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Lafa Değil, 
liadise~ere 
Bakıyoruz 

Bir tecavüz harbinde reh
b_er akıl değildir, ancak ih
tırastır. 

ltatı: Ahmet Emin YALMAN 

~ ulgaristan bugün ifgal al· 
tında bir memlekettir. Mih· "Bulgaristanın harp 

~~i~ küçük milletler ıçin hazır- • sahası olması harbi, bi-

Almanlar 
Yunan 

Hududuna 
Dayandılar .• 

Sağ Cenah 
Menlikte, 

Sol Cenah 
Mustafa paşada! 

. lgı nıahkum gömleğini gıy· - ıaa beri mlh,erln eUne g-eçrnemesı için çok çalış- ıe bir adım daha yakla~-
~~tir. istiklali bahasına blle ol&a tngilterenill bir bll(Uk yı n mühimlerinden biri ki, Kösten<"ededlr 'e ~ Londra, 3 (A.A.) - Müsta• 
~ek .. "d"l kumara daim•§ tığı Bumen petrol depolart:n bombardıman edUmek tehlikesine maruzdur tırmıştır. kil Fransız ajansı bildiriyor: 

h:~"arını ~~~: Aıman taıibıne ıdmdl ııısiJWer tarafın n d "ittifaklarına, taahhüt- AnkaracJan sonra Atınaya gtdf'~k Şimdi Bulgaristanın rnukadde-
Rlarrıı§tır. • . • Romanya a 1 d k 1 T k Yunan Kralı tarafından kabul edilen ratı teayyün etmi§ olduğundan 

"'~ak~lgar hükılmcti ha~ td•!.~~nn:. Romanya erine sa ı o an ür lnrııız Harıcıye Naz.ırı EDEN bütün dikkat tabiatile Alman or· 
-·~ Us gitmesi ihtimalını utud J ki milleti, komşu milletler- dularının cenuba doğru ileri ha· 
re,. aulhc hizmetten. Almanlar an p il şı ar d 1 b•t 1 k Ed y rcketlerinde tutacakları istikamet 
teminat aldığından, ahitlere.~;~- etro an e o up 1 en ere arı• en, unan üzerinde toplanmaktadır. 

;c~ı::~erk~;!ınlc;;~l0:Uaı!~1ba~: Tehdı·t Altında Söndürülüyor ~r;:;.~;; s~gv;~im t~~~: · zel~~~:r~~ab~;~~ b:şhtr::ıa g;.: 0cılerned·w·~d bahsederek ır Kralı J}e kan haberlere gÖre, bazı müfre· 
I_ lgln en 1 or le g•ıb"ı ha'" dı"seler"ın inki• 1 Y 'L d d 
D.:~Çanıak bırakmıya ça ·~~ul: S f S ki d ze er unan nu u unda kain 

1icr taraftan Almanlar~~ )erin Arl.lı /ngiliz aa e z en şafını takio etmektedir... Konuştu dört mevkie gelmiş bulunuyorlar. 
Rllriatanın i,galini. Jng~l~ ··n· J b Ş hi / _ Radyo Gueteai _ Bu mevkiler Zlatograd, Menlik, 

l~~kanlardaki tecavüzlebr!nıdoı·ye b bardımanfBTI fj aren e r er .J Trigard ve Mustafapa§adır. 'Yecck bir tedafüi ted ır om , __________ I Diier bir habere aöre de, Fi-

IÖııtermiye uirafl)'Orlar. Mih- için Yol Zifiı·i Karanlık Bogv aza Yunanlılar "Nihai libeye vannlf olan piyade müf-
Bugü ·· .. z piyua1ında J rezeleri bugün alelicele Türk 

~erin v:uM:Ver devletlerinin~- Açılmı<tlır ! çindedir Zafere Kadar hududu istikametine ahkolun-
lal ve nüfuzu altına dü,enlerın • M mutlardır. 
'°erdikleri .özlerin Jurrneti sıfır- <Balkanlara harbi kimin getirdiği ayn Yunan huduc;tunda i gal edilen 
dır. Almanların ve lt.aly~nlann_ d dır Mihver, Jngtıtereye Harbedecegv iz!'' mevkiler içinde en ehemmiyetli-
tittiğw· l tılnııt a!ııtlerın kır mb er::ny:r1e:de vurmak istiyor. Bu· ıi Menhk'dir. Çünkü bu mevki 

ı yo. yır Sö" denilen aş ıııeuerı ateşe at- D6k01du-' D l R l b Pıntılanle doludur. z "d nun için m~um m • upc oğazında kaindir. Motör. 
feyi., kendilerini yarın için .iptı ~- klan çekinmlYOr: • ıyor ar lü tümenler için Bulgaristandan 
d"- b wlayıp b--ı..alarına emnı· ınaBulgar Ba•vekUl Filof, Sobranya- y . t k .. 

""' ag mga .., AUna, s (A.A.) - 1nglltero Ha· unanıa ana geçme ıçın en az 
"•t Ve"'"' _.ı_ : "·~re kullanmıyo. r- da s"vledilf>J bir nutukta Bulgnrlstak- f 1 1 b d ı S f 
,,... •&••CA - v o T k D rtclyc Nazın Eden, bir kaç giln A· ena o an yo urası ır. l§te, o • 
1... B kop·· ru··yü seçerken ı~e • devleUerlc h~ geçinme .. 0nanmaSl 'd Al k l d -.. una. k ,a_• va· nm konıfU ö 1 ıott ur tlnada knlncnktır. ya an geçen man ıta arı er_ 
""wıya:!bı"l_,.-1- mııvak at 1;11r ar-•.,ında olduğunu s yem .,..ır. h l b t .. h . 1 d" ,,._ ,,,_c:A ,. ,._. ğu Eden, dUn Kral Jorj tarafından a ' uraya cvcccu etmıo er ır. 

•ıta gÖÜie bakıyorla~.. • ,suıgarı~tanın bu emelde oldu Çanakkalede kabul edildikten sonra Başvekil Ko- Bununla beraber bu mevsimde 
Bu cihetle bizim açın lafa de· doğrtı olabıllr. rlzlslc görllşmUştUr. yollar çok fena olduğundan ve 

" 1 b kmak zaruret! • tt B 1 . k 1 d h Ril, hidiıe ere a hareketi ken- "Fakat bu vazıye e, U • Londra, 3 (A.A.) _ Reuter Korlzls tarafından gugUn Eden şe- crıycn ar ar ça•mur cryası a-

Almanyanın Rulgarfııtana ~Jrnesl 

üzerine de İngiltere ile halile de\ am 
edeceği teyit oollen Yunanlstanın 

hllkUnıdım M. Yoıwt il 
Vardır. Aıım-nların k 00 un· • ki h p · n ını diplomatik muhabiri rcflne bir öğle ziyafeti verilecektir. line geldiğinden, Almanl,arın Yu· 
di ••zlerile deiil. anca K d" garıstan topra arının ar Büyük bonıbardımanlara hazırlan- aıa s n Ak,,am İngiltere clçlllgtndc de bir zl· nanistanı istiladan evvel Yuna-~ı------------

80 ·"L-'icl uiray.büir: en 
1 

h • h • • d bulunm• makta olduım bildirilen Romanyamn yazıyor: • d f h h k • • ıt ıurla talWU. • k ,.,Jannda bula- sa nesı arıcın e .. - _,, "~. A'NTONESKU B. Eden· in orta Şarkta. t.am za. yafet vardır. mıtan il in isa asıl etme üze- 1ng1 ere 
ınenfaatlerı ve a L f •• ku'"n olur? T-" d b l k d Atı"nada Mu··-ı--ıer Devun re korkutrnıya te .. ebbüs etmesi 
bil -L-Lleri muka~e •• Si nası mum manın a u unması en ısıne son ~...... \' 

- d Alman B 1 h d" 1 d d w b"" ·· Ed" beklenilebilir. Ayni zamanda AL Menfaat ıbakımın ıın k "Şimdi lngilizler için U - Bükreş, 3 (A.A.) - Ste- ı~c er. en oga.n utun mcse- ıyor y l .. . d d 
yayılma iştihuana hudut yo ~u.r. • '.J:f ı... • • 1_.. •• • .J::_ le er1 ycnndc tetkık fırsatını ver· Atlna, 4 {A.A.) - Eden, rcsmı ~~~ ~~.1 avyaduze~ı~ eX e Bı ılın;:ar'ır4-~nla 
Bütün i~ bir hedefe varmak ıç.ın go.r~ımen.w erıprıru.-ıopru- ~ ...... 1JSl9111JW .................... n. ~ ~~öt.Ul... e cce,.tır. U· ~-,.. ....... "'" 

fodilın- J&zmı ı•l•• _..ıu.. ferini naltif va..tarannı ve ıamdanberi saat 20,30 dan Boiadara mayin döldilmeai. dısını tngııız ve Yun n mıııt mart- .-,.ı.~a n~k ~ar YP.bıette ,,. 
•ar • d ı· enfaate • 1 h ıL d lan ııöyllycrek bUyUk bir tczahOratıa tecenut etmıt b~ .halde b_ulun· Mu·· na se '-et·ı n ,· 
o i._,in tcmın e ece ı olrnmadığln· ı Romanya petro aV%asını sabah saat 6,30 a Ka ar Türk filoeanun Çanakkaleye mu- ka-ııamıştır. maktadır. Bu tazyıkın hedefı Yu- D 

b" bedel olup t k • • ki •· d'. ··ı · b v..alah, Türkiye hükumeti tara- . .., 1 d ·· ı·· --'- ·ı ih k 
Uygun ır bombardıman e me ıçın 1§1 arın son uru mesıne aı fından her türlü ihtimale kartı ha- öğrenildiğine göre Edenin Yunan goa avyayı a uç u ycuı.ta ı t a K • 
dadır. b .. c I I t l rlcallle dOn akşam ~ıışladığı görtlf· ettirer~~ ~elinİğe inmek üzere esıyor' 

Mukaven)ete gelince ugun. yol açı mıştır. anmıı ır. :zırlaklan inkitaf ettirmek için a J• meler gC'Ce yarısından sonraya kadar daha ıyı bır yol olan Vardar va- • 
ita.dar Almanların tuttuğu Y?l~ C'Harbln Balkanlara yayılması, Lehte Rey Verenler Bir nan iki tedbirdir. Türkiye, bilhaı- devam dmlş ve bugün öğleden son- diaini elde etmektir. 

her m--lcketin istikla. l azm~nı bazı ""~'kan devleUerl için felAket- Mıilyondan Fazla İm.lf aa tehlike daha yakın bir bal al· 
...... · kemır- D<M ııı tıerlnl ra· ı dıktan sonra tamamile tetikte dur. ra tekrar başlamıştır. İngiliz lmpara 

Ve beka scvıgisini ıçten ıçe . ur Mihver, Balkan m e Bükrttı. 8 (A.A.) - Antoneııka maktadır. torluk cıknnı harbiye reisi General 
dikten sonra oraya zabmetsızcc hat bırakmamıştır. uzun aenel;1 htlklDnetlnln sı~-..eıı hakkında ,... sır John Dili, glkll~elerde h&ıır bu· 
aokulmaktır. Rornanyada ~:;ın harplerle geçiren Balkan devletli 'ı pılan plebisitin birinci sünü elde e· Alman inioi kar§ısında Yuna· ıunmu9tur. 
çılgınlığından ve Demir . "f :~ bundan uzak kalmak için çalıştı ar. dilen netice şudur: 1,183,050 ki~ niatanın hareketine gelince, bunun ============= 
hzıarın suç ortakhğlnd-:n ~tı :ol· " Almanya, doğrudan lehte. 1,315 kt,ı de aleyhte rey \er- püruzsüz ve tam vekarlı olduğu- A m erı·kalılar 
ederek arka kapıdan ıçe t I it t mlştlr. nu söylemek kafidir. 
tttuılardır Bulgar~nda gaze e· doğruya ngi ereye aarru- ==========:==:= 
lcri satın .alarak. Bulga~lann~İİ~- •cesaret edemiyor. lıte yor. lngilterenin zayıf nok- Almanya Bize Allına 
t~ İ§tihalarını Yd !~~ zcmi- bunun içindir ki, harbi baı· ı talarını arıyor. a 
barak uzun zaman • k eti ki tm k "sti (RadTo Gazete.lndell) s ld k Bog~ uldular 
ili hazırlamıılar, . mu anv~~yet ka yerlere na e e 1 • a ırma 
~d•nı adım gevtctmlfler, = ı ı • 

llrg1uzıer Din 
Ya101.,a91ad a 

liJTdddar 
Belgrat, 3 (A.A.) - Ste

fani: Bir çok lngiliı tebaası 
ile Polonyalı ve Çekoslovak

yalı siyasi mülteciler Yugos

lavyadan ayrıldılar. 

dır. 

Yu~an el 111 i erk 
da Sofyadan aynim •çe~u:ı":~m:~;:d~~.Y~:;: Okuyucularımızdan Bir Rıca istemiyormuş! Mevcut: .. 22 Milyq.r 

dır) Karıılarında ikı yo d k h 200 Milyon Dolar 1 
Birincisi Bu~ariatanda unn• Berlin, 3 (A.A.) - Bir u-

GONON SES 1 
v l y · tan aruuı· d'I • d auai muhabir bildiriyor: 

e talya ile una.ıua bulu- Gayr·ımeşru Rekabete Karşı Ken ı erın en .. da sulh yolu ile ıa-vua •• ut~a -iita· Propqanda neaaretmın mat· 
fil b ..... buat _...i tefi, Alman.yanın 

:::\~r%:r.~~rda 1 ır h iş Beraberliği Dileyoruz . . Tiirkiyeye kartı tecaviiz niyetleri 
İk;.. · · d buralarda bir arp 0 .x. L-.-.;ıa ı Rakip bir pzetenm ıa)'l'lllMt" olmadıiuu .öylemit ve Alman -

... cıaı e ak fU ~erde· « -. ..,..- ı . · Türk 1.ünuebetJerinin iyilijini 
Ccpheei ~urmayı 8" ~.:__~r teea· diy. bir yaza ~ 1 ru rekabetine alet olan mUveua· hatırla-.. -. Neticede demiftir 
"'cya bu . ..ınelLe ,,,antı llllJdb ..;eki psete .. bclla· 1 ıerin isimlerini ve vazife ,ördük· ... .._. 

