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. . Nam •• Vekili ,..,..._ 
iki doat ve müttefik devletin Ha rıcı,.e 

AnkaraMülikahnın 

Resmi Tebliğ 
iki HükUmet, Türk - lngiliz lttif akına Tam 

Bağlılıklarını Müşahede Ettiler 
Beynelmil~I Vaziyet Mütalaa Edildi, iki Devletin Müşterek t~enfaatların ı Yakından 

Alakadar Eden Balkan Meseleleri Hususi Bir Dikkat Mevzuu Oldu 

iki Hükumet Bütün Bu Meseleler Hakkındaki Siyasetlerinde 
Tam Mutabakatlarını Gördü l er 

Ankara, 28 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Ankaraya, 26 ıubat 1941 tarihinde, resmi 

ziyaretle gelen Büyük Britanya Hariciye Na
ıen Ekselans Anthony Eden ve imparatorluk 
Genel Kurmay Baıkanı General Sir John Dill, 
Türkiye Reisicümhuru tarafından kabul buyu
rulmuılar ve Baıvekil Dr. Refik Saydam, Ha-

riciye Vekili Şükrü Sarac;oğlu ve Genel Kur
may Baıkanı Mareıal Fevzi Çakmak ile gö
rüımüılerdir. 

iki hükumet Tün - lngiliı ittifakını tam bağ-
lılıklann ı müıahede etmiılerdir. , 

Bugünkü beynelmilel vaıiyet her cihetten 
mütalaa edilmi11 Türkiye ve Büyük Britanyanın 

müıterek menfaatlerini yakındın ı1akadır 

eden Balkan meseleleri hususi bir dikkat mev
zuu olmuıtur. 

f ki hükumet bütün meseleler hakkındaki si
yasetlerinde tam mutabakatlarını müıahed, 
etmiılerdir, 

Bilinços~ .. .. B. Eden Türk Gazetecileriie 
T bl'" Ozü ile Sozu C K B. EdeJ Ankara Halkevinde 

Neşredilen e ıg ~ andan onuştu 
Bir Olan Saglam . . 

Sayın Misafiriıniz Karadeniz Uşaklarının 
Horon'unu, Ankara 

B .. b t'n Tabii lfadesıdır ir Munase e 1 -----
.A111Det BmlD YALMAN 

yazan : . en uygun surette günü SÜ· 
8 (Bapnubarriri· ı~~bınat yin etmek vazifesini pek 

Ankara, 2 k mülakatına nune a · · 1 f 
. d ) - An ara • b tabii olarak biz üzerımıze a mı 

mız en d len resmi te • 
d ıb ·· ne•re ' 1 b ) ruz air ugun ... da bir ıey er u unuyo • 8 
ı -. tırları arasın Harn başlıyalfueri 1 ay geç• 
ıgın •• . 1 boıı zahmete ı· l d ld ran 

okumak rsteyen er.. ..~ .. ·ı "•u·· . . B" f ' n bu ay an o u 
klerdir. Tebııg, ozu ı e 50.. mı~ıır. u u d . . b ti' b 'r 

gırece " l ıbır münasebetın hadiseler, bizim amlll ısa ~ ı ' 
b lr o an s:ıg am ,;oı •..W e&aiii=;...;" b~ 
tıı.'b i ifadewidir. . ühim bir yolla miifte..S cfa.a,.. en İl· 

fngıliz kabınesını~. m ı iliz hizmetlerde bul~n~uğumQZU 
. .. lan B. Eden ın ve .ng . t r k o 1 5 at ve teyit etmlf ır. u nu R . . Genera ıt p b tama 

Gcnclkur1111ay .. cısı r görmesi. Müuefilderirr.iz de unu . 
John Oiıı' ın bızı ge ıhp d n ka· -ile takdir ediyorlar. Ankara 
C · · iz tara n a "' .. Sü. S de) +=+ umhurreısım kil doktor (De\-aıW Sa. "' -
bul olunması, BaHşve. · Vekili 
R fik S ·dam ve arıcıye 

c a} ·ı Genelkurmay 
Şükrü Saraçog u vFe . Çakmak· 
Başkanı Mareşal evzı B u. laı 
l d .. ve a1Aan 
a beraber unya . 1 · ve· .. geçınnc en 
'-'aziyetinı gezden I 0· de· 
•tıesue saJece şu nokta ar ır 
fa daha te} it o unuyorT ... k Jn· 

ı h • et ur • 

Bulgaristanın 
Seferb3rlik Mds3:esi 

.. a1taaoı M .. lekc~ır I• 
Tılel aiar 1f}ıaııer 1 -. Kı uı;.Wll ' - ıııkıarının 

Rıliz ittıfaıtına oıan _ bag. karşıııldı 
llekadar sıkı oıdugunu Sofya 28 (A.A.) - Reuter: 

oıa2rax gormuş.crdı~y· etıni !her ba· 1ngilter; elçisi Geoekrg~ R:'~~ 
- Dunya vaz l ve Un Bulgar Başv ' . 

kınıdan gözden geçır~ e;ldu· bfg ·yaret ederek bazı Bulf:r 
~rüııcrının birbirının aynı lo u zı ilerile birlikte bir • 

ı rdır gazetec hab'ırinin tev. i:u kanaatınc varmışa • · etesl mu 
3 - r Ürkiye ııe lngılt~re:~~ gilızJ:esini şiddetle protesto 

lllugterek mcnıaatıerine ıı ı l . kif . . Bu teşebbüs üzerine 
~ette dokunan Baıkan ~e~~ ~~ ~~k~;ı~dilenlerin hepsi serbest 

e ıhususi bır dıkkatle . eb me· bırakı.Imışı~r!.':~·ıı ile Bulgar 111'ltnuş ve ikı hukumetın u ~v ..... 
'eb le,cre aı' t sıyasetı arasındao··trau .. ml· Sefır,ı· •. in vUsati hakkında 

seferber ıg~ ~ Sefire naza· 
lr uy.gunıuk buıundugu g ö ~cmuştur. 

lllıişt '· da g ru,..... berlik için şimdi-
' •ur. b" .. bunlaı ran bu sefer it dahilinde 
uıyeceksinız ki, utun b k' vaziyet ve şera 

~eltnı so2ıcrcıu. ı .. ın ıçyuzü aca aa ı b yoktur. 
.. , .. b ar • hiçbir 61! ep . hancı mcm. 
.... 

1ııd1r} lnııutere iıc ıznn ·r Sabahtanberı Y~rti' batlan ;.,_ 
.. 1~d • t-·L. ıı.g· ın 1 a· tel fon ı .,,.. d a cıdden resrnı cu • • leketlerle . e 
~ ettiği grbi, tam bir fııur t:ı lememe~· MEfS ADASİN· 
~ıuğu ve ciddi bir karşı ı ı iNGİLİ~· EKfLDtLER 

en var mı? l . DAN J (A.A.) _Harbi-
r,/3una. cmın olabilirsiniz. kı~: Londra. . e NezareUerlnin 
d ta Ankara miııakatından e ve BahriY 
~trı lrıcnınundur. B. Eden dbe. ~şterek tebllfi: dasJna Ih. 
Ilı erıeraı Sir John Dili de u Salı gilnÜt~~ 8ıtuvvetleri 
~n . . . . L · gazete nguu. 

ıtı"h Unı.yetlerını ecncwı raç edilen ·ıen vazifeyi ifa 
d, l.bırıcrile olan müıakatl.andn· kendilerine verı halen adadan 

e.. . • 1 ı ifa e nra 
tı....... ·• samımı ke lmcıer e ı dikten "O 
,~ti eye ~: a crdtt. . . ekilmi.şlenur. KRALI 

lııaı 'tka türlü 01.ın.asına da ihtı- ç SABU~ 1;;,PANYA oLLDÜ 
d,~ Y.0 ktur. iki mc.mleket arasın· 13 Uncil A~5 13 UncU 
d,l-

1 ıttifak, ımcnfaal hesap~a~ına Roma, 28 rı:ı· d;vefat et. 
d,., al'l.rrııyor temiz prensıp ere Alfons saat ' 
~'n ' en hi~ 'Yor. Bu prensiplere miltir. 

)l)j:clt derecede faydalı olman!n ~:~---~~===-'-... nıı vee .. .. va•iyetlerın 
~~usuıunu .. 

~ l~pfu'i§Q ~!l' lf. ,•.:,:..~~;En 
ı\ıcıns ve Radyo Gazete s . 

M"him Hadiselerı ---'"clL 
U -ınl b ir tebllt ~-

...ı... nra ·~ Jbel'e Aa-
""' J\.llkara müllkatlarındaD 90 aaJılriYe ,ı...-
1'- llay Eden 'e refakatındeldleJ' ı.fC lira 
...ı... karadan P)TJldılar. ıunuıni yek6Jlll SM,11 
lif 'IUrkiyenln l9U bUtçeslnlD 

olarak tesblt edildi. ll A1foP9 öldü. ~ 
1'- Sabık ispanya Kralı On 11çilDC e ;MoekO' .. ya 
~ .J )lerliD V 

laa aPon Harlc~·e Nazırının ~ 
'İt her \'erllmektedlr. ve ,uaerJkaD 

lııguıerenln Sofya Elçisi, laıtJb 
be,aıaatta bulunda. 

-,ou n y1nın En Şık ve 
t Zarif Adamı, Res.dna Ulus'un Başyazısı 

Biz:m Aramad~ğımız Harr, Eğer 
B~zi Aray-'cak Olursa 

Zayıf ve T edb~rsiz Bulunmıyac~ğız 

Bsnziyor mu ? 
Ankara: lnıiltere Hariciye 

Nazırı B. Anthony Eden'in Çanka 

ynda ki lngiltere aefaretinde ıhu· 
lunduğu aalona kafile halinde 
eirdik. Matbuat Umu..-n Miidüru 
Selim Sarper, arkadaglan bir bir 

~ .... Cllı'd ~ ........ , .......... 
A ' ... t*- c1'111D aaz ' ' •ı çbl Miri •-· ........... • 'l'lrld:re it- Ortada derhal rahat, aakin. •· 
Falllı Sılln Ata,. cAllkala MW&kat-1 tlfalu '-tka JıJç bir .. vıJ"Mlma sOrü- mimi ıbir hava e da oldu. Bay 
IU'lıt .,..ııtı altında Mr mekale llfllf• leme&. Ve Ollda bir •alla blDnetl ol- P Y •• 
retml tir. m&ktaa p)'l'l bJçblr ' 1Mllf aranamaz. Eden candan adam. Mevluı do· 

Ba 'inakaleal• ea mlUWa aoktala- Harbin yeal •lrayetlerlnl tahrik ve layııile ıi:ırinlc kendiai araaında 
nnı aşattya \'erl1ona: teıf\1k etmekte bir fayda slnnllyo- meeafe koymak, zoraki tavırlar 

d npttere ve Ttlrld19 UrJI •n· ru. Fakat bu yeni •lrayetlerln ~il- takınmak hatırına bile gelmiyor. 
ruı devrtllde mlıfterek bir ..na da- Ukelerlne kar,ı hazır ve tetJk balan· O _ L I .. . . . H .A.. t 

ema IOZe gırl§tı. o•ue§ en ,.... ıtHmüıtlerdlr· Ba dava Urbl mail ıtlzamana blseedtyoru. Bizim . 
bertaraf etmell, bakarzhklan lllllAf" aramadıfmnz harp, eter biti araya- aonra gazetelerde neırcdılmelc 
ma yola De tamir etmek ve üıtUAlll cak olarsa .. yır \'e tedblnlz bulun- üzere ıb~anatta bulundu, .onra 
• Oletler ....._ kaa ve alWıtaa mıyacatıa. dedı lu: 
pyrl bir • •pllMJ"'& bnkAalan iNi· Tam bir t«anDI ve •benk ı,artlan c- Şımdi de aramızda dünya 
malı.Al'. Aramndül lttllalllar da lçtDcle devam ve lllklfal eden Türkl· işlerındcn konuşa.bıhrız. Sual~eri· 
ayni nıll ne m ..... ıraa tecarlb a- 19 polttlkumm dtlrtktltlk \e lııabMI nıze cevap vemıcj(e hazırım. ln
leylalne 1nu111m..,wr. lnsDtere ve Ttlr Te mtlttenk del·let l.lyaııetlle ahenk· 1ıılizce mi söylı; eyim, berbat 
kiye ,._ı bir llaı'Wa menfaat ve tarlıtnu tenlla eclea A nkara mW&· hanıı-cı::mı mı tcrcıh ederaınız) > 
kasuflan lserlDcle aalafarak biri· kattan N111enıll olmattar. Ba eeme- Arkadaş!a.r franaızcayı terem 
Mıterhle ,.......,.. ......... B DUm blJ'· relenlu bizim kadar menfaatlerini ettiler. Bunun bor-bat olmaktan 
le bir llarpte. keedl ~ MI,. uak o duiunu konupnamızın 
lerbtl lllllMlll hltlnall, llarp fadau· 9alb ve llakkın mlldal ... ında ıö- bqında zaten görmüttüler. Bay 
.,. zarar , .., telllUuı .... atlarım elle- renler de istifade edeceldercllr.ıt Eden iyi franaız:ca bildiıkten bat

h fariai de bilir ve Arap harf
lerile yazar. Bunu Tahranda iki 

Efelerinin Kılıç Oyunlarını Seyretti 
Ankara, 26 (Telefonla) -ı Vek'11erimiz ve dost memleketin 

A.~ara !':f alkevinin kapısında Genelkurmay hatkanı lle Jngilte· 
T urk • lnaılız obayr~~lan .daıgalan. renin Moaıltova sefiri olduiu hal· 
maktadır. Halkcvının tıyatro sa· de kuzguni saçlı aevimli ba,ıle 
lonunu aiyah göğüslüklü yüzlerce R:yaseticwnıhur locaaının kapısın· 
lu~ 1alehe hıncahınç doldurmuı. da g9ründü . 
H~inin yüzünde lbir fevkalade- Binayı dakilcal&rca inleten al· 
Jile var. Biraz aonra siyah göğüs· kı§ tufanı aruında hakiki b:.r Jn
lükler araaında ıbir dalgalanma gili2 centilmeni olan Eden bu 
oldu~ ~iiı4 .~. ~· 

·iN: tlhJor... aa15ilii ..,....._em. 
Yanında Haric~e ve Maarıf (l>eYaMI: 8a. 1. M. 7 de) 

Müsabakamız Başladı 
3 üncü Say 

• MUsatı.kamııua biri• 
<'lelne ' erecettrnJz bu 
l'IMlyo, en AOn madc-1 
888.a tipinde ,.e :no Ura 
kıymetinde bir Phlll11t 
rad.) 08Udur. iki rad) o 
Oalatada \ 'oy'oda r.ad 

de..ıacle Plüllptı mapz. 
91 ...,....bıada tef' 
edllmektedlr. 

• Bay Eden 
An karadan 

ve General Dili 
Hareket Ettiler 

aene aefaret katibi 11fatile bulu· -:mııı=-=--====-======a::ı::a=====ı=-----
nurken öirenmiftir. 

Ankara, 28 (A.A. ) - Üç 
pndür ,ehrimiz~e bulunm~~ta 
olan Büyük Brıtanya Harıcıye 
Nazırı Antbony Eden ve İmpara· 
torluk Genelkurmay Bafkanı Ge
neral Sir John Dili ile refakatle· 
rinde bulunmakta olan Yakın 

~\\\\\\\~ \ ' ' - ·••• '•• u • 

~ 
~ 

Şark lnreüiz kuvvetleri Batkuıman
danlıiı Kurmay Batkanı General 
Arthur Smith. Tubeneral Mal· 
l•by, hava Viamarqali Elmhurat 
ile maiyetleri. lhuısün aaat 19 da 
hu.uai trenle phrimizden ayni· 

(Devamı s.. 6, 8ü ' de) +•+ 

Jnsiltere Hariciye Nazınnın 
.özlerini dinlerken kendiaini me· 
rakla sözden 1(eçirdi.m. Bay Eden 
dünyanın en eenç. yalutıklı.. tık, 
zarif devlet adamlarındandır. Fo
toirafı gazete aayfalannı aü.ler. 
Bunun için sazeteler aıralı araaz 
reanini ıbaaarlar. Dünyanın her 
kö,eainde Bay Eden için yanwp 

( ........ : s.. .. 8IL J de) 

GONON SESi 

Yazan: 

Ha i Kendimizi 
Anlatamadık 

BllAT NDaı 
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n : General 
Belediye Haberleri: 

eledi ye asf a t 
Hatıraları Toplayıp Hazırlı yan: 1 

Yol ya ıracak y 

VATAN 

Bu itibaren 

k e 
Piyasa Haberleri: 

1000 Ton Çivi 
Getirtriyor 

Albay C. C .• S. 
-3-

nerrte Vapuı u Trablu.'J /şiniıı /Ek 
Geçit Yer eri 

ni Ekmek, Eskisine Nazaran 
50 Para Ucuz Olarak 13,10 Para Karabük Çivi 

! H~~~~,ğ:,~:~~:ml..I Levı·e inde Ehenımiyef ,_i Bir 
Yer Tutmaht-dır 

mozayık p:ırke olacnğını y .zını ·r 
d r. DUn b ı hususta yaptııtımız luh· 
kıkntta. bu haberi"\ ya ılış olduğuı J 'ı 
l!ğrcndik. Bclcdıyr eldeı<I pi na gt re. 
asfaltlanması !Azım gelen yolları as· 
faltlamıyn devam <lcfektlr. :'f c.lnız 
ı.fcmlr tekerleklı ' dı'r r n •rr H~sattı 
nakliyenin de\ amit bir şekılde gcç- ı 
tığ!. mesela. Balıkpnzarı. Galata \ c 
EmtnonU, g\lmrUlt ö-ıU gibi yollar da 1 

C ıtn dayn ınad.l!'ınd n daha mu· 
.:ı, im bulunan mcıayllt parke yap
tırmağa k::mır vcrmı.,.tlr. 

!:Fi. • 

...,._,ne vapurunun Trablusgnrp o ıu.; ..... cKİ kumsaıaa 
batmıf manzarası 

va:: r n ::avini 
Ankara an 

Döndü 

) l.z.de seksen beş buğday ve rakabc komisyonu Vilayette fev· 
on ıbcş çavdarlı yeni tip ekmek,kalade Lir toplantı yaparak 978 
bu sabahtan itibaren piyasaya cı· kuruş fiyat konan bir çuval unu 
kacaktır. 6 kur~ş ucuzlatmıştır. Ve 9 7 2 

Sultan Reşat, biraz ev· lustaki askeri kıtalanmızın ne in· 
\'d türbede kendıni sc· san veya h yvan ve ne de siinh, Belediye Ekmek encümeni dün! kuruşa indirmiştir. Buna göre ek· 

toplanarak yeni unun çuvalı 978 megın daha on para ucuzlaması 
kuru.' tesbit edildiğine göre bu· muhtemel ogÖrülmcktedir. 

• .amlıynn takımı, başınd yi· mühimmat ve malzrme noksan· 
\ne mülazim Nuri olduğu hal· larını anavatnndan ikmal etmek Bundan blr hatta evvel temaslar· 
: Jc «imdi burada tıazır gÖ· mü:r.kün olmayacaktı. da bulunmak Uzcre Anka.raya giden 
; .. nce hayret etmil} ve tnkdır· ı Bu mesele apaçıktı. Tehlike de Vali Muavini Ahmet Kınık, dUn sa· 

nun üzerinden ekmeğe narh koy· Belediye Reis muavini Lutfi 
muştur. yeni ekmek fiyatı eski- A~oy, teftiş heyeti ve •. zabıta~ h~. 

