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Son Mülakatın Şahsi lnfıbaları 

8. Eden Bizden Olmuştur 
''Merhaba,, Ağzına Pek /gi Yakışıyor 
lngiliz Hariciye Nazırmm Hassas Bir Şair Ruhu Var. Fars 

Edebiyatının Seçme Beyitlerini Ezberden Biliyor 

Kendi Eliyle ve Eski Harflerle Beyitleri Yazmış ve 
Üç Türk Kadınına Hatıra Diye Vermiştir 

- Anlat, daha anlat... Ankara mülakatından aonra 
_ Hepıini eöyleclim. Anlata· neıredilen teb 'iğ, bu nevi tcblii· 

c:alc ıey kalmadı. !erin en dört baıı mamurudur, 
- Tekrar söyle: Eden'de ne iki millet araeındaki fikir ve ga· 

intıba kalmıf, İngilizler bizi na· ye birliğini çok kuvvetle ifade 
•ıl bulmuılar) ediyor. Öyle olmakla beraber 

- Canım ben zaten eöyliye· asıl hakikati anlatabılmekten çok 
ceklerimi Ankaradan maJ.ale uzaktır. 
,eklinde de yazdıın. İıin doğrusu ıu: B. Eden An· 

- Onlar redingotlu yazılar... kara ziyareti neticesinde bizimle 
•Sen hikaye gibi her ıcyi anlat... konuımakla, bizimle anlatmakla 

Ankaradan İstanlbula gelince kalmamııtır. Tam minuüe biz. 
adım başına !böyle sualler karşı· den olmuflur. Adım baıına halk-

v 1--ı:-izle birlikte Ankara aında kaldnn. Anladım Jı:i her· la Jı:aynatmıthr. İngiltere Harici· 
ffaridye eauu.. keateki bilgi hasretini karıılamak ye Nazın Ankaraya geldiii za. 

lcıııyor. Her adımda aeve aeve 
kullanıyor. Büyük Millet Mecli
sine Abdullah Randayı resmen 
ziyarete gittiği zaman koridorlar
da oturan mebuslanmızla kar§ı· 
laımıııtır. Kar§ılıklı olarak orada 
da merhabayı moda bir kelime 
haline korsa hiç hayret etmeyiniz. 
Zaten birbirimizle kar§ılaııtığım2 
zaman ne diyeceğimizi birdenbi
re kestiremiyoruz. Dilimiz umu· 
mi surette bfr selim kelimesine 
alı§mamıftır. Her birimizin ken· 
dimize ·göre bir yoğurt yiyi§imiz 
var. Edenin çok hayırlı neticeleı 

, 

(De\·amı: Sa. %, SU. 4 te) 

-

____ B_._Ed_en,_~H~alko:VDl:':d:en~çak~ark;:e~n--;;;;;;~IJ-için resmi tebliğlerden, batmaka. man istasyon civanna toplanan 

N 
f ıeaerden ba,ka yazılar da lazım... binlerce Türk. sayın lbir misafire - B • EDE Basma kalıp kelimelere bürünen kartı sevgi ve nezaket gö•termek. ----------

Sofyaya kadar rirdilderi rerek Almanya, rerek Bul....ı.taa tara-
- fmdaıı resmen ilin edilen Alman ulrerleri 

Balkanlarda malümat, h~lkın bilgi açlıiını do- le kalmamıılardır. cHoı geldin, 
yurmuyor. Eden>, cVar ol, Eden> derken 

Ve GI. Dili Doğrusu aranırsa olanı biteni öyle candan konuımutlardır ki 

Harp mı• ? :yakından duymak için resmi ya- B. Eden hu d:lden pek iy.i anla-'d zılardan, makalelerden ba,ka bir tnlf, cMemahu larile, ahbapça 

Atina 3 ıeylere ihtiyaç var. Halk. hidi.e· selimlarile o <la candan cevap o 

yoksa Fiili Bir 

Mütareke mi? 

le.rin insanca .tarafını yakından vermiıt.ir. 
. 2 (A.A.) - İngiltere duymalı Jcj bunun içinden kendi- (Merhaba) kelimesini Eden Atına, B Ed ve im· d 

Balkan milletlerinin m~ı-
Jh azmi, Balkan a

terek su. . et sahası 
rı tam bır emnıy .. ·k' 
haline k.oyı;:ken uz58;ğ1~ 
taraf lçınt. t-kll eder. 
bir ııanan 1 -s 

Hariciye nazırı · en ba k ne göre neticeler ç.ıkaraın... pek ıbenimaemittir. Ağzına a ya. 
1 k genelkurmay 1 anı ============================= 

para::ıuom. bugün öğleden.son- ou·· nku'" Mu'" hı·m Karşılaşma Gen e ile Atinaya gelmışler· 
ra tanar 

~~?;f.f ;.~ Muhtelit 3 -Besiktas 3 
Dill ve maiyetlerinin Atmaya ge· 
Jccekleri saat halka ıbildirilmedi-ı 
w • d n muvasalntlarında resmi 

· YALMAN gın e ' 1 yazan: Ahmet Emın bir kabul yapılmamı tır. . 
. l . . ·· B Eden Jngiliz elçiliğinde elçı 

Balkan mıllet ermın mu~- iir :M-. • .ı p.ı.v. u. Y~ J 
t k emeli harbln Ballan· harekili B. Korizia tarafından ... , 
ere 

1 d s tikbal edilmiıtir. 
tardan uzak kalması ır. ov· Mıam da lngiliz Haric?-e. na· 

d b emelde zırını Kral Jorj kabul etmı~ır. r 
yet Rusya a u •• B. Ed~n Türkiyede yaptıgı s&-
kendilerile pek tabıı olarak yahattcn aon d~r~ce memnun ol· 

d. duğunu eöylcmııtır. 
beraber ır. 

Sofya havalannda 250 tanesı uçıuiu aöyl-.en Alman tayyareıerma• bin 

Boğaz1arın ., _____ _ 
Müdafaası 

Türk Ordusu 
l Jzun Bir Harbe 

Göre Teçhiz 
Edilmiştir 

Sofya Üstünde 
Alman Tayyareleri 

Sofya Şehrinde 
A man Askerlarinin 

Geç"t Resni 
Belgrat, 2 (A.A.} - Reuter: 
lyı haber alan kaynaklardan bu

raya gelen haberlere göre dUn, giln· 
düz 2SO Alman tayyar68f mlltema
dlyen Sorya üzerinde uçmuştur. Bu 
tayyarelerin çoğu bombardıman tay
yarelerldlr. Avcı tayyareleıi de bom
bardnnan tayyarelerine refakat et

Almanlar 

Bulgaristanda 

Bulgar Başvekili 
Sobranya'da 
Bunu Açıkça 

izah Etti 
Bu halde harp. Balkanla-

ra ancak ya Almanya~~" v~ 
ya lngilterenin arıusu uıerı· 

1 b·ı· Almanların ve-
ne ge e ı ır. • k 

Bardera 
işgal Edildi 

K h. 2 (AA )- Dün ak· a ıre, · • ·ı 
Cuba ırmağının J 50 mı Vali 8. LUtfi Kwdar btanbal pmpiyona Befiktata 

pmpİ70ft)uk tniikihılma .-irken 

· T ürklcrle lngilizlerin 
Boğazları Müdafaası 

Sovyetlcri Memnun 

ml9tlr. 
Buraya gelen haberlere göre, cenu

bi Bulgarlstanda bulunan tayyare 
meydanları .Almanların işgali altın
dadır ve bir miktar Stuka pıke bom
barchman tayyaresi flmdlden bu tay
yare meydanlannda bulunmaktadır. 

Alman Orduları 
Başkumandanlığı 

Kıtaların Girişini 
Bildirdi ya lngil~lerin bunu ısteme • 

te menfaatleri var mı? 
Ak l ··ı ül' erile elbette hayırd .. : 

ı o ç · ıı 1 • ken ı 
Eğer Baıkan mı et en tutaa· 

. ki ·ı Mihver davasını ıate ene . d •. 'rdi. O za· 
lardı iş belkı de c~~tarafından 
rnan Almanya, kcn .. ı 1 adan 
b" ··k k .. f tleri goze a m uyu uı e . d k' ınev· 
lnogilterenin Akd~n~ e bulurdu. 
kiini tehdit et.meyı ka~! b · kö· 

§amb •. de Bardera'nın i~al edil· 
gar ın il . . 
mi§ olduğu bildir" mıştır. 1 1 
KUFRA DA iŞGAL ED LD .. 

Londra. 2 (A.A.) - .~ur 
F _ kara-ahının bir teblıg~· 

rana... · 0 ··n· b 
de cenubi Libyada mu un h .~r 
vaha olan Kufra'nın 1 ınl~rttaldur 
F ız kuvvetlerine tes un ° u· 
w ra;1d"rilmektedir. 1 .000 halyan 
gu ı 1 ı ve mühim miktarda 
esir a ınmıt · · 
h rp malzemesi ele geçmı§tır. 

a o---

Yunanistan da 
Zelzele 

Larisa Yüzde Kırk 
Harap Oldu Fakat Balkanların ıç ır kt r } 

fesinde böyle bir istek yoe:u; Sovyet er Atina. 2 (A.A.) - Dün H· 
Almanlar Romanyaya, ~ İr· at 6 da Lariaa' da çok ıiddetli bir 
•ak. eri hükumetin yan krıezandsıı~leer~ne zelzele olmU§tur. Büyük ~·~r 
~iklcri halde halk ·:ı..ıetli bir Müdafaa Bütçesi vukua gelmittir. lnaanca mühun 
.:arfl seniz, fakat &1ıau k •U S zayiat vardır. 
d.. li Her es ,. M skova 2 (A.A.) - ov· Ba .. vekı.lı'n emri üzerine içtimai U§manlık bes yor. • ı..a· o ' k k S vyet ..,.. 

k kerı v g · ı ···nin yü se 0 muavenet nazırı dün Larisa'ya 
noktada birleşiyor i as · · yeti er ır ~l 1 d vr••'ıne girmeden d 

- Yazıaı ..,ar sayfamızda -

Arnavutlukta 
Salhane 

ltalyan Askerleri 
~akas Ateşinde 

Atina, 2 (A. A.) - Atin• 
radyoıu, harekat hakkında dün 
akpm apiıdaki haberleri ver· 
mittir: 

Cuma günü, İtalyanlar için le· 
na bir giin olmuftur. ltalyan bat
kumandanlıiı ıon ırünlerde mer· 
kez mıntakaaında Y'Unan kuvvet• 

Bırakacak Alman kıtalan So!yaya girer glr-
Londra, 2 (A.A.) - Sunday Ti· mez Alman elçlllğl önünde bir rcs

meıı gazcteelnln diplomatik muhar- mi geçit yapıldığı söylenmektedir. 
rlı1 yazıyor: tNCILtz ELÇlst KRALLA 

Bulgariatamn üçlU pakta llUhakı· ı CÖROŞT() 
na alt protokolUn tmza.111 üzerine dün Sotya, 2 (AA.) - İııgUterenln 
Vlyanada '\ıclkl sevlnllmlftlr. Fakat Sotya elçisi Rende!, dün gece geç 
Sotyada eevlnç duyulmamıfbr. Bul· vakit Kral Borla ile bir görüşme yap 
rarıu mükedder, fqırmı9 bir hal- mıftır. Görüşmenin nerede ,.ukua gel 
de ve ıstırap içinde ve mihvere Utl· dlfi malQm d~lldlr. 

Sofya. 2 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Bulgar Baıvekıli B. Filof, bu
gün oğleden aonra mehusan 
meclisinin fevkalade toplantı11n
da hükumet namına afajıdakı 
beyanatta bulunmuıtur: 

hak etınekle her ,eyi kaybedeblle· CDeumı: Sa. 5, SU. 3 te) * 
ceklertnl. fakat hiçbir ,ey kazanmı· =======:::=:::=:=:=::;::;~~======::;:::===== 
yM:aklanm anlamı, gibidirler. G o· N o· N S E S I 

Alman hültiimeti Bulvar hü· 
kumetindcn Bulgari.tana Alman 

(Devamı: Sa. 5, Sil. 8 da) * X • 

lnguterenln Bulgarlatana bir uıtı-
matum verdlfi hakkında İtalyanlar 
taratmdan yayılan haber dofru de
lildlr. 

(De,-amı: Sa. 6, SiL 6 te) X tıından Romanya, Almanlar •. ıçı~ )isi tatı e ...... _..ı ·k harelcet etmi,ıir. Nazır, yar ım 
u mec .. 1941 bütçesipi taaat (Denmı: Sa. 5, il. '7 de) + 

~·m~~~bk~~cl~ ~~~~ ~a~a ~~~~e==~~~======~====~==~=~------~===~~==~ 
deiiklir, berbat bi~ bata:~!!~i§ etmıştır. I~ kl görülmektedır. 

Mihver ıılnlr harbini flddeUendi· 
rerek Yunanlstanı ürkütmek ve İ· 

(Devamı: Sa. 1, SiL 1 Mı) * 
Derebeyi İle 

Bahçe Sahibi 
Yazan: BllAT NURi 

Bu1-arı"stan, yerıne g d ""him faz a 1 ar · d Sovyet· ..,_ rı. d ar za· mu · ıbütçesın e 
..,.11elleri ve Almanya an sk • 1941 ~e~~ı müdafauına t.hıia 
bıarılarda gördüzü gizli a ~ı }er Bırlıgı la w 70 milyar 900 
hrdnn dolayıeile Balkanlar a edilen rne~~ Geçen seneye 
Alınan tezine bir dereceye ka~ar milyon rıl; ~~İyar 900 milyon 
~•kınlık duyan biricik mB ~- naızar~n b' fazlalık vardır. 

ettir. Öyle olduğu halde u • ~ru~b~le~l~ik~;ır~~~~;;~~ ~a.rlar da topraklarının ha~P. aa· z 
rıa.e l . diklerını ve = -it ı o masını ısteıne d h 
0ın,uıarile iyi geç.inmek~e. ~- • M-;u. 8 8 b 8 k a m 1 z 

Eazja f .. düklerını ıup· 
h men aat gor orta· d 
~: ~-•bul etmez bir s~et~~anda· Üçu·· ncu·· Sayfa - a le· .:oy.ınuolardır. Buq§arıs · _ 

ı başla.dığ,ı bildirilen Alman 1§• 

rm 

Ott:nı;ı•tiWGl'EQ~f1P 
. Göre Gunun En 

ıali herhalde Bulgarların arf1*au· 
(Dc\amı sa. 5, SU. 4 de 

A. R d Gazete sıne 
ıans ve a yo .. . Hadiseleri 

Muhım . fakatlle Bulgarı.taısa ıtr• 
. 1 rıu da mu'a AlnlauJarın * Alman kıtaları, Butpr a da ha\"& meydanları ~ 

rnı,ıc-rdlr. Cenubi Butgariı1~n ar kralı ııe gürtl'Jmu,rn:.maJdadJr· 
enırtndedlr. lnglllr. elçhı~fannı bloke etnılye bar.iri 

Anıerlkadakl Bulgar • Atln•Y• ptttlel'· IJıuDCa uylat * n. Eden ,.e General Dlll oldu. :Maddi ba8Ar ve 
ılt Urt ada '1ddetll zeızele 1 ~ ınll'"al' 

en eeneden s ,, 
faziadır. dafaA bllt~I ı~ 

ılt Sovyetler Blrllğlnln mil ~ 
:ruble fazladır. ~ ınıutere &ralı • 

.. Aınel'lbala ~ dçii;ial 

, 
' 

La 1 'ottalae'nln d>erebeyt Ue 
B.laoe Nla.lbb :lalnıU mualuu o
kayonım: 

•Yan teblrll, yan ktiylö bir 
~ me.ralcJ191nın temiz bir lıab· 
5.*I vardı. Ba adamcatm bir sön 
t".IVAN&kı derebeylerinden blrhle 
-..ıne dadanan bir ta' pndan 
tlli)et etıı: dleU~n ınahU\k aa
lıUı, ~ mWküme strlyor, ser· 
M\'atlannu, çiçeklerimi yiyor. Ne 
tuzak, De ı..,, ne ııopa para etml· 
)'Or• dedi. 

Derebeyi M\ ap VenlJ: - Sen 
.. e tua çekme arkadaf. Yann
dan ted ~ok ben onan hakkından 
Pillrlm. G6nöa bekalnn el malı
aa el m.atmak kolay Dil lmlt ı 

Ertetıl aabah denıbeyi, maiyetin
de bir ıürü huıanla ~ye gir· 
dl: cHaclt bekalım arkada,! &!· 

nln körpe plUçlf!rhl ''ardır. Kes 
bakalım tunlardan bir kaçını da 
enelA karnımıu do3uralım. Son· 
n t&VfAlllll icabına bakarız.• 

YellMllder )'elHll, l~ldler içllcb, .p. 
Sdar l)alılMlı, boralar teplldJ. Ne

ticede .,.. o bale pldl ki, -
de Üfalll fo,..,__ atacak bir tll· 
---yduezk ...... 
~ ...... ,_~,.... 

lan Mlylltyordu: dlaalar dfınıbeyt 
t'llvelerldlr. 8ea7onm mai.Jet a
damlan ve llöpelderlnln bir ..U· 
te ~ yaptıkJan zararı ~ 
lettn blttla t&YflUllan yüz MM

de yapauya mavattak obunular
ch.• 

cXart He Knwı ıtalrillla lıa lm
eadan frkardıfı htııae •J'l*l pdv: 

d!:y küçük hUkümclarlul Biri· 
birinizle olan lhtllltlarrnızı. dava· 
larmızı kendi aranu.da balletmt
ye bakın. Büyük hükümdarların 
yardnnlarından hayır ummak de
liliklerin en bllyuttıdUr. Onlan 
harplerinlze lftlrak etUnnemellat· 
nlz, ayaklannı ula topraklaruu· 
za sokmamalısınız > 

* Dün akflUll radyoda BuJprt.-
tanıa kendi rk-ulle 11çü&lll .,.akta 
a-lrdlllnl bUdlnm ajanıları dinle· 
dlktf'n biraz eonra ldUüphaneımt 

kanttrnrken, teudl1fen elime se
~ ba mamamenın l1ç yüz .aene
lllıı mubat bir mazı.t olmaııaydı 
..... kOlllfUllUIS için O rtlrı al• 

t"8lr ~na bir faplan talr ta
:rafmdan ~ claruldatuna bllJune. .......... 



2 -- VATAN 

f.~iSEJ-ltR 1-t~\aERlERt li 
Anlatan : Nuri 

Valiyi 
I Gör~ek İçin 
Dileniyormuş 

1 8. Edenle Son Mülakatın 60 Kuruşa 
Paulas Adiyle Macar/ıh 
Aklına Nereden Gelmişti? 

-5-

e 8 h S İ 1 n f 1 b 8 18 rl Satılan yoğurt 
'l Trakyada 20 

Mllddelumumlllk Mustafa oğlu Hlk (Başı ı fnclde) 
met isminde bir dllcnclltlt suçlusu 1 veren ziyaretini vesile yaparak 
hakkında tahkikata başlrıdı . $uçlu, «merhaba yı umumi surette se
Vnli konağının önUnde pejmürde bir lam kelimcai diye kabul etsek 

mak ve tanışmak ~tiyorum. An· 
kara Palas pavi)"Onuna inebillr 
ı:ıiyiz:? 

tstanbulda yoğurtun kilosunu alt
mış kuruşa satanlar bu pahalılığa, 
Trnkyada sutUn ıı · 16 kuruşa alın
dığını sebep göstermektedirler. Hal· 
buki dUn, Çorlu, LU1eburgaz ve Kırk· 
larellnden aldığımız maltımata gtlre, 
bu iddianın çok yanlış olduğu anla· 
~!maktadır. Trakyada şu sırada iıı· 

tlhsal edilmekte olan sUUerln daha 
iki ay evvelinden kremacı, peynirci 
ve yoğurtçular tarafından kontrat 
suretile ve çok d~Uk fiyatlarla alın· 
dığını, bu sebeple perakende sut fi· 
yatlarının on birle on altı kuruşa. 

kadar arttırıldığı bildirilmektedir. 
Trakyadan gelen yolcular yoğurt fi· 
yaUo.rında perakende sUt fiyatının 
esas gösterilmesine itiraz eylemiş
lerdir. Yolculardan biri, İsta.nbulda 
satılan yoğurtlardan daha iylıılnin 

Lülebuı'gazda yirmi kuruşa verildiği· 
ni söylemiştir. 

• 
ENi~ 

kıyafette şunn bunn el açarken • fena mı 0 tur} 
kalanmıştır. MUddelumumlllkto ken- Edenin Ankara ziyaretinin hiç 
dlslni l}ÖYle nıUda!an ediyordu. bir kısmında resmi ı:iyaretlere 

Mektebin ıson sınıfında iki ders- mahsus suni hava yoktur. En in· 
t('n, hikmet ve topoğrafya derslcı·in- ce meseleler üzerindeki konuş
dm döndüm. Ya~ım şimdi ellldlr. Ar- malar bile candan yarenlik et· 
kadaşlarımın içinde me\'ki sahipleri mek şeklinde cereyan etmiştir. 
vardır. Ben mektepten çıktıktan son· Eden ve arkadaşları, müşterek 
rn altı sene gtlmrtlk muhafaza me- davamıza ait meseleleri Başveki
murluğu yaptım. Bende fıtık bulun- limizle, Hariciye Vekilimizle, Ge. 
duğu için muhafızlıktan da çıkanl· ncl Kurmay Başkanımızla, Hnri· 
dım. SCtalet ve mahrumiyet yakama 

ciye Umumi Kitibimizle, konu· 
yapıştı. Aç kaldım. Dilenmlye karar şurken, iki tnrnf ve pek nçık 'bir 
verdim. Fakat dllcnme)•l bir meslek lisan kullanmış ve anlaıma he-
yapmak niyetinde değildim . GörUyor men hemen nni olmu tur. . 
sıınuz ya elbisem yok, sırtımdaki bu Mesele çok basittir: Bir gidiş 
paçavralarla. valinin yanına çıkar· aklın ve mevcut şartların icapla· 
mnzlardı. Ben vali konağının önUn-

rına yüzde yüz uygun olunca su de dilenmclt suretile Bay L~tfl Kır-
götürür ve münakaşaya li.ızüm 

darın nazarı dlltkatlni celbetmeyl dU· 
gösterir tarafı kalmaz. Bizim gİ· 

Şl.lndUm. Kendi kendime dedim ki: 
- Gider orada dilenirim. Belki dişimizin bu şartlara uy:gun oldu· 

vaziyetim valinin nazarı dlkltatlni ğu güne§ kadar aşikar olduğu 
celbeder, benimle konı.ışur da bir iş içın bu gidişin iki taroJıı:ı menfa· 
verir. Bu cfaletten kurtulunım. atlerine en uygun yol olduğunu 

fo.ralarında Hariciye Velcilimiz 
Şükrü Saracoğlu, Ulus Başmuhar
riri Falih Rıfkı Atay bulunan bir 
dost grupu, bu arzuyu derhal ye· 
rine getirmistir. Gece saat ikide 
paviyona gidilmiştir. Orada bu· 
lunanlar, B. Eden in resmini hiç 
andırmı~an serl bakışlı mavi göz. 
!erinin altında ne kadar ince bir 
şair - ruhu gizli olduğunu hayran· 
lıkla görmü !erdir. 

