın- LON kremini kullanınız; netıcesin
ca her feyi unuttum. Ben 'katmer. den son derece memnun kalacakm· 
li bayram yapacağım. nız. Her yerde satılır. 

mesi çocuklarımın terbiyesı üze• 
rinde teair yapabilir. Ben onu 
korkutmak için tabancamı patlat. 
tım. Tabancamda kurşun yoktu. 
Kurusıkı idi. diyordu. Mahkeme 

Maliye veznedarlarından Sup
hi Oztan ihtilas yaptığı için tev

elde edilen tabancayı mütehassıs kif edilmiş ve Ağırceza mahke- Abone öcretl 
bir ehlivukufa muayene ettirme· 
ye karar verdi. Bu heyet tabanca 
namlusunu tetkik edecek, yalnız 
barut mu, yoksa kur§Un mu atıl
dığını teabit edecektir. 

Altı Lira lçin 
M~hur sabıkalılardan Mustafa 

dün sabah ikinci sulh ceza mah
kemesinden jandarma ile beraber 
çıkarken yüksek sesle kendisini 

HALKEVLERINDE 
Eminönü Halke~indal: 
İkinci amatör resim ve fotograf 

sergisi 8/1/1941 Çall&Jllba günü 
Evimiz sergi yerinde açılacalcta. 

Sergi her gUn saat (10 den (20) ye 
kadar açıktır ve gtrlş serbesttir. 

Eminönü HalkevtDClen: 

MotörcUltlk kursunun ameli kısmı 
her hafta Cumartesi gtlnler1 saat 
(14) ve Çarşamba günleri B&at (20) 

de Halkevinin ar~ında Tuvlr BC>

meeine verilmiıti. Türkiye dahlllnıle: 

İbtilia ve Suiiatimal 
Se11ellk 8 aylık 1 ayldl AJldl 

1400 750 ,00 158 Kr. 

Müfettişler Üsküdar eytam ve 
eramil maaşlarında mühim mile· 
tarda suiistimal yapıldığını da tes
bit etmişlerdir. Eski Malmüdürü 
ile eski muhasebeci de suçlular a
rasındadır. Tahkikat dosyası ya• 
kında mahkemeye intikal ede

1Iarl9 memleketler: 

Senelik 8 aylık 1 ayblr A1hk 

cektir. 
2i00 1410 800 Kr. yoktur 

VE AKŞ~ 
aw ,_._ .... ,.... il .,. -" iM 

I 
tfttleriabıl ~ 

kağmda Turan garajında yapılmak- ••••••••• 
tadır. Derslere devam et.mı. lcayıUr 
talebenin bu kurslara devamı ilin 
olunur. 
Beyoğlu H&lkevtıtdea: 

Halkevimlzin konferaruı listesinde 
yazılı bulunan ve 9/1/1941 Pertem· 
be gllnU İzmir mebusu Prof. Mah

mııt Esad Bozkurt tara!mdan cAta
tUrk thtllllinin anlamD mevzuunda 
verilecek olan konferans, konferans
cmın mazeretine binaen 31/1/1941 

Cuma günü ııaat 17,30 a talik edil· 
mlştlr. 

TEK KOLLU 
CEMAL 

Giş2sj Sahibj: CEMAL GÜVEN 
Daima yiikaek teveccüb ve iltifatlanm eüı,remiyen mealek· 
daflanmn, latanbul ve tap'adaki aayuı .mütterilerinin Kur-
ban bayramlarmı candan kutlular. 

ile oğlu Kalonun Üzerlerine man- }'eni 1 ertip bilet.erimiz Gelmiştir. 
galın üzerinde kaynamakta olan B o•-• rl ... mız • ... t 
su dökülerek muhtelif yerlerinden a,rı m llM&e " ,. tt:.Çaa ır. 
hqlanmıılardır. Her ikiai de bu- A D R E S • l.tanbuı, Babçebpı cacldeai No. 27 

• Emekli ... baylardan harp malUlii 
:~=ı:::nlarak tedavi altına, _____ TllUlOLLD C:DIAL 

s10 elbise d1kt1rfleoektlr. Muhammaı weıı ıs. Dk tem1natr 417 nrr 
dır. Kapalı zart uauıne yapılacak olan bu e>caııtme ll5/1/9il aaat ıı.at 
dadır. Fazla ma1Qmat için mektebe ml1r&caat. (12080) 
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B•"klıal Y•: VATAN KATBA.A.81 
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l r i il i r Ve E d e b i ya t 
Çarşıda Pazarda Dolaşırken 

'Klasik Edeb·yatımızda KıymeUer Bir Kitabın Düşündürdükleri 

~debiyatım1z 
Divan Edebiyatının Son Nefesinde Göz

Kapısı açılmadık haz.~ ... - _!ir /erini Kapamak,Hüsnü Aşk Mühdii Şeyh 
Halide Edibin son gÜnlerde çı. 1 G ı • G •h • ı· l • B • ş • N • Ol lan..ln~liz ede~iya.tı tarihi. l_ngiÜz a ıp l l ç l zr aıre asıp muştur 

te bılmayen karılerı de dennden . 
alakadar edecek bir eserdir. Onu Türk §İiri; ağızdan kaleme ge-
hkurken hep kendi edebiyatımızı çince: İsıimi Kültür münasehetile 

ile ve Fara belağatinin tasavvuf 
moUflcri içinde ornckler ibda e· 
den göz hekimi Yusuf Ahmet Pa· 
ıadıın evvel ya§amıştır, hakim Si. 
nan°dan daha evvelki zaman ceer 
lerinde de az çok fars tesiri görül
mekte olduğunu tabii biliyoruz. 

Uüşündüm. Kafamda birçok mese Farı tekniğinin ve Arap beliğati. 
leler belirdi, Bizim edebiyatımız nin çerçevesi içinde devir devir 
üzerinde de, böyle içten, her şah- • mana ve lisan itibarile - olgunla, -siyetin ruhunu meydana çıkaran mıya batıladığını bitiyoruz. -ve bizi kaynağa gitmiye sevkede- 12 ci uırdan, 16 ci ura; Mevla 
cek bir tetkike ne kadar ihtiyacı- nadan, Şeyh Galib'e kadar .. 600 16 cı asırda; artık kemal devre 

sini idrak etmiş olan Osmanlı di
van edebiyatının imtiyazını iki biı 
yük şahsiyete vermiş olanlar pek 
çoktur ... İstanbulda Baki, lrak"ta 
Fuzuli. Bahusus hu mühim asrın 
(Hamasiyatını) tek bir mersiye ile 
yazmak vercfi Bakiye nasip ol· 
muı, bu telAk.ki bel.ki ycrindedır 
fakat Bakiye muasır olan Hayali 
muhtelif dasitani kasidelerinde Ba 
kiyi imrendirecek k.adar değerli 
ne hedialar vermiştir. Yazımızın 
hacmi müsait olsa idi Bakinin meş 
hur mersiyesinden ve Hayalinin 
Hnınnsiyatından bazı parçaları 
karşılaştırmak isterdim. Fakat bu 
bahsi daha fazla uzatmak için her 
ikisinden gelişi güzel birer beyit 
alarak takdirini değerli okuyucula 
rımıza bırakıyorum: 

mız var. küsür yıllık bir belağat saltanatı 
Bilmediğimiz için, inkar edi,yo. süren divan odebiyatını dar ve bir 

ruz. Bazı kimseler c:Kütüphanele- I az sübjektif adeaelerden tetkik e· 
'rimiz tam takır> diye bağırıyorlar. den şuara tezkerecileri, tarihçiler 
Filhakika edebiyat tetkiklerimiz, ve münekkitlerin verdtkleri malu-
cskisine nazaran kat kat ilerdedir. mat; ~üpheııizdir ki, bizi o kadar 
Fakat bunların en iyisi alimane ve tatmin etmiş değil<iir. 
dışa ehemmiyet veriyor. Diğer kıs Bn. Halide Edip Edebiyat davamız hakkında 
mı ise, boş laflarla doludur. muhtelif devirlerde pek çok ıeY· ririnin imzası itiban ile ölçülüyor .. 

- Bu satırlarımdan her hangi 
bir münekkidi ta§lamak '5tedağım 

Biz, kıymetler ke;feden ve ye-- mrsramı görmüyor. ler söylemiş ve yazılmı~tır. fakat 
niden tesis eden bir edebiyat tari.. Halide Edibin lngiliz edebiyatı kat'i bir hüküm verilmcmi§tir. 
hine muhtacız. Bu, malumattan zi. tarihinde görülen ve bizim ıçın Müılümanlıktan önceki cdebi
yade, güzellik duygusu istiyen bir ruh olacak nolta., mazinin yuğurul yatımız, hala (anıt) (destan) ve 
iştir. Asıl benliğimizi tanıyıı yo- muıdır, bizim edebiyatımız kapı- (menkibe) mdhumlarından bir 
luna, bu ha88& ile girebileceğiz, sı açılmadık bir hazinedir. Onu ilk adım ileriye götürülmemiştir. Or 
Yahy K l" d" d b" atını, tada cilt cilt çıkmıı edebiyat tarih-

rı._rı ç.ı"a rumasın -
Bizim anıadığımıza göre; divan 

edebiyatının menşelerındeki ka • 
ıanlıklar hala aydınlatılmamıştır. 
Gerçi şıirinin ilhamını ruhunun ccz 
beü raksından alan büyük Türk 
mütefekkiri Mevıana; Uztürk olan 
ruhunun heyecanından doğan §iİr 
er.ni rarsç.& manaıaııtırmak sureli 

le onlara bam başka bir irtifa ver 

.. a em.a ~ ıvan e e ıy . açan ve yol gösteren Yahya Ke-
Burhan Ümıdın Yunus Emreyı., Sa l ld B b .. k.. leri, çeşit çe§lt antolojiler, kucak 
b h dd" E .. wl h Ik bil· ma o u. u cereyan, ugun u e- kucak makale ve tomar tomar 

a a 1 ~. ~~.og unun da .. - .. l debiyatın pek satıhta olan kökle- konferanslar var ... Bunlar da bi

Yoru Dah b 1... . . birr-"'k rını asıl ancak aşılayacak, onu ze fazla bir şey öğretmemi§ oldu-
tncce erını goruı tarzını u;ıunu· ı · . 

m, a en ıgımıZln .- k _ _ı· w d · ı•w• d 
taran k l ı-1 · · d enoı topragımızın erın ıııın en g· unu itiraf etmek istiyenleri ni-

arı aran ıır. ar ıçın e. 
Tu .. k ·uctin· · b. ta ,L

1
• gelen usarelerle besliyecekti. Ni - çin susturuyoruz} miştir. Ve onu izah etmek istiyerı Bakl'nln mcnılyeslndc.n: 

r mı ın uzun ır rı.u • b L-•-!I-- -11--d L.-: b y 1 k edil f k 
var, her devri beşeriyetin bir ha- çın.. u ~l. ,.au.o. an._.., er- azı sın, ten it ı ain; a at 

Yat fh tek b··ı d" r· tep kesın agzında dolaıtıgı halde, tat- dava etrafından söz söyliyenler 
Yunus tasavvufi düğümlerini çÖ· Saldın d<'nılr 1..-u.'}akh c.than pehll 

zerek halka açmak ve ynymıya ça \"anları 
sa asına a u e ıyo • s h"k d'1 . d"l . .,. d w l d 1 hayatı kah 1-'- B dızm" Ma- ı e ı mıyor veya e ı emıyorr egi, davanın mevzuu tenkit e i. 

