
Z R 
6 

ŞU B AT 
re ı 

VATAN EVi 
C A C A L O C L U No. 32 

T E L E F O N : 24136 
TELGR:.-: VATAtJ fst. 

BAŞ?lfUllA.JUUBl 

AHMET EMİN y ALMAN 

Fi ya tı: 5 K uruş ıa 

Romanya ahvali, 
. l erkanının Almanyadaki mülikatlan dolayıaile 

Bulgaristan vaziyetı, Yugoa av dikkati çeken bir kÖ§ai 
ubu - -..iri Avrupasının ,--------cıen !!'""" - - -

Neler Teklif J V eygand 
Hesapsız 

Bir Siyasi 
Taarruz 

Etmişler? Dayattı 

1• Nizama İIUbak 
2• İbtll41a Tavassut 
3. Pakta İşUrAk 

General, itaıyaa 
Kıt'alarıaı TDDDI• 
tan Geçlrmlyor 

_, 
SABAH GAZ E TE S İ 
r 

Frankoya Sordular: 

Girecek mısınız ? 

Cevap Verdi : 

Hayır! 
cıKolomblyıı radyo u, ı·ran• 

s-~ - Mn!!501lnl mUJflkatından hlr 
l)l'Y bcklenemiyecc ini 8Öylcm~
tlr. 

«Ge neral Franko, sa:ıetedlcr 

tarafından, h a rbe iştirak edl ı ı 

ctmlyoccğl hakkında 8C>rulıın s u· 
nle adccc şu ce1·abı \ ernıl!) tlt: 

«- JIB.)lr ? .. 1> 

- Radyo Gazetesi -

Franko - Peten 

Mülakatı 

ISVIÇRE 
Gazetelerine GörE 

iSPANYA 
Bltaralbktaa 
Ayrllmıyacak 

Zürih, 15 (A.A.) - Petcn -
Franko görüşmeleri h:ıkkındn 
resmen hiçbir fCY bilinmemelrlc 
beraber, İsviçre ı;azclclcrt lsııan· 
yanın tıitaraflıktan ayrılmıyaca

ğı kanaatinde bırlcşmektcdlrlcr. 
lsvlçre ajansına Vlşl'den bil· 

dirildiğine göre, mihver de"let· 
Jerl, İsp nyamn İngiltere ve A
meı ikaya daha az muhtaç olma· 
sını temin lçın mezkOr mmnlekc· 
te iaşe maddeleri vennek arzu
sund dırlar. Pransa bu hususta 
transit vazifesi gbrecekt1r. 

Cenova Bombardımanı 

Yazan: B samettta Gıseı 

Bugün 3 ündi &ayfanıızda 

Y ıl: 1 - S a y ı: 177 

, 

Mihver t aar ru zu, Uzak 
Şarkta da, Avrupada ?a 
beklendiğinden tamnrn ı le 
tersine n et iceler vermiy e 
m ahkumdur. 

Yua oslav radyoları, Svetko- Londra. 15 (A.A.) - Müsta. 
« "' · 1 k kil Fransız ajansından: 

lsvlçre ajansı, Pcten - Fran
ko gl:irU;tnıclert C6llll5ında l!'ran
ısız topraklannda bulunan 140 
bln İ6pan:;ol mültecisinin lspan· 
yaya avdeti m~eeinin de gö· 
~üğünU üflvc etmcktedır. İıı· 
panyı. '1mdl tıunıar.uı avdctıni 
k bul c:tmektcdır. 

lnai Ji:z: Para futçu1Mi naıul hazırlanıyorlar 
J - Para üt, çan'taya komı'lmazdan evvd büyi.ık bir itina ile katl .. nır. 2 - Aııkılnr. bo)'undan 
goçdriHı-, .kemer bağlanır. 3 - K emerlcrin, h rekata mani olm mnsına dikkat cdılır. 4 - Para ut· 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

S ağ an, so an ı ıç §a ır· 

). Mihver, tıları ge ryor. 
• bir siyasi taarruza geç· 

u~u:nı 1 k 'hed~f. Amerikanın he· 
tnı~tır. . . kırmaktır. 
vesini ve ccşaretını - ib~ 

Her memlekette _old~gu g ıre 
An ·ı . .,.d da eiyası ihtıraslar 

ıerı~'" a .. zünden 
şahsi hoşnutsuzluklar Y~ d _ .1_ 
b k d . enler eksik egı 

eyaza ara 1.Y • • K 1 men· 
dir. Bunlara Beşıncı 1·0 uln n as· 

ia A hnan ve ta ya 
ısup rı ve b · kısmı 
lından Amerlkahlarm . ırk vvet 
d k 1 eyce bır u 

a atı ınca ep f ruhlu-
cdcr. işte miihver, bu m~~lı . ço· 
ı d ideccl' en tarın arkasın an ~ ıldırmak 
ialLmak ve Amerikayı y da 
oiçin Uzak Şaılkta ve A';'1P4çalı· 

• • L l .r.:ıratmaga 
"'Yası Kasırga ar J- ıi şakır· 
§'Yor ve bir düziye k ıcını 

datıyor. b l re 
Amcrikadan gelen . ha clmr :q. 

.,.. ') aksıne o "' 

... orc tesir tamamı e tehdidin· 
tur. Amerikalılar Japon 1 iş· 
dcnı yılacak yerde gazaba ge m . 
1 ~ cı. pazartesi er ve yardım layuınsını .. 

viç'in Almany aya seyahatı ıa • Dahn dün Londrada büyük bir 
kında tefsirlerde bulun~uyor- akşam gazetesi. nk sa} fasında ve 
lar. Macarlar ve Bulgarıstanda dört sütun üzerine d-lür Fran!ltZ· 
çıkan Zora gazetesi bunu, ye- ı t L by '..d talynn rdusunun 
n i n izama ıltıhakrn alakadar aııkaşına doğru tlerlryo lar> ~ · 

·· ktedirler. lığı altında kuı..'mlndan Larmına· 
gorıne .. nın idareşİ at.tındaki F ramıız kuv• 

c Kolom b iy a radyosu~a gor~, vetleriıtln Tunus hudut}anna doğ. 
A lmany a, Yugosla vya ı le 8~ · ru ileri lıaTck-etl-eri hak&ındaki taf. 
garistandan, ltalyan-Yunan ıh- silatı ne§renm~kte idi. 
tilafın ın hall i için tavassutta Gadamcs'in zaptı, fewalade 
bulunmal arını istemiştir. bir chemmiyctj haizdir. ~azcte 

•• •• 1 .. pakt a eynı zaman'C!a bu makalesıne ha-
c Yugoslavyaya, uçuz u ekatı gö"terır renkli bir harita da 

istiraki t ek lif olunmuştu r. Fa: drı tm"şt" 
1 t rens ı erce ı ır. 

kat nazırlar, sa tana. p Aynı gazete, claima dört eütun 
Paul ile görüşmeden. bır karar üzerine olara'k §U manidar baıtlıiı 
it ti haz edemi yecek lerı cevabın ı ne!ire~mıiştir: 
vernıişlerd ir. cGeneral Weygand, lt?Jyan 

y aoslav Başvekilinin Al- kıtalannın Tunustan ~c;.meaı me-

m:n::yı ziyareti Franko -)Mus- zuniy~~~=~~~:,1~~~ 4 te) _ 
(Dm'8Jl'lı: Sa. S, il. 8 te -