Açık Hava Dershaneleri 
Açılacak 

Nuri (Paaı) nın Rahmi Beyle Tra blusa gittikleri yol görülmektedir Ben dilenci değilim . tee;bit ve teyıt etmekten ve bu 
MUddeiumumlllk suçluyu Beyoğ'· kadar fıhenkli bir görüş birliğinin 

B. Eden, lngilterenin Tahran 
sefaretinde gçirdiği iki sene esna
sında farisi dilini ve edebiyatını 
pek esaslı bir surette öğrenmİ§• 
tir. Ezberinde sayısız farisi beyit· 
leri vardır. Şevkn gelerek bun· 
!ardan pek güzel parçaları, pek 
hoş ve ahenkli bir lisanla ve miı· 
nanın tam hakkını vermek sure· 
t:le okumu~tur. Dinliyenler buna 
bayılmışlardır. B. Eden okuduğu 
bevitlerden bazılarını kendi elı 
ile .. ve Arap harflerile yazmış ve 
altına imzasını koyarak Bayan 
Ataya, Bayan Haleye ve Bayan 
Sevine vermiştir. Orada B. E.deni 
görenler şu kanaate varmıolardn 
ki bütün idealist büyük adamlar 
gibi, B. Edenin hassas bir şair ta 
rafı .vardır. 

Mekteplerde kemik ve kan zafiyet
lerinden dolayı dcralerl lAyıJdle ta· 
kip edemiyen talebeler için bir kaç 
açık hava dershanesi açılıp açılamı· 
ya.cağı meselesini tetkik etmek Uze· 
ra toplanan tik t-edrisat mUfettlşle· 
rinden mürekkep komisyon ra.porunu 
hazırlamış ve der5hanelerin açılma· 
sı karnrlaştırılmıştır. 

Onun maksadı, her halde ken. 
dinin Türk hüviyetini sayklıyarak 
dikkati çekmemek idi. Fakat 
Türktiik yüzünden ve her halin
den pak alfı akıyordu. Bahusus 
bu k.a.yıtlar onun pasaportuna dn 
muğatlr dü~yorc!_u. Bu sebeple 
dikkati daı'tı!- çok çekecekti. Ni· 
tekim .otel idare.si, keyfiyeti der· 
bal polise haber vcrm~ti. Bunun 
üzerine, otelde yemek yerken po· 
listen haber geldi. Onu karııkol 
istiyorlardı. "(emekten aonra po· 
lise gitti. Ondan pasaportunu ıs· 
tediler. Polis. pasaportuna bak 
tıktan sonra ona: cAdınız Enveı 
mi}:> diye sormu~ ı; c aynı zaman 
da gülümsemiş! 

Nuri polisin suali üzerine İs· 
kenderiyeye gideceğini söylemi,. 
polis te ona, o halde cuma günü 
Marsilyay& vapur var, demiş ve 
Marsil~yn geri dönmek üzere 
Nuriyi serbest bırakımı ·•· I 

Paulas adıyla Macarlık, Nuri· 
nin aklına nereden ve niçin gel· 
mi~i? Nıni, lstanbuldan Oryant 
Ekspresle Parise gelirken, onları 
Viyana istasyonunda, yüzbaşı B. 
Pnulas karııılamıştı. Bir Macar o· 
lan bu zat, Rumelide ecnebi jan· 
darma zabıta heyeti arasında bu· 
lunduğu zaman, Nurınin ağabeyı 
Em.-erle tanmnış ve dost olmus
tu. Anlaşılan kendısine ~vvelce 
haber verildıği için terene karşı 

çıkmı tı. işte bizim genç mülazi· 
mi snni Nuri de kendi hüviyetin• 
gizlemek iç.in onun hüviyetini ta 
kınmak istemiş, fakat Avrupa hal 
ve adetlerine olıın tecrübesizliğı 
yüzünden bunu ıbecerememişti. 
Çünkü her şeyden e"'Vel onun O · 

telde takınmak istediği hüvıyet 
pasaportuna uy:muyordu. 

Nqri Tunusa nı: diye geLm~· 
ti} Onun bir vazifesi Trablus yo· 
)unu keşfetmek, Parise haber veı 
mek ve kabilse kendisi de Trab· 
l~ gitmek idi. Fakat Hotel de 
Parıs hadiseşi onun yoluna ehem· 
miyetli bir engel olarak polisi 
dikmişti. Şimdi bunu nasıl yene· 

cekti? 
Nuri de, Tunustan Parise dön· 

mek meC'buriyetinde kalan ve 
yeni bir çok Türk zabitleri gibi, 
Trhlusa geçmek hususunda mu· 
vaffok olamamaktan korkuyor 
ve çekiniyordu. Bundan başka 
onun asıl vazifesi ve hedefi bu· 
ralarda dolaıımak değil biran ev· 
vcl Trablusn gitmekti. Fakat bu 
gibi işler, tecrübesiz olanlar için 
basLt değildi. Lazım olan hüku· 
ınetçe derhal Parıs, Marsilya, 
Bizerte ve Tunusun, bura ahva· 
li, d.ıli ve adetlerini bilen zeki ve 
faal insanlar göndermek ve giz· 
ıi bir menzil te~kilatı kurmaktı. 

Böyle bir oc.beke kuruhnuş ol
saydı. Trablusa ~çecek olan 
Türk zabitleri hiç bir il.rıza ve 
mü§küle uğı-amak.aı.zm elden ele 
sevkolunarnk hem kolaylıkla ve 
hem de süratlc Trablusa soku· 
.abileceklerd i. Böyle bir teşkilat. 
Mısır yolu üzerinde de lazımdı. 
Fakat maalesef Abdülhamit ida· 
resı bizı her hususta geri bıraktı
ğı gibı. seyahat için kurduğu şid· 
detlı takyıdat dolayısile Avrupa 
ile münasebetlerımizi o derece 
tahdit etmiştı kı ancak 3 • 4 se
nedenberi yavaş yavaş Avrupa 
seyahatlerile ülfet etmıye başla
mıştık. Bununla beraber Paris 
sefareti ve Marsilya konsoloslu
ğu vuıtasile (Tunusta konsolo5 
yoktu) gene bir şeyler yapmak 
ve herhalde bir şebeke mümkün 
ve litzmıdı. Fakat bizim memle-

ket dıcındaki makamlarımız bu verdigvı. h .. zzı kar,.ılıklı olarak " lu ikinci sulh ceza mahkemesine .. ,.. 
gibi şeylerden daima fevkalade duymaktan ba ... kıı. yapacak bir gönderdi. Mahkeme, Hikmeti, bir ,. 
çekinir ve kaçınırlardı. Onların ey kalmamı<>tır. Muhterem misa-ha!ta Amme hizmetinde çalışmağa " 
bütün hedefi rahatlarının bozul- mahkQm etti. firlerimizin Milli Şefimizle olan 
maması idi. konu§maları bu ilk intibaı tamn· 

Nuri. reasam ve eski güzel eser. E Ş k mile kuvvetlendirmiştir. Misafir· 
ler meraklısı olduğu için Tunus· roin ebe esini !erimiz §Unu pek çabuk hissetmiş. 
tan Kartajaya gitmiş ve oraeını 

1 
ı lerdir ki kar§ılarında en geni~ sı· 

görüp gezdikten eonra ayın 29. ki Kadın dare yasi ve askeri tecrübelere sahip 
uncu çarşamba günü tekrar Tu· ve hakim bulunan, ha11Sasiyetle 
nusa dönmfuıtü. Burada onu ge· Edı·yormUŞ isliycn, ince bir görüş kudretini 
ne polis karşıladı ve pasaportu· en -olgun ve cesur bir karar kuv-
na baktı. Nuri gene Hotel de İstanbul polls mUdUrlyctl kaçak· vetile birleştiren bir üstat dimağ 
Parıs'ye inmişti. Bundan sonra vardır. 
o burası için kendine verilmi.ş çılık şubesi Çarşıkapıda yeni bir e- Misafirlerimizle resmi ve hu· 
olan bazı adresleri aramıya ko· rolnci şebekesi ynknlnmıştır. Mn- susi surette temas eden büyükle· 
yuldu ve fstanbuldnn, Ali baş ruf ltaçakçılardnn olup yakalanarak rimiz: de; kendilerinin olgun di
hampanın verdiğı adresi buldu. hapse atılmış olan Jiraylr'in karısı mağları, tecrübeleri:. terbiyeleri, 

(Arkası var) Meyrube de kocası gibi zehir kaçak· '.yi niyetleri hakkında ayni yolda 
,.,-:------------...., çılğl yaparak para kazanmak sev- saygı ve sevıgi duymuşlardır. 
lfY w Memleketimizin salahiyet sa· 

Soruyorlar'• dasına dtlşmUş. kendisi gebe olduğu hiplerile İngilterenin B. Eden ve 
için bu işi az bir ücretle yanma al- Sir John Dili gibi en ön saftaki 
dığı Fatma isminde birisine yaptır· iki adamı ara.aında vaaıtaaız su· lllr okuyucumuz; ) ıızıyor 'c 

dlJor ki: mıya başlamı,tır. rette kurulan yakınlık cidden me. 
Zabıta memurları ııııı vaktinde ha· sut bir hadisedir. Bırlik ve anla§• Kadıkuy 'apur foskclcslndt! es· 

kiden öteberi atan ufak bir 
diikkı\nrık \'ardı .. abnlılıırı 1-
gnnı ,.c klbritlerlmlı.1 oradan a· 
lır. Öğle \"aktı bir iki lınlt bu· 
!arak açlığmuz:ı g:ldermlye çalı· 

şırdık. Denleyollıırı bu dt\kktlnı 

bumdan kaldırttı. Şimdi bu kı· 
sır l!ıkrlcde bir şey ıınıyınca bu
lıızmyor, m~·burcıı çarşıya ka· 
dar gfCllyoru1- Fakat ya \•apara 
bir iki dnlrlkn ''arsa ne yapalım? 
Yapılac:ık bir Ş('Y yok. Köprli~ c 
kaılar lgnra lç,ln gltmelc IAum. 
Bunun bir kolayı bulurıamıyal·uk 
mı? 

tkfod bir nı ele daha: 
1 kclenin dı,mda koca. bir sn.

at rnr, lterde yok. Tıırlfr..ye ba· 
kanlar 1!3ate balmtnk için dı,a
rı çıkıp blr kaç metre ylirüye· 
rek ııntl görebiliyorlar. Bunu 
bir zamanlar düşünmüş olacak
lur kf, dışurdnkl ııatı 11öklip ı. 

çeri taktılar. Bu efer dışardan 
gelenler saati l!ıtcdl. 
Çıknnp yine dışan taktılar. 

Bu erer hlrlm gibiler de l~rlde 
de ol un diyoruz. Aenbn her iki 
tamfm istediğini lıalledccek bir 
çare yok mu~ 

l 'nnl fı;-erl ele lılr snnt konul-
ma!lı lmktınr men·ut değil mi'! \. ______ ,, 

ma, kağıt uzerinde yerli. yersiz 
ber alarak evi basmış ve her iki ka· israfa uğrıyan kelimelerdir. Hal· 
dını cUrOm üzerinde yakalamışlardır. buki hakiki ve prüuüz anla§ma 
Kadınlar bazı ltlratlarda bulundu· ruhu dünya yüzünde nadir bulu· 
ğundnn tahkikat derinleştirilmekte- nan bir şeydir. Hele propaganda 
dlr. Yeniden bazı tevklt'ata intizar zehrinin bu kadar bol, doğrudan 
edılmektedir. Meyrube ve Fatma, doğruya temas imkanlarının bu 

kadar az olduğu bir devirde iki 
henllz adliyeye verilmemiştir. qostun arruıına anlaşmazlıklar 

ı 
gırmesi pek kolaydır. 

Balta le Kesilen Diyeb"liriz ki Ankarada doğ· 

Başın Esrarı 
Üç, dört gUn evvel Kocamustnfa 

Paşada SUmbUJe!endide cami arka
sındaki bostanda balta lle başı \•U
cudUnden ayrılmı11 olarak bulunan 
TalAt'ın ölUmü etrafındaki esrar per 
desi aydınlnnmış değlldir. Yalnız Ta
IA.tın öldUrUlmeslnde kullanılan Alet
lerden başka bir de bıçak bulunmuş
tur. 

Cinayetin. TalAtın borçlu bulundu
ğu Samancı tarafından yapılmış ol· 
ması ihtimali Uzcrlne samancı adil· 
yeye cclbcdilerek ifadesi alınmıştır. 

Samancının cinayetteki rolU henUz 
kati şekilde malQm değildir. 

Cinayetin başkn kimseler tarafm
dan, henüz bllinmiyen ı;ebeplerden 

dolayı yapılmış olması da muhtemel
dir. Mesele ehemmiyetle tahkik e
dilmektedir. 

rudan doğruya cereyan eden te· 
maslar, dostluğumuzu bu gibi ih· 
timallcrc karşı her vakit İçin aşı· 
lamış ve su sız:naz bir hale getir
mi!ltir. Buna cidden lüzum vardı. 
çünkü Mihver propagandaların· 
dan başka eski itiyatlardan ve 
husuııi menfaat ıahiplerinin oyun. 
larından ileri gel~n hatalar da bir 
dostluğu -katre Katre aşındırabi
lir. Halbuki iki memleket arasın· 
dn tam bir knr§ılıklı emniyet ve 
se'Vl:iye; yalnız kendi menfaatle
ri bakımından değil, dünyanın 
yarınki ideal düzeni bakımından 
da ihtiyaç vardır. 

B. Eden, Ankaradn pek sami· 
mi şahsi dostluklar kurmuştur. 
lngiltere sefaretindeki ziyafetten 
sonra bu dostlarından bir, ikisine 
demiştir ki: 

- Reşmİ temaslar haricinde 
sizinle dostça bir, iki saat konuş-

Çok eskiden lstanbulda vazife 
gören eski bir lngiliz dostum var. 
B. Eden ile beraber bu defa An· 
karaya gelmiştir. Uzun seneler· 
den sonra kendisine rasgelince 
derin bir memnuniyet duydum. 
hoş be en sonra şu suali sordum: 

- Siz ki eski Türkiyeyi tanı· 
yorsunuı:, Ankarayı ziyaretiniz· 
den ne intiba aldınız~ 

Şu cevabı aldım: 
- Ben yalnız lstanbulu tanı· 

yordıın1. Orada kapitülasyon 
devrine mahsuı bir Levanten mu. 
h"ti var, bunlar içinde pek mah· 
dut levantenleşmiş Türklere de 
tesp.düf ediliyordu. Atatürk An
karayı kurduğuna ne iyi etti! An· 
kıtrada yalnız yeni bir şehir de· 
ğil, Türk içtimai iııtikli.li ve kül
tür varlığı da ..&deta yeniden ku· 
rulmu~tur. Ankarada her adımda 
Türklüğe ait bir üstünlükle karşı· 
taşırsınız. Ankarada tanıştığınız 
Türkler; levanten değil, halis 
Türktür. Terbiye ve zarafetleri 
kimseden geri kalmıyacak dere· 
cededir. Malumatları sathi değil
dir. Zevklen yerindedir. Türk 
kadınlığını Ankarada insana ta· 
nıtan hanımlarda güzellik, zara
fet, ter.biye pek iyi temsil edil
mistir. Ankarada, bir yabancıda 
de;hal saygı uyandıran bir varlık 
ve üstünlük vardır. Hele dünyıı. 
hadiselerini sükunetle takip et· 
mek ve doğru kararlara varmak 
için Ankaradan uygun muhit 
görmedim. 

Bütün bu sözleri ve diğer duy· 
duklarımı Ankarada bana sualler 
soran çok malumatlı, çok vatan· 
perver bir hanıma anlattım . Coş· 
tu: 

- Bir. zaten, dedi, ağır tecrü
belerin bedelini öde~·e ödeye 
bir süper • Millet üstünlüğüne 
vardık. lngilulerle bu kadar iyi 
anlaşınca beraberce yarınki dün
yada çok büyük işler göreceğiz, 
insanlığı hakiki barışa, emniyete, 
düzene kavuşturmakta birinci ııı· 
nıf rollerimiz olacak. Tiirk olmak, 
hele bu neslin Türkü olmak ne 
büyük saadeti .• 

Ahmet Emin YALMAN 

Derl!'hane.lerin biri, yakında yapı
lacak olan ikinci toplantıda tesbit 
edllecel<tlr. 

Yunan Askerlerine Şeker 
Gönderildi 

Yunan askerlerine hediye olmak 
Uzero şehrimizden Yunanista.nn 
külliyetli miktarda, zarif kutular i· 
çinde elvan şekerleri scvkcdilmektc
dlr. 

işte Çalışan üniversitelilere 
Verilecek Pasolar 

universlte tnlebeıılnden hariçte f· 
şl olanlara paso verilmemesi üzeri
ne gazetemizde neştll'at yaparak U· 
nlversite talebelerine bllA istisna pa· 
so \'erilmesini mUdafaa etmişUk. 
Son günlerde hariçte ayda 20 • SO 
Ura Ucretıe c:alışan talebelere de pa· 
so verlleceğt hakkında Ankaradan 
bir haber gelmiş ise de, henUz teey· 
yUt etmeml(ıtlr. Bu haber tccyyllt et
tiği takdirde Uni\'ersltclilcre büyük 
bir yardımda bulunulmuş olacaktır. 

Akıl ve Sinir Doktorları 
Toplandılar 

Tllrk Akıl ve Sinir hekimleri mu· 
tat aylık toplantılannı Etıbba O· 
dasında yapmışlardır. 

Prof. Mıızhar Osman Uzman, vi· 
taminlerln ıılnlr haııtahklarındakl 
nıevkl ve ehemmiyetlerine dair teb· 
llgatta bulunmuş, operatör HtLmi Di
lek beyinlerine ameliyat yaparak l· 
yi eltığt sarn, felç ve kör!Uk vnka· 
ları takdim etmiştir. MUteakıben Dr. 
Rahmi Duman, Pro!. Fahrettln Ke· 
rim Gökay ve doçent Ihsan ŞUkrll 

Aksel ile takip ve tedavi ettikleri 
karışık sinir felci gösteren iki h:ı.s· 

ta takdim etmiştir. Münakaşn.larn: 

Prof. Mazhar Osman Uzman. Prof. 
Fahrcttin Kerim Gökay, HAml Dl· 
lek, Hllseyln Kenan Tunakan ve Rah 
mi Duman iştırak etmişlerdir. Cc· 
mlyet 26 mnrt cuma gtlnU Bakırköy 
Akliye hastahanesinde toplanacaktır 

eder, blr tavırla bana: ~~lnnnı uz:nn zaman kesmedi. Nihayet 
çok ı>or ynptığı kin kısa açlann utıı lıin

mek, kotra kullanmak itin dalın kolay ol· 
duğunu dll":llndli. GUnlin birinde kestirdi. 
Jlerlte<> o gUz:el snçlara acıdı ama hanım 

kim eyi dinlemez:, kendi istediğini yapardı. 

ÜZÜNTÜ 
- Bir gün tekrar bura .. -.nı görmek !ster· 

enir. bana habc'r ''eriniz do tekrar gele
lim. Xe güzel oda dr.ğU miT Hem insana bu· 
ranın sahibesi yokmuş gibi gelmlyor. Hemen 
biraz dıp.rı çıkıp da gelecekml' cibL. Hak· 
kım yok mu efendim? Reni kolumdan tutarak yine kl\çük oda· 

yu. !lürliklcdl. Etbl~ dolaplarını açarak: 
- tşte bumda kllrkleri durur. Onları gü· 

'dere yedJrmcm. tyı muhafaza ederim. Şu 
gordOğtlnUz bcJ H ermin mantoyu efendi 
bir eneba!:ı hedl)•esl olarak aldı. 

Her renk ona yakı,ırdı. Ama beyaz en 
lyl giderdi. ÖldUğlt zaman uka!lımla bir pan 
talonlıı bir yün blliz vardı. Ceset kaç haft" 
sonra bulundu, biliyorsunuz- Deniz elhl e· 
Jcrl par~ ııarçıı etmiş. hiç bir ~ey bırak· 
mamı.ştr. 

Parrnaklarlle kolumu fitnl sıkı tutmuş. Ka. 
ranlık glSı.Jc.rlnl bana dikerek: 

- Hendlslnl tanımak gUç olmuştu. De
niz gU:ıel vücudUnU parçalamış, ylizüııü ta
nınmaz bir haJe getirmişti. Efendi, gidip 
onu o halıle gürdli. Gitmesin di)ı' çok uğ_ 
rıı..-ıtıtar, ama klm!!ele.rl dinlemedi. 