, raman °"' u • B 1 · b H l "d E B l nih · l 1• l ._ b ta ile u sua ın ceva ını ne a ı e - sin. izde ha a eser değrl, müessir 
lışmıştır. Dünkü edebiyatımızda NakQs lCrlıırlnde okuttun emnlan 
mühim birer kutup alnn bu iki Hayali'nln haınaslyat'mdaıı: 

eızm, sam ıır., u vası d"b" k. b d b ._ b" k eak" y k""lt"" ·1 t co.sa.n· i . ın ıta ın a, ne afıro.a ır yer- ten it edniyor. Görüyoruz: Çıkan 
ı un an u un e ema.s. ,;)il d b l b "ld. h 

kültürile tcmu, haUt araaında ya. e u a ı ım.M_L _ _. Ka lan erhangi bir kitabın kıymeti muh 
müstesna kudretten birisinin halk Şeh1>61i Clhrlldlr c;arnhu ~yd:ını 
tasavvufi edebiyatının başına geç- ga7.A 

şıyan cereyanlar, yüksek tabaka- auDC'l P tevası değil, müellif veya muhar - tiğini mütalaa ederken diğerini, he llcr Ş('Jıldln bcışr dli,Wk~·e o mel· 
nüz klasikleşmemiş olan divan ede danı öper. nın hayatı, derebeylik, Avrupa te

sirleri ilah. ilah. Halk Şiirlerinde 
atan Duygusu 

-4-

Yazan : Blştl ŞABD&i 

biyatının ba§ında olarak kabul e- Bu kı!la mukayeseden sonra 
dersek., acaba divan edebiyatının bah;ımıza dönelrm: Umumi telak 
:nen~el~rin~.eki kar.a.nlık~rı gider.

1 
kiye göre Baki ve Fuzuli: Klasik 

ınek mumkun olabılır mıi.. edebiyatımızda iki kutuptur Biri-
13 cü asrın mümessilleri sayılan si yüksek, ötekisi derin. • 

l loca Dchnni ve Cülşehri' de epey o· l k. 16 T·· k 
hı d. d b. ıyor ar ı, cı asır ur 

te vuzu aa an ıvan e e ıyatının ed b" ·· dili" B k* ·ı b 
14 ·· d (Ah d") • • . e ıyatının şıu n ı 1 e a§-

cu aaır a me ı ıle klasık- la F k T·· k •· · ·· ··ı d. 
l 

· L- l w r. a at ur şıuıne gonu ı· 
e mıye oaş arken cesur ve feragat Un" d F l.i f · tir 
li Tiirk ,ain Neııimi"nin heyecanlı ı 1

K a kuzuB gk~ ırmış • 
azas er a ı, ne kadar san -

Dünya kültürünü yapan kııv -
vctler, doğrudan doğruya veya bil 
VaSJta bizim hayatımıza kanımıı -
tır, bunun için dünya kültürünün 
her bir unsuru bizzat biziın haya: 
tımızı 2'}'dınlatacak elzem bir ıey• 
dir. Kendi hayatımızı dünya kül
tiirii _ç_crçeveşindc görmemiz ve 
kendi ltültürümüzde insana ait ha
kikat ve güzellikleri seçmemiz li.. r 
zım. cUygurlar Budisttİ> deyip 
geçmek bir ıey öğretmez. Bu ma
lumatla ne Uygurlan, ne Budizmi 
öö,.enebilir; ... Tedrisatta, kültür i- .. ~arrir, ba IOD yuuile hail Bir bijyük Plevne ka~ ınanı 

o• .... f1ll"ID.İn kinden, hücumdan, kötü d <;İn, her ıey bir vesile olmalıdır. tefahürden uzak·, on==--ı ve uil üşününüz ki, edebiyat taı .oımiz, 

atkar ise: Bağdatlı Fuzuli ondan 
daha yüksek bir aşıktır. Baki bel
ki ince gazeller yazmı§tır, lakin 
coşkun ve samimi gazellerinde ağ. 
lıyan ve bizi ağlatan FuzuU değil 
midir? 

Ve Türk tarihi kadar, dünya kül • ..__. b!-1 kahramanın büyüklüiı.ine hiç 
bir nıhun ifadesi oldux..·-- izah b ·1 h 1 türünü öğrenmiye lüzum gösteren etmektedir: • - ır mısraı e ayran o mamı§tır. Ve 

·ı b' t ih yoktur Y& onun ölümüne mera.iye okuma. 
ve vesı e veren ır ar · Padi•ııhlar devri .. Za.ferlerin 
O~d k · b. U edebiyatı " mıştır. Fakat halk bir --irinin ag~. 

' u ça genış ır ygur birbiTlerini takip etti<Fi, fakat feli- zil ,... 
var; bunun çoğu ister tercüme ol. k l d 1 - • e 11zlar: 

. et e~e e Ö çü olmıyan devir.. clııtanbuldan tel ~'Uruldıı 
sun: esas bizim kültürümüze g~rc:" Tek ınsan arzusunun putlaıtırıldı. Yedi bJ _,. k uld 
şevdedir Zaten dünya fikirlerının • l c· .d ""k b l 1 D -ır ur u · l f'ı_· gı uır ar.. ıt gı e su uta &f ı - Gelin uk Ax.h aJ 
toğu mütercimi belli o mıyan um d'" k l · l • er -ı; l ım 

d 
yan, uıen ın an ımparator ugun Ol!lnıao p ruld 

Bahis buraya kadar geldikten 
sonra Nefi' den bahsetmemek d
bette bir nankörlük olur: Şiirlerin 
cieki satvetli ve azametli beyanına 
hala meclubiyetten kendimizi ala
madığımız bu heybetü ve celadetli 
kudret bütün klasik edebiyatımı· 
zın batlı başına bir abidesidir. 

lerden ibaret değil mi İr) haysiyeti .. Halk §&İri. hazan bu aıtaJTII% ~u ın 
Bizim harikulade bir kahraman- vatan üstünde geçen hadiseleri ne . Vatanın, h~yatla alakasını kes-! 

lık edebiyatımız var, bizim daha yaman tcsbit eder. Şair mağıubi· ml§ .. hare~e~s~ bi.r köyünde, bir 
k ı·d b. yetli muharebe yıllarına şahit ol· nevı gayrı ıçtımaı hale getirilen 

1 
Ne yazık ki, fikir kahramanlığı. 

nın en büyük bir kurbanı olan bu 
büyük Türk piri İçin bir anıt di

tasdik olunmamıt bari u a e ır K" bil. h · k kak tair her fırsatta bu vatanla olan Yazının muharriri Sıtkı Ako:ıan 
evliya edebivatımız var. Bunlar muşt~~· ım · ırh .. ~~gıdor ve· alikaaını isbat etmi•tir. Bütün bir 

kilemcmişıir. 

O, ma§erileşmiı bir fikir kahra. 
rnanı ve kurbanı olarak ebediyet
lere ün salmıotır. 

. • l ya mutecennın ua.um ar sarayı- ., 
da, insan, tabıat, cemıyet can ı na kapanmıt. hadiselere kartı göz. Oımanlı tarihini, hatti Türk tari· 
c .. nlı yaşamak~dırlar. Fa.~i~~n ylİ· ı leri kör, ~~eklemededir. İlk ~.ıraat hini asırlarca bir bc§ik gibi sallı
züne karıı. tethış ve zulmunu hay. ta halk ıurı vatandan kopan ulke. yan Tuna nehri için edebiyat tari. 
kıran ve ölümü göze alan üç veli- )erle hükümdar arasındaki alaka- himizin hangi köıeainde yanık bir 

1 h. d sayfa gösterebiliriz. 
nin ha atını kimbilir) Sultan Be· ıız ığı ıcve er: 

Y • llah «.."ie çeker kulların eer had ilinde Fakat halk ıairi. vatandan bah-
vazıdın kızını kaçıran Velıyu Bilinmez HUnkAnm g'6rülmeylnoe setmek niyeti yokmuı gibi müte-
Emir Sultanın harikalı maceraaın • Bunca memleketin kAnr eUnde vazi bir eda ile Tuna nehrinin ıii· 
nan kaç ki~ haberdardır? Genç Kaldı, lııanmadin ayrılmayınca• rini söyler. Halbuki bu ıür, cenk 
Osmanın padişaha söylediği cBağ cGıu.Uer b&şına takıp pelengl tarihimizin büyük bir aafhıuıdır. 
dat atlarımızın ayakları altında - Kırardı Nenuıeyt, edMacar. Fre:k'l dll&a1J cennettir evvel baharı 

. l . Neyleıılıı kullarm emez cen.. Aç.ılu kımuu &iiltl Tııııaıwa 
dır> sözü Napolyonun vecıze erı- Hal hatırlan sorulmaym<'.&» Oter bWbillleri leylü neban 

ne değmez mi) Daha tedvin edil- (Atık Huan) EMr bıa4ı saba yeli TUD&lllll> 

mcmiş, çok geniı, Dantenin cehen Bir dostum bana bir gün ıül- clllç ldm8eler bllınfl& kandedlr ~ 
neminden korkunç ve bir taraftan müştü: cHalk şiirinde, vatan duy· TuelenJp akar ye~·lndlr <'UfU 
cennetler cenneti bir mitolojimiz gusundan daha mütebariz me.zi • Ekalk detfl yalıaınıa 8&\'-.ı 
var. Bugün, garpten, Hugonun si- Y.etler ve vasıflar arasana> U.. Ue doludur sölü Tunaıuaa 
yah atlarını türkçeye çeviren ıair, Halk §iiri .• Kinden, hücumdan, * 
Karacaoğlanın aynı mevzuda (Ô- kötü tefahürden uzak., sahte teva. Alaman dağından bin l"lÇllÜfUr 

lüm): kara deve kapımıza çökün. zua yanaşmamıo olan bu alem, her Enıermı elinden yoU.r açmıştır 
Ce 

1 
neden babsetmifsc scaaiz, göster~t.· AD&lar atfa~ kanlar lçnütttr 

d - l Söy~ye yoktur dJlf Twaanma 
siz. belli etmeden anlatmıf eıı 

Ortamektep ve Liselerin ~ütçeai midir? Büyük ve orijinal teıbilıle- (Ök!ltb: Dede) 

İstanhuldaki ortamektep ve ı;.. rini. z.ayıf ve hatalı k.ompozis~oo- So.yal imkinsı,.Jığm, bir teza· 

1 
. bütre teklif!crini lar ıç.ı.nde o, ne kadar ehemmıyet. bürü de halk §Ürirun, c:Vatan> kc.. 