.erini, Hur~ıt Paşa vasıtasile bö· mevcut ve yakındı. Bö) le olduğ.ı bah tstanbula gclmlş ve öğleden son
,uk kumnndanı olan Yüzba.ı Vcy halde ıbiz Trnblus harbi arifesin·• ra da Fiyat Murakabe komisyonu ile 
ı;ı Beye söyletmişti. de Trablusu kuvvetlendirecek IAstık·tevzli komisyonları toplantıla-

Padi.,ah, türbe ziyaretinden ve yerde kalkıp buradan Yemene rındıı. bulunmuştur. 

. . ledıye memurları busun yenı tıp 
sınden 50 para eksık olarak 13 1 ekmek üzerinde tetkiklerde bulu. 
kuruş 1 O ıpara tesbit olunmuştur. nacaklar, nümuneler alarak, ağır. 

Dün öğleden sonra Fiyat Mü- lıklarına da bakacaklardır. 

• igtina, Uaküp ve Selfmiktcn taburlar bile göndermişiz! Üste· Vali Muavini, Ankara lemaslan 
onra Manastırı ziyaret edecek· Irk talım ıgormüş eski askerleri hakkında gazetecilere hiçbir şey söy
•· Nuri. doğduğu ve yetiştıği bir terhis etmi iz, bunların yerine a· lememlştlr. 

Adliyede: 
•• ıemlcket olan Manastırı hüküm. cemi efrat bile göndcrmemişiz. kadıköy • Üsküdar 
uar maiyetinde olarak tekrar gÖ· Jfte Trablusun müdafaası bu Yunus Nadi- Macit Somer Davası 
receğindcn pek memnundu. Fa- derecelerde noksan olduğu bir Tramvıyl ~ rının Tar'f l 'er·ı 
,at ansızın hastalandı. Karnının sıra tehlike gelıp çatmıştı. Bunun •• ' "'1 Etibank Mahrukat şefi Macit ı Kız ıbcnim yollarımı bekledı. Ba· 
ağ aşağısında mi.ıthiş bir sancı üzerine Trablusa; asker, silah, 'O'skUdar - Kadıköy halk tramvay- S<>mcr tarafından Muğla mebusu na sevgi.sini ve aşkını açmak için 
..ırdı. Selaniğe gidilirken, seya· mühimmat ve hatta erzak gön· larınm tarifelerinin vapurlara uygun ve Cumhuriyet gazetesi .ba~u· bir çok ve.silclcr aradı ve nihayet 
ıntiru ıstırapla geçirdi. Meşhur dermek icap etmi~ti. Bunları o· bir şeklide olmadığı bazı ~lkllyetieriı harriri Yunus Nadi aleyhine açı· beni sevdi. Ben de mukabele et· 

cerrah Cemil Paşa, Beşinci Meh· raya cDcrne> vapuru götürecek· rruclp olmuşsa da tramvay idaresi, lan alacak davasına dün saat on tim. Sonra ben onu değil o beni 
medin beraberinde bulunuyordu. tı. Bunun için nazırlar heyetinin larıfclerin vapur tartfelerlne tama- altıda asliye ikinci t~oret mnh· kaçırdı. Asıl davacı ıbenim. 
Selaniğe varınca kendisini mua· kararı 16.zı.mdı. Fakat nazırlar te· men uygun olduğunu, fakat yollarda·! kemesinde devam edi:di. Dava Muhal".ıtemcnın gayrimevkuf ya
) ene etti ve hastalığının apandi· reddüt ediyorlardı. Çünkü ltal· ki halkın lehacUmU yllzUndcn zarurı Somadaki linyıt madeni işletme· p11:ması kararlaşt11~'.dı. Muhakc· 
İt iltihabı olduğunu söyledi. Bu· yanların bu vapuru yakalamaları gecikmelerin buna sebep olduğunu 1 sinden basıl o~duğu iddia edilen me şahitlerin çağırılması için ıba~-

na rağmen Nuri, Manastıra git· kabildi. bildirmektedir. 1400 bin lira:ık kardan doğuyor· ka ·bir güne bırakıldı. 
mckte urar ediyordu. Fakat pa- (Arknsı var) Tramvay idaresi, OskUdar ve Kn· du. 
dişahın bir iradesile, Sclanikte dıköy hattının yolcusu çok olduğu-1 Macit ~omcrin ibu madene iş· 3[) Bi Lr~.1ı:c ~:ilc:vherin 
bırak.tmldı. M / LJ b l n• ve bu hullq.nn znrar etmediğini, tira:ı.i bir muknvc:c ile on ;,,eş se· 

işte Nuri Bey, Trablusa gi· 'laari na er eri: ya1nı7Modn • Kadıkoy hattının mU· ne -o!arak tcs'J:t edJdlği :çin iste· 
derken, izin almak .için Hurşit t~madlyen Zill'ar etmekte otduğunu dı -; r.ıiktarda. her sene a. :.:n:ıkta· 

B~şm ~c:n Gaça.ıler 
Paşa ile. Beşinci Mchmedin kar· u•• lll•VefSl•te da llA.ve etmektedir. 1 dır. J,k davııs:ndaki ta:c.:.ıi 50 bin Eski Odeaa başkonsolosluğu 
şısına çıktığında, padişahın onun Otomobil Lastiklerinin Tevzii lirayı bu:uyorciu. Müteıı' ıl:ıen aç: ba~avası Tcvf'ğin karısı tarafın· 
apandisitten ra'hatsız olduğunu Otomobil 111.stlğl tevzi komisyonu, tı~ı ~av 'nra göre. bu :trıik~~r ellı dan meıhum Odcsa başkonsolosu 
\atırlaması bu sc!_>epten olmuş· ncenteler mUmessl11etinln de iştira- bm hrayı geçme. tcd.r. ·ucçen Raufun rcfı.kası Bedia aicyhine a. 
tur. 

-3-
Deme Vapuru Meselesi 

İlk tefrikada anlatılmıl!b: 
Nuri Bey Trablusa hareketin· 

den evvel, Hurşit Paşa ile bırlik· 
te Bel!inci Mebmedin yQnındo. 
ııten Padişahın ona: cTrablus 
kumnndanına ve urtbanınıı eclam 
ııöyJe, son cepane yüklü Derne 
vapurunu onlara ben gönderdim. 
uan ... > dem~ti. Adı -0 tefrrkad 
bir !tertip yanlıl!ile &lime diye 
yazılan bu vapura ait hadise, 
ı'rablus IJ!tnın ilk devresin<ie 
chcnuniyetli bir yer tutmaktadır. 
l~lerin anlafılması için bunu kı· 
saca anlatmak icap eder. 

İtalya ile Osmanlı devleti ara· 
sı.nda, Garptrablusundnn dolayı, 
gerginlik vardı. Buna rağmen bü· 

·tün Trablus ile Bingazide bir lÜ· 
menden daha .az bir askeri kuv· 
vet tutuyorduk. Bu tümen, sırf 

P a Zart e S ı• 1 d h. • d Bay çılan do!andırıcıiık davası seki· . klle dlln \•ali muııvinl Ahmet Kı- cc.sc e ,:r.a _eme azıı.s.n an. 
mk'ın br"•kanlığı altında \"lltlyette Ahmet ,R.cmz.:y.i \'~Z~yeti eh.~vu z.inci asliye cczn mahkc.metıinde 

A 1 --r 1 k f k - t son safha'-·a girmis.tir. iddia "'U· Çl ıyor toplanmış, vll!Lyctln tevziatı Uzerın- ~ n. t~~ı; e •• ı. mege ,memur e_ • ,, ır 
de g!lrUşlllmUştOr. mıştı. Ban:.;ncılnrdan Kemal, H~- dur: 

Üniversite sömestr tatili 3 Şimdiki halde eldo Uç yüz !{ıstık mit ve ~ iüscyinden .mü.te!ekkil ~_ır Tevfik ailcs:le İstnnbula geldi. 
martta biteceğinden fakülteler kalmıştır. Bunlnnn da ncrnte olını· de ehlıvukuf seç.ılmıştır. Dun ği zaman Odesa başkonsolosu 
pazartesi günü açılacaktır. yan yerlere gönderilmesine ve ihtl· ma:'l 'cemede ehlivukufun hazırla· Hauf ve refuası Bedia ona de· 

Tatilden istifade ederek Ulu· yaca göre tevzi edilmesine karar ve- dığı rapor okunacaktı. Fakat eh· 1 mişler ki: 
dağa gitmiş olan profesörler ve rllmlştir. livukuf tetkiklerini w.bi!i~ip rapo· ı - Sjz. lstanbulu bilmezsiniz. 
talebeler dönmü lcrdir. K d k"" F b h · runu hazırlayamadıgı ıçın muha· Burada bir çok yankesiciler, ma· 

a 1 oyf • en~r a çenın keme başka bir güne bırakıldı. 1 hir tavcılar var. Sizın mücevhcra· 
Üniversitelilere Ucuz Kitap mar Planı .... f{ O .... J K 1 B' · Ogl"lO iZi g .z tınızı çaıa .. r ar. rem apartımanı-

Temin Edilecek Kadıköy yakasının da imanna bu •• ' ı mızda mukcmmcl kasa vardır. 
Onı'versı'te talebe kı't ... pları ı'.,ı' sene başlanacaktır. Bilhassa Fener· O""I K d G t' . . d k' 1 ı " .. ,.. g ::ı:jl ~ .. Çir 1 c ırınız. ora a sa ıaya ım. ı...ıı· 

il h . 1 1 1 k bahçenin imarı ön plli.ndadır. Dahili· ... zım olduuu zaman nlmıınız. 
e e emmıyct e mcşgu 0 ma ta- ye VekO.leU Kadıköy ve Fenerbnhçe h B d 0 ·ı· f k k 

dır. Profesörlere birer fiş gönde· Sultanahmet birinci ceza ma · ı un an sonra ev i ve arı· 
plAnlarınt istemiş ve belediye imar kemesi dün bir kız ~aç.ırma da- sı .30 bin lirn kıymetindeki mü· 

rl'ler-'- yazdıkları kı"taplar hak· mOdUrın..w; tarafından Ankaraya gön 
~ _.. vasını tetkik etti. Davacı Eliza is· ce~herntlnrını götürüp ba kont>O· 

kında ımaliimnt istenmiştir. Her derllmlştlr. minde 17 yaşında bir kızdı. Suç· losun karrsınn teslim etmişler ve 
profesör, yazrnağı t&ahhüt ettiği Şişli ve Mecidiye Köyündeki iu dn Elizanın ya .. 1 ~1 Tayyıp ismin. saklatmışlardır. Biraz sonra Rauf 
kitabı vaktinde bitirecektir. Üni· Bostanlar de bir gençti. Kız diyordu ki: ölmüş, refiknsı da iddiaya göre 
versite namına tabettirilip te ıpro- Şişli ve MecidlycköyUndcki bostan -- Tayyıp beni kaçırdı. Evlen. bunları inkar ettiği için dava açıl-
fesörlere telif hakkı olarak her ların belediye tarafından s:ı.tın alın· me vaadinde bulundu. Şimdi bu mıştır. 
hın nüsha için verilen altı yüz ki- maeı için tetkikler yapılmaktadır. vaadini de tutmuyor. Kendisine Son celsede Müddeiumumi 
tabı da profesörler talebeye ucuz· Bu bostanlarda yeUşcn sebzelerin şeb ceza verilsin. suçlu Bedia hakkında ceza veril· 
ca satacakları gibi, Üniversite de, rın bir kısım ihtiyacını karşılayıp Suçlu ise kendisini ~öyle müda. mesini istemiştir. Mahkeme mÜ· 
talebeye şimdikinden daha fazla lmrşılamadı{;'l belediye iktısnt mUdU· fan ediyordu: dafaa ynpılması ve karar veril-
tcnzilfitlı bir fiyatla kitap satacak. rU ile fen mUdUrOnden mürekkep bir - Evet sevistik. Fakat alaka mesi iç.in sekiz marta talik edil· 
tır. heyet tarafından incelenmektedir. evvela kız tarafından gösterildi. miştir. 

l ketimize hançtcn çivı gctirtılmc.k 
1 iç.in yapılan teşebbüsler iyi nctı· 

ı 
ccler vermıştir. Bir aya kadar 
1 000 ton çıvi memlcketımize ge· 
lcccktir. Bu çivilcrın 700 tonu 
Çekos!ovakyndan. 350 tonu da 
.viacaristandan gelmektedir. 

Bundan başka Karabük fabri
kaları da piyasaya on iki buçuk 
milimetre tel çıkaracaktır. Bu tel· 
den filmcşuı yapılması için yapı· 
lan tecrübeler iyi neticeler ver· 
mi,ti.r. 

Dığer taraftan Karabük fahri· 
kalarında çivı imali için çaıışıl
maktadır. 

Tuna Nehri 

Nakl:yata Açılıyor 
Şehrimize gelen haberlerden 

Tuna nehrinin buzlarının çözül
mcğe haşladığı öğrenid1liııtir. Mcr 
kezi Avrupaya, Macaristana, Ro
manynya ihracat yapacak tüccar· 
lar bu haber üzc:rınc memnun ol· 
muşlardır . 

Günden süne artmakta olan 
depo ihtikarı ihracat otüccarlı:ırı· 
mızın hergün ıbiraz daha zarar 
görmelerini tevlit ettiğinden tüc· 
car elindeki .ma'ını bir an evvel 
çıkarmağa çalı~rnaktndır. Bu yüz
den Tuna nehrinin seferlere açıl· 
ması piyasada ımem-nuniyet uyan. 
dırmıştır. 

IC:h tat Yr.pam:y .n 
Tüccarların M J. ub:tı 
Fransa, Holanda ve Belçika· 

dan getirilecek mallara mukabil 
Takas Umitct şirketine para ya· 

tırmışlardı. Bu memleketler Al
manlar tarafından i~al edilince 

sipariş edilen mallar gelmemişti. 
Ticaret ve Maliye Vekaletleri a• 
rasında yapılan görüşme netice· 

sinde bu tüccarların Takas Limi· 

tete yatırdıkları paralara mukabil 

istila altında bulunan memleket

lerden mal getirtilmeğc çalıı:ılma· 
eı kararlaştırılmıştı. 

Fakat ıtüccnrlarımızın bu mal· 
ltırın getirtilmesi için yaptıkları 
teşebbüsler neticesiz kalmıştır. Bu 
gibi tüccarların 'bir kısmı parala· 
rının iadesi için yeniden Ankara• 
ya müracaata karar vermiRlerdir. 

Ş"4rap lsti~s liArttırıhyor 
Haber aldığımıza göre İnhisar

ların lraka gönder.mekte olduğu 
içkiler, hakta çok büyük rağbet 
görmüştür. 

Diğer taraftan lnhisatlar ida
resi şarabın memlekette taammü· 
mu ıçın hazırladığı programın 
tatbikına başlamıştır. Bu İş için 
mevcut şarap fabrikalarında ta· 
dilat yapılmaktadır. Bu suretle 
memlekette şarap istihsali fazla· 
laştırılacaktır. Lokantalarda şa· 
re.hın serbest satılması derpiş edil
mektedir. 

Diğer taraftan haber aldığımı· 
za göre memleketimizde tatlı şa· 
rnp istihsaline de ba~lanacaktır. 

ı Türk askerinden mürekkepti. Bir 
kaç taburu da noksandı. Bununla 
Mısır hududundan Tunusa kadar 
olan takriben 1600 kilo.metrelik 
bir sahil .muhafaza edilecekti ki 
bu kuvvet bu vazife için çok azdı. 

Yerli askeri teşkilat hiç yapıl
mamıştı. Tt?ablus ve Bingazi eya
ıctleri ıhalkı askerlikten zaten 
muaf idiler. Osmanlı devletinin 
parası yoktu. Jngilizlerin yaptı.ğı 
... bi denizaşırı yerlerde para ile 
.,önüllü yerli efradı kullanamı· 
yordu. Bu sebeple Trahlusun 
müdafaası icabında ancak o tek 
ı ürk fırkasına ve Türk askerine 
,;alıy.irdu. 

- Ö,)ie yn.. Benlm gibi 
bn ına binilmez. 

Diye gtUdU. Ben ne diyeceğimi ı:n~ırınış· 

tım. Kendimi kandırmnğa çalışılan bir hiz
metçi kız gibi dUşkUıı bir halde hl ediyor
dum. O lmba şekilde şaka etmeğe dcmm· 
J:ı: 

TÜ 
dı. Bnmya doğTu yürüdüm, bir elektrik 
dUğmesl daha ce\lrdlm. BUyUk bir yatnk o· 
dnsındıı idim. Üzerimdeki ilk kslr ç.ok ii· 
ııi \"C şaşırtıcı oldu. Oda tahmin etUğlm gl· 
bi cşynlan derlenip toplanmış, melrCık bir 
halde değildi. 

Böyle olunca da, oradaki as-
.eri taarruzun oıhiç olmazsa daima 

· efcri mevcutta olması beklenir· 
di. Çünkü Trablus, denizaşırı bir 
vılayctimi2cli ve oraya ıher ne 
göndersek, ırnutlaka denizden 
yollayacakttk. Halbuki b.i.r harp 
halinde Akdeniz hakimiyetini 
el mizde tutabilecek derecede bir 
donanmamız yok.tu. Zaten böyle 
bir donanmamız olsaydı, Trablus 
bat'.hi ~iç başgöster;m,...zdj ve o za. 
man orasını barış z.aznanındaki 
hafif ıkuvvederle de tutabilirdik. 

Fakat donanmamız kiıfi bir 
ku"vettt" olamayınca, oradaki 
kara kuvvetlerini lıem arttımıak 
ve hem ~e dnima seferber bir 
hnld~ ıbulundunnak zarureti var· 
dı; çünkü bir barp halinde, yu· 
karı.da ımıılanan eeboplcrlc:. Trıili-

- Jnspcr, hanımını kandırnmru.lım. Ne 
t.arc, ııek ;reni gclln olduğu için kandımıak 
kolay değU, ne yaparsın. Haydi Allaha ıs

marladık. 

- Gille gtile... 
Otoınoblle bindi. Hareket edecekken lino 

durdu: 
- Slroen bir şey rlc edeceğim. Bu rl· 

ynretımdcn ?ılnk&'a balı etmeu>lnlz. değil 
mi? O beni çok se\ meL. Sonra ihtiyar J)an· 
nl'yo çıkıı:ır, mesele çıkar. 

- Peki, ben bir şey söl1eıncm. 
- Çok iyi lıir kıza benziyorsunuz. Hn~·di 

gelinir- Şo)1C blr gı•zcllnı- Bugünlerde l i· 
ne uğrarım. l\lııkı; slzl boylo çok yalnız bı· 
rnkınasm-

- Yalnızlık bcnl korkutnıuyor ki ... 
- Olablllr. ı.-ııknt yeni e\·Jenmlş bir genç 

k Clının ~nlnız kalması doğru clcl,11 ... Koç 
aydır e\1Mnlz! Cç ay oldu mu! 

- t~te o ka<lıır ohJu. 
- Alı lıentm do üç a)hk C\ll bir luırım 

olsa~ ılı da bcnI böl le bekle eydi ne olurdu. 
Ben btcaro bir bckiirım. Allaha ısmarla· 

dık. 

Gillerek uznklnştı. nen flL'lr ağır crn dön· 
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cliim. İçimde blr hoşnotsuzlult vıırclı. Çayı

mı istemek için zlll çaldım. Uşakl:ırdan hiç 
hirlsl gelmedi. Hizmetçi kız Alls buna iki 
uşağın da Mi 1 Dan\'ers tarafmd:ın okağo 

glinderilmlş olduğunu oyledl. 1\lakı;lın glcle· 
il min i~nde Jıer şey nlttl!'lt olınu,tu .. ncnlm 
yllrliyüşte olduj;rmn bir zamnnda iki uşnl< dn 
evden uzuklaştınlıyor \C yabancı bir mi n· 
lir C\'O almıyor. BUtnn bunlar da l\lllkslmln 
uzakta olduğu uımandıı cereyan edl3or. 