\u~~re ısc:çmcbk.... f ,ihtimali bam sem~ bir rekabetin ı leri semtleri b~. bildirme1!~~ ki: cTürkiyeain siditini tasvip et
~~~ çoktan en enad. kendi· ~ ~uk)anıll ve (V~tan) 1 ve bizden tam.~ lf beraberlııını mek veya etmemek bize düt· 
~nünde tutarak ken 1 d ~-~·l•n istemedikleri p- ~ıirgememeJennı okuyuculanmlL 

Ncvyork, 3 (A.A.) - Tass: 
ABllOCıcted Prcsa'e göre, son gUn· 

terde ve Nevyorlctan Knoks kaleetne 
sekiz buçuk milyar dolarlık altın 

naldedllmlftlr. Burada motörlU bir 
fırka yeraltı mahzenlerinde saklan· 
makta olan on dört milyar dolar kıJ 
mcylnde altını muhafaza etmektedir. 

Amerika hAlen yirmi iki milyar iki 
yUz milyon dolar kıymetinde altına 
maliktir. 

Büyük 
Sükunumuzun 
Sebepleri 

Yazan: 
~~· · l d k. bun an oku,........-: _na -·-+uklannı 1 !1--=- mea.» ı ıyicc hazır a ı . jzi -~.J....ı" bırakıp a&•oor dan d.-.--. 
'<>tıt• d .. ihtimalle kendı~ . ~· -::::~~=========--=======-=-====================== () '-- a. ıyı . b . etunı· ___ ... hlc , _ _. e = r-.. ya.rak biran bile a.sı.ı: ~·~-;·. zamanlill'Va )' • 

UIATNUB) 
&ki müttetlklmlı. Uı,ı Jiindrnberl 

~t llzıltacak değiliz. Dünku sayı- Bu halan son dair obyu-
~ll.da tahlil ettiiimiz Balkan nid~' en ca~1r ...... ı- yaiJnl.18 
fili · t saha· r--
.. ınütarekesi ve emnıye .d. 
"" t:ı • d""' • gı lf• L-•)adl r ·~ri., aklın icap ettır ıgı . d _.,. : edilen asul p: 
ttr, Fakat bir tecavüz harbı~. e Takıp artunaJl11I kaplCI• 

d~ber, hiçbir zaman akıl degil· Gazeteci ap bafka bir P• 
ır auıa (Vatan) dan or Okuyucu 

• ancak ihtıraatır. 1 -te b __ ı..- aaVUfUYb_·--1.ete ıe· 8;:t·· . d d • Ahnan ar _ ıraa•I" u--
1. ... un l" •ura a ır • . . k f rktn• vanP d "- '-• " " ,,une bunun a uv·· ,.,...1• orta r;, ''1'ıuc tecavüz harbine gıraıı··~ ..-
lt~ - } Öy- çinceye kadar Ertm • sabaha ka: le . 'Unda bulunu)"Orlar ~· -"' 1 __ ..L-.l ... Uftur· esı _., Ert-' 
~ lac cenu~ta ikinci bır GCJ'"•e _,._..lın.k iJnkiıu 7.-• 
&.~ırtıalttan 'iıe tedafüi davrla~- dar b • batka ıazete bir•· 
"'ClJt • ] .. e mı- sabah da yane ) lf erine geliyor ıınu r g • a-.Jl· 
or mu) kıp aaVUf111"·.. •• kariin iawul• 
ş· k. h.. Gazete muvezzu, b pse-

diacft~lde ve Balkanlarda wl• c:: ii gueteyi cetiren ye buıunan 
-.. .. L crın bu suallere verecegı . müsavi muamelede IJpa· 

:-O• her v k"tk' .. ku ve temkı· teye f dürüst bir adam o 
ıılrrı~l a ı ı su n "k dura· bitara ve 
tı.k, c .ve daima tetı te ladır. -

~mj;iiaı. :.iifı9.f9P'49 
~ • •• • . Göre Gunun En 
Ajans ve Radyo Gazete sıne . 

1 
. 

.. h. Hadıse erı Mu ım hududuna 1nm1,1ercUr. 
'it Buıgarlateudakl AlJllAD1al' 'Y~tıerl kopmllf •yıtıyo~ 
'1t lng11ız. _ Balpr dlplomsal Dl nıauyacıakl askeri heclenere 
... lııcuızJertn. Balpri9&&D ve Ro _,ırıar ııancıtıruırnUşttır.ıınJ•""rdlr· 

ruaıu, beldeal)'or. somaayada ..,..-- JDCJDleketl terke çe-

"lt l'11pe1avyadald tasUISlfıi'ID ~ eı11,.r• 
'1t l'Aea Au.da _.....,..., 

hudut komtumU&Clar. Bir yıtıa 111&

oera bu hllyük dalpyı hudattaa 
hududa 11Urllkllye 11UrtıkUye nl11a7et 
kapunıza kadar getlrml9ttr. 

ElkAn umumi) enılz bu bldhe31 
inanılmaz bir 80fuklluhlıkla 'e 
eükan ile ka"1ılıyor. 

Bu ııllkanua eebeblnl her ',le) den 
enel mllletbnlr.ln mllatC1111& yarata

hfıacla aramak liumdır. Bllyük 
fertler Clbl, bUJ'ök mUlcUenle de 
mlcade1e 'e tereddüt karardan ev
\ elkt &amaıalantaclır. Ondan i&etil 
arhk h&rblr feyln bo1a1111y&e:'afı 
bir lllubtcı9em 1111kandur. 

Türk mllletl tarihinin hiçbir de\
rlnde kendl'}i bu kadar bir, hu ka· 
dar ku"' ctll, ya,amak hakkının 
tnUdat&a111 için soze alınacak her-

\ hanrt bir muharebeye mlnen, mad
detıen kendini bu kadar hazır hlıı· 
Mtmeml9tlr. Maamallh, büyük SÜ• 

kan ve emnlyetlmlaln ııebelıl yalnız 
her lf'l)1 röze almaktan dotmu~ bir 
feracat Hı fedakArhk du3 guııundan 
lbuet detudlr. Onun akıl 'e man· 
hlmnızla laala edUebUecek ııebeplerl 
de vardır. 

Almanya bpanlUll 6alaclelllr. 
Fakat blalm qparama flmdl79 D
ür ıeoUea kapdardlıa ta=-.ka 

bir huııuııl3etl 'ardır. Bizim kaıu
mır.ın bir 1,..-et, bir iki :ııllAlı tıkır· 
t111 ti&eıtne ardına kadar açılacak 
kapılardan olmadıtını muhakkak 
kt, Almanya da bir.im kadar bili· 
yor. 
~ yalnıs naH t uker rö

r6ıJlle detll. blzhnle bir lperde do
vtı,rnüı Nkl müttefik hat.ıralarUe 

de bUlyor ki, bl7.lm kapınur., önünde 
nıattra arayan kurt oyununun teh
llkeeluıe O) aanabllect"tl bir kapı 

defUdlr. Çünkü o kapının ar'kuında 
bekll)en kurtun tA kendi ldlr. 

Almanya kapımn.dadır, olablllr, 
biz de "-'ka bir macerada kt>ndlle
rtle )"any&na dtMkıtrnüıt bir eekl 
mlltteflk olarak bllh'Oruz. k1, Al· 
manlar adam yenıe7.ler. Onlar da 
nihayet bizim gtbl ln118nlardır. Yak
.... n sölplerlnln nenoz u• panik 
ballndPkl hafka nıllleUcn1e tı)"aft· 

dırdığ1 llrkUtüMi hayali bizim 
Mehmetctkte aramak be3 bucledlr. 
Hiçbir tf'J ona C8kl mllıteflklnl 

C!f!IUr, fakat tiıbll bir lnun rba
dından başka bir nl bette sö tPr· 
ml3e nıU\affak olamıyM"aktır. NI· 
hayd kendi 1Phlmlı.c olarak tuna 
da kunetıe kanllı. ki, kapımıza U· 
l11~an dalga, mt.erlA f ranı.,a\a çar· 
panın a3nl olamıu:; o uıun hlr mr
ı.afe içinde önündl'kl ııedlerl aşa a 
~ \ arabllerPğt ııon nokta) a t'rlt· 
mlıt \f\ hız.ını ka.Jbelmlıf bir ölU 

dalgadır. 

Bütün bunları bllfln \e içinde bu· 
lundutu henpmenln 'liPrdljtl müf
rit tclıey) üçlere rafmt>n n-ııll t a • 
ker mantıfını ka) betnıemeı;I 1aıtm 
pen Alman)-anın hiçbir ~f') l euııh 
IMl1'9tte llalletmlJ P.t't"k bir mac-era 
utna- bizi hardıete ~tlnnC'kten 

uJnnaral'tnı ummak pek nfdllllk 
ııaydmamalıdır. 



2 - VATA~ 

Anlatan · Nuri ( Paşa ) 
Belediye Haoer1.2r.: Piyasa H:ı.berleri: 
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'GICINrDEN ~ 
GIÜ~ 

FATURA Ekmeğin ! 
Ganimet Bol-Jıduğu }çin Ahali EsmerÇıkmaması 1 Cadd::lerimizin Asfaltlanmasİna 

Ellerine Geçen 1 talgan için yeni tedbirler 
lstanbula Oatad Hüseyin Cabit l'~ 

dünkü makalesinin bir 
rinde fi>yle diyor: 1' 

«-. Dobrucayı Bulg~ 
dava ihsan etmezlerdi. ~ 
ların elinden Dobruca)'I ~ 
eden Bulgarlann günün ~ 
kendilerine bir fatura ~ 
edileceğini düjünıncleri 'I 
dı Bu faturayı Bulgarİst~J 
istiklal ve hUrriyetile öd 

A k ,. E lJ, S f J d Vali ve Belediye Reisi Doktor 1 
8 eri Şg8Slnl CUZa 8 .yor ar l LOtll Kırdar, dUn öğleden sonra ye·~ Yolları a&faltııı.mo. programının yUz lira gibi ufak bir masrafla yapı- Dlln Esham ve TahvilAt borsası 

Devam~an Geri Dönmiyeceğiz Naklediliyor 

Kendi hal ve vaziyetini anlattı 
cbııri geleceklerin yolunu ve ha· 
rcketleriı;ü tanzim için uğraşalım; 
polisin takibinden kurtulmak im · 
kim bulunursa ben kaçayım> 
dedi. 

Tunuata görüıtüğü kimseler 
ara11nda Nuri Pa!.8, Recep Pa§a· 
nın oğlu E.kremi h tırlamakta
dır. Bu zat ona gelecek zabitlerin 
huduttan iki§er jk~er geçmeleri
nin kabil olduğunu, fakat bura
dan Trablus hududuna kadarki 
yollarda hep ltalyan dolu bulun· 
duğunu ve bunların bir yabancı 
görünce derhal polise haber ver· 
mekte olduklarını söylemiştir. 

Filvaki Nuri polisin pençesine 
dü1J11Üf ve ondan kurtulmak im· 
kanın: bulamaml§tı. Ayın 30 un· 
cu perıembe ....\inü ona Pari.sten 
bir telgraf gelmişti. Bu telgraftan 
sonra da onu tekrar polise ça
ğırmıılardı: 

- Ne vakit gideceksin! 
- Bugün Bizerteye ve yarınki 

c~a günü de oradan vapura bi
nerek Marsilyaya gideceğım. 
dedi. 

teselliei vardı ki, o da Trablusta 
onları bekliyen vazifeye biran 
evvel kavu~mak nşk ve heves; 
idi. 

Rahmi ve Nuri Beyler, 25 bı· 
rincikiınunda Tunus • Trablus 
hududunu geçerek akşam Nalut 
kasabasına varmu.lardı. Tunus 
hududunu aşar atımaz, bir Bede· 
vi çadırına rast gelmişlerdi. Os
timde yalnız hir siyah gömlek 
bulunduğu için güzel endamı ta· 
mamile tcrcssüm etmiş, göğüs· 
leri meydanda, yalınaye.k güzel 
ve genç bir Bedevi kadını karşı· 
!arına çıkmış, kendilerine serin 
bir ayran sunmu§lu. Bunun tadı· 
nı bugüne kadar hala unutama· 
mı~:lnrdır. 

Bir çölden diğer bir çöle ge• 
çerken, hele o suauzlukta ve o 
yorgunlukta, güzel .bir çöl kızı
nın elinden serin bir e.yran içme· 
nin hatırası, bir ömür sürecek 
kadar tatlı olabilir. 

Yolcular ııerin ayrandan pek 
memnun kalmıJlardı. Bunu para 
ile ödemek istediler. Güzel Be· 
devi kızı kabul ctmedL Parayı 
çadırın eteğinde bırakarak ister 
isteme;ı: "ayrıklılar. 

Nalut. huduttan 20 kilometre 

nl ekmek çeşnisi Uzerlnde fırıncılar kaldırılarak mozaylk parke yapıla· lacak haldedir. komiseri İhsan Rl!at Koral, yanm-
cemlyetı reisi Tugayla konu,mu,tur. cağı hakkındaki n~nyatın yanlı' Altı yUz bin liralık bir yol işinde da menkul kıymetler mlldUrU Hak· 

Yarın belediye yeni ekmek c,;cşnl· olduğunu yazmıştık. Vali ve Beledi• kabulU katlden sonra sarfeCıllen pa· kı Kafadar bulunduğu halde ıstan· 
sini yapacak ve bir çuval undan kaç ye reisi Doktor Lutfi Kırdar, diln ranın sonradan da eksik olduğu ql· bula gelmiştir. 
ekmek çıktığını, ayni zamanda da kcndlslle görüşen gazetecilere şu i· klırdır. Komiser, borsanın lsüı.nbula nak· 
gıda! kuvvetini tesblt edecektir. zahatı \'CrmlfUr: Biz, asfaltlama iflnl muhtelit' ba- il için tetklkatta bulunmakta ve 

Fınncılar cemiyeti reisi Tugay: < Asfalt yollar hakkında, bil· kımlardan ıncellyerek fUna karar borsaya bina aramaktadır. Borsa bl· 
hassa son haftalar içinde yapılan verdik. Demir tekerlekli nakil vna•. nası bulunur bulunmaz Ankarada dUn kendlslle görtlfen bir muharriri· ..... 