ı.e er yenı sene .. . 1 . . H . d a li . h l 
. . . t kl rini lstanbul Mna· sız qtuır. er temız uyguyu. ~ : me ve manasını, ma a )ilik, mev 

".ef ye~dı ~ 1~.w•~ vasıtasile Maaıil sıl basit bir ıey söylüyormuı gıbı zii yerler, doğduğu memleket ma-
rı mu ur ugu ·f d d V ta d haUt ıii· k il d M ) V k•I . b·ıd· eye b.ıslaml§· ı a e e er. « a n> a, nasıca u anıJı ır. ese a tair: 
1 eda et8ıne kı ı·nırmd bir kıı" or- rinin, daha baıka münucbetlerle cEli gözlerini •evdiğim dilber, 
ıar ır u tc ı er e, "' •W• b"I d•W• --·•• 1 . . . h r ı::etirilınesi. temas ettıgı veya 1 me ıgı, .,......- yurt arınız çayır çınar, pınar mı> 
tamektebın lıae 8 .ıne d l · nı kavramadığı bir mevzu gibi~- delten yurt kelimeaile ihtimal sev-
talebeye fizik ve kunyıı b~lrs e~~- ru··nebı·ıır· , Fak.at bu mevzuun ;,.,._ il · d 
d 

~ oy- g' iıinın Y&fA ığı ıehr.i, hatta kö-
.e fazla tatbikat ya.ptl''cl 1 kmed. ı- risinde aair neler duyurmamııtır~ ah il le ed çın al ti 1 ası ıstenme te ır. A v • • • 1t·ı yü ve m a eyi aat er. Bir yer-

e er a ınm Şikayetlerını, ızharına act çe ı · de 0 eğer: 

Yatı Mektepleri Genif leb1iyor 

lstanbul Maarif ıoUdıiriyetine 
t~bi üçü köy, üçü de ~u·hir yatı. ol
mak üzere altı yatı mektebının 
nıu ıı· · ·.._ l .a ım ve taleLc ka.ıro;u genı,. 
J et:lecektir. Bu mekteplerde ha-
c? lstanbul Viıilyeti hesaLına 

Yul. otuz fakir talt'be oku ıulıııak· 
tac.ır p ' ik 
t"' •• . arası;: okuyan taleoe m • 
l:~ıı~~dek! sene iki yıize çı-

cSda cief'dl, vatan derdi, yar derdi 

demİfee c:Vatan> dan ltaıdi, do
ğup büyüdüğü memleketidir. Ve. 
ya zihni, uzun bir ayrılışın sonun
da yurduna, yani bütün gençliği
ni içinde geçirdiği memlekete dön 
müıtür. Cördüi'ü manzarayı a,. 

cı acı anlatu: 

mit zavallı ıztıraplarını anlatacak 
koskoca vatanda kimae bulamayıp 
dağlara, yaylalara ve derelere inli 
yen, köyünün, sevgili köyünün bü 
tün dekorasyonunu mısralarında 
aksettiren, harp felaketlerinin ae· 
beplerini bir iki kelime içinde ba· 
zan ne sihirli bir eda ile anlatıve
ren şair vatan topraklarının yalnız 
güzelliklerini d:!;k bu yurt insan-
larının çeşitli ini de çi.mıit cVaıduııa k.l. J1ll'dluDclaD &78.k ctitUr· 
dciil n#ir:? miit 

dilile geniş bir sırri tekamüle Rİr· 
dığini inkar edemeyiz. "ı 5 ci asrın 
şür ve san'at aleminde l ;rer oto· 
rite olan Seyhi ve Ahmet Paşa 
Türk şiirini aıkı bir divan disiplını 
altına almışlardır. lıte divan edebi 
atında lran zevkinin inkişan ve 

klasizmin tahakkuku ve Türk ıüri 
ıun O manlılaşması hu merhaıe • 
den başladıijını mütt.lAa edenlere 
hak vermek lazımdır. 

18 inci asra golince; kırkından 
•onra azan bir a;ıık gibi. yedi yüz 
ya§ına geunış ak ııakallı edebiya
tın çapkınlıklan kar§ısında hay
retlere düımemek kabil mi? 

Bu kocalm!J edebiyatın tuh 
mumessili olan Nedimi okuyoruz: 
Her tiırinde beşeri a§kının fiziyo. 
lojik ihtirasları kaynafAll, her mıa.. 

Ahmet Paşadan sonra Necati • raında ne kadar aamirnt bir gönül 
nin de klasik Osmanlı divan tiiri- r • n n teıuarıandığını gördük
nin güzelleşmesinde bÜyük rolü ol çe; insan bu yedi yüz yıllık edebi
duğunu elbette unutmuyoruz.. yatın teıı..rar, yem baıtan gençle,.. 

Diyorlar ki. Osmanlı divan ede. tiğini zannct.pıek istiyor. 
biyatına İran hakimiyetini sokan Çok cskimio bir edebiy~ ru· 

.. hundaki ~irizminin kıvrak ve şak
Ahmet Paşadır ... Fakat ondan on rak aealerile musikilC§'tiren Nedim: 
ce Türk §Ürinde Iran tesiri yok Hem Osmanlı §iirinde ha.lia bir 
muydu? lstanbul türkçcsile konuomuı 

Yüksek tahsilini İran memle • hem de her ta.rafı ta .. ·~· ı_ k ' 
k . d lad k ........ p .ıı;o an, 
etın e . tam~~. ı tan ~onra çatık katlı divan edebiyatının Ü· 

memleketınc donunce (Şeyhı)adı zünü güldürmi;. ve • Yl . . ~ ona ne§ e er 

Yavru gltnüş IS8IZ kalınıJ otağı 

Camlar 9iluıst olınu.,_ meyler döktll

mU!J 
Slk\Jer meclllteıı ~ ayağu> 

Nakil vasıtalarından mahmm 
köy .. Bugün bir saatte gidilen yer. 
leri bir günde katedebilen İıısıın· 
}arın devri.. Sair elbette cVatan> 
deyince helallaıarak ayrıldığı bir 
daha döneceği şüpheli olan yerleri 
de hatırlıyacaktır. Halk şiir;nin 
büyük gurbet şikayetleri ve gur' et 
edebiyatı hep bu zaruretlerin neti. 
cesi değil midiri 

Halk şürinin vatani, çeoitli şart
lara dayanarak Çetitli anlaıtılo 
gelmiştir. Fakat o, bu anlayııtların 
her birini, içtimai hayatın akı,ına 
bel bağlıyarak güzel, temiz ve sa
mimi mısralar İçinde ifade et· 
miştir. 

vcrml§tır. 

Yukarıdanbcri gayet kısa ola
rak anlatmak istediğimiz bu d;
van edebiyatının son nefesinde 
gözlerini kapamak, Hüsnü Aık 
mübdü Şeyh Calip gibi içli bir 
şaire nasip olınU§tur. 

Güzel bir tesadüf değil midir 
ki: Bir Mevlevi Şcyhile b&J}ıyan 
koca bir edebiyat devri yine bir 
Mevlevi Şeyhile bitiyor. 

Bizim edebiyat tarihçilerimiz.. 
den ricamız şudur: Onların fA}ıi
kalaştırmış oldukları bu kıymet
ler, artık mütearifeleımiştir, bun
lardan başka, kıyıda köoede kal
mış. kütüphanelerimizin rafların_ 
da örümcekleşmiş kim bilir nice 
hazinelerimiz var, araotırrnala.r 1 
bir az daha derinleşirse §Üpheaiz 
aanat ve edebiyat tarihimiz daha 
zenginleıcccktlr. 

Sltla Akoz.n 

... ---· 

Ufak Birşey Satın Alabilmek için 

Tavsiye Mektubu 
Belki de Paradan Fazla iş Görebilecek 

l Yazan: Mltat PERiN 1 
- Buyrun efendim. buyrun 

hanımefendi. Her istediğiniz biz
de var efendim. Siz yabancı de
ğilsiniz. Fiyatta UYUJuroz efen
diın. Her renkten, her çefitten var 
efendim. Buyrun efendim. buy· 
run efendiın. Avrupadan, Ameri. 
kadan, dünyanın dört tarafından 
gel mi~ mallarımız var ••• 

Bır başkası: 
- Hangisinden istiyonıunaz 

beyefendi~ .. Fiyattan korkmayı
~ız. Size bir iskonto yaparız. Bu 
fıyatı her yerde bulamazsınız. Si
ze ayağınız alıpın diye bırakıyo· 

ruz. Bir çorap almak için belki de biı 
Hepiniz bu günleri hatırlıyor- tavsiye mektubu lium gelecek 

sunuz değil mi~ .. Geçti o günler. 
«Artık, hayal oldu o demler> di. yanmış gibi bir §CY oldu. Dilin 
ye bir şakı vardır. Celin hep bir- dolandı: 
l.ikıe onu aöyliyelim. - Acaba ..• 

Şimdi Çarşıya ç.ıkanlar, eskiden Daha sözümü bitiremeden dük 
Mahmutpaşa yokuşunda kulakla- kancı gayet ciddi: 
rın du) ma hassasını a~acak - Olmnz beyim, olmaz. Sız 
kadar bangır bangır bağıran iş- galiba piyasanın cahilisiniz. 
portacıların sesini adeta arıyorlar. Arkama bakmadan yallah dı· 

Diıtkat ettim: Sesleri yine çıkı- yip kaçtım. Bir diğerine: 
yor, eski alışkanlıkla yine bağrı- - Filan kumaş var mı~ 
şıyorlnr. Fakat onların bu bağrış- - Yok ..• 
lnrında şimdi bir azamet, bir is· - Neden yok~ Halbuki gazc 
tiğnn sezilıyor. tcler geldiğini yazıyorlar. 

