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Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 

Dr. GASSON DfYOR Ki: 
"ller tacir bu kitapta ıösterditlm usulleri tatbik etme• 
•metfJe bir iki .ene l(ibf kısa bir zaman f(lnde mU,terilf' 
rfaln adedini bir misli arttırabfllr. Ben ha ldtabımda !lbı 
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11 Türkirenin Siyaseti 

Yeniden 4 Halkevi İle . 

57 Halkodası , Açıldı 
Başvekilin 
Hıtabesi 

R. Saydam Nutkunda 

ltilli Birliğimizin Göğüs 
kabartan Manzarası~a 
Bilhassa işaret Etti 

• 

Merasimin 
Tafsilatı 

Halkevlerinde Yapıla 

Muhtelif Toplantılarda 
Bu Günün Manası 

Tebarüz Ettirildi 

"-· Ankara, 23 {A.A.) - Başve- Eminönü Halkevinde d tin yapılan toplanhda 
«U doktor Refik Saydam, Hal-

Ankara 23 (A. A.) - Halkev
terinin kuruhışunun yıl dönü -

ltevlerinın kuruluşunun doku--, 
:tuncu yıldönümü münasebetiyle AKDENIZ'DE 
buıiın yurd içinde yapılmış olan 

----ımu bugün bütün Halke,·lerin-

sofyadaGer·g-=ı-n 1 de ve odalannda yapılan tö
renlerle kutlanmıştır. 

Bu müansebetle Ankar11 Hal-kutlama törenini ve yeniden 4 
balkevi ile 57 halkodasını Anka- D • lf 1 
l'a Halkevinde söylemiş olduğu enıza 1 ar i • H H ••k•• kevinde de yapılan toplantıda lr ava U Um uüyük Millet Meclısi Reısı Ab -
&şalfdaki nutku ile açmıştır: dülhalik Renda, Başvekil doktor 

S •• •• 1 Refik Saydam, Vekıller, Ciım-. uruyormuş • huriyet Halk partisi genel sek-
"Sayın yurtdaşlanm, FAALIYE E "'Bu"1ın, ilk 14 halkevini kur- J 1 
d~m RUnün 9 uncu yıldönü- -·~ - reteri Fikri Tuze .. , Parti müsta

kil grup reis vesili Ali Rana Tar
han, mebuslar, Genel Kurmay 
jkinci reisi Orgeneral Asım Gün
düz, Veklletler erkim ve kala
bahk bir halk .kütlesi bulun • 

lnüdıir. Şimdiye kadar, 379 hal
evi, 141 halkodası açmış idik. 
uJ{iin yeniden 4 halkevi ve 57 
alkodası açıyorum. Bu suretle 

'83 halkevi ve 198 halkodası 
ultür ve sosyal çalışmalarmda 

~ürk vatandatlanna klivuzluk 
tdecektir. Ayni zamanda Anka

Hmltevi salonlarında, halkev· 
z Qyelerlnin istidatlarma 

~ hamlelerine hız veren t!Serle-
l'iııden mürekkep "halkevleri a
buatör resim ve f ot~f sergisi,, 
bl de açıyorum. Birincisini ge-
~en sene açtı~mız bu sergi, stü
ıeı sanatleri çalışmalarının ba -
'1nda tutan halkevlerinin resim 
\'e fo~af sahasındaki başan
larmı gösteren, ayni zamanda 
Ren<:. ve kabiliyetli halkev liler i
tin maddi, manevi teşviki de ih
\iva eden, toplu ve kıymetli bir 
eı.erdir. 

iftihar verici bir manzara 
"Aziz arkadaşlanm, 

~ıl dönümünü kutlamakta ol -
"uğumuz bugün, yalnız Hit.lkev
lerinin ve odalarının değil, bü
\Gn Türk camiasını bağnnda 
toplayan Cümhuriyet Halk Par
'tlİinin de kültür ve devrim bay
l'aınıdır. 
b "Bu kuUu dakikada, yalnız 
«ıalkevlerhnizde ve odalarımızda 
toplanmış olan yurddaşların de 
f!ı, bütün Türk milletlhin aziz 
awıilU Şefimiz etrafında şuur ve 
~ birleşmiş olmasının göğüs 
'llbartan manzarasına dikkat gö-

( Sonu: Sa 5; Sil 4 ) 
il 

Son Günlerde 8 

ltalyan laıe 

Gemisi Behrddı 

lngiliz Tebaası Bazı 

Kadınlar Şehri 

T rk H 1 rl muştur. 

'8 e azır anıyo ar Torene tstfk1-! marşt ne baş-
lanmış ve b\14U Cümhuriyet 

Beme, 23 (A.A.) - Sofyadan Halk Fart.ısı gai\el .._.tJcan vekili 
ıelen bir t.l«rafa .cöre. bu "9hir- Barekil Doktor Refik Se)'da
ae bulunan lnRillf tebaan ka - mm sürekli alkıılarla kal'flla
dınlar yarm Bulgar payitahtını nan açılıı nutku takıp etmiş
teıkedeceklerdir. Telgrafta, Sof- tir 
Y.~da .. ~yük b!-r gergin~_ik hü~m · Parti idare heyeti azasından 
su~ul.u ve cıva~l~ mun~kalatın Nafi Atuf Kansu da söylediği 
kesilmi$ olduğu ılilve edılmekte- bir nutuk ile Halkevlerinin mak-
dir. sat ve gayeleıPıi izah eylemiştır. 

Bir Fra111ız tukeri Bundan sonla }fflkevi gençleri 
mtlteluıaauınuı makalesi karanlıktan lflğa 'dlı Kantat'ı 

temsil eylemişler halk türkü
Londra, 23 (A.A.) - Müsta- leri söylemişler, milli oyunlar-

. kil Fransız aiansı bildirivor: oynamışlar ve takdirle karşılan-
Şarki Afrikadaki lnsiliz kıtaatı Fransız askeri !!1ütE>hassısı Ge- mışlardır. 
Kumandanı G. Cunninıham neral .. Duval. buJllln Fr~ns11da ~ı- Şelırimlzdeki merasim 
Lo d 23 (A A ) A llı kan Joumal., jlazetesınde. Se- H lk 1 . . ıl d'" .. .. " 

n ra, . . - mira k l!nik işgalinin Almanya icin 8 • a ~v erı?.ın y . o~umu. m~-
dairesinin bugün ö~leden sonra vantajlarmı tetkik etmektedir. n.~be~ıle d~n şehrımı~dekı bu
neşrettili tebli~: Akdenizde de- General Duval divor ki: tun Ha!kevlerınde merasım yapıl
nizaltılarımız, İtalyanın denizaşı- "Romanvada 20 Alman fırka- mıştır. Eminönü Halkevindeki 
n orduları ile münakalatına kar- 51 vardır. Dilter taraftan Trak _ tö:e~de vali ve belediye reisi Dr. 
şı harekatına devam etmektedir. vada kuvvetli Türk ordusu ve Lutfı Kırdar da hazır bulunmuş
Denizaltılanmız, son günlerde bir birkaç Bulear fırkas1 b11hmmak- tur. Başvekilin nutku dinlendik
çok muvaffakıyetler kazanmıştır. tadır. Sellnik'in müdafaaıı;t. bes ten sonra Parti idare heveti reisi 

Upholder danizaltısı, iki dü~ UA altı Yunan fırkası tın·afından Reşat Mimaroğlu Halkevleri
man iaşe gemisini batırmıştır. temin olunmaktadır. Fakat çok nin faaliyetine dair bir konuşma 
Bunlardan biri takriben 8 bin to- büyük Alman hava f aildveti. or- yal?mış ve vatapdaşlann Halkev 
nil!to di~eri takriben 5 bin toni- du a-zlt~ını te1Afi edebilf'<'olrtir. lenne daha fazla allka göster -
lato hacminde idi. Tover denizat-ı Sicilya'dan kalkacak hava ' lo - meleri lüzumu üzerinde durmuş-
tısı, bir İtalyan petrol sarnıç ge- lannm müdahalesi ile kombine (Sonu. Sa 5; Sil z ) 

f Sonu: Sa 5: SU 3 J ( Sonu: Sa 5: SU 4 J --->·---·-· r Lig Maçları Neticelendi il JAPON, HARP 

GEMiLERi 
HINDIÇiNI 'DE 

-">-
Fransız Heyeti, Bu 

Hareketi Protesto Etti 

Degişmemi$1ir ,, 
1

SUKRU SARACOGLU DiYOR Ki 
·•Emniyet Sahamızdaki 

Yabancı Hareketlere 
Asla Lakayt Kalamayız .. 

Harlclye Vekm Şilkril SaraeOlfa 

Taranto1danberi Harp 

Hadisatı Aleyhimizde 

Vukua Gelmiıtir " 
--

"Nihal Muharebe• 

Zaferi Kazanacağlz.. 

Mussolini1 ilkbaharda 

Yunanistanda Güzel 
Şeyler Olacak, Diyor 

r ' Türkiye, Toprak Bütünlüğüne, 
lstiklCiline Yapllacak Taarruza 

SilCihla Mukabele Edecektir 

Türkiye lttif aklarına Sadıktır ve Bütün 

Devletlerle iyi Geçinmek Kararındadır 
Ankara, 23 CA. A.) - Türk · ı Türkiye ittifaklanna sa .. 

Bulgar beyannamesi hakkında ye, dıktır Türki' b"tün' d 
nn çıkacak ."Ulus,, gazetesi a- , ye U e~-
pğıdaki mülikatı neşretmekte- Jetlerle, bahusus komşularile 
dir: iyi geçinmek karanndadır, 

Bu ayın 17 sinde Bulgaristan- Tür' ki k di . t 
la Türkıye arasın~ imza olunan ye en emmye sa-
deklarasyon etrafındaki muhtelif hasında yapılacak yabancı 
mütalaa ve tefsirleri, bir kaç gün faaliyet1ere ve hareketlere 
denberi, ajans haberi olarak neş-
rediyoruz. Bu mütalia ve tefsir- asla likayt kalamaz, Türkiye 
lerden bir kwnı, bu sulh, dost· t rak b .. tün' I"..... · 
luk ve itimat veslkaaınm mana op u ugune veya ıs-
ve ma.kwlına bazan tamamen tikliline yapılacak her taar
zıt mahiyette olmuştur. ruza silahla m~bele ede-

"Ulus,, bu münasebetle Türk cektir 
efkltuıı ve belki tereddude dü- ' 

lllllllıillllU .. tün alikadartan tenvir et- "Türkiye • Bulgaristan 
:'~=!'n "d:,1;;:;;em~::ı; anlllflll•, hiç l»ir )'erde hiç 
Hariciye Vekili Şükrü S"aracoğlu- bir taarruz em~li olmadığını 
na mür~caat eden:_k kendisinden söyliyen ve sulhlerini konı
Jtazetemıze bir mullkat vermek 
ricasında bulunmuştur. mak gayesini güden iki kom-

"UlUI,, muharririnin Hariciye şu devletin samimiyetle el sı
Vekilimize sotdulu sual ş·ı idi: 
"- BuJ.ıar - Türk dekllrasyo- kışması ve sözleşmesidir. 

nu etrafındaki neşriyatı takip bu- Türkiye bu tarzda ve bu mi
yurdunuz. Bu neşriyat arasında: 
''Türkiye Bulj(aristanı İn-1liz po- nada uzanacak her eli sık-
litikuına doAru jtÖtürmüştür ... maya daima amadedir.,, 
den tutunuz da, "Bulgaristan Tür 
kiyeyi mihver J>Qlitikasma sev- ' 
ketmietir.,. e kadar, birbirine ay
kın fikir ve mütalealar yürütül
müştür. Acaba bu sırada Türk 
politikumı tavzih eden bir kaç 
söz söylemeyi münasip bulmaz 
mıamız?,, 

'Harieige Velcillmizin . 
verdiil cevap 

Muharririmizi nezaketle kabul 
eden Bariciye Vekilimiz, kendi
ne hb ifade vuzuh ve samimiyeti 
ile, '11 cevabı vermistir: 

' ' - Türkiye politikasın-

T ass 'ın Tekzibi 
Moskova 23 (A. A.) -

Tass ajansı bi!dirıyor: lsviç
rede çıkan Basler Nachrich
ten gazetesi, Türkiye ile Bul
garistan arasındaki son an
laşmanın Sovyetler Birliği
nin faal müzaheretiyle akte
dildili hakkında bir haber 
neşretmiştir. 

Tass ajansı bu haberin ha
kikate uygun olınadıjuu be
yana mezundur. 

da değipniş bir şey yoktur, ... ._ ________ __,,. 

( GÜNLER GEÇ ER KE N ) 

HAK YERMEMEK HAKSIZLIGi 
Yazan: Refik Halid 

Yuı1arunm meslekdaşlanmızdan ziyade okuyucuJanmız 
daha insafla telakki ediyorlar; kendilerinden aldıt-mnı 

mekhlplar bunu ıöatermektedir. Halhuld pzeteciler, birbirleri· 
nln palan hakkında yürüttükleri mUtalealarla aksini lıbat edi
yorlar. Niçin! Sebebi gayet basit: Karilerimizde "esprit de con
tra•lrtion" yani her ne oluna olsun itiraz merakı vok: m~lekdaş
lar ise bir yazıyı, her '8Yden evvel kusur bulmak kasdlvle oku· 
Jorlar ve daha fenası, meselenin esasmı bi1meven1erin Tanıltma
ea ... tutmaca usuliyle akıllannı ~ler.-k tenkit ettikleri muhar
riri.- haklı hl( bir tarafını bırakmıyorlar. 

Meseli ~enlerde hepimizin demire!i ileti sand1tımız bir ke· 
liGK'Yi ele alarak hazırlanan ansiklopedide hu kahil kellmeJPr 
.ıtaktnnda, mevcut 16ptlarımızdald gibi Ustilnköril delil. ecnehl 

. l6ptlerinaleldlere benzer esaslı, mufassal maltimat bulmamızı di
leml,tfm. Sanki ben "LCtptlanmıuı baktım. o kelimeve bt'iy· 
yen rutlamadı1'1., demişim ribi bir arkadaı tutmus "su. ,u. •a 
1Ctıatta me•cuttur,. diye blr ıilril kitap ismi sayıp döküvor. Hop
pala! 8-eka bir :vuımda da prp edebiyattan tesiriyle lisanımız
da epeyce ftlisildilder oldupnu ileri ıilrerek. l[l'&merimidn ba 
..... riTt n1ah1 llbumundan hah.etmlstim. Diler bir arkadR~ da 
•sd mesele.t "lr nna tnrakarak rikrf'ttiiim mlaallerin tenkidiy· 
''" me!la'1ll ot•u. 

Ralbuld ..Uttilltlm alaTll nnlardı: 1 - Anıikloııedldf' keli-
melerin tam ve mufassal tarifini bulalım. Z - Gramerde lisan 
inldllbım ıi• in8ncle tutalım. Zahir, bunlar haklunda: "Hakb
nn!" demek llr.m ıeldili için öyle bir hakşlnashk meslekdaşımı· 
nn aiımut ırfdlyor. 

Bakmız halimize, knaca "Haklısın!,, dememek için ne uzun 
zahmetlere katlanıyoruz! 
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Ya1..an : Von Kleffens 

Lahay'e 1000 
Alman Askeri 
İndirilmişti 

Memleketi kahramanca müdafaa
ya koşan Holandalılann muka~·c
metl, tecavuzün ilk gününde Krn • 
Uçe \C hukümetin Almanların e
me esır duşmesıne mlini oldu. 
Fakat 1000 kadar Alman askeri 
Lahay'ın etrafına inmış ve şehir 
çevrllmlştı. HAdiselerın ala<'a!."l 
~eklı tayin güçleşmişti. Bu ümi•
siz vazıyet karşısında Holanda hıl
kümeti mühim bır karar verdı. 
En fena ihtimaller tahakkuk etU
gi takdirde bile, meşru Holann.ı 

hı.lkümetinln sesi susmamalıy'1ı. 
Bunu temin için her şeyi yapmak 
lAzırndı. . 

-8-

Suya düşe11 plan: 
--------
O giın akşama doğru l<r 

generali hamil bulunan 
bıı Alman tayyaresi düşürüldü 
ve general öldü. Uzerinde bu
lunan evraktan, generalin o gün 
Lahey'i işgal emriyle hareket et 
tiği anlaşıldı. Eğer Ho~anda tes
lim olursa general onlara bir ay 
evvel Danimarkalılara yapılan 
muameleyi yapacaktı. Eğer mu
kavemet ederlerse Kraliçe ve 
Nazırlar, mümkün olan sür'atle, 
ve tayyare ile Bcrline gönderi
leceklerdi. Orada da teslim ol
mak istememenin cezasını göre
ceklerdi. Fakat generalin ölü
mü ile bu plan suya düştü. 
Generalin beraberinde getirdiği 
resmi geçit elbisesi de ona bu 
vazifeyi göremedi. General res
mı geçitte bineceği atı bile tay
yaresinde beraber getirmişti. Fa
kat tayyare yandığı için atı da 
ölmüştü. 