Türk - Bulgar 
Görüşmeleri 

Lonılra, 15 (A.A.) - Tlntftl'in 
diplom a tik rnutnıhlrl ncşr~Ulğl 

bır maluı1cdc, l'ag•ıı;lavya ve 
Bulg'arhitanla ~erine d 
, . "' ure til yapmıü<ta ol ıJnğtt 

C6ı.lz fıuııtyet d4'1ayıt;llc 'niTkl· 
.)Cl l tmdl etme ~r. Mt1habir, 
bu ctlplnın inin Qıeklngmtll!cten 

gelditlnt 1Ml1iycrı Alnıan iddla
lanns enerjik bir ııurette l'f!dih' ·
lcmekte \ 'C ~ ciheti tebaröz < t • 
tl rmektedlr k i, tı len ~npılnı k· 
ta olan '1 ilrk • Bulgar gorüşmf!• 

lerlııt" Ahnanlann im ettlklcrı 

~lhl, Alma n talehi iıL erlne Rııl· 

.:'arlar tarafından det ti, fa '( t 
hattti son d~klkada hlr !14'Y '-"r
tarılahlle-;·f'~ I ünıidl ilf! Tuık~r 

ta rafından ba , lanmıştır . 

İngiltere Elçisi il · '"n mu· onuşacak iken cvve ~ı gu 
kereye başlamı§lardır. . ı 
Y ardnn lô.yihnsının Almk~.r~~ 

HOKOMETİN NOKT Al NAZA. 
RlNI SOFY AYA BlLDİRDl 

.,,.,.. - . en uçu """nından geçecegıne . ki 
İr §Üphe yoktur. Bu mcclı~e 
6 azadan altmııı: ikisi B. Buz· 

"'clfan partisine mensuptur. ';1"". 
arın a:-asından layiha aleyhı~e •Ct411!111PJ""'_. 
ey Verecekler bir, ikiden faz a ' 
lanıaz Halbuki cümhuriyet par· C:"$:ı;...ı;""-'-·-· buyük zayiatla kıran Yunan topçusu 

ig· • rf hu· ıltta~ly:•:n_:==--:---;---ı lıldc bu milli işlere pa 1 k _ 

lıtlarını aşarak Ruzvelt"in ar a· Afrı·kada Tepedelen 
Düşmek Üzere 
Avlonyaya Dört 
Kilometre Kaldı 

ına_ katılaca'klar eksik .olmaya· 
ktır. d 
Bu gibi davalı m~elelc.rde ~- ı· şler Yolun a tıc :ı. ,.d t' aoz r~adaki azlıkların 8 c 1' k 

lkkırıı sonuna kadar ,kullanma 

.c iıstcınediği bir jc;in ~anun ha· no··rt Cephede 
ltıc '°el . . h. 1 a~Q" bir kaç .. .. ınesını ıç o m -- 1 f[ 
\j:J~~-İye atmaktır. ~u .. ~C't:~t; Muvaçfakıye er 
·· ~i müzakerelerın u d' I A 
rcceğj düne kadar tahmin e ı· 
-ordu H . • t iıdit karşısın.da 
\inıt. . . arıcı ~. h ti' )erinin 

<Son Yunan hareklı.ti bütUn cephe 

)• nurıyet :partısı a P 
<ı.kat k ian ve 

an ınusluklarını ı$lla. bir 
Unun bir kar hafta yerme .. 

aç,,.,; ,.. k mum· 
· "'"'n içinde çıkması pe tınd·· A vrupo 
1 . Ur. Amerikada: ~ d"· 
c Crı hQİın nemize gerek?> h! 
tılerin - K ı·f rniya sa ı· 

lııd çogu, a ı o ile 
rıi ::Yaşayanlardır. Avrupa tan 

a k "r arasında bir Okyanusd 
alta. bütün bir kıta ela var ır. 
•Quk· 1 Japonya 

ilt&f dı aynı adam ar, .... 
1 

.. ye 
tı/I\ an gelen her ~uru tubu 

ır .. .J Pek hassastırlar. 1 am 
L """a J hd"t tavrı 
''llaaı AaPon!anın d.te l ~ de. 
ıl ' ınenka:yı yıl ırmaga 
~ı~.<'rnleketin ş:ırkile ga~•r' 
rrılltrt!rıtneğe, lngiltere ve Çı~ e 
et 1 tesanüdü arttırımağa hız· 

Cdece11c . Al tır. d 
0~ :ı-~n siyaei hesabı bu işte e 

(taııI~ cıkacaktır. Japonya. 
C\1'.Qu -Sa. '1, sü. l de) .X X. 

- (AA.) - İngiliz üzerinde, bılhassa Tepcdclenitı şıma· 
Kahire. 15 ' _Lfıl'.j: kted 

~"-ının tev 'ö Hnde süraUe inkişaf etme ır. 
Umumi karar1>"-" . . cenıtbun· 1 1 

' d g · gazının c:Tepedelen • Tiycrı • Av onya yo u 
Ubya a: ın 103 hra to· al l k 

daki muharebede.~ . topu 20 ha. uzerlndc şiddetli çarpışm ar oma • 
h ~ •r dafı ' ed'l tadır. Ylınanlılar, bu şehre 4 kilo· "k" ava ag. d ı · Pu. t ı ·· 8 ere İ l ff hava dafi topu m~ıı Junan etre kadar yaklaşmışlardır. ta. 

ı . t' Esirlerin ve jğtınaırılo nsına m tarın Tepedelen bölgesinden çekil oırş ır. . . sa:Y• m yaıı 
h analzemesının cl l imkansızdır. Son ı;Umcrde a· arp kit d r m er . 
devam ohmma a ı • 't kaıııno 1 nan esirl~rin sayısı yccll bındır. 

E ' t ·de· Keren ımın a ı Tcpedclcn, şayet bugün dılşme-
n r~ . ilerleyen kollar~· c se ·arın ve yahut obUr gün dUş· 

doğru şımalden mcırnnunı· ınlŞ ı ~ntlzar etmek hatalı nlmaz. 
mız tarafından şaJad'l iştir. Siz· rnestnc ı dUnkll ılerlemc 2 kilometre 
et terekkiter kay e ~m düşman d!:ğ~r rlemış ,ise T<"pcdclcn dl~ecok 

y Keren mıntakasın la. be aber, daha ı e ak esirler daha çok olacak· 
zat . d'l iş olmak a r ve aıınac 
kvıye e ı m d 

ta 'k. iz a11tmakta ır. ur. düştükten sonra cenup 
tazYI -ım. da. Yeşilnil Bölge· c:Bura~e Yunanlılar lehinde çok 

Habeşıstan s' ·d n müdafaa cephesln M"iklikler husule gcleccğl 
. d Kcisan. u a .. .. )ar 1 bUyük det>..,. 
sın e, . ensup cuzuta~~ kkaktır.> 
kuvıvetlerın~ m edilmiştir. Dıger muha - Radlo Gaıeteı;I -

af .dan ı~al u. ;: de) X ta r ın ........ "'•· ıs, (De,·-·"' 

Sofya, 15 (A.A.) - Reuter: 
İ n~ilterenin Sofya e~is.i B. Ren
de], dun .nkpm Bulgar Hariciye 
Nazırı B. Popof ile yaptığı gö
rüşme esnasında, Bulgaristanda 
halen mevcut ....aziyct hırkkında 
İngiliz hükumetinin no tai nııza· 
rıru teyit etmiştir. Bu gÖrii~e, bir 
saat sürmü,<tür. 