Birine sokuldum: Kaılar çatıldı: 
- Kaça şu havlular).. - Size izahat vermek mcchu· 
- Otuz beşe. riyetinde değilim. 
- Hadi oanım sen de, mendil _ Yok hani malumat kabi.lin-

kadar havlu otuz beşl olur mu? den sordum da. Kızmayıo, tchev. 
dedim ve her an arkadan: 

- Gel bakalım, batırın kırıl- vür buyurmayın efendim. 
maaın .. diye çağrılmak ihtimalini Caddeye, iıdcta garip şeyler 
düşünerek yavaş ya"·aş yürüdüm. görmüş de §llşırmış insanlar gıbı 
Beş adım. on adım, ses yok. Al- çıktım ve her an dükkanlardan 
lah, Allah bu adam bildiğimiz es- birinden bir bil§ çıkıp beni haş" ı 
naftan değil, diye iç.imden söy- yacak diye bir müddet ürkek, iir· 
lendim. kek dolaştım. \ 

Dükkanların önünden geçerken lstanbulda müşteriler adeta sa-
baktım, içerileri dolu. Kapıdaki tıcıların minncttarı vaziyetine gir 
çığırtkanlar adeti bozmamak için miş. Eğer bu böyle devam edeue 
pet s~le bağnyorlar. Hele birinin yakında bir çorapçının, bir terzı· 
söylediği dikkatimi çekti: ı nin önünde diz çökmek, yalvanp 

- Havdi baylar, bayanlar; yakarmak, sonra da avuç dolusu 
kalmadı, bitiyor. Bugün bir lira, para vererek alacağımızı almak 
yarın bir buçuk, üç lira. öbüraü 

1 

lazımgelecek. 
gün hiç bulamıyacaksınız. Evvelce pazara çıkarken, ç.ar-

Çaresiz bu dükkanlardan birine şıya giderken scrb~t yürür, gög· 
girdim: sümüzü gerer, dükkancı biraz ca· 

- Havlu satın almak istiyo· nımızı sıksa ona yüksekten: 
rum. - Be.dava almıyoruz ya. Pa· 

Düklcincı sert bir sesle cevap rayı veren düdiığü çalar, di) e ç.ı· 
verdi: ' 

1 
kıtır ve .beğendiğimiz malı alırdık. 

- Dur. biraz itim var. Üstelik kartımızda ellerini uğuş. 
Hay Allah, benim mi tersim turan, kendi ifadelerine göre ya 

döndü, yoksa adetler mi değişti. hatır için ve yahut da ayağımız 
Eskiden dükkana girince içeride- alıf81n diye tenzilat yapan diik· 
kiler ayağa kalkar

1 
bin bir dere- llncılar bulurduk. Hey gidi dün

den su getirir, dil dökerlerdi. ya, na.sıl da tersi döndü~!.. 
Herhalde ben buralan unutmuş ,Simdi malı olan düdüğü çalı· 
olacai(rm. Alıcı ile satıca yer de- Yot". 
ğiıtirmişler. Bir gÜn Jstanbulda haHcm: 

Dükkilncılann, mü~erilerini bir çarşıda, pazarda dükkancıların 
başlayı~ı var, şaprdım, kaldım. önünde dize gelmesi pek uzak bir 

Geçen sene Ankarada iken, ihtimal olarak görünmüyor. Bel· 
oradaki dükkancılaidan bu yüz- ki pek yakın bir istikbalde b·r 
den ti:kayet eder durutdum. Me- çift çorap, ufak bir mendil, yahut 
ğerse biz lstanbuldan uzakta iken bir lwavat alabilmek için yanı· 
lstanbullu dükUncılar alını§ yü. mızda her ihtimale ka?fı bir tav· 
rümüı. aiye mektubu bulundurmak llzım 

Bir dükkana girdim: gelecek. 
- Şu ayillabılar kaça~.. E. .. Ne yapalım §İmdi de on?a-
- 22 lira. rm borusu ötüyor. Meğer bu it 
Birdenbire ayaklanınm alb hiç de para ile değil, BJra ile imit- j 

KARİ-----------~ 
,,,,___.__MEKTUPLARI 
Bir dertlinin adalet hakkında düşünceleri 

Bactmkii (Vatan) ............ 

tefrli ~ balrkmda ,.m.
tuım yıwyı büyi1k blr sevkle ob
dam. Ben kenclJm kaı&aya atramııt 
bir S&Vallı7JDL Blr :yaral.-lt ..... 
çaoda.n, iblr talullnbı1lkt.M MlaJ'1 
oa iki ııeaeye mahkAm oWum. eıe
raalar &rumcla önırQmll ~
luın zllıınlm hep bakb ve Maıecıe 
al& meııel!ılerie ~- Adale
Un hara. baklmada lllDlıMI _.. 
retıe lnfu edllmeal beDlıll için en 
bü,yllk w.e.JdJr. ~ hakb. 
ve adalete dair ne adar yazı QI· 

kana bepslaJ merakla olaıyoram. 
Dl7eblllrlm ld 1uılr DU&riyelerlD
de bir Dflvl ameli IMllM pe,Jda M
tlm. 

Kanan yapaatar. dalma pek iti· 
:ı.el rtıdrlerle bareket ediyorlar. V... 
kat tatbik \ie teh.lr .,eklinde bezan 
haballkla.r oluyor. lçUmal yara
lar tedavi edilecıek yıeMe yeat ya· 
ralar açılıJor. 

Doktorlar JuMıtalıktan elbette 
anlal'lar. l"akat bu&n bir hutalı· 

tı ~eken a.da.m. kendi dt'lt'dlni dok
tordan iyi U\TIU'. Ah, Dfl elurdu, 

kanDJ1 yapanlar. bb:lm gibi dert.it
leri dlnleınlye kıymet verselerdi! 
o zaman kanunun ve ac1aleUn se
rine gelmeıll iç.in korayaea t.edblr· 
ler a.luur, benim cfbi birçok ır.aval· 

lı1ar 1A1çJa me\ kllne dllfmekten 
kartuıarlardı. Bir anlık bir ptıet 
yUzttıulen burada ~tüm ba· 

yaı aDemla wı ........... .... 
yanrdl. 

Tefrll meaant,.,t hUkmda ,... 
cblDm &1luıl makale clolayaUe bu 
_...., denllml dölanelrt.m luıDdl
.ı NNDMhm. L6tfea manr giirö
DDa. 5/1/19tl 
~TM'~ 

Şfwket oltu Belet 

Tepii MuaniJet Me.el.ı 
TefrU IDMIUliyet meeeleel bak· 

kmdald yuııuUa mWıJm bir del-
de p&rmU lıutum.. Adalet duyp
llllllllD tam yerini bulmasa lçiJI 
baklwı lııer1uııı hakkında mllııavl 

INlftltte infazı lf.:ı.ımdır. Demokra
ııbıbl ea bU,ytlk dllfm&IU, bıır ne 
tekfl&I olrını.a olsun, phAI bntlya. 
:ı.ı andrran va.ıdyetle.nllr. 7-aten 
dotrusa aramnıa. hlr clavanm ~ 
nelerce muallAlrta kalmuı ve san 
VMlyetlnln de\iam edip cftmad 
hiçbir insan için bir menfaat de
ttJdlr, oykutıunu kaçırrn&lll JAzım
gelea bir gayritablillktlr. Benim ~ 
noktaya lttmadım vardır ld BU
yUk Mlllet Mfl('Jh,j t.afrli muunl
yet ml'Jleleslnl ilk fınıatt.a eısaıııı 
bir surette tetkik ooecek 'e me
buAJanrun tıö:ı. ve dlltUnce htlrrl
yetine taaDQka olnuyan her da
vada ma.suıılyeünl refetmek yolu
nu tutacaktrr. 

8111'11&, 6 lldnclkAnun 9U 
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Meşhur Tayyareci Lindbergh 
Romanmm Son Payları 
En Bağırgan Kaynana, 

Damat Kavgası 

Eayan Lindbergh, Kocasının Hata!nrznt 
Tamir için Bir Kitap Y az1~1 ur 

Yazaa : M. B. Zal 
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Genç Kızlarımız 
1 

!Argo mu Konuşuyor 
1 Bir JJlektepll Genç Kızımız Dedi ki: 

Şükiif e Nihal' in İddiası Yersiz Bir Endişedir 
Hatta Bu Tabirlerde Eskimiş 

ve K ü ı 1 e n m i ş Bir A r g o n un 1 zleri Var 

Yazan: roerıman Hikmet 

duğu yerde dudaklar büzülmez. 
bükülmez . . . Yalnız gülümser .. • 

Ben Şükufe Nihal Hanımın ıiir· 
!erini çok severim. Fakat bu ,e· 
kilde bir isnadda bulunmasın•• 
bir tek Türk kızına da olsa yine 
kabul edemem. Hem kele~. ko• 
koz, paralar, efem gibi tabirler 
hiçbir Türk kızının, talebeeinİft 
:ugatine girmemiştir ve batti 
bunlarda eskimi§, küflenmİf bir 
argonun izleri var •.• 

Biz analarımızdan aldığımız ah· 
lak ve faziletleri torunlarımıza hiç 
bozmadan tevdi etmiye and ic;rrıİf 
Türk kızlarıyız. Çünkü biz de bi· 
liriz ki bir millet ancak ahlak ve 
fazileti ile yükselir ve bundan do· 
layı bize emanet edilen bu yük• 
sek kıymetleri nesilden nesle 
ulaştırmayı ideal edinmiı bulunu• 
yoruz. 

Hiç endişe etmeyiniz Şükufe 
Nihal; sizin içiniz, analarımızın• 
ba.balanmızın gönlü rahat olsun .. 
kızlannızla övünebilir ve bununla 
bahtiyarlık duyabilirsiniz .•• 

Ona teşekkür ettim. yanındarı 
ayrıldım. Şimdi onun bu itiraz ye 
reddini aynen naklederken ben 
de düşünüyorum da o tramva:r· 
daki mevhum apaş kızların bel• 
bir talebe olacaklannı hiç zannet· 
miyorum. 

Bu genç kızl,. konuştuktan son• 
ra içimde o yazıyı okuduktan son· 
ra doğar gibi olan endişenin i.ı• 
leri tamamen dağılmıştı ve hattA 
ııimdi bir ferahlık bile duymaktıı
yun. 

Neriman Hikmet 

Askerlik işleri 

Fatih ARkffl'lik ŞuhP.!ltnden: 

S. 6 Muamele Me. Mustafa of111 

Mehmet Şilkl'UnUn {39 - 319) acele 
şubeye mUracnati. 
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BOyOk 
Facianın 
Hikayesi 

Hadiseleri~ ( TeHgır©ıf o TeDefon Hal'§>eırneırn) 
.P.e~ınde ~!Atina~!nem.aıarındaı ücretli ve Maaşlı iki Smıf 

Son Hadiseler 
ve Almanya 

Reynaud'nun Açtığı 
Uçurum 

Hiç Teliışlanma Gostenlen ı 
Çocuğum Türk Filmleri Memur Bırakılmayacak 

Yozon: Vahdet GOL TEKiN 

l'alan hlr havadJ!ı dola~ ı!!lilc 

harımuha.rrtrlmlün yazdıtı hlr 
makaleyi krnıllslnc n«ınu 'nılaıı 

A. l\IUutekim, ~ubarrlrlm.1%.ln 
«<)ok yal&nl'.J bir dlinyada yaıp;yo· 
MlZ» diye itli içli hayıflandıitJnı 
kaydooerek yazı!!lını ~ satırlarla 

Halk Milli Şefimizi 
ve Askerlerimizi 

Hararetle Aik.şlıyo; 

1 Haz1rlanacak Yeni Kanun Projesi Meclisin 
1 İlk Top 'antısında Görüşülecek A mcrika Cümhunciai Mr. 

Rooscvclt bir hafta cvvd· 
ki nutku ile, Amerika Birleşik 
devlctlerınin Jngiltcreyc bütün 
ıktidar ve imkinlarile yardımının 
bir vazife, bir zaruret olduğunu 
anlatmııtı. Evvelki gün., bu yar• 
dımın tatbi.kını temin edecek 
bütçeyi mebuslar meclisine verir· 
ken .öylediii nutukta Amerika
nın bu harpte İngilterenin yanın· 
da çok mühim bir yer aldığuu 
bir kere daha teyit ediyordu. 