(Holanda Hariciye Nazırı) 

anlıyamamıştık. Bizi teşyi eden 
zabıtlerden biri, üç gun sonra, 
Lonlirada, biz hareket eder et
mez, bir pike Alman tayyaresınin 

Evlerde ve Sokaklarda 

Yeniden Bir~ok Yıkıntı 

Ve Çöküntüler Oldu 
sahilde, bizim knlktıf!ımız yerde, Izmir 23 (A. A.) _ Anadolu 
d.enize .. düşmüş bir tayyare üze- gazetesinin verdiği bir habere gö 
~ıne hucu~. ederek onu ~atı:dı- re, Gordes'teki heyelan b'iitun 
~ını ve bızı tayyareye bındıren dehşeti ile büyük bir hız~a art
uç zabiti de öldürdü,ğüniı soyledi. maktır Yağmurların deva -
fef;~~a ?i~birimize bakıştık. _ 1,3u mında~ ve fasılasız yağmurla-ı 
di De hızı~ başın_uza. gelebılır- rın yağmasından dolayı esasen 

. mek bır mucıze .ıle kurtul- mevcut kaynaklar tesir sahasını 
m~ş b1;1luı:1Uyord_uk. Bız tayyare- genişleterek yeniden evlerde, 1 
mızle Ingılterenın ecn u bu şarki k kla d b ~ .. k t ı e 
sahillerinde bir şehire inecektik. s~k8: t .r

1 
a liuyu 

1 
yarınt .ı ar: t~· 

Faka• bu b 1 kt .. 1 .. k ço un u er usu e ge ırmış ır. 
"' rasını u ma a guç u B. k k ı ıt rektı"k ç ·· k .. h k . . • ır ısım mınta a ar ver a ı ve ., . un u are ctımız anı .. t·· 1 hv ·· 

olmuştu . Tayyarede harita bile yer. '!s u su ~rının .t~ acumun -
yoktu. Elimizden geleni yapma· den ~deta gol halını almıştır. 
ya karar verdik. Douvre istika- Şehrın merkez ve. batısın.ı teş
metinde uçtuk. Yolda hep Lon- kıl e~en mahallelerın .evlerı, cad 
draya vardıktan sonra ne yapacn- delerı çok k.orkunç b~r manzara 
ğımızı düşünüyordum. İmkan a~zetm~~tedır. B~ledıye evvel
bulabilirsem radyoda konuşmak k~lere ı~ave~e? . bır . ç~k evle
üzere bir zarfın arkasına bir ta- rın tahlıyesını ıstemıtşır. 
kım notlar kaydetmiştim. Manş 
kanalını geçerken, pilotumuz ben 
zin mevcudumuzun siıratıe azal
makta olduğunu haber v&rivordu. 
Fazla duşiınmeye vaktimiz yoktu. 
Derhal inmeye karar verdik. Ynl
nız ınerken İn,gıliz sahillerine 
doğru yol aldık . Ingiliz sahil mu
hafızları bizim fena vaziyette 
olduğumuzu anlamış olacaklar. 
Çünkü karşımıza hıç bir İngiliz 
tayyaresi çıkmadı. Kendimizi 
tanıtmak için uzaktan beyaz 
mendiller salladık . Sahile yakla
şırken karada kalabalık bir halk 
toplandığını fnrkettik. Ve bunlar 
arasında bir kaç ta polis görduk. 
Sahilde polisler karaya çıkmamı
za yardım ettiler. İndiğimiz yerin 
Bringhton şehri olduğunu soylc
diler. Polis merkezinde evrakımı
zı tetkik ettiler. Londradaki sefa
retle telefonla konuştuktan son
ra evrakımızı kabul ettiler. 
Vakit öğleden sonra saat biri bul 
muştu. Bir gece evvelindenberi 
ağzımıza bir şey koymamıştık. 
Polisler bize sandviç ve çay ge-

İzmir Mekteplilcı·inin Rava 
Kurumuna Yardımları 

Izmir 23 {A. A.) - Turkkuşu
nun birer şubesi halini a!acak o
lan Izmır mektepleri tayyare 
dernekleri evvelce ordumuza Iz
mit mektepleı:i tayyaresı adı ile 
bir tayyare hediye etmişlerdi. 
Bu defa Maarif müdiırlüğiınun 
yardımı ile büyütülen ve takvi
ye edilen teşkilata yavruları

mız seve seve kaydolmakta ve 
geniş yardımlarda bulunmakta
dırlar. Bu seneki Türk Hava 
Kurumu Izmir şubesinde açılan 
dernekler hesabına kısa bir za
manda Göztepe Amerikan ko
lej inden 98, Hakimiyeti Millıyc ı 
ilkokulundan 61, Gazi orta oku
lundan 34, Göztepe kız enstitu -
sünden 18, Dumlupınar ilkoku -
lundan 15 ve Alsancak ilkoku -
Iundan 15 lira yatırılmıştır 

Memleketi kahramanca müda- (Arkası var) 
faaya koşan Hollandalıların mu- ============~= 

tirttiler. Posta İdaresinde 
Yeni Tayinler 

kavemeti, tecavuzün ilk günün-
de Kraliçe ve hükumetin Alman 
ların eline esir düşmesine mani 
oldu. Fakat I ı\hey'in etrafına 
1000 kadar Alman askeri inmiş 

Bursa Tütün 

Piyasası Açlldı 
ve şehir çevrilmişti. Hadiselerin Bursa 23 {A. A .'r - Şehrimiz
alacağı şekli tayin güçleşmişti. de tiıtün piyasası dun açılmış ve 

Bu ümitsiz vaziyet karşısın - ılk muameleyi inhisarlar idaresi 
da Holanda hükumeti mühim bir yapmıştır. Fiat!ar 29 ile 70 ku
karar verdi. En fena ihtimaller ruş arasındadır. Zürra vaziyct
tahakkuk ettiği takdirde bile ten çok memnundur. 

• ·Ankara, 23 TAN) Posta 
Telgraf ve Telefon muamelat mu 
duru Kadri Guneşoğlunun tct; 
tış heyeti reishginc, Hatay pos
ta müdiırü Besim Tecer'jn mua
meHit mudürlüğüne tayinleri. 
takarrür etmiştir. 
Diğer posta ve merkez müdür

leri arasında yeni bazı nakille
re intizar olunmaktadır. 

-·___,, __ _ 
Postalardaki Geçikmcnin 

Sebepleri 

meşru Holanda hükümctin1n sesi Bursa mıntakasının bu sene
susmamalı idi. Bunu temin icin ki tütün rekoltesi geçen yıla na
de her şeyi yapmak lazımdı. zararı iki milyon kilo fazladır. 
Tabii hukümetin umumi heyetiy- Buna nazaran Bursa muhitinde 
le memleketi terketmesi müm- bu seneki tütün miktarının beş 
kim değildi. Harp henüz başla - milyon kiloyu bulacağı anlaşıl- 12.1.941 tarihli gazetemizde ba
mıştı. Askerlerimizin mukave - maktadır. Tütünlerimizin kalite- zı posta hatlarındaki gecikme -
met kabiliyetlerine inanmak la- si yüksektir. lerden şikayet ctmıştik. Posta 
zımdı. Fakat ihtiyatlı bulunmak TaRova tu .. tı·ı·n pı· d idaresi bize görtderdiği bir tez-
. d. d B b ı h · · ~ yasası a ke d bu • l b l · · ıcap e ıyol' u. u se ep e arıcı- re e arıza arın se ep erını 
ye ve müstemleke naz.ırlarının açılıyor şöyle izah etmektedir: 
memleketi derhal terkederek İn- Taşova (TAN) _ Bu ay ba- Istanbul postalarını Tatvan'a 
gıliz ve ~ransız hü.kull'\etleriyle şında açılması kararlaştırılan tti- ~öt~ren ~itlis - 1'atvan sürüc~
temas tesıs etmelerı kararlaştı. tün piyasası Mart başlangıcında 1 luğune talıp çıkmaması dolayı
Bizler derhal kabineden ayrıldık. açılacak ve satışa başlı ac ktı siyle yapılan eksiltme henüz ne
Kaybedecek vaktimiz yoktu. La- Erbaadnn ve diğer y~rl:ı.de~ ticelenmemiştir. Bitlis - Diyar
hey ile Ro.t~r~a.m aras~nda h.arp mahsul gelmiştır. b~~ır __ po~tası müU:ahhitlerin~~n 
ereyan cttığı ıçın garbı Belçıka- Mıntaka köylerinde tetkikat b1rı olmuş ve nakliyatta bu yuz
dan F~ans~y~ geçmemiz ~üm~ün yapan tütün mütehassıslan kö~- d~!l .. müşkülat . başgöster:miştir. 
değildı. Bu~~n tayyare u_slerı ~e lüye tütünlerin demet ve denk Guçlukler en zıyade nakıl vası
tutulduğ? ıçın a~c:ık. hır denız ameliyelerinin nasıl yapılacağı tası sık~ntısındnn meydana gel-
tayya::~sı!le k:ı-;abılırdık. . hakkında en son usullere göre i- m~kte?ır .. 

Talıımız varmış. Senenın an- zahat vermişlerdir. Bu sene Er- J'an a gıden bazı postaların ge-
cak pek az günlerinde deniz bir baa, Niksar ve Tokadın tütün cikmesi veya birleşmiş olarak git
tnyvarenin kalkm~sı~a müs~_it o- mahsulü üç buçuk milyon kilo- mesi de ayni şekildedir. 
laca~ d~~ecede sakı_n?ı.r .. Bugu:ı, o yu bulmaktadır. Felemr-nk ve idaremizce de arzu edilmıyen 
nadır gunlerden hırı ıdı. Su uze- Avusturya şirketleri mübayaaya bu aksaklıkların ıslahına çah-
rinde ufak bir ürperme bile yok- hazırlanmışlardır. şılmaktadır. 
tu. Bahriyeye, Lahey civarında 
deniz banyolarına bir tayyare 
ı?ondermesini bildirdik. Biz de 
bir taraftan eşyalarımızı hazırla
maya gittik. 
Karım yeni evimize henüz yer

leşmekle meşguldü. Kendisine 
vaziyeti anlattım. ve tayyarede 

Ya Olmasaydllar : 

Namık Kemalden bir muarızına 
gönderilmiş açık bir namedir! 

115ayın muanzım; 

• 

'f /\ N :·····-·-................. .-............................................................ : 
Fabrikaların 
imalatı 
Tipleştiriliyor 

. . i GÜNÜN RESiMLERi İ 

Ünh·ersite talebesi her hnfta 
biiyiik gruplar halinde ~e ılköye 
giderek tayyareler hakkında izu
hnt almakta ,-e Nuri Demirağ 
fabrikasında yapılan tayyareler
le m;ıışlar yapmaktadırlar. Tale
be~ e, salahiyetli havacılarımız 
tarafından faydalı malumat ve· 
rilmcktedir. 

Yukarıki resim, tıp ve fen fa-

Lüks Eşya Yerine 

Zaruri İhtiya~ 

Eşyası Yapılacak 
Bazı sınai müesseselerin geniş 

halk kütlesinin istihlak edeceği 
mallardan ziyade lüks addedile
cek eşya imalatını artırmakta ol
dukları nazarı dikkati celbet -
mekt'edir. 

iktisat Vekfıleti bütün sınai 
müesseselerin günün icaplarına 
uygun istihsal!itta bulunmalarını 

.. . . .. ve mesailerini bunu temin yo -
k~ıltesı tnlehelermden murekkep lunda teks!f etmelerini liizumlu 
hır grupu, uçuştan evvel ta:'\·ya· görmektedir 
r~dlerle bir arada göstermekte- Bu husust~ evvelce alınan ted-
dır.,.. . .• . . birlere ilaveten yeni sınai tipler 

. )' uk.sck tahsıl ge!1çlıgının ~·e tesbitine karar vermiştir. 
bılhnssa .. kız t.aleb~nı~. h.?''acıl!gn Bunun için bütün fabrikaların 
karşı gosterdıklerı b~yu~ alaka normal zamanlarda yaptıkları is
ve uçuşlar es!1asın~akı sogukkan- tihsalat ve bunların iptidai mad
lılıkları. hu ışle ugraşanları çok deleri hakkında sınai müesse-
memnun etmektedl• selerden malumat istenmiştir. 

Iktisat Vekaleti elde buluna 
ve hariçten kolaylıkla ithali 
mümkün olan iptidai ve sınai 
madde'eri göz öniinde tutarak ay
ni sınai mamulat istihsal eden 
fabrika ve imalathanelerin mu· 
ayyen evsafta mamulat yapma
larını temine çalışacaktır. 

Tayin olunacak tipler mevcut 
ve tedarik edilecek iptidai mad
delere göre tesbit edilecektir. 

------
Londra - İstanbul 
Yolu Ağaçlanacak 

E\'velki gece Belediye gazinosunda \'erilen Matbuat balosuııdı 
bir f! iiriiniis. 

Londra - Istanbul asfalt yolu
nun Topkapı haricindeki kısmı 
için bir proje hazırlanmıştır. 
Bu proje projeye göre E
dirne - Istanbul ve Rami - ls
tanbul yolu arasında müselles 
şeklindeki saha orman haline if
rağ edilecek ve Topkapı suru dı
şında bir meydan vücude geti-

lıaıke\•ıennın yııdonumo dolayı sıyıe Heyogıu l:lalke\'ınin spor 
gösterileri de yapılmı~tır. Resim de bu harekata i~tirak eden 

genc:leri gciriiyoru::r.. 
~:;,,,.:;-=-=.::~~======= 

MAARİFTE: 

. rilecck, ayrılacak tahsisatla yol 
Sirkeciye kadar uzatılacaktır. 

Arkadaşını Yaraladı 
Fatihte Ibrahimçavuş mahal· 

lesinde oturan Mefimetle arkada
şı Saim kumar yüziınden kavga 
etmişlerdir. Bir aralık bıçağını 
çeken Saim Mehmetli sırtından 
ağırca yaralamıştır. Yaralı Cer
rahpaşa hastahanesine kaldırıl -
rnış, suçlu yakalanmıştır. 

------o-

Halk, Beyanname 
Müddetini Beklemeden 
l\laUarını Ofise Veriyor 

Ankara, 23 (Tan) - Müstahsil MÜTEFERRİK: 

Tak silerin Hepsi 

Çalışabilecek 

Mekteplere ilhak 
• elindeki ihtiyaçtan fazla hububa 

ta el konulması hakkındaki karar 
müsbet netice vermektedir. 

Edilecek Arsalar 
Otomobil tahdidatının kaldırıl- Maarif müdürlüğü yeni mck-

ması hakkında alakadarlarla te- ltep ihtiyacını karşılamak için 
masta bulunmak uzcre Ankara- muhtelif yerlerdeki arsaların is
ya giden vali muavini Ahmet timltıkı için belediyeye bir liste 
Kınık bugün lstanbula dönecek- vermiştır. Bu listeye göre; Be
tir. HU$USi otomobillerin kaldı- yoğlu 12 inci, Kasımpaşa 3 üncü 
nlması ile tek çift numaralı tak- v 9 uncu ilkokul binaları yanın
silerin çalışmasından tasarruf e- daki arsaların o mekteplere ilha
dilen benzin miktarının pek e- kı istenmektedir. Aksarayda 
hemmiyctsiz oldugu anlaşılmış - Mustafa Kemalpaş3 semtinde 
dar bütün ı_> . an .~mfyp öcmfon 852 numaralı arsa, Beyoğlu Fi
tır. ~~~n ıçın ~ır haftaya ka- ruzağa, Rumelıkavnğı çayırlığı, 
dar bu~un otom~bıllcr serbestçe Unkapnnı karakolu, Feriköyün
çalışabilecelderdır. de kilıse arkası , Çiftesaraylar, 

İktısat Vekili Gitti 
Bir kaç gündenberi şehrimiz

de bulunan iktisat Vekili Hüsnü 
Çakır Ankaraya döıımiıştür. 

Maltcpedeki saha, Taksım de 
Fiat garajı yanıdaki saha, Kar
talda Ebülhüda köşkü, Osmanbey 
Bekçi sokngı arsası, Yenikapı 
Langa bostanı, Sürpagobun bir 

Kendisini himaye eden bir ka 
rar oldu~una kani bulunan müs 
tahsil, hükumetin bu kararına 
tehalükle mutavaat etmektedir. 
Halk beyanname miiddetini bekle 
meden mallarını Ofis teşkilatına 
sevke başlamıştır. 

Ofisin yalnız Sungurludaki mü 
bayaatı 23 bin tona yaklaşmıştır. 

kısmında ise yeniden mektep in
şası icap etmektedir. 

PARASIZ YATILI TALEBE -
Lise ve orta okullar için açılan 
parasız yatılı imtihanına giren 
4660 talebeden altı tanesi pek 
iyi derece-de muvaffak olmuş ve 
Galatasaray lisesine parasız ya
tılı olarak verilmiş1erdir. 

Bu talebeler iunlardır: 
Mehmet Işıksoy, Şevket Han

çer, Izzet Yazçayır, Halil Ezher 
yiğit, Ismail Türk, Cenap Oran. 

• ticede onların müşterilerinden yüzde 
yetmiş nisbetinde kar almalanna müna
sip görmüş. Bu hesaptan anlıyoruz ki, 
fiyatan mürakabe komisyonunun telak
kisine göre, normal kir nisbeti ''yüı
<le yetmiş, tir. 

Tevekkeli değil, bu komisyonun mü
rakabasine uğrayan her meta birdenbi
re ateş pahasına yükseliyor? 

yer olduğu takdirde beraber gel
mek isteyip istemedii!ini sordum. 
Derhal beraber gelmeye karar 
verdi. Bir kaç eşya ve evrakımızı 
alıp otomobille tayyarenin bu
lunduğu sahile gittik. Sahilde iki 
deniz tayyaresi bekliyordu. Sa
hilden ve etraftan tayyare dafi 
toplan mütemadiyen ateş edi
yor. Şehir üzerinde dolaşan Al
man tayyarelerinin sahile gelip ii
zerimize inmelerine mani olmaya 
çalışıyorlardı. Tayyarelere biner 
ken zabitler yolda para~t alayla
rı tarafından iki defa mitralyöz 
ateşine tutulduklannı söylediler. 
Tayyarelere yerleştik. Yer olma
dığı için eşyamızın bir kısmını 
orada bırakmaya mecbur olduk. 
Etrafımızda top ateşi devam edi
vordu. Nihayet havalandık. Biraz 
sonra arkaya bıraktığımız Holan-

Ne zamandır sana mektup laz
mak ihtiyaciyle kıvranıyorum. Fnkat 
bura~·la diin~ a arasındaki postnlaraın in
tizamsızlığı, hu arzumu yerime getirme
me imkiin bırakmıyor. Fakat hir kaç gün 
evvel, "Samatya giizeli Katina .. adııııla 
bir kadının buraya gelcliğini, ve tekrar 
dünyaya döneceğini (iğrenir (jğrcnıncz, 

nmdan kendimi korumaya niyetlcııı\ ~ eserlerde olduğu gibi mürettip hatalan 
dii::r.eltilıniyor, hakkımda verilen malU
mat, ve hakkımda verilen hiikümlcr 1ns 
hih olunuyor. Halbuki, siz, insaflı mua. 
rızlarıın da itiraf edersinz ki, tcnkitlc
rinizc uğrayan eserlerimin aslında bile 
hu derece hol hata voktur. 

Fakat bence, kundura fiyatlannm 
tesbiti işi, bizzat kunduracılara bırakıl
sa belki daha lehimizde olur. Çünkü 
ihtimal, kunduracılar, bu komisyandan 
biraz daha insaflı davranırlar: Çünkü 
bizi papuçsuz kaçırmak, -ne de olsa
onların işlerine gelemez!. 

da toprakları görünmez "ı"l'lustu. 

* * Tehlikeli bir karar 

O vakit bu kararımızın ne 
• kadar tehlikeli olduğunu 

derin bir sevinçle kaleme sanldım. N c 
yapalım? Böylt~ Samatya giizeli Katina 
gibi, aramıza kanştıktan sonra muvak
katen morga davet edilen ender hemcins 
!erimiz zuhur eylcıncdikçe, sizlere mek
tup yollıyamıyoruz. 