__ __. __ _ 
Buda Yeni Birşey 

Yıldırım 
Anlaşması 

Nov~ork, 15 ( A.A. ) - Ha· 
vas: Amerikan rad~ununo Şang
haıy' d an btl.dirdii~c ~e.. a~n 
Şa.~a~ d iploma:ük rnaMHlcrın· 
de pek yakında Sovyet!a Birliği 
ile' J aponya arasında b ir cyıklı
rım anla mm> vuku~ . gclcceii 
~ayialan deveran etm1'tır. 

~ 

İzmir Vapuru 
ROMANY ADAKl INClLlz VE 

M01TEF1KLERtNlN 
ELÇiLERlNİ GETİRİYOR 
Bilkreş, 15 (A.A.) - D.N.B.: 
TUrk c:lzmlr> vapuru ile bugün sa· 

at l6 da mietenceden BUkrcştcki 1n· ı 
gıllz elçisi, Romnnyadakl lngillz 
konsolosluğll ve lııglllz kolonisi men 

plan ile Norveç, Holanda ve Bel· 
:~ka diplomatik mUmCl!!!lillği ve ko
lonisi azası hareket etmiştu·. 

ıkrin, rüzgarlı hnvularda kontrolu. 5 - Ha rdkctten evvel .•• ------------------------------------------
Yıldırım 
Harbi mi? 

Almanya Bana 
Bazırıanıyormaş 

Romanyada 800 
Tayyare Tanşit 

Edilmiş 
Londra, 15 (A.A.) - Reu· 

ter'in havacılık muhabin bildiri
yıor: 

Jngiltereye vıc lngiltcrenin de· 
niz münakaliıtmn hücuma tahısrs 
edılcn Alman tny.yarekri mikıtan • 
nın, Balkıınlnrda bir cyıldırım 
hat.bi> için azaltılmış bulunduğu 
teeyyüt etmemiŞtir. Salirhiycttar 
müşahitler, Alanan hava iku~vet
lerinin garptaki faaliyetinin bu 
tarzda ızahını reddeylcmı~dir. 

BalkanJııra gelince, bu mınta· 
kada elde bulunan Alman lhava 
kuY~ ellcrinin .kemiyet ve keyfi· 
yetı, bu kuvvetle.rin orada müspet 
bir rol oynaync k mahiyıctte ol
madığın ı göstermektedir. Alknan
,ar. sanıldığına göre, Romanyada 
800 den fazla tayıyarc t hşit el· 
m~ir. Bu tt\\ıvarelcrin en büyük 
kışmı avcı tn}')'areaidir. Çünkü, 
petrol mın'tn\alarının in ı iz ha

İntikam gummü bekleyen 
Habeı cengaveri 

HAİLE 
SELASiE 

Babeşlstandak ı 
Taraellnl BIUrdl 

Halk, lmparatorlraını 
Coşkun Tezahüratla 

Karşı ladı 
Hartum, 15 (A.A.) - Reu

tcr'i H~istandaki Hab~ va-

' Pa ~aş ··tcü er 
Faaliyete 

u, İlk FedaU rin 
Bir ecr be id ~r 

Bundan Sonra Bu 
Kabil Hareket leri 

i şiteb i l iriz 
Roma, 15 (A.A.) - Stelanı. 

Dünkü ltalynn tc:blığınde K.ılab 
riya'ya indrklcri ka~dedılen in 
liz paramitçu grupu hnkkındı:ı a· 
şağıdaki malumat "ımımekted r: 

CenU'bi l t lyada amm" h zmet. 
!erine mahsus tes.i ntJ tahı p m k
sndilc fodirilen puruı>Utçu er e ır 
cdilmi.Icr.dir. '" 

1 O • 1 l Şltb:ıı gec1:3j lngili.z 
pnra~ütçülen sa t 22,30 ile aaba· 
hın iki i arasında Kalabrl.) ·da 
Lucarıo mmtnkasına ınm11ılerdu. 

Otomutık silahl r ve infılal.: 
maddelcrile muceh'hez. bulunan 
bu para ut9ulerın m k:radı, indık
leri mıntnk daki ısu tcsısatını, de· 
mhyollarını, köprü ve yollnrı tah. 
rip etmekti. Orm nl rla ÇC\ r ı 
çu4tur lbir aahnda topra • a}ak 
ba t 1nn sonra çil\l'klerı i gal 
ederdt köyluleri h rekct edcmı 
yecek bir ihale k~-;m~ rdır. Pıı· (Ocvıu111 &ı. 6, Siı. 6 de) * 

(De\ mı: :sa. 5, SU. 2 dcı ** (Dmlllllt: 6, ~U. G dtt ) -

"""1-----------------------------------------------.., 
Istanbul - Köstence 
Seferleri Kaldırıldı 

Orta Avrupa ve Şimal Memleketlerine 
N akligatK endiG emil erim izle Yapılacak 

Haber aldığımıza 1rön bu
günden itibaren İstanbul - Kös. 
tence arar.ında işleyen Rumen 
vapurlarının ı.cferleri kaldınl
mıtlır. Şehrimizdeki Rumen a
centası ve iktıaadi mümessili 
vapurların tekrar seferlerine 
batlamaJarı için tqebbüslere 
ıiriımiılerd ir. 

Merkezi Avrupa ve t imal 
memleketlerine yaptığımız ih· 
raaıt Rumen !)'Olile ynpıld1ğ1 

1 
cihetle bazı tüccarlanmız teliı
lanmıılardır. Tcliıa ısebcp le 
antrepolarda duran mallann 
daha bir müddet b eklemesi 
ve zaten mevcut olan d epo ih
tiki n y üzünden tüecarlann :ı:a
rar gÖrmel r id ir. Piyasad a b ir
d enbire bu mesel nin ihracatı· 
ınızı sekteye uğratacağı pyia
ları çıkmıJ&a da bu doğru de· 
ğildir. ÇÜnkü biz mallanmızw 
Fob olarak ısatmakta ve bütün 

nakliyat itini alıcıya bırakmak
tayız. İkincisi d e mecbur oldu
ğumuz. t~dirde ıihracahmızı 
kendi gemilerimizle yapabili-
riz.. 

Gerek Rumen ncentasının 
gerek Rumen iktıaadi mümes
sili tarafından yapılan lef b
büsler neticesinde Rumen va
purlannın tekrar seferlere baı
layacakları tahmin edilmekte
dir. 
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Büyük Tarihi Roman 

---YAlAM: Jl'\.SAMi TEiiS -----

Etm eydanınt Kaplıyan Gürültü Gece 
Yarısına Yakın Azalmış, Yer Yer 

yanan meşalelerin ziyası körleşmişti 
-60-

Gres Yağı 
İhtikarı mı ? 