Harp Zamanında 
Mi ·ıetle Hükumetin 
Arası Tamamiyle 

Bozulmuştu 
bitiriyor: Atina, 7 (A.A.) - Atina a· 

c ... Bu teeıısür mu.uJlab, bir jıınsı bildiriyor: 

Ankara, 7 (Hususi muhabiri., bu memurların maaııa geçtikleri 
mızden) - Cemal Y e§ilin reisli· takdirde Hazinenin yapacağı mad 
gindc toplanan ücretli memurla· di fedakarlık tetkik ve tcsbit edi. 
rın vaziyetini tesbit edecek olan lecektir. 

YAZAN: 
Metbur Fransız Muharriri 

General Gam1en 

bulunuvor, ordunun onu sevmedi· 
iini söylüyordu. 

iki BablAll IMafmuh&rrlrlnln bel· Bütün Atina sınemalarında, 
ki de bir taratma indiriverir. on· 1 Türkiyenin Cümhuriyet bayramı 
ra pzetele.rlml:r.. batJnuluu'rlrslı. §enliklerine ait filitn gösterilmek-
kalrrla1'9& haliml:r nkıe elnrf» te ve bu filim, halkın heyecanlı 

komisyon bugün de çalışmalerına Alakadar makamların söyledi. 
d . . , . ğine göre, komisyonun mesaisı 

cvam etmıştır. Komısyonun bu· müstahdemler hariç, devlet me· 
güne kedar olan mcsatsi \1oka·1 muriyetlcri arasındaki ücretli ve 
letlere ait ücretli memurların kad. maa§lı olarak iki sınıf memur hı· 
rolanna memuriyete geçtikleri rakmamaya matuftur. 

ANDRE MAUROIS Şurası doğru idi ki Gamlen, 
19 39 Eylulünde Almanların Le
histanda meıgul olmasından isti· 

* tczahürlerıne vesılc teşkil etmek· 
Anıerlkada muauam bir oteli~ tedir. 

Dün Vichy'ye gelen, Ameri· 
kanın yeni Fransa elçisi Kontra· 
miral Leahy <la, bulunduğu be· 
yanatta, Amerika Birle§İk dev· 
)etlerinin, bütün dünya mesele· 
rile yakından alakadar olduğu· 

Vnktimin çoğu cephede ~cçı. fade ederek şiddetli bir hücum te. 
yordu. Arasıra Parisc geldikçe şcbbüsünde bulunacak yerde ak· 
Paul Reynaud'yu görmeyı ı~ edın-ı sine olarak Sar havzaaında fazla 
m4;tim. ihtiyatlı ve ikinci derecede hare· 

dlrektörli bir gün ot.elini gezerken Halk, Reısıcümhur ismet lnö
merdh·enlert ııllen btrlı:ı.1 gönnlli,., nunu ve şanlı Tıirk askerlerini 
fakat bu adamın neş'eelzllf.ri dik· hararetle alkı lamaktadır. 

takdirde kf"ndi barrm dcrecclf"· Hazırlanacak yeni kanun pro· 
rindr çalışabilr:ceklerini te~hit ı-l· jesi Meclisin ilk toplantısında gö. 
mekle geçmi~tir. Bundan sonra rüşülccektlr. 

•nu, binaenaleyh, bir kaç mcm· 
ldtet çcrçcvcaini qarak bütün 
dünyaya §amil bir demokrasi • 
diktatörlük mücadelesi halini a· 
lan bugünkü harbe bitaraf ve ııc
yirci kalamıyacağını bilhaıısa tc· 
barüz ettiriyordu. 

~ALMANYA VİCHY,DEN 

MEMNUN DEGIL •• 

Amerikanın, büyük bir de· 
mokrasi memleketinin mümessi· 
'i olarak, tarihte hürriyetin beşi· 
-Ci sayılan Fransaya yeni bir el-
·j göndermC!İ, Almanya ilo 
Vichy hükumeti arasında gergin· 
iğin ba§gÖsterdiği bir aıraya te· 

aadüf etti. Filhakika, Alman ta· 
Jeplcrinin Mareşal Petain hüku· 
mcti tarafından kabul edilmeyi· 
§İ bir kaç zamandanheri Berlinlo 
Vichy"nin arasını açm.ııtır. Al· 
manya, bilhaaa Fransa • halya 
demiryolunurı kendi kontrolu al· 
tına verilmesini ihtiva eden yeni 
taleplerinin, Petain hükUınetin· 
de müstakil siyaset taraftarı o· 
!anlar tarafından itiraza uğradı· 
ğını ileri sürüyor ve, dün Berlin· 
de neşredilen bir telgrafta bildi
rildiği gibi. Petain hükumetinde 
yeniden ıslahat yapılmaaını isti· 
yor. 

Fakat, kabinesinden müfrit 
Alınan taraftan olan Pierrc La· 
val'i henüz bir müddet evvel çı· 
karmış olan Mareşal Petain"in, 
nazırları arasında Almanya le· 
hine bir değişiklik yapacağmı Ü· 

mit etmeye imkan yoktur. 

ALMANYA NÜFUZUNU 
KURTARMAK İSTiYOR 
Bütün bu hadiseler, Almany~· 

mp siyaset sahasında büyük bır 
nüfuzsuzluğa uğradığını gösterİ· 

or. Bulgaristanla giriştiği son te· 
maslar da siynsi sahada nü~u~u 
arttırmayı istihdaf eden yem hır 
teşebbüs mahiyetini haiz bulun· 
maktadır. Zira, geçenlerde i§are~ 
ettiğimiz gibi, Almanyada asken 

umandanlar, şimııldcn cenuba 
e garptan şıırka kadar pek ya· 
ılmış olan ordunun. yeni bir ha

1940 Martının on dokuzuncu ketlerde bulunmakla iktifa etmiş· 
günüydii. Reynaud mebusan mec. ti. Bunn ıtiraz edenler vardı. Gam 
lisinın ıld celsesi arasındaki rasıla- len bu gibilere ~u cevabı veriyor. 
da a~~ı.ım yemeğini beraber ye- du: 
mek ıı.Gere yalnız olarak bana gel. l l b" b d 1 gilt ·1 . - ar ın aşın a n ere ı c 
mıştı. F t kA f O gün Daladier kabines; mcc· ransanı.n ~arruza geç:.~ye a ı 
liste çok sıkııtırılmııtı. Finlandiya tayyar.ctıı, katgır toıfu vl e ıgler mdaJ· 

d b s'tlr· zcmesı yo u. oun ar oma an 
bo~gunu ~artısın a ~e F~ İer · yapılacak hücum bize çok ağır 
cNeden vakit -:e.zaman~ e ;:\Ae 1 zayiata mal olabilirdi. Bunu ve 
yardım etmedınız? > .. dıyc . u ~- F ransanın doğumu az bir memle. 
mete çıkışıyorlard~. ~oy le ~~r r·~ · ı ket olduğunu düşünerek harbe 
dım imkansız gibı bır .§ey ~· .. ın· Verdun muharebeleri ıeklinde bir 
landiyaya bir imdat kuvvctı ~01:" hareketle baılamak istemedim. 
dcrilseydi felakete uğrama'ı ıhtı· B" 1 b' h b · k b t"~ · · tak 
maıı çok kuvvetliydi. Böyle oldu. d~yd e Fır ar ı ay e ıgımız . • 

. b h ır e ransanın ya§Orııasına ım· 
g~u halde hücum celsesı sa c tan kA k 1 d ... d d ·an amaz ı ... 
~.>a;layarak akşamlara ka ar c· Gamlen Marn muharebesinde 
vam etmişti. Gece ondan sonn 

k General cJoffre> un yanında idi. meclis yeniden toplanaca ·tı. 
Fransızların oradaki meohur ma· 

Reynaud dedi ki: du".ii. nevraeını kendisi hazırlamıf, bu 
_ Bu gece Daladier'yi ,..-

rürlerse hiç §aşmıyacağım. sayede parlak bir zafer temin et· 
mişti. Gamlen, Fransız umumi er. Z cvcem sordu: 

_ Düşerse yerine kim gelir? k~nıhar.b.~e~inin körnek Fsayıchlac~b. 
"' ı._ • '? 1 bır zabıtı ıdı. Fa at ne o gı ı 
,1 o.IU!a sız mı ' k b h ı· d _ Kimin geleceği dü~csine canlılık hş ıran İr a ı, ne e 
sebep olan hallere ve Cümhurre· Joffre'un İnce feraset ve dehası 

1 d vardı. Bundan sükuti bir adam o· ieinin kararına bağ ı ır. 
Ben de söze karıştım: lamazdı. Bir defa bir ziyafette be. 
,_ Eğer yeni kabineyi tc§kile raber bulunduk. Yemeğin başın· 

Dal d . f dan sonuna kadar ağzını açmadı. memur edilirseniz a ıer tara • 
· t r Bununla beraber nazik ve mu· t'lr arının yardımını temın e me ı. 

11 
~ ·~ Şahsını memlekette çok ııe· tavazı bir adamdı. Umumi encam. 

vivorlar. harbiyemizin bütün subayları kcn. 
·_Evet, çünkü memleket bu a· disine sevgi ve bağlılık beslcrle;-

katini ç<>kmlş: 
- Arkada,, demı,, ne~r böyle 

somurtarak çalışıl' onıun ! 
DlrekU:iriı tanıınl)nn adam r.e· 

\"ap \Cnnlş: 

- Bıktım bu hayattan, ben de 
bir otele direktör oıaıuıyacak mı· 
ymı! 

Direktör adamın l'!lrhnı okşa· 

nuş: 

- Ozülme. boraın Amerikadır, 
~a hiçbir llH'llUlekete benzc
me:r~ Çalı~ çalışa belki bir gi\n 
direktör lunun. ,., 

A. MUntekim hl!:' trzlitrneı;ln. Bu· 
ruM nahıtılldlr. tı..t.anbıılun ba.-:ka 
hiçbir cadd~lne hcnttme7. Ç.ııJı~a 
çalıp belki bir gün ım,nıuharrlr 
olur ,.e ooş lmlacak dl)'fl l.iorktuğu 
yerleri doldurur. 

Amiral Leahy İtimat· 
namesi lİ Verdi 

Vichy, 7 (A.A.) - Amerika 
devletinin F ransad.aki yeni büyük 
elçisi Amiral Lcahy, dün öğlc~e~ 
11onra. Hariciye Nazırı Flandın ı 
ziyaret etmiş ve kendisine itimat. 
namesinin bjr ıuretini tevdi eyle
miştir. 