Bıı l'jle.rıle bir llBla\·cre \'tlrdt. Bunu his· 
ediyordum. Fakat l\lal ime oyJernek ne lm 

clnr giiçtU. l\Jbl!ı Dan,·ers'l ele 'ermrk 1 te· 
ınlyordum. Kndm znteıı bana kAfl dercl'ede 
dil'imandı. Ac:ıh:ı tııı 'f.•a\'ell klnıdl '? l\fakslnıl 
teklifsizce l\lnks füye çağırmnsıııın hlkme· 
ti ne idi T Onu burad:ı hiç kimse Mnks lli· 
~e çağırmazdı. Şiir kitabının bıışınclnkl ke
llnıelr_rc b:ıkılırsa onu yalnız Hebekn böl le 
çağırırdı. Sakın bu l\llsls Daıl\'e.rs bir ıtn· 
kııtı işler çe\ 1 rıncsln ! BelkJ lle bu ndam 
bir hın;mlt. IUmsc )Okkcn ljntoyn geliı• kıy
metli ve eski cşynL:ırd n bazılarını çalııenk· 
tı. Belki de ıı Is Dnn\'CnJ Ue uç ortıığı idi. 

Onları, şatonun kapalı duran odalanmn hl· 
rlshıln penç<",.resfoclc görmüştUm. Belki ele o 
odalnr<la kıymetli antikalar vardı. Gidip o· 
raları görmem IA:ıımdı. E\1n içi bombo.' ,·e 
ı; izdi. Uşaklar hcnUz dönmemişti. lllzınct 
çiler ele a,tıağı katta idiler. Yü~ğlm ç;ırpn· 
rnk mcnııvenlerdcn çıktım. 

xııı 

l\lnnderley'e ilk geldiğim gün atonnn hu 
kısmını şöyle bir uzaktan görnıü, tlim. O 
glln denberf buralara gelmek canım isteme· 
mi';ll. 

· l\lcrdh'en başında hiç gUrültli yol\t\L 
Burnunııı; uzun ~aman kaıınh ,.e ha\'asız 

kalan ~·erlere mahım koku gelilordu. Etmf· 
ta birçok k!lıııl:ır \'ardı. llcıı 1 kapalı idi. 

.., tonun topogrnfyıı..cıını iyi bilmiyordum. 
Fakat pençcreslndc yaban<'• gördUklimli tab 
mln c•ttlğlnı odanm kapısını usulca açtım. 
Oda karanlıktı. f>nrt:urlar knııalı, her tarar 
ı;esslzdl. 1'ahmlnle elektrik dUğmesi:ı.in ne· 
rede olduğunu buldum \'e Ç(l\'İrdim. Oda ay
dınlıındı. Uurası bUyUk yerli dolnplnn olan 
blr küçUk oda ldl. Jı;lndo bir açık kapı nr-

Borada biri l her gün yatıp kalkıyormuş, 
l~tnılc yaşıyormuş gibi dUzelmlşt1. 

«Onun odası şatonun en güzel odn ulırıı> ele 
çalar, podro. \'O lii\'anta \'nrdı. Yntnk ya

ınlmış, keten tnlamlnn, renkli hattanlyc
ı;lJc birisini bekler gibi idi. KUçUk bir masa
nın üzerinde bir vazo, fçlnde taze çl~ekler, 
bir koltuğun üstl\nde bir tıabahlık 'o bir de 
bir çift terlik ... 

Bana öyle gcldJ ki bir an sonra Rcbekn 
l!lankl odaya girecek, ahenkli esile §arkı 

SÖ)llyerek ısaı;lannı tnramağa haşlıyacnk .. 
Odanın bir tnrafındn işleyen antln tıkır· 

clrsını dinliyordum, sanki blrl!!lnl bekli ·or· 
mıış gibi olduğum yerdo doru~ ordum. Oda· 
ıım ortnsınn kndnr ilerledim. Çiçek kolmsu; 
lın\'nı.ızlılitnn llerl gelen hafif bir küf ko· 
im una lra tırnınıyordu. l'ençereler ımncur
lnr ve ııerc'lclcr sımsıkı knpnlıl dı. 

l\li is Dam·ers istediği katlar aati kur-
un, çiç.cklerl tazelrsln, Hebckn bir dnha im 

otla~"& ı;-clmiyecektl. O kadın öl•niiştll. Öleli 
de hlr ı;cneden faı:la olu.) ordu: de l'lntcr n· 
ilesinin cUğer hliUr.rllc lılrllktıı şatonun nııı

:r.nrtığınl'L'\ yatıyordu. Bunu btld!ğlm lııılıl" 

· (Arkası var; 
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Yoksa? ... 

csıı· 
Necip Fnl'll Kısakürek ı!Jtlı 

günlerd(' dcdıkodu u ya~ 'J.,. 
meşhur Namık Kemal cse:.>11" 
tatıcısı ! ) , «Bır adarn. fıl..,.. 
rum ! ! !» d'yc yazdığı bır 
da, öyle diyor: bir ,. 

«Aradı(; m, şôylesine 
dam: ~~it, 

Kims(' ona in nmadığı ~dı.: 
o kcnd. 'n inanabı cek iı>'o· 
kuHetli c, a .. H k ona ıiıF 
dıgı vak t t , l.. ındcn fı ti' 
heye b şlı.> .. k kad r ıaıı 
nı a ..• ,, ~ 

ilahi üstad. Bo una ıa ,. 
ediyorsunuz. O aradıgınıı lı"' 
d b

. . '. . fo 
am, ızz t ız nız .. ; . 

1 
kendinizı mı ka) b ttınıı •••• ~ 

Boşuna Çene Yor~ 
- ~~ 

İşte size, O n;ıan Ceınal ~ 
gılı ustadımızın ccBoşun~1 ~ 
yormak !ııı fıkra ının barat'ııof 

uBoşuna çene yorrn k,detlcf 
na nefos tüketmek neye . ., JI 
bunu, hep bıliriz degıl ınıd~ ıl 
nun bilmcdı0imiz, farkın"" ~ 
madıgımız bır tarafı '41 
Tanrının ciınü bunu y~pat~ 
rur, lüzumsuz yere, hıç 1 
ve bir teviye boşunn ~e.tıe, 
rar, boşuna nefes tüektırıı. ~ 

Çok haklısınız üstndl ı.rıf 
esef, boşuna çene y ortı? 1f 
çoktur. Hattu, şimdi sıı 
«baıkaları boı yere ç~ııe d 
masın, nefes tüketmesın' tır: 
yazdıgınız uzun ftkranııla ~ 
ıuna çene ve kafa yorıll~ 
youunuz! ••• 

tvfe96 

~ 
<tBu sefer, Bay Lutfı .~ 

dan istedıgım şey, Tak9~eıı 
zino~u müaurtine hitap .~ 
tavsıye mektubundan ı ı,t' 
Talip bizzat benim. Ve~ 
ğim vazife de, Taksirn f 
sunda akrobasi numaral,tl 
maktır.n ti 

Yukandaki satırları. r-ı;, 
dullah yazıyor. Buna sÔ,.lt 
ret ettiniz değil mi? ~ 
Biz, Naci Sndullahın Y~ 
zete sütunlannda n •. ~ 
gösterişler yaplıgını bili~~ 
meğer marifetlerinin ba 
sabı yokmuş!! .•• 

Bu Ne DikkafS 

Bir kaç kılık ve is~ .~ 
ren bir g zetenin bil'.ırtCI f 
sında, fo)lc bir scrle~·b• 
dikkatimi çekti: 

«Hitler'in 
muhayyel pli.Jtl 

Türkiye ve 
Yunanistan• 
tehdit için ~ 

General Wavcl ord~ 
Afrıkada tutmak eını..
Söyleyiniz, Allah a~,ı 

serlevhadan, General 
Türkiye ve Yunanistartl 
ettiği ( ! ) veya etındı ~ 
anlaşılmıyor mu? Halb \1 
sele bunun tamamen a • 
halde, bu ne dıkkatsi~~ 

Artık böyle yanlışiıkl 
dan vermemeli cnnıro!tl~ 

Şahnbedd.n u~ 

iVJÜicf rr.·k: 

t .. 1 fe 1ey e ılae 
Den·z aı9' 

Bir Motör B11:
1 

Makinist Bağıl 
d ,, 

Çubuk'udan Büyiıktı a 
su götürmekte o n '{of 
fer .motörü He> helıada 

1 
geldigi zaman su a mail 
mış, ve sah le .> ımaşaın1> a 
mı;ltır. , fi 

Motörün içındc b~ 11.i.f' 
tan Mehmet ve ma1'ıP 
atlamış ve kurtui.ma ~ 
lamağa baş amıs ardır. 
imdat gelinceye kad~r 
Ekrem yüz.:re b m d 
orasında ka.> bo

0

muştur· ~4 
Y ctişcnler kapt n a 

kurtarmı~lar ve l le:>bed 

~~ 
'& J. :ı ,,ı 

1 l\IARl' n f 1 
Ct:l\lAG rt .. t 

Al: S - Gf ::'\': 60 • 1'; 
RUM~: ıa::G - .tU' I 
HİCU1: 18fı0 - sr.tt ' 
\"AfilT Z \ \ \ıJ 

Gül\"Ef:'. ,. 1 

($ ıLE. 

1K.1ND1: 
AKŞAJ.1:: 

ı \'l'l-ll: 
İMSAK: 

l(l 

1 

" 
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--- Gifbr Anadolu Reportajları 
Aydının Büyük Dostu ve 
Büyük Gazabı Menderes 

l . . Adanadan Sonra 
Aydın Haoa ısı ~ 

Akala Pamugunun 

l . Je /lıraç Mıntakasıdır 
kincı Dereceaı 

AY«1uun 4a1ıarmclan Yf4• ~ 
aından bal allal'1 h« ırarıl 

topratı ll.ltUnde çuval çuval J11W 
&lbn vardır dlyorJ&r. 

Benea. °' m&blul avnei .,.,., 
13" 'ıavau kqı orta.aııd& tıe1ıar ıaa
vaaı ıçlnde bulunuyor, her taralJ 
Ytmy~u d~r. Çimenleri anam 
da &Çan renle renk .,abani JA)eleı 
buraya b&mll&fk• bir ,a.Dilc .. 
?'lfor. Ve dalla Juf mevalml pç-
ftleden cıgeklenen aıaçıan A.= 

Cehennemde llCr cennet JcOfeli 
ne koyııyor. ctnatnd• AD 

Yet!fUrdtlt Jpek Adan•· 
la pamutu bir memJ= t)U'aÇ 

elan 80ftJ'a UdncJ de ..,unl .. 
JJııntalcaaJClll'. BOi ~U ı:.. •nfln'" 
rı tauı en llA JoP ınoltl lr r.vıca- •Mll~r1!!1 

llklertnln en ..,md& !!ı;ıktt, .o- H•J .. 
l&de mebzul olaft ve 1eo1cD __ _.... fıİiııMİlllm.ı 

z-.cıııkta JnaDandan ın:lldaa A,.._ cen..L.-da ()unanbillü 
.A.)'dın faldr )laJJUJll .wtn Jıılr x-.ı. 
&aruNtten )CUl'tan10I'· Her dOl'C 
b&bc,•I ve Jaar INlllOeftlA CS. 119 .,.. 
l>Ortaka1 Ye~ veuJn 

~vu. • 
Yazan; 

llerl••• &ibret Fakat ona bU ııen,WJll. bll ll&lia 
U,amı Yer9ll en llQyUJc dOICU ı.. 
Mender• lleld't aman amaa 
biatin flUne ~ .4ydaUll.::; Jdfy!erl felldltıerf altında bUJur 
rtne ....,ıa ıner. Tarl&lan durrnlJ.fl&r· :su derelerin de WA.n 
..ser, lcOprW-1 71ıcar • .....ut -: ıotn ,apd&ll et1ltıerde ,attermı. 
kıyarak ortablı llal'lllA bnlll' · tJI' ki het ~ye sebep bu dereleru. 
d•. N• .u •tıel'I Jsalır ne yollar menbalan açıkta ve çıplak bulun
aunıeroe ll8Jk ~uk&u .,...- mlllftd&dlr· Bunlar da 1sl4h pro-

tutufUr. A,,.._ JdSyJWer 1ID' = Mna ltaJUa etti. A1dm mmtakaımda yetiıtirilen 
taa oteki tataf& pomek i9ln 

Bu at•UD önD de Jai9 B ır cs. dedim ki genlf p1'nda pamufuıı fidanı IAftr clmUI'· 
bir detaaında aımaaau. bU IU itleri hakkJnda 7&P•· tar. Atça YUrUn köy kanalı 15 kilo 

Kim 1ltJir 11e1....-.... M OOfkUn JaD taaU7eU Terinden ötnne)'lm. metre tulUnde, ıuladığı aaha 19400 ,........... •Dlr_.. bir 8uJar tcl&r•ine gitUm. Burul Na- hektar. Atça Moralı 80 km. tulUn· 
:::::; ile auıaıamu mqdlT TalU& t1&7& ballı vllly•Un bUtUn tularl· de suladığı saha 21300 hektar. T a· 

kUVftÜIM cl&im& plMe eden ınnn ı. allkalı kil. Oeno bir mühendla tarlar Söke kanalı 35 km. tulUnde 
1111YYet ve sek&aı buna 'bir çare kUçtlk ve bUyUk JıHndercıe havza.o suladığı saha 2800 hektar. 
bulama& mıydl? • BiZ kurak f8hir" lannı ihtiva eden llWı projeelnl BUtUn bunların bir kısmı bltmı, 
Jeri dünyaca numune tehir haline bana ilJ&h et.U. 

Lo.1..- 1111" Jamnma henQa lleflanmJ.f, bir 
koymllf bir millet». ~u1ı:: - ~d• lfddl ıeıa Nddl ıo lif· 
varlıklar ~ ımımt•Jd Jometre usunJıJtundadrr. Yine !ftk· Jutmı da yapılacaktır. KUçtık Men-
haztneler toprak altında d\lrUyor, Jt ,sa !ıUlne bendi hacmi ıatJabi· deres ve sağlık tarafı tamamlan- 1 
gU.zeJUkler bOfU bo9una ıec;tyor. 11 S:tO milyon metre rnncAbr olan mq tanzim edilen su yollan bugün 

Bu mesele ttzmne Aydınlı bit saııaı 70 mtJyon metre murabba· faal bir h&ldedlr. Yalnız BUyük 
münevverle görU.ftOm. Ond~::ııdt; ıdrr. Saray köytlndekt ııutarna ka· Kendera Aydın havaaııı hail lnfa· 
tını maıomat bu tu lflerile 18 nah tuHl f:S kilometre ıruJadrğJ sa- attadır. 
ıaııuı baJtkmd& idi. ha 1200 Hektar, Yenice Buma.niye Bu bfiytlk Te muazzam bir lşUr. 

A "drn vfllyetinl DenlZll ~anu• :kanalı 30 kflometre tuJOnde auta· 
~ ortısınu _ ... _. H 1 ŞUpheslz zaman ve para llo bll.\l&rl· dundan 1t1b4ren tam w...n1t dt'1 saha 3800 h--... orsun u 

_....,clfft ,,u;,- _.. k aır •e kllomet Jacaktır. Temenni olunur ki bura· ve en mtınbtt bir Ye> 111 Sltke Naıı11lt •wama an ., • 
Menderel J<adedtyor. Ve .. ....nıg. re M1Jadflr ıa!ıa 9100 hektar. Ya- da amanı harcamakta Cok hem 
kazumdan J:ge dentzıne auA... malak, PSrUbey kanalı 50 kllomet- de pek çok ln.arııı: oıaımı. 

yor. ıru bttyt1k Mend~ :: --re-tu1_Un_d_e._auı_a_dlfı __ •ah& __ eeoo_ .... h_ek __ • _____ ~_·er1ma11 ____ ''_1DIET __ _ 
yUkandada dedtğtm r;•w• U 

;.E:~ .. ~§1 s. Edan TUrk Gazetecileriyle Cörüstli 
bonuın4& çok mmıım ( .... ı lncıllle) malc hı.ini duymuş)a'rdır. Zaten 
h&Sa. :k& td&UfUI &adınlar 90ktur. Bir er- lngiltere Hariciye Nazırı eazete· 

CUmhuriyet deYJ'ine reıtnoere kok .ınesna yıldızı kadar eevda ciliğin yabancısı deiildir. York· 
dar lhnCWll bU pamuJl ~e l ahire Po.t fı'Ueteainin sahip ve 

d,_ zsrar mektubu a 11• - -'..JC.' h · ) · d d' ratde yetine mUtem~ 10n· Bay Eclen diplomui mcşı..,.&n• mu arrır enn en ır. 
Vemıtf. CQmllurlYet dil· de b ulunm ... ydı hiç f(iphe yok 
ta ilk olarak bir 191Ah ıır:~ hal ki film •teminde birinci ~nı~ a• 
9UnWllyor. Fakat bunun :na ba· ) aktı Cidden foto1eniJt ..• 
9ekıı çok paraya, uzun zam d7 o reod~ini iototraflannm 
kıyor. ~ rd;. lntıbaa pek le .aypn bul-

ı .. .waına ve kunatın& oYa- ve Re.imlerine bakauan~ 
tile b&fWııJOI'· JIUCdn N..Ull madam. le ve tath bakı,tı kar• 
8Uıda IU1&rm tafkJDm& mani oıa; ~Ut_I oldutunu .anıreanız. Hal· 
CQ bir bofaltm& Jc&nall m~ ,.ctılerı H . . Nazınnın 
'-• .. _ bun .. __ ...., .. J~ faide. llı.u& buki. lnııiltere arıczye l • 

dut - ,_.. - .= k~lun bakı!lı mavi pz en var. 
e 1ınkAıu rirDIJn .. ,..,. K kar*"'A gelğiniz zaman n• •rfl rJ *"'ktek kahUiyetlı 

B lr de Burh&n..,.,ıc:.:a:;;: derin ~rilfl~ ~:nın karpında 
,.. bir .uJ&m& bir deY!et a a rh ı farkedi· 

1'1119, faaliyete geçllıntf. Ve ytne buhınduiunuzu ele a 

i>I& nuntakada 1'00peraW nnUk yortunuz. . h&a o· 
lıaıkın açtığa bir kanal da devlete K afeıtind• lncili:ılere s· h 
rrıaı edilerek yeniden 1SJih ile tev· J !ıd& ve zarafet vad r. ile ıytir 
•l ı.ı ı. ıan ,, d ıbeyaz. eV'r T•ne glrlşllm..,. sene· bir elbise en. . . ili bir 

.\Ynca Nazllll ovasında lk~ akadan. renkh ve ~parlak 
4tnbert l114aatına devam )l&Dal da- ~!ekten, kUl renk . kül terldl 
•e 90k ehemmly•W ııtr a . ek ıkravattan öyle .bır .henkli 
ile. Vardır. Bu kanal bir suıaın ı,p • ki derhM zarif ~· kı tı· 
lcanaııdır. Festlk ça,atdan ~ •fılrlıf uz ve kenclıne ya ' 
l'a.k :S0Zd ndan Akçayına kadar buluyoraun 
~ır. l:al ed1ltnca çM Jlltldm rı.vorsunuz.ecnız saınimf bir ha•• 
bir ~uk bO'••lnl IU)alD&k __. K-onutm .ı vsrn etti. Sual· 
kuıı o .. içinde epeyce Qe verdi. kl-

ı.oaıc. oe- • • • kimine ce\'99 k ti. ltındı bwıdan bafk• Aydlnlll 1erınuzın t> Jltiie .ite lu• ee 
"~ iyi bir arasi ~ mini hot ıl.> ır neı bir devlet ~: 
lı\t&Jt yapan ve A)'dUU 11tma Arıda r a ahatinden bah .. tıiii 
1t1tetıne k bataklık da açılan nurun bır .. y Cam oyan ad dedi ki• \tıı an BUkU kanalı vaaıt'aBiJe ~ aır a . • i yahat benin 

muş. Bu yere artık paınuk • c- He~ •O'•~ selbi tam mtnl 

A. E. Y. 
* .Ankara, 28 (A.A.) - İngiltere Ha· 

rictye Nazın Anthony Eden, btı&1ln 
İngiltere bOyUk elt'illlfnde saat 
16,20 de Türk guetecllertnı kabul 
etmlf ve kcındllert ile uzun mUddct 
görUfmllftUr. Bu gOrOşmclcr cana· 
sında Eden şu bt'yaMtta bulunmuf
tur; 

Her ıını! halk tabakuı taratından 
bana Jcarfl göaterilmlf olan hararet· 
U kabulden tıon derece mOtehasıılı 
oldum. O.rek Adanada, gtrek yolda 
ve ıerek Ankarada bana yapılan 
teabUrattan daha doııtane bir ~y 
taaavvur olunamaz. Ben, btltUn bU 
tesahurtertn 'l'Ork mllletl tarafından 
Brttanya mnıetıne kartı duyulan hl• 
ıerı tamamDe ifade ettlftne eminim . 
Bu eamımı nOmaylf}ere k&rft rerek 
benlnı ve gerek General Dlll'ln içten 
relen mlnnettarlıklanmıza tercüman 
olursanız b!l~uııa mUte,ekklr kalı· 
nm. 