1 Belediye MahlQt Y ~ğ 
işine Elkoymuştur 

Piyasa Hah erleri: 

Meğer Elebaşı 
toptancılarmış ı 

Vaziyet bu şckıldc tatlıya bı:ığ 
lt.nınca davullar nağralar çala
nık ve sa?a.y urları üzerinde nö
b~t bl'klcşen boatancılarıı uzak
tan tehdit savurarak Etmcydanı· 
na döndüler. 

Büyük bir çadırın önünde ııırt
larını bid>irine da~ayıp hareket· 

Yerli Gres imal Edenler 
Yüzde Yüz Kar Ediyormuş 
Öğrendiğimize göre, son günlerde 

plyrumda gres yağında lhtfkllr yn
pılmıya başlnnmıttır. Petrol mUşta
katatından sayılan gres yağının en 
iyi kalitesi Amerlkadan getirilmekte 
ve burada yerli maddelerle kıı.rıştın
larak satılmaktadır. Bu Petrol Li
mited IJ!rketınin dahi yaptığı bir iş· 
tir. Fakat bir de yerli maddelerden 
imal edilen gres yağları vardır ki, 
bunlar da piyasada diğer yağlar gi
bi satılmaktadır. 

lstanbul Belediyesinin ismi Kullanılarak 
Yapılan Bir işin, iddialara 

iz oturan iki adam, uzun çubuk
larını birer ateŞböceği gibi par· 
latıp söndürerek tütün içi)'orlar· 
dı. Bunlar Hızırın ikıi gölgesi, Ve. 
li ile dursundu. Bir aralık Veli 
Dunıuna: 

Her Cihetle Uygun Olması Lazımdır 

Abdi Paııanm da asilere iltihak 
ettiği hab~ri aa.raıyı altüst elti ve 
artık vezirlerinin mutlak aczını 
pek acı tbir §Ckildc anlamış olan 
Üçüncü Ahmet onların pek çoğu. 
nu azlederek yerJerine başkaları· 
nı ta~·ın etmek istedi. Bu tedbirin 
faydası olacağını ve !belki de a
sileri de yola getireceğini ümit e· 
diyordu. Halbuki sadık bendele
rinın hiç biri verilen ıme'\ıkii !ka
bu I etmiyor, özür dileyip ıkenara 
çekiliyordu. 

Buna mukabil Patronunın Et· 
meydanında yaptığı tevcihatı mey 
<lanı dolduran on binlerce hali.. 
cmübarck bad> diye alkışiıyor
du. 

Patrona Yeniçeri efendisi Sü
leymanı evinden getil'tip reis, 
Saraç Mehmet adında dki bir 
yeniçeriyi ağa, ocnk çavu~ların.
dan Urluyu Sek!ban başı, Balta· 
cı Deli Mustafayı Kol kethüdası. 
Deli lbrahim adında bir softa~ı 
da İstanbul ka-dısı taym etti. 

- De bakalım bir laf et, çe
nene inme mi indi, akıl dağarcı
ğının dibi mi delindi; suımıa, bir 
laf et ıki kafamın içi a;'dmlanaın, 
söyle bakaıın, nideceğiz'? 

- Ağanın ne düşündüğünü, 
yönünü hangi yola çevirecegını 
bilmiyorum ki maslabata uygun 
bir şey tasarlay~. dört yol ağ. 
zında apısıp l;almı~ kervana dön
dük. ne yana sapeak ilersinde mu. 
hatara var. -

- Bir boıt lif ettin ki incir çe
kirdeği doldurmaz, dünyayı kon· 
dimize dü§man ettiğimiz bir dem
de afaHwyıp bocalamak gerek
mez. Bir çare bulup sıyrılmak la· 
zım. Görmüyor mu, Patronası da, 
Musluau da ağaya yan yan bakıp 
dururlar. O da neden hünkira sa· 
habetçi çıkar anlamadım ki ... 

- Ulan onu anlasam sana akıl 
mı danışm:l:Cm. Sen bu kör dü
ğümü bir yol çöz, ondan öteai 
ben urganı kimin ba-şına dolamak 
lazım geldiğini bulup çı.k.arınm. 

- Bana kahıısa, ne dolıtp dön. 
düyse Fatma Sultan earaytnda 
döndü. Hızır oradan kafasına 

nabut yemi~ öküz gibi ç.Jktı. O 
günden beri &endeleyip dl.M'u~or. 

- Ay, ay, ayl 
- Ne oldu k~ruğuna baaılan 

Bu suretle yeni bir devletin 
eaaalarmı tamamlamış olduğuna 
ve timden eonra yapacağı i§lerin 
kanun hükmün.de olacağına inan· 
mı§ olan Patrona, Ü5küdardan 
getirilen Yen içeri ortalarının çadır 
lannı da meyıdana icurourarak 
hakTki bir ordugaha da sahip ol· 
du. Meydanın her bir yanında 
defterler açılmış, divitlere banı· 
lan camı§ kale."Tller cızır cızır as
ker ya2'ffiağa ibile ba~lamıştı. Şu-. it gibi ne bağırırsın, ba§lmaza bir 
rada Yeniçeri, ıberide cebeci, da- ei.irii herifi mi üşürecek"Sin. 
ha ötede serden geç.ti ocaklarına - Ulan. demiNti lafını aktam· 
kayıtlar yapıhyordu. dan beri söyl~ın ya, ~e dü-

Biraz evvel hir hiç olan biraz ğüm çözüldü. 
90nra ıkendini kıoca N-nnaratorlu· -·..- - Çö'zıüldü mü> 
ğun yüoeleri erasına yükselmiş 
görünce rü,ya-da görse hayra yor- - Evet zMıir, bu İşte Fatma 
mıyacağı bu işin cssahdan olup Sultanın ıpaıımaiı ~sa bana Ve
ohnadığına inanmak ic;in gözleri· li demesinler. 
ni ovalı~r. kendi ikendinin bal· Sc 5 1 - n u tan Hanımı gördün 
dmna zorlu çimdikler ı&tıyordu. .. l 

(Arkası var) 
Bu alemi imkanda olmaz ol- mu. 

mudı. Gelmi~e ve geçmi~e 
mevkie erişenler sanki 'hep akıl 

Milli Şef im izin Va ideleri 
Ankaraya Döndüler 

ve dirayotlerinin meyvesini mi 
toplamı~lardı. Deli padişahlar, 
haris vezirler, yazma okuma bil
.miyen ~adılar l-U muydu? Adına 
bir ağa, bir pa"8 takıp bunu beş 
on defa tekrarladıktan sonra in
sana en yüce mevki dahi ibic;ilmiş 
kaftan gibi tıpa t2P geliveriyordu. 
Ama herkea thuedinden ardından 
torba dolusu laf edecekmiş; önün 
de cübbesini kavuşturup divan 
durduktan ve yerden temenna e· 
dip ıyedi a<lun da ardından gel
dikten sonra dünya urnuc-ların· 
da olmazdı. 

Artık Patrona bile yerini ya
dırgamııyordu çavuılan, ağaları 
çağırıyor, kulaklarına bir isim fı
ııldıyor ve ch:mal yüz, iki yüz ki· 
ti bu adı söylenen vezirin, beyler 
.beyinin, reisin ve ağanın evını 
sanp hanümanını aöndürmeğe ei· 
diyordu. 