Vaktiyle buraya gelenler alcyhimUcki 
şiddetli ya::r.ılannızdan bahsl.'tmi llltdi. 
Ve hen o zamanlar, taarruzlarınızı bii
yük bir hiddetle karşılamıştım. Fakat 
şimdi görüyorum ki, sizlerbana kar ı, 
bazı dostlanmdan çok daha muhabhet
kir ve munsıf davranmışsınız: Çünkü 
gelen esrlerde görüyorum ki,dostlıınm 
baan sataşmakla kalmamışlar, ınusuın 
refikama "Ne idiği belirsiz bir kadın,, 
damgası \"tırnnıı:lar. Yani sizin anlıyaca· 
ğınz, ben diişmanlanmdan, ve munrıdn· 

ken. mahrcıniyetimc de taarruz etmiş
ler. 

Şimdi derin \'C acı bir nedamet cluya· 
rak anlıyorum ki, ·izler bana, baı.ı dost
nm kadar <liişınan değilmişsiniz: Ru iti· 
barla, si:c:dcn af istemeyi bir düriistliik 
\'azifosi sayıyorum, 

Refikamıı gelince, öliiınünden yctmis 
dar yıL sonra. herhangi bir ~ekilde 

· iihnesinden müiee irctir. E-
n~nzm şartlan ıniisait olsaydı, 

hiç şüphe yok ki, zevcem de meçhul bir 
kadın halinde kalmaz, ve benimle bir
likte hiç değilse, bayan Lüsyen Abdiil
hak Hamit kadar geniş bir şöhret kaı.a· 
nırdı. Fakat o de\·irde böyle olmasına 
imkan yok idiyse, bundan ne kendisi, 
ne de hen mesııl değiliz,,, 

Hir nokta daha garibime gitti: Gör
diim ki iizerindc adımı la~ıynn eserin 
sonunda tam 65 sayfalık bir hata - savap 
cet\'eli var: Ve hu cet\'cldc, bildiğimiz 

Oğrendiğiıne gö;e, "Namık Kemal,, i 
Dil Kurumu ... bastırmış ... 

Buna muttali olunca, kendi kendime 
gayri ihtiyari: 
"- Hey gidi Namık Kemal hey!.. de

dim, sen hayatta olsaydın, seni bu şe
kilde .... bastırabilirler miydi?,, 

Maamafih, her şeye rağmen boo yi- · 
ne müteselliyim, ve halime şükrederek: 
"- Maazallah, diyorum. :'ı a muarız

larım da olmasaydı?., 

* * 
Kar 11isbetleriJıe dair 

Fiyatlan miirakahe komisyonu, kun
dura satıcılarını dinlemiş, ye ne· 

... 
Acaba ne zannediyor? 

C air l\lithat Cemalden, bir ankete 
~ cevap vermesini istemiıler: 

"- Vallahi, demiş, beni mazur 
görün: Hiç bir münakaşaya kanşmak 
istemiyorum: Çünkü vaktiyle bir mii
nakaşaya girdim: Ve o münakaşadan 
iistüm başım çamur içinde çıktım!., 

Bu telakkiye ne buyurursunuz? Aca
ba üstad, münakaşaya girenlerin hep
sini. .. Çamur mu zannediyor? 

Naci Sadullah 
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Her Türlü 
Zer'iyat 
Arttırllacak 

---·<>----

Vekalet Bunu Temin 

l~in Vilayetlere 

Bir Tamim Gönderdi 
Ankara, 23 (TAN Muhabirin

den ) - Ziraat Vekaleti yazlık 
ekiminin arttırılması hakkında 
vilayetlere bir tamim R()nder· 
miştir. Tamimde ezcümle şöyle 
denilmektedir: 
"- Memleket müdafaasında 

çok önemli bir durum gösterdi· 
ği hepimizce malum olan insar 
ve hayvan yiyeceklerinin fazlıı 
miktarda istihsalleri milli mii· 
dafaanın fiilen başarılmasının 
en esaslı şartlarından biridir 
Buna göre birinci safhada ordu 
ve halkın ikinci şıkta da müda
faa ve istihsalde calıştırılan h;ıy· 
vanların iaşeleriyle, bütün dün· 
yada kıymetleri yükselen toprak ti 
mahsullerinin, hatta ihracat ya
pılarak memleket iktısadiyatını:ı 
var kuvvetiyle çalışması da her ın 
v;:ıtandaşın vazife ve borcudur. 
Böylece günü en mübrem işle- di 
rinden olan ziraat sahasında tı- tr 
zami faaliyetle ekime elverişli 
topraklarımızdan boş yer ~almı
yacak bir surette ziraatin teza
\•üt ve inki.safına çalışmalıyız. 

Yurt için çok mühim olan bu 
işin ilk safhası bulunan ve kış
lık -zeriyatın mevsimi tamamlan
mış yazlık ekim mevsimi de ba-
7..I yerlerde başlamış ve diğer 
bazı yerlerde de gelmek •üzere 
bulunmaktadır. Fakat bazı vi18.
vetlerimizin kışlık mezruatı bu
~ünkü duruma göre feyezan ve 
sellerden muhtelif nisbetlerde 
ıımır görmüslerdir. 
Bazı vilayetler de yağışlar do

la vısiy le kışlık ekimlerini ta
mamlamıya fırsat bulmalıdır -
lar. Zarar gören yerlerde bunu 
telafi, olmıyan mıntakalarda da 
senenın son fırsatı olan yazlık 
ekimle zeriyatı arttırılmalıdır. 

--·~--

Ticaret Vekili Bugün 

izahat Verecek 
Ankara. 23 (TAN Muhabirin

den) - İaşe teşkilatına ait her 
türlü hazırlıklar ikmal edilmiş
tir. Teşkilat kadrosunda vazife a
lan memurlar bu vazifelerine baş 
lamak üzeredirler. Ticaret Vekili 
Mümtaz Ökmen. yarın saat 11 de 
Matbuat mümessillerini k~bul e
derek iaşe teşkilatının ~öreceği u 
işler, alacağı yeni bazı tedbirler h 
hakkında beyanatta bulunacak- ~ 
tır. a 

İaşe müsteşar muavinli~ine ve 
umum müdürlüğe henüz kimse 
tayin edilmemiştir. Yeni müste
şar vazifesine baş' rl."",tan sonra 
bu makamlara f/"'tirilecek ol:ınlsır 
da belli olacaktır. 

----'1---
Matbuat Balosu 

Güzel Oldu Çok 
Basın birliği Istanbul mıntaka

sının evvelki akşam Taksim be
lediye gazinosunda verdiği balo 
çok güzel olmuş ve gece sabaha 
kakadar tam bir neşe içinde geç
:mfştir. 

Bu seneki matbuat balosu her 
senekinden daha fazla rağbete 
mazhar olmU§ ve davetiyeler da· 
ha bir hafta evvelinden hemen 
hiç kalmamıştı. 

Matbuat balosunda Adliye Ve· 
kili Fethi Okyar, Vali ve Bele
diye reisi doktor Lfıtfi Kırdar 
Harp akademisi kumandanı Kor· 
general Ali Fuat, Istanbulda bu· 
lunan mebuslar, ecnebi sefaret 
konsolosluk erkaniyle muhabir
ler ve Türk matbuat mensupları 
bulunmuşlardır. 

Baloda bir Balo gazetesi çıka· 
rılmış ve kıymetli hediyeler da
ğıtılmıştır. 

Davetliler arasında bulunan 
kıymetli san'atkiır Safiye de, A· 
tatürk'ün en çok sevdiği bir şar· 
kıyı söyliyerek çok alkışlanmıs
tır. 

İaşe Teşkilatında 
Tayinler Yapılıyod 

Ankara, 23 (Tan) - Iaşe teşki
latının kurulm:ısı ve derhal işf' 
başlaması etrd:nC!a rfür.mglı biJ 
faaliyet sarfohmmnkt:ıdı:-. Şiınd 
lik teşkilatın m'.1hım:be, :at işler:.' 
ve levazım müdürl:ilrlerinc vekı:ı 
leten Ticaret Vl'k!ı!eti müdürler• 
tayin edilmi~l~rdir. 

Ofisler şubesi müdürlülfüne te! 
kilatlandırma müdürü Necdet 
Yücer tRyin edilmiştir. 

Petrol ofisi müdürlüjtüne tayiıı 
edilen Talha Sabuncu, Ofis teşkı 
latını bir an evvel kurmak icif1 
talimat almıştır. 
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A e ON E B EDELi,, 
TUrklye Ecnebi 

N 140(. Kr. ' aene 2800 Kr 
75<. • e A)' 1500 
400 8 Ay 800 

Darlan"ın 
rfettiği 
ay etler 
._ V1chy h ükum eti, Fran~ız 

diçinisi a razisinden bir kısmı
Sıam'a terk ini btiyen bir an
:ayı kabul edemiyeceğini Tol,

':daki sulh kon!eraıısuıa bildir
lir. 

._ Darlan'ın Paristeki temaı:la

)a rağmen. Fransa - Almanya 
ırligi, Berlinin istediği manada , 
Uz kurulamamıştır. 

Temasları: 

ltıiral Uarlanın hır çok dcfa
Jar Parise gidip Laval 

diğt'.r Alman ajanlarile mü 
trclcrinc rağmen, Fransa -
llıanya iş birliğinin, ili tlerin 
adığı ve istediği manada, te
s etmediğine şahit oluyoruz 
~lrnan Hariciye Nezaretinde 
irat Darlanın son defa Pa-
~ yaptığı konu~malarm men
lletice ,-ermediğine ve Vi-
ile Berlin arasındaki buh-

1\ eskisi gibi de' am etti~ine 
et olunmaktadır. 

pilriste Alman n iifuzu altm
çıkan Les Nou\'caux Te
' UCU\ re, Le Jour gıbı fran-

t:'azctcleri, Vichy lıukôıueti-
ltarşt hücumlarını \.'C itham
ilıı ~ıuuctıcnaınnıı.ılerdlr. bu 
lelere göre: Vıchy hüku
i, son ~etain - Laval müla-
lnı akamete uğratmış; La,·a· 
J\Jııınn.} aya kaı ~· gll"diği ta
lİtleriıı yerine getırilm.:sinc 
i olmuşttrr. Lavalin kabine· 
aynlmasından beri Vichy 

Ucrliıı arasındaki tem:ıslar 
en tamamiyle kesilmhtir. 
!\sanın mitli ve beynelmilel 
kadderatının me,·zun bahıs 
lığu böyle bir zamanda Vichy 
l.lmeti \'atanın menfaatleri
~ıd bi~ lıattı hareket takip 
ektedir. 

t
akim endişesi Fransayı harp 
uzak tutmak olan Mareşal 
inin, Almanya~·a karşı - mü 
ke şartlariyle teshit edilmi45 
- tnnhtıud1erını, taassup de 

[

ine \'aran bir nsker düriist 
ılc ycı·ine getirdiğinden 

e edilemez. l\lareşal bugii
adar, ne general De Gaulle'e 
a~ ül ederek lngiltcre, ne ele 
al'e kapılarak Almanya ile 
~ti bir iş birliğı yapmayarak 
tııuharip devlet karşısında 
t'aflığını tamamile muhafaza 
iş ve bu suretle Fransayı 
tar bir harp sahnesi olmak-
bugiinc kadar konmıujtur. 

~i muharip de,·letin Vichy 
fıml'tine karşt aldıktan ''a
t birbirinden çok farkla ol
tur. 
lıgiltere, Fransa - Almanya 
lareke iııin haı?langıcında, 
lls17 donanmasının bir kıs
ı -bir emniyet tt'dhiri olmak 
~e- tahrip etıni~, İngiltere ile 
faka sadık kalan Hür Fran · 

• 
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sayı temsil eden General Dt 
GaulJ de Mareşala karşı hücum
larda bulunmuştu. Fakat gün 
geçtikçe, Mareşalin bitaraflık si 
yaseti takip ettiği görüldükçe, 
daha doğrusu, Mareşala karşı 
hücumlarda devamın kendisini 
Almanyanın kucağına atacağı 
idrak edildiği için, gerek Gene· 
ral De Gaull ve gerek İngiliz 
resmi makamlan , .e matbuatı, 
Vichy hükumetine ve tahsisen 
Mareşala karşı daha mülayim ve 
müsamahalı bir lisan kullanma· 
ya başlamışlardır. 

Fakat Mareşalin bu bitaraflık 
siyaseti Aln!anyayı, Vichy hü-

• kümetine karşı gittikçe daha 
fazla tazvike sevketmistir. Bu 
tazyik, za"man zaman tehdit şek
lini alnussa da, bugüne kadar 
Fransaya karşı askeri bir hare
kete geçilmeye cesaret edileme
miştir. Bunun sebepleri de ma-
l(ımdur. · 

Fransız bozgunundan ve Dun
kerque ricatinden sonra İngilte
renin mağlubiyetine bir emri· 
Yaki olarak bakıldığı bir sırada. 
Almanya ile askeri bir işbirliği 
yapmaya temayül et·meyen Ma
reşal Petain'in, İngilterenin A · 
merika yardımı ile nihai zaferi 
kazanacağı kanaatinin umumi
leştiği bir zamanda buna .r~ .... o
lacağı düşüniilemez. 

* Esirler Meselesi: 

Diğer cihetten, İngiliz kuv
vetlerinin Tunus hudut

larına vaklastıib bir sırada, Al
manva~ın. bütün Fransız müs
temlekelerini aleyhine cevire
cek yeni hir ise"al hareketine 
germesi, mantıkan. beklenemez. 

Mareşal Petain'i en <:ok endi
şelendiren meselelerden biri hic 
şüphf>si?;, Almanvadaki 1 mil
von 800.000 esir Franım: askeri
~in mukadderat•dır. Fakat Al· 
manyanın hu k'\dar rok miktlar
da ı..:ıuallf'ın a">keri Fransaya ia
de edece~i hakkında l\ılare•mlin 
kiiciik hir iimit beslemediği tah
min edilel>ilir. 

Diğe,. cihetten, Virhv Jıiilcfı
meti. A!.sas - Lonen'den ba.,ka 
hiç bir arazi f Pdıı\arhy•na razi 
o'm:wacağ-ını. hilhas~m İtalyaya 
hi<.: bir muzafferiyet hakkı tanı
madıihnı ,.e impar~torlu;?'un ta
nıamivetini muhafaza etmeyf> 
ka"ar ·verdiğini bir cok defa la" 
salah1vettar slllrn;l .. rm n~ıda
rtnıfa~ hı>,•an etmistir. F.n son 
ohralc Vichy hiikumf'ti. Fransı7 
Hindic;nisi a"azisil'~en hir kıs· 
mınm Siyama terkini isteyen 
Hr anla<:nrnv, kahııl enenıh•t'ce
frini, Tokvodaki sulh konferan
sıM hildirmiştir. 

İngiltereyi mağh'lp f'ılf'-rek 
A vruna i.i7erinıle mutlak hakimi 
"·etini tesis eilen Almany:mın 
:bu~iin yı:ınMaiJ',y hfüiin v11ntlc>t'f'. 
rağmf>n- dij!er Avrupa de,·letle
ri J?ibi Fransav1 ela. mpnfnaflt>· 
rinin ican ettirdij!i SPkilcfe i:ıı
fü•mar edecei!i bir sömiir~f' h-ıli 
ne koyacağı; Fran~~rnm istikliili 
nin ve imparato,.'ni!nrıun mulıa
fa7asmın anc;ık İnıtili7. ırnlihhıe
ti ilf' tPmin etfi1ebi1 .. ref!'i ., ... ha· 
:ııit bir l>akikattır. Bu hakikatı. 
J.\-1'.ıp·e.,<tlin he"ke<:tP.n tfaha ivi id
rak etmemesine imkan volrtnr. 

A-1. ANTEN 
---·-----

anların haline acıyanlar 
i~ bulunur. Aksine bircok 
ler için, bir ~işman göru;ek 

~
'niye , ·esile olur. 
tm. canlı adam, bir de lıal
ltıdcn şıkfıyct cdi) or! 
~. Halbuki şi~nıımlann p<'k 
il hu hal kendi kabahatlcri
lıeticcsidir. En c:oğunda ~iş-
tıetıcesicJir. J:.n ~o~unun ~ış-

1k, va b~ ska bır hastalığa da
~ilı;ıek i~in, yahut vücudtiu 
e yağ nizaınmt kuran uzuv
tı birinin iyi i~lememesi n.c
'tı<te gclmıştır. ııcrh.ıldl' şış· 
k bai'ika1 .. nnın (•ğlenmc~ine 

b olacak bir hal değildir. ~iş-
1k bir ha ... tahk o'masa bile 
k bir sakatlık demektir. 
(•dan dolayı başkaları şiş · 
ata acımasalar bile, onlar 
1 kcnd terine acıyarak kendi

snkatlığın neiicclerintlcn 
lııı~ a çalışmalıclır. 
~likte bir ~işman, şiş-ı:ııan ol
lılar gibi hareket etmıye, he
lar gibi spor yapmıya kal -
il yüreğini erkenden yor -
!ılur. Böhekler• de ;\'Orgun · 
.~ kurtulmaz. Şişmanlığın 
ijYiik tehlikesi de bu iki u· 

"" gelir. 
lıııı.ıı:la genç lii-;ınanın hiç lın

•z. hiç spor yapmadan va· 
ın 1 sö~ lcnn·k i ' teınedii!:ini 

İSTİKBALi 
şüphesizdir. 

Fakat vücut hareketle • 
rinde daima itıdal gözetmesı şart 
tır. Şişman vücut sporda atlet ol· 
mıya ekeri~li olamaz. 

Şişmanların bazıiarı çocuk an
nesi, çocuk babası olamazlar, ~ a
hut kısll' kalacaklarından dolayı 
şişman olurlar. Herhalde bir ştş
manın ~ocu~ olamazsa buna 
saşmamahdır. 
"' Bir şişman mikroplu bir has -
t:ıl ğa tutulunca hastalığı daha 
şiddetli olur. Onun için şişman 
olan o hastalıklara karşı başka -
larından daha ziyade korwı.ıcak
tır. 

Şişmanın yaşı ilerledik~e kara 
ciğeri kolayca kan toplat·. Baı· • 
sakları yolunda işlemez. De vaın
lı peklik en ziyade şişmanlara 
musallat olur. Şişman vücut şe
ker hastalığına, kum sancılanna 
daha istidatlı olur. 
Şişman bir vücude a~cliy~t 

yapmak lazım olunca, nestçlerm 
beç lenme işi muntazam oll!lama- 1 
sından dolayı hali daha nazik o-
ltrr. 

Bu ihtimallere mevdan verme- . 
mek icin en ıyısı her şişmanın 
vürndÜnde az cok bir sakalhk 
huhınduğunu bilerek ,·akit vakit 
kendi hekimine miiracaatla ondan 
":raliama tanı,, öğrenmektir. 

T A lif 

İngilterenin Uzak Şarktaki başlıca deniz ve han üssü olan Singa purdan bir &'Örünilş. 