Yenl TQrJdyeden gtSrcblldljim fey· 
ter bende pek derin lntrbalar bırak· 

nu•tır· 
Bir mıııetln bug1lnkU tartlar için· 

de bu kadar bllyUk bir !cdakArlıkla 
llUJrkllnl kurınata çalıştığını ger. 
mele tıaldld bir tıham eııertdlr. 

VATAN 
- · - 3 

Kanat Alt ında ••• Siyasi icmal 
Mahalle uyu. 

yor •.• Yazan: Şu )arı inık 

Şu Yarı iWk 
perdeleri aiır a
lır kımıldanan 
ev, ınekadar ıbu 
mahalle.dense bu 
mahalle de o ka. 
dar ıbu ıehirden· 
dir. Ve aylı gök 
altında bu per· 
delerin kımılda 
nıtı. rahat uyu 
%an evin nele. 
alııtdır. 

NIZAMEDDIN NAZir 
perdeleri aiır a• 
ğır nefes alan 
evler bir mahal· 
le ve bu mahal 

Balkanlar ve 
Türkiye 

Mahalle uyu. 
yor ••• 

* Cumbalardan 
ııııan ıükOn, kar· 
ıı bahçedeki g(.lr 
dallı inciri kök· 
!erinden mor· 
linlmıit eibidir. 
Gökten en bü· 
yük ka.ırıranın 
ufultueunu &,ık ı .. a1t,., aan· 
dıracak kadar kudretli :bir c:Vınl 
Vınb ıeliyor da. incirin ıür dal 
lannda tek yaprak Jumalda.mı· 
yor. 

lncir de uyuyor .•. Hem de o 
uyku ile iti, böyJeai Atillanın 
ıünlerinde Tuna boyundaki çı
narlara bile n .. ip olmamıthr. 

Mahalle uyuyor .. , Çünkü a)'lı 

aölc.ten relen pervane ırUrültU
;eri bu c:Vın vın b lar cRon. 
Ronn •.. :ı. lar tabiatten ve teıa
düflerden ııelen bir tehlikenin 
gayzı deiildir. Tehlikeler ana· 
•• olan aöke .muıa11at ettiii· 
mlz dehtetimizdir. 

···············•·•·········•····• 
•·•···················••········• 

Evler uyuyorlar. 

leler bir tchirdir. 
Naııl ki tu ıehir 
bütün ıbir mem· 
lekctee ••• 

V c fchir uyu· 
:ror. Dünü gıbi 
&>ugününi.ı de ~ 
.Uyct ı.çinde bı· 
.erek ve yaıftn· 
.arının da cmni· 
ret içinde geçe· 
"eğihl bilerok u· 
yuyor. Aylı gök. 
ten Relen bu 
cRon Ron .. > la· 
rın yeni bir bet· 
tc olduğunu bi· 
lerdc, göklerden 
gelen ninniye yas 
lanarak mıııl mı· 
fil uyuyordu. 

Uyuyor rıv ••• 
Uyuyor mahalle ..• 

Uyuyor tehir ... Ve ,ehirlerile, 

kaeahalan ile, köyleri ile be§ik· 
leri, haaırlara, yer yatakları ve 

lcaryolaları Üe milyonlar uyu· 
yor. Ama Türkiye uyumuyor: 

Nizameddin NAZiF 

A vrupa harbi bat)adıla 
ıtindenberi Balkanların 

:karıtmaıı ve harp alevinin bu 
dailann eleğine kndar ıelmui 
tehlikesi he.r an bir nat meıele
si olarak aöruhiyor ve Alman 
İıtilAaının en yakın hedeflerin
den biri olarak buraaı ıoıl•İli· 
yordu. Garbı Avrupayı, tunalı 
Avrupayı kaplayan alej&erm, 
bu taratlara yayılması İçın bar 
rüzıir darbeaınin kiti ıeJeceti 
tabmın edıhyordu. 

Hadi.eler bu tahminlerin doı 
ru o1madıaını goıterdi. V alua, 
Balkantaraa bır k&aını arazı 
( Komanya) .iıtiliya ujr.....,, 
bir ko,.de ( Y unaniataDda) de 
hup bombalı patlamıflar. Fa
kat, &Akanlarda h&kina blaa 
)'İne sulhtur ve oradan kökünü 
alan bu awh bütün y ... Şerlu 
harpten korumaktadD'. 

Vatan'ın M·osa bakası 

balkan.lan ı•Dlf bir harp •· 
teti içine ainnekten menedm 
,.y, tuPheaıa lııi, • batta a.. 
vet o1mU:flur •• ba, TUrtc kn· 
vetidır. ~Whu evvela büaaiai
yetı, diiruaUbiü ve bunlara iaai
nat eden a.iyaaeti ile müdafaa 
•den ve İcabında banun için ai
libanı kuuanac:ağını da btidirm 
Türıkiye, da&ına oldup ıibi, 
,arkı A 'll'Upanm, en bntlk 
devrıni yatadıaı aon aünJerde 
de büy&ık bır aulb um&a cMmut
tur. BugOn Başladı 

M~ çok eifenceli, zengin mUkifatla, bana mukabb basittir: Bualnden itil.ren 
teeinllerini n ..... •• •uıflanna •eanııej'e ba,ladıjımaıı otuz kadınaan her biri otuz erkekten 
banaitine JA,Jıktar 7 Dala& lmacuı: Hanıi auınarah kadın han°i numarah erkekle evlen-melidir? • 

Müsabakamıza iştirak için Her Gün Bu Sayfanın Altında 
Neşredeceğimiz Kuponları Kes.nek ve Müsab~ka Sonund:ı 
30 Kuponu Bir Arada Reylerinizle Birlikt~ Gazetemize 
Göndermek Kifi:lir. 
Otu rt1n aıra De bir kadın, bir 

de erkek reııml neşredeceflz. Bun
lar ııanatkAr Ramlıln 3'Brat~ağt, 
lıdh·aca talip kadın 'e erkek tip· 
letl41t. Hw resmın altına bıaııua 
•h!Nıll• llaıliai .... ......,_._ ~ 
ıracatm. ... de .. liln btl .... 
•imleri kupoıaumm.ıa ber&Mr ke
.ıp Mklı,.._uuua. 

Otu luıdı1I, ota erkek 1'98ml· 

nln ne19rl ıam&ın oluaca ba otuz 
cırkekten her blrlnl ohız. kadlndaD 
baııJlııllo e' Jendlnnenln mlln:lalp 
oldujunu tayin edooelu.lnl&. 

Bunu )'aparke11 bir defa b°"" 
vakit ~ ol ... h..... .. 
mllııabaka k"tıücllk ba, lf&lıul -
ket 7erl.e de s~t.lr. ÇüDld 
mlbıabak..,.. binlerce karlln lf tl
rak edeoeflne fÜpbe olmaclıiı lglD 

Müsab akam ı zın 150 
Blrinelliti kaza nana: Bir 

lüka rad10. 

lkincillll kazanan iki kiti· 
ye: Birer çay tabm. 

Üçüncü!üiü kazanan iki 
kifiye: Birer kol Aati. 

Dördüncülüğü kazanan iki 
kitiyeı aır.. enak ,.._.,. 

Beşinciliği kazanan iki kiti· 
ye: Birer kadın el çanta& 

Altıncılıiı kazanan üç kiai
yc: Birer likör takıtnı. 

Y cdinciliii kaza}'lan beı ki
aiye: Birer vazo. 

Sek.izinciliii kazanan beş 
ltifiye: Beyojlu ılnemaları 
için altıtar bHeL 

Dokuzunculuiu kazanan 
beı kişiye: Birer mürelckepli 
kalem. 

Onunculuğu kazanan altı 

halkm lz41nc Mldnndald Wlkkl 
\. &lrtıJt'!rl bellmtlf olacalctır. 

Sonra emeldertnlz ~ Cftml· 
,.etektir. Her ~Ut Jaakkında Tet'e

cetfnlz rey, eksertyeuo reyine ay
._,..,_._~._..._,... 

mera T91~. ota. dft a... 
rinde m Cok tam ınnn&ra alanlar 
.,..ında unctn mllkAfadar tıenı 
edaıeftL 

Hediyesi 
kitiye: Birer kravat. 

On bir.lnciliii kazanan yedi 
ltiıiye: Birer ipek çoı&p. 

On ikiMillli Jcaunan on 
kişiye : lkirer iyi clna mendil. 

On üçüncüden yüzüncüye 

kadar kazanacak olanlara 

apfNfalci leıtclli fıediyeleri 
'Yerilecek tir. 

TlllLLI BIDfTBJ.IBI: 
Kaanaalanlan on dördüncücl• ib"b.ren verilecek ....ui hediyelerinin adedi )'Üz tanedir Bun
lardu on kiti>'• birer liralık Ta7,.,.. bileti, on ldtiJ• laıummt romancılarıuuııan birer eaer~ on 
kifiye ( Ramia) . in birer lııarika tür albümü, OD kitiY• Glil Bahçe ai kitabı, on kiıiye Salon Çiçek
leri kitabi, on kifi1e ( Y ediftin) ınecmaaaU1111 t.lanbul albUmU, on kitiye Ömer Seyfettinin b • 
kiy.ı.i, on Jdtiye birer para çantau. Birinclliif b unacak olmyacumuaa vereceiimiz (Lw:· 
Radyo) Galatada Bankalar caddeainde (Flllpa) maieD•'llm vitrininde tefhir edilmittir: 

Kim Kimle Evlenmeli? 
1 

· fUrk • 1nıiliz
0 

it birliii de ba 
alla amiliıa.i kuvnU.CSll'lllep 
Yaram&ftır. Akdeoi.e bıUdm o
lan ve harpte Akdeais bana
aaadaki dytnMn..,. ü.tiia ..W.. 
sunu c..rnaıı tar•• Atrıka hare
katı ue ıöaterea 1nsiliz ukerı 
kuvvetı, ı akın Şar..ta lnplız 
menfaaUeranj maaaıaa ecl•aı.eo 
L1Ha0ların buçui otan ·ı Ül'kı· 
Y• de ... le vennemealik ede
mezdı, ) akın ~arkan ....._ -. 
kuvvetlı İKı e11a bui....-ile 
kurlanlda. 

lJun Ankarada İllgilten H .. 
riciye }\{aauı Mr. ~ Edm 
İle yapuan &'~ IOD

ralııi reamı teb ı bu cdaett• 
muhım oır mana1 ı baızdır. Zir8, 
bugünlerde ba&kıudarda yarabL 
mak ıatcnen ıergin havanın Ye 

bununla beraber 4oi• s.wa ... 
.... çarpaaajı n...w ....... ,, 
bir kere daha ifant etmektea. 

Balkanlardaki hHaa.ı .., • 
dualanmasana Y&ra)'• ub-~ 
•nalki 1 ürk - Bulıar bey-. 
meai ile, dünkü Türk • lnsiJia 
ıörütmelerinin netic:eaiai t..aNI 
eden teblij, iki mlihim ai7M 
Yeaika te,kıl etmektedir •• ...._ 
lann ikiaınln de ..., .._ 
TUrldyenin aenelerclenbert hıL 
tuğu ve büyük bir imanla Nftl. 
mıt bulundutu aİyaaettir: Hi\ 
bir teca'rih: malcaadunaz ~. 
her türlü tecavüze ka"fl ko,mô 
aanindeyiz. 

V u.iyet bu suretle tanaall 
ettikten aonra, Balkanlarda hat· 
ıöate.recek hadiselerin mea'uli. 
yeli batkalanna raci olacaktır. 

Vahdet G0LTEK1N 

r 

B. Eden Ankara 
Ha~kevinde 

(Başı 1 lıll'lde) 

uzun uzun selam verdi. Halkın 
ıesı keailır kcaılmez Türk talebe 
ince fakat azimü acalerile lıtiklal 
marıımızı 90) lemrie baıladılar. 
Biraz evvel talebeyi 11eLimJamak 
için eiilmit olan Edrn"ın vücudü 
düzekh. Dırndik bır nalde i.atikla. 
line bavlı olan bir mılletin ııür 
aeaini doya doya ve büyük oır 
dıklcat içınde dınledi. Ufak bir 
vakfeyi mutealttp Halkevi sahne. 
ıinin pcrdcaı aiır aiır açıldı. 

Milli jkıyafetlcrile Karadenı.ı 
uşaklarından •bir ıırup Karadenı· 
zin dalfı'alan kadar oynak ecaler 
çıkaran kemençeler uun ahel'lllınt 
uydular ve horon tepmeye batla 
dılar. Bu O) unu veren Türk ka· 
badayılannın davullu, zurnalı. 
katıklı, kadınlı ve erkekli halay 
ve barlara takip eLti. 

En ıon olarak perde açıldıiı 
zaman ellerinde kılıçlar, Ankara 
ovalarında .. tik &ilen açın döviıf· 
muı ikı Ankara ef eai meydana 
çıktı. 

Bayan Mefkure Uçarı 
"ete başlaımıı.ş. te- Ankarayı %1.Y~reUıtnna!ez., 
kb ~ttın gtrlftllt en mmıım • nunijtetle netacele. uhabirlerle 
it bt!a cıvrıtde 3ıkh göltın• yapı u. Eden ec:ne-hıd b emnu· 
~ lecldelerdlr. Bu fOHln .uyu bu olan aıülakatında • a u daha ilk 
~e MendereM k&nfall dtJet ni)'otini ilade e~~ ~~rUt dil· 
1:1.._:la btrllktlr. BUtOD ~ ve kon'llfl'l\a.tlnın ar-;, '"~' • ort•Y• 
---~l ... ,.. -e dl- •"e all'tıaını • 
lllıtrı. y ... yetı ovaıarını - ü~ ve a-.. ii" 1 .a ]«nlf· 
~ kadar ıulam& mllmkılll ola- toyoıaf& Ufi ··J~h: Odl Y de bu 

RelsicQmhurla, Bafvekllle ve dtter 
veklUerle olan 1conuşmalanmıldan 
ve halk ne yaptı~ temulardan 
py.t hararetıl hatıralar götOrece· 

ıım. 
TUrklyeye ilk defa 1021 seneııındc 
eım!ftfm. .Aradan geçen bu kadaı 

~ısa bir mUddet zarfında bapntaı 
nı terakkile.r beni hayrette 

nıuazza 

brt"ll ltmtfhr· 
!~terimi bltinrteden e\"\'el ıtsıe 

üniversiteden bir sene evvel mezun. 
26 yaıı nda. Şimdi bir müessesede çalı
ııyor. Ev işi bilmez, hoppa, dans merak
lısıdır, Çeçeron bir annesinden başka 
kimsesi voktur. 

Bay Selim Sessiz 
~ütekai: memurlardan 60 yaşında, sa
kın, sessız, kendi halinde bir adamdır. 
Çiçek bozuğudur. Ölen karısından ı O 
ve 12 yaşında iki çocuğu ile Cihangirde 
bir apartmanı vardır. 

Kıvrak adımları ve kılıçlarını 
ahenkli bir halde bırbırlerıne VU· 

ruılarUe lherke11n takdırı.ni kaza
nan bu efeler Türk mılletınin icap 
eUiii zaman bükulmez ~ıleklerile 
kılıçlarını oyun oynar ı:ıibi kulla· 
nacaklannı g8ıtercn canlı l>ır 
ıccnbolduler. 

Eden bu mert efelere lıayran
lılııla bakıyordu. Oyun bıter bİt· 
mez onlara ııddetlc alkııladı. 
Bı.raz eonra loca11nı terlcederken 
salonu doldura n yüzlerce talebe
nin kcndısıni ııddet!e alkıtlama. 

~. . General Sır... . . "t•kat eı· 
vlll)'etın Mende:t1e k&tlf&J\ a· tır. · · ak ettıamı mu• · 

~ut dereı .. i _ _... Bu dereler fikre iftU htellf vt9ilelerle ikı 
"ıt .. r v~r.-. nda anu . . 
1- :::_ın ihmaline utramıf zaman· :;;'dei• telu&r et.;nıifürB E-den'in 
ltızı~alanıu cleiif~ tat- Bütün .gaze.tecılerd, __ ; konut-
'1-ctle getirdikleri aeUer civar· ___ ..1. bir aıealek .,..a 

~&ai)'l mabvetmı.f, bir çok yuu-

ve guetelerlnlze, memleketime o 
;:ı, bOttın yardım ve mu?ıabbetlntz 

bıthassa tcttkkAr etmek den dolayı 
isterim. 

l1.-_va1aam __ M_üaa_baka __ K_upon_a _1 __ ] 
İfitiliyord u. Ertuind Şnbt 



Yağ İşi Topluluğumuzun Saglığı lşzdir. 
Epey zamandır gazetenizin 

yazdıgı seri llallndckl yazıları ta
kip ediyorum. Bu yazılarınızla 

TUrkoomlyetlnln Ö)le bir derdini 
mf"ydana tıkardınız ki, sizi can
dan tebrik etmll ecek bir \'atan
cl~ ta."lanur edemem. 

Bu ülkede yag-, hakikaten bir 
derttir; bu den.Un kökü de mahlfıt 
3ağ df'.nen \e bin tllrlll mikroplar
la dolu olan kanşık yağ teneke
Jeridlr. Turklyede bu menhll!I mad
deyi yalnı:t lstanbul yapar \'e bü
tün Türkl.)e, bllha.sııa ıınğ'mal hay
' anı az olan mıntnkalar istihlak 
eder. En haşta İzmir, Adana, Zon
ruldak, Anltara ve Trakyamn bir 
kı!Hllı ile htanbul bunu çok bol 
miktarda tıarfeder. Türkler, ye
meklerini yağım; yemedikleri için 
her TUrl<lln kurulu ocağmda gün
de en az Uç defa bu meta kulla
ıulır. l\lemleketln her köşesine 

meb'Lulen tiOkulan bu mlkTop \"e A
fet dolu tenekeler l tanbulda Ka
ramanlı Rumlarla bir iki Yahudi 
tarafından yapılır. ı;e\kedlllr. Bun
lann tatlı ı;atr;ı '\"ardır. Kendi re
fah 'e aadetıeri uğruna koca 
Türk mllletlnln ıı.ıhhatlnl hJçe sa.
yan bn dilşlınceslz ümlllerln oto
moblJlerl, apartmanları \'ardır. 