Jandarma Kumandanla
rmm Tayinleri Hakkında 

Yeni Bir Karar damı henüz iyi bilmiyor. di. 
- Belki de hakkınız var. fa· General Gort ile beraber Gam. Ankara, 'T (Telefonla) - Şimdiye 

kat memleketin Daladier·yi sevdi- len'i ziyaret ettiğimiz zaman be· kadar vilAyetıere tayin edilmekte 
~i bir hakikattir. Sonra radikaller nim rnülazim olduğuma hayret et· olan jandarma. kı.unandanları iı;ln 
kendisine sadtk kalacaklardır. Si. ti, yüzbaşılığımın Harbiye Nezare. valllerln mUtalluuıına mtlracaat cdil
zin ıse arkanızda bir parti yoktur. tine yazılmaııı için emir verdi. J. mekte idi. Dahiliye VekAleti bu usu· 

- Eğer yeni kabineyi te§kile kinci görüşümüzde beni hala mü- ıu ilga etmıı,ur. Bundan sonra Uı.· 
lıc:ni memur ederlerse Daladier'yi !azim görünce bu i~e memur etti- 1 yin ooilecek jandarma kuma.ndanları 
harbiye Nezaretinde muhafazaya ği albaydan sebebini sordu. Ter., Jandarma Umum Kwnandıınlığın ıı 
çalı ,acağım. fi için iki kursa gitmek lazım gel· lnhnsı ve D:ıJıUlye Vekillnln tasvibi 

O gece Daladier düşürüldü. diğini. benim ise yalnız bir kursu ile vazifeye başlıyacaklardır. 
Yeni kabinenin teşkili vazifesi gördüğümü anlayınca General 1 . 
Reynaud'ya verildi. Bunu kabule Gort'a dönerek dedi iti: Fransız Mesaı Nazırı 
dünden hazırdı. Harp halinin i· - Görüyorsunuz ya, en küçük Cenevre. 7 (A.A.) - D. N. B. 

caplannı ve memleketin duygula. bir iote bile karıımıza mutlaka bir ajansının husust muhabiri bildiriyor: 
rını bütün zekasına rağmen kav· al ah!Ul rde 

' d lhu' aslarına kapılarak zorluk çıkarırlar. Vichyde iyi haber an m e 
rayama ı. r . .. w ötrenildlğine göre, mesai ve im~U\t 
inanıhnıyacak kadar anlayışb' v~ 1 Nıhayet yuzbaııı oldugum %8· nazırı B. Belin Mareşal Petain'e iBU· 
.uur noksanı gösterdi. ~a mesı man Gamlen' den bir kart aldım. faamı vennlftlr. 
nncıı.k tek bir reyle ekserıyet ka· Şöyle diyordu: cBu kadar geç bir Ayni mahfiller B. Belin'in 1ııtlfıuu 
:ı.andı. k .

1 
O l d' terfiden dolayı sizi tebrik etmeye mtfldcsinln blrknç gün muallAkta 

Meclis bu hare ctl e a a ıer· cesaret edemem.> kalacatı tıkrlndedlrler. 
,. du'"cürdügwüne pişman olduğunu, 

31 .. d'~· . 
yerine geçen adamı sevme ıgmı rekata girişemiyecek vaziyette 

olduğu kanaatindedir ve hö>:le 
ir teşebbüse katiyyen muhahf· 

tir. 

ortaya koyuyordu. Rcynaud mec. 
lisin düşmanca havasını duyda. 
Kendine olan güveni ilk defa ola· 
rak sarsıldı. Berbat bir nutuk söy. 

SORUNUZ . . , 
~---SÖYLIYELIM Binal"tlaleyh, siyasi sahadaki 

nüfuzu ile kolay czafer> !er ka· 
anmaya alı~ış olan Almanya· 
ın, sarsılan bu nüfuzunu kuv· 
ctlendirecck yeni siyasi pliınlar 

asavvuru ile mc~ul olduğu gÖ· 
"lmektedir. 

ledi. d" .. 
Ertesi gün cepheye onu.ncc 

··rdüm ki yeni Başvekilin kabınc-
go 1 ··" d r sine aldığı unsur ar yuzun en o . 
tada derin bir ıstırap havası var· 
d Şiddetli bir harp devam eder. 
k~n milletle hükumetin arasında 

• • bö le derin bir uçurum peyda ol· 

Em~iy at Vencı ~?sı çok ağır ve tc~likcli b~ fCY· 

B 
• s Baıvekaleti üzerıne aldıgı da· 1 r e S kikadan sonra Reynaud'yu bi~w~a. 

d . K disinc çektıgım 
(Ba.cı ı 1ndde) * ha görme ım. en ~ l 

• k d l rafta tebrik sözünü agzıma a • 
ıcn münhasıran bu ma sa a te- te 8 . . vecizesini 

d k · madım Barres ın şu 
eccüh c ece tır. ' s lh wmanında 

Daily Telegraph gazetesi bu be te~rar.ladım: « tu temsil eder. 
anat hakkında şu tefsirlerde bu. mılletı parlamen o d 'tlctin 

Fakat harp zamanın a mı 
unmaktadıft: Amerika Cümhur• mümessili ordudur.> Kendi t~ra· 

. ~o.oscv~ ldu w bütün otori- fımdan şu tavsiyeyi ilave ~t~ım: 
cısının haız o gu 1 k t" . . cOrdu ile teması kaybetmcyınız 1 .. 
eyi kullanarak mcm e ~ ının ıs· Harbin baııındanbcri Reynaud 
"kb 1' k ti surette nızama ve 1 h' d 1 a ı en a . . . ücadele General Camlen'in hep a ey ın c 
aşizmc karşı gırışılen m . . • l 

b wl b l d ğunu söylemıııtır. l 1 
e. ~~ ı u un u erikan siyaseti· dım milyarlarca dolara baliğ o a. 
eıs~cumhur .A~ "f edilebile· 1 caktır. Bu itibarla Roosevelt böy. 
-~. ü~ prensıp .ıl~ tarı le bir siyasetin tatbiki için kon· 
egını kaydetmııtır. greden çok miktarda tahsisat ka· 

1 - Milli müdafaa, .. dele bul edilmesini milletine emniyeti 
1~ - Diktatörler~U lmuca tam olan bir şefin ifade ile istemiştr. 
~ ınde bulunan mı et ere Tecavuze karşı yapılan bir mu. 
ır Yardımda bulunmak. 

1 
..• e harebe münascbetile Amerikanın 

3 H'tl Musso ını Y d d k - ı er ve he taahhütlerine son derece e sa ı 
rııı urih '\ e kati surette cep kaldığını tecrübe ile öğrenmiş bu. 
Tnak "'' d' ld w 'b' A · . . d'kt • lunuyoruz -,ım ı o ugu gı ı m~· 
. l n:ıerıka hıç bır zaman 1 lha 'd de Almanya hürriyetleri ic;ın 
or crın t h "l •w. b. su u zı e •. . b a ayyu ettıgı ır İ şan milletlere karşı gostcrı· 
?1 ul etmivecektir. Roosevelt _n· çarpı ufak bir sempati kar§ısın· 
1 tere1 1 w ·1 "'ttofık len en B f c . rnparator ugu ı c mu • d t hditler snvurmu tu. u ac er 
/'ne harp meydanlarında Ame· a. ~ 'mhur Rcich'ın kalesini te· 
ıtan kıtal d w ·1 A 'kan Reısıcu • k k 1 ab "k arına egı merı !1 . den sarsacn · ve as ·er e· 

Harp 1941 de Biter mi? 
Mehmet Arf.f FNI-« bmaaOe -

Btr arkada§mıla büle ~ 
Ben harbin gelO<'dı: lııedraDdaa ev
vel blt.ecetfnl ldd1a ecltyoram. O, 
1042 seneahae kadar ırilrecefhal 

söylüyor. lfaos1Dılze bak vertrıal-
nl:ı'! 

Cevap - 191t harbinde en nlk· 
binler harbln bir hatta stlrecefi· 
ni ve o sünkü muğlAk hayatın 

daha fazın fasılaya tahammUIU 
olmadığını söylUyorlardı, seneler
ce sllreceğlne iptldıı.dan ihUmıü 

veren Dr. Celtü Muhtar gibi ihtl· 
yaUılar pek azdı. Bu harpte de 
insan 190 de biteceği hakkında 

da, 1942 ye kadar sliceceflne dair 
de sebepler bulup söyliyeblllr. İ.fin 
doğı-USU uzun 8Ureceğinl içinize 
yatırmnnızdır. Talımlnimlzden ev· 
,·el biter e yanmııza klr kalu. 

AMERiKANIN ADI 
t. N. (förtlr lm7.Mıile - Bugün

lerde Amerika.dan b.ılt•cdWyor. 

Anlf'rikayı Krl,.tof Kolomb ke!flet· 
tığlne giire adının Kolumbla olma 
81 JAznngclirdl. Amerika adı nere· 
den çıktı': 

Ce\·ap - 1~00 sene.sinde Ame
rıgo Vespuccl adında hlr seyyah, 
bUtUn Cenubi Amerika dedigimlz 
kıtanın sahlllcrlne bir seyahat et
miıı, dön~e bir kitap yazın. tı. 

Bu kitap her dUe tercüme edilmiş 
ve bu mUnasebcUe muh&tTlrln ls· 
mi her tarafa Krlstor kolombun 
adından ziyade yayılmıştır. Alman 

6.Hmlert bo kitaba bakarak yeni 
lata.ya Amerika admı vermi.Şlerdlr. 

GURUR Y ARASl 
t. S. R. lın:r.aslle - Sfwdltfm kız 

beodcn yüz çevirdi. Kalbim ona 
ı;ok bağlı olmamakla be.raber ııı
rurunı yaralanml!t.ır. Budala ye
rine konuldllğuma da kıuyonun. 
Kıza bir, iki lıedlyfl verm1'ttm· Gc 
ri b~ nyrp olur mu! 

Cevap Elbette ayıp ve çirkin 
olur. Bu kızı zaten sevmediğiniz 
göre kt!ndisinı yok farzetmek en 
doğru bir hareket olur. 

DiL öGRENMEK USULÜ 
l\lelunet Ner~et lmz.aısue - Ec

nehl dlll öA-renml~ e merakım vnr. 
Birkaç dil t.ecrUbe etttm, lliçblrln· 
de ileri ı;ldemedtm. Nasıl bir usul 
1.avslye fl«2erslnlı ! 