Bir an ustu onrn ) ine gözlerini banB 
dikerek: 

- Bu kaza gec 1 burada )oktum. Ölüuc.c 
) e kadar \"fedan azabı duyacağım, O gece 
ben burada olsaydım onu bıJlllkmaUlıın. izin 
il çıkmıştım. O da Loııdra3a kadar gıtnıl tU• 
t;rı.cn döneceğim kimse bllml) ordu. \ 'cdldo 
doumüş, yemek yemiş \e hemen denize a-
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çılmış. Hava biraz rllzgflrh idi. Ben merak• 
lı3 mı. Burada obaydıın mutlaka gitmesine 
mani olurdum. Kocatir da C\'de yoktu. Gece 
on bire doğru gclınlştt. On ikide fırtına baş• 
ladı. Ben e,·e dönmUştilm. Hemen gtdlp e
f endlye 'Madamın yine denize çıkmış oldnğu· 
nu haber ,·erdim. O da hana: 

- l\lcrnk etınc. Rliıgfırı görünce kUçlik 
kulilbeye dönmüş. yatını hr. Buraya kadar 
gelme~ üşenir, ornda kahııışbr. Dedi. 

O kUçlik kulübede her zaman yatonlı. le· 
rak Ctlecck bir ~ey loktu. Fakat benim Jçlm 
rahat değildi. Bir tUrlli uyuyamadım. Heı• 
cncaba deniz U tünde mi kaldı?» Dlyer<'k 
kemli kemllml yedim. 
Artık hu hlkfı~·c~ 1 cllnlemc.k istemiyor· 

dum. l"okat MI 1 Dam-ers kolumu yakala· 
mış, bıral•mıyor, onlahyordu: 

- Yatağımda be b~uğa kadar uyuma. 
elan dbndllm, dondllm. Nihayet dııyıınamadım 
arkama bir şey giyerek denir. kenarına koş· 
iunı . KulUbedl' onu uyur bulacağıma bil· 
mcm neden emin değildim. Deniz kenanna 
nrır \·armaz, şamandırayı boş buldum. Kot-

ra bağlı def ildi. 
l\lhıl8 Danvers koluınu brraktr. :o;e~lndekl 

huşunet g~ştJ, Bitkin bir halde donm 
etti: 

- DenJze açdmılJ ,.e bir daha sahili tut
ttıramamıştı. Geminin tahll iye slmltlerlnl 
birkaç glin 1enra buldular. 1-'akat haftalar
ca kendisini bulamadılar. Tabii efendi için 
müthiş bir acı oldu. Bu odalara niçin girme
diğini şimdi anlr~·or mwıunuz ! 

J>ençerelcr kapalı olduğu halde dımldn 

dalgalannın sesi odaya aksediyordu. Kadın 
hali ıözlin · arka!lını bırakmıyordu: 

- Onun denizde boğulduğu gecedenberi 
efenıli bu odalara ayak baıımadı. Kendi eş· 
yalarını buradan aldırttı. Er~I gün ,.e da
ha sonra günlerce yataftna girmedi. Bir 
koltukta 8abahlara kadar oturdu. Sigara tab 
laları dolardı, ı~tttt sigaranın haddi hesabı 
yoktu. Saatlerce ~ aşağ'ı, beş yukan dola. 
şır, kendi kendine silylcnlrdl. 

Bu toöıJerl IWylerken bir taraftan da oda· 
) ı düzeltiyor, elektrlklerl kapatıyordu. Ar
tık buradan ayrılmak zamanı geldlğinl ima 

Tebeseüm ettim. Fakat bu tebellslim ne ka 
dar zoraJcl idi, Konuşamıyordum. Bofamn 
'kupkuru ,.e tıkalı giblydL 

- Onun ''arhtmı tıade bu odada def il. 
bütün şatoda hlaııedlyorum. SJı: de Clylc de
ğil mi1' 

Bir mliddet sustu IOnra &'Özlertmın irine 
dikkatle bakarak: 

- AC'aha bu anda on<lan bahsettlflmlz:l 
duyuyor mu! ÖllUerln geri gelip dirileri 
gördliklerlae inanır mısmız !' 

- Bilmem .• Bilmem. DlyebUdlm. 
Garip 'e yın-aş bir MJ8le: 
- Ben de bilmiyorum ama bana ö)1e ge

liyor ki o bazan l\landerley•e geliyor \'e elzl 
l'ıllstcr de \'lnter lle beraber görüyor. 
Kapıyı açtı. Hali ta\Tr ,.e esi eski tabi 

iliğini almr,tı: • 
- Bir ~eyreğc kadar çay zamamılır. Bah

~:ede mi kütllplıanede mi emrederslnlz.1' Ne
reye getırslnler? 

Dedi 'e bana yol 'crınek için bir kenar· 
da durdu. Ayaklanın birbirine dolaşıyor, 

mercJJ\•cnlcrden inerken dÜŞ<..'Ccğlm diye kor· 
kuyordunı. Odama gUç hııl Do gldebUdiın. 

(Arkası var) 
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Açık 

E 
tO~ 

Mektup 
Necip Fazıl Kısakürek u.u· 

dımıza: albJI' 
Geçen gün, fıkranızın 11 

daki «Nob ~a, bana bıtabl ' 
diyorsunuz kir. 

1 A d b. .. l iikt',. « ra a ır guze ce n dotl 
rinizi görür ve hakkınızda ~· 
telikkiler beslerim. Fakat_: t• 
kat edin de, her bölgede ..,~ 
le gezdirdiğiniz kalem, aiP' .,-• 
.rip bombalarının imha aab J(_. 
girmesin... Sonra halinize _ _, 
mettin Nazifi acındınnıf oluıı..
nuz. » 

Oatad, zihnim cnob ~ 
bir noktasına takıldı, kal~~.:.... 
caba, «ağır tahrip bombaAP_':k, 
imha aaha11! ... ıı> lafından "" 
sadmız ne?_ 

«Ağır tahrip bombası• ' 
sa siz misiniz üstad? .. Elet . ı 
le ise, bir zaafımı itiraf ed~ 
İtalyan değilim amma, ; 
bombadan çok korkanın. 1 i' 
didin nazikane ıekt1lerind'° ~ 
derhal çakanm. Bunun 
bundan aonra «ağır tahrip ..,_. 
baımm patlatmamıya, çatla::; 
mıya dikkat cdeceiim! .. 
metler ... 

Arslan Sütünü T ~ 
Belki işitmi§sinizdir: İn~ 

lar ldar~i Almanya'ya Iİ' 
yetli miktarda rakı, ıarap "' 
kör ihraç etmiı. 

Ne yalan aöyliyeyiın. :; 
Almanyanın içki ithal etın 
biraz tuhaf buluyorum 1.. ~ 

Anlaıllan. bugijne kadar ,,r 
layca kazanılan zaferlerin _..,, 
hoıluğu geçti de; A~~ 
artık aleyhlerine dönen ~~ 
verdiği bezginliği artık iç~ 
unutmıya çalıııyorlar! •• Bu 1 
sat için rakıyı kendilerine '1" 
aıkıya tavsiye ederiz. Biziııı~ 
lan ıütü bedbinliğe kartı 
birdir. 

Kaşif- Mu~ 
Duydunuz mu? Şu, d~ 

ıebri baştanbaıa barabed ~ 
olan «Uranium bombası• I 
katifi İstanbuldaymıı. Hedl~ 
kimmiı biliyor muııunue? ,.JI 
-aabab azetesinin ---muha#"°J 
İsterseniz ümini de eöyliytP" 
H. Dalkılıç!.. ~ 

Efendim, bu me3lckla~ 
sene evvel, «İf§a eden ~ 
olunur h> diye bir tefrika 'I 
mış. Ve bu uTefrikaund• ı 
iıte atomlar arası enerf.n~ 
lah endüstrisine tatbiki h '
daki keşfi ortaya atarak» '~ 
yucularmı uzun uzadıya .~ ~ 
te düıür» müş!_ Bu «nıutı 1 
kaıifb, keşfini «menni~ 
tatbik chniı ve hatta tef ~ 
da ay'ı bombardıman ~ 
vak'a kahramanını da aoııt' 
viçrede yaşatmış h> ti.. 

Bakınız, kendisi «Ur•~ 
bombasının kiitifi fgtanb;;/ 
dır!» bafhğilc yazdığı fık 
da ne diyor: ~ 

«Muhterem İsviçre gaı ~ 
leri bugijn bu keıfi yalnıs~ I 
nium ismile bombaya tah. ~ 
miıı bulunuyorlar. Evvelkı ~ 
İstanbulda uzun uzadıy• ~ 
edilmiş olan bu (uydu~ ' 
fin) bugün bütün insanlı~ 
kütlüğünü görerek istiğfar 
ye mecbur oluyorum. , ~ 

Zira, muhterem İsvi~~~ 
lektaılanmıza esefle bil / 
ki o (uydurma tefrika) ııJJS 
barriri bendenizimh> ..,,; 

Anlaplan arkadaıunıJ l 
kılıc; adına hiç benzeırıiyo~ I 
mlitevazı ••• DenizalhlanP ~ 
ğer modern keıiflerin ~ 
Jül Yemin, ilk olarak, t~ 
kitaplannda verdiğini iJ: 
mu Geçen aene yazdı~ 
kayı; Mihverin dikkatle ~ 
yaman fikrini hakikate .~1""1 
diğini sanki nereden bil• 

1
> 

Şehabeddin UZUN~ 
. diifı 

Tashih: Bu aütundııkt tıJ" 
yazının elli ikinci satırı 
Amerika kelimesi Afrik' 
caktır. ~ 

.---.~ 
TAK VIAI 

3 MART ıon 
.P AZARTESl • 1 

AY: S • GUN: 62 • Kıı 1111· 1 
RUMİ: 18~6 - ŞUBA'f: ' 
HtORt: ısım - SEFER: ıP 
\'AKİT ZAVALI ı; 

G'O'NEŞ: 7,31 
ÖGLE: 13,:.?6 
İKİNDİ: 16,36 
AKŞAM: 19,20 
YATSI: 20,31 

1M.SAK: 5,52 

l"a 

dı 
ın 
la 
ra 
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Bıyıkları Çıkmadan 
Yetişmek İstiyorum da~·.· dile< 

O Acele toplandılar, gıyın ıb • 
ç gündür kı~ yeni~en Suratle vedalaşırlarken en 
geldi. lki aydır dıva· 

drıccc eaen lodostan da illallah aordumB : ka b'ir yere de mi söı· 
Ctnİ§tik. - aş f 

. Dcnizyollnrı erkanından biri· lüydüt;z ? doğru eve sidiyo· 
sındcn i~ittiğimc göıe bu son iki - ayır 
~Yın kırkbc~ gününde bilafa~ı!a ruz.:_ r:vde misafir filan mı ? 
~dos .es.mi§, Eğer tabiat bıt•p ı:. 
~tıkcnmiyen bu müz.iç ve so:uk - ;o: .. t l•n•n mı var? 

d~crnc ile dünya yanı;ınını son· - ı:. as 8 

u,._c • andık de _ Yok canım. . . .,. 
· "' Ye ugrn!'lıyorsa :r _ O halde bu teiaf ne açın,. 

jc~tir. Sinirle~i sn.ğl~m ~lan: _ Gü!ecekainizl L<>doa k~r· 
arın hele benim gıbı denız a übarek oimdi nerede ıae 

ıırı oturanların Allah yardım· kusu. m "d r diye mcr· 
cıaı olsun. çıkar. Aman gı e .un 

E k ve divenleri tclaola inerek vapura 
d"' ski küthımbcyleri §aŞ ın lığı 
tışkün bakanlara lodos ba . koştular. 

i:İbi ne bokıyomın derl:rdı. A damın biri koıa koşa 
licr halde durup dinlenmıyen Oaküdar iskeleeine gel· 
'bu lodQsun balıklar gibj insa~- . Vapuru sormu • Yarım aa· 
11.rı da f8,kın ettiğinde h_iç ıup· mJat ~onra demişler. DönUp aan• 
he Yok. naan ne midesme, ne g b 

aa dal :.keJcsine k_oşmut. aman a. >'Ürü- "ınc, ne de bakı ınn • ,.., d l h la h .. , na altı çifte bir aan a a:ı:ı~ • 
ip olahiliyor. bi· Aman efendim altı çıfte 
Bir Kadıköy vapuruna . · !':'dal olur mu? E dört. üç, 

11 irı de gÖrün. Düpnemek ıç~ .!'1..ayet iki çifte bir sandal hıı.· 
bithı"rlerı"nc •arılanlaı' ımı deraı· nın ) 

., d 1 ı •ırlanm""· Tela in içine at ıya· nü:, bulanık kalkıp gı adarı~ .. .,. d ğ 
111 k çabuk çekin bakalım. 0 • 

tllhliye ile uğraşanlar mı ek · :~ Be§tkta§B. Haydi gayret ~a· 
rıiz, §apkaların.ı~ p~indenllantJ; Herifler var Jcuvvetlcrıy· 
~nlar mı dersını.z bır sa yanın. d B "k 
fılcnı k" ""rülmeğe değer. le asılarak kan ter için 7 j ı . 

ı go b" doı· ta gelm~ler. Sandal ıskc eye 
Geçenlerde bir gece ır w 1 ya§Bna.,rken sandalcının biri sor• 

turna akflm yemeğine çagırı • ,.. 
:rru~ım. lstanbul tarafında. otu· mu~ : b 
ranlordan da bir ilci davetlı var· - Kuzum ıbeyim -~5tanız 

w• b k yen· .... cuğunuz mu dunyaya dı. Bunlar yerncgın ça u unı var. y- s· · k 
ı_ 1 nıyor· 1" ne oluyor. ızı o a· ?nC8.i için adel4 ae:oı_raız a ge ıyor. "rdik ki eöyleyin 

lar ve arada sırada balkona çıka. dar ~uk getı 1 1 
rak havayı kontrol cdiyorlarffdı. de bari meraktan kurlu a ım. 

_ Yemek biter bitmez a ı- - _Yok canım ne huta.m va_r 
nızı rica ederiz. çok ayıpt~r a~a ne de çocuium_ dkünyaya. gdeh· 
.._. • • • vapura yctııelım. Bir Ermcnı ızma ran o-
oızc ızm • §11 1 O d" yor. ki ık d Son vapura kalmıya ım. e ı· vu verdim. Bıyı a.rı ç ·ma. an 

l d dllar tM.mek :.ııyo" rum da de.mı§. er ve avran • • . ye ... ... • · k 
Bu acele knlkıııın eebebı C..'li Telaşla vapura yehıtmıye ~-
. . -....Lul olmadıgı _J_ d 1 b d bır aahıplennce ım.,... .. d f"l" ...nn bu aıxa &§ara en e 

1 uz ı an ,,... )" • • vd · • • man .ne o un yere mi davet ısınız. e e mışa-
dıçın ad" y" alnı• me.,...,a vardı. h •- var cnme ı. .. .r • firiniz mi var, aswr.nız: mı • 

e.me.z mi idiniz.. . diye hard harıl sorup duruyo· 
Y _ Çok teşekkür cderız gı· rum. Meğer onlar da lodos çık· 
delim. madan vapura yc.tifmek ister· = ~:11~C·~~llahi. Hiç hiçbir lermiş. 
§CY· vapuru kaçtrmıyalım. BAL 

Doktor Diyor ki: 

IGNE YUTANLAR 
Ufak tefek bazı kaı;a.lar olur ki 

lnııaııJan bir ba)ll J.orkutor. Hariç
ten yutulmalı. surettıe, mide \"C bar· 

• el imle· liaklısm bir tnkun )&hancı 
tin glrnıesl bu ne\ i kazalardandır. 

Kü Uk ~ar, muayyen bir yaş· 
ta, cl~erlno ,·erilen oyuncııklıın ağıı· 

d dadırlar. Bu 
larına göttlnnek uıya nı 

0
• 

en zt~"e dJ!)lorlnl yeni ı.·ıkaran ç 
.,_ 1 t bö,,·le bir za· 

CUklarcla görtilUr. ş e. " 
...,_ ~ .. 1rı.. herJıangl bir yer· 
..... uda "'..,.,........r, .. çh 1 ı~ne .• 
den ellerine para, duğme, ' 

1 
-· 

1 ek olur a ..... 
Gfbt ufak eşyayı gCf rcc t a]a· 
hunıarı ağrııanna götUr\lp )"U m 
rı lhtimal.I ,ardır. :ıı 
çı, ı. iğne gibi ıııh'rl eşyanı:cl) • 

'1ll12ıa51 ınsanıan bir ııayll AFldl 
• ·---" bir hfl. • clii§tırecek ,.c korku~ ıl 

1 _. ma4dc, n • iledir. Öyle ya ... Da ' 11 

de ,.e barsaklaffl\ bir tarafına ba. 

~erir do bu uı.nı delene-.. 
11 ek launı· 

lıınumı olarak şunu b nı pek 
dır ki bütün ·-""net cl5fm)erfn 

",_,~ c1 JıaZllD 
~ hl bir zarar verme en, 

dır. Böyle bir hal \'Ukuunda tclü.ş 'e 
heyecana d~mem('k, yabanrr cismi 
yutanı korkutmadan mU,ahede altı· 
na almak ,.o kendlı;lııe katlyeıı nıüıı· 
hil ,·erıııemck, bol bol patat~ h~l11· 
ması yedirmek liiıınıdır. Pata~ ar· 
tıkları barHklar<la mua)";,·en bir kUt
lo t~kJl edc.rek yabançı cismi ısürük. 
le) ip dışarıya atmaktadır. 

t~reılııe pamuk doldanılmu.' ufak 
ynbanct el ml pamuk partalan ara
ka.,eleri, hastaya yutturmak fiuretlk 
ı;ma alıp dışarıya !•kam1ak u ulU 
de ,,usıı da bazıları, ı Janacak olan 
pamuk perçalannm banıaklarda bir 
tıkaÇ ıfbi toplanarak aynca ınkmh 
,.e zarar , erebileceğini 63 leml Jer· 

di~er gün dikkat ec1Udlğl ~e ara.,tı· 
ıı. halde munca bir müddet ya· 

rddı.ı . h t 
..Jm& ... 4ı .. nya çıkmau& ya U 

iulaD ~" .,-- d _.. A-. ,,-e ıııtırnp basıl c el"MI 
kanuu& -·. b vur 
vakit seçlrmedeıı, doktora af • 

k ıcap eder. 
ma Dr. Narl ERGE~"E 

Yazımızın mevzuu olan Zarafetlu İkinci Belkis Hazretlerinin, Mısırda kendisile izdivaç etmek tasavvurunda bu
lunduğu sıralarda meşhur Kıpti Karun Gallini Başa ile yanyana çektirdiği resim ki, artık bir tarihi tablodur • 

Zaraf etili Belkis il Hazretleri ... 
Hahra ları Neşredi1en ikinci Belkisin Hayahndan Bir Sahne: 

'' ... Mum lşıklarigle Aydınlanan Bir Büyük 
Salonda, Baron Oppenheim İle Başbaşa ... ,, 

Kim Bu Adam?... Bu Adam Almanyanın Budapeştedeki Orta Elçisiydi 
Kim Bu Bayan? ... Macar Gazetelerine Göre Bir Atatürk Kızı ... 
A

rtık Seba şehrinin kud lye
tJno ın.nmak gerek. Tam 

29 asır her mlllctln her neslinden, 
her gencin rüya mn hllkmedcn '"' 
her bektır hulynda Afrodltfn yerini 
tutan Bdld , Yemen Olertnln bu 
ehrlnde doğmo,tu. 
Kab'-c ~u,-allanndan ) pılmı~ 

ehramlar U tü nde altanat l'IUrcn 
bir tmam l"ahyanın fcm1anınn 

Mkm edlll,tndenberl gtlı.el anat ha· 
Jnmmdan bir !lil, tnrlh 'e mM!cnl· 
yet bnkımın<lan bir hiç andı mnız. 
bu diyar, şimdi bize bir ikinci Bel· 

k1 hediye etmiş bulunuyor. Dos· 

tunıuı; Selami fut'ltln kıılcınl ile 

takdlnt edilen bu leni Bclklfil lıitıın· 
bul, bir &ancın, bir put, )Dn ,·oya 
tam bir flAhc gibi kabul etmek ınC'T 
kUndcdlr. zıra dO!ltumuı; SeUıml 
:luet, şetılr Meclisinin. yani fC.lul 

tem511 eden mccll in del-amir ' 
benim aza ındandır. Blnııcnnlcl h 
bem~llerlın derhal rllyıılarunn:dıın 
ZD uırlık lhtl)ar Belki 1 defcdlp 
Peygamber Silleymıınıo &e\ gtıl ini 
tahan1ll eden göı.lerimlı.Jn dumn· 
nmı giderip ..,cb!&d:ın C!Cn \"C ara· 
mıu düşen yeni UAhenln adını ha· 
tıranuza nakşedelim: 

Zarafetmcab Belki 1 dnl-

* Yeni l\fecmua'nın oo sa~ı ın· 

da «Bayan Bclkls ile konu,rnalım> 
bqlıfını ta§ıyan ,.o bir nuınnrn 
konmuş olınasmdan del"llmh olaca· 

Yazan: 
"ZAMEDDİN NAZİF 

ğı anlaşılan bol resimli bir rcpor
toj 'nr. 

Rt"portaj dlJioruın.- Zlru, el • 
mi lnetin: 

« ••• Bayan Belkis yarı ha· 
fızasırı ve yarı da geııiş, 
uçsuz, bucaksız denecek 
derecede geniş karihasını, 
odebiyatçı muhayyilesini 
işleterek hatıralarını anlat-
mağa başladı." 

DcmCfilmı rağmen mccmual ı ı.lıs· 
llyc.n ll~ dört r mi Uo Baynn Bel· 
ki , hatıralannı nakledecek bir ya
~:ı ulaşmamış olmak adetini, sn· 
rnhaten göze nırmaktııdır. MıslQm 
a hntınıl r, ya l!lyn [. )a tabii o· 
11\nılerdea ısonm nı-şrcdlllr, yahut 
ıily .. ı ,.e içtimai m na ka bolduk· 
tan onra .•. 