neşriyatı dikkatle takip ettim. tatarının asfalt caddeler yerine par· bulunan Esham ve TahvllAt bonıa-

mlze yeni ekmek tlpl ve fiyatı hak· d rh ı ı •· b l k ed lstıınbulumuzu şu veya bu sebep· keli yollardan geçirilebilmesi için aı e a s .... n u a na l tlecek ve 
kında şunlan söylemlftlr: le, şu veya bu Qnza ve mecburiyetle seyrtıse!er tetkikat yaptı. Yalunda fehrlmlzde faaliyette bulunacaktır. 

<- Yann ekmek çeşnisini yapa· as.Calllamnktan vazgeçcr<'k parkeye buna dair kararlarımızı blldlrecetız. Borsanın lstanbula nakli tUccarlar 
cağız. Ekmeklerin bazı yerde esmer, inhisar cttil'mck karan \'ermek ba· Demir tekerlekli vesaitin yaptığı vo plyaaa mahaflllnfe memnuniyet 
ve baı:ı yerlerde daha beyaz oluşu- nıı kolay gelmiyor. Caddelerimizin tahribat yalnız tekerlekten değil, ay- uyandırmıştır. 
nun sebebi, değirmenlerin aynl kail· asfaltlanmasına umumi vaziyet ve ni zamanda hayvanların ifrazatından 

lmkAnlar mUsaıt oldukça devam c- hasıl olan kimyevi tesir ııe de olu 460 Kuruşa 
Ayakkabı 

tede un çıkaramamaıarından ileri 
gelmektedir. 

Ekmek fiyatına gellnce, eskiden 
un fiyatını belediye tesblt ederdi. Şlm 
dl bu lşln aynlıvı un fiyauannm Fi· 

yat mUrakabc komisyonu tarafından 
tesbltl bizim bir parça aleyhimize ol· 
muştur. 

Biz bu işte zarar ettik. Ekmeğin 
evsafının ikinci adedlle 146 kuruşluk 

mUdaCaa vergisinin 100 kuruşa in· 

mesi ve çuval bedelinin halll, ekmek 
fiyatında t:ebcddUl yaptırabilirdi.> 
Diğer taraftan TUrk ofis mUdilr 

muavini Hl.mit, tek ekmek Upl ·ş-

leri üzerinde çalışmak için Anknra
dan 1stanbula gelmiştir. B. Ht\m , 
fabrikalarda tetkikler yapacak ve ay 
nl evsafta tek tip un istihsali için 
tedblrlel' alınacaktır. 

Bir Tayin 
lstanbi.ıl belediyesi memurin mU-

deceğiz. yor. Atlı arabaların parke yollardan 
Bizde şimdiye kadar tatbik edl· geçebilmesi ile bu kimyevi tesirden 

len Uç nevi asfaltlama vardır. Bu de bir dereceye kadar kurtulmuş o
Uç sistem de maliyeti, daya.nıklılığı lacağız. 

ve '!,alr h.ususı balommdan ealMılyel· SözUme nihayet verirken şu veya Dlln Vail muavini Ahmet Kınıkın 
il fen heyetlerinin tasdik ettikleri bu sebepten yenilenmesi biraz gUç rlyaaetlnde toplanan Fiyat Mura.ka· 
!ormUller ve esaslar dah111ndc tatbik olan fU asfalt programında her hal· be komlsyonu aynkkabı tıplerl için 
edilmektedir. Bizde asfaltların ne: de terşyUzU geri dünmiyeceğtmizi bil tetklkatına devam etmiştir. Yerli 
vilerl: dlrlrlm. mUesseselerlnden biri tarafından ya-

l - Makadam foseler Uzcrlne so- pılan ve 480 kuruşa mal edilen bir 
ğuk asfalt kaplama -ki, en ucuzu· İş Bankasının yeni lstanbul çift erkek ayakkabısı komieyon a-
dur - normal zamanda metre mu- zaları tarafından beğenlhnlı;ı ve lma-
rabbaı iki ytız elll kurufa çıkar. Şubesi Müdürü Vazifesine llne başlanması için !Azım gelen tet-

Bu sistemde yapılmış yollarımız Başladı ktklcrin yapılmasına başlanmıştır. 
şunlardır: Topkapı • Çekmece, Me· tş Bankası Umum mUdür muavini Bu ayakkabılar yUzde on k6.rla satı-
•ldlyeköy zı · llk T b labllecek, ve gUnde 2M çi!t imal o-

c - ncır uyu, ara ya • Halis Kaynar tş Bankası İstanbul ıunabilecektlr. 
Hacı Osman bayın, BUyUkdere, Ye· şubesi mUdUrlutUne tayin edllmlf· 
dikule - Bakırköy, Sellmlçeşme - tir. Yeni mUdUr, 1stanbuldaki vazı- Bundan başka SUmerbank Yerli 
Maltepe, Kartal • Yakacık. feaine dUnden itibaren bqlamıftır mallar pazarlarından ve Ayakkabı· 

2 - Makadam ,şose üzerine beş Bankacılık tahıılllni Amenkada cılar cemiyetinden halk tlpl ayak-
sanUm kalınlığında beton asfalt. Bu yapm~ olan genç ve kıymetli ban· kabılar imali istenmiştir. Bu ayak· 
sistemde ytlzde altı bitUn varclır. Bu k H acımız alls Kaynarı tebrik eder, kabılar geldiği takdirde halk tipi 
nevi asfaltla yapılmış yollarımız da ı lf ı d d b d yen vaz es n e e aşarılar llertz. tesblt olunacak ve halk bu suretle 
Yeniköy - Tarabya, Edirnekapı - _ 
Topkapı, KUçUkı;ekmece • BUyUk- '7 b LZ -b 

dUr muavinliğine, :ıı~atıh evlenmeme- çekmece yollandır. Bu nevi asfaltın LJQ tfQ C7Q erleri: 
gözU kapalı emin bir vazlyctto a· 

yakkabı satın alabfiecekt1r. 

Görülüyor ki, A • ft 
Bulgaristana takdim et~f# 
tura, bizim muhtekirl~1-
rasmdan bile kat kat tlP""'" 

Alın Oa"1~ 

Ve öyle yapm'aktan baıka bir 
çaresi de kalmadı. 2 birincika
nunda Marailyayil ~e erteai simü 
de tekrar Pari.se dönmÜ§lÜ. latan. 
buldan Parisc birlikte gelen Der· 
vitle 19 ikinciteırin tarihinde Pa· 
riae vardığı kayıtlı olan mülii
zimievvel Ali (Afyonkarahisar 
mebusu Çetin Kaya) bu yolun 
çetinliiini görerek. Mıaır üzerin· 
den Bingazi tarafına geçmek iize
re lstanbula dönmüşlerdi. Belki 
daha ba§kaları da bu yolu inti· 
hap eylerni§lerdi. Nuri Parise 
döndüğü zaman Ali Bnşhampa· 
nın İstıınbuldan buraya geldiğin . 
görmüştü. 

kadar içerde ve Trohlustan aşa· 
ğı yukan 250 kilometre cenup 

batıda bir kaza merkeziydi. Eski 
ve güzel ıbir kasrı vardı. Kaz• 
kaymakamı Refet yolcuların İs· 

tirahatini temin için mümkün ol!l· 
nı yaptı. Burada~ şu haherleri al
dılar: Kumandanlık ve vilayet 
Aziziyeye nakledilm~. para ve muru Celat tayin edilmiş ve yeni va· 

zifesine başlamıftır. 
normal zamanda metre murabbaı --------------

Uç ytız kuruşa mal olur. • Şüpheli Bir ÔJüm 1600 Çuval 
kahve piyasaya 

Çıkıyor 

Bir gazetede göz~ ~ 
aabrlar ilifti : erzak cihetilc •büyük sıkıntı var· 

mı~. Nuri Beyin amcası Halil Protokol Müdürlüğü 
Bey de Homs bölgesi kumandan- İstanbul belediyesi protokol mU-

3 - üçUncU nevi ki, buna kalite 
el bakımından birinci demek daha Bakırköyde 1stanbul caddesinde 
doğru olur. Topeka sistemi denilen bir kahvenin UstUndekl odada yatıp 
bu asfalt Makadam ,ose veya beton kalkan Recep oğlu Mustafa, odada 
temel Uzonne lkl kat olarak döşenlr ölU olarak bulunmuı,tur. Mustatanm 
üst kat iki buçuk santimetre kaljn· ölUmU şüpheli görülerek cesedi mor· 

cJaponyada buıün ~ 
küm süren acayip bir 
vardır. 34 yaımda olao 
larla evlenilmez. Bu y.,P 
kadınlar •tehlikelidir.» 

Nurinin amcası Halil, Nurinin 
Pariae geldiği günün akşamı ( 3 
birincikfınun) Marsilyaya hare
ket etmiş. Tunusta onu kaçıra
cak Azaplar bulmuş ve onlarla 
uyu~rak Trablusa gidebilmiştir. 

lığına tayin olunmu~ ve §İmdi. dUrlUğU için yeni bir talimatname 
orada imiş.. hazırlanmıı.ktadır. Turizm şefi de 

Rahmi Bey, buradan Aziziye protokol mUdUrlUğU emrinde ç.alışa lığında yüzde dokuz bitUnU havi fte- ga kaldırılmıştır. Yahu, ıu Japonlar b 
ilc yaptığı telgraf muhaberesi ne· caktır. si! asfalttır. Bu nevı asto.lt Avrupa

nın ekseri merkezlerinde birinci sı-
Bir Tekaüt Odasında Ölü 

Olarak Bulundu 
Gün geçtikçe piyasadaki kııhveler, 

yenisi e-elmedlğlnden azalmakta ve 
kahve buhranı ,ehlrde hlıısedlllr de· 
recede artmaktadır. DUn kahve ve 
çay İthalltçılar birliği elinde bulu
nan son 200 çuval kahveyi de 100 
çuval İııtanbula, 50 çuval vill.yeUere 
ve 50 ı:uval da Trakya. olmak tızere 
taksim etmlştlr. Trakya ve vllAyet
lere gönderilen kahveler vali ve kay 

prip inanlar-. 34 -, 

Nuriye gelince, Trablusa Rah.."ni
nin katibi olarak ;g.itmiye karar 
vermi§ ve bu sebeple onunla bir· 
lıkte Paristc kalmıştır. Bay Rah· 
mi Osmanlı mebusan meclisinin 

mınahhası olarak, Trablusa rcs· 

ticeaindc. para ve erzok mesele· 
leri için tekrar Tunusa dönmek 
korar ve meoburiyetinde kaldı. 
Bunun üzerine Nud, buraya ka· 
dar beraber geldiği yol arkada· 
şından ayrı düştü. Sundan başka 
rahatsız olduğundan ikincikanu
nun 5 inci günUne kadar burada 
kalmı§tı. Bu esnada Nalut me

men seyahat ettiği İç.İl) tabiatile murlarından Aziziyeye gönderil· 
yanına bir katip alabilirdi. mek üzere 400 lira iane toplan· 

Fakat bunun için 'uri Pariste mıştı. Bu arada Nuri de 37 Fran-
12 gün kadar beklemek mecbu~ sız ve 4 Osmanlı altını vermişti. 
rivetinde kalmıı ve bu zamandan Hareketten 5 gün evvel, ltalyan· 
b.iliatifade Pariain müzelerini iyi- ların Aziziye şimalinde bir taar· 
ce ge;miş ve oradaki §ayanı hay· ruza geçtikleri ve Gıryan' dan 
ret ve ıbret eeki nefis eserler gör. top sesleri işitildiği hakkında bu
müştür. Nihayet hazırlıkları ve raya haber gelm~ti. 
pasaport muameleleri ikmal ed;!- Nalut bir vadinin ibayırında 
diğinden 15 birincikanund bay birer katlı evler ıhalinde in~ 
Rahminin refakatinde tekrar Mar olunmuş büyücek bir kuaba idi. 
silyaya ve <>radan 18 de Kartaja Bunun diğer Trıı.blus kaaabala
vapurile Tunusa geldiler. O va· rından farkı, bir kaç katlı erzak 
kit Tunustan Sfaks' a kadar de- kulelerine malik olmasıydı. Bu 
miryolu olduğu için El Cem üze• kulelerin mıiıtelif katlarında 
rinden buraya trenle geldiler. odalar var ve bu odaların kapı· 
Sfaks Tun usla Trablus arasında· !arı dışarı tarafa açılmış olduk
ki sahilin takriben yarısındadır. }arından burayn çıkmak ve in· 

Soruyorlar? 
Bir okuyucumuz tıoruyor 'e 

dJyor ki: 

Tek feşlt ekmek fyl bir karar 
ve bulu~tur. Ekmeklerin ytlz;de on 
beş ı;a,·darlı ve buğdayın kepeği 
ile l apılnıa ı ~ok lezz.ctll bir ek· 
nıek meydana ~ıkamııştır. Ancak 
uoutmanıak 14zımdır ki, ra,·. 
dar suyu biraz fazla emer. Bu e
beple eğer ekmekler iyi pişiril

mezse hem hamur gibi kalır, hem 
de faz.la suyu muhafaza ettlff 
itin kilosunu muhafaza etmı, 

olur. Yani o zaman hamura ko
nulan o, ekmeğin l~lnde tnına
mlle kalır, myle bir ekmetln 
kllosu e~er iyi pişirilmiş olursa 
auyunu kaybedeceği için hafit· 