Çünkü isyana i~tirak edenleri 
doyurmak ve keselerine birkaç 
~c;e koymak -gerekti, yoksa hün
kar altın sa9fllağa, İbrahim Paı:a 
mev'ki 8Cltmağa kendilerinden ev· 
vel davranıp da kendi kuru vait· 
le bu akur kütleyi oyalamağa 
kaHtarsa ayinci <lcvran tersine 
.dönerdi. 

RelslcUmhurumuz, Milli Şef lsmet 
lnönUnUn valdeleri ile biraderleri dUn 
öğle trenlle Ankaraya hareket et
mişler ve istasyonda Vail ve Bele· 
diye reisi Doktor LQUI Kırdar tara
fından uğurlanmıvıardır. 

Kayak sporları yapmak Uzere Ulu· 
dağa giden Milli Şe!ln oğulları Ömer 
İnönU ne kard~l de Bilecikten ayni 
trene binerek Ankaraya gidecekler· 
dlr. 

Pasif Konırunada Faaliyet 
Gösteren Doktorlanmız 

Mükafatlandınldllar 

ÜskUdrır belediye doktoru Ekrem 
Erkan, Eminönü belediye doktoru 
Remzi Ak, Eminönü hUk(lmet dokto
ru Memduh Torkay, Beyoğlu bele
dıye doktoru Rrıufa Pasif korunma 
sıhht t~kllAtında zehirli gaz kurs
larında gösterdikleri faaliyetten do
layı bir takdirname fle mUkA!ntlan
dırılmışlarc.lır. 

Aynca seferberlik mUdUrtı Ekrem 
ile memurlardan Hakkı ve Ekrem. 
pasl! korunma işlerindeki faal!yeUe· 
rinden dolayı takdir edilmişlerdir. 

Yalnız bu yağlar kallte ltfbarlle 
çok dU:~Uk değil ise de maliyet fiya
t: itibarile her halde bUylkk bir fark 
mevcuttur. 

Gres yağı olarak Uç yUz kadar 
kalite vardır, ve bu kaliteler hepsi 
ayni fiyatta değildir. Buna rağmen 
balık yağı ve diğer yağlı maddeler
den imal edilen yerli gres yağı pek 
tabil olarak bu yağların hepsinden 
daha aşağı kalitededir. Gres yağı, 

petrol mUştakatındandır. Halbuki 
yerli gres yağlarının petrolle alaka· 
sı yoktur. 
Al~adar bazı kimselerden öğren· 

diğimlze göre, bu işi yapanlar yüzde 
doksan, yüzde yüz klı.r etmezlerse 
yerli gres yağı imal etmezler. ÇUn· 
kU gres yağı imali pis bir iştir. 

Her ne kadar yerli gres yağı kul· 
lanılıyorsa da bu yağ motörlerl boz
maktadır. Gerek bu bakımdan, ge
rekse maliyet fiyatı bakımından gres 
yağı ihtiktm mühimdir. 
Yalnız bu lhtlkArın meydana çı

karılmasının pek gUç olacağı söy
lenmektedir. 

Kasapların 

istedikleri Oldu 
Ete Yeniden Fiyat 

Konacak 
İstanbul kasapları et fiyatlarının 

t~bitl için Fiyat Murakabe komls· 
yonuna bir teklifie bulunmuşlar, fa
kat kabul edilmemi~!. 

Bu tekMfc göre ete on beş gnUlük 
fiyat konması isteniyordu. Kasaplar 
bu hususta Ticaret Vekruetlne mU· 
raeaatta bulunmuşlar ve bu teklifle· 
ri vekAletçe kabul edilerek İstanbul 
'1Ui.yetlne blldirtlmlştlr. Ete bu .su
retle yeniden fiyat konulmuştur. 

Bugünden itibaren kızıl ve beyaz 
karaman 70, dağlıç 76, kıvırcık ta 
80 kurUf}tan satılacaktır. 

Onivenitelilerimizin Y etiJköydeili 
Uçu§ Tecrübeleri 

Üniversitenin sömestr tatllinden 
ıstlfade eden, tıp, lktısat, hukuk fa· 
külteleri talebelerinden iki yUz elli 
kişilik bir grup dUn Yeşllköydckl 
tayyare meydanına giderek Bcş:J;taş 
fabrikaı;ında yapılan Türk tipi Nuri 
Demirağ tayyıırelerile w;uşlar yap
mışlrırdır. Genç kızlarımızın uçuş· 

larda gösterdikleri soğukkanlılık şa
yanı takdirdir. 

Talebeler, baş pilot Bay Basri llc 
Bay Şefikten göı-.l'l ~ıcrı nezakett:m 
çok memnun ve ıüt.:,ı..kkir kalm .1· 
!ardır. 

Kömür Muhtekirleri Şiddetle 
Cezalandmlacaklar 

Her sene o!duğu gibi bu ay ve 
mart ayı odun kömürü tUccarlarııun 
nyatlannı arttırdıkları zamandır. 

Bu sene Fiyat Murakabe komis
yonu ve Belediyenin kömüre narh 
koyınasrnıı, ayrıca da Bulgaristandan 
kömUr gelmiş olmasına rağmen son 
gUnlerde kömUrctUer fiyatlara zam 
yapmıya baı,lamışlardır. 

Fakir halkın yegane mahrukat 
maddesi olan kömürde yapılan bu Jh· 
Ukara meydan verilmemesi için ım 

gibi ihtlkAra eapanlnr şiddetle ceza
landırılacaklardır. 

Az. eonra herhanıgi bir sokakta 
koca bir loonağın ah ap kapısına 
dayanan bir kaff1e, iri kalaslarla 
ıkapılar kınp avlulardan nara a· 
tarak içeri giriyor, sandıklar kı· 
nlıy<>r, ıkMiınlar ımınctklanıyor, 
erkelderm bellerine birer ıtekime 
vurulup yere çökerıtiliyordu. 

- Nfl lııe netk·e iyi olm°'. Makııimln si· 
zlnle e\ lenmiş olmasına memnunum. Çlinkil 
Umlt ederim ki nnu mes'ut edttekslnlı:. 

- Teşekkür ederhn Beatrk demekle ikti
fa C'ttim. Sonra kendinden kendi çocuklu
ğundıı.n Mandorleydekl genç kızlık hayatın
dan uzun u7.un hahı;cttl. Sıra Mak!i!lml tarife 

ÜZÜNTÜ 
Ele geç.en altın, gümüş, elmas, 

inci, necef, zebercet ve daha nice 
nice adlarını bihnodikleri pahalı 
ıeylerin sığabilenleri ceplere, ku· 
şak arasına ve külall içine doldu
ruluyor, arta kalanı Etmeydanına 
götürülüp &ergerdelerin önünde 
göz kaımatıtıran kıymetli bir tepe· 
dk husule geliyordu. 