Son zamanda bir kaç Türk te 
bu menhuı; maddenin fımllleri ara
ınna katıldılar ki, bunu, tee&&ürlo 
bMjilamamak elden gelmez. Ara-

mızda dolaşan ııuyı ız kanserli va
tandaşlar ,binlerce \'Cremll kardeı,
Jer hep bu mcnhuıı maddenin kur
banıdırlar. Ht'le tifo, bar.ıak has
talıkları sudan daha :dyade bu 
mahlfıt yağlar yüzündendir. 

!'ize mahlüt yağ formfıllcrlnden 
iki nlimune \'eriyorum: 

Yu:ı kiloda beş kilo tuz, on ki
lo acı Trabzon yağı, otuz beş kilo 
toıılama ,·eya mezbaha malı don 
yağı, otuz kllo ı.amuk yağı, ~lmıl 
kilo terkoıı \'eya kuyu 11uyu. 

t~te diğer bir fonnUI daha: 
Bq kilo tuz, on t>eı, kUo ım, 

kJrk barsak ve kemik yağlarlle 

deri kaunhııı yağlar, otuz kilo 
kokusuz ve renk1<lz. balık yağı, on 
kilo acı Trabzon yağı. 

Bunlara lla\"eten Amerikadan 
gelen \'e ı;anayldc kullanılan 

8 numarah taş yağlan da hep bu 
fomıUllere girebilen lııtıdal mad
delerdendir. 

J;roln, kokain gfbl FA.'h(rlerln 
l anında mahlQt yağ, ıtehJrle.re n18-
bf'ten bUyUk bir Afettir. Bunlann 
kökünü kazımak \e bu mem1eket
te habaset icra etmelerine mini 
olmak bir \'az1fedlr ve buaan l~ln 
de uk tare '\"ardır: HUkflmet, he
men yağ lnhJsarı kanununu ~ıkar
mah ve eğer bu memleketin lhtl
yac·ı varsa, hlikflmetln kendi kuv
\ etll kolu bu ı,ı başarmalıdır. 

Ş. Oktav 

DİKENLİ ÇİT 
,_,---=.Y~az:.:.:.a..:.:n_;_: _M_İ_T_A_T_P_l_B_İ N __ 

B
eyoğlu pa.ııta.hanelerinden bi
rinde buluştular. Enis uzun 

boylu yakışıklı bir gençti. Selma gll
zel, narin bir kızdı. 

Birbirlerini ılk gördükleri a"nda his 
Jerinde bUyük bir değiıpkllk belirdı. 

Birbirlerini görmeden evvelki flört
lerinde bu kadar samımı değildiler. 

Bahar gelml\'tl artık. BlltUn kış 
mevsimi evlerde, ocak başlannda 

•klı kalmış olan qk. kendınl ya
va., ya.\·aş pençerelerden, kapı ara
lanndan göstern1eğe başlamıştı 

Selma bütün bir kış mevsımi sı

cak salonlarda çaydan çaya dolaşan 
kalbine bir eş ararken, Enis daldan 
dala konan hercai gönlüne bir aşk 
kafesi arıyordu. 

t.ı,te böyle bir zamanda. tanıştılar. 
GUneşin bile oynaklık etUğl bir 

mevsim olan bahar onların. yerinde 
duramıyan, kaynıyan 

bUUin ccı,turmuştu. 

* 
kanlarını bUs-

Enıs! .. Bugün M yapalım? .. 
Efendim! 
Ne o pek dalgınsın , ne dUşü

nUyorsun '! 
Bır şey dü~linmUyonım canım .. 

- Yok, hele hele. senın bir derdin 
var. Onu benden saklıyorsun. 

- Çocukluk etme Selma, derdim 
olur da senden saklar mıyım? 

'Enis ba.k bugUn hava gilzr' 

kırlara çıksak, koşsak. eğlensek n~ • 
sıl olur? 

Ben de zaten onu r.llişUnUyor-

dum. Kırlara çıksak diye. 

* Enis bunu dllştinmUyordu. O 
sevgili.<ıinl sınemaya götüre

cek paralı olmadığı ıçln, buna bir 

çare arıyordu. 

tarlanın ortaıunda tek başına kal
mış, şimal rUzgA.nnın hızına boyun 
eğmiş bir erik ağacının albna çök
tuıer. 

Enis Selmanm gözlerine daldı: 
- Seni seviyorum, dlyeblldl. 
Bu JA.fı ilk defa candan söylemiş

ti. İçi titriyordu sanki. 
Selma, bir genç kız hırçmlığı ile 

yerinden fırladı. Enis bu Wm kötU 
tesiri karşısında şal}& kalmıştı. 

Ylno geldıkleri yollardan dönQyor
Jardı. ;ı.•akat dönUş gelişten bambq 
ka bir hava içerisinde eziliyor, her 
iki gencin kalbinde büyük bir yer 
hüküm ııUrUyordu. 

Selma bu ye'sln bUyUk blr kısmı
nı kendine mal etmişti. ÇUnkU as
lında fakir bir kıZdı. Halbuki Enis 
zengındı. O böyle düşünUyordu. Yok 
hayır sevlşemezdi onlar. Buna hak
ları yoktu. Yol boyunca Enisi bir 
daha görmemeğe karar verdi. 

Enis de ayni şeyi dUşUnmüşt.U. 

* o akşam ayrılırken birbirlerine e-
bediyen veda eden iki insan mate
mini tqıyor gibi idiler. 

- Selma seni ne zaman görece-
ğim ? .• 

- Cumaya olmaz mı Enis? •• 
Ayrıldılar. 

Enis, 

Ertesi gUn birbirlerinden şu 

mektuplan aldılar. 
Ben fakir blr kızım. Halbuki sen 

zenginsin evlenmemize imkA.n yok. 
BlrblrlmiZI bir daha görmlyelim. 

Selma 

Selma. 
Ben fakir bir geftÇ, halbuki sen 

z:cnglruıJn, evlenmemize fmkin yok. 
Blrblrlmizl bir daha görmiycllm. 

~ ••• • 'I . , 

lllMfJlllll& 
Sinemanın Mucidi 

1 • 3. 941 

Paris -Cehenneminden Nasıl 
Kurtuldum-------
1 Yazan: Bellla Tevlllı BAIJOB.ÇU] 

-4-Augustin 
Leprince'in 
Hayatı 

Biz Türkler, Dedim, Hiç Korku Bilir miyiz? 
Her Zaman, Her Yerde Cesaretimiz Vardır 

B lr filmin mevzuunu, meraklı, 
garip bir macera teşkil ettlgl 

zaman: dşte film olduğu nasıl bel
li.. Hayal kmnı çok geniş .. :. Deriz. 
Halbuki sinemanın, her mevzuu ha
kiki hayattan aldığını, hayatın sine
ma icat edilmezden evvel de mevcut 
olduğunu unuturuz ..• 

İşte Angustin Lcprlnce'in hayatı 
l heyecanlı bir mevzu olabilecek mal hiyettedlr. 

1841 senesinde doğduktan, 1866 da 
LAyfpzik'de kimya tahsil ettiği za
mana kadar geçen hayatı blzl fazla 
a!Akadar etmez. Asıl macera ondan 
sonra bqlıyor. Angustln Leprlnce 

IJ.i akıllı, nqell, terbiyeli, çalqkan bir 
l'J\ talebe idi. En iyi arkada41 John 
l~ Wlthely ismindeki lngillz genci idi. 
~ İngiliz vatanına döndUkten sonra da 
ltj dostlukları devam ettl. Angustln Jo
~~ hn'i İnglltereye davet ettiği zaman 
i.(;>!ı kabulde tereddUt etmedi. 

t
,;.~ İngiltere ve Wlthely ailesi Angus
i~ ı tln'in çok hoşuna gitmişti. Ve bil

' ~ , \hassa genç Misis Elizabet Wlthely 
~ 1 den çok hoşlandı. O kadar ki nlha-

' ·,. yet evlendiler ve İngiltereye yerlef

Haftanın fil.tnlerinden: «Bahar \,lÇt:1Lııc1111 i .. ien bir 

Mae Murrey Ne Alemde? 
l
• çimlzde sesslz sinemayı gö- Ortadan çekildi. Sonra senelerin bir 

renlerin Mac Murrayı tanı- kere daha dedikodu mevzuu oımuş
mamalarma lmkAn yoktur. 11J15 den tu: Prens Mdivanl'den ayrılması ile 
1925 senesine kadar ısmı dillerde yine kendinden epey bahsettirmişti. 
dolaıımııı birçok kalplerde senelerce Her iki taraf da on blr yaşındaki oğ 
yer 

0

tu~uş, hUkUm sUrmUş ve Uç tundan ayrılmak istemiyordu. Nlhn
milyon dolar kazanmıştı. 1 yet uzun suren mahkemelerden son-

Skandah blr propaganda vasıtası rıı çocuk prense dU:pnllştU. Mac 
yapan ilk artist odur. Kalabalık yer- ı Murray kendisine bu haberi getiren 
!erde kocaslle kavga eder. bayılır, 1 dava vekilinin kafasına, eski bir a
ayılır, rakibesini bastonla döver, şö- lışkanlık nettcesı. mUreltkep şlşesi
förUnUn kafruıma ellı'\e geçeni atmak ni fırlatmıştı. 

ta tereddüt etmezdi. Onun bu hlk4.- Şimdi tekrar Mae Murray'dan 
yeleri dilden dile dolaştıkça, şöhre- bahSedillyor. Bir zamanlar, halkın 
ti dal budak sarar, o zamana kadar sevgtllsl olan artist. kazandığı Uç 
ismini lşl:t.mcmlş olanlar kendisini milyon doları har vurup harman aa
göı1lp, tanunak, hiç olmazsa bu cU-
ret, cesaret sahibi güzel kadını, film vurarak şimdi fllusuahmere mUhtaı; 
de görmek için koşuşurlardı. olmuştur. Bir gece polisler onu so-

1927 de Prens Mdlvanl ile evlen- kakta, bir sıranın llzerine kıvrılmış 
miş, bu da kendisine ayrı bir rek- uyurken bulmuşlardır. Şimdi riS YI\" 
JAm olmuştu. Fakat o sıralarda ses- şmda bulunan eski milyonerin bir 
11 sinema çıktı. Mae Murray bu yep çatı altında bannabllecek kadar bllıı 
yeni tekniğe kendini uyduramadı. parası kalmamıştır. 

ŞEHİR TiY ATROSU TEMSİLLERİ 
TEPEBAŞINDA 1ST1I<:LAL CADDESİNDE 

D R A lU K J S M 1 KOMEDİ KISl\D 
BU AKŞAM Bugtln saat 14 te Çocuk oyunu 
Saat 20,30 da Akşam 20,30 da 

l\I E Ş A L E L E R KİRALIK ODALAR 
Her gUn gişede çocuk temsilleri için bilet vardır. 

Beyazıt, IAJcll, Aksaray, Şehremini ve Topkapıya otobUs temin olundu. 

DEANNA DURBİN'in parlak rollerini 
devam etUren yeni sinema yıldızı ... 

GRACE MOORE ve JEANE'M'E MAC - DONALD'ın seslerile 
rekabet C'dı-cck IMlf ve ruhnevaz bir sese malik 12 Yllfillda ..• 

GLORIA JEAN 
l iğer birçok bUyük yıldızlarla beraber çevlrditi 

~çı'mam:ş Konca 
filminde istanbulda ilk defa görünecektir. 

ônUmllzdold salı akşamı gala suaresi olarak 

SiNEMASiNDA 

tner. 
Evlendikten sonra ıııkı bir çalıfma 

hayatına atıldı. Bilhassa resim ve 
fotoğrafa merakı vardı. Porselen ve 
fayans Uz.erine fotoğraflar tesblt 
ediyordu. Krallçe Vlktoryanm ve 
Başvekil Gladstone'ln Londradakl di
kili tq Uzerinde bulunan resimlerini 
de o yapmıştı. Birçok seyahatler ve 
birçok resimler yaptı... Fakat hiç 
bir eseri onu tatmin edemiyordu. 
Resim sanatının tekftmUIU için dur
madan çalışıyordu. Bu cansız resim
ler, Mraz da hayatla hayatiyeti 
tasvir etmeli idiler. Bu hayatiyeti 
de tesbit, tasvir edebilmek için ge· 
ce gtlndllz uğraşıyordu. Nihayet sı

namatoğraf diye lslmlendirllen ica
dı meydana getlrmeğe muvaffak ol
du. 

Halen Amerlkada bulunan km 
Mis Marla Leprlnce, bir gece wıul· 
cacık babasının çall@l! odasına 

girdiği anı, hayatının en heyecanlı 

anı teılkkl eder. O zaman daha on 
dört yaşında lml11- babasının geç va
kitlere kadar çalıştığı odanın kapı

sını yavaşça aralam1', ve hayalet 
gördUğtlnU sanarak Urpermlş. Baba
sı, makinist Joaeph Benk"ln yardı

mile, beyaza boyadıkları duvara in
san resimleri aksettiriyor ve asıl i
şin UrkUiecek tarafı, bu resimler 
tıpkı, ama tıpkı sahlcl insanlar gi
bi hareket edebiliyorlarmış. 

Auguatln Leprince lilhaklka resim 
lerl hareketıendlre bilmişti fakat bu, 
daha, blzim bildiğimiz sinemadan 
çok uzaktı. ÇünkU projeksiyonu ya
rım dakikadan fazla devam ett·re
mlyordu. 

Daha iyi ç~abllmenln ancak A
merikada mUmkiln ol.,blleceğini dU
o\'tinerek oraya gltmege karar v;ırdı. 
Aletlerine, makinelerine bUyUk ka
salar yaptırarak onlara yerlqtlrdl. 
Kendislle beraber Amerlkaya gide
cek olan Wllson allesile, pazartesi 
günU Parlsln Gare de Lyon'nunda 
buluşmağı kararlaştırarak Jljon'a 
babasını görmeğe gitti: Dijon da o
nu birkaç gün daha alıkoymak için 
çok uğrqtılar, fakat o, Wllaon'lara 
verdiği söz1l öne sürerek, gitmesi i
cap ettiğini söyledi ve yola çıktı. 

Tren hareket etti-

EytQlde bir cUn tekrar konsoloa
haneye gittim. KaU surette memle
kete avdete karar verdıtiml, bU
nun çareslne delAlet etmelerini haf 
konsolosumuzdan rica etUm. İtal
yadan transit vizesini alabilmek 
için elime Şa.taalı bir tavatyename 
verdiler. Ertesi gtlnU derhal İtal
yan setarethanealne mUracaat et
Um. Genç bir adam tavllyenameyi 
aldı, okudu: 

- Acaba zahmetalzce vize aıabl
lecek mlyim? dedim: 
Şu cevabı verdi: 
- Biz yuarm, cevabı Romadan 

birkaç haftada gelir. 
Elime verdiği latldanameyi dol

durduktan sonra tekrar sordum: 
- Acaba ttaıyadan İstanbula va

purla gitmek lmkAnı var mıdır? 
- Vapur olsa binecek mtydlnlz? 

- Enam çok olacıık hu sebep-
le vapurla gltme)i tere!h ederdim. 

- Buna nasıl cesaret edersiniz. 
Harp içinde deniz ma~lnlcrle d~ 

ludur. Korkmaz nıısınız? 
Benim hesabıma k::>rku geçiren 

bu genç adamın ha.ıi l:ıenl gUidUr
aU: 

- Biz TUrkler, dedim, hiç kor
ku bilir miyiz, her zaman her yer
de cesareUmlz vard:r. 

B enim Lsticlanın Uz •rinden lki 
ay geçU. HAia. 1talyadan bir 

cevap gelmeml~U. lc;.m<l.:n ,t;·ıe 

dllvUnUyordum: 
- Eğer yıl başından evvel TUr

klyeye gidemezsem ııonra hıı; glde
mlyeeeğim. 

Btr kere de Almanya yollle git
mek için Almanlara mUrrı.caata ka
rar verdim. Yine biz\nı kııns'llrıs

hanenln bir tavsiye mektubu ile 
Alman sefaretine bq vurclunı. llu
rada yine odalar birçok halkla do
lu, herkes nöbet bek1lyordu. Dik
kat ettim: Burada heı·ı.es A1P1an
ca konuşuyordu. Nb1>et ~'demek
ten yorulan halk birblrlerıle l·"lllu-
9UYOrlar, kimisi Polonyalı, ktnılıd 
Çek, kimisi Avusturyalı, Belçikalı 

Danimarkalı, Holandalı, Norveçli 
Alsaslı. LUkaenburglu... hepsinin 
yüzleri yorgun, gözlerde endişe ve 
korku dolu bakışlar. Hepsi de vize 
alamamak korkusundan heyecan 1-
çlnde... Bunlar tesadüfen ParLlte 
bulundukları bir esnada Alman 1.1-
tllAsına uğra.mı9Jar. Memleketlerin
den çıkarken hUr birer vatanları 
vardı ve o vatanm hUr tebeaaı ldl
ler. Daha altı ay g~meden o va
tana Alman tebeaSı sıfatlle, yani e
saret pasaportu ile girecekler. Da
ha fimdlden kendi llsanlannı ko
nuşmağa bile haklan yok ..• Alman 
ca bilmlyenler bile tek tUk kekele
meye uğraşıyorlar. Klmlslnln elin· 
de Almanca lQgat kitabı yeni mec
buı1 lisanını ezberlemeye ÇalJfIYor. 

Daha bekleme odasına girmeden 
kapının yanındaki bUroda herkes 
ismini ve ne istediğini bir kA.fıda 
yazmaya mecburdur. Bu kAğıtıar 

oradan şişmanca bir. memurun oda
sına götUrUlUyor. Sonra o memur 
mUracaat edenleri illmlerln1 çağı
rarak blrer birer odasına götUr11-
yor ve konuşuyor. 

Burada da biraz f&D8D1l Vamllf. 
Benden evvel gelen birçok halk 
beklerken birdenbire lçerdeki me
murun bekleme odasmm kapwna 
gelerek: 

Hemen yerimden fırladım: 
- Frav Tevfik, dedim. 

J'rav deyişim hofuna si~:_ . ..,.. 
- Demek Almanca blll~-

dedl? 
Biraz, dedim. 

Odaya girdik. Ziyaretimin -:: 
blnl anlattım. Berlln Uzerlndell 
tanbula gitmek istediğimi söyledlJP° 
Elime Uç kiğıt vercU. 

- Bir buçuk frank verecek'~ 
dedi, bu kı\ğıtları Almanca dOJdll° 
run. Berline göndereceğiz. U- " 
ruı kabul ederse gideblllrstDts.: 
buradan bir şey yapamayıs. 
lçln her halde birkaç batta be)dl
yecekslnlz. 

Ben yeni bir ümit~ ftr 
vlnerek eve geldim. 

O günlerde vaziyet yine ~ 
rışmıştı. Ben geç kalmlf 
tan çok korkuyordum. Oı: g1lil ~ 
ra Alman sefaretinden bir~ 
mektubu aldım. Hemen ~ 

Geçen glinkll ayni adam beni eJll 
bul etti ve vize hakkındaki tal-"' 
mln kabul edllemedlğlnl ~lif' 
Ben bu defa beynimden vurulJll dt' 
döndUm. Bunu mutla.k kabul ~ 
mellydlm. Yoksa bUtün tın 
mahvolacaktı. 

Berllnde ara sıra beni tecıa.t 
den doktorların reçetelerini orıfll'. 
tanıdığım ahbapların aclfeSl 
ihtiyaten beraber götUrın~ 
Hepsini masanın Uzerlne ko1' 

Sonra nıUlizime sordum: 

- Niçin beni reddedi~ 
Benden Almanya ne gibi bir rtl" 
göreblllr? Ben Almanyad& :_, 
mak fikrinde değilim ki.. 'f 
yirmi dört 1aatllk bir tran»t 
zesl istiyorum. 