ler. Şayet pişirilmemiş olursa 
hakikatte 900 g-ramlık bir eıc-' 
mek 1000 g-ram dartar. Böyle 
bir fark tmnoılann tek ı:ettlt ek 
meğe fazla ım UA1ıesl Buretllc ıaı. 
la. kazanç temin etmete çalı,. 

malarına yol ~acaktır. Beledi
.renin dikkat nazannı celbedc
rlz. 

nıf asfalt olarak yollarda kullanılır 
Bu cins asfaltın normal zamandnld Fatihte Kirmutı mahallesinde ça.
metre murabbaı dört )1lz elli kuru· maşırcı sokağında oturan mUukald 
şa çıkar. Ankara caddesi, Yenlposta- Mehmet Tevfik odasında ölti olarak 

, hane yolu, Dolmabnhçe • GUmUşsu- bulunmuştur. Yapılan muayene neU· 
, yu, Taksim meydanı, Şişhane • Toz.. ceslnde Mehmet Tevfiğln ölUmll ,şüp
koparan asfaltının başlangıcı bu yol- hcll görUlerck cesedi morı;a kaldırıl-
lardandır. mıştır. 

Saydıı;'lm bu Uç nevi asfalt ile kap 
lanmış yollarımızda yaptığımız tet
klka ta nazaran, trafiği ve bilhassa 
demir tekerlekli ,·eaaltin geçtiği yol· 
!ardaki bozuklukların daha az oldu· 
ğunu anladık. Bu bozuklukların de· 
mir tekerlekli vesaitin fazla. geçtiği 

Alacak Yüzünden Bir Cinayet ma.ka.mlann adına ver11mlştlr. Bu 
Samatynda Marmara. caddesinde makamları kahveleri Uıtiyacı olanla

oturan Klrkor isminde blrl bir ala· ra taksim edecektir. 
cak yUzUndcn çıkan kavga neUce- GümrUkte bulunan !nğlllzlere ait 
sinde Sirkecide oturan Yusut oğlu l600 çuval kahvenin ithali kararlq
lbrahlm tarafından bıçakla başın 

tırılmıştır. Bu kahvelerin 1200 çu-
dan yaralanmıştır. 

birinci nevi yolda yani Topeka ııiste· ============== valı İstanbula, 400 çuvalı bmlre ve
nlecektlr. Her ne kadar bu kahve
ler Kenya kahveııl olup kalite IU· 
bartle fena olmasına rağmen tçtl#f • 
mlz nohutlu kahvelerden iyidir. 

minde alellıdc ucuz asfaltla yapılan 
yollardaklndcn daha ziyade olduğunu 
tcsbit ettik. 

Taksim - Harbiye yolu mevsimsiz 
başlanması dolayısile müteahhidin de 
zarannı mucip olan yoldaki Arızalar 
Balıkpıı.zarmdan EminönUne çıkan 

kısımdaki bazı tahribat yUzt.lnden bir 
kısım ana caddelerimizde tatbikine 
karar verdiğimiz asfalta \'eda etme· 
nln muvafık olmıyacağı kanaatinde· 
ytm. 
Şunu da söyllyeylm ki, son iki so

ne zarfında mUteahhlde yaptırılan 

ve tutan altı ytız kUsur bin lirayı 

bulnn şehir içi asfaltlarında. tamire 
muhtaç kısım takriben elli metre 
murabbaını geçmemlftir. Bu da Uç 
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Portsalde gelmlf olan on bin çu
val kahvenin yakında ithal edilece
ği öğrenilmiştir. Bu kahvelerin gel· 
mest piyasada bilyilk bit• ferahlık 

hll8'i.ıle getlrecektlr, 

18 Muhacir Geldi 
Romanyalı Türklerden 18 kl,Uij( 

bir kafile mUhaclr olarak Köstence
den gelmlflerdlr. Muhacirler vapur 
kaptanı Ekremin kendilerine gllner· 
dlğt kolaylıktan dol&yı tqekkUr et· 
mektedlrler. 

kadınlar tehlikeli imit ! 
demek? •• 

Gazeteleri okuyunıd: 
men her gün, kadın ·• 
bir cinayet ifleniyor. 

Dedikodulara kulak 

Apğı yukan her hafta. 
aensiııin, filanca kadd 
yoğunu yedirerek, ıef~ 
tüğünü ititecekainiz 1 • 
için intihar edenleri k 

Tarihe eöz gezdirbd' 
duılar tarihin seyrini 
m.İJ; hültümdarları tah 
etmitlerdir ! .. 

Belki hatırlarsınız: G 
de, cKadın dınltısıncP' 
bir adam» dan dahi 
tim!-

Buna bakarsanız 
her yerinde her yaıtaki .M 

lar tehlikelidir. JaponYP'i. 
nız otuz dört yaşında • 
tehlikeli ise Japonlar bit 
ler, bin ıükretsinler. ..,. 

Şahabeddin UZUN,.,.. 

Milli Müdafaa ve ~ 
Vekili erimiz Şehri ,S 

Milli l\İOdataa Vekili saf! 
kan ve Dahlllye Vekili Fal1' 
bugün l}ehrlmlze gellyorıat· 

Rahmi ve Nud beyler, Sfaks· mek bir nevi cambazlığa müte· 
da 20 altına bir otomobil kira· vakkıftır. Ahali bu odalarda er• 
lıyarak 2 3 birincikanunda Dehi· zaklarını saklarlar ihtimal ki de 
bat'a hareket eltiler. Buraya ka· bu müşterek erzak kuleleri hır· 
dar §osc vardı. Yolda Cabes' den sızlara karşı in a ettirilmiştir. 
geçerken valiyi ziyaret etmi§ler Nuri. ikincikanunun 5 inci gü
ve ilk geceyj Fum Tatavin'de, nii Naluttan gene deve ile hare
misafir olmu§lardı. 24 sabahı Ta· ket c.tti. Yolda 3 kuruıa muka- ~11111111111111111-.... ---... 1111111111'!"'!!'!!"""-~~ml!!!lllllllllllllllllllllllll"!!!lll'"""!'!!!!!'!'!!!l!llll ... .....,11111~111ıİııı~--~!!!ll!!!!!!l!l!l!!'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!llll!!''!l!!!!l!!!!!!'-~!!'!'!!!!"9"!!!!!!!!!1111!!'llllllllll9'•!!!'!!!!!!!!!!!!!!--l!m-l!!!!!!'!B!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!'!!~ 
tavtnden harcket1e akşamı De· bil bir İtalyan çantası aatın aldı. 
hibata varmı~lardt. Yolda, yerli- Ganimet bol olduğu için ahali, 
!erden, hup hakkında iyi haber· ı ellerine geçen İtalyan askeri eş· 
ler duydular, yani ilk §a§ımıalar· yasını ucuza satıyorlardı. Akşam 
dan aonra ba§lıyan mukavemet açıkta konaklamııılar, ertesi gün 
ve akaülimel bir çok mübalağalı öğle yemeğini Cifara kasrınd.ı 
şayialarla tA Tunusun içlerine ka· yemişler, akşam bir handa konak. 
dar yayılmı§ bulunuyordu. lamışlar, daha ertesi günü de Coş 

Yolcularımız Dehibattan son· mevküne varmışlardı. Gecenin 
.a, hayatlarında hiç binmedikle- karanlığında köyiin methalini 
ri deve ile seyahat edeceklerdi. bukna.k için 2 eaat uğraşmışlar· 
Çünkü §Ose hurada bitmi§ti. 25 dır. Burada küçük bir kııla ve 
de deveye binildi ve cıwalar da 16 neferle mülizim Ahmet (Kik· 
ayni vasıtalara yükletildi. Bay su) bulunuyordu. Nuri bunun 
H.ahl:ni ve Nuri Tunustan hare· portreaini defterine çİzmi§tir. 
L.ettc, yolda içınek için otomobi· 7 lkincikanun, Coştan hareket 
le bir sandık maden suyu yükle- ederek geceyi açıkta geçirmişler, 
nıiıılerdi. Fakat yolda ve tam da 8 de düz bir araziden geçmişler 
:ousuz bir yerde bindikleri otomo- ve 9 da Birgancm'e varmı§lardı. 
bilin suyu bitmiş olduğu için rad· Yolda beraberlerine verilen bir 
yatora maden sularını boRaltmak- kaç askerin hal ve tavırlarını 
tan başka çareleri kalmamı~tı. Nuri hiç .beğenmemişti. Ne Ru· 
Bu suretle kendilerinin içecegJ melindeki ve ne de maiyeti se
güzel madep sularını otomobil niye bölüğündeki disiplinli aske· 
içmişti. ri elbette burada bulamıyacaktı; 

Deve Nuriyi fevkalade rahat- fakat Trablusta kalan bir avuç 
sız ettiğinden o, yaya yüriımcyı Türk askerinin buna rağmen ne 
tercih elml§ti. Otomobilden son- bitmez ve tükenmez bir §ecaat 
ra deve ile veyahut yaya yol al- ve metanet kaynağı olduğunu, 
mak epey miifkül bir aeydir; fa- yavaş yavaş görüp öS!rendi ve 
kat Debibattan Trablusa geçt.nek onlardan azami istifade etmenin 
için bundan başka çare de yok· yolunu da buldu. 
tu. Bu müz'.iç seyahatin bir tek (Arkası var) 

Kapımı klUtledlm. Kendimi yatağımın \l!ıtU
nc attını. Gözlerlınl kapadım. ı~cnalıklar 

geı:lrlyordum. 

xıv 

Ertesi o.;abah Makslm akşamı ~edlıle Lon· 
dradan döneceftnl telefonla haber verdi. 
Kahvaltı ediyordum. Telefon çaldı. l'rlth'ln 
gellp beni ~ağıracağını z.annederek rllntdekl 
peçeteyi bırakmış ve kalkmata hazırlan· 

mıştım. Halbuki :'\(aksim sadece Frtth llo 
kon~mu' \'6 heni telefona tağımtamıı:tı. 

.BiıtUn g{in nasıl 'akit geçlreceğtnı diye 
düştinüfordum. 'l"alnız kalmata alışık de· 
ğlldlm. Geceyi de pek rahatsız geçlrmı,um. 
Rüyamda l\lalu;lntl gönnilştUm. Miltemadl· 
yen önümllen yürüyor ben de ona bir tUrlli 
yetişemiyordum. Her halde rllyada af lamı~ 
olacatnn ki ıtabalıleyln yaatığmu nılak gh· 
Jertml de şif ,.e kızarmış buldum. 

Saat ona doğru telefon tekrar raldl. Bu 
defa. Frlth be.ııl çafırdı. Tdefon eden gö· 
rümcem Beatrls idi. 

E,·vell hatırımı sorduktan sonra öA'leden 
sonra otomobllle gelip beni almak ktedlflnl 
ö.>ledl. )lakı;lnıln bUyllk annel'lne rötüre

cekntlş. E\'lendlğlmden beri ihtiyar kadını 
zlyuret Ptmrmlştım. Beatrls'ln bu tek11fhıl 
menınunlJ etle kahul ettim. Bu ı;ayede ak· 
ı;anu etmek daha kolay olacaktı. 

öğleye kadar bab~e<le dolaşarak biraz 
yün örerek \'eya kitap okuyarak nklt ce· 
!:lrdlm. Bir gün e\"'\"Cl g4'!:-en hldlselerl u
nutmak istiyor, fakat buna mu,·affak ola· 

ÜZÜNTÜ 
.......................................................... 

Y.-: JW.. .. ıııMlml .. lw• -42- ç..Nı •R-• A. E. Y ..... 
nıryordum. Her dakika. Misis Danven'ln ba
kııtlarını hahrlryor ve slnlrlenJyordam NI· 
hayet uat ~ buçuk oklu ve Beatris geldi. 
Beni yukardan &ıJ&N& sllzdlikten sonra de
di ki: 

- Sizi biraz 11&rarmı1J g-ördllm. Adeta da
ha zayıtlamı,ııınız. Fakat bu hal size hiç ya
kl§mıyor. 

Ben ~irkin olmağı Adeta blr lıaMlaat 

sayarak utandım n: 
- Ne yapeynn dedim, zayıflamak lfln 

bir şey :rapmadım. 
- Geçen defa daha renkH idiniz. Bu defa 

!;\Ok SOlguMUDU7~ 

- Belki ltaıyada iken JÜnettfın yanını'}· 
tını. Güneş yanıkları l'ef;'ml•tlr. 

- A- Siz; de Makıdm gibi sıllbatlnJ&clen 
ba.hııedtllnee mullakkalıt bir bahane haluyor
sunuı:. Yoksa roruk mu bekliyorsunuz 'f 

Ben fena halde utanarak: 
- Hayır öyle bir şey yok. 
- llayı11, haydi, 8&klamayrnız.. Mutlaka 

öyledir değil mi! 
- Hayır emin olunuz ili böyle bir şey 

yok. 
- Ne ise-,, öyle de olııa ae çıkar 't Bm 

çocafumu beklerken pek sıhhatli idim. Son 
dalı:lbya kadar spor yaptım, golf oyna.dan. 
Şayet böyle bir ~y ,·arsa bana ııöylcylnlz. 

- Hayır Beatrls sJ:u!M bir ,ey saklama· 
dıjnna emin olabilirsiniz. 

- Pek ı\li, inandım. Ama her halde bir 
~ufunuz olsa iyi olur. M&kslm bir erkek 
evlAttan hoşlan~akhr. 'V'mlt ederim ki ııılz 
de bunu ls~nılnir. 

Bu tarzcla konu,-mak beni fena halde sı