B bclll ki, Scıtıını tz.zct bu uı· 
rtf mahlflkun atmo feri olan U· 
kfınu bozmııl< ynmmaı.lığını göı;tcr· 

nılş ,.e bu yaı.ı, Ba) on Uclkl in sö3 • 
lcmck ı tedlğl için değil, Da)an 
Belki stıyletllcllfl l~ln mecmuada 
3cr bulmuştur. 

chc'nln bUtnn entrlkalanna rnğmea 
lmp::ırator Birine! Napolyon Bo· 
napart dahi meramına nan olaıııı· 

.)On \C atlatılan A'ıklar kafilc&lnc 
knn,nw:ıtı. 

l\Iadamc de Mont pan lJe l\la· 
danı de lalntı-non 1 e rramn 
Kralı 14 üııcll ı ... oulı.'nln, yani şm
ltct 'e lhtll}lunından ki nal e (Jtol 
Solell = Glıne~ krnlı) un,·ıınlle ta· 
rllıc glrnıl'I bir hi\klimdarın ha3a
tınıı karı,mış kadınlardı. 61lha B 

do l\falntcnon, On ılbrdUncü J..ouı • 
) l uı.ıın zamıın şııhınna b:ı •lamı,,, 
hattA orıun taç glyme3cn, fakat per 
dt'I arka ındısn ltanata iştirak e
clen mc.'jru zcwesl olmu,tu. 

l\lndıımo la l\larqul e clo I>oın

p:ıdour'un iti inci Louls de\Tlmlcki 
rolü 1 e heml'n hepimize malQmdur. 
ı.tıkıı, 1 mf, cfııhet, debdebe, aşk •• 
ıraknt lılr l1nnc mctrcııı ki 13 i 
kalhlldlr. ntr harflrulAdo &empntlk 
\'C gUze.1 kadın ki, gtlı.el aanatlerln 
Jıer l}Ubt\$1 ondıın 'o onun lrpdllo 
plıpn kıırdeşlnderı dalma dikkat, 
alfıka Hl 3ardım giımmşfUr. 

f':tfı:r.a nnflıl ) er 'creblldln a. So
lllml f 

Bununla beraber bu ııayfamızcl 
cıknn bll)ilk \'C tarlhJ tnbloda l\le· 
llk lklncı Belki in ynnıbaşmda gö 
rUlen Galllnl Pnşıınm, tcnntta bll· 
dirilen lnthk yıllnnm hatırlatan, 
mı uı. kalınrs c tlnk mı 11" tarlala
rını andırnu bol plı:gUI 1JUrntl, ha
tıralan hlkAyc:ı edUen bayana, Ma
damo lteC4mlor lJo muka3 o eilll· 
mek lmktıııını b h'eder gibidir. ZI· 
ra fndamc Rccamlt'lr'nln zm el o· 
lıın han ger Rooaml6l",hunun nlha3 et 
onda lılrl kadar zeng1n \O nıuhnk· 
kak ancak bu derece ihtiyar ,.e ı:lr· 
lilndl. 

Hiç unutmam, bir tesadllr, f i
nin ipek ı>llskUllino ruı t'ı.lnl cllh·· 
clllre d!h'cfüro lirUtlllen bu Kopt 
Karlın'unu gonnck fır atını b na 
\cnnlttl •.• 

:O~ 311 önce bir gün, bir llklmhar 
gUnll f kcndcrlyc<1 Hlöp Mdııncd 
Afi' den rıluyorcluın. BUJ1lk 'o illi 
bir ltnıurln ile karşııa.,tnn. İçinde 
göı.ll nl::ıc k derecede zarif 'e goı: 
lılr kadın 'e gözU itecek derecede 
s,'lrkln 'o lh11ynr bir erk k mll te
h ~I nmlı. BUtUn tezatları izdi· 
\'"&Ç ctttrml~e benzi,) en bu ı:ırto bir 
knp nnt onm lskendcrlJt>..nln nıU
rlkll lo1cantnlannc1ıın birinde bir 
daha rıı tla3ıncıı. dlkknt ctll •• ı: 
J{nllınm slmn ı bana 3 nbnncr gel· 
nılJor<lu. 

Al'.aba kim'! 

3 

Sıra Yugos
lavyada n11 ? 

rc;:5J ulg riatanın Mihv e dabil 
19) oluıundan ıonra ıimdi 
memleketin Alman ukori ku"· 
vetlcri tarafından itcrali bekleni. 
yor. Hatta daha ıi.mdiden, Al
man kıt lısnmn, Tuna)'l dört 
noktadan kat Uikleri ve Bul"'il· 
ristan g çtiklcri h ber v rıt
mcktedir • 

Viynnadaki bir iki aaatlik gö. 
rü mc sonunda, b vekil Fi· 
loPun, Alman ve İtalyan harici
ye nazırları ile beraber, Mihver 
anlaımaaına imza koyuıunun, 
bu mesele il yakından ali.kah 
ol n iki memleket üzerinde ne 
gibi tesir göstereceği merak di
liyordu. Bunlardan biri Sovyet
ler Birliği, diğeri fngilterc idi. 

Slav millcll ri üzerindeki nü
fuzunu ve onlann kendiaine 
kar11 olan yakınlaklannı maha· 
faza etmek, Ruıyanın, tarihin 
her devrinde bnıhca ıayeai ol• 
mU§tur. Bu tarihi hakikat ve za. 
rureti pek iıla bilen Slav mem· 
lekctleri de Ruıyayı daima ken· 
dilerine en yakın devlet ıaymıı· 
]ardır. 

Bulgatiatanın Mihvere iltiha· 
lcı ve Alman Jntalarmın momle· 
keti İfgale baılayııı Sovyctler 
Birliğinde henüz fU veya bu ıe· 
kilde tefıir edilmiı dejildir. Bu 
hidiaeyi Moıkova radyosu aa· 
dece 'haber olarak verdi ve hio 
bir tefsirde bulunmadı. 

Bugünkü harpte Bulıarİsta· 
nın alacağı •İyaıi vaziyeUe ala· 
kah ikinci devlet olan İngiltere 
iae, Bulaariatanın Alman biki
miycti altına siriıini çok ciddt 
ıekild.c karııladı. Bulgaristamn 
vaziy tin gerginleımesi üzerine, 
bu memleketin Alınan nüfuı&> 
altına gİnneıneşi için çalıp.caiı· 
m, ve aon dakik!):a kadar bu 
gaye il Sofyada kalacağını bir 
kaç gün evvelki beyanatında 
söylemiş ol n İngiliz elçiıi Mr. 
Randcll Alman lntnlannın Tu· 
nayı geçtik! ri haberi gelince, 
dün eabah derhal, Kral Boria· 
le gÖriİfmek iatediğini bildirdi. 
ihtimal ki, İnailiz clsuinin bu 
görüım talebi Londra hüku· 
metinin gönderdigi bir proteato 
notasını tevdi ile alakadardı. 

Diğer taraftan, Bulgaristan· 
dan aonra Alman t zyikının Yu
soslavya üzerine çevrileceği gö
rülüyor. Bundan evvel de, B al· 
kanlar üzerinde geniı bir nüfua 
siyasetine girİJen Almanya, Bul
gariatana yaptığı tazyikle bera· 
ber, ayni taktiği Yugoslavyaya 
karıı da y pmıya tqebbüa et· 
mittir. Yu oılav topraklan üze· 
rinde bir kaç kere «yabancı» 
tayyareleri uçtu. Bugün de, Yu
goalavya üzerinde uçan bir kaç 
tayyareden b ~sının, Yugoslav 
toplarının atqi ile dütürüldüjü
nü haber alıyoruz. 

Almanyanın, bundan evvel 
Yugoslavyaya 1 ı kull ndığı 
tazyik, bu meml kette, Bulga
riatandan dah kuvvetli bir mu
kavemetle ka~ıl nmıfbr. Bcrli· 
nin Yugoslavya üzerine yapaca. 
ğı bundan sonraki askeri ve $İ. 
yaai taeyiklerin de ayni ıiddetlc 
kllJ"fılanacağını tahmin cdebili
riı.. Zira, iıtiklallerin ba~lı mil
letleri, hiç bir tehdidin titrcte
miycccği muh kkaktır ve bunu 
Yunanlılar en k\JV\•etli mia ' 
olarak göatermiglerdir. Yugoa
lavyayı da biz istiklaline bağlı 
bir milletin memleketi olarak 
tanıyoruz. 

Vahdet GÜLTEKiN ~~Kiii .. i -imle Evlenmeli 1 
Tarih, Birinci Belklııln, Slilt>l nULD 

11 konuştuğunu lBZl)Or. Ama U
le3m:ının lcryüzUndekl her mBlı· 

lflkun dilinden anladığı rh a3 et cdl· 
Jlr. lklncl Belki in 1'onm:tu •unu 
Sclfunl tnct blldlrl3 or. S '1mll do 
tunıurı tllrk~c Hl frenk~cden gnyrl 
kurtların 'liCI ku,ınnn dllll'rlndcn de 
nnlndığım kabul etmemlı. IAzım. 

İmdi, görlllU) or k1, cl6ml İl.7.o
tln bl:ro tnkdlnı t'lttl#I Bayan Bel· 
ki ile. btıtırladı '' bu kadırılar nm
rımda tıenzcr bir taraf lmlnı k pek 
kolay de il. Zira bu 1'adınlarla )an 
y na gclebllmek f~n imanın yilzll· 
no muti ka bir hükümdarlık tacı

nın gölge 1 ''Urmuş olmak iktiza c
dl) or. 

Jf 

E er bu ırad ' iki Uc fot-0 rafçı· 
nın tıni Jıllcumunu mnnıı: kalan 
m lıınnn, uzunra boJlu \e ı:ıırlf 
bir b:ı3 nın ~dl ıoı , 0 kaplunı· 
bn a urnUı erkek rnl\sttıhli esinin L-------------
)anıbaşınıı m~tı ini gonncmı~ ol-

S ·111 Sarı Bayan evı ·ı .. 1·· 
1 ve Yaşı goz u-

Üzun boylu, sarı saç 1 b. vukatın 
d'· M hur ıra 

ur, 21 yaşındadır. eş d Mon· 
bi · "k "d ezun ur. rıcı kızıdır. Koleı en nı d balolor-
den hayata bayılır, çaylar an, l"n git
dan eksik olmaz. Katiyen dışarı ge 1 

rrı. 

~ektir1 
"•tanın Müubaka Kuponu 3 

-

3 

Bay Cevdet Canveren 

k t. 'z"ın tanınmış doktorla-M le e ımı 
em 45 aşında, uzunca boyludur. 

rındandır. ky k hususi hayatında 
k esle ' gere .. 

Gere m t Ayda aşagı yu-
·ı tanınmış ır. 

ciddiyetı ~ kadar kazanır. Çalı~maktan 
karı 45? lıra k"t bulamamıştır. Ömrü ki-

l Ye va ı . b" ev enmı Bir annesı ve ır 
taplar arasında geçer. 
kız kardeşi vardır. 

* B clll ki, bir şöhret bu. Se • 
da dotmuş. ııdma B iki den 

mi • lngllb:, l"unan, ltalyan, Amp 
diyarı rında.. Mııcarhtan 'liO li'rcn· 
gl tnnda bir hayli bcllenml~. 
Artık cKlnı bu bayan'!» dcmeğ 

dUlmlz \armıunaJı. Zira cl4ml iz
zet, n) faları bu Bclklııln 'erdiği 
mili katlal'la dolu h r dilden bir 
aUrU gaı;ete gi5nnUş \e okuduklan 

0 kadar b!lşına \'Umtu ld, cKuz:. 
guncukta Marko Paşa yal~1ndn bU· 

3 u3 en, ıtnndllll 11 1 ile Robert 
Kollej'de okll3 an» bu ~n~ kadını 
fl)damc ıtecamler'.)C mi, de Ion· 

t pan'a mı, de l\lnlntenon'a mı, 
do Pompııdour'a mı, clo lıı "\'aUierc"o 
mi bcnı.eteccllnl bllcmlyor. 

l\tadzımo ROOflDllı-r, bU13oruı; kt, 
Kon ülliilt ,'e birinci imparatorluk 

1 rnmıalarrnda alonu güzel san t· 
Jorlo k ~ı ' c gtlı:ol endamı şıka· 
ne rekabetlerin me\'ı:uu olmuş bir 

nrcttı. 
Çok zcn;tn bir b:ıngerln k rı ı, )RŞ 
landıkCG f!Sbretl artacak olan bir 
kalem ~ırının, )ani Otuıtcnu
brlıınd'm evglli i olnıuştlJ. GönUl 

8,1tımsyı ,e a\larıanlan kola~lıkl:ı 
ntıııtma) 1 bir güzel nat l)Ubcısl 
haline yn~tnuştl. lnıp ratorluk 
DAhlll)O "° Enmtyct Naı:m Fou· 

N credo bu t:ıs;f 
et mi tr.zct lmmlı l"a:tının 88. 

tırJarmı dlkkatlo merek okuyo
rwn. 'lhayet mikroskopla görtUo
bllecck derecede ufa.cık, minnacık 

bir taç göı.Umc Dl 1) or: 
Bir Cermen baronluğu tacı. Herr 

Baron von Oppenbelm'ln ta.t-.ı ... 
ReportaJrn kahramanr methcdo 

tıdo blUremedlfl P tededlr. "\'c h y 
ran hayran kendisini dlnlf.y(',n cll
ml~ Peşto ile barondan ~)1tı bah• 
ııcctlyor: 

« ••• Bir ülkede hür ve se
razat, mesut ve bahtiyar 
yaşıyan bir insandım. Bü
tün gün keyfime buyuruk 
gezip dolaştıktan sonra, 
geceleri mum ışıkları ile 
aydınlanan bir büyük sa
londe Baron Oppenheim 
ile başbaşa ..... ilah .. 

Bir Alman bAronu. Bir T ıı

cuncr b:ıron delHl şll('lb iz.. Fııkat 
Hazreti Ulcyrnanlard!ln, Napol3on 
Bonapartwc!nn. On c!ön'liınel\ 

on beşine! Loul 1erden ıonra gonlll 
bu b roııc:uğu p<ık ) rım or. c-

eara.yınm t rlfatmc!a be adnnı· 

)dım. genp kadını hatırlamak 
'eyn t nı3 nbllmcı lı,:ln bir hayli 
gllp!Uk ı;ekeccktım. lı'akat yeni ge
len \"lltlyctl derh ı ka\ramak Jm
kftnını ban 'ttal. Zlm o tarlhten 
bir müddet C\"\ el, Htı\"tl Kurumu· 
nun ~kt n ,ımnı Fuat Bolcanın 
da\t:tll!il olarak 1n6nU kampmı zi
yarete giderken Toros ckspl'C!llo 
c\"agon reııtııurnnb mdıı gönnUş· 
tllın ''1bcrııb<ır l m k y dllfmlz; 
bir arkal1aşın o ırada kulağrma 
fwld dı ı şu özleri tekrar ı,mr 
gibi oldum: 

«- lmrd blr bin bir gece dU· 
tlııll hazırlanıyor. Bu, gelinin kız; 

knn1 ld.lr. llc.r halde omyn gidi· 
)or.,. 

"c o :r.ıınıon, fototrnfrtl nn ni
çin akın cttıklerhıl, pr50nlarm, 
luıpJuınb J;a umtıı erkek mu te

inin etrafında nlı;lıı pcn ne 
ı;lbl döndUlderlnl anladım: 

Gnlllnl Başa ml takbcl ZC\ ini 
lendlrmlyc gelmişti. 

* Sok a çıktı mı r.umnn, llorllycn 
gerenin C11 lı:llğl lı;lade gıızetctc

rln ııon t bılarım ımtıyorl rdı. Bu 
nllerd in nm bir gıır;eto nl· 

ma bilirim ld, bir re U) lru 
toonrlk etmek d<:mııkUr. t kcndc· 
rlycnln rum(' , nrııpca, fmnıırz:ca. 

l~Wzco \'() tUrkı;tı ıı~cdll D UJ'1• 

ııız gnı;ctclerlni ıı llıynmk ~~n 

mUvczzld n, plynngo çel er gfbl bir 
nU lın nldım. No hnngt dilden ol· 
duğuıuı. baktım. • de admn. 

l"otn ım girdiğim ı mıın t 
dUfUn lfıtfcttlğl l..a Boanın Egyp· 
tıenne, U~Uocn yfn ındaltt blıyfık 
ımntolarl ban ~unu 6ğrottyordu: 

.ı• Azhe.r'lo şlddctll mUdahal ı 

Uurtno Galllnl nn,anın lıdhacı 

tmk!inı knlmamı tır. B yan Belkl· 
ln lll51Uman olma ı \""O Batanın 

Koııt ortodo mezhebine ullk bir 
Jnrl!ttyan olma ı ,m meoll in mu
halcf tini tnhrJk krıfi gc1nıJ tir.• 

Gazete elimden dU,til. Uyku b • 
mıştı. tarnl'rma d ııcrken ~ 
ıtUşUnoo boynlmde bir lm,ok gibi 
~lnn1'h: 

«El' Aıbe.r... Jcdr tUl' Ar.her.-
"\' onun debhaş ,.e tıllktimran ret 1 
Ş yh l\lorop...1> 

ı;,et ... .,cJb lunıga do ru bul
du 'll için 5. A. R. pren C5 l enl3 c 

• A. ı. Prens Rıza l;iısbpur ile il\• 
lcnebllmltti· \ '( Jloc CJh lurap 
1nll!aado ctnıcıcll 1 lı;lnCllr ki, Bu· 
yan Belklı., s. E. Galllnl Ba,a'nın 
zo\·oetıl olm k tali izli lııden kur
tulmu!jtu. 

Rn ııatırlar, do hunUL elAml 
tı.uıUn yn:r.mnk bıı.şladı ı tarlbo 
bir not il l cd blllrso be) hnıt~ ) 11• 

zılm3mı ayrlablllrle.r. 

N1ZAMEIT1N NAZiF 
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Sancağa Hürmet 
MWi lpretbiz olan kıymetli 

NDCatnnız bakkmda acı bir 11 .... 
1 bklJreH pzetemlze ,.e bu ııaretle 

de mahJtlmlzde baluun Tatandaş-
• lara bildlnneli \"&taal bir vazife 

blllyonan. 
Balanclutum nuntaka hıanbu

lan böyt1k kazalanndan biri olan 
tlaködardır. Mutat \tlf,;hlle ADCak 
IDerken ve çıekUlrken bir merul
me t6bl tatuhır, bu meraalmle 
NDCaia o1aa aevsfmlzden dofao 
beyecan lalMeclUlr ve böylece gu
rur d~ Fakat maaletıef ki 
banda merulm, dört pollııhnidn 
llfBm dUl'UIJU ile ifa eclUlr ki bu 
da slbıfll havalarda tatbik edJlen 
Mr pıycllr. 

ltaadan pyrt hiç bir hareket 

ihtiram halinde göriilmiiyor, hatta 
geçmekte olan vesaitler dahi. 

Bazı münevver klmeelerle bu 
,·atanı nzlfe olan merasime ı,u. 
rak ediyorsak da banua btltthıe 

fj&lllU olmaıınu ve bunun için de 

tedbirlerin zabıta tarahndan alm. 
maam elzem balayorarn. Kısa bir 
z.aınaa için \"esaltin yolu ketıUlr, 

yokular durdurulur, aat.ı., için ba
ğıran esnaf w11tundunıa bugün 
mecburiyet ballade olan yarın ltl-
3-adi bir hareket haJlne pçecetln
den netice olan vazife yapılır. Böy 
lece CUl'flr !fflhlrlerde ohlufa sfbl 

bizde de ııancafa btirmet bWnlr 

ve hürmet yolu sötıterllınl! olur. 
Sabri Bayrı 

Rüyadan-Hakikate 
( Yazan: Necil MABAŞ J 

Ç oculduiumun ıbütün ae· 
nelerini vab§i bir hırsla 

insafsızca yutan bu yerlere tek
rar ge~m. Neden? Benim 
diye sahip olabileceğim hiç bir 
hakkımı tanunadıktan baııka bü 
tün aakletile dü§iincelerimin üze. 
rine yüklenen muhitin havası 
tekrar ciğerlerimi aıluyordu. Yal 
nız ~İr farkla bugün oraya i§le
mediği kabahati kendini müda
faa delili olmadığı iç.in tevekkül 
le kabule hazırlanan bir maaun 
gibi değil intikam hırailc tutu· 
pn bir günahsız olarak giriyıo· 
rum. Bağırmak, bağırmak yor· 
gun düfiinceye kadar d~an• 
larımı takip etmek. ıiııtiyorum. 
Ne halda evet ne hakla beni it· 
ham ettiniz. Bir aptalın, bir de· 
linin bir canavann kabul ede· 
miyeceii ,eyleri yüksek vicdanı
nız naaıl tasdik edeıbildi. içiniz 
acımadı, kaıbiniz yanmadı mı~ 
Fakat kendi seaimden k01"1i'uyo
nam. Karenhk bir sokaktayım. 
l::limi yana doğru uzattım. Yu
m~k bir §eyin parmaklarım" 
temuı ile tekrar ürperdim. Yü· 
rümek, kaQmAk, bir §eyler yap· 
mak i.ıiyıorum. Fakat ne ileri 
ne geri hiç bir harekete mukte• 
dir deiilim. Birdenbire kndimj 
FM ~ğızla bir kuyunun ba§ın• 
da buldum. Hararetten yanıyor 
dwn. Heyecanla çıkırıia sarıl· 
dam. çektim. iki avucumu ber• 1 

rak ve .erin au ile doldurdum. 
Çatlayan dudaklarım açıldı, fa
kat ayni zamanda kulaklarıma 
derinden bir aea aksetti. Sanki 
tporaiın altından, aanki kuyu
nun içinden birisi inliyordu. Ve: 

- )gme, içme zehirlidir( Di· 
ye mütemadiyen sesleniyordu. 
Bapnı kaldırd•m hararetim geç
mifti. Artık avucumda ıbüyük 
bir kuvvetle beni çeken berrak 
1U bir çamur yığınıruian başka 
bir ıey değildi. 

en büyük fenalığı en yakınım 
olan bir erkek yaptı. Qnu bulup 
bütün ha.lckıma 90raeağun, mü
sebbiplerden intikam alacağım, 
ko§uyorum, koşuyorum. Bir a· 
dam bir çe~menln başına otur
mu§ kendi kccadine konuşuyor 
acaip vaziyetler alıyordu .• 

M anma yaklaştım ha§tnı 
kaldırdı. Yüzüme bo§ 

nazarlarla baktı. 
- Nereye dedi} 
- Gidiyorum, in.tikam alma 

ya, hakk~nı aramaya gidiyo-
rum. • 

- labatın var mı? Durdum. 
- Allah! Dedim. O: Baıını 

önüne eğdi ve: 
- Allaha bırak, Allaha hı· 

rak diye söylendi. Artık ko§A· 
madun. Geriye tekrar o kuyu
nun başına o aulaza gidecektim. 
Fakat bacaklarım hareket etm.i· 
yoreu, yorulmu§tum. Birdenbi· 
re olduğum yere çürük bir en· 
'kaz: halinde yığıldım kaldım ••• 
Ayni zamanda gözlerimi açtım. 
Yataktayım, bi~ ve ter içinde 
'kalmışım. Hala gördüğüm rüya. 
nın tesiri altındayım. Mücadele, 
mücadele veya seri dönmek, 

eğer ayaklarda kuvvet kalmıgaa 
geldiğim hızla uzaklatmak. Fa

kat d.izlere verdiği cüz'i irade
nin merıbaı olan Allah var. Her 
şeyi ona bıraksak sevinçle ya
taktan fırladun. Kararım karar 
mücadeleden vazgeçiyorum. Ar 
tık kendimde bamba~a bir kuv 

,vct, bir neie hissediyorum. Ya. 
§&llln, ya§&stn, ne kadar meeu
dum 1 

Handanı defterine ~kan ki 
satnları yazdığının ertesi günü 
Q.rtadan kayıbolmuttu. Kim bilir A yni ses yine ayni ahenk· 

le: s~ad~t~ni hangi diı'.varda aramı:Ya 
- lçıme. içme! Diye devam gitmııtı. 