Xl 
Etmeydanını kaplıyan gürültü 

gece yarısına yakın azalını~. yer 
yer yanan me.i alelerin ziyası da 
ikörleşmŞti. Orta çadırlannın ön
lerine dikıilen bayıraklar bile sa· 
baıhtan ~ri dalgalana dalgalana 
yorulmuş da uyıku!}'a dalmı§ gibi 
hareketsiz kalmıflardı. Koca mey 
dan garip bir manzara arzediyor, 
çaaırların arıısında nöbet tutan 
yeniçer.tlerin, ayt.n Jtilğilc uzanıp 
kıealan göl.(ıeleri meydanın hare· 
kctsizliğilc bir tezat teşkil ediyor
du. 

celin<'c kenıllıllc nnu mukayese ederek: 
- Biz. iki kardeş olmakla beraber blrbl

rimlz.e hlc benzeın"ylz. O süküt.ldlr az ko-
nuşur. llaltıukl beni Körllyorsunuz ya müte
madiyen ı;lze sualler ııoran bir ge'\.·~ylm. 
Ben çabuk öfkelenir ~abuk duruluram isal· 
btıkl l\lakı;hn çabuk kızmaz ama bir kere 
kızdı mı kıyıımet! "opsnr. Allaha ~Ukttr ki 
bu ancak ııenede bir Ud defa olur. tlmlt e-
d('.rlm ki, ıılz onu kı:ıdnmauınız. Ur,J&I bir 
k&llına benziyorsunuz ... 

Bu sözleri 11öylerken yüztbne Nkıyerdu. 

Sonra blrılf'nblre: 
- Xlçln sarlarınıı.ı böyle diimdiiz tanyor

ııunuz '! Biraz kıvırtı.anız yahut da ~yte ku· 
luklarıruzın arkasına doğru r.Wsenlz daha 
iyi olmaz 1111 acaba? 

Dcdlklnl yaptım. O hemen telaşla: 
- Yok yok hiç yakı~TI1ad1. Ylne böyle da· 

ha i~l .. Maksim no diyor. 
-Bu tarzda tarannu&nızı ~ğenlyor ma? 

- Bilmem ... Bana hl~· bu hU8aPıta bir şey 
sôylemedi. 

- Belki de bö3 lesl hoşuna &'iMr. Demek 
ki e1blselr.rl11izl Lendradan \"e rarısten al· 
dınızt 

-
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- Ha:nr elbl!i('I almata \·aktimiı; olma
dı. Makı.lm hemt'n Manderley'e dönmek 15· 
ttyordu. Sonradan yapanım dedi. 

- BellL.. Ç'.ok basit ,..e Nde ltir l}Cklldo 
gl)intyon.unuı:. Pek Paria moda$1n& henı.e· 

temedim. Y nkııa gUzel ve slisHi elb~lerden 
ı..,,ıaomaz mıtınız 1' 

Yan sözle eakl tayyörümUn etetino bak· 
tım. Beatrb'iıı hakkı \-ardı. 

- t;everlnı .. ırakat çall~ıyordum, kazandı
ğım para ile slislü ~yler alamıyordum. 

- Hayret ediyorum. :!\lakı.im naı.11 oldu <la 
J'arlsten 11l;r.c ~ık tuvaletler almak için bir· 
k~ gi\n kalmadı. Eskiden kanı.ının ttihıUne 
ııek meraklı lıll. 

- Belki !}imdi dl'lğlı:nıif1tir. Dedlnı. 

Söz Mlıis Danvers'e intikal etU onunla 
iyi gew;lnlp l'tw;lnmedlğlml sordu. Ondan ı:e

ldadlğlml söyleyince: 
- Sakın öyle ~eklndltfnlzl belli etmeyin 

sonra ~ çrkanuwımu.. Slı.I her halde 11ev
miyor ve bana da belli ediyor detll mi'! 

Nll;ln &M'medltfnl sordum: 
- Anlanuyac:ak ne nı·. Çönk1l Bebekayı 

l'>On dtıreefl çok tıever ve sayardı. Dedi. Ht"r 
ışe) 1 timdi da.ha iyi anlamqa tıeı,lamııttım 
bu ~lldt1 daha bir sürü şeylerden babaettllc. 
Şat.onun yeni tanzim edllea odalarını sez· 
dinlik. Her ışeyi beğenen, bir hali vardı. Ar· 
nk 1ıtn1ek zamanı l'f'lrniştı. Ha.,·a bounağa 
yüz: tuttuğu ve otomobDleri de açtk olduğu 
için at:elo edtyorlanh. 

VedaJBfinken )ine lleDI BZon anın tetkik· 
ten sonra: 

- Allaha ısmarladık. Dedi &ize bl~ok RU• 

aller ımrduğum için lnMara b&kmayını:r.. Fa· 
kat slı.t taıumak hıtlynrchım hlt de ,taksi
min tarifine benı.Mletlillald tekrar edece· 
j'ilrl. 

&l•ra filimi Mkarak •Yl'ılırkM: 
- Belıeluı•n '"'9hittin '-""a türtüırl· 

•Ü'~ . 
Dedi. Kaputa :Wabhn ile beraber duru

yorduk. Gll ile beraber otomobile blnlp u· 
zakl&IJlrlarkea llaflf hafif yatmur yatmaya 
ba§lamlftı. 

IX 
Beairla ile kocası Gll'i götüren otomobil 

Koordinasyon heyetinin almıt ol
duğu son karartı göre, istihsal mm· 
taknlarmdakl fazın hububata el ko
nacağından bu mıntakalardan şeh· 

rlmlze buğ"day vesatr hububat gele· 
mlyecektlr. 

Buna mukabil. Toprak Mahsulleri 
Oflsl ihtiyaca tekabUI edecek buğ· 
dayı piyasaya arzedecck ve kendi de 
satışlarda bulunacaktır. 

Toprak mahsulleri ofisi bundan ev
vel de buğday ve hububat satışları 
yapmakta idi. 
Öğrendiğimize göre, toprak mah· 

sullerl ofisi, elinde ihtiyat un stok
ları da bulunduracaktır. Bu unlar, 
herhangi bir un buhranı zamanında 
kullanılmak üzere saklanacaktır. 

Koordinasyon heyeti kararı Uzeri· 
ne Tgprak Mahsulleri ofiftl !Azım ge· 
len tertibatı almıştır. Yakında topla
nacak beyannameler Uzerlne mUba
yaata başlanacaktır. 
On Bin Çuval Kahve Geliyor 
Portsaidde bulunan on bin çuval 

kahvenin İzmir ve İstanbul Kahve 
ve Çay İthalatçılar Birlikleri arasın
da taksimi yapılmıştır. Bu kahvcle· 
rin yüzde yetmişini İstanbul füıhve 
Birliğine, yüzde otuzu da İzmir Kah· 
ve Birliğine verilecektir. 
Mukavva ve Kağıt Limitet Şirketi 

İhtikar Y apmam1f 
Geçenlerde lhtlkArdan mahkemeye 

verlldlğinl yazdığımız Mukavva ve 
Ktığıt Limited şirketinin yaptığı sa
tışta ihtlklır bulunmadığı Fiyat mu· 
rakabe komisyonu tarafından anlaşıl 
mıştır. 

TAKViM 
J6 ŞUBAT 1941 

PAZAR 
Al·: 2 - GVN: 47 - Kasım: 101 
RUMt: 1338 - ŞUBA1': S 
Htc&l: 1360 - Muharrem: ıo 

VA&IT 2EVALI l:ZAN1 

GÜNEŞ: 7,55 1,12 
ÖGLE: 13,28 7,45 
İKİNDİ: 16,23 9 ,39 

AKŞAM: 18,43 12,00 
YATSI: 20,H 1,32 

İMSAK: 6,15 11,33 

göz.den kaybolo11('aya kadar baktık. Makshn 
koluma girerek &efeli oimağa !:ah~an bir 
tanrlıı.: 

Dedi ki: 
- lfa~·di biraz yürümeğe çıkalım. l'ağ'· 

mur çiselerken dolaşmağa. bayıhnm. Yalnız 
bava Mırin arkana bir l}eY al. 