kıyordu. BNtris banan farkına vannrt ola· 
cak ki me,-zau dell,tlrdi. Blrr-ok fel'lerden 
konuştuk. Yol r.pey 11ZUDdu. 
~atrls otonıoblll kendisi kullanıyordu. 

Biran dtlnkU mlafir hatırıma pJdl. Acaba 
Beatrls onu tanıyor muydu 't Sormaktan ken 
dimi alamadım. 

- Beatris dedim. • iz Jok Fawell i&mln· 
de birisini tanıyor musunuz'! 

- Evet, bu isimde bir ııeraerl varılır. Onu 
blr kere Manderleyde sörmU,tüm. Niçin 
SOl'dumazt 

- Dftn Misis Dan\·ers•ı görmek aç.-
ya geldJ. --' 

- Ya ... Garip 'JCy ... At.·aba no ıst11".-
- Bilmem. 
- Bu a4&m. Rflbekarun aJ..-rabaııı4'd'' 

deş çoculılan oluyorlar. 
- Hiç hoş bir adam dt"ğll, l>E'f ot' 
- Öyle, hakkımz \'ar. Makslın dC 

sennezdL 
BOyWc annenlıı oturduğu e\ln öıı:' 

ml9tık. Muntazam ve güzel bir tı' 

halde bl~ lılUnetkQrlar hu e\ in I~ I 
gaJ oluyorlardL Evde de ihtiyar bll1 ... 
ne yapyalnız bir hasta bakıcı Ue 0 

da. rr! 
Beatris, ot.omoblhleo inerken berıl 

ti: ,; 
- Büytlk annenin gözleri 1) I gfi 

na g6re hareket cdlnlz.. ~ 
Kaı.rrı tcnılz gl,) inmiş hlr hlı 

~tı. Beahis ona: / 
- Nasılsınız Mora' Bü.> Uk anpell' J 

Diye Mrdu. ' 
• Kız bir taraftan ce,ap \erl,)or. fili 
tan da merallla bana bakıycırdU· ~· 

Beatriıs kızın bu merulnnı antııd• ' 
- Mlı;ls de \'lntcr, llrıll. 

Yukarı çıktık. HUyllk bir aıondJI " 
Jekll blr koltukta ihtiyar bir ıc-d;;, 
yordu. Yanında beyazlar gtymlıt dl 
bakıcı \"ardı. lhtl;ı ar kadın deb,e 

(Arkuı var) 
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F etvaAnlatışa 
Göre Verili~! 

1914 te Bulgar Sobranyasının Müzakerelerine Bir 
Mebus Sıfatıyle iştirak Etmiş Olan Avukat Celal 
Perin, Şahit Olduğu Bir Tarihi Hadiseyi Anlatıyor 

Siyasi icmal 

Siyasi Mücadele 
Devri Kapandı 

Dün Bayan Be lkis Geld~, 
Bi~e Anlattıkları, Selami lzzehn 

Bnlgaristan, Geç en B ulaariatanm, tutmuı Ja. 
zımselen siyasette ıöıter

diji tereddüt ve endite Viyana
da üçler miaakına imza koyup 
kapılarını Alman kıtalanna aç-• 
muı ile bitmif gibi sörünmüyor. 
Bilikis Bulgaristan için endite· 
nin asıl timdiden sonra bqlacb
iı açık bir hakikattir. Söylediklerine Uymuyor Bal'be Nasıl Gil'di ? 

Filhakika, lngilterenin Sofya 
elçisi, evvelki alqam, Kral Bo
riıle yapbğı cörütmeden aonra 
ayrılırken ererek elçi, gerek 
Kral enditeli idiler:. bunu laa
ber veren Londra mahfilleri 
ayni zamanda, Bulıariıtanın 
itıali kartıaında lhıiltsenin tu
tacağı battı hareketi de zımnen 
anlatmıı bulunuyorlar. 

CBır mecmua. cBayan BelkiS ile 
konuşmalar> başlığı altında Se· 
l~ını lzzet tarafından toplanmış 
~ı hatıraları bir seri makale 
halinde neşre başladı. Arkadafl· 
ınız Nizamettln Nazi!, dlln bu 
88Yfıımızda, cZara!etlO BeJldSI 
S:\ni Hazrellerb başlığı altında 
neşrettiği bir yazı Uc bu mevzua 
temas etti. Arkadaşımızın. sade· 
ce, gtlzcJ, zarif ,.c tamamlle ııc
Zfh bir çerçeve içinde katarak 
Yazdı~ bu yazı uzcrJne dlln bize 
leJcfonla ve mektupla mUracaat· 
larda bulunanlar oımu' ''8 yazı· 
da bir Macar gazetesine atfen 
geçen cAtatUrk kızı> tab!rlne 
bilhassa ıurazıar yapılmJlUr· 
Atatürk, bizim için varlığı ve 
istıklllll temsil eden mukaddes 

bÖyle 
bir mefhum olduğu için 
bir unvanın en ufak bir lAUbali· 
ilke asla tahammUlü oıamıynca· 
tr söylenmiştir. dl 

Bu itirazların. mevzu edin • 
ği bir anlaşmazlığı tetkikte~ 
geçirmek etbette IAzımdr. Faka 
dUn Bayan Belkisin matbaamı· 
za. gelmiş oımaıır. bize, bu mev· 
zuu bizzat kendi51ne aydınlat· 
mak lmkAnını vermiştir, SözU 

Bayan Belkili ile konu~n arka· 
d&flmlZ& venyoruz:J 

Saat ftç
Maharrfr arlraCfa9Dlt•Z Oefilr.d· 

din EzllM'. rdakat t:tmek nez.ak& 
tını göeterdlli :sartl bir ba;)'Bnla 
beni ta1119tınyor: 

- Bayan Be)Jda ... 
llltrasan bir manşon içinden çı-

kardıfı elini •akarken hulyalı ba· 
ktıjlannı odade dolattıran mJı;afirl· 
me bakfYorum: 

A•tral'&D Juılpalı• aııtragaıı kllr-

• 

Geçen Umumi harpte Bul
garistan harbe naaıl girdı'? 

diye muhtelif makaleler çıktı. 
Bu makalelerde yazılan şeyler 
doğru olmakla beraber sathi 
idi. • 

Bulgaristan yeniden ka,ırgn 
ya sürüklendiği bfr sırada bu 
memleketi geçen dcfaki harbe 
sokan asıl sebepleri anlatmayı 
faydalı buldum. Bunun içın pek 
uzağa gitmiye hacet yoktu. Ba
ıbam vaktile Sobranya meclisin· 
de bulunmu§tur. Bul-garistanın 
geçen har'be girmesi için bu aıfn. 
tile rey vermi§tir. 

Kendisine Öu meseleyi sordu-
ğum zaman bir an güldü: 

- Pek meraklı bir hadisedir. 
Dedi ve anlatmıya ba,ladı: 
- Türkiye Umumi harbe 

girrni~ti. Bu suretle hup Balkan 
yarım adasının Asyl\ya bağla
nan noktasında da patlamııı bu· 
lunuyordu Bu sırada Bulgariı· 
tanda sıkıcı bir hava esiyordu. 

Bulgarlar bitaraf k .lmakla 
ısrar ediyorlardı. Buna 

rağmen muharip de' letler:!l 
mümessilleri Sofyada büyük ibir 
faaliyet göstermt'ktc idiler. Bu 
faaliyete bir sebep de Bulgarla
rın harp patlamadan evvel ya· 
bancı memleketlerden 25 mil· 
yon altın Jevalık bir istıkraz 
yapmak emelinde olmalarıydı. 
Bulgaristan zaten fakır blr mıı
lettir. Balkan ve Yunan harple
rinden de daha henüz yeni kur
tulmu~tu. 

1015 te Bulgarlan Almanya lehine lıarhe sokan ve !Jlmıll S:ıks Koburg 
Go1ıı (ll't'nslnlnln tlftllklcrlnde l'llısır tıırlltt okwnaklıı , akit gt~lrdlğl 

ıso~lenen sahık kral } ERDlNAND KOnt:RG 

Anlatan: Avukat CelAI kü, •l,yall roba ile. ııapsarı ~tarı, 
yetil ıoeıaevlflJ. koyu mavi &'özleri 
De ve blrlblrlne u,ysan küpeleri. bl· 
Jeslk ve ytullklerl ne tırnaklarının 
fMIJ ve kan pıhtısı cJIAsı ile bu. bir 
SebA Mellkeelnden çok bir Rus pren 

Diin mntbnamızn gelerek baı:ı lı.a
hattn hulunan 

l,ıe Bulgarlara bu parayı le
min için gerek Almanlar, Avus
turyalılar, gerekse lngiliz ve 

Fransızlar ellerinden geleni ya• 

pıyor ve parayı vererek Bul
orlan k~ ~rafla~· çekmi
ye çah~orlardı. Bu aıralıudot 

Eski Sobronya Mebuslnrından 

Yazan: Mltat PERİN BAYAN BELKİ 

seslnl, bir Bonıanof ~çeslntn ne- jöMte .... ....,..... V"e ı n 
dtmeıertndeıı blrlol ~r- muharrir cBaı:ıbat'a. .. » tablrtnt inil· 
Ananeli slpraiar yalnldıktan llOn İnaiherenin Jatanbul sefareti ea· 

ki ba§tercümanı mefhur Friç 
Moris \'C İngiliz Balkan komi
taaına mensup Baxtor Birader· 
ler Sofyaya gelmiılerdi. Bulgar 
efkan umumiyeıindeki cereyan
lar. Almanların aleyhinde idi. 
Fakat aslen halis bir Alman 
olan Kral f erdinand ve bnşvc· 

B öylece zemin ıazırlandık· 
tan sonra Almanlardan ia· 

tikraz yapılma11 kati surette ka· 
rarlaıtmldı ve bu istikraza kar· 
§1 Pernik • Babadol kömür ma· 
dt"ni ile diğer madenler ve ti· 
mcndifer varidatı garanti gös
terildi. Buna dair yapılan üç 
knnun layihası müzakere cdıl
mck üzere Sobranyaya verildı. 

ra konuı:nuya baŞhYOruz. Milbaha· 
ıte şu üç esas nı.erlnde toplan~·or: 

I - Hatrralann niçin ucşredıldl· 

fi'!' := _ Atatürk kızı diye bahsedil· 

mil} oııuak meeelcııl, 
3 - Baron Fon Oppcnheinı'ln 

ı;a.Jonu. 
Birinci esas hakkında bayan, a· 

heııldl bir rıesle '-e nfak bir taahllıe 
ihtiyaç. blaaettımıJyen muntazam 
cümlelerle tunlan ııöy!üyor: 

- Scllrnl tu:et dolltanıuı.dıg· 
Muhtf'llf aalonlarda karfıl-.anz- • 
teden beriden konu,arken nakletti· 
iinı b&Zı ııatırtJaı'I enteresan bul· 
nıUJ. Bunlarl neşretmek arzusu;ru 
eö&t.ertnee ıttraz etml.>-e ııızum ı . 
nıe4lm.» • ınn 

Arkada.,ımız :stza.mettln ?ııi:.ı 1• 
Y&ı;rsındakl taJtmlnleriJI i8abe 
'ıah eden bu M)z)erden eonra bayan 
kinci esasa şöyle temaıı etti: 

- Ben, «Atatürk kızı» diye ıa· 
zeteıerde kencUml reklAm ettirme· 
dlnı. Bllılkls bir ıazewılll beninden 
bu tarzda f)abeettlflnl atrc nce 

lanmış ama, baronun aalonunda bu 

«Başbaşa» konuşmalar eıın&Aıuc'la 

en az ~ innl, otuz da' etli clalıa bu· 

tunduğunu ) azma) ı unutmtlf• !la· 

ron OppenlıeJm, tanınmıt bir mli .

teşriktlr. Kendisi uz.un ~·ıllar l\lısır

da oturmuş, hafrl~ atta bulunmu~, 

ebkl eserler aramış bJr arkeolog

tur. E'i bir mlize gibidir. BIOıMea 
Etnografya baJnmmdan pek ente-
reı;andır. Faraza iki binden fazla 
t'..!kl şark elbhıe5lnclen mlirekkep 
Mr kolek!';fJ onu 'amır ki, ~k mli· 
himdir. Baron, Turldere olduğu gl· 
bl Mısırlılara 'e lıtltlin prklılara 
ııaJonlarını açmak ze\'klnde bir a· 
damdır. Onun e' inde, gll:ıcl gnat, 
tarih, arkeoloji kono,ulur.» 

* Bayan Belklıı, bonlan sö3 ledlk-
ten sonra &tgara!iım ııılinı1Urdü. Kür
küne sarııctr. Ellnl yine a!!trapn 
manşonuna sokto \O zarif bir b8f 
hareketi llo elAm ''f"nlkten sonra 
oılnclan ~ıktı. 

** 

kil Rodoslaof iıtilnazın Alman· 
lardan yapılmasını istiyorlar ve 
bunun için Makedonya komita· 
aını alet olarak kullanıyordu. Şu
raaım da İ§Uet etmek lazımdır 
ki Makedonya komitası azala
rının Almanlarda gizli tahsisat
ları vardı. Ayni zamanda ken· 
dilerine Makedonyanın muhta· 
riyeti de vaad edilmiş bulunu· 
yordu. Bu komita gerek gördü
ğü merıfaatler, gerekse Make
donya muhtariyetinin hulyası 
dolayısile Almanlara bağlı bulu
nuyor, kendilerine kartı gelen· 
leri ölümle tehdit ediyordu Di
ğer taraft~n Çar Ferdinand ko· 
mita izalannı himayesi altında 
bulunduruyordu. 

İıte badiıcnin gülünç oltııı 
tarafı buradadır. Bulgaristan 
naıl bu müzakereler neticeııindr
harbe sürüklenmiıtir. 

Sobranyaya girdiğimiz za· 
man her zamankinden dnha çe· 
tın bir havanın estiğını gordı.i1,. 
ve vukua gelecek hadısclerı bek
lcmiye baıladık. 

M üzakere baıladığı ııırnda 
muhalif partilerin mebus

ları evvelce ceplerinde getirmit 