Necla MARAŞ 
ediyordu. Yerimden kalkarak 
tekrar kıo,mağa baıladım. Yol -·-----------
yine çapratık ve karanlık ara· ~ 
hklarla do\maia batlamış, ~iraz 
evvelki güneş, biraz evvelkı ha· 
va, biraz evvelki berrak sudan 
eser kalmamıştı. Evet yolum 
yine karanyor, ayaklanın yine 
çarpık kaldmmlarda sendeli
yordu. Fakat ben bu gidifte mü 
cadeleye hazırlanan bir muharip 
sibi anlatılmaz bir lezzet bulu
yordum. Beni koskoca bir ce-

BU~UNKU PROGRAM 
8 Program 8.03 Ajans haberleri 

8.18 Hafif program (Pi.) 8.45/9 Ev 
kadını - Konu,ma (Bal) 

12.30 Program 12.33 Hafif IJarkı
lar 12.50 Ajans haberleri 13.06 Halk 
tUrkilleri 13.20/14 Kanffk proğram 
(Pi.) 

18 Program 18.03 Radyo caz or· 
kestrası 18.40 Kadın faBJI heyeti 
19,15 Akordeon orkesuwn (Pi.) 

19.30 Ajans haberleri. ıt~ls Radyo 
ince saz heyeti 20.15 Radyo cuete
&i 20.45 Çig-an havaları (Pl.) 21 Din· 
leyicl istekleri 21.30 KonUfma 21.45 
Radyo orkeatraaı 22.30 Ajans haber· 
teri 22.45 CUband (Pl.) 23.25/23.30 

mi,yetin içincie yapyalnız hıra· 
kanlara yine ya.p yalnız karşı 
koyac:aktYn. Bir anhk zevki için 
beni ıbu dikenli yollarda silahsız 
müdafaasız kimee9iz bnakan bir 
kiti tanı)"Orum: Baıbam. Evet e· 
vet. heni. bizi hepimizi mahve• 
den yalnız o idi. Neden bizden 
olm.yan menfaatlar~ fikirleri 
düıünce~ri ayrı insanlara uy
mut neden bizi bırakmıf? Kim
seyi ithamda hakkım yok. Bana Kapanış. 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Kuleli A1kerl liaealne ctrmiye lııtekll olup da tafrala.rda fUbelere, 

ı.tanbulda da ~ mektebe müracaat etmi9 olanlardan auuııann
da d6nekllti olmıyan btltlln girme .-rtJannı haiz bulunan ve ayni sa
manda str1' evrakını tekemmill ettirmiş olan isteklllerin irntlhaıı1an 
yapımak ıızere 'l J)lart/941 cuma. atına saat 9 da Kuleli liaeainde bu
ıwunaıan ve bu tarihte mektepte bulunmıyanlann halcl&nnı lcaybede-

eelderi lan olunur. (1443) 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
Gemi lnfa&l işlerinde çalıtmIŞ resimden anlar imtihanla lŞÇI alı

ucakllr· 
Taliplerin vesikalarile ltirliktc GölcUk deniz fabrikalarına mBraca.· 

atlan. (1436) 

VATAN 

Yeni Profesörler Arasmda Bir Reportaj 

Doktor Suat İsmail 
Gürkan'ın Hayatı 

Sırasiyle Denizci, Mühendis, Sefir Olmağı Kur
duktan Sonra Nihayet Diş Doktoru Olmuş 
Qniveraiteden 22 doçent 

profeeör oldu ... 
Ne olmak iatiıyorlarda ne ol· 

dular:> 
Evet bu üniversite profesör

leri içerainde neler olmak ia:te· 
yip de olamıyanlar, çocukken 
ne idealler besleyip nelerle kar
şılaşanlar var. 

İtte timdi size, küçükken bah· 
rİye za!_>iti olmak istiyen dıı bas. 
talıklan ve ameliyeleri miltehaa. 
aı111 genç profesör Suat lmıail 
Gürkandan bahs~deeeğim. 

38 yapnda centilmen, müte• 
vazı. kendi aanaaında ileri aayı
lahileeck profesörlerden. 

Trabzonda doğmuı. Her 
Türk gibi o da ilkönce askerliğe 
heva ctmif fakat bu tercihinde 
de hotuna giden yakıııkh, göa· 
teriıli. tantanalı bahriye ünifor· 
ması onu o tarafa çekrnif. Bah· 
riyeli olmak istemiş. Senelerce 
Heybelinin arslanlar yatağı bah. 
riye ocağa kafasında değiftirile
mez bir ideal halinde yapmlŞ
Saint • Galriel Bentta mekte
binde okuy.onnuı aklını çelmiı· 
ler. c:Ne yapac.aksın bahriyeli o. 
lup da? Gel mühendis oll> De
mişler. 

Makul bulmuı: MUhendis ol
maya karar vermif. O zaman a• 
ilcaile beraıber tekrar İstanbula 
geldiğinden Nİı§anta§l liaeaine ya 
zılmlt! F raneszcası mükemmel 
Haric.i:ye parlak bir meslek Pa
ria, Londra, Va§ington ideal ae• 
farctler ecnebilerle temu, ora· 
dan or~ seyahat. Bu düfiince 
ile mühendislikten de vazgeç· 
mi§. 

«Evet:, demi§, hariciyeden 
ıbqka beni tatm~ edecek hiç 
bir meslek yok>. Karar vermİf. 
Mülkiyeye girip hariciyeci ola
cak.. Fa.kat burada da bir mani 
çıkmış. Annesi evlidını yanın· 
dan ayırmamak İçin bu mesle
ğe giıımeıine razı olmamı§, yal
varmı§ yakarmış c:-hariciyeye 
girme de nereye girersen gir> 
demiı. 

Liseyi hiıtirmit- Şimdi yüksek 
bir mekttibe girmek tazım. Genç 
talebe günlerle düfiinmÜ§ ve ka
rar vererek nihayet demif ki: 
c:Ben üniversiteye profesör ola
cağım.> 

Evet dün bahriye zabiti. 
mühendia, eefir olmak 

i9t.iyen bu genç, bugün üniver· 
sitenin di!çi me.ktebine profesör 
olmuş. 

Kecıdiai hayatını, kısaca §ÖY
ie anlatıyor: 

Yazan: 
Farak FINIB 

~ 
Prof. Dr. Suat hmail Gürkan 

« 1922 senesin.de dişçi ıube· 
sinden mezun oldum. Mezun oL 
duktan sonra Jz.mire giderek bir 
muayenehane açtım ve bir bir 
buçuk sene kadar orada çal .. -
tım. Fakat gayem ditÇi olmak· 
tan ziyade muallim olmaktı. O· 
rada iken asietanlık için müra
caat ettim ve 1924 baılangacın
da fahri asistan olarak tekrar 
mektebime ka.vuş.tum O ııene
nin nihayetinde aaiatanlık mü
sabakası açıldı. Muvaffak ola
rak ui.atanhğa geçtim. 4 sene 
asistanlıkta kaldım. 1929 da te· 
zimi vererek baı aeieta~lıia ta· 
yin olundum. 19 30 da etüd için 
Parise gittim. Oranın ditçi mek
teplerinde çalışarak sertifika
lar aldlnı. İht.ieaaım daha ziyade 
çarpık difleri düzeltmek, harp 
yaralılarının çene kemiklerini te
davi etmektir. latanbula dön· 
düm. Üniventte inkılaba oldu. 
1933 de doçent yaptılar. 

- Bizde tedris aiatemtn.i na
sıl buluyorsunuz dedim? 

Güldü. 
- Diğer fakülteleri bilmiyo· 

rum aıma bizim difçi mektebin
de tedris sistemi en modern bir 
~ildedir, dedi ve ilave etti: 

- Nazari bakıımlan olduğu 
kadar pratik bakımdan da ted
risat hariçte eöylend iii.rrin tama 

Mektupları 
Nevyorlda bir «A!k mektmplan 

milzeılh ~· • mektuplan ek
eeriytıtle pek ima yuılrr. Ve bana. 
A.fık olaa mabarrlrler berlre9tlm da
lla lJ1 yazarlar. 

Nevyork 91fk mektupları mbeılln

de .ı- lak Bmıo. Volter, Verlen. 

Bu adalarla - ~ ......-. 
1'80 kllometre murabbudır. Ntt-
fmnl 46,000 laıdardır. Sonra. aırui
Je Karld, Sbııl. Tllo9, Nletl"Oll, OboıJ, 
Kallmnooı. Uroe, Patmoll, Karpat.oe. 
KM09 ve Astropalla adalan gelir. 

On Od adaların eski Yananllltan-

men akeine, ağırdır. :ralebenin 
muvaffakiyet dereceei biule çok 
yüksektir. 

M ektebimiz birçok Avru
pa mekteplerile boy öl· 

c;ütebilecek bir derecededir. Bir 
iki sene oluyor Macar ve Fran
sız profesörler mektebimizi zi
yaret etm~lerdi. Mektebimizi 
çok ileri buldular. 

Talebeler her gün vakalarla 
karşı kar11yadır. Çok dl§ çeker, 
fakirlere en yükııek ditler yapar
lar. Bundan baıka övüneıbilece• 
iimiz bir nokta da talebenin 
nıikroakopla çalıprak dif hu
tahklarına deriıal te,bia koya
bilmeeidir. 

İlmi laboratuvarımızda her 
tedris elemanı, doçent veya pro 
feaör dersine ait hazırlı.klan mü 
kem.melen y<'pabilir. Bu bazı 
ditçi mektcplerinCie yoktur. 

Kendisinin §imdiye kadar in· 
tifa.r etımİ.§ 1 2 - 1 3 tane eseri var 
bir taneaim de hazırlamakta. 

- Eskiden doçenttiniz. Bir 
çok alaaklıklar g,örüyor fak at 
aclahiyetiniz dahilinde olmadığa 
için düzeltemiyordunuz dedim. 

- Yok, dedi. Hiç bir akaak
lık yok. Yalnız bazı fikirlerim 
var~. Şimdi onları tatbik ede· 
bilmek için elimde tam selahi
yet var. Birer ikişer ıbapraca

ğını. 
- Ne gibi, dedim. 
Anlatmaya baıladı: cDüıün· 

düğüm iıtler arasında yukarıda 
da bahsettiğim ilmi laboratuvar 
mcaaiaine daha fazla bir vak.t 
ayırmak, talebe için yeni bir ki· 
tap daoha yazmak, kluik bir ki· 
tap. Bu kitabı da hazırlamak· 
tayım bir iki aya kadar çıkacak. 
ilmi n:ıeaai hakkında neıriyat 
yapmw, bir iki pratik aahada j 
daha talebeye tedrisatta bulan
mak. Bundan başka mektebin 
genç elemanlarıru, yenw1deri 
takip etmeğe ve mesleki konfe· 
ranalara al.!§tırmaya, yav&flan 
yavaftan nctriyat yapmanın 
zevkini tattırmaya çalıtmaktır. 

Bugün ditçıi mektebi iatediği
miz tekle gehni§tir. Fakat bura· 
da fW\Un veya bunun rolü var· 
dır diyemeyiz. Mektebin bu 
mümtaz seviycaine yükselme· 
sinde en büyük amil bütün ar
kadqlann hummalı bir ıeküde 
çalıtrnalanclar. Onlann bu yük
aelifte aYr1 ayrı terof hiaaeleri 
vardır. Nihayet bir kelime ile 
diyebilirim ki: B~ranın yüksel
mesi tamamile milli bir varlıiın 
tezahürüdür. 

Harp ~ Bresllya, 1dU1lyet 
il mlldarda ~ kahvelel'IDI Ut
raç ecl8nemek mecburtyetln4e lcal
mıştır. Avrapacla tek mDıjterlal Por
tıeldzcllr. ba eebeple 8ao Paulo'da mB 
yonlarca çuval kahve Yliılllllf kal· m... Bredlya, babnnh Sflllfllerde, 

Sinema dön.yasının en parlak ilci yıldm: 

]EA!f ETT,E. Mac . DONALD ve NELSON EDDY 
Sahne bi.r ~ Musiki ve !Güzellik filminde gene buluttular. 

AY· DOGARK.EN 
Bu nefis filmi önümüzdeki M E L E K 
ÇARŞAMBA AKŞAMI yalnız ~. 

Çarpmba ft ....at-lrıp ...... için ............ ko1lalmr Hsind• .tıJıitelrtachr. 

3. 3. Mt 

Paris 
Cehenneminden Nasıl---
Kurtuldum _____ ...... 

/ Yazan: Rebia Tevfik BAşoaç'!J -·-Aldığım Cevap: "Bu Bürodan Vis• 
Alacaksamz, Bir Yere Gidemezsiniz ı,. 

N e tuhaf merak detll mi? bazan günlerce yağmur aırJwılA f 
Hiç bir Avrupalı kartıaında· bet bekliyecek. Bu ne aetal~ 

ki adamın ne yaptığı merakına dOf limdekl geçen gtlnden kaJall 
mez. Kendi lfine bakar. Umumi tubu kapının &ıUndeka n 
bir yerde oradakileri rahatsız et- kere göstererek: _M 
mekten son derece kaçınır. - Beni yukardan acele_.,.. . 

Ne lae Yugoslav vizesini a.ldım. lar. dedim. '.il 
İki aylık bir müddetle birinci kArıu Elimde mektubu görü~-~ 
nun otuz birine kadar Yugoslavya- diyemedi. Hemen fırladım, ~ 
dan geçmeme müsaade ediliyordu. çıktım. Koridorlarda uzun bil' ti 
Ertesi gün tekrar İtalyan sefaret- det bekledikten llOnr& şlJnSIO ' 
hanesine gittim. Genç memur İtal· mur odasından çıktı. H.
yan vizesini pasaportuma koyduğu kuldum. .i 
zaman artık iyiden iyiye memle- - Slzo teşekküre ıeıclinı. r: 
ketlme gidebileceğime inanmqtım. ~ 
Ştmdi yalnız Pariaten cıkınak için A damcağız sebebini ~ 
Almanlardan çıkıf vizeel almak dan yUzllme baktı. 
kalıyordu. gün Almanya Uzerlnden ~ 

Bizim konsoloehanenin yine 'bir damı Berllne g6ndererek •--..ı11 
tavsiye mektubu ile ve Ga.lile llO• finlz kolaylıktan çok mtı3 
katındaki Alman çıkıf vize btıro- rlm. Fakat atztn için de bU 
sunun binasına yakla.ştığrtn zaman nln pek gUç olduğunu aöyl 
en aşalı iki bin klflden fazla bir nuz. Şimdi ona lüzum 
halk kütlesinin binanın ka.pıaından İtalyanlardan bana vize geldi. 
gent.,, sokağın öbür bqına kadar beyhude zahmet verdinnesnel 
nöbet bekler vaziyette arralarla dl· haber vermefe ıeldim. Faıta' 
zllmif olduklarmı gördQm. Bina· kadar güç bir meeele var Jd 
nm önUnU Alman polisleri muhafa· için de lQtfunuzu rica ..... _ ,,. 
za ediyor, halkın intizamını da Partaten çıkmak mtıaaad 
Fransız polisleri idare ediyordu. mak için eter (Gallle) 
Bu hayret verici kalabalıktan A· ki bUroda bekliyecek ol~ 
deta UrktUm. Elimdeki tavaJyc lerce buradan çıkma#& 
mektubunu Fransaı polisine g&ıte- olanııyaealmı. 
rerek: - Hayır hayır, dedi. Sili 

- Polis efendi, dedim. Een TOr- terini.si bitirerek hareki 
kUın. tstanbula gidecetfm. Vizele- birkaç g(ln evvel btztın 
rım de hazır, yalnız Almanlardan kattaki büroya mtıracaat 
çıkıf vizesi lA.zmı... Bu binlerce hal çıklf mllaaadeslni a.1 
halktan sonra ben ne vakit içeri Ben aon derece sevindim 
gireblllrlm? Polis acıyarak yOzll· tekrar ~Ur ederek eV9 
me baktı: dim. 

- Eğer sis bu bürodan vize a.I· 
maya mecbursanlZ zaten hiç bir 
yere gidemezsiniz. DtltUnlln bir ke· 
re dedL. 

Bttro sabahleyin dokuz buçukta 
açılır, öğleyin on ikide kapanır. fJu 
gördüfilnüz binlerce halk buraya 
iki aydan beri her gün ea.bahley,ln 
gelir. Yafınur, kar a.ltmda burada 
~er. Daha fimdiye kadar iflni 
yapıp giden görmedim. Yalnm lla
rada her gün bekliyenlerin adedi 
artıyor lfte bu kadar ... 

Polise lelJekldlr ederek çekildim. 
Oradaki halka bir göa gesdirdlm. 
Birçok kadınlar Uınltalsllkten atlı· 
yordu. Herkes birbirine derdini ya
nıyordu. Bir taraftan da hafif ha
fif yafmur yafıyordu. 
Düşünerek oradan ayrıldım. Ya

rabbi timdi ben ne ya.payım? Ki· 
me müracaat edeyim? Diye dQfO· 
nüyordum. Hatmma Alman kon• 
aoloabanesindeki ıpşnan memur 

geleli. Almanya llzerlne gitmek lçtn 
olan talebimi hiç olmazsa Berline 
blldinnefi kabul etmlolJlL Belki ba 
çıkq vize8i için de bana bir kolay
lık göeterfrdi. .. 

A hnan 18tDA.atndan beri Pa· 
rlste bUtUn nakliye vurtaıa

n kalkmlfbr. Otomobil, taksi oto• 
bQs, hiç bir şey yok. Bntun bu ara· 
balan Almanlar kendi hizmetlerin· 
de kullanıyorlar. Parl.ate yabm 
yer a.ltı trenlerinden istifade edlll· 
yor. tstenllen yeri bulmak için pek 
çok yol yQrtlmek mecburiyeti var. 
Bu muazzam 1Jehrin nakliye VUI• 

talannm nokaanlıfından halk çok 
muztarlptir. Bir gUnde iki if yap
mak mUmkUn deflldir. Alman bü
roları yalnız sabahlan açık ölle
den 110nra hiç kimseyi kabul ebnl
yorlar. 

Ertem 8&bah Alman kOMOloe
haneaine tekrar gittim. Şimdi ora· 
da da u.t tıste, onlar da halkı ııo
kakta bekletiyorlar. Yağınur ta· 
kır ,aJar ya#Jyor. Bu krf da eo
iuk hep sıfudan aN'J. .. 8aııld cl8n 
ya hep FranaJZlann aleyhine dön
mUf. Evler buz gibi, Kalortferler 
yanmıyor. Odun, kömür yok. Evde 
soğuktan titreyen halk aokakta da 

........... hlııele 1'111 s .... 

Tevfik ...... ll0nl7VI Geoea lıaf• 
ta gaqancatan &ı8acleD ...... 
dotra bir deab ejderbaaaml pıo
tljbll ll&Jlltyorlar. 116yle bir ...,... 
vaa blsim dealzlertmbde ftl' .... 

daT 

Cevap - BahaettillftlJS llaJ'ftl\ 
balıkçllarmuzın (ayı b&lılı) 8dı· 

nı verdtk1erl bir fok tialJlıdır. Bu 
hayvan Kara.denizde rqamaJcta
dır. Balık drtllerinl ta.ldp edenle 
BolUd&n Marmaraya geçer. L(). 

dostu gUnlerde ise tekrar 1'ar&· 
denize daner. Geçen batta b6yle 

amdak1 konsola koydum. 
lfiml bitirdikten sonra .
karken yemek odumdaıı 
dum. Yemek masunun 
çok kıymetli ince bil16r 
rım lçl yan lçilmlt f&r&P 
karma ~ duruyordll
ka.l&n bu bardaklarm efbll 
Eli• sarayında ~rmottilJfl' 
tere kral ve kraliçeıd 
PariBe pldlkleri vakit 
böyle bardaklarla servi8 

'tardı. 
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Balkanlarda 
Harp mi? 