I• ngilizlerin meşhur kuman
danlarından Mareşal Lord 

Roberts sırası geldikçe: "Dün
ya tarihi bir gün gelecek Singa
pur'da istikamet alacak .. der
miş. Son ajans haberlerine ba
kılırsa, iste İnj:!ilizler bugün i
citı. hazırlanıyorlar. JaPQnyanın 
Şarki Asyada cenuba doğru 
sarkmak arzusu artık inkar ka
bul etmez bir mahiyet alınca, 
İngilizler bütün kuvvetleri ile 
Singapur'da harekete ı!ectiler: 
Avustralyadan veni ordular ~e
tirdiler, Amerikada kendileri i
çin hazırlanan bombardıman 
tayyarelerinden 200 ünü Kali
forniya'dan hava yolile Sinı:?a
pur'a yolladılar, liman etrafı-

na mavinler döktüler. Bütün bu 
hazırlıklar gösteriyor ki Uzak 
Şarkta bir fırtına kopacak olur
sa Sin~apur bu kargaşalık i
çinde en mühim rolü oynıyacak 
olan yerdir. 

Singapur As-vanın cenubu 
şarkisinde ve Hindistandan Çi
ne giden ticaret yolunun he • 
men yarı yerinde. Malakka Ya
rımadasının cenup ucunda kü
çük bir ada üzerinde kurulmuş 
çok kuvvetli bir deniz ve hava 
üssüdür. Buradaki hazırlıkları 
İn~ilizler mühim bir sır olarak 
sakladılar. Yalnız şurası bilini
yor ki Sin~apur, Cebelitank'
tan daha kuvvetli bir kale ha
line getirilmis, etraftaki küçük 
adalarda he-r kayanın arkasında 
büvük büyük toplar saklanmış; 
milvon tonlarca benzin alan 
mahzenleri, en büvük zırhlıları 
bile icerisine alabilPcek viisatte 
biri sabit, biri sahih iki havu
zu varmıs ve Singapur'un hava 
i.isleri dünvanm en modern te
sisatı saytlmakta imiş. 

Rritanva hava kuv,·etlcrine 
yardım ~kibi ikin,ci subayı 
Miss Jean Dcphne Pearson 
kendisine Kral Georges tara-
fından harn madalyası veri
len ilk İngiliz kadınıdır. Bu fe-
dakar kız :vere diişen bir tay
yareden çıkan alevlerin içine 
dalarak tayyare pilotunu kur
tarmıştır. 

24 yaşındaki Ma-rthe Korh 
harp ~adalyasını kazanan ilk 
Fransız kızıdır. Bir sıhhi~·e o
tomobilinin soförü olan Mar
the bombardıman esnasrnda 
otomohilindf'ki dört :"rnrahyı 
hastaneye götürürken kendisi 
ağır surette yaralanm1s, fakat 
vine vohına devam etmistir. 
llasta.nede tedadsi e~ giiç o
lan :varalı Marthe idi. 

UZAK ŞARKIN 
Cebelitarık 'ı : 

SiNGAPUR 

Singapur, Asyanın Cenubu 
Şarkisinde ve Hindistandan 
Çine giden ticaret yolunun he
men yan yerinde Malakk:ı 
Yarımadasının cenup ucunda, 
küçük bir ada üzerinde kurul
muş çok kuvvetli bir deniz ve 
hava üssüdür. Bu üs, 15 sent>?· 
de vücude getirilmiş ve !iO 
miJyon İngiliz liraıı;ı harcan
rn1star. Üssün senelik masrafı 
500 bin liradır. 

:-········· .. Yazan: ............ : 
: 

1 Faik Sabri Duranİ . . . . . . .... ._ ................ _.-................... . 
S ingapur'u İngilizlerin di

ğer deniz üslerinden da
ha kuvvetli ve ehemmiyetli bu
lanlar aldanmıyorlar. Singa
pur'un üstünlUğü üç noktada 
toplanabilir: Bir kere burası 
coğrafi vaziyeti bakımından 

mühimdir: Sarka doğru !!iden 
ticaret yollarına hakim olduğu 
gibi Hindistan'ın. Sevlan'ın ve 
Avustralyanın müdafaası için 
de cok mühim bir merkezdir. 
Bununla beraber, Malta ~ibi 
çok yakın bir komşunun tehdi
di altında değildir. Uzak Sark
ta İngilterenin başlıca rakibi o
lan Japonva. Sinf;?apur'dan 3000 
mil u7a.kta bulunuvorlar. 

İşte bunun içindir ki, Japon-

Yazan: 

Harbin Fcd~i 

Ren nelıri üzerincf eki bir or
manda düşman tarafından esir 
edilen Rene Laroix onların ıs
rarı üzerine mecburen düşma
nı Fransız ordularının önüne 
~etirmiş, fakat sonra Fransız
lara haber vermi!)tir. Hemen 
acılan Fransız atesi üzerine a
ğır yaralanan Rene. hastane
ye kaJdırılmıs. fı:ılrnt <lii<•ma.n 
mak<:adında muvaffak olama
mıştır. 

Arthur Straton bu harp es
nasında madalya kazanan ilk 
Amerikalıdır. İdare etmekte 
olduğu sıhhiye otomohilinin 
önündeki mitralyözle alçaktan 
uçan biı düşman tayyaresini 
düşürmii~ ve böylece '.''arahla
rm hayatını kurtarmı~tır. 

lar her sene biraz daha cenuba 
doğru inerek Singapur'a yak
lasmak istediler. Cenubi Çin sa
hilleri, Hainan adası derken 
Spratly adalanna yerlestiler. 
Bununla beraber, Amerikalılar 
Filipinlerde bulunduk~a Japon
ların bu yaklaşışlan, Singapur 
kin büyük bir tehlike sayıla
maz. İkinci mühim nokta Sin
gapur'un arkasında cok sakin 
ve İne:iltereye iyice bağlı bir 
memleketin bulunmasıdır. Ma
lakka Yar1madasının Birleşik 
veva münferit yerli müslüman 
hükumetlerinde siyasi ve milli 
hareketler mevcut ddil. İngil
tere himavE'~inde olan bu Sul
tan lrklar bilakis fırsat düstük
C'e İnEtiltereye mali vardımlar
da bulunuyorlar. İnı:tiliz do
nanmasının mühim bir uzvu o
lan 31.000 tonilatoluk Malava 
zırhhsmı bu Prensler yantırdı
lar. Bu ham başlayınca Perak, 
Selangor. Pahang Sultanları 
birleserek İn$!iltereve yarım 
milyÖn İnJi1:iliz liralrk bir rek 
gön~"'rdiler .• Tohor hakimi Sul
tan İbrahim Sinaapur üssü mas 
raflarının büyük bir kısmmı 
memnuniyetle yükleniyor. Cün
kü bu mPmleketler İngilizlerin 
temin ettikleri sulh ve emniyet 
icinde zpnainlestiklerini unut
muyorlar.Üçüncü mühim nokta 
Singapur'da çok kuvvetli bir 
hava üssünün kolaylıkla kurul
mm: olmasıdır. 

S ingapur adacığı yüz yirmi 
sene kadar evvel batak

lıklar ve sık ormanlarla kRoa1r 
bir yerdi. Ormanlarında filler, 
gergedan, yabanöküzü ve kap
lan gihi vahşi hayvanlar dola 
sırdı. KıVlnın bir kö!'esine s1!{r
l'l~"ak 'h:ı1·k<-ıhkla J?ecinmive ca
lı.şan 200 kadar insan malary:ı-

Guy Bocher, Sen nehri iize
rindeki kasabalardan birinde 
yl6}ıyan on üç yasında bir mek 
tep talehesidir. Harp esnasın
da bir düşman tay~·aresivle 
pıuasi1tciisiinün yere inmekte 
old11ğ1"·~ l!Örmiis: hemen j!'ln· 
darmalarr h:ll>e .. dar etmi.,tir. 
Vaktinıle \•ao1lan hn ;},har ..:a. 
\'e!'İnde hiiyiik fııhr;h,.t '''IO· 

m:va rr"'"" rt•isman askerleri 
esir edilmiştir. 

ı, 

ı - :· ;-. ··iri 
Tavyare zabiti Thurc;ton 

Smıth · ~o~ıkkanhlığı sayesin
de Atlant;kte Alm,,.nlar tara • 
fından batırılan "Kensin~ton 
Goort .. ~emısinden 34 e-emici 
kurtarmıva muvaffak olmus
tm:-. Smith. kendisi ı?ihi ma
dal:ra kazanan bir hastabakıcı 
ile 'e\'lcnmistir. 

EJ IAKYillDEN 
G~i1'YAPRAK 

Uılı1 

Vecize Dili 

. dan yakasını kurtaramıyordu . ' 
O devirlerde Asyanın Cenu 
bunda ticaret işleri büyük ku ır 
panyalann eli11deydi. İngilizle· 
rin de bir Şarki Hindistan ku.."ll
panvaları vardı . Bu sirketin me
mu~larından !')tımıf'ord Rafflcs 
isminde akıllı bir İngiliz. bir i
ŞP va r::ım1van bu adanı_n eh~-
mi vPt l i bir mprkez halıne ıtetı- Ni~in mi diyeceksinlt:? Çi.in 
rilı>hilP<"ei!ini düsiinmüs. Johor kü e,·vela "harfi tarif, 
hakiminden adayı almıya ve o- denilen kayıt ile bağlanmamıştır 
rada Sin~tıpur sehrini tesise Ondan sonra eşyaya \'arıncaya 
muvaffıık olmustu. Önceleri bu kadar her kelimeye bir cinsiyet 
hi7.metini memlf'ketinde kimse takmamı~tır. Kadın mahluka ka
takdir etmemisti. hatta ölü- dın, erkeğe erkek der; onlara a_r
miinrlPn sonra kıımpanva Raff- rıca bir ni~ane koymaz. Masa, ıs
les'in kı:ır"ls1 alevlıine bir dava kemle, kitap gibi şeylerin ba~ka 
RC"Arak. "kocanı7. lii:ımmsu7. vere dillerde olduğu gibi dişili.~i er· 
kumpanvanın paralarım Sin~a- kekliği yoktur. Çokluk edatı 'ler,. 
pur isinde harcadı. bunları ve- den ibarettir. Arapc:adaki ı?ibi iki 
rese ödPmelidir .. diye kadınca- olanı a)'rı, üç olanı ayrı remet
f!ızı 10.000 lira tedivesine m:ı.h- mez. Yine başka lisanlar gibi Jrn 
kum ettirmisti. F::.ıkat aradan çokluk edatının şekli kelimenin 
rıaman gectikce Raffles'in uzağı şekline tabi olmaz. Bu itibarla 
cok ivi ~ören değerli bir müs- Türk dili dün;\·adaki lisanların 
t.PTnlekeci olduP"u anlastlmı.:; ve en sadesi, en doğrusu ve en ve
WestministPr kilisesinde diğer cizidir. 
İnıtiliz büvük1eri arasınd::.ı ontın Hele yeni harfler kabul edil
da heykeline hir ver verilmisti. dikten, sadelikten hoşlanmıyan 

Fakat bu biivük limanın as- ve bilhassa arapçamn güçlüğiinii 
keri bir üs haline ge1mPsi nis- bilgileri için bir imtiyaz addeden 
beten yeni bir i.:; sayıhr: İ~E!iliz- lisancıların ukalalığına set !'.eken 
ler bu üssü Cihan Harbınden imla bahsi sırf phonique bir ~ekle 
!'Otlra kurdular. Bakınız. ~ast!: girdikten sonra lisan daha sade· 
İnJ!'.iltere harpten son~a .bel_lrmı- leşmiş, daha ko1ayla~mış, daha 
ye baslıvan yeni yenı ıddıalar- sağlam bir surette vecize dili ol
dan şüohelenmivP b::ıslamıstı. mustur. 
Hususivle müttefiki Japanya. - Bundan sonra midenuyaz ya
nın takm<hih azametli tavır bıc zıp maydanoz okumaya lüzum 
hosuna vitmiyordu. Bu cihetle yok. Kayholdu'yu c;ok şükiir ga
daha 1919 da .Tutland kahr::ıma- ib oldu yazmıyoruz. 
nı . Amiral Jellicoe'vu Uzak Bazı lisancıJar türkçede cümle 
Sl'lrka ~öndPrPrPk vaziveti tet- terkibinin fiilden ha hyarak ya
kik ettiren hilktımet. onun ver- pılmamasını nedense kusur gö
dii'1i rapar üzerine Sinaaour'u rüyorlar. Mesela "Ahmedi evde 
mühim bir askeri iis halinP f!e· g-ördüm., denilecek yerde "gör
tirmiye karar vermisti. 1922 de diim Ahmedi evde~., demek da
Vasinı?ton deniz konferansında ha doğru imiş. Niçin? Belki bu
büyük devletler arasında deniz nun sehebini onlar da bilmez. 
kuvvetlerinin tah~idi için mıi- Ben bilakis "gördiim .. diye bas
him karalar verildi2'i sıralarda lıvan ·bir cümleyi fikir itibariy
idi. bir yandan İn~iliz - Japon 1~ dağınık ve gayesiz bulu;ro
ittifakma nihayet veriliyor. bir rum. 
yandan da Si:ıiganur'un tah~!- "Gördiim! .. denilince, ?eyi? .~i
m ne baslanıyordu. Fakat hu- mi? Bilmiyoruz. Halhukı bu cum 
kornetin bu kararına karsı İn-, lede maksut ev,·ela (Ahmet) tir 
~ilterede birçok itirazlar isitil- '(görmek) değil. 
miye baslanmıstı. Bu yeni üs i- O halde Ahmedi denilince mu
ci~ milyonlarca lira sarfetmiye hatahm fikri lazım olan noktaya 
ne lüzum var. deniyordu. Hem celbedilıniştir. Ciimle ondan son· 
bu hareket Japonyayı bos yere ra Ahmedin e,·de olduğunu "e 
kızdıracak ve sinirlendireC'ı:>k nihavet göriildiiğiinü ifade edi
de~il miydi? Bundan başka İn- yor. ~'Gördüm,, kelimesi de yuka
gilterenin bu karan bir .1:1evi jki rıda dediğim gihi , ktsaltılm~ş. z~
vüzlülük savılabilirdi: Oyle ya miri hazfedilerek daha vecız hır 
Vasin~on deniz anla-;masında şekle konulmustur. 
110 derece sarki tul dairesinin Arapçamv Türkc:eye olan kıw
Şarkrnda hicbir Mihkam ve de- vetli tahakkiimiine rağmen biz 
niz üssü tesis edilmemesi esası bu kayda girmedik. l\rap lisanını 
kab11l edilmemis miydi? Bövle- daima :rabancı bir dil ı?ibi tuttuk, 
ce J;ıoonların eli ve kolu bağ- onu öğ~enmeyi bir ''lükı:ı,, addet
lanırken, f,.ni1tprpnin hu smı- tik. Hatta öğrenenlerin c;oğu an· 

(Deyamı 4 üncüde) cak okumasını yazmasını belleye-

Herold Marcus. Viktorya 
salibini kazanan ilk İngiliz 
askeridir. Dunkerque'in tahli
yesi esnasmda bir mitralyöz 
tüfe~iyle tam on yedi düşman 
askeri öldürmüştür. 

Bir tayvın·enin radvo onera
törü olan John Hannah hir u-
cus esnasınrla düsman dafi 
topları tarafından fa'"varede 
c:ıkanlan ''ım!"ını ev,·eli; y~ntrın 

ıUöndürme aletivle "iiıırHirmİY<' 
uı?rasmıd11•. Fakat ihtivat kim 
yevi maddeler bittiği halde. 
~·anırının !'Önmei!i<Tini <>'ilren 
c«><:ur e:enc :ıt,..,1,., <'11,.,.h·l,, ve 
biivük not defter)privle ıniicn
dele ederek sonunda m1n·:ıf

fak olmuş, fakat fena halde 
yannnı;ıkr. 

hildiler; sarfını, nah\'ini hatta ede 
bi~·atım da öğrendiler, fakat ko· 
rıusaınadılar. Halbuki Fransızcn, 
itaİvanra İspan:roka gibi lisan· 
Jar 'ıatinc~nin ;\~ayruları olduğu 
halde, onun gibi veciz olamamı . -
lardır. Fransız lisanı arap<;a ka
dar kaidelere. istisnalara boğul· 
mustur. Bunu atalar sözlerinde 
!!Örüyoruz. l\lesela latince bizim 
lisan;1111z gibi sade ,.e kısa sözler

' le bir ciimleyi ifade eder. Fran-

1 

sızlar latince~·e hu vadide yakl~')· 
mak icin ancak darbı meselleran-
de harfi ta'rüleri hazfederlcr. 

Bizim arapranın hu tesirinden 
azade kalmamızı, doğrudan doğ· 
r~ıya Çagataycanın ni.ifuzuna at
~edivorum. 

TÜrkremidn ciinıle terkibi tıp-

ı kı Cagatavca l!ihidir. İste bu li
sandan hatırımda kalan bazı ml'-

1 seller: 

l Öt tiitiinsuz bulınas , ,-igit '.\'a· 
zuksuz bulınas (Ateş dumansız 

[ olmaz, yiffe'it kusursuz olma1.). 
Kutsuz kuzınıka J?İrsa kum ~-a

gar (Bahtsız kuyuya girse kum 
vaP.ar). 
· İfek sinkak ı.;iitke tiişür (Acele
ci sinek siite dii!\erJ. 

Atası acıii- alma yise o~lunun 
tisi kumar (Bahası acı elma ·yese 
oğlunun di<:İ kamasır). . 

Tiirk d~linin diğer bir hususı
yeti de kelime ahengi meselesi · 
ıfir. Vakt;vle bir silah müzesin· 
de gördüğüm aran toplarınm ii· 
zerine ·O l\Sırda adet ol..luğU Ü 

zere- ı:u ciimle hnkk" i"lmişti 
"Hiınnı~tiirrical. tı-ıkla 'iilcibııl. 
Cİns:mla.,.ın hirnmeti dağları yı 
kar) mana!'ında olan su ciimlı 
H'ı7.ım uelen ahen~i vermi~·or. ile 
le <takla') k elimesini İn<:nrıır 
"d :ığlıını faklak nltı rır .• 1rihi ter· 
f• iime Cl'esi ırtılivor. Jfnlbuki biı 
Tiirk fontı gördiim. {"zerine ha· 
kın17. Tiirk ne h;ılckelmis: "Zorr 
dağ" danrnma7.!., Bir top icin bun· 
dan ,·eciz. bunılan ahenkli biı 
söz olur mu? İnsan telaffuz e· 
derken ton R"ibi aiirlcdiğini 7nn· 
nedivor. Tiirk rlili siiphe yok k 
diin~·anm en gi.iıel, en Yeciz di· 
lidir. 