oldukları taşları çıkararak otur· 
dukları sıraların üzerine vurmı
ya bn§ladılar. Üç kanun layiha
sının dinlenmesine bu suretle 
mani olmıya çalıfıyorlardı. De
mokratlar, çiftçiler, radikllller, 
gen~ ve dar sosyalistlerin me· 

bunun tublhinl clerhaJ ıararla lı,te· 
clbn, Vua ,Oyle cereyan etınf9t1r: --------------------------------=----, 

F:_§~1 Kim Kimle Evlenmeli 1 
"'-Portumda ve atıtas tezkel'tllD" 
de bl\yttk habamm adı olaD d[emal 
..... ,. adını ıarttnce beDi cGazi 
1'rt1ataıa Kemal ~ nın laa san· 
llııt ve raponına ba surede yaptığı 
1tln ıazetelere de bu tarzcl• a1aıet
tıı.1,, İtin garibi, Mac&' btUdmıetJ, 
ıı_klkaten cAtatftrldhl bir lam oto
llıobn kazan geçtrmlttlr> zannı De 
~aretııanemlze mttraoat etmlt 
'e l'ahnıetU Ata')'& tazıye tıı1graf ı 
'=elcınetı dlltfindUğtlnll bDdlrD1

1t-
ISen. pzeteıerl ~ bÖ)'le 

btr lltlbaaı önlemek ,.., keyftyeU 
~ etmek için acele teıetona ııa-

::: O ır.amaıı, Pettede ::::: 
\'h..a_ )dl... Şimdiki rari8 dil· 
-·aq.. kendllfJl'lncleD va&1Yetl 

~tl"Dderlnl rica ettllll· Şa]lllaD da 
haeteıerı haberdar etnıell l)mJal 
~im. Nitekim sefir, bir gün 

' ~llra telefonla beni arayıp ınrııe
b~I bauetttğini söylenıek J(kttunda 

llDclu ... ,. 
lltıe telefon ve mektupla nıllra'
~t etın19 olan karllerlmlzlD mnn· 
, lnerakJnı tamamlle karfdıyan 
~Pbeslz anlqmaıl•'1 orıacıan 
~ ran bu ısa1aattan .onra Ba
~ 8eıkıa, Pcıtteclekl AJm&D bal'O-

c ~ de fiyle an]attı: 
~ 1'1ecnıua yazıyı ~ 
~ bir yerinden keemlfo Baron 
._ ~ o tar11tte a .,.. 

4 
4 

k Bayan Şahvar Benli 
Bay Fikret Kaıı Kenar maballelercle oturan fakir blr aOenln laı.ıdır. 

ka 11Ç usan blllr. Ban· a6 ,...mc1&4rr. Daha lullmetJ çdon&l1119tu'· Merhunı pe-

S8 ~·aşındadır. Türkçeden ;aıtura ~nır. E\•Jendlll deriDden bağlanaıı Oç aylıkla geçinir. Yemek Pitlnnek, 
pda ~ur. Ayda Ud yllz 

1 
vardır. Kumar ~rr yıkamak, dikit dUmıek ıtbl ev S,lertnı uıU-

bıraJcrnak tızere bir nıe&rel' kemmel yapar. ()kar, fakat yuamaz. GBzel ud c:•lar. 
zanıan 

dır Kazak bir erke_ktl_r_. -----r--------:.--meraJ<lı!ll • 1 
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bıuları bir düzjye gürültü edi
yorlardı. Ta§ları vurmakla kal
mıyorlar. (kahrolun) diye de 
bağırıyorlardı. 

Bu sırada samiin localan ta
mnmile dolmu .. tu. Bulgaristanı 
harbe sokacağı a§ikiır olan ka
nun Jayıhalarının ne §ckilde ka· 
ıbul t"dilcccğine herkC5 merak 
ediyordu. Yapılan gürültii ve 
bağırmalar sinirleri germiye 
baılamı§tı l~tc bu sırada baı· 
vekil Radoıılaof. meclis reisinin 
küraüıü önünde oturan nazırla
rın arasından ayrıldı, muhalefet 
i~ini idare eden ve bir çok ke· 
ıcler ba§Vckil olrnuı bulunan 
Malinofun yanına gelerek ~u 
aözleri söyledi: 

- Ayıptır, bırakın kanun la· 
yihaları okunsun, meclis kabul 
etmezııe ycrimızi terke hazırız. 

R adoslaof eözünü bitirdik-
ten sonra ycrıne dönerken 

Mlllinof kiiraüaünün üzerinde 
duran kalın bütçe kanunların· 
dan birini alarak baovekilin ka· 
fasına fırlattı ve bunun üzerine 
Radoslaof Mıılinofu vurmak 
içıa sür.ha sanldı ise de Maarif 
nazırı Pctef elinden silahı ala· 
rak buna mani oldu. J§te bun· 
dan sonra meclis birbirine gfr· 
di. Yumruk yumruğa. iıkcmle 
iakemloye, tokat tokala boiu
pn mebuıların kanun laylıası 
müzakere edecek halleri olma
dığından celse tatil edildi. 

Ortalık biraz yatııınca ekae
riyct salonuna geçildi. Radoa
]aof fırka ve hı.ikumetinde üç 
fırka temsil edilmiı bulunuyor• 
du: Toneevistler, 1stanboloviıt• 
]er, Radoalaovistler. Bu fırka
lar azalan kendi aralarında fU 
kararı verdiler: Kanup layiha
ları okunurken küraüyü bir ta
kım me!buslar koruyacaklar, di· 
ğerleri de hücum eden muhalif· 
lerle boğu§ac.aktı. 

M üzakere salonuna dönül-
dü. Karar icabı yerlere ıe· 

çildi. Riyaset yerini ikinci reis 
Dr. Momçilof İfcal ediyordu. 
Katip avukat Naçd kanun la
y.ihalarını okumıya baılayınca 
hücum ve yanara da baıladı. 
Aıtık yanlan hqlann. kınlan 
kolların had ve hesabı yoktu 
Bu esnada Türk mebualann bir 
kaçı da bu kavwaya İ§tİrak: et
tiler. 

Döviit devam ederken kattp 
liyihalan rahatça okumakla 
mqeuldü . .Buna raimen uzak
tan atılan kalın kanun ciltleri 
ara sıra okumayı zorlaştırıyor
du. Bu sırada katip Nac;efin ya-

~ 

1911'> t-0 BuJıarlstanın harbe ztnne-1 
mesl irin Çök calı,,mı'} olan ve o ta
rfhlerdo ltllAf de\letlerl taraftarı 

addedilen wı nıUtareke ile beraber 
Baş\ ckllll#e çıkarılnııl!' olan 

MAT.tN<~lı' 

1911> te Almanyanm yanında harp 
etmek taraftan olan ekseriyet ııartt

.ıaın ret.l "• harp kabtu.lıalıt Bat-
\-ekPI RADOSLAV01'' 

Romanyanın Alman ordulan 
tarafından itaali kar'f18111da İn
silterenin, Bükret elçiaini seri 
çekmesi ve RomanyaJl artık 
bitaraf bir memleket dejil. Al
man i11ali altında bir arui aa)'• 
dıfını ilin etmai de herhalde 
ne Almanyanın hOfUIMl sitmifti 
ne de Romanyanan. Fakat ln
cı1terenin siyuetinde •e askeri 
harekihnda Bulpriatan için 
ili.n ecleceği a)'ni ...., fipla..a 
ki evvelkinden daha mühim ola. 
caktrr. Zira, Bulsariatanm ıe
rek İnıriliz menfaatleri. ,_. 
aevkulceyt vaziyeti bakumndan 
ehemmiyeti Romanyadan daha 
fazladır. 

Fakat Yunan ve lnsiliz kuvvet· 
]erinin müttereken yapacakları 
kuvvetli bir müdafaa ve taarnaa 
hareketinin, Bulaariatanı ela 
ikinci bir Arnavutluk &'İbİ, Mila· 
verin aleyhine bir harp me,.da• 
na haline ptirmeai ihtimali mak 
delildir. 

Buıün Balkanlarda arbk ai
yut mUc:adele dem kapanmlf 
ve liilen bir bar,p devri açıhmt 
sayılabilir. Zira, Londra mat
buatının da ipret eltili sibi, 
Bulpriatanın aon hareketi ile 
Balkanlarda doat, dUıman belli 
olmuttur. Yalnız yan metkfik 
vaziyette bir Y uaoa)avya ~ 
dır ki, onun iatikliline baib bir 
millet olarak tanmrnıı olmua, 
kendisine cdo.b 11fatnu daha 
layık ıöıtennektedir. Fakat, 
yine tekrar etmek iateriz ki, Bal
kanlanla ..,..., .............. 

nına gelen bir mebus: kapumufbr. Binaenaı.,la Ya-
- Ne diye okuyorsun'? sodavyanın, fU veya ba ilatimali 
Diye fısıldadı, aonra okun· diifünerek bir siyasi miicadele-

muı yeni sayfaları çevirerek de· den kendiaini uzak tutmıya ça• 
di ki: lıfmUI delil. iki :at kuvvetin 

- l§te. birincisi bitti. ikinci- çarpafbiı aabada mevküni tQİn 
ai bitti, üçüncüsü de btti, etmesi limnplmektedir. Ba· 

Reise dönerek: nun için. Yuıoalavyaclan azim· 
- Reis bey, kanunların okun. kir ve kati bir hareket bekle

maları biteli ç.ok oluyor. Reye niyor. 
koyunuz. dedi. VAHDET GOLTE.KtN 

Reis dövü~ halindeki mebuı-------------
!ara baiırarak kanunları reye 
koydu. Bir çok mebuslar iki el· 
lerini lcaldırmıolardı. Bu sefer 
kanun kitapları reisin önünde 
duran mebusun kafasına atıl· 
mıya baılandı. 

Bu sırada kürsüdekileri mü· 
dafaa etmek vazifesini Ma

kedonya komitası azaaından 
Pctriçli Donça Voyvoda ve 
Çiriopeycf, Zenhof gibi eşkıya 
takımı gorüyorlardı. Ellerindt: 
~a~ancal~rı patlatmıya haıır 
ıdıler. Nrhayct rci : 

- Kanun layıhalan kabul 
olundu 1 diye bağırdı. 

B~ söz üzerine yuhalar yük
acldı. ve celse dağıldı Me'buslar 
meclııten çıkmadan evvel uzun 
uzun tedavi cdildil~r. ba:zıları 
da hastahaneye kaldınldı. 

Bu gürültü esnasında zabıt 
Ut!ı>}cri kaçnll!I olduğundan 
~a.r~lye. nazın Griodiyef'in tek
lıfı uzerınc ckıeriyet aa1onunda 
tekrar toplanıldı, kanun liyiha
l~rının kabul cdildiji hakkında 
bır. r~namc hazırlandı. Taedik 
edılmek üzere Krala yollanıldı 
ki bu taedik de bir günde ta• 
mamlandı. 

Ertesi ıünü ekıeriyet mebus· 
~n meclise tedarikli ıeldiler. 

eıııtinin cebinde mutı.1an 
vardı. Bunu sezen muhalif .er tiç lbir ta,kınlık göstermediler. 

atti. içlerinden bazılannın 
meclisten on bet gün, tbir ay 
kovulmalarına bile itiraz etme• 
diler. 

A lma.nlarla .i.stilmız bu su· 
retle kabul edildikten son

ra Buf8arlar yine uzun müddet 
lu~.rtbe pmekten çekindiler. 
Çünkü ıö:deri Trakyanın Mid
ya - Enes hattında idi. Bu sıra· 
da Çanakkalede fiddetli muha
rebeler cereyan ediyordu. 

Türkler yurtlarını kahraman· 
ca müdafaa ederken. Bulıarlar 
gözlerini Türk topraklarına dik
mitlerdi. 

Bu aırada Almanların tavas
sutu ile Bulprlarla T..._, bir 

anlatma yaptılar ve Dimctoka, 
Karaağaç, Mandıra ve havali
aini Bulgarlara terkctmeyi Tıirk
ler kabul ettiler. Bunun üzerme 
Bulgarlar harbe ginniye rıza 
gösterir gibi bir hal aldılar Bu 
yerler Bulgarlara teılım olun· 
du. Fakat Bulgarlarda harbe 
ginnek için hala niyet yoktu. 

Nihayet F crdinand bir bü
yük ıura topladı. Bütün fırka

ların mümeeaillcrile yapılan bu 
toplantıda muhalifler harbe gir· 
mcmck ısrarında bulundular 
ve bu eanada çiftçi lideri Alek· 
aandr Stamboliaki Krala: 

- Sen bu harbi ilin ederaın 
amtn•, kafan aokaklarda teker

lenir, demifti. 
Bu .özlere kızan Kral: 

- Benbn kafam ihtiyardır • 
fakat timdi kuzu zamanı oldu
iundan kuzu kafaları çok mak· 
bı.We geçer, diye cevap vermiıti. 

B u toplantıdan eonra Stam-
boliaki yüksek divana ve· 

rildi ve müebbet küreğe mah 
k\1m edildi. İtte bu anada Me
kedoD)'a komituı Sofya kapı· 
lanna .ıelerek kazan kaldırdı ve 
Knajova (S.libal>a) da çadır 
kurarak bükGıneti harbe ıirmek 
için sılcııtırmıya baıladılar. 

Bu hadiaelerin üzerine Bul
garistan umumi seferberlik ilin 
etti •e harbe airdi. 

MtTAT PERİN 

1 1. 1 . ........,. ... ,........ , 
:Mallarınızı her halde tCftblr 

et:mellıılnl&. 

BOyOk yol ucuzhıklan, eutb 
eflenceler ve stırprlaler her se
ne İzmir Enternıuıyonaı fuan-