Cevap - Dıı.I'Llnt&J-'ını:r. ama siz 
blr ~ dil değl~Urmekle ne yap· 
tığınızı bllmedlğtnlzl "6t;termtş ol· 
dunuz. Dil ötrerımek zatunetll bir 
şeydir. Bir dile Jylc.'e !Ulblp olma· 
elan ikinci bir dille U~ın&Jc hıı· 
tıra JPlem~. tze tnvwlye ~debi· 
leccğlmlz yegfınc U5Ul, azim 'e I· 
rıMle lle fı,e sarılmaktır. En lJ-1 
bUdlğtnJı. dU hangisl ise o dilde 
hafif bir roman, bir de IJ- l JCıgnt 
bulunuz. Gramer kltabmrzı gözden 
Sfl!:'lrdlkteD l'!Onr& iagatın yardı
mlJO romanı okuıııl)·a ım.,1ayrnız. 

Yer yer tcreltme ediniz. Bu usulle 
ne kadar çabuk 30·01 alac.nğın.ım 

Jı:endlulı. de hayret ed~ekslnlz. 

70 .. . 
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Sayısı 

Budu 
<Haşı 1 incide) -*= 

Gcner 1 Wav ll ın bö)le hır h rekc· 

ürkiya Ticaret 
ümessi ler1 

Peşteye Vardı 

Köy~ünün Giyeceğini 
Kendi Yapabilmesi 
Temin Edilecek 

Un muvaffak olmaması ıçln lı\zım 1 Btıdapc~te, 7 (A.A.J - Macar 
gelen tedbırl rl alac ı tabıldır c .. 1 ajansı bildiriyor: Ankara, 7 (Hususi muhabiri· 
nf'rnl \Vn' f'll, dl\ mn 1n Rtlrprız ya T\lrk • Ma~ar tıcnret müzakerele- mizden) - Köylünün kendi gi· 
pab lece~nı d ıspnt etmiştir rinde bulunmak Uure. Tiırkıyc Ha.rt· ı yecek c~sını yapabilmesi İçin 

İtalyanlann Yeni Cephesi clyc Veka.JeU ''c llttısat Umum MU· İktısat Vekaletinin temin ettiği tez 
Londr , - r A A.) rdı) a'nı dtlrtl Bedri Ta.hır l\Şmanln rıyaseUn· gah ve çıkınklann tevzıine pek 

temlzlenmt-slndcn ııonra, İtalyan cep de TUrk heyctı pazartesi ııabahı Bu· yakında başlanacaktır. 
hesi, şimdi Lihya'nın 150 kilometre dnpeştcye varma.,tır Tezgah ve çıkırıklar imdılık 
tçcrlslnde ımın bUytlk deniz ve hava -o--- yirmi bir vilayete tevzi edılecek 

UssU olan Tobruk lan gcçmelttcdlr. A rn !lvut u kta diğer vilayetlere de ihtiyaç ni be-
Bardla ile Tobnık arn.sındaki mın· O ı tinde nümune dağltılacaktır. 

takada hiçbir İtalyan kuvveti yok· Köylümüzün bu makineleri ko· 
tur. tngillz k~tt ıtolları btlttln hu Kcşı'f KOIU !ayca kullanabi~leri için kurs· 
mıntakayı kaplamaktadır. Ü !ar açılması da kararlaştrnlmı~tır. 

Tobruk İ&tihkiunlan F • • Old Bu suretle köylü kendi giyecek 
Tobnık mlldn!n:ılarr ıı ı hattan aa ıynt u ~asını teminden başka fırsat 

mürekkeptir Bardıada yalnız bır • buldukça te~h ve çıkınklar!a 
nılldafaa hattı vardı. Tobruktaki ha· <Bllı}ı 1 lnchlc) *=* me§gul olarak daha fazla iıı çıkar. 
rtcl mtldnfaa hattı 40 kllomctre kıı· bulunan Elbaaan U Unc biraz daha mak sayesinde §ehirlcre scvkiyııt 
dar uzunlukta bir kavis şekllnd~lr. yaklaştırmaktadır Baskın şeklinde- yapacak. kendine ayrı bir kazanç 
Dahili mUdn!nn hottı i e 17 klloın!'t· iti hücumlarla btrçolt ~lr ve bUytlk yolu bulmuş olacaktır. 
re UZunluıı-.,ndadır mıkt.arda otomatık sıUılılar alınma'-· 

eı~ • tadır. " Köylünün iplik bükmesine )ll" 
Libyadaki hareklltın mUsta.kbel ın· rayan çıkırıkların da bütün köyle-

klşa!ı her ne olursa olımn, Grezlani· <Son haftalar içınde, ıddt>Uı bir re sevk.edilmesine çalı~ılmaktadır. 
nin çok fena vn.ziyette bulunduğu muharebeye sahne olo.n Lin köytl 
muhakkaktır. Esirleri hesaba katmn· harabe halindedir. Yunanlılar, aşağı 
dan, Grn.zianl, ordusunun emrlndo 1 Şkumbl vadislne vardıkları zaman 
bulunan toplann. kam:ronlann, rnU· ltnlyanlarm, Yugoııla.vya. Ue bir h!U"p 
himmatın ve digcr birçok harp mıı.l· ihtimalini dikkıı.t nu.ıını. ıı.la.rak tah· 
zcmcsinln honıcn hemen yarısını kl\Y· kım cttiklerı J" brar.d:ı mUstahkem 

ingilterenin 25 Bin, 
Mihverin 41 Bin 
Tayyaresi Var 

betrnı,ur mevki ıle karşılaşacaklardır. Bu 
Bir İngiliz Zabiti ne diyor? nı \'zl dikenli tel ıı.- mahduttur. Yu· 

Bir yültsek 1nglliz subnyı, garp M.nlılar, her Jl<'ri harekette. ttalyıın· 
çö!Undekl seferden alınacak netice· Jnra karfı aleyhtar olan dağ ltablle
lerl ~u ııureUe huU'ı.sa etm~tir: ıerlne biraz daha yakl~aktadırtar. 

<Grrızianl, ya çok fena bir gene· Bu kablleler halkı çok cesurdur ve 
roldir ve yahut, ihUyatsn: hareket:· 1talyllllların cP.nahlannı ve ıırkalannı 
lcrc faşl t partisi tarafından l'!evke- iz'aç için fD'sat ve silfi.h beklemek· 

Vaşington, 7 (A.A.) - cH:ı· 
vacılık mecmuası-., neşrettiği ma. 
kalede diyor ki: 

clngilterenin elinde 25,000 
harp tayyaresi bulunduğu tahmin 

edilmektedir. Mihverin ise 41,000 

dilmiştir. tedlr. 

219 Esir Alındı 
İtalyan ııskert istihbarat servisinin 

de fena olduğu sıı.nılmaktadır. ltal· 
YU· yanlar, harektıta iştirak eden İngiliz Atına, 7 (A.A.) - B. B. ı .. 

nan r --• •-bJill-I·. tavvarcsi vardır. Arnerikada da krtalannın ııdcdl Q:z.ertnde da.ima. yan· ........ ""' o• 
ıı:ş mn!Omat 88.hibl bulunmu~lardır. Cephenin Uç noktasında yeni mev- 6000 tayyare bulunmakta.dır. 
Bazan bunların ııdedinl çok tar.la ziler işgal etUk ve 219 e.Bfr aldık. c:Bir sene sonra İngiltercnın 

45,0000, mihvyiı;a 49,000 tayya. 
resi bulunacak, lngikrc, 1942 dP 

tahmin ctmışlcr, bar.an da mevcudl· 
yetlerinden bile habentar olmamıf
lardır 

ıtaıyan Tebllll 
ltalyada bir mahal, 1 (A. 

A.) - ltalyan orduları umumi 
karargahının 2 14 numaralı tebli
ği: 

Bardiya' da henüz mukavemet 
etmekte olan son mevziler ayın 
bqinci günü akşamı dügmüııtür. 
Kıtalanmız, yirmi bq gündenberi 
yüksek cesaret sahifeleri yazmış· 
lar ve dügmana pek ağır :::ayiat 
verdirm~lerdir. Malzeme, insan, 
ölü, yaralı ve kayıp itibarile za. 
yiatımız ağırdır. 

Düşmanın T obruk üzerine yap. 
tığı bir hava akını esnaıııında Bah. 
riyenin tayyare defi batnryaları iki 
dü~man tayyarcsı düşürmÜ§lcr· 
dir. 

Y ıman 'Cepbeıı.inde 
Yunan cephesinde tarafımızdan 

yaoılan muvaffakiyetli bir baskın 
neticesinde mühim bir mevzi zap
tedihniştir. Düıman tarahndan 
tcrkedilen otomatik silahlar ve 
cepane elimize geçmiıtir, Müsait 
bir tarzda cereyan eden bir keşif 
kolu muharebesi esnasında bir 
kaç esir alınmıştır. Düftllan tay
yareleri üslerimizden birine hü· 
cum etmi§lcrdir. Bir Blenheim, 
tayyare defi bataryaları tarafın· 
dan düşürülmüştür. 

Harekat Tobruk Böı.-ine 
Nakletti 

Kahire, 7 (A.A.) - İngiliz 
Orta Şark kuvvetleri umumi ka
rargahının tebliğinde Tobruk böl. 
gesinde harekatın memnuniyet 
verici bir tarzda devam ettiği kay 
dedilmektedir. 

Tapu Müdürlüğünde 
.Bir Tayin 

T obnlkta ve Avlonyacla 4 
Düpnan Tayyaresi l>ütürüldü 

Kahire. 7 (A.A.) - Orta Şark: 
hava kuvvetlerinin umumi karar. 
gahının tebliğinde, Deme ve 
Martubanın muvaffaıkiyetle bom
bardıman edildiği, T obruk üzeri
ne taarruzlar yapıldığı, iki dü§" 
man tayyareşinin düıürüldüğü, 
bir dü§lllan aYcıııının da muhtemel 
olarak tahrip edildiği, bazı dil§· 
man tayyarelerinin de hasara uğ· 
ratıldığı bildirilmektedir. 

Dügman Tobruk bölgesindeki 
Eladem hava mey.danı, İtalyanlar 
tarafından tahliye edilmi§ ve Jn. 

gilizler kıtaatı, İngiliz hava kuv· 

Doktor Diyor ki : 

hava müsavatını temin etmi~ ola
caktır ..• > 

vetlerinin bombar<lnnanı netice

sinde kullanılmaz bir hale gelmi~ 
olan 40 tayyare zaptetmi~lcrdir. 

Arnavutlukta Avlonya tekrar 
bombardıman edilmiştir. Binal\ra 
limandaki depolara bombalar 
dü§müş. §iddctli yangınlar çık· 

mııtır. 

İki dütınan tayyaresi düıııirul· 
mÜf, bir İngiliz tayyaresi üsıune 
dönmemiştir. 