5 

1 Amerikan l 

B ·· ··k El · · · uyu çısını 

Almanlar 
Bulgaristan da Beşiktaş 3 İstanbul Muhtelit~~ 

E el Jstanbul Va/ısı na şiddetle mu~~~;ti:. ln~=i~~cı Londrada Kral kıtaları gönd::;:k
1 

~~~h~~s:~:I 
~I •• h k dan 'lJV Yugoslavyanın herhangi bir teca,. I ı d İ.atcm.tı!tir. Alman hukumctı bu 

Türklerin 
Kıymetini 

İngilizler de Bilir 
Almanlar da lVI usa a a . l k Kupasını 17erdi vüze alet olmak şöyle dursun, si-ı {arşı a ı müsaadeyi isterken bu kıtaların 

U 
I' ;I lahla kar,, duracağımız malum Londra, 2 (A.A.) _ Amcri- zamanla mukayyed bulunduğu-

8 Ş ıgon d ·ı h h d d Londrn, 2 (AA.) MUstnkll 1'ran 

e •kt amp bir ,eydir. Yunanistan a Sili. - kn Birle~ik dcvlctlerintn yeni nu ve e din de Balkanlar D 

Ş l Q Ş Q . Cihat, lstanbul Muhtelitin.i oyuna ha· lan ddc, tecavüze karşı dövü · Londra büyük dçisi B. John sulh ve nizamıg muhafnzaaı ol· sız ıı.Jansı bildiriyor: 
·ı Sü1eyman. Nıyazı, kim görüyor ve Be"ıktaşın ya~- meklc me guldür. \Vinnnt, dün tayyare lle Londra- duğunu beyan etmiştir. Alman Sundu• T m s g zeltsl do tlan-

19 Dün Şeref etadında 19"4~ - lai ;et Kadir. . Ya- tığı hücumlarda da Cıhadın han· TEHLiKELi BİR MACERA ya gdmiRtır. Büyük elçi, Croy· hükumeti Bulgarislanın sulh sı- mız, dU manlnrımız bn lıt\'f altında 
•- 41 lstnnhul şampiyonu Be§ık- F kBe•iktat: M~hmetffallı!I,- f ey- kulade kurtar~larını zevkle scy• l don tayyare meydanında lngihz yasetinc ve komşularına karşı vaziyeti tcsblt ve hllkQnıetin takip 
..... b I h ı· · ·ı kar•ıla- ,. o:fat -ı Bu takdirde Almanlar, Ba - ol hd" 'b I . · ettiği hattı hareketten bahsetmekte . . ~:.. u mu te ltı 1 e ,. vuz Hüsnü - iV s' b i Şeref, rediyoruz. . . .. l kralı tarafından karşılanmı§llr. an a 1 vecı c erme mugayır 
§fa \ ayni zamanda bu sene . • Ş kir Hakkı, a r' 1 Bu arada yine Fıkretın guz~ kanları burada yaşıyan milyon- Kral, Amerika Bırl~.ık d('vletlc· hıçbir talepte bulunmamıştır. Bi-ı ve hUkQmetın gösterdiği metanet 
\1, I d d alan· zı - a ' M h ı· ·· "ncü b•r larca insanın rıza.. hılüfınıı bir ı· k' Al h''k.f'-.. t' k I hakkında ıfitayışlt bir lisan kunana· 1 "'"' ve at ehzm c ere<:e Şükrü. f kadrosu bir inişinde u tc ıt uçu .,. rinin mümessiline llamimi suretle a ·ıs man u ume ı omşu a· 
ar rı rnükafntı verilecekti. . . Muhtclitin bu zayı f ki bir 1 gol daha kazandı. Dc-vrc sonları· harp sahası haline koyacak ''(' ho• geldiniz demi tir. rımızla mcriyctte olan doıtluk rak umumun nokta! nnzanna ter-

b ı..in kııt· B "kt •ın ar 1 d B 'kt l la bera• So"'-'cl Ru•yayı yarın ne yapaca· "' . . cuman olmaktadır. hk. tct stadını dört CJ 1'11d uf karşısında eşı a~ tllhmin edi- na doğru a cşı &!idi r.I • ., .. Bır lngiliz kralının, bır yabancı muahedcl('rını ve aynı zamanda 
b btr seyirci kütleşi do urm. Jibiyet kazanacagıh 'lk daki- berlik gollerini kııy ettı er ve ğı meçhul bir kuvvet diye arka- büyük elçiyi ku ılamaıı, lngıltc- komşumuz Türkiye ile geçende Cnzcte diyor ki: 

1
.u Unı.3ordu. Bu sene hiç. ınaga· gı·a, rdu. Nitekim d~ akı. de· devre de 3 - 3 beraberlikle ne- larında bırakacak olurlarsa del:. re tarıhindc ilk defa olarak vukua imza edilen \C Bulgar hükumeti- Şimdi hlc kimse 1ngiltcrenin ce-
Up b b r1:k d • lY 0 k tlerı ta vıyc e b' t 1 ı• olacak rek dlJılo sid k harnlekl h lı 0 r:ıyan hatta era e u la· kadan bu anaa Si ah Be- ticelcndi. . cc ır maceraya 8 1 m 'S d." gelmektedir. Hatırlardadır ki nin aulh e~asetini bir kere daha mn e, gere •· a-
ı kaydctmiyen Siyah Beyazlı k bir oyunu tuttura~ . y d lar ikinci devreye Muhtelit Fikret tardır. Bu takdirde bııgüıı ken ı- Lord Halı' faks, Amerika Bırlcı1ik ehemmiyetle kaydeyHyen beyan• r klltını zayıf 'c mUtercdcHt diye 

tın 1 b l takım• cc h ı· kalcsını sar 1 
• h \ k çık t · · b 1 • h 1 d ü t "I' "" k rnu.ıtelit bir stan u 1 a:ılılar mu. te ıt dan bir hü- ve Niyaziden ma rum o ara • ennı csııycn ııa a ar an en mh- devletlerine vardığı zaman, reisi. nameyi haasatan nazarı itibara "" • "ucmez. 

nr ı.du ne gibi bir derece a a· Ç•k geçmeden de orta güzel tı Bu eksiklik esasen zayıf olan himmi çiğnenmis olacak ve isti - cümhur B. Rooacvclt tarafından almıştır. Harici vaziyeti mlllal&a eden ayni 
tarı merakla bekleniyordu. ımda Şereften aldığ~ · pa~~tl ilk Muhteliti daha ziyade zifa uğ· sal kudreti elbette azalacaktır. karıılanmıotı. Bu vaziyet dahilinde ve bütün gazete ba;ımakalesındc diyor ki: 

l-'enerbahçe _ GalatasaraY ~~llanan Hakkı sıkı ;;i ş~u ego!- ratmıl! bulunuyordu. Fakat takı- Romanya petrolleri hava hücum· Kral, dün, B. Winant'ı Kraliçe hadısclcri tartlıktan sonra Bulgar Eden heyetinin Yakın Şarkla yap-
C.unun ilk karşılaşmasını bu ~j' B~iktaı golü~ü t~r::çıİdığını ve mın bu zafı. Muht~liti .tek ~aşın~ larına maruz kalacak, Alman{a, "e kcndi5i ile beraber çay içmek hükumeti memleketimizin '\'c bğJ seyahatin fkl hedefi urdır: Bun 

tıe 13 takımlar pmpiyonasıGn a den sonra m %· . Fikretin tutan Cihadın harıkulade urta harbe netice vermesi müm ün üzere Buckingam llarayına davet milletimizin yap.mak haklarını lardan biri, general Vavel llo daha 
bırincı çıkan Fcncrbllhçe ileb :- hüeum hattının '.rzB;~ktaş ka· rışlarını seyretmek fır~.tın~ vc.r- olmayan ve kendi üılerinden çok ctmİ!ltİr. korumak \'e muhafaza et,mek ar- yakından görll~esl ve zayıf oldu-
laı TU) yaptılar. Bu r.lüsa 8 a güzel anlaşması.~~. şörüyoruz. mİş bulunuyordu. Turkıye~ın uzak olan bir sahada büyük kı.ıv- zusu ile ve Almanya ile Bulga- ğumuz anlarda yaptığı hlmneUerden 

b
fu )~] meraklılarına eskcki afbc;t~~i leaini t~dit .. ct::=ımı~i~ sebebinı uçan kaleciıi, kaleye atılan İag~ı, vctler bağlaımıya ve bir takım B I • İ riırtan arasında mevcut dostluğu sonra kazandığımız muzafCertyeUe-

a ... - Galatasaray T • n Fakat bır hucu . ~ reketten do- sollu ıütlcri hakikaten ,ka enın büyük hareketleri göze almıya u garıs an naznrı ıtıbarc alarak ve Bulgar rln gözden gcç\rllmesı, diğeri de bu 
an k zevkli bır oyu anlamaclığımız ~~ht:ıit aleyhine bir ucundan diğer ucuna ~çarak mecbur kalacaktır. devletinde me' cut kanun ve ni· mıntakadıı bulunan dost \'e mUtte-
ıeyrctl ;~(ı. ç~ilhassa Fe!11~rbya~~~ layı hakem . y vuz bunu go- kurtarışları, zevkle seyrcdıle~ek, Sonra fngili.zlere Balkanlarda Gazeteleri Sıkıntıda zamatın muhafaza edileceğini ve flklerlmlzl ziyaret ederek takip edl· 
1-kı d ·r_in ümıt ı 0 penaltı vcrdı ve a hareketlerdi. Ve herkese boyle silahlı roller oynamak fıreal ve Bul<>ar menfaatlerine riayet olu· lecek aııker1, bahri ve hııva ., ......... , 

mın a yarın ı,.... . k ••laı· d' d 1 1 ·ı ., J ..... .. 
cular go"rdük. Sıkı bır . ar,,...tl"ıler le çevir 1• 1 .. 'd ha bir kaleciye malikiyettcn ° ayı imkanını vermiş olur ki bu, ngı • nacağı teminatını aldıktan sonra, hakkında kendılerlle daha iyi anı..-

L• er . . Mu'htcıtı a ·'"-" "k b" u . H M • t • ''ki • ttıadan sonra Sarı act"V VIOp Bu ikıncı sayı ki' bir memleket namına o0uyu ır g - terenin canına minnettir, cm emnunıye sız 1 erı Aıman lıi.ııtumctinin talebini ka· maktu·. 
ktyırnetli rakiplerini 2 .. 1 ın•S :ziyade kamçıla~ı. Ç~k l:d~k. 1 

Bil- rur veriyordu. Cihat tam kırk beş harbe asıl ne.tice verecek ıaha- bu le karar vermiştir. Ankarada hUkOmeUn. matbuatm. 
ettiler. oyı.ın s~yretmıye li:ş zamanını dakika BeRiktaş takımı karşısın- dan mühim Alman kuvvctlcrinı Satır:ar Arasından Bulgar hukumcti kendi hl"sa- ordunun \'e halkın hattı harekeU tu 

Matbuat • Hakenıler . . hassa Fıkrketb' genyuç n oynuyordu. da tek batına oynakdıb~c. hBu dev· uzaklaştırmıf olur, hem denizleri Okunmaktadır bına ounu beyan etmeyi bir vazi- ıaslle cesar t verlcl olmutlur. 

l.. 1" ve seyırcı· hatırlataca ır 0 eden Fikret kcn re de golsüz olara ıttı. u .su· ve imparatorluğun membalaıını fc bilır ki, Bulcr:aristanda Alman Tü ı 
!Günün en gü unç u hadi· k gcc;m 3 3 b b l kle I k B lk l d Al er rkl<'r öyle bir millettir k , pro 

lerc tatlı dakikalar yaşatank le· Nitekim ço l 1 ik' müdafii retle maç ta - cra er 1 arkasına a ara· a an ar a - Sofya, 2 (A.A.) HııHıs: kıtalarının mevcudiyeti, Bulgariıı_ rek tngillzler, gerekse Almanlar • 
ııesı Matbuat takımı ile ha emf'• dine has bir ııyrj.'t~: j)~ golünü neticelendi. . manlara kar11 müaait bir tarzda Gazete'ıcr, Bulgarlstamn Uçll\ pak- tanın sulh siyasetini hiçbir veQhi- nun kıymetin\ takdir etmek ft~ 
tin yaptığı karfılafllla ~ldu. b~r atlatarak Mu~te F;krctin yaptığı Müsabakadan sonra halk Cı- dövüıcbilir. ngiltere şurasını pek ta iltihakını kısaca bahis me\'zuu e, le değiıtirmc:.mcktedir. Bulgaris- tına nnll olmuşlardır. Bllmukabela 
!imlerden evvel ~sterı!entı'nde yaptı. Bunu yı~e ı·k sayısı takip hadı omuzlarına alarak soyunma iyi bilir lu Balkan milletleri bir diyorlar. :Fakat Viyana merasimi' tan gıriştıği taahhütlere sadık TUrklcr de lnglllr.ler ve Almanlar 

d . ahıyc ı'kı'nc.ı' ·•e ıbera er ' odasına kadar go"tu"rdu'. t .. ha~'"-ı'ndc kcndı'sı'ne alet k 1 kt d k k' lh h t Perdelik kome ı ım d ]duran . " t'cavuz ııu hakkında. bir çok tafslltıı veriyorlar. a m a ır ve yu an ı su a - hnkkındaı hUkUm verecek vaztyetto-
olan bu .rnüsab~ka stadı .. oldürdü. ~e~tt~ı·======~===~~=-:=::;::===:::==~~==:====== olma..-nnkla beraber tecavüze kar- zora gazetesi diyor kı: tı h rekctındcn ~şmamağa ve dlrlcr. TUrklerın İngiliz zaferine ka-
l:"leraklılnn dakıkalarca gu il h ~ Ü •• d B • 1 ı müdafaa harbinde hepsi ken· Bulgari tnıı. Uçtu paktn komşula· binaenale.>~ h~~ turlü taarruzd~n nl olmalan :)'alnız bir nezaket eaıi 
55 l:.k eski hakem Aıbdu ~·- y goslavya stun e Oğaz arın disilc beraberdir. Hatta Bulgar rını tehdit <'tmek tc;ın değil, bu pak- ve hcrhangı bırının mcnfaatlcrını dt'ğil, nynt zamanda kanaatıerını.. 
A. - a:b ·n Matbuat takımında !fd- U l . milleti bile... l• lmza etmiş olanların Avrupada. tehdit edebılccek her türlü ted· bir lfndesıdlr. 
rüs ·· ~~a~lı ha"ına bir ~~~ise \t AJm'8n Tayyare erı Müdafaası lngiltere için de umumi vazi· tıdıl bir nizam elde etmek ıcın mu- bırden İçtınap eylemeğc karar BUtUn gazeteler Bulgaristanm al· 
B~u maç devaAğ=~~;~n ~~a: rat. 2 (A.A.) - eıımartesi gtl- yet, Alman vaziyetinden farklı cadelo ettıkleı inden dolayı llUhak ey- vermi tir. Bu kararı verirken Bul- dığı vaziyetle TUrldyenln gösterdllt 

detçe, Abdul11~ bobstili Şazi U~ A}rnan bonıbardıman tayya- (Ba~ı 'ı lnclde) * değildir. Eğer butün Balkan mi~· lenılştır. Bu nizamın kurulnc::ığınn gar hükumeti, bununla Bulgar is· cesareti mukayese e<flyorlar. Blt&rat 
ları, hakem erın adan yere ae- n MaJtedonyada OskUp Uzerlnden talya ile sulh mUzakereslne icbar Jetleri bir tecavüz cephesi tcşkıl kanilz. . j tana bugün ve istikbalde ve keza kalmak husuırundn kralın sartettlll 
T czeanın dokunmM lihin bir de- resi tur Tayyarelerden biri Yugos· etmek niyetindedir. etmek hususunda kendisile bır, Utro gazetesi do şöyle yazıyor: Balkanlarda sulha en iyi bir tar:z- sözleri zlkrot.mekle beraber galet'e-
rfilişle1rini, tKoPem:!ur:meadan aaha~a ~:;:!cı ~yyareleri tarafından yere Londrnda kuweUc zannedflllkdlğin1e olsalar ve Sovyct Rusya da buna sunt ve daracık hudutları olan bU· da hizmet ettiği mütalaaaındadı\". lrr kayıtsız olarak Butgarlstanı it• 

b~ ~ su~r me~uru gibi sfola~bg~· inrnıye mecbur cdilrnl9Ur. ve TUrk matbuatının 
1
mUtte an ; taraftar bulunsa, İngilizler bir tün ecnebi memleketler U~IU paktı Bulgar hükumeli vaziyetinin her ham edıyorlnr. 

ır l?.i'rek seyrettik. Ve bu ır TUrnU Severln karşısında Tuna U- şaret ettiğine göre, A manya şaye Balkan e~phesi kurmayı belki de tn \1p ediyorlar. Bulgaristan dara- tarafta i~·ice anlaşılacağını ~e Sunday Tıtnes diyor ki: 
nı gu e k d' de golıüz olarak ta artsı 'Yu· Bulgoristandnn geçerek Yunanıstn- ı'stı'ycbı'lirler. fakat bu artların cık hayııt snhnsınd boğuluyor \C n- Bu}gor mılleti tarafından tasvıp Avruna, Balkanlar sulhUnUn, .... 
P c·delik orne 1 

• l d• zcrtndc de yedi Alman yy nı ısUl" ctme~e kalkarsa Turklve 1 d'I • · · .. 't d " 
O : O beraberlikle net~:e en ı. rrosıav topraklarına tecıı.vU:ı: etmiştir ._. b ,, ikisi de )'oktur. Bu takdirde lngi- dalctc dayanan ve onun assoı mc· e ı ccegını umı c er. kulceyı;ı b:ıknnındıın ehemmiyeti o-

Mük" f t tevzıı o müdnhnle edecektir. lız' ler de tıpkı Almanlar sıbi, Bal- talibatını ısnr cd n yeni hır nizam Başvekilin bu beyanatını mec- lan b r toprağı işgal eden kUçUk bır 
.a 8 l't' os•Avyadıı. Tunada sevkulceyş B 1 m"sel"\erd !\. -... ri Türk 1 ~ ... lt""ın ha "ı. . c_

8
.,.

1 
Lır ..,.n .. ın i"tı•~cr. lis ayakta dinl .. mi" ve uzun alkıs· 

BM:.!l.la"la lstanbul rouhte 1 ı rugm::" ~-,,..•·•••veU olan "Y•le- -~~•ıncua u..:.:. b.., ... ... _...:: ··- ko· ....... .. ro K • .. o ,, - • " ~ ... • d vlcUn tekrarları n lhlLlle~erlle \eh -:sıA :1 " "balmll u-· ........... ., ~.---.. M• '' .... "'"' ·r duvarı haline gelmeaini ve bir !arla kar§ılamı§lır. ilkeye girmesine ınUsaade edeme& 
arasındaki .m~~ıd:a~e ;::'c'J: re tayyare dafl iopıan ~rıe,ıırn- yacak şekilde teçhiz etmektir. An- tampon vazifesini yapmasını hoıı Arnavuflukfa Mı-clis reısi Logofcdof, medi- Şimdiki halae, kendimizi ve mut-
bu Sene gerek f d alanların mektedlr. J<aradn yapılan son İngiliz - TUrk b d I aın. bıırvekilin beyanatını ekseri-

tl tizmdc erecc konu,malanndn bu husus hakkında görmiye meo ur ur ar. yeti muthıka ile taşvip ve kabul tefıkl rlmlzln mukadderatını mtlda· 
sc .. k~f=tl~rı verildi. ValiKved Bj- * memnuniyet ,·erıcı neticeler almdıtı FiiLi BiR MOT AREKE sa 1 hane ettiğini söyliycrck tarihi celıcyi faa etmesini bıldlflmlzl göeterecej18. 
j~. Rdsi Or. Liıtfi ırİ ar a Belgrat. 2 (A.A.) - Bulgarista· znnnedilmçlctedlr. 1MKANI kapamıttır. -

M
e ıhyef k taalı kumandanı sma- 1 bir Alman nakliye so•"-·et blrlıa-ı hakkında hl" blr en· ) X M ı· d • l d l h" VREME GAZETESiNE GÖRE u 11 ız • . d h bu. na gitmekle o an .,, o .. I k (Ba~ı J ln<'lde ec uı aaı ma an cvve u• 
il Hakkı bu merasım e azır . resi dUn öğleden sonra Yugos· dişe varit görlllmemektedlr. Netice şuraya varıyor: 1 leri tarafından zaptcdilcn mc'. .kumcte ve bilhassa ba~vekil Fi-
l d ıar fstiklal mar 1 çalındı f" c ltaa::ada "~akUp ta"'-"arc meydanına Ankarada kuwetlo zannedlldiğine b.akı._t.a b"ır cok!arına eh•e• m •• • zil ere kar•ı mukabil bir taarruz !ofa tıararcth te:zaıhüralta bulun· 
un u d .. l d' Bunu müka at •J u u T a göre. SovyeUer birliğinin hiç başını .., 3 ... "S - " 

ayakta ın en ı. . . Vali mectıurl blı· iniş yapmıştır. ayy - ,. TU ki • t . SIZ goru yapılmasını emretmi~tit. Bu mu· muştur. 
t .. rn .. imi takıp etli. K 1 ki iden ağrıtmaksızın Do&azların r ye mıye SIZ ve mana • kabı'l taarruz, en mümtaz lıal'-an Bcrlin, 2 (A.A.) - Alman 