na yOz btnlerce zlyare~lyi top
lamaktadır. 

20 Afuııtıoe - '° EJ1fal 11'1 
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Aydında Planör Teşkilatı ve 
Tayyare Kursları Açılacak 

~--
1 

Aydında yeni yapılan Jıaslahane 

A)dın, (Muhabirimiz yazı- ı bir planör teşkilatı yapılarak bir 
yor) - A)dın vıliıyeti Hava 1 de motörsüz tayyare kursu açıla
Kurumu bı.zyı.ik ölçüde memle- caktır. Ortamektebin ikinci sını
kete ha'Vac.ılık zihniyetini aşıla· fından başlanarak gençlerden 

Adliyede: 

_Bir Ayda 56 
Ihtilcar Davası 
Şubat ayı içinde İstanbul MUddel· 

umumlliğlne 56 lhtikılr davası lnti
l<al etmiştir. Bunlardan yirmi biri 
hUl<me bağlanmıştır. Diğerleri hı!· 

nUz muhakeme safhasındadır. 

ı İlanı Aşk Hastası 
Tekrar 

Mahkemede 
llcndlslne subay slisU \'eren, sah

tt> nUfus kflğıdı kullanan \'e bu su
retle bir çok ailelere sokularak kı

zıle nişanlanan sabıkalı ŞtikrU ha
pishanede yatarken hastalığı dola
yrelle çıl<mıştı. ŞUkrU yine rahnt o
turmamış, dUn de bir kıza ilA.nı aşk 
ederken yakalanmış ve müddeiumu
miliğe verilmiştir. 

--o-

Yalan Söy:edigi için 
Tevkif Edi;en Arlam 

maK a, büyük bir faaliyetle bu planör yetiştirilecektir. 
iş üzerinde geni§ adımlarla yü- İlk ve orta okutlara model tay- Sultanahmet sulh birinci ceza M-
rumektedir. yareler dağıtılmı , bunlann nasıl kimi, dUn bir yalancıyı tevkif etti. 

Kurumun 19 35 senesine ka· ı istimal edilecekl~i gösteıi.lmiş: LCltfi adını taşıyan bu sabıkalı genç 
dar aenelık iradı 6 • 7 bin lira tir. • altı ay evvel hırsızlıktan muhakeme 
idi. 19 35 ten sonra yeni gelen ı Bu hareket gençler arasında cdlllrkcn: 
idare he> etı ve bilhassa Ahmet ! büyük bir alaka ile takıp edil- - Babamın adı AbdUlhıunlt, ana.-
Emin Ar kayın ic:e ba .Jadıktan mektedir. mmkl de Ayşe, demiş ve bu suretle 
Son a bu 6 7 b . l' b" d .ı__ • 1 sabıkalarım gizlemlye muvaffak o-

~ - ın • ıra. ır .e~oı: Aydında Kızılay faaliyeti gün-
re ılk senede 30 bın lıra, ıkıncı den güne genişlemektedir. 7750 larak altı ay hapis cezası almış ve 
eenede 4~ bi_n !ıra'. ü~?n~? sene liralık bir bütçesi ~ardır. Azası dlln de müddetini bltirdlktcn sonra 
de 56 ~ın ~.ıra, ?orduncu sene 2300 kadardır. Bu bütçe şefkat hapishaneden çılmıak için bıışgardi
de 90 ~.ı~. kus~r. lırnya çıkmı~ır. puHnrile senede tbir kaç defa ter- ynnın yanına gelmiştir. 

Yer urunlerının kalkması uze- tip edilen e§Ya piyangolarile da· Başgardiyan ona: 
rin .. e .b. u gelir 80 bin liraya düıı· ima zerıginJe,.tirilmektodik'. Mü- - Geçmiş olsun LCltfl .. Haydi g{l-

t A d h ık 1 ,. le gUle git, fal.at bir daha gelme .. 
muıı ur. _ Y ın a ının mem e- samerelerle konse.rleııle her türlü 
ket davasına, ha~cılığa verd~ğı 1 varidat kaynakları bulmtığa gay- Demiş, fakat muhatabı itiraz etmiş: 
kıymet ve ehcmmıyet dolayısıle ret ediliyor. - Benfm adım LQtfi değil, Sıtkı-
b · b · ô9 b" ı· b 1 dır, ama saklıyordum. 

u yıne ugıin ·~ ın ırayı u • B · "ncl 74 ·1 765 u sene ıçı e aı eye Başgardiyan eV\'elA buna. inanma-
muştur. 1 3 d l 

K k l 1 
ira O kuruş .yar ım yapı mıştır. mış, faknt ısran karRısında tahkiki-

urumun öy Ü şehirli o mak ., 
2527 

Geçen devre içinde bir sünnet dü. ne !Uzum görmU,.tUr. Hakikaten bu 
üzere 1 yardımcı, 78 asli ., 
azası vardır. Mahalli hükumet ğününde 100 çocuk giydirilmiş- adamın aı LCltfl, anasının Asime, ba-
erknnı, part.i kurumla olan ala· tir. • bıı.sınınkl de Nuri imiş. 
kasını günden güne arttırmakta· Aydın Kızılayının 'bugüne ka- Hu adam haplse girerken bir ya-
dır. Bu meyanda aza adedi de dar orduya teslim ettiği en-a: lan söylemiş ve az ceza yemiş. çı-
çoğalıyor. A_ydınlı olarak 61 pi· 2577 adet pamuklu, 2740 çift l~arken de bir ikinci yalan söylemek 
lot, Eskişehir tayyare mektebin- çornp. 303 çif~ eldiven_, 170 adet suretile son mahkClmlycUni sabıka 
de .bulunuyor ve kadın azası da kaz.ak. yaptırmamak niyetinde imiş. Müddei 

umumlllk bu katmerli yalanı yakn-
1200 e çıkmı§lır. Aynen da 1000 lira nakit para layınca onu sorguya çekmiş ve: 
Aydında önümüzdeki seneye verilmiştir. _ Bu yalanları niçin söyledin? 

1 
LCltfl cevap vermiş: 

ki Tahsi:darın Vaz;fe- Manisada Sıtma - Altı ay cwel, polis beni yaka-. N · h V Jaymca ben adımın Sıtkı olduğunu 
sme 1 ayet erildi Mücadelesi Artıyor söylemiştim. Şimdi LCltfi olarak çı-
Kartalda Rah,metler mevkiin· Manı'•,., (Vatan) - l\'1anisa karsam beni yalan söyledi diye tek-..... ıv rar hap o atar. Onun için bu yala.-

?eki e~ndc .ikamet etmekte: iken sıtma oıücadelesinA.n 940 sene· nı söyledim. 
olen Tikvc lı Hafız Ahmedın ve- 1 sinde ~1'de ettikleri neticelerden MUddelumumlllk, biraz sonra mnh 
resesine kalan malları için tabak- malumat almak iç.in mücadele re- 1 kemeye, devlet memurlarına. yalan 
kuk edilen veraset vergisini vere. isi Doktor Ref etten §U maluma- beyanda bulunduğu i~ln L1)tfiyi Sul
seleri vermediklerinden haczen tı aldım: tanahmet sulh birinci ceza. mahkc-
tazyiki zımnında varislerin men- Geçen 940 senesinde memle· mesine vererek tevkif karan aldı. 

(Harp ve Hukuk) mevzuunda 
Konferans 

};mınönU llolkcvlnden: 

6.3.941 perşembe günU saat 17,30 
dıı evimiz salonunda kıılkevi reisi Ya 
vuz Abadan tarafından {Harp ve 
Hukuk) mevzuunda bir konferans 

VATAN 

-
T. İş Bank as_ 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

1kramiye Plaıız 

ı 941 İKRAMİYELERİ 

1 ııdet 2000 Liralık = 2000.- Lir 
3 > 1000 > =3000.- > 
2 > 750 > =1500.- > 

" > 500 > ~2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

35 ~ 100 > =3500.- > 
80 J; 50 > =4000.- > 

300 > 20 > =6000.- > 
Keşidcler: 4 Şubat, 2 Mayıs, ı Ağus· 
tos, 3 lkincltcşrln tarihlerinde ya 
pılır. 

Nafia Veka:etinden: 
17/3/941 pazartesi günü saat 16 da Ankara Nafıa VekAleU blnllSI 

içinde malzeme mtidUrlUğü odasında toplanan malzeme eksiltme komis
yonunda c2G36, lira c37> kuruş muhammen bedelli Ankara Çubuk bara
jında yaptınlacak santral ve telefon tesisatı şartnamesinde yapılan tadi· 
ltıt üzerine yeniden açık ckslltme usum ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme mUdllr
lUğllnden alınabilir. 

Muvakkat teminat c197> lira c78> kuruştur. 
lsteklllerln muvakkat teminat ve ~artnamesinde yazılı vesaik ile 

birlikte ayni gUn saat 16 da mezkQr komisyonda hazır bulunmalan 
Uwmdır. (1120) (1477) 

İstanbul Hava Mıntaka Depo 
A 

Amirliğinden : 
1 - Hava birlikleri ihtiyacı için 2000 metre para.'}Ut torbalık beR 

satın alınacaktır. 

2 - Pazarlıkla fhalesi 11.8.041 salı gUnU sant 14 te Yeşllköy Ha· 
va Mıntaka depo Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lsteklllerln şartname ve numunesini görmek Uz:ere her giln 
pazarlığa gireceklerin bclll gUn ve saatte 300 liralık muvakkat temi
nat makbuzlarlle birlikte mezkCr gUnde komisyona mUrııcaaUan. 1630 

kul ve gayri menkul malları o· ketin hemen her yerinde olduğu 
lup olmadığının tahkıkinde Kar· gibi Manisa ve mülhakatında da 
tal halk mümessilleri kabili ha· sıtma haziran, temmuz, ağustos 
ciz mnllım olmadığı hakkında aylarında intişar daire:ıini tevsı 
verdikleri beyanata göre haczi ile hayli ıstıra9a ııekp olmak is
•ehir ettiğinden dolayı • maliye tidadını göstermi~. buna karşı 
tahsildarı lbrahim ile vazifesini eıtma müca-dcle heyeti mesaisini 
ihmal eden tahsildar Süreyyanın teşcl:t ve lüzumlu yerlerde bilhas
ve halk mümessillerinin vazifele· sa teksif etmiştir. Merkezlerde 
rine nihayet verilmi"' ve maliye muayene evlerine müracaat e
müfettişliğince haklarında kanu- dcnlerle köylerde, kapı kapı do-

verilecektir. Girış serbeSttir. ---------------,....--~-----------

ni muameleye ba§lannıı§tır. )aşıp aramak suretilc 150 bin ki-
-o--- şi muayene -edilmi§. 50 bin sıt· 1 1 

Askeri Fabrikalar Satma:ma Komisyonu ilanları 

ıki Kalem ve Cem'an 975 Metre Mikabı 
Kereste Alınacak 

GELİBOLUDA HALKEVLERL malıyı tedaviye alarak Sıhhat ve 
NİN 9 UNCU YILDÖNOMO İçtimai Muavenet Vekaleti hesa

bına kinin, tatlı sulfato, atirin, 
pilazmokin dağıtılmı§, zayıf '\'e 
kansız olanlara sureti mahsusa-

Gelibolu, (Vatan) - Halkev 
lerinin 9 uncu yıldönümü ne· 
şe ve hararetle kutlandı. Daha 
erkenden halkevimizde bir faa· 
)ıyet başlamıştı. Başta kayma
kam, parti ve belediye reisi, me· 
mur ve öğretım('nler halkevi sa· 
lonunu doldurmuşlardı. Merasime 
istiklal marşı ile başlandı. Müte
akıben Hnlkevj reısı avukat 
Mehmet Ali sözlerine başlarken 
Büyük ve Ebedi Şef Atatürkün 
hatırasını taziz ile hazirunu 3 da· 
kika sükuta davet etti. Süküttan 
sonra .bu kıymetli. tarihi günün 
yurt için çok önemli başarılarını 
heyecanlı bir lisanla anlattı. Top 
lantıya saat 16 .da nihayet veril
di. 

ÇORLUDA ztRAAT 
FAALiYETİ 

Çorlu (Vatan) Kazaya 
bağlı nahiye ve .köy muhtarları 
merkezde kay.makamımız Nasu· 
hi Kurosmanın reisliğinde top
lanmış ve bu top1antıda be§ ee
nelik kalkınma proğramının tar• 
zı tat.biki ve Ergene kenannd. • 
geniş mikyasta kavaklık vücude 
getirilmesi muhtelif sahalarda 
kendir yeti§tinne tarlatan tesisi 
lezzetindeki hususiyeti ile [apon 
boynuzu namiyle maruf ve Hıı.· 
tayda yetişen bir nevi patatesin 
de yetiştirilmesi gibi hususlar ka· 
rarla~tırılmı~tır. 

Gençlik kliıbümüz beden 
terbiyesi kanununun mükellef 
tuttuğu 200 genci kayd zaht ve 
rahıt altın alarak spor sahasın
da spor ve talim hareketlerine 
ba~latmıştır. Kaza müşavere he· 
yetinden öğrenildiğine göre bu 