- Hakkınız var, fakat İl~ 
la gidecek tren bulamıyacaJCll""'"1 
BUtUn trenler aaker taşıyor. 

- Sanki bir kişilik yer tnıl 
maz mı? Biz bitaraf bir 
Almanyaya bir dUjman!ıfımlS 
Bana gelince Almanyada çolr 
dostlarım vardır. lşte acıres1 
Onlardan beni tahkik edebil 

- Berlin Uzerindcn h 
gitmek istemekten maksadınd 

dlr" ~ 
-- Bu fırsattan latlfade ~ 

vaktlle bendeki çarpıntıyı ıl 

eden proresörlcrln sıhhatım 
kında fikirlerini sormak ... şuıııl ..ı 
hatırlamanIZI rica edel'lm ki IA. 
vaktlle Berllnde seklz sene ~ 
dum. Berllnl görmek ve ah~..-~ 
ma veda etmek fırsatını bul..,.. . 
pek memnun olacağım. . ~ 

- Sizi tedavi eden dok dlf. 
hllt. orada olduklarına emin 

niz? ~ 
- Elbette em!nlm. fi 

doktorlar hastahııne şetleridir· 
linden ayrılmazlar. rl 

Sonra fUphede kabnamal' 
UA.ve ettim: .,J 

- Aralannda Yahudi ,.,... 
Hepll cArb dir. ) 

(Arkua ~ 

O güne kadaı kımseye yalan söy
lememişti. Herkese kendini olduğU 
glbl tanıtmıştı. Her nedense $elma
ya ilk gtlnler zengınUğlnden bahset
mif, kendlnd<.' bir kusur diye saydı
fı fakirliğini ondan gizlemişti. ÇUn
kU Selmanın zengın bir aileye men
sup olduğunu biliyordu. Ondan ay
nlmak!an çekiniyor.. korkuyordu. 

Mektupları aldıkları zaman h=- ~::::::::::::::::::::::::::~: 
candan Meta okuyamıyorlardı. Her 
ıkisinin de sevinçten gözleri yqar
mıştı. Sokağa fırladılar birbirlerini 

Pazartesl gilnU Wilsonıar Dljon'
dan gelen trenden Augwıtln Leprin
ce'ln çıkmasını beyhude yere bekle
diler: «Eh-. Parlse gellrae, adreelml
zi biliyor.. Elbette gelir bizi bulur. 
Hem belki de hareketini tehir et
miştir, artık belki de Amerlkada 
buluşuruz. Dediler. Dijondakiler de 
ır.erak etmediler, çUnkU AugusUn 
Leprlnce'ln ne kadar gok mef(Ul ol
duğunu biliyorlardı. 

- Her Tevfik, Her Tevfik! de-
diğini 14lttlm. 
AdamcağıZ kt.frtta Tevnk ismi

ni okuyunca beni erkek aanmlf. 

O gün kırlarda dolaştılar. BaZan 
bahar rtızgı\rında hafı! hafif yalpa 
\"Uran taze yapraklı bahar çiçeklerl
le snaıenmlş badem ağaçlan altında 
birbirlerinin gözlerine daldılar. Bazı 
bazı da onların a~kı glbl filizlenmiş 
dalların gUzelllğlnl seyrettiler. 

Yan yana yUrUyorken konuşmu

} orlardı. O anda Uurıerlne çöken 
adet havasını UrkUtmemek için 

her ikisi de susmuşlardı. 
Bir ara o kadar coştular ki, el ele 

verip yeşermiş çimenler Uzerinde sa
Uerce koştular. Nlhayet genb~ bir 

bulmak için. 

* Genç kız dudaklarını bilktU: 
- Ben sana dargınım, dedi. 
Enis gözlerinin içi gWerek 

baktı: 

- Ya ben!? .. 

ona 

Biraz ytlrtldüler. Bir gW bahçesi
nin duvarını tefkil eden dikenli bir 
çit önünde durdular. 

Geride bir bahar rUzgıin esiyordu. 
Yalnız blr gUl dalınm ince vücudu 
Uzerlnde mahmur bir göz kapağı gi
bi açılan blr konçe onlara baktı, Sa
adeUerlne gıpte etti. Sonra hafit ha
fif kızardı. Bqmı çevirdi. 

MHhat PDİN 

JNGIL/Z HAR/C}YE NAZIRI 

MiSTER EDEN'in 
Yakın Şark seyahati, Şark ordularını teftişi bütün 

tafsilatile • Türıkçe 

Bugün LAL E sineması programma ilAveten 

pterilecektır. 

NefCli, Şık ve hakiki blr Parlfı fllıninl görmek ister misiniz? 

Bugün SUMER Sinemasına 
gidiniz. Sinemanın 3 btlyUk ve me.şhur yıldızı 

GARY MORLA Y - ELVlRE POPESCO ve ARMAND 
BERNARD ile ANDRE·LEFAUR. vtCTOR BOUCHER 

ve DALlO 
tarafından oynanan Jrlers ve callhavet komedisi 

AŞK ve iHTiRAS 
2 saaUik kahkaha ve neşe filmini görilnllz ve eğlenlnlz. 

Bugün saat ı de tenzUA.tıı ma•tne. 

Bugün i p E K SinetnMmda 

Hariku11de meraklı ve beyecaJilı sahnelerle dolu 

MEŞHUR POLiS HAFiYESi 

NiK KARTER =~~,~L:: 
Ayı-ıca: Mllhim ilaveler: 

1 - İngiltere Hariciye Namı Bay EDEı."IJ Ada.na ve Ankarada, 
bUtUn tafsilli.tile.. •• 

üç hafta sonra ParfBtekl amca 
Dljon'a mektup yazarak: Aferin An
guatln'e dedi, Pariaten geçer de, bir 
kere gelip beni görmez.> 

lşte o zaman meraka bllfladılar
Nasıl. garip bir macera, :macera

lı bir hayat değil mi?. BUtQn t&bay
yUl edilebilecek vakalan butıracak 
kadar inanılmIYacak bir roman de
ğil mi?. 

Halbuki bu yaşanmlf bir bayattır. 
Sinemanın icadına doğru yol alan 
bir adam trene biniyor.. trene bin
diğini görenler var.. Ve bu adam 
birden sırra kadem basıyor •• Bu kay 
boluştan beş sene sonra sinema doğ
muştur. 

İlk sinemayı icat edenin Auguatın 
Leprince olduğu iddia edllemeıae de 
bunun aksini de kimse iddla ede-
mez. 

Nedenae sinemanm icadı Ue ya
kından ufra.tanlann çoğunun aonla-

Z Z 0 M 8 0 T 'f A L O V A rı fena gelmiştir. ömnrıer1n1n aon 

3 lllDl tellmlzta 1'a"OV•JJ ZIJaretlerl. günlerlni ya voksulluk, ya baatalık 
............ i. ........... ea::ıRa. ........ mıiı ... ~~inde·~lrmiflerdlr. 

~·ORUNUZ---~ 

.....---____,SÖ YLİY ELl~ıl 
r Apandis Nahiyesi Hangi VilU.gettedir/1 

muhavereyi nokaa.n dlnleınif ~ 
c•lwnm. ÇünkU Ttlrkiyede 
batta. dUnyanm hiçbir 
(Apandis) adb bir nab!y8 

bir köy bile yoktur. (Apandl' 
blyeet) doktorlukta kalıD 

im Uzerlnde bulunan ve ~ 
aak denilen kaim bir ba,..;ı_..a 
çaamın bulunduğu sahaya ffll" 

tarak verilen isimdir. Kör 
&ın tıkanması, lltlhaplafl'l ..... 

ya bu ucun herhangi bir e~ 
rerek orasını çUrUtmlye bati 
a apandisit haatalığını 
geUrlr ki, amellyaUa bu pd 
silmeme tnaan bleblltr. ŞU 
bahsettiğlnl.s t&f Hacerl 

deto. kör ben:ıta ;;eçm{f 
cı bir cisim parçamda-. 

il 
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Telgraf, Telefon ve Ajans Haberlerı :' . • 
· asebetlgle: 

ve Başka~~ !;.~~ı~!~. 

Maliye Vekilinin Beyanatı 
1941 Mali Yılı Bütçesinin Umumi 

YekUnu 304.971.662 Liradır 

• • "n"ın futbol mikroplan aıye uavıu e~lltİ .. ~-; T ft" He1•-,tı reısı L_ı_ı ___ _. 
L:- • Genel Direktörlu... .. e ~!. .. · çok temiz ve hiç bir menfaat -.acmauen 

Beden Ter.~~·bu .... pPcle ıördütünuz un~ orculandır. 
1aapn ·· · darec:ilen, r- a1JfAD tam aınator •P 

mı ı ' ç d mutlak muvaffak g<>sterlyor. 
_ .. 