Tnkr·;mri 

Teknik Okul Talebesi 
Ankara , 23 (TAN ı - Bir te1 

kik seyahatine çıkmış olan tek· 
nik okulu talebesı d un şehrimizE 
gelmışler ve d ün Edebi Şef'ır. 
muvakkat kabrıni 7ivar et Prl 'rt"~ 
çelenk koymuşlardır. Bila hare 
Etımesut radyo istasyonunu. e· 
lektrik fabrikasını \•e dem ıryol· 
lar teşkilatını gezmişlerdir. 



DÜNKÜ SPOR HAREKETLERi 

Bölge Şampiyonluk Maçları 
Dün Son..ı. Erdi 

Beşiktaş Lig Birincisi, F. Bahçe İkinci G. Saray 

Üçüncü ve lstanbulspor Dördüncü Oldular 
Lig maçlarını son oyunları dün re 1 - O sarı kırmızılıların lehi-1 Sokak Koşusu 

Fenerbahçe stadyomunda ya - ne bitmiştir. F t "h H Ik · · · tt•ğ· 
lm t B l t k I . . . . a ı a cvının tertıp c ı ı 

pı ış ır. u maç arın, a ım- kıncı devreye her ıkı takım 3000 metrelik sokak koşusu dün 
larl.n dcrecelri üzerinde bir te- da hızlı b~şlamıştır. Ilk anlar- sabah yapılmıştır. Birinciliği 
siri olmadığı için oyunlar ya- da dah~ ~.gır ?asan Galatasa- fbrahim 1 ı.45.3 ile kazanmış 
vaş fnkat duzgim geçmiştir. Ha- ry 4 uncu dakıkada sntfor Sa- .k. . Al k .. ·· ·· C 

1 vanın güzelliği statta dört bin ı·h dd. . t ~ .. l b. l ı ıncı e o, uçuncu evat ge.-
. la a 1.b~ın tyapf ıgkı guzb~. ..1

1
rt g~. - mişlerdir. Birinciye bir eşof -kişi kadar tahmin edilen birse- e ga ı ıye ar ını uyu muş lb. · ik. · b. l'stı"k 

· · k 0"tl · · t ı b d .. b ' man e :sesı, ıncıyc ır a yırcı u esının op anmasına ve un an sonra ışı ıraz gevşe- kk b .. .. .. d bi tlet 
vesile olmuştur. terek bozuk ovnamıstır. • a~a a ı, uçuncuye -~ . r. a 
F. Bahçe 4 - İ. Spor 1 Beyoğuspor Galatasarann bu kulot ve mayosu verı mıştır. 
Ilk maçı Fenerbahçe ile Is- yavaş temposundan istifade e- Basketbol Maçları 

tanbulspor takımları Yapmıc:lar- decek hareketler\!e bulunama -
1 '$ Dün Eminönü Halkevi sa o-dır. Fenerliler geçen haftakin- mıj olduğundan, dakialar Ga- nunda basketbol müsabakalarına 

den daha güzel ve daha rahat ~a•lsarayın galip vaziyetine ha- devam edilmiştir. Neticede: 
oynamışlar, Istanbulsporlular ise el gemeden geçmiştir. Üçüncü katagoride: Heybeli, 
geçen pazar Galatasarayı mağlCıp Ovunculr arasında hafif mü- Kurtuluşa 16-14, Robert Kollej 
eden oyunlnna hiç te benzemi- nazaalar ve faul'lcrin başladığı Galata gençlere 18-11 galip gel-
yen bir maç yapmışlardır. btr sırada oyun san kırmızılıla- mislerdir. 

Dün Fenerbahçenin sistemini rın gaebesiyle bitmiştir. Doktor Birinci kata~oride: Bozkurt 
hemen hemen ayne aynen taklit Tarık maçı iyi idare etmiştir. Kabataşı 49-22 maii!lüp etmiştir. 
eden Istanbulspor büyük bir Galatasaray: Osman, Faruk, 
hataya düşmüş ve ilk anlarda Necdet, Musa, Enver, Halil, Bar
tecrübe ve teknik itibariyle ken- baros, Mustafa Salahaddin Sa
dinden yüksek olan Fenerbah- lahaddin, Mehmet Ali. 

Voleybol l\laçlan 
Ankara Siyasal bilgiler okulu 

ile İstanbul lisesi arasındaki vo
leybol karşılaşması dün Eminönü 
Halkevi salonunda 'apılmış ve 
maç 15-11, 15-12 Siyasal Bilı:?iler 
ekibinin galibiyeti ile nihayetlen
miştfr. 

çeye iki gol atma' fırsatını ver- Beyoğluspor: Ksidias, Cive -
miştlr. Gollerin ilkini Fikret lek, Stavro, Statos, Anıtelidis, 
firikiten, ikincisini de Cemil Çiçeviç, Talea, Culafi, Hristo, 
kafa ile yapmışlardır. Stelyo, Tanaş. 

Buiki golü Yaşarın yaptığı ü-
çüncü sayı takip edince sarı si- Kros Şampiyonluğunu 
yahlılarda bir silkinme görünmüş Eşref Kazandı . Güreş Seçmeleri 
ve Süleymanın pasını iyi kulla- Dün Güreş kulübii salonunda 
nan Cihadın mukabelesinden Istanbul kır koşusu birinciliği Ankaraya gidecek olan İstanbul 
sonra devre 1 - 3 Fener lehine dün sabah Şişlide 7500 metre ekibinin seçmeleri vapılmıstır. 
bitmiştir. üzerinde yapılmıştır. Koşu baş Greko - Romen ı:?Üreslerde: 56 ki-

Ikinci devrede lstanbulspor tan nihayete kadar heyecanlı loda Fehmi. 61 kiloda Manol, 66 
daha durgun oynamışsa da ara _ geçmiş ve bidayette basta eiden kiloda Halil, 72 kiloda Zeki. 79 
daki farkı izale edebilecek bir maruf kosucu Artan ile Kons- kiloda Hüseyin Bektas. 87 kiloda 
~yun gösterememiştir. Bu devre tantin'i elli metre geriden ta- Adnan, ağır siklette Coban Meh
zarfında bir çok fırsat yakalı- kip eden Eşref sonlarda yap met ve Samsunlu Ahmet seçil
yan sarı siyahlı, forvetler sayı tığı kuvvetli bir bitirişle güzel mislerdlr. 
çıkaramamışlardır. Küçük Fik- bir taktik göstermiş ve yal"sı Ankara, 23 (TAN) - Bu~ün 19 
retin yaptığı dördüncü Fener 26.9 dak_iak ile kazanmıstır. Ge Mavıs stadında ikinci devre lig 
golünden sonra maçın neticesi çen mevsım .. ç~lış~a?a bas~ıya~ maÇlarına ·Ankara~cü - Maske
hangi taraf lehinde olacağı ve zay!f un:utlennı bue:unku c:oor ve Genclerbiriliği - Harbiye 
kat'i surette belli olmuş ve o- ku':"'etlı netıcelerle tahakku~ İdman Yurdu müsabakalariyle 
yun Fenerin galibiyeti ile bit- ettıren ızenç, Istan~>Ul şampı- rlevam edilmiştir. Ankarae:ücü -
miştir. yonunu tebrık ederız. Maskespor macının birinci dev-

Fencrbahçe: Cihat, Taci, Ce- !kinciliği Artan, ücüncüliiğü ı resi 010 beraberlikle neticelen-
mal, NazlJ, Fikret, Lebip, K. Fik- Remzi nlmıc;lardır. T~kım itiba- miş, ~kinci devrede Maskesnorlu
ret Yaşar, Niyazi, Cemil. riyle birinciliği Beşıktaş ka - tar bır sayı yaparak maçı kazan-

Istanbulspor: Fikret, Cemil, zanm~tır. Küçükler arasın4aki mısJardır. 
Hayri, Sefer, Muzaffer, Rüştü, kosu da 5000 metre üzerinde Y~- Günün ikinci karşılasması 
Celfil Tank, Süleyman, Cihat, pılmış ve Haydarpaşadan Raıf Genclerbirliğ'i - Harbiye İdman 
Kadir Ismet. 17.15 dakia ile birinci, Kurtu- Yurdu arasında olmus. birinci 

' luştan Spartalı ikinci Havdar- devre 1-0 Genclerbirliğinin gali-
G. Saray 2 - B, Spor O paşndan Halil üç\incü olmuslar - biyetiyle bitmistir. İkinci devre-

lkinci maçı Galatasaray ile dır. Takım itibariyle Haydarpa- de Harbiyeliler l sayı yavarak, 
Beyoğluspor yapmışlardır. Oyun şa birincidir. maç beraberlikle neticelenmiştir 
birinciye nisbetcn daha az düz-
gün ve daha az şuurlu başlamış- - ... Tpkım]ann Lig Sonundaki Vaziyetleri 
tır. Galatasaraylıların epeyce 
tadil edilmiş bir takımla sahaya Takım Maç G. B. M. A. Y. P . 
çıkmış olman taraftarları en- B. J. K: 18 18 85 14 54 
dişcdc bıraktığı bir sırada sol iç F. B. 18 14 1 3 63 15 47 
Salahaddin Buda'nm yaptlğı nni G. S. 18 10 4 4 59 23 42 
gol takımını biraz olsun rahat İst. Spor 18 8 4 6 43 47 38 
oynamağa sevketmiştir. B. Spor 18 7 3 8 40 40 35 

Bundan sonra üstüste bir kaç Vefa 18 6 4 9 39 43 34 
fırsat yakalayan Galatasary, bun- Beykoz 18 5 1 12 27 44 29 
lan muhacimlerinin beceriksiz- Altıntuğ 18 5 1 12 26 44 29 
liği ve çok uzaktan şut atmak Süleymaniye 18 4 2 12 20 62 28 
gibi şuursuzca hareketleri yü· ı ı~~T~o;;i;n~lr~ıı~n~ı ~~~~l~R~~~1~~~4~~~l:J~~~liiiii8~~8iiiii3~~2m.;;;3~~ 
zünden kaçırmıştır. B~rinci dev-

- Eğer ben senin gibi alçakça bir cürüm ~~C: 
miş olduğuma kani olsaydım bunun netayıcını 
de. hiç şik6.yet etmeden kabul eder, bu işe hiçbir 
suretle karışmamış olan zavallı, günahsız bir kızın 
başını ateşe yakmazdım. 
Şimdi ben keyfiyeti Muhtar Beye nasıl izah e

deceğim. 
- Miisaade ediniz de bu ağır yükü fistünuzden 

alayım, Muhtar Beyle bizzat ben görüşeyim . . 
Mıthat Nejadın son sözlerine pek ehemmıyet 

vermcmiŞti, o, bu facianın hakiki sebeplerini bul
mıya çalışıyordu. 

- Za1imliğini en yüksek zirvesine çıkarmak 
için mi onu intikamına alet etmek istedin? Yoksa, 
alçak ruhun onu sevmek küstahlıi!ında mı tıulun-
d ? r u. 

Nejat kuru bir sesle güldü. 
- Bir insan mahpesten çıktığı zaman ince his

lerle dolu olmaz Mithat Bey, benim düşüncelerim 
intikam yoluna aktı, aşk yoluna değil! 

- Demek, zerre kadar sıkılmadan, bir nebze 
vicdan azabı duymadan kendini ona scvdirmiye 
uğraştın onu benim elimden aldın! 

Birdenbire durdu ... Zihninden yeni bir fikir geç
mişti. 

- Fakat, hapisten çıktığın gündenbıri bu deb
debeli, tantanalı hayatı nasıl yaşıyabiliyorsun? :fil
hakika, o zavallı adamdan çaldığın paraların bir 
kısmı bulunamadı ... Mutlaka o parayı bir tarafa 
koymuş ve serbest kalacağın zaman için saklamış
tın deği 1 mi? 

Nejat yumruklarını sıktı, tehditkar bir sesle ce
vap verdi. 

- Sabrım: tüketiyorsun Mithat; her şeyiq bir 
haddı bır hududu var. Beni dinlersen, haydi bu
radan çık git.. Yalnız sana şunu söylemek ıstiyc
runı- Bugün almış olduğun haberi istediğin gibi 
ıstinıal edebilirsin, bundan ben korkmam ve bu 
benım kararımı hiçbir suretle sarsmaz. 

- Bana bunun için izin vermene ihtiyaç yok 
Osman, herhalde zavallı Şermini senin hain pen
çelerinden kurtarıncıya kadar, onu sakin gir ha
yata ulaştırıp aldığı lekeli ismi silinciye kadar bir 
saniye bile rahat etmiyeceğime emin olabilirsin. 

Nakleden: .Muazzez Tahsin JScrkano 

Sen ne zanned.iyorsun Ben de onu, senin gıbi al· 
çak ve bayağı bir hisle mi seviyorum? Hayır, ya
nılırsın, o, benim için dünyanın en muhterem, en 
muazzeı kadınıdır ve onu, ömründe bir tek kadın 
se\·nıiş olan bir erkek gibi seviyorum, icap ederse 
onun uguruna hayatımı da feda etmiye hazırım. 

Birdenbire durdu. Nejadın yüztinül'\ manası, 
yumruklarının sıkılması, sözünde devam.ı mani ol
muştu Nejat ağır bir tavırla bir iki adım Uel'liye· 
rek onun karşısında durdu ve tehditkfU· bir sesle 
haykırdı: 

- Aklını başına al, karımdan uzaktı. dur! lşi · 
tiyor musun? Aşkını kendine saklar ve ona yak-
laşmazsın; yoksa... . .. 
Muhatabına o kadar yanaşmıştı kı, gorenler 

yumruğunu onun yüzüne indireceğine ııtıkıncde
bilirlerdı. Fakat; Mithat yerinden kımıldamadı. 
Kendisini, Şerminln aşkiyle kuvvetli hissediyor, 
hiçbir tehlikeden korkmuyordu. 

- Ben senden korkmam Osman, sana hit.ap et
miye <le tenezzül etmem. Sen kim oluyorsun! E
ğer benim aşkım bir gün Şerminin imdadına gelir 
ve ona bir yardımda J>u\unabilirse, bunu onun a
yaklarının dibinJJ s~l~ :rnes'yt olacağım ... Ya
ni, bununla, onuı s~Jayırınf\ktiçin elimden ge
len şeyi vapmaktan çekinmiyece~imı söy1cmek 
istıyorum. 

...:_ O benden ayrılmıyacaktır. 
- Görürüz. 
Bir dakika karşı karşıya, göz göze kaldılar. Iki· 

si de bir söz söylemiyordu. Nejat tehdidini daha 
ileri götiirmedi çünkü cesaretini bu suretle ibraz 
eden adamlara hakaret etmekten hoşlanmazuı . 
Mithat ta sustu ve yavaş yavaş masaya doğru iler
Jiyerek şapkasını aldı, kapıdan dışarı çıktı. 

TA flı1 

Uzak Şarkın 

Cebelitarık'ı : 

Singapur 
(Başı s üncüde) 

nn haricinde, fakat hemen yanı 
başında kendisi için kuvvetli 
bir üs hazırlamıya kalkışması 
doğru bir hareket olur muydu? 
Hükümet, bu itirazlara cevap 
olarak Singapur hazırlıklarına 
daha evvel başlanmış olduğunu 
ve konferansta buna bir şey 
denmediğini ileri sürüvor ve A
vustra 1ya Başvekili Mr. Bruce 
ise: "Sin~apur, memnu mınta
ka icerisine alınmış olsaydı. ben 
Avustralya namına bu muahe
deye im7amı kovnrnzdım .. di
vordu. Bu sıralarda İn~ilterede 
hükümet ic:ci partisinin eline 
~ec;mis ve Sin1?aour nroiesi bir 
tarafa atılmıstı . Biivük bir sulh 
cu olan amele fırkasının Bas
vekili Ramsay :\fac - Donald 
Singapur proiesi ir.in "deli saç
ması .. diyordu. 1924 de muha
fazakarlar tekrar iş başına ı:?;el
dikten sonradır ki. Sinı;tapur işi 
yeniden canlandırıldı ve 15 c;e
ne siiren bu is için 50 milyon 
İnıziliz lirası harcandı. 

Fakat bu paranın pek ehem
mlvetsiz bir kısmını İn

giltere ödemisti, üst tarafını 
Hong Kong, Malaya Federatif 
Hükümetleri, Bo~azlar İdaresi 
gibi müstemlekeler ile A vus
tralya, Yeni Zeland Dominyon
ları ve Johor Hakimi temin et
mişlerdi. Üssün senelik masrafı 
olan 500.000 lirayı da Bo~azlar 
İdaresi denilen küçük müstem
leke üzerine almış bulunuyor. 
Sinj;?apur bu müstemlekcnin 
merkezidir ve Malakka Yarıma
dasının Pcnane; kısmı dil bura
ya bağlıdır. Müsteınlekenin me
sahası bizim Zon~Idak vilaye
tinin yarısını ancak bulur, nü
fusu bir bucuk milyonu birAz 
~eciyor. Bu kilelik hükumet bu 
kadar paravı nerC'den buluvor, 
diye sorarsınız . Boğazlar İda
resinin iki mühim kaynağı var: 

Çocuk Esirgeme 

Kurumunun Faydah 

Çahşmaları 

Bütün Dünyanın En Büyük Zaferi 

D AGLARIN GÜ L 
Fransızca Sözlü Filminde 

\'ıj.z 

lrd 
tun 

Biri Amerikaya sattığı kalay 
ve kaucuktur; bunlara yükc;ek 
bir resim koyarak Sine:apur 
masrafının bir kısmını Ameri
kalılara ödetmis oluyorlar. Ö
teki kavnak dah~ gario: Boğaz
lar İdaresinde afvon hüki'ımc -
tin inhisarı alt.ındadır. İnhisar 
idaresi afyonu !randan ve Hin
distandan ucuza tN!arik ederek 
halkın <ıandu dedH?i lacıtik hali
ne getirlvor ve malivet fivatı -
nın on altı misline satıvor. tste 
Bo~azlar İdaresi bütcesinin üc
te birini temin eden kaynak bu
dur. 