gençlere bir örnek elbise yaptın• 
lacak, okuma yazma f>ilmiyenle· 
rine halk dershanelerine devam 
ettirilecektir. 

Kapanış 

terlln 5,24 

da tertip cdil~i~ kuvvet ilaçları Dolar 
verilmiş ve iğne şırıngaları ya- bl'lçre Frac .. 

182,20 

Tahmin edilen bcdell 51675 lira olan iki kalem ve ceman 975 metre 
miktı.bı kereste askeri fabrikalar umum mUdUrlU!!U merkez satın alma 
komisyonunca 10.3.941 pazartesi günU sa.at 15,30 da pazarlıkla ihale e
dilecektir. Şartname 2 lıra 59 kuruştur. Muvakkat teminat 3875 lira 
62 kuruştur. (1628) 

prlmıvtır. • Drahmi 

:tl,98 
0,99'75 
1,6225 * Leva 

J>cçeta 
Dinar 
Yen 

12,98'75 
S,1'75 

31,1875 

2000 Metre Mikabı Ceviz 
Tomruau Alınacak 

Man~a merkezine bağh Tur
gutlu, SaUhli, Al.a~ir, Akhisar, 
Menemen, Kal'§ıyaka §Ubelerinde 
ııtmaya amil olan bataklıkları ku· 
rutmak ve arkları temizlemek İsl'l!!l Kronu sı,eoıs 

- E ham ve TahrllAt 

Tahmin edilen bedeli c7'.000> lira olan 2000 metre mikAbı ceviz 
tomruğu askert fabrikalar umum mUdUrlUğü merkez satın alma ko
misyonunca 10.3.941 pazartesi günU saat 14,SO da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname c3> lira c70> kuruştur. Muvakkat teminat d950> li· 
radır. (1629) 

durgun sularda yetişen sivrisi-
Sıvas • Erzurum 1 

nekleri yok etmek için memur 
arkadaılar durmadan çalışmakta Sıvas • Erzurum 3 

Türk altını 

19,18 
19,158 

23,85 
ve ubbın en son kabul ettiği cPa-
ris yeşili, mazot~ kullanılarak 
bu nevi haşaratın önünü almak
tadırlar. 

1941 senesi için yapılan pro
grama göre ayni euretle fazla gay 
retle çocuklar ve rnektepiilerle 
amme hizmetinde çalışanlarla da 
ha yakından alakadar olunarak 
mücadeleyi nihai zaferle tetev· 
vüç için muhite uygun diğer ted
birler alınmakta ve bunların tat
bik çareleri başarılmaktadır. 

--0-

ffalkevlerinin Açılma T"ôreni 

lzmit, (Hususi) - Herekede 
halkevi ve Darıca ile Akyazı na· 
hiye)erinde de halkodası açılmış 

tır. Bu müna8Cbetle güzel ve coı· 
kun tezahürat yapılml§tır. Here· 
ke halke,,oinin açılış merasiminde 
Valimiz Ziya Tekeli de bulun
mu§tur, 

MURATLIDA CiNAYET 

Muratlı (Vatan) - Muratlı
da iskan edilen göçmenlerden 16 
ya1ında Alhmet oğlu Nazım Öz
tunalı, Hasan oğlu 1 7 yaşında Ce. 
mali ka"lta neticesinde arkasından 
bıçakla öldürmüvtür. Katil çocuk 
krsa bir zaman içinde zabıta tara. 
fmdan yakalanarak adliyeye tes
lim edi~iştir. 

Bt:(aONKU PROGRAM 

• Muhtelif 
2380 

Eb'adda 10 Kalem ve Ceman 
Kereste Ahnacak Metre Mikabı 

Köknarın metre mika.bına 50, çamın metre mlklı.bına da 53 liradan 
heyeti mnumlyeslne tııhmin edilen bedel, cl26.H0> lira olan muhtelit 
ebatta 10 kalem ve ccman 2380 metre mlkAbı kereste Askeri l"abrt-

8,00 Program, 8,03 Ajans haberle- kalar umum mUdUrlUğü merkez satın alma komis)'I unca 10.3.941 
rl, 8,18 Hafif p&r!(alar (Pl.) 8,45 • pazartesi gUnU saat 16 da. pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 6 lira 
9,00 Ev kadını • Yemek listesi. 3t kuruştur. Muvakkat teminat c9460> lira c50> kuruştur. Bu kcreste-

12,30 Program, 12,33 Milzlk: Türk lerl tamamen çıralı çam vermek mUmkUn olmad~ takdirde yarısı çı
çc plAklar, 12,50 Ajans haberleri, ralı çam ve yarısı beyaz köknar olabfiir. Bu kerestelerin heyeti umu-
13,05 Türkçe plaklar programının de- mlyeslnl vermeği talip bulunmadığı takdirde 200 metre mik!bmdan &• 

vamı, 13,20 • H,00 Karışık prog- şa.ğı olmamak ~artile ayrı ayn da. alınır. (1627) 
ram (Pi.) * 

18,00 Program, 18,03 Cazbant (Pi) l 
18,30 Konuşma, 18,45 MUzlk: Çiftçi- 105 Ka em Muhtelif Zımpara 
nln saati • Köy sazı, 19,00 Müzik: Taşları Alınacak 
Piyano resitali, 19,30 Ajans haberle-
ri, 19,45 RadYo fasıl heyeti, 20,15 Tahmin edilen bedeli 18,000 lira olan 105 kalem muhtelif zımpara 
Radyo Gazetesi, 20,45 Radyo salon taşlan askeri fabrikalar umum mlldUrlilğü merkez satın alma komls-
orkestrası, 21,30 Konuşma, 21,45 yonunca 10.3.941 pazartesi gUnU saat 15 to pazarlıkla ihale edil~ktlr. 
Radyo kUmo heyeti (Koro) • KlA- Şartname parasızdır. Muvakkat teminat 1350 liradır. (1626) 
6lk program. 22,30 Ajapş haberleri, I _ _:_ ___ ;._ _________________ ....;. __ -"""--

::~~~~;:"s mllzlği (Pi.) 
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30 Devlet Denizyolları l lanları 

ŞEHtB TİYATROSU 

Dram Kısmı 
BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 
MEı;ALELER 

ı..cuuoı \"e .Neşr-yat .Mudürü: .ı.lıme: 

Emin ~ALMAN • Baaıldıtı fer: 
VATAJJ MATBAASI 

MUDANYA POSTALARI 
3 mart 941 tarihinden itibaren iş'arı 6hlro kadar Mudanya. hattına 

haftada. dört posta yapılncaktır. {Mersin) vapuru ile yapılaçak pazar
tesi, çarşamba ve cuma postalan lstıı.nbuldnn saat 9,00 da. (Sus) vapuru 
ile yapılacak, pazar postası saat 9,tiO de kalkacaktır. 

Pazartesi ve cuma postalan ArmuUuya da uğrayarak Geml!le 
kadar gideceklerdir. Çat.şambıı ve pazar postalan Mudanyadan döne
ceklerdir. (1616), 

N E z 
4 - 3 - 941 -------
L E 
Kırıklık, Baş, 
Diş ve Adale 

ağrıları 
En seri \"C en lmH .,eJdlde 

yalnız kaşe 

GRIPIN 
İle geçer. 

Havaların serinlediği bU 
gUnlerde alacağ'Inız ilk ted 
bir evinizde birkaç GRf P!l'J 

~--;ı;;;;;;;;;;;;.::::===I bulundurmak oı.maJıdıl'· 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ısbrapları dindirir. 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. TakllUerlnden sakmmıZ v• 
her yerde pullu kutularını 131"arla isteyiniz. 

,.,....._D_evlet Demiryollan lliııları J 
1.4.941 tarihinden itibaren Anahat istasyonlarında Avrupa ~ 

istasyonlarına ve bilmukabele Avrupa hattı lstasyonla.rında anaba.t 'il' 
tasyonlannn. mcsajcrl, seyriscrl ve seyrihafif doğru eşya nakliyatı it" 
bul edilecektir. 

Doğru nakliyat milnal'ebetlle ana hatta, Avrupa. hattuıda. derııl'" 
yolu ve Haydarpaşa - Sirkccl arıısmda deniz yolu olmak Uzcre katedil" 
cek Uç mesafe için bir tek hamule senedi tanzim edilecek ise de b~ 
mcsıı!cde hlilen ayrı ayrı tatbik edilmekte olan tarifeler ve dlğe1" ,., 
ktun ve şartlar eskisi gibi yine ayn ayrı tatbik edilecektir. Baınulell111 

Haydarpaşa - Sirkeci arasında ta.bl olacağı bUttın ameliyelere ve 61" 
nlz nakliyatına şamil olmak ve doğru nakliyatta. tatbik edilmek u,.rt 
bir maktu Ucret tarifesi ihdas edilmiştir. Bu tarife 1.4.941 Wııııo6' 
meriyete girecek ve bu tarihten itibaren deniz nakliyatına mahSUS f1' 
diki tarife lAğvedilecektlr. 

Hangi nevi ve mahiyette ve miktarlardaki eşyanm doğru nakll>"'tf 
kabul edileceği ve maktu ücret tarifesi ahkAm ve şartları h3id0ıı" 
taf'silı\t için istasyonlara müracaat cdilnıelidlr. (1179) (1633) 

l~tı:ntul Kon:utaniığı Satrnajm1 .ComisyDnu1 :hl 
MUteahhldl nam ve hesabına 6340 kilo valvalln yağı S.3.941 grJ_ 

saat 12 do pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün koı:rı1' 
da görWebillr. İlıteklilerln belll gün ve saatte Fındıklıda satın aı.ırıa Jf 
misyonuna gelmeleri. (1662) 

Beher klloeuna 60 kunt§ fiyafc'tahmln edilen 2Z ton yazbk ..:&""' 
yağı 11.3.941 gtlnti saat 11 de pazarlıkla satın almae&ktır. Şartn~ 
her gün komisyonda görUJebl11r. Muhammen bedeli 1980 liradır. vı' 
lllerin helli gün ve saatte Fındıklıda satın alma komisyonuna geırrıel 

(1659) 

Piyade Atış okulunun atış y"!ıarı için telefon ve telefon ırtırl 
için muhtelif malzeme ile işaretleşme malzemesi 11.3.941 gilnll wt 
de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gUn komisyonda ~ 
lebilir. Muhammen bedeli 5t94 lira 40 kuruş olup katı teminatı 944 ~ 
dır. lsteklilertn belli gün ve saatte Fındıklıda satın alına komi.SYoll"" 
gelmeleri. (1592) 

Beher kilosuna 45 kuruş fiyat tahmin edilen 10 ton ince '1'4,,, 
yağı 7.3.941 gUnU l!aat 11,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. şartn~ 
si her giln komisyonda görllleb11lr. Muhammen bedeli 4500 lir& tJ 
katı teminatı 675 liradır. İsteklllcrin belli gün ve saatte Fındıklıda 6' 
alma. komisyonuna gelmeleri. (1660) 

-----------------------------------------------_/ 
Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünde' 

Kuleli Asker! lisesine glrmlye istekli olup da !a.şralarda şut>elr 
lstanbulda da doğruca mektebe müracaat etmiş olanlardan eınıflafll". 
da dönekliği olmıyan bUtUn girme .prtlarmı haiz bulunan ve ayni_,~ 
manda gtrif evrakını tekemmW ettirmiı, olan isteklilerin lmtihaıı'"'
yapılmak Uzere 7/)ı(art/941 cuma gllnU saat 9 da Kuleli ıısesind~ ~ 
lunmalan ve bu tarihte mektepte bulun.mıyanların haklarını ka)"l!C"'" 
eeklerl ilAn olunur. (Ht3) 

~---------------------------___,/_ 
Titrldye CamharlyaU 

Ziraat Bankas 
Kuruluş tarihl: 1888.- Sermayesi: 100,000,000 Türk ıi.rdl 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zlrat ve tıcart her nevi banka muamelclm 

Para blriktlrenlcre 28,060 Ura ikram.iye vfJIVor 

Ziraat Bankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf bess.Pl~ 
en az 5-0 lir&SJ bulunanlara. senede 4 defa çekilecek kur'a ııe 
daki plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4' adet 1,000 Urahk '9000 Ura ~I ()(tO 'lf' 4 » 500 > 2,000 > ı oo atlet 60 liralık !,,80" , 
4 > %~0 » ı 000 J) 120 » 40 J) ' "' , 

(0 » 100 » • ~000 » 160 > 20 J> s,: ,1 
DiKKAT: Hesaplanndnki paralar bir sene içinde 50 lı.radıat' ~ 

ğı dilşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde ır,, 20 fazlasile verile' 
Kur'alar senede 4 defa, 1 eyJCIJ, 1 blrlneU<Anun, 1 mart"' 

1 haziran tarihlerinde ~lecektlr. 