1 
sporcular, TUrk dedir ve bun a Bugün kulUplerinln başında ama-

Bilmenı ki, .,..A bulunanlar. oıacaJ<tır.~ senelerden· törce çal,,an eski ıporculann men· 
i sim yapmış sız· bu yazınızla bizim k t ki ö l k Bponınd& -"'.M•I olanlar dahi d oıaralc mlldnt'aasını fııat peşinde oş u arını s y eme 

~~~ buBedl.finen ;"'eZ;;ı Genel Direk· beri bir ız a;:Seıeye temas cdlyorsu· cesaretini nereden alıyorııunuz. On
.._..... . J"ğinde me· yaptığım tt>ol ileriıyor mu, ilerlemiyor lar dünün tam amatör sporculan· 
törıugil tefüf heyeti reıs ı dl e bir nuz.? FUYanl dUnl<U futbol, bugllnkU dır. 
nıw-en çaltf&n Ziya Alet y ha· mu. Biz profesyonel teşkil tın. ama-
kbme tanırlar ve böyle bit" ısı.nı ruttıol davasına!- törlcrl idare edcmlyece&ı iddiasında hut menfaatperest ı:.• 
tırB.1arZıar1.::.: ... lrundan bir k8& giln Futb<>lUn. ;:: gençliğini taMtlln· bulunur ve bunu memleket sporu 

,,_ .-.....,. .ıı.. bl.r tdarecllerln n...nklcdl i in halledılmesl llzımgelcn en bUyUk 
l 

... w..-nı gazetesinde ynzdıe,. k6tü1Uklere ııw u • cvve ~- ilA d n ettığlnl, Z<'ld ise yüksek tahsil görmüştUr. 
' ttlklerl yerde teşl< • 1 tınak ıstıyorsunUZ. 

·yazıda. her gı da ğınl an .,. Esl 1 Bekir de Zeld gibi Baytar mektebi 
t _ .. _,Qn aı-... ınde olduğuna • Jd hatırlar mı ınız · ' 
m .. uı.uua "'3·~· ta B lmem mezunu, Bedri ise diş doktonıtf..ır. 

lr bir ııava estiğini. batU. bu hUSUS ~ ....,,runa yabancı olduğunu ı 
suallere de maruz kaJdıklannı ka.Y· TUr ~..- dl ki, hatırlatnınl( is· Bugünkü ımzlyet de meydandadır. 

nra. bunlara bir cevap bUdığiın için r Bu da bize dUn ile bug1lnUn farkını 
dettıkten 8:ııa.tm futbolUn aleyhin· Uyorum. ru kendi kendini dandır. Sabah, AlAeddın 1.ınlver-
:1~1 U:utbOl mUcroplarile mnca· Eski TUrk spo bugünkü gl· ıte tahS111. Baytardan mezun olan 

Ankara, 2 (A.A. ı - Maliye Ve- mlryoliar inşaatı nafıa ve imar işle
Jcılı Fuat A~ralı, hazırlanmakta o- rı g1bl bazı hizmetlerin l<'krar adi 
lıın yeni bUtçe dolayıslle Anadolu a- bütçeye nlınmnsınd.ın lınsıl olmu,. 
Jansına aşağıdaki beyanatta bulun· tur. :Mamafıh, adl bUtçeyc yapılan 
muştur: bu llA\ elerin llnUmUzdekl senelere o· 

194 ı mail yılı bUtçeslnln umumi lan teslrl de hesap edllmlf ve tev
yekQnu 304,971,662 lira olarak tes- kn!Me nhval znU old\&ğ"u zaman adi 
bit edilmiştir. İçinde bulunduğumuz bUtçe yekQnuııun normal varldatı-

1940 senesine nazaran bu yekQn mızlıı. knl'fılanabllcc k mlk~r dahi· 
36,49S au lıra bir fazlalık cost<'r· lfndc k iması mllmkUn olabllcccğl ne 
mcktcdlr. U<.'cslnc varılınıl)tır. 

Her şeyden ew<'I şura ınr tebarUz Uzun zamandaııberi devam eden 
eture;>1m ki, bu yüks llş 81\'ll hlz· Avrupa harbinin blllçe bakımından 

mellerin genişlemesinden mUtevdllt mcmleketimlzde iki tUrlU tesiri ol
değlldlr. Aradaki !ark ba,ııca, mllll muştur. Bir taraftan başla gtlmrUk 
mUdataa lhtl.,vaçlan için yapılmış \'e verglBI olmak üzere lthnl&.Ua alCıka· 
ftı bu ihtiyaçlara katJılık tutulmuş dar bazı varidat kalemlerinde mU
muhtcllt lstncrazlar mUretıebatının him bir tenakus husule gelmiş, dl· 
dUyunu umumiye blltçeslne konulmuş ~er taraftan memleketimizin mnl· 
olmasından ve bUtlln fevkalA.de me- yeti lçln alınmRSına !Uzum gorWen 
nabllmlzl munhasıran milli mQdatna tedbirler d vJet masrnnıırını ehem· 
işlerine tn~is edebilmek Uzcrt! d~ miyeUI nlsbette yükseltmiştir. Bu I· 

Afrika Harbi 
B~ngaz:deki lngiliz 

Ordusu 
Sabırsızlanıyor 

Kahltt, 28 (A.A.) - Reuter: 
Blngazl zaferinden sonra istirahat 

etmiş olan lnglllz ordusu, bugUn, ye· 
nldcn taarruza başlamağı ııabrnıı:z:· 

!ıkla bekliyor. lnglll:z: deniz ve hava 
kuweUerl, bUyUk bir teyakkuzla, 
AkdenWle karakol \ azl!e ini görUr
ken, lnglllz kıtalan da Almanların 
yapabileceği her meyd:ın okuyuşunu 
kabul etm ,e 'e buna mukab lede 

lır. 

u. n tcı e ,u 

lngilterenin Sofya 
Elçisinin Beyanatı 

BEYANAT BlR iHTARDAN 
FAZLA BiR ŞEY 
ADDEDİLMİYOR 

Londra, 26 (A.A.) - Müata. 
kil Fransız ajansı bııduiyor: 

Ankaradaki Jngiliz - fı.irk ko· 
nuşmalan mes'ut ıbir neticeye var
dığı anda B. Rendell tarafından 
Sofyada yapılan beyanat Lon· 
drada çok büyük lbir tesir yap· 
mı~tır. Bu beyanat ıbasit bir ih
tardan fazla bir şey addedilmek· 
tedir. Çünkü asıl ihtarı B. Chur· 
chıll radyoda söylcdıği mc hur 
nutkunda vakıalar zıkrederek 
y ı:.ımı.ş ve B... rint da bu \:&Ki· 

resmen ınkar ctnıı~ erdir. 
&ad r bazı 

kl tru nı mUşkillll.t karşısında geçen 
smc bazı tasarruf t<'dblrlcrine lltıve
tcn. adi bUtç için bir kısım \ergi 
\'C resimlere zamlar yapılmış, fcvka· 
!Me \ar d t m nnblı de, ~eni knr~
hklar bulunmak suretıle tevsi olun
mu~u. Aldığımız ledblı ıerln ve bu 
tedbirleri alm kin lstlhd:ı.f ettiğimiz 
gayelerin, ml.'mlekctin lktr adi bün
ye.sine ve halkımızın arzu una n7.aml 
dı recede uygun olduğunu tatbikat 
teyit cylcmış bulunmaktı:ıdır. 

Umumi vazlyetln scvrı, önUmUz
dekl &<'ne içinde d ynl mnhlyctte 
yeni b zı lcdblrkr alınmasını zaru
ı1 kılmnktndır. Bır kı mı dJ bütçe· 
dt'kl fazlnlığı, bir kı mı da mlill mü
dafaa ıhtlynçlarnm ha r dilen fe\'· 
knl de tahst'lnlı karşıl TI'Oğ m tur 
olan bu lf'db rlere nlt 1 v h 1 r bUt
çc fle birlikte DU\ Uk M il t 1 il i
ne t kdlm edllm k Uz,.re Başveki\-

Bu~garistan' da 
ALMAN ZABiTLERi IÇJN 

EVLER HAZIRLANIYORMUŞ 
YOL GÖSTEREN DİREKLERE 

ALMANCA iŞARETLER 
KONULUYORMUŞ 

TIJNA ÜZERİNE DUBALAR 
YERLEŞ11RILIYORMUŞ 

Londra, 26 (A.A.) - Reuter 
ajansının dı;plomatık muharriri 
yazıyor: 

Alman kunnny subayları için 
evler hazınanmaııı, yol gÖ&lenc n 
direklere almanca ıa retler ve 
f unn üzerine dubalar konulmam, 
h~psı Bul ..... ar ar tarafınd n alınan 
tedbırlerdir. 

l le \' rllmlftlı". Şımd ilk ~ nıDyoa 
!ıraya balığ olan fe\ k ıl dl.' lahııl 

kısmen me\CUt mcnıı.bı ile, kıam 
d< ııon cnt"l!'rdc bU) Uk bır rafbe 
mazhar oldut,unu m mnunlyetle g • 
dU{tUmüz dahlll istikraz tahvilleri lh· 
racı ve buna mUş:tblh muhtelif ta
sarruflara plıı.sman bulmnğn matuf 
kolaylıklar gösterılmcsi suı ctlle ka 
ıµlanacakUr. 

SulhUn korunmasında, emniyet ve 
1:>Ukl&.lımlzin muhafaza ve mUdaf 
mndakl kıymet ve l"hemmlyetl tak 
dlr eden halkımmn, bu yolda aldı 
~ımız 'e her zamanki gıbl lktıladl 

1 Unyemlzlıı lcnplanna uygun olma.o 
ını azami derecede gözönUnde bu 

hındurdu oumuz Y<'!ll tedbirlerin mu 

rntfakıyetle tatblkı için kendıalne 

tevoc Uh eden veclbeleı 1 Se\ c seve I· 
fa cdec kl<'rlnden eminim. 

B. Matsuoka 
Yakanda Moskova 

ve Berline 
G:d:cekmiş 

Londrn, 28 (A.A.) Şang-haydaa 

gelen haberlere cöre, Japonya Bari
<"lyo Nazın Matsuoka yakında Ber
lın 'e Moskovaya gitmek tasaYVUND 
dadır. 

llu ha'h<'rln doğruluğundan ftıphe 

ettirecek hu ısı hiçbir sebep mevcut 
olm makln beraber, Londrııda t.ayidl• 
ne lmkln haBJI olmaınıştır. 

-0-

B. Cripps'in Ankara 
Seyahati 

e -- 1 d··.ıh•nu UAve edi· idare ediyordu. Başında d ıı.. kıymeUI ziraat miltehassıslarımız.. dele azmjnde bu un uo-· bir trşkUAt olma ı..,. 
bl muazzam fUtbolUmUz bir dava olarak ileri sürerken bu sunun 

yor. te""'n•tm tçlne halde, hiç "1J>he yok ki, b 1 ld ....,, k d bUtUn 
Son seneıerdo "';'bır memw· daha yüksek ve hakikaten her tUrlll yazınız, ız o Uc.~ a ar ally l 

Bır çok asker ve mutchnssısla
rın yarı dcğısm ş kıynfctlcrle Bul. 
carıstana ırdiklcn ve Bulgarla

• b oAW•lan:ı:ı; rın lbun miırnırnnat c x edıklcri 
e.: 

1 

de haber -verılmcktedır. 
amat&"Ce def!• Zlayyalı~~-·ın bu ya· menfaatten uzak , e temiz bır şekil· spor efkArı umumlyesini hayrete dil- ili ~ t 
olarak preıı ~ ~y şUrecek ve gllldUrccektir. Bir noktn· AU..ıA l .ARIN 

SU• ı 
le· tanbu" gıtmekte olan lnı;ılız 

ceVaP vermek, öyle zannedi· de idi. ya da işaret edeyim ki, bu yazınız- 1 
sısm& Jel bir zaruret olmuştur. Sporculara geline~: sahalarımızda in, sız sporcu gençliği, mektebini, GEÇMELERİ KEYFiYET 

te· konsolo lu ~u 

~sporcu olmnktnn ziyade bu bugünkü gibi çlrkın hA.dıselerle kar- tahslllnl, ınle yuvasını terkeden, ter- ırra~~J!! .. ~ı!~Y; 
ışın lçlndc ha.Yatmı k&Zal\Inak Uze· l}llaştnJYorduk ·o spor, gançllt: d 

0 
b!Yffl notian, ah!Akan dtlfllk, \le Londradakl lıUr Fransız 

bir memur oıarak tanıd•· ah!AkıiSlığa ııt.ırllkJUyor ve ne e blnnetlce asi bir gençllk olarak göe-
re ı:~1 a Ateş'Je şu sütunlarda tahSihnden ediyordu. Buna bir misal tcriyorsunuz... rlnden 'erilen mıılılmnta glire, 
ğnn B. Y . · · 

1 
F rbahçe tnkınunı ele mnnlann şimali A!rlkay ı geçmclı> 

k .. -.va konuşabılırız. olarak esk ene Bu cesareti nereden alıyorsunuz? ı k fl U -" ı t1 ll haf za 
karŞl ... .,.. .. ~ --"e yana. ya.kıla <>labUlrlz. Hasan KCımU tahsilini Av: r ey ye cuemm mu 

Her gtttlğinlZ Y~cd.. düırman ol· .,.. pada yaptı Ca!er Eczacı mekteb• Bunu böyle tesblt etlikten sonra ediyor. ti Aımnnyan.n cu • m or· 
ldlAtm futbole n en ., .• - ru ' t.ahSlll kısa keselim. Da\'a çok basittir: casablanka'dakl mUtareke komla-\ tagı o.mu~ ve A manıarın 

teıt ııft..+.&rıuzr ve böy· mezunudur, Fahir A'"rupa spor i•,erlmlzın dllzelmeal için yonu kadrosu, mllt<'m:ıdl" ıı gelen ye ristana gırınesınae gorüıcn zahıri 
duıı..• suallle k&.rŞ ""i'...,. t ş U b"'"'n ünıvcrsitc profc· .,... .. 

,,~ Uğlnl yazıyor V<' • gbrd \'C UC" sporumuza başka zıya ve başka atef nl mütehassıslar, teknısy<'!1ler \ pro ıeıı.hhur Berlınle ~otyanın nn a • 
le bir ha\'O. es ı·ıe deA-ıJ, tutbOI s"rlcrındcndlr. ismet. halen binbaşı . d '- L tb ı oyunu &• u d n:ı IAzım. pagand cılarla g<'nlş mel<tcdtr. :Mcz- maııı nefc::tsın c vu-.u -ou.mu tur. 
kUAtm fU 

0 rrtı dan geçın.rnlyc rütbesinde ı;e göz doktoru ur. •·. Kemal ONAN (CON) kilr komisyon bugün bUtUn hava Bu ııebep:edır ki Londrn mah· 
oyuncusunun 

5 
n uftr ve fuUıol ~~p~~:s:ıı:ın:l~A~v~rl:ıp~a~d·a-lk•m•a•ı-ctm~ı..;. _____ ":~--=-:-:-• f ı d '-menfaatperes '" .,. meydanlarının kontrolUnü ell 1e al- ı ıerm e AnKara .... ônu"m arının 

atışmış . U dele azminde oldu· m .. oldu""'• gibi den!Zaltılarına mah· mes'ut ncticesı hakkında derın 
ııcr pıarile m ca = r· t T'f S 1 Hal"nde ..,. 6 

.. :." o cevaP olarak söylUyorsunuz. Türk - Macar ıcare 1 onun a gın 1 8\IS Usler de ihzar etmektedir. Bun· bır .memnuniyet go teıı.mekle be-
"'""'u Atın futbol aleyhinde .., A I ld dan başka bUtün benZın depo! rını rtıbe? bu hidı.aenın, m ıhuz mu· 

Evveli\ ıeş~ neden herkeste uyan· AnJa~ması Olmadıgı n aş ı nezaret altına bulundurmaktadır. tecavu.ıe açıkça curum ortacı oı-
01duğU kansa no'·ta'-'ıı nıc;ln T ========= m ısı ıtıbarııe Buq;ar hükumetini Bu ... ,, M 1 son bir ay içinde şehrimizde Ni· I 
nuş bulunuyor. ., Asıl cevap· U ~ ... .,andanberi acar ar. B Ed GI •ı A J dı..ıunmeğe sevket.mcsıne rhtuna ıyorsunuz. zun ..,_... .. k c şanta.fl ve ~lktq ııemtlerlnde iki n 1 d 
cevap verm ol<ta bu değ'll 1 d vam eden ticaret mu~a er • tıfo vaknsı kaydedllmı,ur. 1 ' 1 • verumcmckte ir. 
!anması !Azmlgelen n laerı' ~ihayete ermek üzeredır. H~- H t tt Şımdi Orta Şarkta kuvvetle· 
rnldlr? zama.· ldı~ı.mızn göıc anlafnlB bır Dün belediye nezdinde yaptığımız ka adaı ~r ·e nen İngi iz vazıyet.:ne kartı Sov· 

Bugün kulilplerin başında.tar oln· bker e "n~ kadar imzalanacakur. tahkikatta son günlerde yukarda • .1 J ... ... yeller Birliğinin ve A mnnyanın 
tem!Z ve tanı ama aç ıgu ı T nıvay Bekleme kaydetUMmlz iki vakadan başka tifo (Bafı 1 lndlltı) +•+ naıııl bir hattı hareket takip cde-

nının en rcuıarı bulunuyor. 0,tü Kapa ı ra • ,,. f k d 
l"ak tanmmış spo bll bekleme- Mahaller• vaknsı olmadığı Sıhhat mUdUrlUğU mışlardır. Dost ve .mütte i ev· c::dderi beklenmc&tedır. Maama· 
E'n ufak bir menfaat ; rcc didın· Tramvay idaresi. kapalı durak tarafından bildirmektedir. let Hariciye Nazırı ıle Genelkur- fıh aıkeri iharekatın .inkipf ına 
den futbol sahnsındn sc;et~l mikro-! !eri )·apınağa karar vermiş ve ============== may Başkanını istasyonda Hari- değin Sovyetler ıhath hareketinin 
rnıı.ı bu sporcuları mı u yer nl rını hazırlıyarak belediye imar eiye Vekili Şükrü Saraçoğlu, Ce· pek bariz bir ıekıl almıyacağı N• 

bu telakki ediyorsunuz? rava alı· pl~d~JUğünC göndermiştir. Duraklar Ankara Mu"la"'katının nelkurm•Y Asbaıkanı Orgene nılmaktadır. 
Yazınızdan blr parçayı şu • m ve bUyilk olmak 'tlzere iki tıp ral Atım Gündüz. Vekıller, ELÇiNiN BEYANATI 

l'orum· kUçUI< ıacaktır. lnş:ıata pek Hariciye Vekileti Umumi Katıbi Sofya, 28 (A.A.) - Reuter·. 
• nraaueı·ıne alet "~erinde yapı tı EmlnönU Sul e··a"'ncosu M . w G l hSi me .,.. k r • 1 Numan enemencıog u, ene • 1 1 • 

«FutbolO şa 1 lzl \"e evUi.Ua· .rnkındo. baştanaca ~, tJh meydan· 1 ll Müd f H · · ngiliz ve Ajmerikan gazelecı erı-
lttlhaz edip genc;Jerlm J~ t Beyazıt ve ,. a t kurmay, Mi i .. a aa, arıeıy~ ne verdi:ti bir mülikat eıınasında 
r bu vaadlerle ıtma ve tanahme • bU~Uk tıpte olarak Vekaletleri erkitnı, Ankara Vah '" 
rrnızı şu veya eıc dev· ıarmın p!1nlnrı (Baı:ı l incide) +=+ ve Belediye Rcnı muav;nleri, An. lngilıerenin Sofya elçia.i B. Ren· 

bir rnezat malı gibi elden kö· dik cd ım ştır. d ~lakatı, bu sağlam ve sürekli k H" .. dell §U beyanatta bulunmuotur: 
redentcrin ahlAkı milteessır cd~:rden ta!p lluk Muhtekirlerİ Adliye e 1 h kara garnizon omutanı uru c- Eser Bulgarıstan bıtaraf· 
tuıllklcrlne dQşınandır. O genç inler u.. . um:.ık. dün bır pu: anlaşma ve emnıyet ru una ısa· Kılkıı. büyi.ık cltlerle clçillr, 1 n· lık vaziyetini kaybedceek olursa 
bir çoğu ki bu teşvikler ve telk • Mud.d~ıum a,•asını tetkik ettı. dece müıahhas temasların canlı giliz büyüle elçi iği ileri ge en erı bu, tamamen Almanyanın hatası 
aıtında· mektebini, tahSillnl, aııe 'yuln Juk ihtıkurı ld da Per•embepa· ve faydalı unsurlarını katmııtı~. ve bu elçilikler kara, deniz ve ha. 
\• ' b veylnlerın l 1 r Ga ata ., Ah B Eden bize f ngilız zafer azmı· va müeteşarları, Ankara Merkez yüz.ünden vuku ôulmu§ olacak-
llSlnı tcrketmekte, e e . tıarı· Suçu a 11 k ücnretı yapan • n·ın· nekadar haklı ve aag·tam ae· E • ""dü .. lır :t 

l:ırıyı Ve do-·yu gösteren ırşa il zarında pu u. w• 'le katıbi Eısat· Komutanı ve mnıyct mu ru • 
0 '" r l dUş n· , tuog u ı 1 beplere dayandığını en salahi- tarafından uğurlanmı§tır. Elçi lngilterenin Bulgaristanın 

11.ı dinlememekte, ıstııcba ın ,.e rnet Kumru htclif raptaki pu • d · k f t . f R · · b"ıtaraflı::.•nı rhlal etmek n:"'etin-"' t!'rbiye ı rnu ,. k vctli ıbir ağız an i~ıtme ır•.• ını M h ısa iri eıaıcum ti• J 
··•etnckte, eksil< kalan ibUnler· tır. Bun a

3
rO ~2 .. e 11 O uru•a .. k 1 it u terem m . B - de olmadıg"ını ve bu memleketın 

?ıoı._ llleı-"e tr 1 ki 1 7 • • k sure vermiştir. Buna ar§ı ngı ere hur adına Riyasetıc::umhur aı· 
ruıan kalan tahS ·11 lu arı ' rmerne - N G lk Ü 1• I harbe aürüklenmemeaini temen· 

de ve sahalarda, terbıyeye. edebi eklvaer satmak ve fatura veknnununa mu· Hariciye azırı ~e ene urdmak~ yaveri Celal ner ıe aı:n amııtır. 1 d ... . •. 1 • f 
"'" ta kın ı k unma d Ba•kanı da hiz.ım, aramız a ı Tu··rk • lngiliz bayraklarile ııüs· ni ey e ıgını IOY emlf ır • 
.... ,IA.ka mugayir türlU ş tile cnilli or b lurımuşlar ır. .. k d b vl k b Yıı h pimiz! spor ~ı. t•e u ı.. mii•terek davaya ne. a .ar .. ag ı lenmi• bulunan garda ba•ta Ri- Elçi Bulgariatanı. anca u 

l>arak bUyük küçUk e ırir bir halif hart?~ ~ "ık"ınci ceza man· ..,.. fikl ..,.. ,.. 1 k 1 1 ll;ı.ı.- ı.ıwend 1 ye 1 olduğumuzu, mütte erunw ne· yasetı"cumhur bandosu olduğu memleket A man ontro u a tına 
.. '«llO.rtndun Urker ve b" Su-lular as l . ·ı ler \'e sorgu a.rı . • J f ah .. f k) k ''ili °"' rılrn ş 1 kadar sevdiğimızı, on arın za er· halde ıbir kıt"a asker ıhtiram res· geçtıii ve y ut mutte ı ere ar· 
~ getirmektedirler. tutbol oyunu kemesine ve Muhakeme §ahit :.rın !erine nekadar inandığımızı ve mini ifa eylemek uzerc yer almış fi yapılacak harekat için bir üı 

llc eneı dlrektörlUk: m1eket ve yapılrnıştar . .' . ba~ka bir gune hadiselerin inkişafını nekadar ıü· bulunuyordu. olarak kullanıldığı zaman terke· 
l:e değtı, evıauarımızı me le sokan çağırılınası ıçın künet ve vekarla kaf'flladığımızı lngiliz Hariciye Nazırı ile im- deceğini muhataplarına temin et· 
r\l~bolyeı 1çin muzır bir dhe~e azmin·! bırakılmıştır. ve .... im ve kararımızın ne dere· paratorl··'· G. enelku .• rmay Ba•ka.nı miş ve şöyle dcmittir: 

1 rntıcroplarile rnuea - d .. · ·· '"' .. B h k d cede yerinde ol ugunu gormuı· trenlerine bınmek uzere gara gu• «- en are et e ersem 

S3.hlt oJdurn: 
ıe bir ka\ go~ a • 

Bir kah,altı ı;ofraıtında ŞÖY sulu! 
..., Hadi be , 
.ıı ağ, Ute çı1n,tı: - "'Ü bellrslı "<'n de. 
S sc idll.!'o otur 

lit, l'e,ap ,erdi: - , ken pa~ıandı: -
1 , un der 

l'nınurta aralannı bu a. 

lerde ~ılk: . h\'C uııledl: 
usunu, ka 

• ekerin müdahale arz ı.ıa•tırmll ! 
_, ıı.1 tatsı ., 

- Sen karışıp ta ortıuı,, 
Şeker kahveyi ter5Jcdl: 
- Sana ne nohut ,.uratlı! 
8 d fırladınt· 
aktım ı, fena. sofra an 

oturduvun 

!erdir. dikleri zamanda ihtiram kıt"asını Bulgaristan herp sahneıi olmak 
Bu ziyaretin en faydalı netice- teftiş eylerniıler ve erlerimizi tehlikeıinc maruz kalacaktır. 

ih b l CMerh-ba asken dıye aclamla- Boyle bir halden korumak ıçin !erinden biri m ver mem a an· .. 
d 1 h .. mı•lardır. Asker, ııağ ol diye mu· elimden gelen her e) i )apac::a-

nın ıaşırtıcı propagan a arını u· .. .. 1 I k A kahelede bulunmuş ve garın pe· gım.:t 