cvzıı :me " . . r Lutfi ır· rede p'lottan maada sek z ş d Ud f 1 b ,, 

B l d Reısı D . , ,.e lnglllerc tarafın an m ana e· nen Tu"rk _ Bu gar eyanna- taburları ta.rafından yapılmı .. tır. orduları baıtkumandanlığı hu ak-
vc e e ıye Hak- k mUrottebat vardır. Pllot. ı U ,. l dar evvela Beoikta1 ka~tanı da ınUrek cp dilmesini Sovyctler memnun ye c mesi Balkan sulhünü koru· ı Taarruzun neticesi ltalyanlar için şanı aoağıdaki tcb iği ne~ret~· 
l b' . Tk ve aynı zaman ş:ışırdığ"ını beyan etmiştir. karfılamaktadır. ' k •• h. 1 bir ft-liıket olmuı ve ltalyan aa- tlr: 
:ıya ırıncı 1 

rdi Ar- yotunu ER BIRLtGINDE yacak pe mu ım ve esas 1 ı kcrlerı' a~deta e"lhan·yc s·vkedil- Alman orduları te•ckküllcri. 
centilmenlik kup~~~nı YBe ta.kı.ını- -========::==-== j SOVYETL .... ~ L " k F rbacço ::: Ü TEFSİRDE BULUNULMUYOR bir gidi~İn hareket noktası 

1 

mittir. ltalyanlar, Yunan o.torna- Bulgaristan hükumeti\c mutabık 
.asından enle k rnükafatı takım - T EŞEK K R Moskova, 2 (A.A.) - Havns: 1 b·ı· 3 tik ıııliıhlarının makasvarı atc91 olarak, İngılizlcrin cenubu ,arki 
nın §ampiyon u ·td' Dahili b b ht ki o a ı ır. l I b. ·ı • 1 A d k' ı_ b 1 t d k Aydına verı ı. d Rus radyosu ancak u sa a ır , .. • • • • arasına a ınmış ar ,.e ıçı mtf er· vrupasın a ı na er a ınan e -
aptanı . . T-;· kupasını a ı tanbttl orman :MUdUrll Feyzi m- Bulgnrlstnnın UçlU pakta iltıhnkını Oyle bır gıdı§ kı 1 §U tarz· dir. ı aarruza geçen ltalyan kı- birlerıne karfı koymak ve bunla· 

Pentatlon bırıncı ı.gı bu mera-
15 

m-d"n nagiUnt bir suret- bıldlren resmi Alman teb11.ıc.ınl, bn"- I t• t • d k k b' 1- rı o"nl•mck u"'zere '> marttan 1'tiba 
Artan aldıktan so11ra banın aılrmnas.11 .. e .. dllhun otan kalpleri- 'll .., da bir hayır 1 ne ıce emın taatın an anca ço a~ .ır ~'s?1' L ... -

id t yr kaca te!&lrlerde bulunmaksızın \'er- ·ı· B iL 'il ti • • ha;>atlarını k-.rtarabılmıılcrdır. ren Bulgariatana girmektedir. Al-
aım nihayet bu u. el't c a UI tcsellllerlle şlfalandı- mlştır. edebı ır: a r<an mı .e erın.ın. !tal~ a11 taburu kumandanı da man lutaları Bulgar halkı tarafın-

B,.•ikt•• • Mubt ı ınlZI, kıyınck ecenA•cs'ne .. elmek sureti- B 1 d k ,, d h 1 
...,. -7 Be ger - ' o Gı:ızetelcr. Alman kılalarının u - mu·· ~terek sulh azm. ın. en. •. ı ölüler arasındadır. an ararct c kartılanıyor. 

C .. .. ühim maçını . ran. t ı--' ,.c mektupla e· d,,.,, d ır henllz 'S ALMAN ELÇiSi BULGAR 
'k unu"ı en bınl muhteliti yapa: ıc ,.e gerek ı eti!:;;- eden muhterem garlslandıı bulun Ub"nB a taraflı bir garantı dıye ıstı· 

ııı taşla stan u olduğu gibı lcmlcrlml:ı:e şt:c~rUmUz ayrı ayrı hiçbir haber ne~ıctmcml~lerdır. k 8 lJc askeri haysiJetini kurtaramaz, KRALININ HUZURUNDA 
caktı. Her zaman culardan dosUarımıza~kUre mAnl olduğ\lndan, BULGARISTANIN LONDRA fade edere a an yarım büsbuti.ın batırır. Sof~a. 2 (A.A.) o. • ·. B. bU-
tnuhtclitc çağrılan o~n bulunu· bf<yanı teşe t sile minnettarlığımı· ELÇiSi ISTIFA ETrt adasını hem .B.alkan ~illet- Bu iıin çıkar yolu, Arna· du·ıyoı: 
kısmı azamıTscl::~1;~aresinde· sazctenlz "ası a ı..ondrn, 2 (A.A) - Bulgari tanın leri hem de ıkı muharıp ta- vutluUa Yunanistanın as- Alman elçisi Baron \on Rlchtho-
l-'ordu. Şazi ezca k lıklı ola- zın 11tınını rica ederiz. Londra clçlsı :Monçıkof, Bulgarista- ' h k•k b• ' !en bugUn saat 17 do kı nl Boris ta· 
kı oyuna takımlar arşı Biraderi Aı.iZ B&ban. ze,·cesl, nın mihvere iltihakı Uzerlne istifa raf için tam ve ~ 1 İ ır keri emniyetini tehditte bı- rafından kabul e<fıtmışur. I<raı Buı-
ra~ ~u kadrolarla ~ktıl~r~t • En· etmiştir. emniyet sahası halıne koy· rakmıyacak bir hat Üzerinde garist nın llçtU pakta attıhakından 

lııtan'bul muhtehtı: CihH kk Ce· hemşireleri. = İki buçuk senedenbcri Londıada k dolayı elçiye mcmnuniyellnl bildiı· 
"er, Hırı'sto _ Muıa. a 1

• .. r lk r dah mak... bir mütarekeye varma tır. mışur. 
t 

bulunmakta olan .... onç o a ev- h 
~ B. c ·n age ve! Butgarlstanın Berne elçisi idL Böylece harbin diğer sa a Yunanlılar, Arnavutlukta bir Bunu mlltcakıp kral, 1t.nlyan cıcı-

d ır l 1 b k h b" k d sl Kont Mııglstratc'yl kabul eyle· B .,, l un a tarda netice bu masını e • fütuhat ar ıne es' mış e- ınlştlr. 

ego! a· Gem'ı c"ı Sevdiği Sofya Ostünde temek üzere Balkanlarda fii- ğildirler. ~ütün ~aye1eri, B. FILOFUN GAZETEciLERE 

8 S 
kag" ında ır <IWJı 1 ıncıcıe> * len .bir mütareke kurulmuş kendi em~dıyet vehd~~ktall~- SöYLEDIKLERI 

ayram o ..., rette Yaraladı AMERiKA TEDBiR ALIYOR 1 rinin yenı en te 1 e ug- Sofya, 2 (A.A.) - Havas: 

Kadını Agır Su .. .. '·ıznN'lr ve 'ıntika.m Vaşington. 2 (A.A.) - Dfin, A· o ur. IBANI amaması için tedbirli bu- Vlyanada Bulgar gazelccll~rlni ka 
~ •.1 - merlka Birleşik devletleri Hariciye ARNAVUTLUK ç r "b . bul eden Bulgaı· Bıışveklll Fllor, Hit-

ö isminde 1 risile g?r~nke dından randc-vu ıs- Na.zm Cordell Hull, eğer Butgaris- G • Arnavutluk vaziyeti lunmaktan 1 arettır. ler ve von Hlbbenlrop'la yaptıfl ko-
t. Cemicilcrden mBer wlunda almak ıçın 8 

- tan. Alrnan Jutaları tara!ından ıwraı k 1 crl)'letalya bir defa yaramaz lngiltereyc gelince Arnavutluk nu,rnalaı·da Alman devlet. adamları-
Q\t g d" k••m cyog . der· a ır. B 1'- l d d B ı B cnç un a ~ Saniye tıyor. d bulu~n genç .. edilirse, Amerika hUJ<Ometlnlnı A· k olu 0ynıyarak a .. an su • hareketlerinin urmaııı ve ora a· nın u gar mlllettnın menfaatlerini 
· -.Yram sokağında oturan 1'f yer· Rande"Vll a k k kadının uzc· merlkadald Bulgar alacaklormı blo- ~oc~. rbozmU!I ve bal}ını bcl~ya ki ltalyan ordusunun serbest bir tamamllc anladıklarını mU~edo et· 
i~indc bir kadını muh;e 

1 
uret' hal bıçağını çc e~:dını kalça ve kc ctme"'"I ciddi surette nazarı dık- ?nut 

1 
tır Büyük ağabeyi Al· hale gelmesi İngiltereyi artık dü- mektc bahUyar oldu~unu söylemiş 

t
ct1ndcn bıçaklıyarak agır ş r'ıne atılıyor .. ve •tte yaralıyor. " ugra m . -b . küt• y '1ı 'b' l \e d 1 tl • c aur... B kale alacağını tıöylemı9tlr. manya, ltalyayıb ud ımuFş k attabn ıi.ındure.mc~. 1. unAafn 'k dark~· ~- mı ' r ki: 
Yaralamıı1tır. Jd " ıza kasığından agt~ . bir halde e- SOFYA OZERINDE ALMAN kurtarm~ya ınee ur ur. a at u ııiltcrenın tıma ı rı a .a ı yu· Biz UçlU paktı, Avrupnda Adil ,.o 

. .C~cç vakit ha.her a ıgım t· Yaralı ümit&•~ kaldırılınış, TAYYARELERi maksatla bütün. Bal~an~~~- at~e künü hafıfletmck ve zaferı~c.~es. devamlı yeni bir nizamı lemin ede· 
~~re: vaka şu şekilde cereyan e yoğlu hastaıhanesıkn:lantnıttır. k ve ınühnn hır dovu§ cep. tek olmak bakımından rolunu ta- cek sulh vasıtaısı olarak telAkkl e· 
"'ll}tır ·ı k çarken ya Bel.,...at, 2 (A.A.) - D. N. B. a· verme Al . • ı. d ~ k bi· kalı a o· hesi kurmak, manya ıçın pc.- mamlamııtır. lyoruz. BIZim kanaatimiz fUdur ki, 

er sevdiği kadını bat a jansı bildiriyor: aiır bedeldir. Bunda.n ~a~k~ ke~- Demek ki, Arnavutlukta UçtU pakta iltihak etmekle komfu· 
~ Belgradın salAhlyetll mahfnterl, d'l 'nden kat kat buyuk hır mu· I 1_ b' ••t k f lnrrmızla imzaladığımız dostluk mu-

• Klnı klnıle ev~ f biri· 
\•atanın mllsabakaAl ~a4I· k "° kaCJıa tiplerini ve )ler 

ba]<Slllll erke 
Sanatkiir BamlZ. mliP yaratıyor. clJ• 
hin \&tiıfiarıııı maıaaretle bCtı4e şö)le bir merak u~ ~ bir 
llk J't'J8lmlerl gördükten aoıır• da ytııdladell ,•eya özün eıı 

k tipi arasın 
l\tıisabakanın otuz erile zer bir tip ~ 
kaç noktası mutlaka ban& beD kadP'1 1Ayık preoelder f 
liakaı.m -1ar ball& ballgt -a tanıdıklannıu be~ 

o .. .._,-- ldD !>-ÜC ,e3 
8u tiplerden bir tarafı ber ha 

l~r de buluoaeaktn • raJllllACbJIDS ınaııamıJacatım• 
S.lzlerde de böyle bil' merak U) _ 

Bulgarlstanm UçlU pakt& iltihakını 1 crı. kar•n varlık ve İstiklalle. yapı aca1t ır mu are e yo U ahedcl rinl ihllU etmiyoruz \'tı Rusva 
1 )<tadır KomlJll tcca\'ıze ,... · k 1 h L " s0kQnet1e ka111 ama · r'ın'ı muhafaza ederken harıka. lar ile Bal an arı arpten uza,. n(\ nnı:ıncvı dostıuıt sıyasetıne cıevam 

rnllleuerle dostane ınUnasebetlerln h Yu il 1 ı. 11 ed ı.ı 
B 1 östcren ka raman nan mı c- t t ak ve bütün c1 ar<a I ar ece,, z. Ylnl' şuna kanlim ki, Bul-

muha!az:ı edileceği hakkında u gar ~ rkadan vurmak, Almanya- U m • • • . garı tanın UçlU palcta iltihakı Bul· 
BaJVeki11 Filo! tarafından yapılan tıncdu'~nyanın her yerinde kli.ç.ük için hakıkı bır. emnıyet •• sah.a. • gar mllletlnln m.-ntaatlerlne uygun-

t n bilhassa memnuniyetle kar yı ı k 1 1 t k k d beyana ı düşürecek, Alman ara arşı sı m- Si ha ine ge ırme , mum un ur ;:e But ımst nın ı tlkball bakı· 
landığ'l s6ylenmcktedlr. bir nefret uyandıracaktır. I b'I' b' "hf ldir mındtın mllhfln olnC'a'lctıı'. 

ıp zağreb siyasi mabfıllerl Bulgnr'ls· mlz )ar asker bir millcttır. savı a 1 ır ır 1 ıma • 
unın Uçtu pakta lltıhalunı hAdlsele· ~ mj~ duY8ularından uzak bir Fakat bu söylediklerimiz nıha. 
rln tabb bir inkişafı olarak kabul e- kert lı'k taııavvur edilemez, hal- yet aklın gösterdiği yoldur. Dün· 

as er ı . · y 1 1 · · ki · · · t k • t diyorlar. k rtarmak ıçın unan ı an ya iolcruun a ın ızını • ıp e • 
zaırel>dekl lngillz koruıol~sıu.;u· Y•t da~ vurmak gibi kahb~ce bir mokten uıak olduğunu da her 

nun lktı adi işler ~efı Avkans ınt Unu· har aket bizzal Alman milletini ve zaman, her iş.te hesaba katıma~ 
ki tngflizlerln 1 amc g are .v d' k . d 

rosıa\'Yada 1 1 d Al an ordusunu ıgrcn ırccc tır. liıızım ır. 
ıerfnln sayılı olduğunu söy emes e- Z.:en böyle bır h!rckct. İtalyan Abmel Emin YALMAN 
nn bir tesir yap~lır. 

General Frankonun Görütmeleri 
Madrid, 2 (A.A.) - General 

Franko, bir çok general ve ;yiik· 
ıek rütbeli subayları, barekili. 
ali mohkcme reisini 'c mılli mU
§a.virlerdcn buılarını kabul ct
mittir. 

Belgrat, 2 (.ı\.A.) - D. N. B. Alo 
jnnsı bildiriyor: 

BU)'Uk Brlüı.nya Harlcıye Nuın 

Eden'ln Ankaraya yaptığı seyahat 
hakkında Vreme gazeteal diyor ki: 

lyl haber alan bir kaynaktan öf
renlldltlno göre, Edenin Anltaraya 
yaptığı seyahatin hakiki heden, ~ 
sırla Türkiye arasında karadan lrtt· 
batı teelıı etmek için Surıyenln ln
gllız kuwetrerl tnra!ından lfl'RHne 
mUsalt siyası bir :r:cmln hazırlamak
tır. 

Fllhakıka, lngtltcre böyle bir haıo 
reketln tahakkukundan evvel TUr· 
klyenln mı.ıvafakallnl almak !Uzumu· 
nıı hiasctmlşllr. lngıltere. Suriyeyi 
kurtarmak ve harpten sonra. da Ttll'
klyeye vcrm ğı vaadederek bu mu
vafakati istihsal et.mek istemektedir. 
Bu husustaki mUşkUIAtın henüz hal• 
le<fllmemesiM sebep mUzakereler _. 
nasında Türklerin tnglltereden tahrl• 
r1 kati bir taahhUl 1stemeal ve hi.· 
dlsenln Franuda doturacağt aklalerl 
hesaba katan lngılterenln de ise bU 
tarzda bir tanhhUltcn cekinmealdlr. 

Yunanistanda 
Zelzele 

(Rafı 1 lnclde) .;. 

i§lerinı hizzat idare edecektir. 
Zelzele. Volos'da ve Tırbala

da da hi•cdilmi~tır. Bu tebarlcr• 
do hasar vukua gelmemit~ir. 

Atına. 2 (A.A.) - Reuter-ı 
Buraya gelen yolcuların vndiii 
mal6mata ıröre, cumarteei eabe· 
hı vukua ıelen zelule, tehrin ev
lerinden yüzde 40 ını tahr.ip et• 
m~tir. T clcf atın miktarı henüz 
malum deaildir, fakat pinin 28 
bin ki ilik nüfusunun büyük bir 
kısmı }!Urtsuz kalmış ve ıolcakla• 
ra çıkmııtır. Lariııa poltabanui 
harap olduğundan, oehirle bUtün 
telgraf muhaberatı durmuttur. 
Fakat Voloa'a gelen yolcular, I 
Larüıanın bü~ ük meydanında bır 
çok otellerin harap olduiunu ifa· 
de ctmit)erdır. 

Atin• rHathaneai, zelzelenin 
merkeziııin Laritı. nın timali aar
bMıinde bulunduğunu bildirmek• 
tedır. 

HUk~met, :zelzele mıntakaaına 
derhal yardım söndcrilmeainl 
omrctmi:ı;tir. 
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Şark S ~nemasında 
Mu\•a!faklyetll filmler. ~ARK (Ea 

ıu Ekler> sinemasında biribirlni ta· 
kip etmektedir. latanbulda mütema· 
diyen sinemayı doldurarak gösterilen 
hakiki bir ~eser ARAB~ 
KIZI DUSY AŞKA, ve şimdi kendine 
mOnhasır huawılyeU ile halkı zevk 
ve nete içinde bırakan çapkın yıldız 
Jenny Yu~o'nun oynadığı NANET 
den sonra, sinemanın faal müdUriye_ 
t1 blse m•ur vazn sahne TOUR· 
JANSKY'nln nefis bir eeert olan 
tJZAJUAf}AN MELODt filmini gös 
t.receflni bıldlrmektedlr. Sinema 
anatinln yeni bir bulufu olan UZAK 
L&fAN MELODt mevzuu dünyanın 
tlc Jutasmda: Avrupa Afrika ve A· 
merikad& geçmektedir. Muhavereleri 
de Jwımen Fransızca ve kısmen lngl· 
llmee ve Almanca olmak itibarile ta· 
mamen orijinal bir yenilik vtıcude 

Somer Bank 
lıtanbul Şubesi Müdürlüğünden : 

Şubemiz için bayan btr memur ve bir de ilerde vuku bulacak mtln· 
hale tayin ve tavsif edilmek üzere bayan memur namzedi alınacaktır. 
Bunlar 8W No. lu Bankalar baremi kanunu hükümleri dahtltnde mU· 
sabaka tmUbanma tA.bi tutulacaklar.dır. 

tmtibanda muvaffak olup tavzif edilecek memura yukarda yazılı 
kanunda gikltertlen 9 uncu dereceye kadar maaş verilecektir. 

Haiz olacakları evsaf IJUnlardır: 

1 - Aagarl Jlae mezunu olmak, 

2 - HUsnO hal aabit>i bulunmak. 

3 - DakWoerafl bilmek, 

4 - T&fl 80 dan fazla olmamak. 

İmtuıanda ayni dereceyi alanlar arumda ecnebi llııanmı bilenler, 
Teya )'Übek mektep mezunu olaplar tercih olunur. 

tmtihaft 8 mart 941 tarihine mOsaclif perfelllbe gilntl aut H te 
Galatada BOmer Bank latanbul fUbeainde yapılacaktır. 

Taliplerin ntıtu. teskeresi, tahs1l ve lıimıet veetkalartle blrllkte en 
&'et; lmtthaıı gilntl aaat 12 ye kadar fUbemls muh&berat fefltttne mil· 
racaat eylemeleri. 

pttrmlftlr. Çok genif bir tellkki De ı;::;::::======================::t 

:.t'!::n:~~ s~:u:';!!!N ::1: ( lstanllul Kamatanhgı Satınalma Kornisyonu!I ~1!1 1 
8fk ve heyecanlı bir duygu kadrosu Bellerine tabmlnen elli Ura fiyat konulan 100 adet komple tevhit 
lcinde geçmektedir. Bu, ayni zaman· aemert 4.8.Hl ıtınO aaat ıı,.so da pazarlıkJ& eatın almacaktır. Mubam· 
4a çok heyecanlı blr dramdır. mm 1Mldel1 &000 lira olup kaU teminatı 750 liradır. Şartnamesı her l1ln 

TourJanaJry, itina ile vUcude getir_ JromtQOru1& &i'rOlebtUr. lateklilertn belli g1ln ve aaatte Fındıklıda atın 
dllt bu tJlmi için mümessil olarak alma komı.,onuna plmeleri. (1497) 
Al bllyUk yıldızı: Muhteıtem bir çeb· * 
ı..a olmı bUyGk artıat Brtcttte Bor- ~ clU, mlkdar ve muhammen ffyaUan yazdı dört kalem 
_, ile • bt11Uk tumlerin emea18lz maı.me 7/3/Ml ıtıntı 11aat 11 de pazarlıkla satın almacaktır. fj&rtna· 
~ WWy Blrgel'i ~· melli hC" gQn Jcoml8yond& g&1llebllir. Bunların her biri ayn ayn talip-
~ bu Od emaaJatz yddmn un· lere de ihale edDebllir. lateklllerJn belli gl1n ve saatte Fındıklıda aatınal· 

at lmdntlerile, Uaklaf&n Melodi bt· ma Jcomıa,onuna plmeıert. (1495) 
-. • btlytlk f&lrlerin tab&yytll et· 
tlldst 1ıOJOk ve nesih bir qkm bil· 
tDıl ..ıhalannı tekmil can1ılıll ile 
atetermekteclir. 