Edimede Peynir 
Sıkıntısı Var 

.......................................... lllllJ_J~ ~ W Sil µ~ 
1 /'ek Yakında ler 

cıu 

Yalnız bu iş o kadar ustalıkla 
hazırlanmış ki, neticede halk 
için zarar değil, bilakis umu
mun sıhhati namına kaydedile
cek mühim bir ivilik vardır. 
Çünkü afyonun alımı gibi satı
şı da hükumetin sıkı kontrolü 
altındadır. Afyon kullananların 
yüzde 99 u şehrin Cinli ahalisi
dir. Gençliklerindenberi afyon 
istimaline alışmış olanlara dok
torun raporu ile ve tesbit edilen 
miktarda afyon veriliyor. Af -
yon fiyatının çok qrttırılmı:ısr
nın sebebi de herkesin bu zchiri 
kolaylıkla tedarik edememesi i
çindir. Bu tedbirler neticesinde 
afyona alışmamış olanlar, hu
susiyle yeni nesil bu beladan 
kurtarılmış oluyor. Afyon sa-

Edirne, (TAN) - Son j?Ün
lerde alınan tedbirlerle bir müd
det icin önlenen beyaz peynir sı
kıntısı yeniden hissedilmiye bas 
lamıstır. Piyasada yağlı ve iyi 
oeynir bulunmamaktadır. Buz
hane ve depolarda stokun azal
ması buna sebep olarak gösteril
mektedir. 
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Kapah Zarf 
~a 
bu 
ki Et sıkıntısı da devam etmek

tedir. Beledivenin koyun etine 
60 kuruş narh koymuş olmasına 
ra2men kasaplar koyun kesme
...... ,.,,t ... ,.Hr. 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: ı \·a 
İzmit - İstanbul hudut yolunun 14 + aao - 23 + 681 kllom~ sı 

ri arasındaki 53399 lira 36 kuruş k~lf bedelli şose insaatı 20 gün l(! 
dctle kapalı eksiltmeye konulmuştur. na 

Bu işe ait mukavele projesi ves:ııir !cnnt evrak Nafia l\tUdUrl tı 
de görülebilir. 

tın almak için Sin~apur'da ya
zılı olanların miktarı 35.000 ka
dar Cinli imis. Hesap edilmiş. 
Sin~apur üssü masraflıırınm 
yüzde doksanı Bo(!azlar İclar<'
sine diişiiyor ve hunıın dörtte 
birini de bu 35.000 Cinli yut -
tuklan afyonlarla ödemiş olu
yorlarmış. 

Muvakkat teminat 3920 liradır. 

İsteklilerin ihale tarihlnden 3 glln evvel müracaatla Nafia r.f 
lüğünden alacakları vesikaya istinaden bir fen memuru kullanacS 
ne dair istida ile yeni sene Ticaret Odasl k(ığıdı ve 2490 sayılı k~ 
tarl!atı dairesinde yazacakları teklif nıc bunu ihale günü olan 
941 cuma günü saat 16 ya kadar lz.'Tlit !-l ~i!Lı MüdUrlilğünde mü 
ihale komisyonuna verilmiş olmaları l(ızımdır. ( 1139) 

Bu tek kelime, sıkılan dişleri arasından ıslık ça-ı B U L M A 
larak çıkmıştı. Şermin düşı.inceli bir tavırla c-rı;ı 
yaklaştı; elini onun omuzuna koyarak kendisine J 2 3 4 5 6 7 
bakmıya mecbur ettikten sonra sakin bir sesle: 

- ·Benden bu kadarını korkuyorsunuz? 
Nejat? Diye sordu. 

Onun cevabı yine sertti: 

ır=:ç--....,...-,.--............ "'I~ 
e 

TEl~RİKA No. 65 
- Sizden korktuğumdan değil, fakat sızm 3 -.;-~='-1 __,,_;.--""=::;.-~ 1 

mevcudiyetiniz beni müşkül bir vaziyete sokuyor. __ ...,1•= ''-.:,-..;::~ ı., 
Şermin ayni sakin ve tatlı sesiyle tekrarladı : 1 • 

Nejat gözleriyle onu takip ederek olduğu yerde 
kalmıştı. Bir adım atmıyor, bir hareket yapmıyor
du. Donmuş gibi idi. Onu bu dalgınlığından Şer
min kurtardı. Genç kadın sessizce yaklaşarak eli· 
ni onun koluna koymuştu. Bu temas Nejadın ak
lını başına getirdi ve sert bir hareketle dönerek 
karısını omuzlarından yakaladı, yüzüne acı bir te
cessüsle baktıktan sonra yine sert bir hareketle 
iterek salonda bir aşağı bir yukarı dolaşmıya baş
ladı. Şermin bir şey söylemiye cesaret edemeden 
ona bakıyordu. Bir kaç dakika geçtikten sonra Ne
jat sordu: 

- Bana söylediklerini işittiniz mi? 
- BiW.ihtiyar dinledim amma tamamiyle anlı-

yamadım. 

Genç adam tekrar odada dolaşmıya başladı. 
Yalnız bir fikrin onu meşgul ettiği, yalnız bir ~e
yi düşündüğü belli idi. Nihayet karısının karşısın
da durarak, hiçbir mukaddemeye lüzum görme
den ve sert bir sesle sordu: 

- Beni hAla seviyor musunuz Şermin? 
Karısı onun nazarlarını cesur bakışlariyle kar

şılıyarak tereddütsüz cevap verdi: 
- Onun s özleri benim kanaatimi değiştirir mi 

sanıyorsunuz? 
- Sizi benden ayırmıya. sizi kandırmıya çalı

acak . • 
- Buna muvaffak olamıyacak . 
Nejat uzun bir müddet pencerenin yanında ar

kası dönük durduktan sonra başını çevirdi, kırık 
bir sesle: 

- Onun muvaffak olmasını isterdim. Dedi. 
Şermin biran kocasına baktı: 
- Sizi bırakıp gittiğimi mi istiyorsunuz. 
- Evet 

- Benden bu kadar mı korkuyoorsunuz? . .-+-.....ı...__.., .... , 
Nejat birdenbire bir kabustan sıyrılmak ıstiyor- 1 1 il ,;=lı•=-11 --.;.--'"l•ı.--~ 

muş gibi geri çekildi. m.1..,Jı l 
- Allah rızası için beni rahat bırakınız. -~,-, 1 8 
_ Bunu itiraf ediniz, açık yüzle mücadele edi- l 

niz Nejat ... Fakat, benden korktuğunuzu farıet· -1 __L•=.;..l ....;..l _~ı•~l-.::-;,..r 
sek bile kin ve intikam hırsınız korkunuzu yene- -
cek kadar kuvvetli değil midir? lntikam arzunuz Soldan sağa : ı -
bana karşı duyduğunuz arzuyu öldürecek kadar 2 - Bir nehır - bir nota 3 
büyük değil midir? ? çeşit elbise 4 - Sanat -

Bu soon sözler çok yavaş fakat kat'i ve serbest ı kunursa : yemek _ bır )l 
bir sesle söylenmişti. Şerminin mavi gözleri Ne- 5 - Bir böcek - ırimsı 6 "' 
jadın siyah bakışlarını öyle kuvvetle sarmıştı ki, isim _ şer'i olarak 7 - 'fi 
onun söz söylemesine mani oluyordu. Bir ıki da- kunursa: Bır hayvan _ bir> 
kika böylece ~ir~_irlerini~ ~ö~leı:inde ya~adıktan _ Ege'nin bir hecesi 8 - ~ 
sonra Nejat,_ ~stunden sı~ır~ı hıı:, kud:etı atm.ak sap 9 _ Bir renk _ ters oı. 
istiyormuş gıbı başını çevırdı, boguk bır sada ıle sa: er, erbap. 
şu cev~bı verdi: . . . Yukarıdan aşağı: ı - Bit 

_ Sıze karşı hıçbır arzu duymuyorum, sızden van 2 _ Amerikalı 3 _ 1' 
korkmuyorum. Yalnız ~izi etrafımda görmek beni kunursa genış değil _ ter• 
sinirlendiriyor._ sizın ~ıtmenize ihtiya~~m var. nursa: bır hayvan _ uzaklı; 

Söze so~k. bır ~da ıle başlamışken cumlenm so- dirir 4 _ Vazıfeden çıi(~ 
nunda sesı _ııtre~ı. . . . . _ saçsız 5 - Btitun dünyaC' 

- PekAla NeJat, mademkı ıstıyorsunuz, gıde· hur bir roman kahramanı 
rim. Fakat, sizin bana karşı yalan söylemek mec- Bır cins vılan 7 - Bır V 
buriyetini duymanız çok acınacak bir hal! şı rın bır · hecesı bır no'' 

Bir sanıye tereddiıtle etrafına baktıktan sonıa Ilitıca olunan yer 9 - re~ 
odasına girdi. Mademki bütün gayretlerine. bütün nursa: çok değil - bir msd 
sözlerine rağmen Nejadın kararı sarsılmamıştı, o Evvelki bulmaca _ 50 10 
halde gidecekt.i. Bel~i d~ en ıyi çare de buydu. ğa: 1 _ Petaın _ ta 2 _ Jr' 
A~tık bu gerg_~n .. vazıyetm daha fazla dev_am .. et- 3 Rıh _ fare 4 _ Etiopı _ ,ı 
n:ııye ta_ha~m~.ıu yoktu... Demek aşkın kın uze- Ramazan 6 _ Metelik 7 / 
rınde hıçbır nufuzu olamıyordu. kiye 8 _ Şiraz _ dam 9 / 

ı\rkası Var - ebedi. 
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ınce, kumral, güzel olduğu ka- Evet, randevüye gittim. Keşke 
dar sevimli bir kızdı. Be- gitmeseydim... Çi.ınkii o zaman, 

pazar günü buluşacağına sabahtan beri beni mes'ut eden o 
vermışti. Tam bir hafta onu sevimli, o müstesna akdınm kud
sanıye artan bir helecanla reti beni daha çok ihata etti. Ya

dum, onu göreceğim daki- rumdaki sehhar, güzel, fettan bir 
tatlı hulyalarla süsledim ve insandı; belki de başka bir gün 
i içimde yaşattım! bununla, olmaktan büyük bir 

liakikat, tahayytilıimden de haz duyabilirdim amma uzun sa-
kaıade imiş meğer ... En çılgın atlerimi ince, müşfik, belki de 

61~a bile onunla geçirece - biraz toy ve bu toylujundan do
~ saatlerin zevkini tasavvur layı büsbütün cazip ve litif olan 
-oqıemişim. onun yanında geçirmiş olmasay -
llaıbuıu ben çok yaşamış, çok dım. .. 

1111'"'1111
ft görmüı bir erkeğim. Kal- ~iliihtiyar bu iki kadın arasın-
n helecana ve heyecana kan- da bir mukayese yapıyor, onları 

zannediyorum, kendimi yanyana koyuyor ve uzaktakile
ve hiç tadlmamış bir ze\fkle yakmdakini birlikte tetkik edi

abilecek biradam farzetmi - yordum. Hayır, onunla bunun 
OtdUm. arasında dağlar kadar büyük bir 
O geldi ... Pazar sabahı bir kah- fark vardı. O, mağrur bakışlan, 
inde buluştuk. Uzun ince par- zarif tebessi.ımü ve göze hoş gö
h elini geni§ elime bıraktı. rünen hareketleriyle bunu ezi -

Uınral saçları, bahar rüzgarla- yor, 'tüçültüvor ve buna vüksek-
le tel tel titriyor, sevimli genç ten bakıyordu. 

, hayret ve sevinçle dolu 
ı.l'lllllePi' bana emniyetle, itimatla 

umsüyordu. 
O.güni.ı nasıl yapdım? Bir kaç 
ın içine uzun bir ömrü dol-

1"'."A"''U'lııoak. kadar zengin ve coşkun 
ecanlan nasıl sığdırabildim. 

o günün hAtırası bende can
oiarat yapyor. 

....._Sabahtan akpma kadar hiç 
"" feY dUfiınmedem yalnız onun 
b...::- iği saadetle sarhoı olmuş
~; fakat gün kararmağa baf
~ça, ömrümde ilk defa ola -
~ içimde azaba benziyen bir 
'lıtı duymaja bqlamlftım. Bu 
'ttytp ıstırabın sebebi fU idi: O 

saat sekizde bqkabir ka
randevüm vardı ve bu i

isi, sabahtan beri beni mili-
~ bir surette mes'ut eden ka

a hiç benzemiyordu. Bu, üstü 
lefriıif kalbime giden gizli ve 

yolu keşfetmifti; halbuki 
yalnız sinirlerimi sanmakta 
'rdi. 

* * 

* * 
Ne garip, ne anlaşılmaz ve 

karışık insanım ben! Bir 
kaç hafta evel kendisinden bir 
randevü dilendiğim bu mahllık 
bugün bütün cazibesiyle karşım
da durduğu halde içimde ona kar 
şı en hafif bir titreme bile duy
madmı. Hatta, daha tuhafı ona 
biraz da acıdım. Randevumuza 
geldiği için ve bende hiç bir he
yecan uyandırmadığı için ... 

O zaman ne yaptım? Kendimi 
bu acayip vaziyetten kurtarmak., 
mamak için ona karp hürmetkir 
onu da müşkul bir dunıına koy
bir dost tavn takındım. 

-Size keman çalayım mı ha
nniıefendi? 

Ben, bütün memleketin kon.er 
lerine avuç dolusu para verdiği 
artist. hic bir davette, hiç bir top
lantıda keman çalmağa razı ol
mıyan titiz ve hırçın sanatkar, 
san'atimi onun ~nırurunu okşa -
mak vasıtası yaptım. 

Gözlerinde evvell sukutu ha -
va1e benziyen bir acı geçti. 1e>nra 
düşündü. bu teklifimi kendisine 
b6yilk bir iltifat ve saygı nı.ane
sf gibi kabul etti ve sevindi. 

- Çok teşekür ederim üstat ... 
,.~~~.;Z:ek;;i kadın, bendeki gnşık 
... lan, mahtyetlerinı a·mama-

- Gitme, a beni bıratıp ne: 
~ gideceksin? 
rt.. ~kı vardı, kime gidecektim? 
"!'IGan sonra bütün dünyanın ka
~. hatti en baı döndürücü 

güzellikle karpma çıksalar, 
kalbime giden gizli yolu, 

~ız onun ketfedebildiği yolu 
:"'üUIUyacaklardı. Ondan sonra
b bütün kadınlar benim için ya
"ıı ve cazibesilz mahllıklardı. 

Böyle iken onun kollen ara -
•--~ kaçtım, beni bekliyen ö
:""llll kadına gittim. O arkamdan 

_ .. tı--t dolu gözleriyle lfaktı, bak
baktı ..• 

dan, sezmişti. Ve ben çaldım ... 
Belki de ömrümde ilk defa ola -

blitftn 'bebftllıJdt J'al')ıa'llap
ma vererek uzun uzun keman 
çaldım. . 

Karpmda güzel, sehhar bir ka
dın vardı. beni bekliyordu; fakat 
benim gözlerim onu görmüyordu. 
Kemanımdan süzülen melodi ile 
ben uzaklua, bir kır kahvesinde, 
uzun ince parmaklarmı elime bı
rakan kumral bir kıza gitmiştik. 
Onun, bahar rüzglrlariyle tel tel 
da~lan saçlan. gözlerimin içine 
bakarken kalbime giden derin ve 
karışık yola varan nazarlan ve 
dudaklannda temiz, çocuk te
bessümü vardı. 

Ak denizde Baıvekilin Hitabesi Mu"selni Diyor ki: 
(Ba§ı 1 incide) (Bap 1 incide) (Bap 1 incide) 

misini batırmıştır. Regent deniz- ziyle bakmanızı ricaederim. eaemıyece~ımiz talebi geldi. Fa-

Almanyanın Gıda 

Maclcleleri Stoku 

5 

Arnavutluk Harbi 

altısı, 2472 tonilatoluk Citta di "Bu birliği yaratan amiller a- kat hakikatte biz, plütoıkrat, ma
Messina olduiu muhakkak adde- rasmda Şalkevlerinin ve odala- son ve kapitalist dünyaya kareı 
dilen bir İtalyan iaşe gemisini ba- nnın da bulunduğunu söyle- ayaklandı~z 28 Te'1inievvcl 
tırmıştır. Utmost denizaltısı, hi- mekle, bir hakikat ifade ettiğime 1922 tarihindenberi harpteyiz. 
maye altında seyreden bir kafile- kani bulunuyorum. 1939 Eylulünde, harbin arife
ye hücum etmiş ve sekiz bin to- "Sekiz yıllık tecrübelere da- sinde bulunuyorduk. Harbe ta
nilitoluk bir iaşe gemisini tor- yanarak ve beliren yeni yeni ih mamiyle hazsr olmayı bekliye
pillemiştir. BiWıara bu vapurun tiyaçlan göz önüne alınarak ha- mezdik, çünkü tarih bizi bo~azı
kıçmdan su alarak batmakta ol- zırlanmış ve geçen yıl genel baş- mızdan tutarak zorlamıştı. İtal
duğu görülmüşti.ır. Gemi, himaye kanlık dıvanınca tasvip edilmiş ya, muazzam dü'1tlan kuvvetle
gemileri tarafından terkedilmiş- yeni teşkilat ve çalışma talimat- rini atıl bırakmıştır. Fransadan 
tir. nameleri ile bu kurumlar, faali - sonra, bir numaralı dÜ$R18D kalı

Atina 23 (A. A.) - Dün ak
§am neşredilen 119 numaralı 
resmi teblll: 

Giffik§e Azalıyor Mahdut devriye ve topçu fa
aliyeti kaydedilm1stir. Bir kaç e-

N evyork, 23 {A.A.) - Ame- sir aldık. 
rikab iktısatçılar önümüzdeki " 
altı ay içinde Almanyanın başlı- Atina 23 (A. A.) - Umumi: 
ca gıda maddeleri fıkdanı ile kar Emniyet Nezaretinin dünkü res
şılqacağı kanaatindedirler. Zi- mi tebliğinde §Öyle denilmekte
raat Nezareti iktısat mütehassıs- dir: 

Truant denizaltısı, bir düşman yetlerini, yalnız mahdut bir ka- yor ki, bu düşmana karşı son 
kafilesine topları ile hücum etmiş !abalık alabilen kapalı yerler - kan damlasına kadar mücadele 
ve düşmanın iaşe ıemilerinden den geniş meydanlara, büyük edeceğiz. İtalya, daima cok u
birine bir obüs isabet ettirmiştir, topluluklara nakledebilmek, yay zak ve ~üc harpler altına JÜr -
Truant, diğer bir hücum esnasın- mak ve derinleştirmek imkilnına mek mecburiyetinde kalmıştır. 
da bir torpille kafilenin en büyük kavuşmuşlardır. Nizamlı bir hür Harbin ilk dört ayında, düsma
ıemisini batırmıştır. Bu gemi, riyet havasında çalışmak imkl - na çok aiYır darhPlPr in~h-dik. 

lannclan Frederick Strauss'un "Düşman tayyareleri, Preveze
Almanyadaki dahili vaziyet hak- yi bombardıman etmişlerdir. Si
k!nda .~azırla~ğı raporla Ame- vil ahaliden 3 kişi ö!mut ve Nik
nka hükılmetıne J(elen mah~ boli arkeoloji muzesi yıkılmıştır. 
malumat arasında mutabakat go- Mora'nın Garp sahiline de bom
rülmektedir. balar atılmış ise de hasar ye nu-