- Gldlıı paltomu getireyim. 
- Yok can1n1, şuradaki dolapta hlrı;-ok 

mlJ!&mba ve paltolar var onlardan birini al. 
Odaya çrkanıan yaron u.atte inemez.sin. 
J<'rith Madama dolaptaki mu,ıunbalardan bir 
t1&ne \'erir mlalnlı. ': 

Frith'ln getirdlfl m~bayı arkama tak· 
tını. Bana büyük ıellyorda. Fakat f,'&l'eftb:df. 
Yola çıktık köpek Juper de bi%i takip edl· 
yordu. ~sim sinirli idi. 

Bir müddet ııesslı.ce yÜriidükten sonra Be
atrt&ten bah!lettl. Kız klrd~lnln "*lk iyi tılr 
kadrn, fak~t biraz dUllJiinCC!ib: ol<luğunu .,Uy· 
Jetli. llıdtttıkl ben Beatrlıı'ln hi9 hlr ı11i<ıilıı· 

<'efli'ı hareketini henüz hlsselt.tle.mlştım. 'Fa
kat kıa.rct(tfl değil mi! fibett~ o daha i\ i hl· 
ıettıc. \"ine t;IJ!jUyorduk, Bu defK bt."fl ·llıun· 
-.. ıltİljt"' rffıl aorllwu: 

- S:tÇlanDU fte\ iyor wıusltft T 
O •~rette yütlime bakh: 

- Satla;-ınu; mı 1' Niyl' ııoru3·ors11n ~ 

Wt.e SfıViyorum. Ncıal \'&r t>a.Çlarının 'l 
- lliç- Öyle aklona seldi clo ıtordıııu. 
- Ne tmaaf 90011kııua. .. 

El· 

Yeni Üniversite 
• 

Prof esörleriınlı 
Yazan: OÇ YILD~ 

I'?:!!!!. eçen gece radY~__r; 
~ mi küsur doçe~ 
~rofesörlüğe terfii ha~~ 
lıyordum. Kulağıma yirJlll ',;J 
senelik bir maziden bir~ 
Darülfununda son s Jll: 
ıon dersini bitiren Ahrnd ~ 
hat Efendi merhumun ~ ~ 
Pek az zaman sonra ölınut ,_ 
ğuna göre galiba onun b 
dersiydi ve bunu hissediy~ 

Kollannı kürsünün ~ 
kavu§tunnuf, sınıfta ~ 
hazırlanan bir çocuk gibi,,.~ 
hafifçe yana yatırmıştı. ~ 
yorgun, sakallan tel teldi.~ 
gözleri her zamandan • ~ 
uyanık ve hiç görmedii_.. 
rikkatle ıslaktı. ~ 

- Evlitlanm diye • lıiı' 
Fakat bunu kifi gönnedit , 
o zamana kadar ahştırmadıil d 
mimiyetten utanır gibi bir " ; 
la ilave etti: «Nuru ayntıOt 
ğerparem çocuklanm.» ~ 

Sonra aıağı yukarı fU ~ 
devam ettı: .. .,J, 

- Size babaca bir tef~ 
yeceiim. Acıdır fakat ~ 
tir. Kabul ederseniz size ilf il 

r 
h 
d 

lık derslerimin yek\ınun.d.,. ; 

:ha faydalı olur. Siz y~ tı1 
haren kendinizi olmus bitılllf a 
Darülfünun mezunu ~ saY~ c 

d 

ruz.. Hatadır. Bu timdiki ~ ~ 
fünunumuz §Öyle böyle bil' Şa 
diden ileri bir ,ey değildir~ 
ğumuz. idadi hocasından ~ 

bir ıey değiliz. Bu ne biJİlll 1 
bahatimizdir; ne memlek,& ..J 
devletimizin kabahati. Bu ~ 
mütemeddin garp mille~ 
nisbetle en atağı iki yüz yıl~ 
kalmıf olmamızın kab~ 
Darülfünun bir senede, .,..1, 
nede kurulur bir müesses•).. 
iildir. Sonra bafıbozuk 
mesai ile ve yalnız ga,,,-& 
hüsnüniyetle de ba,arıbr. 
değildir. Belki milli jzze 
nize dokunur gibi olacak. 
-söylemeğe mecburum. D 
nunumuz Darülfünun o 
kadar bir iki ecnebi ist' • 
çirmeğe mahkiımdur f 
Hakikat aranırsa bunda o 
utanıp şıkılacak bir ıey 
Garp üniversitelerinin bir~ 
luı tarzlan, bir çalııma ın ti!! 
ve zihniyetleri vardır ki ond 
çaresiz ecnebiler getirec .,,-~ 
f eilla ... ! Bize düıen şey ~ 
rimizin o metot ve zihni 
mümkün olduğu kadar d 
manda kavramalan ve 
tam ehliyet iktisap ettikteO 
ra ve makıneyi onlarsız 
cek hale getirdikten ıonr• . 
vayi istiklale kıyam etrn 
Her ıeyin sahtesi gibi i, _ _._. ... 
ain sahtesinin de ~dbul 
ğunu zinhar aklınızdan 
yın çocuklanm. Belki ac:ıd_. 
lerim fakat misafir sö:ı 
Misafire danlmak obn•• 
diıdem evlallanm.» 

O zamandanberi Oni 
miz bir kaç defa yıkıbp 1 
ken ve garptan kafile k•fill 
feaörler gelirken Ahmet 
merhumun kehanete ..... -~ ... 
bu aon sözlerini batırl 

Maarif Vekilliğinin ~. 
feaörlerin ne metotla ye • 
hangi çalııma ve tecrübe 
lelerini aprak doçentlikt ... 
fesör payesine eriftiiderio' 
izahını dinlerken yine o 
geldi. 

içinden gelip geçmİf 
ehliyetlerin hak ve h 
daima mahfuz tutmak 
yebiliriz ki OniveniteoıİS, 
Ahmet Mithatin behsettijl 
tıbozuk uıulile onaboc:a . 
yen f&rklı bir müeasete 
yolundan gittikçe çıkı!.~C 

Muzaffer Şevkiler, ı::.ı-:. I" 
rifler~ Mükrimin Halil, ~~ 
hat, Hilmi Ziya, Ziya~ 
riler ve daha niceleri O 
nin iatediği mazbut _..ı 
yetiımit ve memlekett• 
den fÖhrellerini yapmıl , 
yetlet"dİr. Türk Univ 
tam iıtiklali Haceievvel ':,1-
mun ümidinden çok d...-
zaman içinde hakikat 
benzer. 

Lif ve Tel Halatlann fi)'~ 
Armntö•·lerin mUracaatı ti 

Fıyat Mur:.>kabe komisyonu ııs 
hıı.lntlara fiyat !.oymak J1'\ 
tU .. caı·:urd 11 b y.ınnıu:ııc verıı> 
ı .. tc:n ı l ı. 