J'Undn Nevyork barlarmda geçen 
Jmım)annd& Brigttte Horneyle Wll _ 
17 Btrnlln g&stercllkleri aan'at pek 
lııOJllltttlr. 

.oUl1ka çaılertnde seçen Jumn, in· 
iDi ~ titretmektedir. 

BOb•sr• Tomula Barbar&nm tay
JU*le 1"11unduklan esnada. yapyal· 
ma 80MUS 8llbr&da geçirdikleri ma· 
e.n. ..,UCU. berinde llihlrklr bir 
t.lı' 1ılraJCmaktadır. 

Jle.terih olun ... Bu dram, sonun· 
• p fena bltmlyecektlr. Buan, 
Ja9ptta 171 bqlJJ&n f9Yler facia De 
ldllaJetlendill gibi. facia De b&flı· 
ıan f171er 4• iyi bltebillr. Buan da 
tmamn ufak blr batuı, sonunda 
... bayatı, uadett için tamir o. 
lmamu ve 8mr0ntln sonuna kadar 
..ı edilecek netk:el•e Mbep olur ... 

1JZAID,.AfAN MELODi. alil bir 
..ı, ld8 ve heyecan zevkl içinde 
,..atacak tumıerclen biridir. 

•tlnMClen evYfl. bu tllmde meY· 

eat Od netle ve unul'ulmu f&riuYı: 
Ancak Mnl MVIJorum ve HD, arz 
... inde benim aaadetlmsin aöyleme
._ pçmlJ91bn. 

Cl..a MUulan Mallam. F. Kati Te. 

Keçeli belleme 
Saplı yutar b&flılt 
Ztncir yular sapı 
ÇuJ ı. :ıxı.ıo eb0

adında 

Adet 
750 

1000 
1000 
1000 

* 

L. Kr. 
2250 00 
3500 00 
1700 00 
7000 00 

L. Kr. 
337 tiO 
525 00 
255 00 
1060 00 

Beher klloeuna 'T5 kurııf fiyat tahmin edilen on ton karaman ko-
yua eU 8.3.941 gtlnQ saat ıı de pazarlıkla aatm alınacaktır. Şartnamesi 
her gtln komlayonda görWebllir. Muhammen bedeli 7500 Ura olup kaU 
teminatı 1125 liradır. latekltlertn belli gün ve saatte Fmdlklıd& satın 
alma komJ.llyonana gelmeleri. (1574) 

* Derinceden Sirkeciye 1973 ton arpa, ıu ton yulaf denlZ vultasue 
l&flttınl&e&Jrtır. Bu ifin beher tonun& tahminen iki lira fiyat konulmut
tur. Şartnamelli b_. gl1n komisyonda görWebllir: lateklllertn 5 mart 
Hl gtlnO nat 11 de Fmdıklıda aatın alma komlayonuna gelmeleri. 1575 

* Bellerine M ku~ fiyat tahmin edilen nOGO adet k&f&ll numune-
sine_. 8/3/941 gilntl aaat 11 de pazarlıkJ& eatm alınacaktır. Ntııııu· 
n..t her liln komilı:yonda görWebilir. Muhammen bedeli 12100 Un. olup 
ka.tı teminatı 1815 Un.dır. lateklllerin belli gün ve saatte Fmdılclıda 

1&tmahna komteyonuna gebnelerL (H93) 

* AflC1da clM, mlkdar ve tahmin fiyaUarı göetertlen malseme 8/3/941 
gtlnQ saat 10 da puarlıkla aatm alınacaktır. Şartnameei her ctın komJa· 

)IGnda gOrtllebtlir • .tatekUlerin belli gl1n ve saatte FındıklJda aatınalma 
komisyonuna se1me1erı. (1494 > 
a.a Jllkdan Jlab. il. Kati!'-. 

ı.. Kr. 
1086.00 

270.00 
a.oo 

lllabnumu 
K9çe • 

Kilo 
2000 
ııoo 

20 

L. Kr. 
7300.00 
1800.00 

280.00 
8.00 

80 metre ıeo.oo 

* 
ı.oo 

M.00 

~ cins Ye ml1cdarlln yasılı laf• maddeleri 10.3.941 gtlntl bia-
larnida yasılı u.aUerde puarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi h•.r 
gQn komtayonda eörWebllir. lateklUerJn belli gQn ve aaatlerde l'lndık· 
lata utınalına kom!Q'onuna gelmeleri. 1593 

mikdarı Kuh. Bel. K&t1 te. P.-ıiık 8. 
Cln81 kilo L. K. L. K. saat dakika 

1 Tolurt 
8lt 

IOOO 
lllOO 

.17JO 
1800 

10 ao 
11 

....... ...... 1 - Kitap dol&1ıl 
1 - T_. biten :y8flllik - Nota • 
'hllta bilme 3 - UtıencHtt aman 

- tı*U'&n bb' llet • Hacca gidilen 
,. ' - TamamUe 5 - Bir ba;yvaıı 
• 1.-.t 1 - Ney çalan• Neli edatı 
7 - Cevu verillnif - Pu a - Şid· 
dlU1 • Rulr 10 - Kımdakl 'bl11Uk 
_..., • ~ 11 - Baba • YO.O
•llıln bir Jmmı • Nida 

T-b'ttH Afellp: 1 - ÖkaOrilk 
...... t - Çama.fırları dtmelt· 
.... 1DallMla dmltr • Bcnebller 8 -
J>lll1a1a aldlrlf etmiyen 4 - Kah· 
.ı • 8eD1111& (L) ,pıtnce çtnp'ak 

·-... QatGne • Ddyet • Doyni&mq 
• - Deln • Bapt dettJ 7 - Bir 
..,.. • Bir ça1sı a - Genifllk -
Al* t - Brllek lmnl • Seme ve çi· 
t* fidanı 10 - Beyaz • Bu • Sual 
eılıatı 11 Patron - Kah 

••&O BVLJIAc:ıANJN BAU.l 
............ 1 - 8undurma • Ek 

1 Allılrl FUribllr Satınalnıa KomiSJllU llblan 1 

Jlubtellf eb'atta 17 kalem cem'an 1120 11 a kereate alınacaktır. 
Tallmla edilen bedeU c&IOICb Ura olan muhtelif eb'atta 17 kalem cem'an 
:'.UO 11 3 çam ur.te 8 mart 941 cmnartesı g11n0 uat 12 de Ankarada 
aüert falıdlr&Jar atmalma komiQonunda pa.-rlıkla lh&le edtlecektlr.flk 
temmatı 3IOI lir& olnp '8l'tn&melli c2>llra c8b kurut mukabilinde ko
miqondan verilir. hteklilertn 2490 sayılı kanunun 2 ve a tlncQ madde_ 
lertndekl veu.lld hblU ve bu lfle al&.kadar tQcca.rd&n olduldann& dair 
tanıt odlım vedralile maktr g11n .,. aaatte komJ8yonda bulunmaları. 

(USll) 

• Komllyoı)d& m~ nibnuneslne göre 5 kalem sarac maıseın.ı alı· 
nacaktır. Tahmin edilen bedeli c19GO> ltra olan meYCUt nOmuneline p 
re 1:ıeıt kalem muhtelif aaractye malsemeai 4 mart 941 &ah gtbıQ 11&&t 
15 te Ankar&da Aakerl falırikalar eatın alma komlııyonunda puarlikla 
l&tm almacakt'lr. tik teminatı ue,25 liradır. latekltlerin o l1ln .. l&&t
te 1umll810nd& 1"dunmalan. (1518) 

* JCcmla1onda mevcut ntımuneetne glh'e c1200> adet kantarma ve 
c2&00> lldet Yidalı halka almacaktır. 

Taıımm eiU1en bedeli l 7M Ura olan komlayonda mevcut ntbnune
atne stıre 1200 adet kantarma ve 2500 adet vidalı halka 4 mart Hl alı 
sana ..ı 11 da Ankar&da ukert fabrikalar eatın alma lcomlııyonunca 
Jl'll&l'llkla •tm almacakır. tık teminatı c131.25> llra4ır. lateklllertn o 
sOn ve l&att. kom!Q'onda bulunmalan. (1512) •-mu - Baadet a - ltuh -~ 

' - On • Kel 15 - 'l'D) • Kakbu1 e - Aa1an • Arma 1 - Un • Oy· ------------------------

~ ~ r::: ::... ... ..; ."'=.:.:ı:~ 1 Deııiz Levuım Satınalma Komisyınu ilanları 1 
T 7 7 ~: 1 - 11ureta 10 adet tek DGı'6ı 

• .&a t - tnu • o.anuı 8 - Nub 20 c I>llt1Dn 
• TwlE 4 - Zırtl 5 - Usanmak '° c Çmsırak 
• .. 1 - lt&J' • An • Ana 7 - Jla,. 200 c AmpQl '*. Oan • - Ada ... ,. .. ıı:ı. - 170 c 8por\ 
mu aJr 10 - St. lllmecrJc ıı - 170 c Komldat&' 
AJıım. UOO metre NaJrll 

Tulrand& clM n miktarı ,...ıı maıs.nentn her blr kalemi •Jl'I a,n 
4/JlartjHl &ah stntı uat 15 den Jtlbaren paarlıkla alınacaktır. 

.... -Zıt • 11 

· !aekUlerbl belli sUn ve aatte komlayona mUracaatıarı. clHI> 

* 
16.000 metn erat lf b&fdık 1nımqı 
15.000 ...... c c c 
ı.ooo metı. ıs • c 

Tabmln bedell 
Lira ıcr. 

211&0.00 

72:50.00 
'1250.00 

!Ut teminatı 
Lira Kr. 

1m • 
6'3 75 
IH3 715 

..., 86250.00 2711 '71 
ı - Yabnll& obW ve mDalan De talmdn edilen bedel! ve ilk teminat

... ,_.. 9g 1ml•le cam•aa U.000 matn erat lfbqdık kumqm L Kart 
N1 OU'ı h atatl .. t ıuo da paarlı'kla ekalltmell ~· 

l llflık • ~ Aı'* t -~ stınnek " aJmak wttyenlerin her sin .. puarlrla 
lfUrAk edeeeklertn r belli stın .. saatte yukarda h1salannda pı.wuen 

M10 • D. .,._ Dk tem•nat maldılk ~ meldnplarlle kanunun Jateı11ti ~ ..aka• -----... ---·ı 1u1& .. ~....,... ~ ~ 

VATAN s. s. 141 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Z.U No. Yeri KıymeU 

2189 EırıtnönU, Bllytlkçar- 101.- Dllkkln 

'' Kazazlar orta so-
ıs,75 m 

kak eski, yeni 5 pat· 
ta 8, ada 2782, parıel 
22 

2191 EminönU, Beyaat mah 90.- Dtikkln 1 M2 
büyilk çarşı eakicller 
sok. eski, yeni 4, Taj 
4, pafta Hl, ada 28U 
parsel 22 

2192 Eminönü bllyilk Ç&l'fl 278.- Dtlkkirun 8/80 5,25 K2 
Kalpakçılar bqı cad. • bJııaeel 

Yeni c;&l"fı kapı ao-
kak eski, yeni 179, 
taj 179, pafta 8, ada. 
254, parsel 97 

2193 Eminönü, BUyOk çartz 23.- DWckAnın 1/4 6,25 K2 

Gelincik Sok. eski, hlıılleel 
yeni 22, pafta 141. 
ada 2793, parsel 10 

2238 EminönU, Dayehatun 
maıh. yeni Çakmakçı
lar yoku.,u bUyilk :re· 
ni han ikinci kat elkl 

215.- Klctr odanın 
1/2 h;fuesl 

43 

59 yeni M, pafta 87, 
ada 259 

2239 Beyoflu Bmblll mah. 409.- KAgtr evin 
1/4,hiuelli Turna cad. eak1 78, ye 

ni 82, t&J 82, pafta 41, 
ada 585, panel 6 

2241 Eminönü, Ru.tempq;ı 
malı. Canbu hanı 

cad. eakl ıı. yeni 38, 
taj 38 ada 387, par
sel 57 

397 Ktclr dtıkk&- 30 K2 
nm IT9680/ 
193G380 hlueal 

2245 Beyoğlu, Blllblll mah. 42.- Ana 34,75 X2 
Dereotu sok. eski 32 
mükerrer 32 müker-
rer, yeni 53 • M p.\f· 
ta 43, ada 5815, par• 
sel 28 

2247 Beyoğlu Blllblll mah. 50.- Ara& 49,50 Jıl2 
Kavuncu Huan aok. 
eaki 12 :yeni 4 petta 
43, ada MO panel a 

mı EmlnönO Tahtakale 102.- Kilir ma}u& 17 Jıl2 
malı. Balkapam Sok. 
Balkapam han Ost kat 
eski yeni 18 pafta 
125, ada 285 

22S5 EminönQ Şeyh Xeh· 225.- JCAclr iki odanın 

2257 

2211 

2298 

met GeylAnl mah. Kö- 1/80 lllalleel 
mürcQ sok. Şapçı ha-
nı derunu yeni 8-8, 
taJ 6-8 

EminönO Şeyh Keh 984 
met Geyllni mah. ee-

JCAclr dtlkkA 
nm 108/H40 
lliuelli ki Bahçekapı iakele· 

Jeei caddesi yeni yalı 
kötkü caddesi, Şapçı 

hanı altında eski 19 
yeni 51 pafta 18, ada 
408 panel 22 

EmlnönU Şeyh Geyll· 8S9{.- .AhMP v~ M· ıJ.9 Ha 
nJ Ferhat maho. Mey· gır dllk.kA.nlann 
hane ve Yalcd&r 8CJo 4~15120 blue-
kak •ki 23-40, yeni at. (219 metre 
39-46, taj 48·4f..48 murabbaı dahilin• 
50-39-46/2 pafta 84, 
ada 437 parsel 13 

Eminönü Şeyh :Meh· 
met Ceyltnl m&b. Kö
mtırcQ Sokak Şapçı 

bani alt kat No. S. 
taj 8, ada 40I, par· 
sel 9 

de bet dtlkk&n ve 
blr depo vardır.) 

3M.- Kagir dllllkA· '4,50 JO 
nm 8/to blallel1 

, 

JCnılnönO KOçllkpuar 110.- Areanm 3/4 73,50112 
Demirtq malı. •ki ııı..ı 
Kepekçi yeni Kepekçl 
Sinan aokak Hatap 
kapım yokufunda es-
ki 17, :yeni 1-3, petta 
94, ada 489, panel 2 

EmlnönO Dem1rtat 
malı. eekt.. Teni kan· 
tarcııar caddesi eski 
53-65 yeni 21, ısı. ısa. 
M taj. 158, 155, 157 petta 
94. ada ·'71, parael 4t 

Emlnöntı. KapalıQarfl 

eaki Perdahçı han IOk 
:yeni perdahcdar cad-
de9t No. 18, taJ 13. 
patta 8, ada 2753. par 
sel 1L 

'143.- Olalı ...., ff,50 M2 
dDkklnın 21/24 
hJ-1 (Bllen 
Jkl clWck&nl ba-
vt bir katli ba-
nedir.) 

200,- OOkklnm 11' 14,23 ıa 
Jaı-i 

• 
EmJnönO, Sllleymanl· ~ DUkJıtnm 1/8 t5 112 
ye mah. Dmcmecller b1ıılMl 

sokak eski, :yeni 21, 
taj 21, pafta 91. ada 
877, parııel 41. 
JJmtn6nil, Tahtakale 
malı, Usunça1'91 cad. 
eski ıu. ;yeni 240 taJ 
240 pafta 114, ada 
219, panel 25 

212,- Ahfap dttkld.- 83 
nm to/118 

~ 

pnln&lQ, JlahmUt- am,- Takriben 
,.... BD1Gk Qorapal Odam, 10/12 61 112 
han alt kat, eski -. lıl8leel 
yeni 19, taJ 19 pefta 

84, ada 388, panel " 
Beyoltu, AfWl8l1 1470;- Baeala 1/2 Ü 112 
Şerif 111811, AJan& ldllell 
IOk. eül 71 ,.al 15 
pefta 10. ada 402. 
panel 1 
Fatih, xurat ,... aa.- ıı.bcell ...;.ıa 72,IO JO 
malı. AJalaraJ' mek• evin :3148 bllBlll 
tep ııobk eül 2 ,_ 
2/1. taJ 2, pafta 111. 
ada. 1084, paneı a 
Fatuı, l'ener &araççı 
Jılebmet Kah. eald Fe 
ner. yenl Abdtllesel 
P&f& cad. ee1d 81-81-
91, yeni 13-eş.97 pat• 
ta -. ada ıon ,.,... 
ael 8' 
Dnln&dl. DaJ'Ü81Wl 
mala. Kalar .... ban 
alt kat eski. yeni 12 
pafta .. ada 131. ,..... 

..aaı.. 

-- Oda 
11 

30.20 

18,-

4,60 

43,-

81,80 

'19,40 

8,40 

10,-

Bat, Dif, Reale, Grip, Bomatltiı*-"' 
Nevralji, Kuıtlık •e Batla AinJanam Derhal S..

lcablada iti.O. S lıa'8 ııınllllll. TAlllTl.PfNODI ~PfllG. 
HU YElfOF: fUU.U ICUTl'LARt ISRARl.A ISTnl~Z 

Dnlet DelllQGllUI 
l11ıtm181 bt•ım 

3 MARTTAN 1 O 
1 a r t a Kadar 

Muhtelif Hatlara Kalkacak V apurlann lıimr.rl 
Kalkıı Gün ve Saatleri ve Kalkacaklan Rlhhmlar 

.......... 11Mtma - Peqeınbe 12 de (GQn.,_u), Paar 11 
(Ank&I'&), Galata nhtnnmdan 
Not: ' mart 941 8&lı gtlDJdl Kara4eınlS 
tam yapdnuyacaktır. Bu mebeple 1 mart 
pe11embe ıonn kalkacak (Gtln.,.u) 
ramına ut.veten gidlfte Tirebolu n 
nllfte Puar lııkelelerine ~· 

Bartm Dttma - Salı 18 de (An&farta), Cumarte8i ll 
(Çanakkall). Sirkeci nhtnnmdan 

~ t.aı:.,U Pazarıe.t, Ç&rf&Dlba ve cuma -8 da 
ain), Puar 9,50 de (Sua). Galata rdı 
dan. 
NOT: 3 Kart Hl tarth1nclen ltlbaren Oll 
kadar Mudanya battma battada eırt 
!er yapılacaktır. 

llaacl.- 8a11111a Pazartesi, Ç81'f&Dlba, cuma 8,US te 
Galata rıhtmımdan. AJnC& ~ 
cumartesi 20 de (Saadet). Topbane 

tunu.dan. 
20,40 lmros attm. pazar 9 da (Bartın). Tophane nbl:mu:~ 

Ayvalık h&~&ma - Çartamb& 15 te (Buna), oumartelll 11 
(Olgen), Sirkeci nhtanmdan. 

hmlr alra& lattma - Pazar 11 de (lamir). Galata nb.tım:mdll"! 
bmlr anllk ....... - Jtertembe 18 de (Tlrbaa), o.lata nla 

45,- dan. 

198,80 

NOT ı 

Vapar aeferlel'I hlr)rmda ._. t11rl1l malem&t ...... tıalll9 
maraıan yc:.:ı acerıu·~ ötrenllet''ir. 

Gala&a 0., .Meate!!tl - Galata nlatmu, ı.tmeplep 
Umum JIQdilrlJIQ lılua 

altmda. 
GaUa eaı.e ~ - Galata nbtmu, Mmtüa U-

ll'&D Re18Uli blnUI aıtmda 

8b1aıcı1 1911e ~:!il - 8lJ:;ecl. Yolcu aa!.xna. 

ı~ ..... -mml!ll----~ 

22,-

148,IO 

40,-

12,to 

42,40 

'it&,-

194,-

Devlet Demiryollan biııl:ın 
ııutıammen bedelt (2080) Ura olan muhtelif cln8 n ebatta 

maden vtda.11, muhtelif ebatta t köıte b&flı ctva.ta, mubteıllf eı.&t9 
rtnç madeni vtd&ll, muhtelU clM ve ebatta demir ve pirinç alacJ 
Tlrfon vtdan, bakir perçin çiviat ve yaytı rondelalardan m~ 
kalem malseme (14.3.941) cuma ıonn aaat (11) on birde Ha 
da Gar binam d&bllindeki komtayon taratmdan taahhQdOntl ifa 
yen mOteallhldi nam ve luıe&bm& açık ekailtme uaullle utm alntdl .. 

Bu ife girmek lstlyenlerin (151) ltralık muvakbt t.mlnat ~ 
nunun tayin ettıgt veealkle btrllkte ekall1ıme ctıntı aaatme kad9t 
mlayona mtlracaatl&n lbmldır. 

Bu ı.,e aıt prtnameı• ıaımJQondan puum olarak c1a1•nal!PI 

• !da.rece temin edilip mllteahblde ...u.cek 500 ton SU.ter 
f.flenerek mamul halde ldaNye teelimJ lfl 10.3.Hl puartelt sQllO 
15 te puarlıkla ihale edilecektir. Tahmin edilen bedel (158800) 
ll aeklZ bin dokuS ,us Uradır.Puarlık Ankarada idare bln&ll 
de Kalseme daireetnde toplanan lromlqonca J'&lldacakbr. 

Taliplerin &Jlll stln Ye aaatt. teklif ft kanuni Yelllc&larDe 
komiayona mtlracaat etmeleri JUandır. 

Bu "9 alt ..,rtn&mela' ~ tellelltlm ~ .,. 
karada maıseme cl&1re9lndeD ,araıebflir. (1473) 

2.181 Fatıh , Fener. Taht& 101.- .Ana 
mln&l'e malı. eski Tail 
ta minare ca4. J'9ll! 
Hım' çavu' Köprtı 
sok No. 172 mtllcerrer 

2312 EminönG. 11.aJımutpa· 78,- Harap oda 
.- wou han alt kat 
J'enl 11, pdta ..... 
299, panel l50 

36,tı ıa 

13 

2380 11m1ı.ano, KUIDJrapl '81,- JD\1tD 11' idi- JT ,llO Ki 
Şeb8UVar .. ..ıcı .. 
Kil18e, ,.s Babar' ao-
Jtak eül. ıen1 ı. Jld· 
ta '1IS, ada 1 '11, JIU"" 
ael 11 

2411 BeJOllU elkt ... •.- • 1,80 pıtı ,_ ı.a.a ..... 
KIGGk BQır .......... 
u. ,.al .. pdta 14 
ada IOl5, panel 21 

TuUrd& adrelli ve tafıdlAtı yadı pırtmenJruDer ptfln para 
2'18,- acık arttırma uaaıue atıı.caktır. 

ıa.eo 

tb&le 20.8.941 peqeabe stntl aat ondadır. Ktıay.de ......., 
ıen bedel mUkadder lu)'metl pçtllt takdirde taliplerin tmıllllll.., 
ya.cleylrml nblbettnde arttırmalan H mQbtlr lmllananlana 
noterden taadik ettirm.._.. ı•mndn' • 

lateklDerin PO)'._.... nOfm t1as..a ft 9g lat'a ~ 
bildirilen san " aaatte fQbemla .a&k .-vtalne plmelerL 

clll• ~ 

Salılbl .,. Nefl'l1at ıaımro: AIQQ!I' .... JPAJ.MAJ( 

Jh"'dll' T•: VATAN JIA.TBAASI 