Bu rapor bilhassa Beyaz Sa- fusça zayiat yoktur. 
rayla milli müdafaa erkAnını * " 
tenvir etmek için yazılmış olup Kahire 23 (A. A.) - Tepede
~~yada yakında yo.klulu len civarında Buzi mıntabsın -
hisaedılecek maddelerin bır Jis- da lngiliz hava kuvvetlenne 
tesini ihtiva etmektedir. ~u.nlar mensup bombardıman tayyarele 
meyanmda et, yajt, vitamınlı S{l- rinin yaptığı muvaffakıyetli bır 
dalar da bulunmak!-&~ ~i .~un- hücum esnasında, depolara ve 
lar ~im~. aıkerlennın doıüşme düşman motörlü. nakliye kollan
kab~!ıyetını ve Alman harp ~- na muazzam huar yapılmıştır. 
nayıınde calışan amelenin ven-

3.5o.o t~nila~ hacmin~e idi. .. nını bulan Türk milletinin ya- Cephe harekatı 
$ımdı tesbıt olunduguna gore. şama şevki, bu evlerden ve oda- Faşi:mnin yeniden fethettiği 

28 Ka~unusani~e battığı. ~ildir~- lardan taşıp meydanlara, tarlal- Libya, daima en mühim strate
l~n Tr1~0!1 denızaltısı, ~.ın se~ız ra, köyler ve sınırlara kadar gi- f ik nokta olarak telakki edilmiş
bın tonılatoluk olmak uzere ıki decektir mahalli ve milli rakıs- tir. 1 Teşrinievvel 1937 tarihi ile 
İt~l~an iaşe g~misini tahrip et- lar ve tllrküler yeni ve güzel te- 31 Kanunusani 1941 tarihi ara-

mini muhafaza edebilmesi i~in .-ls• tan-•b•uJ_Le_v·--·m_Amir ___ .. 
~k liKumlu sayılmaktac:hr. Mez -

mıştır. .. •• •. rennümler ve lrişadlarla birleşe- sında, Libyada 14 binden fazla 
Brest unune hücum rek Türk başlarını ve gönüllerini subay ve 356 binden fazla er 

Londra, 23 (A. A.) - Hava ne- ilerlemeğe, kaynaşmağa götüre - gönderilmiş ve burada biri be-
zaretinin bugün öğleden sonra cektir. şinci, diğeri onuncu olmak üze- kur rapor bu fıkdanı. tqiliz ab- liğinden Verilen: Harici 

lokası ile Alınan istihsalinin a- Askeri Kıtaatı binlan 
zalmış olmasına ve harp için ha-
zırlanmış olan ihtiyatların tü - Beher çiftine tahmin edil~11 
kendi~ine atfetmektedir. 6 lira olan 40,000 çift kundura 

neşrettiği tebliğ: Bu gece, İngiliz Halkevlerinde faaliyet re iki ordu teşkil edilmiştir. Lib-
hava kuvvetlerine menS\lP bom- yaya en son modelde ve her çap-
bardıman tayyarelerinden mürek "Aziz arkadaşlarım, ta 1.900 top, 15.000 makineli 
kep küçük bir grup düşmanın 11Bu büyük birlik ve dirlik ha- tüfek, 11 milyon top mermisi, 
Brest'teki deniz üssüne hucum vası içinde, partiden istedikleri bir milyardan fazla fişek, 24 bin 
etmiştir. Tayyarelerimizin hepsi yardımı görmelerine rağmen sırf ton elbise, 759 silahlı araba ve

------------kapalı zarfla münakasaya kon-
muştur. İhaleli 3 3/941 Paur
tesi günü saat 11 de Ankarada 
M. M. V. Satın alına komisyo -
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 
13,250 liradır. Şartnamesi 12 U
raya komisyondan alınır. Talip. 
lerin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplannı ihale saatinden bir 
pAt ovvol 'ltomisvona vermeleri. 

KISA HABERLER 
dönmüştür. Sahil muhafaza ser- bir takım küçük engeller yüzün- saire de gönderildi. Bu rakam - s. BUSY ADA: 
visine mensup bir tayyaremiz den bocalayan evler ve odalar lar isbat ediyor ki, hazırlrk iti -
dün, gündüz yaptı~ bir kefil u- oldujunu, ÇalıfDlazlarsa isimle- nalı olarak yapılmıştır. İmpara- e Mo.kova, 23 (A.A.) - ,.euter: 
çuşundan dönme~tir. riyle size haber vereceğimi, ge- torlukta takviye almaktan ümit- KomDnlet partlat merkez komıteeınt" 

Cuma geceai yapılan çen sene söylemiştim. Memnuni- siz bir halde çaI"pıfll'llakta olan yeni Azalan aruında 8ovyetlerln 
-L·-•-- yetle söyliyebilirim ki otuzdan askerler, himen çok uzakta, fa- Berlln BDyOk Elçlal Dekanozof ııe 
UAWNUT fazla olan bu ev ve ~aların sa- kat kalbimizin en yakındadır. fflnlanda Kal'911 eyaleti 8ovyet cu .... 

~ndr.a~ 23 (A. A.) -:-C~ ıe- yısı üçe kadar inmiştir. Bunla • g Kinunuevvelde, bizim hare- hurlyetl Relll Kualnen bulunmakta· 
cesı İngılız tayyarelerı Wilhelm- nn da küçük yerlerde ol.duırn ..... u ketimizden bir k..,. "'"n evvel vu- dır, Lltvtnof'dan baıka U9 faal lza h & .... • -. ,._ ile dlJrt ihtiyat lza komiteden •ka· 
s ayen'den Brest'e .kad~r Alman bilhassa işaret ederek isimleri- kua ıelen ve düşmanı Bingaziye nlmıflardır. 
sahillerıyle Alman ışgalı altında- ni bana bağışlamanızı rıt'a ed&- ızetiren muharebe başladı. Bız, Parti kongreel, kimya, aakert leva· 
ki sahilde muhtelif nokta~ra m~- ceğim. Umit ederim ki, bu ça- riyak:,- fnızilizler gibi, yalan söy- zam, deniz ticareti, nehir mDnaka•ltı, 
va!fakıyetle taar~~z etmışl~!d.~r. bşma senesinde onlar da diğer }emiyoruz. Şiddetle ve bazan te- balıkçılık ve elektrik aanayl komi· 
Wılhelmshaven uzerine buyü.k arkadaşlarının hizalanna gele- hevvürle mukavemet ettik. Biz. Mrlerlne ihtarda bulunarak vazlfele· 
çapta bombalar atılmış ve müt- cek ve boş kalan yerlerini ala- daima hakiJr~•i söyliyeceliz ve rlnl iyi yapmadıklan takdirde. parti· 
hiş bir yangın zuhur etmiştir. caklardn. her türlü tahrifierden ·istinkaf e- nln merkez komltealnden lhrac edl· 

Garbi Rhur'un · 00·1 ele · . l h d' 1 · ı-kıerını btıdlrmıttır. smaı g nn "Sırası gelmişken tekrar ışa- deceğiz. _Bu soı;ı a! an!l .8 ı~e en MACARISTANDA: 
de de taan:ızlar yapılmıştır. ret etmek i&terim ki, Halkevin- ancak kınimizı bılemıştır kı, bu _ . 

lnoUten üzerinde de veya odasında binadan ve büt- da fü.,nmlu hir seydir. e Budap.,te, il (A.A.) - auıar 
Londra, 23 (A. A.) - İngiliz çeden evvel, asıl faaliyet imllini Yunaniatan ve biz albnda kalan arazideki hallan tahıl· 

hava ve dahili nezaretlerinın pa- bu vasıta ile halkın yeti.......-i da- Balkanlarda İn 'liz kalesi yealne memur edilen kornlayon tara· 

(1954 - 1135) • Beher kilosu 18 kuruştan 
250,000 kilo sıtır eti kapalı zarf
la eksiltmeye ko~. Tuta
n 45,000 lira, ilk teminatı 33'75 
liradır. Evsaf ve şartn~l ko
misyonda ıörülür. İhalesi '1 13/ 
941 Cuma günü saat 16 da Kars
da aSkeri satın alına komisyo -
nunda yapılacaktır. Taliplerin 
kanuıni vesikalariyle teklif mek
tuplannı ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona ıelmeleri. ,...-- • sonİn S{l • tında nn .. redllen r•porıara ga,.. 822 

zar sabahı tebllii: Dün, J(eCe ba• vasına inanmış ve bunun heyeca- Yunanistandı. ve ıdliz 2arantı- ev yalalmıftır. ffakat auıardan en ço1c 
sarken bJr düıman tayyaresi, J.. nmı dUymUf bir zümren' işi ele sinden vaz l(eCmek lstemlyen Yu- zarar ıısren aoıı kuab-ndan henOz 
koçyanın timali earklainde bir sa- alması tefkll ;der. Bu zumre i- nanistan olmustur. BUllB karşı rapor 11.arnemlftlr. Haura utrıyan Adet 
bil şehrine btmbller a\mqtır. Ha le, bilhufa lclare Amiri mualli- koymak lflzwnlu id,I ve bu nokta- evler 1,400 •U ltulmaıctadlr. 

(l O .. tl - J 238) 

* 
ar azdır, telefat yoktur. ~ mi, doktoru, mülıendisl ve tek- da bfltiln mesul ukert unsurlar UZA!\ "AKK'l'A: 
pek az düpnan faaliyeti olmUf - nisyeni ile hayatlarını elelen bu müttehit bulunmustur. Arnavut
tur. Gece bastıktan biraz sonra millet ve devlet hizmetine vak- luktaki İtalyan askerleri muhte- • Tokyo, 13 (A.A.) - Vunnan •· 
şarki lngilterede bir çok nokta- fetmi• bütün vatand&•larımm şem bir tarzda hareket etmişler yaletınln merkezi Kunnlgge dllrt de· 
Iar bo b 1ar tılın t B -s -s nlz tayyareal hUcum ederek aakert 

a m a a 11 ır. azı kasdediyorum. Halkevlerimizden ve efsanevi mahiyette san ve şe- hedefleri bombardıman etmı1ıerdlr. 
hasar vardır. bazılarının, bütçe işinde hala tat- ref sayfaları yazmışlardır. Bütün oıııer Japon tayyırelerı de &ılvln 

Afrika Harbi min edici bir mtizama kavuşma- dünıvayı haynn bıraJmu'1anlu'. neltl'I mmtaknlna ve a11rma yol11 i· 
Kahire, 2S (A.A.) _ .. ~ chklatUıı göiiiHdde ~teyim Yunan zayiab çok ~il'-. awffta M'lhlm ltlr k6pr0y• hlJcum 

tebliği,, : Cenubi Afrika birliAi Ha~evine ve odasına yardın;ı ~t: Yakında ilkbahar •lecektir ve et1111fl81'dlr. au hOoumlar netlcealnde 
hava kuvvetlerine mensup bom- menın yukanda saydığım bılgilı mevsimin istediği gibi güzel ~y- bUyUk haear vukua 11eımlplr. 
bardıman tayyareleri Brava'nm zümreler için başta gelen vazi- ler gelecektir. • Londra, 2a (A.A,) -

1121 anı· 
Cenubu Garbisindeki 'mıntakada felerden biri olduğunu tekraı fnıdliz kı-1olan da a~rdır. t~ fana menaup gençlerin dOn ukerflk 

' h ı B . ' d ·1· 1 . u.'=' b' k"~ yıa' t ver kayıtları yapılmıftır. Bunlann mO· 
al~aktan uçarak düeman askeri atır atırım. U münasebet e ~ Ji?l ız erm m.ı ın ı~ ~ .. - hl111 bir kıamı bahriye hava fllolann· 
tahaşşütlerini ~tli surette Halkevleri ile odalanna, bütçe diklerini söylemek gülunçtur. da pilot ve mU .. hlt olmak latedlk••· 
bombardıman etm1ş ve mitral- işlerinde hiü:Umet daireleri ka- Tarantoda'lberi. harı> hadisel~ rlnl blldlrm .. lercllr. Diler lt8f •naf 
yöz ateşine tutmuştur. M~a - dar titiz ve tertibli olmalarını ri bizim aleyhirıtize vukua ıelnıış daha anOmOzcleld .,., ay zarfında 
Moyale n:ımtakasında bir kamp tavsiye ederim. tir. Bu daima böyle olmuş, fakat kaydedll-kdr. Bu k•yıtıar iki 11111 

100 Küçük bakır kazan. 
20 Büyük bakır kazan. 

450 Bakır karavana. 
Yukandayazıb bakır kaplar 

pazarlıkla sabn alınacakbr. !ha
lesi 28 2/941 Cwu. gunü saşt 
15,30 da Izmlr Lv. Amlrliil sa
bn alma komla~onunda )'apıla
caktır. Kazan1ann yanlarına a
it bakırlarla karavananın bakır
lan ciheti askeriyeden verile
cektir. Şartnamesi komisyona 
görülür. Hepsinin tahmin tutn 
n 5565 liradır. Takarrür edeceli 
fiat Uz.erinden % 15 kati temi
nat alınacaktır. Taliplerin belli 
ypiH• 1r'""'lisyona gelmelerL 

ta bombalamnıstır. "Aziz arkad8flarım, nihayetinde Roma, Kartacayı tah yonluk bir yekOna taall01' etlllekte· 

Dün bildirllditi veçhlle, Mu.. "Milli Şefimizin ve partimizin rip ederek dünya haritasından sil- dır. * 
savva tayyare meydanına Cenu- gösterdiği yolda, yılmadan ve yo miştir. Yeniden hız almak lruv- İTALYADA: • Beher kilosuna 18,5 kuruf fiat 
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bi Afrika avcı tayyareleri ta"'a- nılınadan çalışan, millete ve va- vetimiz, muazzamdır. Esas nihai e Roma, 21 (A.A.) - atetanı: 13 h • il 200 
fmd 1 h .. t' ; if ed"lec bo muharebedir. ve zafer mutlak su- ta mın ed en ton un pazar-

an yapı an ucum ne ıcesın- tana karp a ı ek rcun, rette mu"emmendı'r. İn-'ltere. "a- Uncu Alfonaun aıhhl vaziyeti vah•· lıkla satın alınacaktır. ihalesi 
de, inşaat arasında y~ c;ı- yalnız mutat günlük ve resmt ça- .,.. ,. metini muhafaza etmekle beraber, 4 31941 günü saat lO da Erzu-
kan~. lışmalarla ödenmiyeceğini fahri lip jlelemez. aabık hOkOmdar, henOz melekata ak· rumda askeri satın alma komıs-

Buria'da İD«iliz hava kuvvet- millet hizmetlerine yiiksiınme - Almanga ile beraber llyealne uhlptlr. yonunda yapılacaktır. Tahmin 
Meras!mln Tafsilat. lerine mensup bombardıman tay den bir çok saatler ayırmak li- Her ne olursa olsun .. ttatya, so- talyan milletine hitap etmek is- tutan 37,000 lira kat'i teminab 

(Bap 1 incide) yareleri, eehrln ıtarkmda mevzi- znn geldiiini takdir ile bu uğur- nuna kadar Almanya ıle beraber tedim. Fqist Iı.lyan milleti za- 5550 liradır. Evsaf ve prtııamesi 
Japon Gemleri 

(Bap 1 incide) leri mitralyöz ateşine tutmuş - da bütün kudret ve kabiliYf:tini yürüyecektir. Bu, asrımızda ken fere JAyiktir ve zaferi elde ede- komıayonda görülür. Taliplerın 
'"Bn pç bir kaç haftaya kadar tur. Bunu, Eminönü Halkevi re- lardır. sarfeclen Halkevlerini huzuru - di d~~al~nnı vu~~ı mukad- cektir, çünkü ltalyan milleti, ken belli vakitte komisyona gelmele-

lıer. türlıi fevkalide hallere kar- ili Ya_vuz Abadan'm nutku ta _ Şimdi öıt'enildiıtne j(Öre, Bin- nuzc:la sevgi ve fülufn duygula- dar ıkı n;ııl~et. ve ıkı ınkılio a- disinden talep edilen fedaklr- ri. 1990 • 1368 
il lroymaya hazır bulW>acatız, A· kip etmiştir. gazinin Cenubunda Brava civa- n ile selimlamayı vazife bili - rasında ~ır ıttıf~tır. İki ordu a- lıklara misal teşkil edecek bir • 
~tralyalılar aylarca yetecek Vail ve belediye reisi, ev reisi- nnda 19 Şubatta AVUltralya av- rim. rasıı;td~kı iş~ir~. arka~aslık ye vekarla t.ahammul etmektedir.!- Beher kilosuna 19 k\U'Uf fiat 
~ külliyetli mabeme getir- nin konferansını dinledikten son- cı filolan ile Alman Junkers - '' samımıyet uzenne muessestır. uf . ladil b' ulh tahm' edil 490 allı 
~." ra "Aaeilr+a• Halkevine aitmhı o- 87 ve Mes. 110 tayyareleri ara· Almanlar biliyorlar ki İtalya. i- tayanın erı, ır s o- ın en ton çuv un 

-r--1 • ,, smda vukua l(elen muharebe ne- e-L.acla G • lk ki milyon askerin ve çok büvük lacaktır.,, • • pazarlıkla eksiltmeye konnıu17 
lluırlıklarm muvaffakıyetin- rada yapılan ~asimde de hazır ticesincle bir Jımken ve bir Mes- ~Y' • 9 n tayyare ve topçu bvvetlerhin Romanın tekzibi tur. Ihalesı 3 3 941 Pazartesı 

tlı bahseden General Bennett, bulunmU§tUr. sel'!lf'lnniftt bılı'l'fn .-dflmi«tir. c:a.p l lneide) yükünü çekiyor. Alman askerleri Roma 23 (A A) _ Bazı ec- gunü saat 15 de Erztncanda as-
~yalı kuvvetlerinin ıürat- Yıl dönümü bayramı, bütün Şarit Alriluldail luırp nin Sicilyada ve Libyada hattı nebi ıaZeteleri. · MıİsaolininiJl fi- keri satın alma konuıyonunda 

:tı4 icap eden mahellere yerlefti- balkevlerinde evvelce hazırlanan Hartum, 2S (A.A.) _ Buraya bir halde yapılaok böyle bir ha- ruareketleri, tamamen mükemmel- mall Afrikadald ltalyan ordUIU- yaptlac~tır. T~ tutan 
~ Uderini ve şilndien ite bq- program dairetlinde kUtlanUUf • gelen IOD haberlere .c;re, düt- reket, Akdenbin '8rk havzası - dir ve kuwetll bir orduya ve nlJe- ne prtlarla ispanya l'asma &3,lOO lira ilk teminatı ~9o:5 li· 

11rlarını UAve etmi§tir. tır. Bu münalebetle temsiller ve- mm Soma mıntakasında cere- mn emniyetini vahim aırette tuwetli bir millete liyiktir. geçebilecetlni öjrenmek üzere ~· .. ~~ komıayoncla 
Amerllra elklrı rilmif, muhtelif ejlenceler tertip yan eden şiddetli bir muharebe- tehdit edebilir. Almanyanın harp kudreti aZal- Marepl Petain'e General Franco ~o~lur. Tali~rm. belli vakitte 

olunmuş, spor musabakalar1 ya- de 150 ölü verdikten 90nra ~ Şimdilik, SeJAnik De Girit a- mamış, fakat fazlalaşmıştır. Al- vasıtaliyle bir mektup ,Onderdi- om,RVnnA sre ele~994 _ 1372 
"11uunigealne göre Uzak pılmı§tır. kilmiştir. Bu muharebe fnnliz. rumdald B.ce denizi. hiQbir iz'a- manyanın lnunca zayiatı ve mad- linl yazmıflardır. 