İyi Çekmiyen Sobalar 
Hasta olmamak ~ ''Üeudü ha-1 tha eder. Ak81 halckı bu mazlr gıu· 

rlcl ha\'anto flddetlnden ve fkllmln lan ~ etmek mecburly1ıttndc 
dcğl,ıkllklerinden, lttna Ue, korumak kalanlar da, gar.lann doıılne \C t !llfr 
lcııp eder. SotuJrtan korunmak. bU- derectılllne &"6re, ttlrl8 tUrlU CLrıular 
balu kış ıncvalınlerlnde. btlyilk bir ve hastalıklar bmule gelm i pek ta 
fbtl~ fl'lkllnde kend181al g58t.crir. blidlr. Çünkü karbon g-azlan koku 
ÇtlnkU tabU halde vüeodthı ımıbtdlf vermedCJI, kendllerlnl hlıısettlnne -
ymieriade zararım bir vaa11"«e u - dea tosanı zehlrJlyen d"'lml~rdJr. Bu 
yoklıyan aılkroplar, hiçbir haırtalık zcblrlenmder mUzmln bir şekilde 'e 
J&pmak JmdreUnl gös&eremedrrken, Y•'"af yavaş \'Ukoa &'elebUlr. 
berbangt bir iflbne dola11sUe. bede- Hele yatak odalarında, btltün ge· 
nln mukavemeti Jonlmea derhal az.· ce. J-&nacak olan &0bılların hoJ-le mu 
~ tllrtti ttıilli ltaetaldda.ra rJr gazlar çıkarmarnaınna bllhasım 

kapı açabillrler. dikkat etmek gerektir. 
Kış .mewlmlnde meakenlerfn 181· Kıt nıe\ iminde, soğuktan korun-

tılmaaı • kadar balllt bir mflllf'le de· mak thtly8<'r t~ gü t~rdl t uman, 
tudlr. BUWB bu 1f rıdıhatl alAkala.n ilk dlışünUlreck tedbir, ı ıtma \'IU!I• 

dıran ehemmlyeıtt bir me\'%U teşkil tatıı ollln tıobalımn i~I rekmP 1, §ld· 
eder. detti rlizgfırJardan 'e ha\a ceroyanla 

Elektrik sobalan ,.e kalôriferkr, rında.n mlite lr olıırak dwnıınlar, 
ideal ısınma ,oasrtalan olmakla bf-.- gazlar çıkarmak \f' tütmek Jfbl mı:ı.h 
rabe.r, muratlı \'il ki.Ufetll olmaları 1.urları olmamasıdır. 

bunların her yerde tatbikine lmkAıı Bu fikirler belki basit \eh rke~ 
btrakmaz. butnen kaidelerdir amma bunlara Jli 

En pok kullanılan ısıtma lasıta- z.ımgeldlğl kadar ehrmmt~et lerU • 
lan sobalardır. Fakat odwı 'eya kıj. medltlnl görül oruz.. İl 1 çelmıQ en 
mUrlcrln ~ eımaaında, ııobala· bir ııobanın ıhlıa.t için !;Ok tehlikeli 
rm ha,,, cereyanını iyi temin etmeı;I olabileceğini, hl!;blr zaın:ın, unutma· rı alarının muazzam imalfıtına me erın t"ın'ı kıracak olan bir 

e ın 1" 1 · · cesare u~ a 1 ~nrdımına ihtiyaçları o • rının l b tehditleri istihfaf e&- "= J 

Ankara, 7 (Telefonla) - Tapu ve 
Ka.daStro Umum MUdUrlt\ğü zat işlo
ri ve ıevnznn mUdUrlllğtlne bu ınU
dtlrlUk muavini Kemalin taylni ka· ,e hwıule gden birçok ze.blrll gaz - mak lcaıı eder. 

\~~~u bi1!11ektcdir. Reisicümhu· ce"!a.P a u 
ır tabıri vec;hile bu mali yar· mıştır. 

ıa.,tmımıştlr. • meekenler lçlDe ımdıml&IDIMH ik• Dr. NURt ERGENE 



4 --------·-------------.....;;_ ___________ __;;...__ VATAN--------------------- 8 - 1 • 941 

MEVSiM 
AVl.1ARI 

raca ve aynı kazalann ova kısım
larile kısa çalılık yerlerinde Şile 
mıntakasında, T erkos mıntaka
a.ında tavşan bulunmaktadır. Ö
merli kazası Ormıınlı dağlannda 
karaca bolken son senelerde bu-
rahıroa karaca azalmıştır. Bilalds 
bütün bu mıntaaklarda yaban do 
muzu fzlalaşmıştır. Büyük hay· 
vanlann avlanması için sürek av
lan tertip edenler azalmış olduğu 
için domuzlann teksirinin önüne 
geçilememektedir. 

akemlerln Kararı Muhteremdir 
1V::utbolun Beşiği l ngiltered e Dahi 

Bu Düstura Riayet Ederler 

BugUn Matinelerden itibaren: BAYRAM ŞERE!<'lNE 

SUMER Sinemasında 
Mllthlf, emsalaiz ve Fıwkaltde bir Fllın 

LONDRA 
KALESİ 

Tarihde Londra.nm eeran". Saltanat K1n Hirala.'"1.... Afk 
ve Kıskançlık Sahneler! ... Dehşet Saçan TeşkilAt. .. 

Baş Rolde : BOBIS KARLOIT 
Her gün saat 11 den ttibaren devamlı matineler. 

TACI 

KAHVECi GÜZE 1 
REJi : E R T U G R U L M U H S 1 N 

BAŞ ROLLERDE: 
BAZIM· BEBZAT ve MINIB NUREDDiN 

TA.LA.T • MEZiYET - NEViN • PEBİllAN • SABAHAT - BADİ - AVNİ. 1UNt • 
YAŞAR • NEctP HAIQ[t - KUMTAZ 

Zengin ve muhteşem sahneler - BUyQk Saz Hey'eti • Yeni aŞrlalar 

Afüzifı : S A D E T T / N K A Y NA K 

Kopclc.aiz avlayabilmek için 
akfamlan mehtaplı gecelerde ve
ya aktam karanlık bumak t:ze
re) ken önünde ve yakınındc.. dur
'fıUn u, bataklık. akıntısı a;'tr o
lan dere ve kenarlannda acaçlık.. 
)ar arasında bekleyerek çulluğu 
kunara durmak veya karlı günle· 
rin sabahlan çalılıklar kenarında 
yürüyerek gürültüden kalkacak 
kuşu uçara vurmak mümkündür. 
Kopek varsa ve kuıu iyi tanıyan 
.kuvvetli koku alan cins bir kö
pek.c k .. u görür görmez Ferma
ya durur ve verilecek cm..ir üzeri
ne kuşu yerinden kaldırtarak u· 
çurtur. Çulluk uçmak için yerden 
kalkarken hır iki adım ilerledik
ten sonra gayet sert ve ıeri ola· 
rak uçar. ilk uçufUDda dikine ha- aruılar: ıı . ı:u5 - 2,3(1 - 4,30 - 6,SO ve 9 da 
vaya kalktığı için vurulması güç- Bu 1'"ilm ayni zam.anda lzmir'de ELHAMRA slnemasnda da gösterilecektir. 

tw.Avcılard~inebavalauakL&81 .................................................................................... .. 

1 ANKARANiN AGAÇLANMASI 1 
Yakında Ankara Etrafında Büyük 

Çam Ormanları Görebileceğiz 

1 Yazan: Dr. F. ADALI 1 

yanı Lbre emesj ve aynı zam .... 
d a çak bir meşçere teşkil eder~ 
gerek toprak ve gerekse hava 1"' 
tubetini muhafaza etmesi bakıını" 
dan yardımcı ve faydalı bir ,1~ 
tcşcir ağaçı> olarak kullanıla:ı~ 
zaruridir. 

Bu zaruret. bilhassa, Ankar• 
nın kurak ve çorak iklimde n~ 
mal bir teşçirc yaklqmak jçJılı 
kat'idir. Bu suretle yardımcı r 
ğaçla yapılan tcşçirde, meseli _. 
kasya ile teıçir edilen bir sabı1' 
3-5 sene sonra eaaa te§C;ir ai•"' 
mızı korkmadan dikebiliriz. 

Ankara civarı için esas ağacJOI"' 
zın intihabında, aenelerdenberi 11 

pılan ağaçlama tecrübelerinden 11 

Ankara civarındaki tek tük k~ 
mıı ağaçlardan bir fikir alarak ~ 
rinci derecede karaçam, ~ 
ve kızılçam' ın yaz kıt yeıil P' 
maaı bakımından esas tcşçir ait' 
cı olarak kabulü lizım gelir. 

Yalnız bu çamlardan sonuadl 
su olan Kazılçam'ın diğer çaııılat" 
dan daha iyi yetiştiği görülüyo,_ 
da şiddetli kıı aoğuklanndan -~ 
teessir olacağını düıünerek ~w~ 
lı hare.ket etmek ve kuytu yerleJ"I'-"' 
kullanmak icabeder. 

Bu suretle az mauaflı olacak ııt 
lan bu teıçirdcn az çok uzun ' 
mania iyi ve yüz ağartıcı netic~ 
bekleneı,;leoeğmi fimdiden ' 
olarak aöylivebiliriz. 

1 
BOBS"l 

'1 tKtNOl KA..lllUN l!Hl 
Kapaldf -------

Sterlin 53' 
Dolar 132.JO 
1sviçre :rn:. 29.-
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Leva ı.ed 
Peçe ta u.9Sfd 
Dinar s,ıT5 

Yen 11.15111 
1sveç Kronn sı.oof 

ESHAM •e TABVILAT 
Brpni JJ,'ff 
1938 "' 5 ikramlyell ıtftl 
Sıvaa - Erzurum 2 JJ.ı' 
Tlrk Ticaret Bankam 
.A tertibi ruuna 

Bize ölüm ..... d~ ..... ilk elçi 
Torpillerin celaenneme çevirdiii 
~ burp1.,. koparclıjJ Okymmalarda 

YUZEN KALELER 
"CC NVOY,, 

CLİVE BROOK-JvHN CLEMENTS 
·TfıBBÇI· 

Mevzuunu b•kiketten.. H.,.c:anaa hupbın • Atepni --
#" bir qktan • Azametini _,_dm alan baftalarm - ......... 

en büyük harp •• atk filmi 

Bugün LALEde 
b& .. : En SOD plen tirkçe Panmant ~ haheNri 

BaJ'l'IUDda MrPn IMl 11 de meline ,, ______________________ _. 

MELEK 
Sineması 

stk • Dans ve Oüzellik 
ınarıs ,,. ŞAHANE BlR 
TMCD• M edecektir. 

BRODVAY MELODIE 1940 
HaıilaılAda gUMl bir ~ oiaıı bu filmin Yıldızları 

Eİ..ANOR POWEL - FRED AST AIRS 
m" olarak: EN SON Jl'OX l>ÜNYA BAVADtsı.nt 

Akde.nizde harp gemileri ile tayyareler aramnda müthiş bir m 
Seanslar: 12,'5 - 2.30 - 4,30 • 6,30 ve 9 da 

Suare için numaralı koltuklar 'imdiden satılacaktır. Tel. 4()868 