kümden düıünnek 0 ac::a tır. n. larını dolduran ıbinlerce halk 
kara mülakatı herkese ispat ede- ron. ten tezahürlerle ve «ya~ den ayrılmadan önce de Halk'"' i. 

1 ·ı l 'tt"f en ıç. d 1 ·ı k d") · 'd k E · ·.ı b 
Cekt .ır ki ngiltere ı e o an ı ı a- b ni a arı e en ı erıne ne gı ere Vl geznuiP'er ve u· 

var o . "f d 1 d ' leb 1 . ·ı 
kımıza candan bağlıyı·z· ve. d.ai':"a karşı duyulan aevgıyı ı a e eye- ra a meıtlep ta e erıne ven • 

Ç k L 1 • 1 rdir. Halkın bu tezahüratı mekte olan temsilde huır bulu· 
bag~lı kalacağız. un u.ou·u·n ı.n· mış e • h k . k ·ıı· 1 1 • bılhassa trenın are etı c nasında nara mı ı O) un arı ıeyrey l"mL,. 
sanlığın rahatını. emnı;>elı~ı, ıs· haddine var:r.ı . dosı H' rnüt- lcrdır. falebcler rnuttefık d<'''ll"t 

ı• t · ve serbestçe ınkı!lafını sofnk de' Jet mi.ımessılleri bu aa· mumessıllcrini aralarında gor· 
tıkıa ını, . • .. . te ı 
bu davanın zaferıne baglı goru· mimi hava içinde f"hrimtzdcn llY· ı rr."kle du)duklan Sl"\'ınci, kl"ndı 

lmışlardır. lerını ınk sık aıkışlamak suretıle 
yoruz. rı f l · · bu ı.i h · · 'zh 1 1l' d Ahrnet Emin YALMAN Mısa ır er mız n e rımız. 1 ar f:) emı • r ır 

B. 

Dünkü ihracat 

Dün yabancı ı le etlere 2 l O 
bin liralık rhr c ı !pi mıştır. Bu 
ihracat h hanın cı zayıf yekunu· 
dur. 

lnıiltt-r("ye yüz bin liradan fazla 
tiftik gönderilmiştir. tır. 

T kiye Ca•hlll'IJ8H 

Ziraa Ban 
Kurulu, tarihi: 1888. - Scrmayeel: 100,000,000 Türk Ura& 

Şube \'e aJan.s adedi: 2M. 
Zirai ve Ucart her nevi banka muameleleri. 
Parı. blrUr.ıtreolere ıa,811 Un ~ ftrlrer. 

Ziraat Ba.nkanncla kumbaralı ve Ltıb&raıs tuarnıt b .. plamtda 
e.n az 60 llraaı bulun&nlara ııenede 4 defa çekllec.ik INr'a U. ...,.. 
dak1 pı.na röre ikramiye da&'ıtılıı.caklU': 

lll ..... Unıllk 15,00I l1ra 4 adet 1,000 llralak <&.OOI Ura il 
4 • 600 11 %,M 11 
, • ıııt • ı.OM • ıso 11 .- • 4.llO • 

40 ,. 160 ı. .ı.tot • 111 • tO • S,%00 • 

DllUlAT: Hesaplanndakl paralar olr 11ene içinde ~ ltrad&n 8f&o 
tı dUfmlyenleı ikramiye çıktı'1 takdird 20 fuluıle vertle<:eilUr. 

6ur"-1~r IH!Dede 4 defa, I f')l61, l blr!Ddkf.au , l IDArt H 

ı hu.lı- tarWerlDcle ~ı..tır. 

~--------------------~ 
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'OLMACA 

' 1 
~-"-~~--ı--

1 
1--+-+-

' 

Soldan Sağa; 1 - Hindi Çinide bir 
bir liman 3 - Erkek ismi - İnek 
yavrusu 3 - Namaz kıldıran - Ba
şına (K) &clirsc Çanak - Mah 4 -
Kedinin dU.şman olduğu hayvan -
Kerem 5 - Vazıh - Sonuna (E) ge
lince Kraliçe - Şahıs zamiri 6 - Se
nenin on ikide biri - Bir hayvan 7 -
BUytlk hlktlye - Akıllı geçinen 8 -
Gemici tabiri 9 - Can - Edat - lA.
hım 10 - Bıktırdı 11 - Hafit - Bir 
adet - Beyaz 

'l'okandan Aşağıya: 1 - Ticaret 
tabiri - Çocuklara pişirilir bir ne\'I 
un 2 - Kehkeşan 3 - Kullanma -
Alaturkada bir makam 4 - Varlık 

- Su - Ab 5 - Valdeden 6 - Her
kesin hakkmı vermek - Ekmek 7 -
Ayakkabı -~ - Nota 8 - Buğ

dayın öğtldUlmUşll - İnce değil 9 -
BafIDa (A) gelinse fasıla - Bccerlk
ıı ıo - Caka - Tavır ıı - Nesil -
Fasıla 

DO?lı"JtU BULMACANIN llALLl 

Soıc.t&n Sağa: l - Lodos - Yalı 
2 - İcar - Abone 3 - Mandalina 
4 - Ok - Usanç - Sa 5 - İmla. - Er 
ff - Abes - Ee 7 - Toy - Etraflı 
8 - Ayran - Ci 9 - Bay - El· Ve 
10 - Fondan 11 - As - Ayandon 

:Yukandan Al}&ğtyaı 1 - Limona
ta - Fa 2 - Ocak - Boybos 3 - Dan 
- Seyran 4 - Ordu - Ayda 5 - Asi 
• En - Ay 6 - AlAmet - Na 7 -
Binlerce 8 - Yonca - Ait 9 - Ana 
- Of - Do 10 - Le - St: - Lıı.v 11 -
Karlı - Er 

~ 
BU~UNKO PROGRAM 

8 Program 8.03 Ajans haberleri 
8.18 Hafif Program (Pi.) 8.45/9 Ev 
kadını - Yemek listesi 

13.30 Program 13.33 TUrkçe plak
lar 13.50 Ajans haberleri H.05 Türk 
çe Pl!klar programının devamı 

ıuo RlyasetlcUmhur bandosu 15 0-
pf'ltet i>arçalan (Pi.) 15.30 Konser 
Ankara devlet konservatu..,·arından 

naklen 
18 Program 18.03 Radyo caz or

kestrası 18.40 Şarkılar 19 Konuşma 
19.15 Müzik Halk tUrküleri 19.30 
Ajans haberleri 19.45 Radyo fasıl 

heyeti 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
K~ık .,arkılar 21.15 Konuşma 

:zı.ao Radyo salon orkestraaı 22.30 
Ajana haberleri 22.50 Konuşmıı. (ln
cıııaee - Yalnız kısa • dalga postasl· 
le) 22.llO Ca%band (Pl.) 23.25/28.80 

~ 

1 &0814 1 

a.rtin 
Dolar 

28 Şt.TBAT 19.U 

trnçr. i'rae. 
Drahmi 
Leva 
Peçe ta 
Dinar 

5.24 
182,20 
31,-

0,9975 
1,6225 

12,9375 
3,175 

"':en 31,137ti 
laveç Kronft 31,005 

Esham \e '.rah\·Oıit 
Ergani 20,00 
1938 % 5 ikramiyeli 19,75 
Sıvas - Erzurum 1 19,35 
Sıvas - Erzurum 7 19,58 

~niyet Sandığı l\IUdilrlüğUndcn: 

Taksim Salonund 
BiR TARiH CANLANIYOR .•.. 

t ı.tad Bestekar 1'l r 11 ı. İ S S .A B AH A D D j N'in şulıeseri ulan 

K~~~M ülb~ A~lbi 
30 Jd!jilfü muaZ7.nm relii, bu ol<ş:ımılıın ltfharen her akşam ahnemizde 

glirecek iniz. leınleketin kıymetli olrnyucu u 

8?yan M U A L L A ve Arkadaşları 
Ayrıca: 15 klşlllk muhteşem az. he~cti. ller pazar ant 16 dan 18,80 a 

kadar Btl\;)K ItE\'Ü \'e SAZ HEYETİ ile BC 'CK l\IATINE. Hlatlnr 

ela zam yoktur. l\lasalarınızı cndden kaııııtmız.. Tel: 40099. 

Pek Yakında LALE DEVRi Revüsü 

' rı ____ _ RADYO 

ET 
ATELYESİ 

Her kudrette Transformatör, Redresör ve Amplifikatör 
tesisatL Her nevi radyo makinalan imal ve tamir atelyesi. 
Bilumum radyo aksamı, Amerikan ve Avrupa li.mbalan. 

Radyo N O Z HE T Atelyesi 
Galata Voyvoda Caddesi No. 123 Keçecizade Han 

Birinci Kat 

Maliye Vekaletinden : 

' 

Dantelsiz Bir Kuruşlukların Tedavülden 
Kaldırılması H~kkında İlan 

Dantelsiz bir kuru~luklarm yerine dantelli bir kuruşluklar darp ve 
piyasaya kAfi miktarda çıkarılmış oıduf;'Ulldan dantclıılz bir kunışluk
lann 31 Mart 9il tarihinden sonra tcda.\1lldcn kaldırılması kararlaş
tmımı;tır. 

Dantelsiz bir kuruşluklar ı Nisan 941 tarihlnden itibaren artık teda
vW etmiyecek ve bu tarihten llib::ıren ancak bir sene müddetle yalnız 
mal sandıkları ile CUmhurlyet Merkez Bankası şubelerince \'O CUmhu
riyet Merkez Bankası şubesi bulun mıyan yerlerde Ziraat Bankası şube
lerince kabul edilebilecektır. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bu lunanlann bunlan mal sandıkları ile 
CUmhuriyet Merkez \'e Zirao.t Bankaları .şubelerine tebdil ettirmeleri 
na.n olunur. (9035) (12523) 

İstanbul Belediyesi llanlan 

Beyoğlu Ko.ymıı.kam ve B. Ş. MUdUrlUğUnden: Harbiye Babll So. 
10 No. lu bina hıı.rap ve maili inhidam bulunduğundan ve binanın yo.
nm hisscslnin sahlbi adresi meçhul bulunduğundan mahzurun 48 saat 
zarfında belediyece izalesi için ihtarname makamına kaim olmak üzere 
ilö.n olunur. (1571) 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
Gemi inş;ıat işlerinde çalışmı~ resimden anlar imtihanla işçi alına

caktır. 

Tıiliplerln vesikalnrile b1rliktc Golcük Deniz Fabrikalarına müra-
caat !. (1434) 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
58 No. lu llıin: 
Tip ekmeklik yUzde 15 ça\'darlı unun 72 kiloluk beher çuvalının 

fiyatı badema 072 kuruş olarak'tesblt edildiği llA.n olunur. (1579) 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Kuleli Askeıi lisesine girmiye istekll olup da taşralarda .şubelere, 

lstanbuldıı. da doğruca mektebe müracaat etmiş olanlard3n sınıfların
da dönekliği olmıyan bütUn gırme şartlarını haiz bulunan ve ayni za
manda &friş evrakını tekemmül ettirmiş olan 1.steklilerln imtihanlan 
yapılmak Uzcre 7 /Mart/041 cuma günü saat 9 da Kuleli lisesinde bu
lunmaları ve bu tarihte mektepte bulunmıyanlann haklarını kaybede· 
cekleri ılAn olunur. (1443) 

Devlet Demiryollan İlanlan 
İdarece temin edilip müteahhide verilecek 500 ton Blister bakırın 

işlenerek mamul halde idareye teslimi işi 10/3/941 pazartesi gUnU saat 

15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Tahmin edilen bedel (158,900) yüz 

clll sekiz bin dokuz yUz liradır. Pazarlık Ankarada İdare binası içinde 

Malzeme clalresinde toplanan komisyonca yapılacaktır. 

Topkapı sarayında müze memuru 
•• vefat eden AbdUlfıziz sağlığın
da 13.12.937 tarihinde sandığımıza 

blralttığı para lçln \'erilen 05174 nu
.aaralı cüzdanı kaybettiğini AbdUJA
slsln -r.u-ısl eşi Fadime Akçapan söy-
ı-~r. MezkCır cüzdandaki parayı Taliplerin ayni gün ve saatte teklif ve kanuni ı:esfkaJartle birlikte 

Tlrlsi Fadime alacağtndan9S174 nu-ı komtsyona müracaat etmeleri lAzımdır. 
maralı cüzdanm hUkmU olmıyacağı Bu işe alt şartnameler Haydarpaşada TesellUm Şefliğinden ve Anka-
11An olunur. rada :Malzeme dalreslr.dcn görUlebllır. (1475) 

,. 
VATAN - le le 1 
İplik Fabrikası T. A. Şirketi 

Fabrika Teslimi fp];'k Satış Fiyatları: 
Vater No. 12 Paketi 577,S kurut 

» » 20 ,. 
» » 24 » 

Tire » 20/2 » 

Taksitle 

MARVIN 
13 sene gıırantlli 
h\·fçre Prcslsyon 

Saatlan 

682,5 ,, 
732,S » 
752,5 » 

Satış 

LUXOR 
Radyoları 

Jlınngazı 

ocaklan 

' 

AN ve Şk. 
Galata: Bankalar ()ad. 47/ts9. Telefon: 41878 lill•• Beyazıt: 'OnlVCTlilte (}ad. 28 - Kadıköy: İı!kele Oad. SS/2.--~ 

Li • 
1 ayriye e 

Müdürlüğünden : 
Üçüncü taksit 1 martta baılayacağmdan martın onuncu günü

ne kadar takaitlerini vezneye yatırmayan talebenin 'mekteple 
alakası kesileceği ilin olunur. 

Umumi acentalığı: İstanbul, Bahçekapı Kutlu han No. 1/4 

Deniz Levaz;m Satmalma Ktımisyamı Bı:ı~ır1 
I 

1 - 13 Kalem spor eşyası ve 4 takım deyrol tabliye levhalarınm 
s.S.941 pazartesi gUnü saat 11 de Kasımpaşada bulunan deniz levazım 
satın alma komisyonunda pazarlıkla yapılacaktır. 

2 -1steklilerln belli gün \'e saatte mezkı'.U' komisyona müracaatları 
UA.n olunur. (1553) 

* 12 Adet Kovan halinde abunayt <Muhtelif ölçüde> 
1600 Kilo Demir cıvata maa somun <Muhtelif ölçüde> 

7 Kalem Muhtelif malzeme 
5 Kalem Muhtelif malzeme dzole kablo ve sair> 
ı Adet ıo aboneli mağnetoıu telefon santralı , 
7 > Masa ..,.e du\'ara vaz'a elverişli telefon cihazı, <Pilleri ve 

kordonları ile komple> 
4 Kalem !Astık boru ve ltuıtik halka «Muhtelif Nu. göre> 
5 > 
6 > 

500 Kilo 
1400 > 

15 > 

Vida ve perçin çivisi <Muhtelif ölçüde> 
Kereste <Muhtelif cins ve muhtelif ölçüde> 
Kosdlk soda 
Demir cıvata man somun <Muhtelif ölçüde> 
MUhür kur.şunu <NUmune gibi> 

1400 > Demir cıvata maa somun <Muhtelif ölçüde> 
2000 Metre İki kollu çelik ve kurşun örgülü kablo 

1000 > 

2000 

1000 > 

1.5 m/m 14m/m dış kutur 
10 kollu çelik ve kurşun örglllU kablo 

1,5 :ın/m 18 m/m dış kutur 
İki kollu çelik ve kurşun örgUIU kablo 

2,5 nı/m 14 m/m dış kutur 
12 kollu çelik ve kurşun örgülü kablo 

1,5 m/m 18 mim dış kutur 
1 Adet Yağ &eyiçl cNUmune gibb 
7 > Çralı çam kUtUk cMuhtelif ölçüde> 

4 > 
150 Kilo 

1 Adet 

GUrgcn dolap 500 X 17 X 17 
Kara çivi <NUmune gibi> 
AkUmülAtör bataryası cVıı.rta> marka 12' voltluk ve 200 
amperlik. 

Yukarda yazılı 22 kalem malzemenin 3.3.941 pazartesi gUnU saat 
13,SO da Knsımpaşıı.da bulunan deniz levazım satın alma komisyonunda 

tidi pazarlığı yapılacaktır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte mczkllı' koı:ni6yona mUracaatıan UAn 

olunur. (1505) 

* Tahmin bedeli 
Kr. Sa. 

48.000 kllo koyun etl 71 38 
23.500 kilo kuzu eti 68 70 

850 kilo sığır eti 48 77 
ı. - Yukanda miktar, cins ve beher kilolarmm tahmtn edilen be

delleri ynzılı Uç kalem etin 12/Mart/941 çarşamba günü saat 14 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - 1şbu Uç kalem etin ilk teminatı c3791> lira c7> kuruş olup 
şartnamesi her gün iş saatleri dahilinde komisyondan c255> km'UŞ be
del mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahllinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mekfuplannı havi kapalı za.rflannı en geç belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komısyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. <13H> 

l . 3 - s. 
-----------=----ı:a1.,..mm.S~ 1. GENÇLiK 

2. GilZELLIK 
3. SIHHAT 

iste ytıksek bir kreD1" 

de aranan bu meziyet. 
lcrln hepslnl aue 

KREM 
PERTEV 

Temin edebmr. 
1 - KREM PERTEV: 
Bir tuvalet mUstaııza· 
rıdır. İnce bir itina ve 
yapılışındaki hususi • 
yet itibarile yUzdeld 
çizgi ve bunışukluk

larm te~ekkWUne aıt· 
nl olur. Deriyi genÇ 
ve gergin tutar. 
2 - KREM PERTEV: 
Bir güzellik va.srtaSJ· 

1 
dır. Genişlemiş mesa· 1 
mtıtı sıkıştırarak cilt- p 
teki pürtük "e kabar· ) 
cıkları giderir. Çil ve 
lekeleri izale eder. 'l'e-1 
nl mat ve şd!af blr 
hale getirir • 
'3 - KREM PERTEV: 
fü cild devasıdır. J>e• 
1 guddelerinin ura

FV~~)Ql- mtını dUzcltir. Si\'ilce 
>'e siyah noktalarftl 
tezahUrUne mtıni olut· 
Cild adalestnı besliYO" 
rek kuvvcuendlrlr. 

1 
Kuru ciltler için yağlı ve yağlı ciltler için yağaz 

hususi tüp ve vazolar vardır. ___ _. 

!.sk(ri Fr.trikaiar Sa:ma:ma Kom;syonu ilanları 
Komisyonda mevcut nUmuncsine göre 5 kalem saraç malzemesi ali' 

nııcaktır. Tahmin edilen bedeli «1950> lira olan mevcut nümuneıünc g6-
re beş kalem muhtelif saraciyo malzemesi 4 mart 941 salı günü s~t 
15 te Ankaradn Askert fabrikalar so.tm alma komisyonunda pazarblda 
satın alınacaktır. İlk teminatı 146,25 liradır. tsteklilerln o gün ve ıaıt· 
te komisyonda. bulunmaları. (1513) 

'-lır 1ı 
Tahmin edilen bedeli c32500> lira olan clll ton Avrupa tutyası 

mart 941 salı gUnU saat 14 te Salıpazan askeri fabrikalar yollamasınd'' 
ki satın alma komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. 1lk teminatı 
<2437,5> Ura olup şartnamesi 163 kuruş mukabilinde komisyondan verflit• 

tstekUlerln 241JO sayılı kanunun 2, 3 maddelerindeki vesaiki hAmll "'' 
bu işle alö.kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası veslkaslle 0 

gUn ve saatte komisyonda bulunmaları. (1577) 

* ., Komisyonda mevcut nUmunesine göre <1200> adet kantarına ' 
<2500• adet vidalı halka alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli l 7tl0 lira olan komisyonda mevcut ııUmuıtt' 
sine göre 1200 adet kantarma ve 2500 adet vidalı halka 4 mart 941 stıll 
günü snat 16 da Ankarada askeri fabrikalar satın alma komisyonuııcl 
pazarlıkla satın alınncakır. İlk teminatı <131,25> liradll'. 1steklllcrln (1 

gün ve saatte koml.syon(la bulunmalıı.rL (1512) 

j t~l[nirnl Komu:an: gı Saiı:ıa:m:: .{JmisyJ:ıu:ı j1:ı 
Derinceden Sirkeciye 1973 ton arp3, 144 ton yulaf deniz vasıtaSile 

taşıttınlacaktır. Bu işin beher tonuna tahminen iki llra fiyat konulfl'I~~ 
tur. Şartnamesi her gUn komisyonda görWebllir. 1steklllerln 5 ıfll". 

941 günü saat ıı de Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. 1~ 
'-lır 1'~ Beher kilosuna 75 kuruş fiyat tahmin edilen on ton karaman 

yun etl 8.3.941 gUnü saat 11 de p:ızo.rlıkla satın alınacaktır. Şıı.rtnat!I ti 
her gUn komisyonda görUleblllr. Muhammen bedeli 7tl00 lira olup Jcll 
teminatı 1125 liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda saıı1' 
alma komisyonuna &elmcleri. (1574) 

Aşağıda yazılı muhtelif ebatı!da oto lastik ve zincirlerin 3 Jll! 
on günü saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her 5~ 
komisyonda gôrUleblllr. İsteklilerin be111 gün ve saatte Fındıklıda 1''° 
mutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. (1576) 

Kat'ı~" 
Lira 1'-

Oinsl l\llktan l\luhıınımen Bd. 
Adet Lira K. 

__/ 
tç oto lhtlğt 80 1117 50 167 6S 
D~ oto ıtuıuğl 80 11121 50 1669 ıs 
Çl!t patinaj zinciri 30 1660 249 

* r Beherinc 55 kuruş fiyat tahmin edilen 22000 adet kaşağı nuınuıtıı· 
sine göre 6/'il/941 gUnü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. NUJl1 ıı9 
nesi her gUn komisyonda görWebllir. Muhammen bedeli 12100 lirB ~1,..p 

katJ teminatı 1315 liradır. İsteklilerin belli gUn ve saatte Fındıl"'-
sa.tınalma komisyonuna gelmeleri. (1493) 

"" 194' Aşağıda cins, mlkdar ve tahmin flyatlan gösterilen malzeme 6/S 1111" 
günU sa.at 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün kO 

1 
yonda görülebilir. tııtcklilerln belli gün ve saatte Fındıklıda saunııl111 
komisyonuna &elmelerL (1494) 
aMI M~d&n 'Muh. B. 

San sabunlu k&ıele 
Vaketa 
Makine ipliği <at ipi> 
Balmumu 
Keçe 

Kno L. Kr. 
2000 7800.00 

500 1800.00 
20 280.00 

" 6.00 
80 metre 160.00 

* j1 Mevcut demirlerden 6150 adet 12,5 santimetrelik ve 4000 adet tt. 
santimetrelik deve boynu 4/3/941 gUnO saat 11 de pazarlıkla imal e 1"1' 
rilecektir. Muhammen bedeli 732 lira olup kati teminatı 109 ıı.ra.60 ~ 
ıuştur. Şartnamesi her gUn komisyonda gSrUlebillr. lstek~ıerin belli 

4 
' 1 

ve saatte Fındıklıda Komutanlık satmıılma komisyonuna gelmeleri· l1 

* 1~ A'8tıda cins. mlkdar ve muhammen flyaUarı yazılı dört lt• ,. 
ınalzcme 7 /3/941 gUnU saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Ş-::r 
mesi her gün komisyonda görülebilir. Bunlann her biri ayrı ayrı ,ı 
!ere de ihale edilebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda satıfl 
ma komisyonuna. gelmelert. (1495) 1$ 

Oinsl MJkdarı Muham. F. ~tf ~'1 

Keçeli belleme 
Saplı yular b~ltğt 
Zincir yular sapı 
Çul ı, 5Xl.10 eb'adındB 

Adet L. Kr. 1J. ~ 
150 22sn oo ss1 ~ 

1000 3500 00 5:.?5 "° 
1000 1700 00 ı55 u' 
1000 i'OOO 00 ıo50 

* ~~ Beherlnc tahminen elli lira fiyat konulan 100 adet komple~ 
semeri 4.3.941 gUnll saat 11,30 d:ı paznrlıkla satın almııcaktır· y.{ 

men bedeli 5000 lira olup kati teminatı 750 1lradır. Şartnamesi 11et fi 
komisyonda görülebilir. İstcklllerln belli giln ve saatte Fındıklıd' / 
alma komisyonuna gelmeleri. (1497) ~ 
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