Gece de bütün Halkevlerinde ter ve Habeş vatanperverlerin - ca uğramadan İtalyadan tecrit di zayiatı asgartdir. SaWıiyetli Roma mahfillerin- • 
Şark vazi11etl mÜlamel'eler verilmiftir. Emi- den mürekkep bir devriye kolu eclilmit ve OnUdada üzerinde ha- Kumanda, basit bir neferlikten de kat'i olarak beyan ediliyor ki. 4ooo adet kayıt yular bafbjı 

lfeyyork 23 (A. A.) _ Gallup nönü Halkevtııde "~det perde- t1e bunlara hilcum eden adetçe rekAtta bulunan İıı«iliz hava başlıyarak milletine inkıllpçı bir bu neviden hiç bir mesaj Muuo- pazarlıkla satın alınacaktır. Iha~ 
'"8t!tüsü Amerika efkin umumi il,, Beyoilu Halkevinde "Tırtıl- cok üstün düşman askeri arasın- kuvvetlerinin hlkimiyeti altın • hız vermiş olan Führer'ln kuv- ltni tarafından Maresal Petain'e lesi 27 /2 941 ~ü saat 15 4• 
>'tat aruında u,,.a. Şarktaki va- Jar,, ve "Erkek kukla,, piyesleri, da cereyan etmiştir. İn«fliz za- dadır. Fakat, Selinik'ten hare- vetli e~dedtr.,, Alın .cönderilmemlştir. Şu cihet te Konyada asken satın alma komıa 
~ -..,. Usk"dar Halk · d "P de- yiatı hafiftir. • ket edecek kuvvetli bir hava fi- ~UllOlini bundan 10nra an tasrih ediliyor ki. fimali Afrika- yonunda yapılacaktır. Tahmin 
J!e.tin muhtemel inldtafı hak- u . ~ın e ara Gallabat mıntakasmda tn«Uiz losu, Ege Ü7.erinde hava hiki- silihlannın Incillz aiWıW1ha daki ttalvan kıtalarmın İspanyol bedeli 700 k~ştur. p~~tan 
~bir anket yapmıftır. Ens- lisi,,. ko~ı. muvaffakıyetle kıtalan hilA mayin tarlalannı miyetlni alabilir ve Sicilya'dan tefevvukundan, Şarki Avrupa. Jl'asına ~eçmesi farazivesi tama- sonra takarrur edecek fıat me-
~Unün, aord\lju birinci ıual temeil edilmi§ür. temizlemekle meşıuldür. hareket eden hava filoları ile it- nın tamamen Iiıgiltere aleyhınde miyle asılsı7.dır. Cünkü şimall rinden % ~5 teminat alma~ak~ 

Ur: Bütün Halkevleri yeni yıl fa- Eritre ve Murmask cephele- J>irliJi halinde Akdeırıizin sark oldu~~ .ve fngillz ablokası • Afrikada İtalyanın askeri vaziye- Şartnamesı komısyonda gorülur. 
''Birlefik Amerika devletleri - aliy!tler~in programını tesbit rinde kayda de~er bir şey olma- havzasını ciddt surette tehdit e- nm hıç bır 1.§e yaramadığından ti her türlü tehlikeyi müstebat Taliplerin ~ili vakitte komisyo. 
~ Japonyayı Holanda Hindis- etmışlerdır. Yakında açacakları mışt'"· rfebilir. ~hsetmlf ve mihver ~evle~leri - kılmakta ve hattl nikbin tahmin- na gelmelen. 
~ ile Singapur'u zaptetmek - sergilerde geçen senenin mesaisi- Jtalyan re.,,.ı telJU;t nın maneviyatının .~gilzlenn ma leri mucip olmaktadır. (1 '188 - 1339) 
~ menetınesi icap ettijine ka- hakkında grafikler, bl'OfÜrler ve .. ne'Yiyatından tıstün oldujunu 
... ıntstniz?,. tablolar tefhir edeceklerdir. Mın- Roma, 23 (A. A.) - ltalyan Avusturalya Başvekilinin IÖyledikten 10nra nutkuna de - İstanbul Emniyet Müdürlüjünden: 

8u IUa1e -1\....:ııe 56 evet yu" zde takalanndaki münevverlerle tebliği,, : Shnall Afrikada kara Radyodaki Nutku vamla demiftir ki: Mildilriyetimlz ~ lmirlerl için 13 takan maa kordon .-mt el-
~... ;;, - • uhtelif to lant 1ar rak f cephesinde kayda deler bir '8V "ltalya, lngiltere ile boy ö~ blse ile 13 adet kasket ve 13 çlft foün ,.aptınlmaıı açık ekslltm97e ko-
~bayır cevabı verilnılftir. Re- m . P 1 yapa a- yoktur. Londra 23 (A. A.) - Hilen ln- meğe cesaret ettiğinden doJayı nulmuttur. Bir takım maa kordon resmi elbise Ue bir adet kasket ve bir t lftirak edenlerin yüzde 20 ıi ~ptle~m daha verimli ohm:_sı Alman ta:vv~~leri ~-~i Jt. gilterede bulunan Avustralya gunır duymaktadır. Milletler, çift fotlnin muhammen tiatı f3 Uradar. Eks itme 11.3.IMl sah IOnO saat 
..bQ larih bir cevap vermiyerek lçm yenı kararlar vereceklerdir. man~a.nndan bırınde bır dusman Bapekili Menzies, bu akşam cesaret edebilmekle büyürler. 15 de mudüriyetlıniz binası içinde yapdacaktD'. Taliplerin aynı tin ve 
dhL~UIUStab,,!:~~~~ .. _ buln" - -- _ aemısıne bombalar isabet ettir- radyoda lngiliz milletine hitaben Mihveri mail ... ..,... iflll'ıb • mildilrl)'etimiz binasında kurulu komia)tona tartname:ri ılkmek 
~ &AAM....,...n .. &&- mittir. 21 . Şu~tta da.. d~şm~~ beyanatta bulunmuş ve demiştir giliz ordUlarinl8 tı•-.wa .et- için de S. 1 mUdilrlOIQne müracaııtlcl. (1190) 

lkınct sual tudur: Darlan Parise Gidecek üslerine, bir limana mueMll' hu- ki: meler! ~ıvfI_,... IAmu lstanbul 'Elektrik, Tramva)' ve Tünel 
"Amerikanın. zaruret hAfl1 ol- Londra, 23 <A. A.) - İsviçre cuz=c:~:d~harete- Harplerin en mukaddesi olan ~bir In,WZ hiç bir zaman dü- İfletmeleri Umum Müdürlüğünden· 
~ takdirde Hoı.nda Hinclis- radyosu Vichy'den 'aldılı bir ha- ti tard Ataa. Cuba'da bir mo • bu harpte siZlnle beraberiz. Can. ~emlftir. Amerilla1 Birlept 

r::"RI ile Sinaapur'un Japonya- bere atfen Amiral Darlan'ın bu törlü kolun 111iaarruzu püşkürtül- mal, azim, her neye malik ~k. Dev~in m~aba-•l, bir d• ı - Muhammed bedeli noo Un tutan 2950 metre bam bordil 
C9çmemesi ~ ltu menı!eket- "6n tekra1' Paris'e ıtdece.lini bil- :r.~- Afetin kaaznılm11ına ve dunya mokruı ol.mat hülyasına ve bun mektupla teklif tatemek IUNUle •tın alınacaktır. 

s..__barp etmesi 1'JDD ıeldigine dirmektedir. Bu seyahatte; mak· mİ>Ü';;an tayyareleri Goaiam- için ~uldanm!Zl!1 i~de yap.- dan bafka, mihverin Amerikaya u~ =:~·UHl puartesl ıünü saat 
15 

de Metro hanmm 
5 

inci 

~ mUIUDuz?,, sat Pariste'ki Fransız mahfilleri da birçok hasar hUlul• ret~ yacaklen. dlha iyı ve daha adıl karşı bir bilemnuna ~Y~- 1 _ Muvakkat teminat sn.5o UradD". 
~~~ suale verilen cevaplann ve lşj(al makamlan ile sıkı ve da- terdir. Bir tahtelbahirimiz At - b~ ~~ açı1!"uına kadar, si- t~dır. Amerikanın istilası, IÜ- 4 - isteklilerin parasız olarak verilmekte uuu.ı ........... _, ,., ••• 
~"iCGe 39'u müsbet, yüzde 46 sı iıni bir teması muhafaza etmek- lantikte bir düeman sarnıç va- zın ıçm ve sizin. y~ı. başınızda lunç bir. fantazidir. .. _ zımdan almalan ve kanuni veslkalan ve muvakkat temınatlan ile 14n 

1 
vüme 15 $İ. kararsızdır. ten ibarettir. purunu batırmıştır. çalışmağa hasredilmıştır. Sizlerın vasıtanızla 1'utun 1- edilen g(ln ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (1378) 
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Tip : 915 x 
ı=-hllips'in iftiharla takdim 

ettlOi emsalsiz bir 
radyo taheserldir. 
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Tip: 531 A \IC U 
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1115LI CIOROl.MEJd$ IATARYAU Bil 
UOVO HUIKASI 
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Tip: 717 A ve l 
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CUYAlllA CAU$1R CIBI IANDUIAIO 
11Cııuu11L ılı IAD\O 
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~ 
Bu fevkalade neticeyi size temin 
eden 1941 Modeli PH ILI PS Radvo. 
landır. 

P.~J!.LIPS,_ radyo senayiinde •ve piyasamızda misli 
gorulmemış derecede zengin, muhtelif 14 modellik 
radyo ahizeler serisini emrinize amade bulundur· 
maktadır. 

~--
194-1 Philips ·ahlzetcrf tcknitc~lıa..qnda, neşriyatı alışta, cettyıın ~mmınaır ~ !!UTtn:' ycre 
bir hamle ifade ediror. fevkalAde cekemmül ectlnlmls dugmc tenlb:ıtı sayesinde.. bir dugmeye 
basmakla i tenilen istasyon gayet sarih ve purüısüz. olarak alınabılmcktedir. ~Tlconal. çeliginden 
mamul oparlörler ile ~es hu Slı>iyeti razlafo~tınlmışıır. Philip,.,'in )'Cnı ıcadı çok idareli -Miniwatt.U 
lamb:ılan sayesinde cereyan sarfiyatından pek bıiyuk bir warrur temın edılmiştir. iEn kıymeıll 
tahtad.ın m:ımul. elle cılal:ınmış möbleleri modem sul'ln en unr. en güz.ti birer numuncsıdır. 
Philips fabrikalan bu sene şimdiye kadar mbli ı:orülmemiş zengın çeşitlerle her ke!eye, her 
ze~·ke uygun ve· en muşkülpcsentlcri. en citiz.leri bile tatmin edecek radyolar ~erislnı herkesin 
intihabına uı~der. Hıiyiık san"at şaheserleri surekli, yorucu bir çalışmadan dogdugu ı;ibi bu senenin 
Philipı rıdyolan Ja.. en maruf teknisyenlerin sürekli, yorucu ugrasnıaları saye51ndc bô)·le gerek 
&Clı;il. gerek Ulite itib:ırilc lu~umız bir mülcmmcliyet edinmis bulunuyor. 

&.lllODYllE llSTUll&.1 CAUŞA!I LQQ 
llR IAOYO 

ID411UI OlOLICU UD•ll NO~U 111 
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1941 
MODEL 

. AKÜMÜLATÖRLÜ 
~ Eşsiz ·ra dyolarımız 

Tip: 763 A 
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•On•AYI~ U MtTlMADI crttAlfU 
ÇALIJAN zolr 111 A~IU 

AMZllllAY1 ıılU! AUll IATARYAU 
1111 ANIU 

Tll,Oll&l Of41t\.6tıOU: acıctıuru 
01'0 .. 4Tlll 111 I AOTO 

Tip : 433 A ve C 
fOkSU vulıul OOUL ıl• AlllZI 

Tip : 81 4 8 

lnu 11.111\1 l'IL ln'lll AllOMOl.ATO•· 
Ll ÇAU$All 111 llADYO 
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HOLANTSE BANK - ÜNİ N. v 
IS TANBUL ŞUB E S f 

GALATA : KARAKÖV PALAS 

AJANSI : MEYDANCIK, ALALEMCl HA"' ... 
BÜTÜN BANKA MUAMELELERİ 

KASA I CAR I .... 

senedenberi İsviçrede başı 
tutan : 

M AR V i N· 
Saati Kadın - Erkek - Kol 

Cep-Yüzük 

Osman Şakar ve Şki . 
Müesse esinde 

6 T A S İ TT E 
satılır. 

Galata: Bankalar Cad. 47 /59 
Tel : 413i8 

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

SAADET ERGÜN 
KEMAN, KANUN KLARNET 

270413 No • GÜL AÇILM ış BÜL BÜLE (Beste : Ferrur. 
• SABAH OL DU SERiNDiR Arsunar) 

NEDiME BIRSES 
KEl\1AN, KANUN. KLARNET, UT 

270414 No. YEŞiL YAPR.~K ARAS INDA - Halk şarkısı 
• MA DEM GUZEL BENDE - Halk şarkısı 

VASFiYE, SULHiYE, ZÜBIDE 
CURA, DARBUKA, ZiL 

270417 No: Z ÜR IYE MIN GÜYÜMLERI - Dilğün havası 
KABEN IN DALLARI - Düğün havası 

Derleyen: SADi YAVER ATAMAN 
l70418 No • BEN YARiME K~LE ALTIN DA- Düğün havası 
• • SARI KIZIN AYAGIN DA YEMENl-Dilğün hava 

' • 

MERKEZt ı KÜ RAS A O. 
,---..~ 

ŞUBELERi ı AMSTERDAM - ROTTEROAM - BUENOS AIRES 

Beyazıt: Üniversite Cad. 28 
Kadıköy: İskele Cad. 33/2 1 

" Derleyen : SADİ YA VER ATAMAN , 

CAAACAS,- MARACAIBO - HAIFA - WILLEMSTAO • ORANJESTA O 

AIO OE JANEIRO • SANTOS • SAO PAUL() Sahip ve Neşriyat müdürü Emin 

UZMAN, Gazetecilik n Neşriyat 

T. L. Ş. TAN l\fatban~ı 

--
Hayriye Lisesi Müdürlüğünden: 

3 ncü Taksit l Martta başlıyacağından Martın 10 ncu gü
ni.ine kadar taksitlerini vezneye yatırmryan talebenin mektep· 
lı:ı a1fı.kası kesilccei!i ilan olwıur. 
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Baş, Diş Ağrılan. Nezle, Kırgınlik ve Üşiimektcn 
Mütevellit Bütün İstırapların Başlamasile 

Beraber Aklınıza gelen İlk İsim Olmahdır. 

Mideyi Bozmadan, Kalb ve 

Böbre k lere Dokunmadan 

-

1
- - ·- •••••••••••••••••••••n ••••••••" •••-• .. ••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••--••••• 

En Seri Tesir, En Kat'i Net· e 
ı .................................................... - ...................... .__...__... 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 
ve her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

Ber yemekten sonra ıflnde uç defa muntazaman 
dişlerini..d fırÇ9layuıız. 

- - - -- ·_ -- - 1 ·~ - • L"'° -- .: -' , . - !~~' 
, __________________________ _ 

1 Hukuk İlmini Y a vma 
Kurumundan: 

Beynelmilel şöhreti haiz, Paris Üniversitesi profesörlerinden 
GASTO:S JEZE'in 

iDARE HUKUKUNUN UiJJUnII PRENSiPLERi 
Adlı ve 2546 sahife tutan beş ciltlik eseri 

Siyasal Bilgiler Okulu Profesörlerinden İBRAHiM ALf ER
BERK tarafından dilimize çe\rri1miş ve Kurumumuza hediye 
edilmiştir. Kurumumuzca gene beş cilt olarak neşredilmek ü
zere eserin tab'ına başlanmıştır. Bu ciltlerin dört bin sahife 
tutacağı tahmin edilmek"iedir. Beş cilt. simdidcn abone kay
dolunanlara on üc liraya verilecek ve her cildin nesrinde a
bonelere postn parası Kuruma ait olmak üzere yalnız cilt 
oarası tediyeli olarak ı?Önderi1ecektir. Ciltlerin perakende 
fiatlan formasına göre değişecek ve bizzarure abone bedelin
cien yüksek olacaktır. Abone olacakların aşağıdaki kuponu 
rfolrlıır.ın·11k ~ıh.ı:ıt J Q41 !':Onuna k;ını:n· 17nnıi1>rnıPleri Hizımdır. 

Kupon : 

Matbaa 
Posta kutusu 44, Anknrn 

Hukuk lımtnl Yayma Kurumunu 1 

İdare hukukunun umumt prPnslpleri adlı eserin tamamına ilAn e-
dilen şartlar dahilinde abone kn.tdedllmekliJ!imi rica ederim. 1 
Adı ve soyadı: . . . . • • • • . . • • • Imza 
l\leslek ·ve vazife: • • • • • • • • • • • · · • • • • • • 
Adres: ................•.•• 

Dünyanın En Mükemmel Diş Macunudur. 

ı·ımı.ı;..n;q.ıırııeı ti•ıtı,1ıı,11ı,,ızt:uımm 
.ııutıummeıı ueO<u ı.3J, ıv •"" .ı .. o •• ııı ( Yuz otuz oe.ş bın yedi yı. 

do1<san sekiz lira doksan beş kur•ış) 40537 adet diri hat kayın travers 
J 0/311941 Pazartesi gilnil saat 15.3U da kapalı zarf usulu ile Ankaradtı 
İdare binasında satın nlmacakur. 

Bu ışe girmek isUyenlerin 8039.95 (Sek!ı bin otuz. dokuz lira dolc
san beş kuruş) liralık muıakkat teınınat ile kanunun tayın ettığl vesika
ları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar Komısyon Reisliğine ver
meleri IAzımdır. • 

Şartnameler parasız. olarak Ankaradn Malzeme dalrcslnden. Haydar-
pnşnda Tesellüm ve Sevk Şefliğin len dağıtılacaktır. .(1328) 

• 
DIŞ MACUNU 

Ağızdaki mikropları temizler, dişlerin ~ıh· 

hatı nı m uhafaza eder. 

1-ter yerde O E N T O L diş macununu cırayınır. 