Hal ~ı· ald; ~m·- l ı:-vrc , t 
bc~anı amo ve ınlş! rrc de rı ,~ 
yat konma f'fl y.ıp:lmııdı~•'ld 

l 
m:ıtorlcı Fiv~t M.:r!.ke.be "~ 
no.:r.a ~·e:nldcn mltraca.a.lle fl,
tlnl lst.m şlr:rdir. 
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SIVASi 
ftCMAL 

A nkara Bahçeli Evlerinden Bir Reportaj DO T OR 
ı1or ki: 

• 
·Çocuk Klübünün idare 

Sulardaki Mikroplar 
Geçı•n ı;ıın, 1'r.rkos ımyunn dair ) n

pılan bir konıı~ımıdıı kıymetli bir 
klnt~·akeriııılr., kimya hakımından, 

uların haiz olnıalan l{ızım gelrn \1\

ınar hnkkınıla, blı.lnı guetf'.) t', et
raflı nııılfımat 'enli. 

nıı \ ııkıfanc oılcrc lla \t' cdikcck 
bnljkn bir şey )Oktur. l'aJnıı., ı.cn· 

Japonyanın Taz
yiki Muvaffak 

Olamadı 
yazan: Vahdet GOL TEKiN 
~ ~Ponya Almanya ve ltal>:_a 

M l kefimizde Hakiki Demokrasinin , eme 
Kök Tutması 

ıUlerinln ıle Ö.) ledlklt•rl gllıl. umu· 
ml olarak, ularııı bir dr. bnktcrh o
l~jl hakıııımrlıııı tctı.il.i ııırsl'lı~I \ 11· 

dır ki hunun, ısul:ırın l) i olup olma
dıklarını gô teren, ~ol< miihlm \C ha· 
~ati bir tetkik olduğu muhııkkııktır. 

ıle üç.üz misakı imzaladıgı 
~anıan Amerika kendisi için bir 
telı!ike belirdiğini görmüştü. O 
şaınandan'beri Je.ponyanın. ~za~ 

ı Bakımından Bir Lôboratuar Tecrübesi 
t ştc biz burada bu nokta üzerinde 

biraz durmak ·rn tnfsllat rnrmek lır 
ttyoruz: 

BIJlr iniz ki mikroplar, diln)a Hs
t untfe ~k )8.) ılnıış bir halcledlrJer. 
81nacnale)1ı ularda da bir ısilrii ınlk 
roıılar me,·cut olduğu şUph izdir. 

arkta kendi nüfuz ve hiıkımı
Y~tini arttırımek için girıştıği f:>ü· 
1.üıı t~bbüslCTe kartı Amerika 
da gayret sarfetmekten geri ka!· 
lllaınış ve §Üphesiz ki onun bır 
Çok harcıkederinin önüne geç• 
?rı~tir. 

_Arncrika Japonyanın ~:~ı~ 
Pıanına karşı, tdıhkeyi gördugu 
Ve bunu önlemeğe hazır. bulun· 
<tuğunu &i>ylcımC'kten çckmmemiş 
Ve daima harbi göze alabilecek 
brr vaziyette olduğunu hatırla~· 
rn~tır. Washington hükümetı, 
Vaziyetin ciddiyetini Amerikan 
v h' b' za· atanda§larından da tÇ ır 
illan saklamamış ve gerek Av• 
tut>adaki harbin d~mc>'krasiler le· 
huıe kazanıli.ıı.asına yardım ~~
menin, gerek Uzak Şarkta be;· 
recek bir tehlikeyi karşılama~n 
haıırlanman.ın Amerika Birleşik 
~evlctJeri için lbir zaruret .ol~u

Unu tekrar tekrar söylemıştu. 
Bir müddet evvel, mihver 

evletieri. siyasetlerini teyit v.e 
talarındaki görü~ birliğini tekıt 
ttiklcri zaman, Amerika Büyük 
kyanusta havanın fazlaca ka· 
a-...ı w .. .. ve bu"tün Uzak 
";ııgını gor.rnu~ 

atkıtaki tebaasını memlekete ça· 
ırıznı ı. 
Hind~iniden Japonyaya, Ok· 

anusya adalarına kadar ?lan 
Ütün Uzak Şadoıaki Amerıka~ 
ansı 16 bin kadardır. ~mCTı· 

a, bunların JJlemlekeie bd'oldn'md~-
ı .J w ı ır l· rinin dofnı oı:uugunu 

i günden.beri bir çokları. vata~-
? ..J" "-'er fakıı.t yıne bu· 
tna QODmUi» • 

ük b' k s'ın1 bulundukları yer· 
ır ı U k Şarkın 

rde kalmışlardı!· za . l 
uh lif yerlerm.de ıtıcaret c, 
ua~~likle, mwy.on-crl le meş· 
ı lan bu Amerikalıların mcm· 

o , • il...1':,,ı;;k 
ketlerjne dönmelerine ~,~ 

dteımmi:ret eren ~r 
'k(ımcti, onlara cWa.shin~ton> 

. b" ük transatlanti!klerı tah· 
ı ~ettir. Bu suretle, vataln· 

· • de bu u• nnın dımnda ve ıçın d' 
L "t"' ~ Amerlkalılar ken ı· 

n 'OU un . hl' 
?• • • Uzak Şa~ıta im te ı· 
ı ıçın .. l 
İn belirdiğini gÖrll;yorjar. on· 

F ak~t mihverdlerın, ap 
' ki b tazyik oyu· 

Ya oynattı arı u . .. bir 
Amerika üzerinde b'üyu~ 

sir . edeceğe ıbenzemıy<:r. 
ıcra bugun 

alti:katen, Japonryanın lıya 
"yijk Okyanu~a Avu:U-~ 

a Af;nerika ile bir den: :~-
• euecegı· 

e tutu!lmaya cesaret J 
~ s· ce a· ihtım' al verllemez. ız ' · · ckat gırt· 

nn •bir a5keri thar a e· 
km' ibi davranara'k Am 

ış g ıcl" .. eık ve 
alıları tela,a u~rmb. tch· 

:vru,padan daha yakın ır 
e k d bulunduklarını 

Bt"§?Sln a h" 
'ıünd" k Amerikalıların u· urere l .1 ~e etin hazırladığı ngı 'ter-_. 
rdıın kanunu kabul etmomike· 
· F'lbak a tıne çalışmaktır.·· ı ' 
kanun la,ması, rnalwn oldu· 
iı~erc, House of Re;:ıresen· 

~ivcs Amerikan Mehusan mcc· 
tnde kabul edilmiş, Ayan 
Celbine geçmiştir. japon:ra bu 
te1-~t · · t'- · ....;inlerde ka· ~ a gın.~ ıgı b- •• 

l'\ Ayanın e~cü;men1erinde mu· 
kere ediliyor ve müzakerel~· 

il ne•=--1 · · · _ıaha bır '-.:::' emn esı ı.çın u . 
ç hafta lazım geldiği söYlcnı· 
~u. . 
Halbuki Uza~ Şarkta bir Ja· 
il t-'-l'k · . ·· .. ...tirme:z: 

'"'1 ı esını gorur o- •. 
~a~ tnedliırinin Hariciye encu· 
cllı, hiç tereddütsüz kanunu 
\i \il Ctlj ve diğer encümenlere 
u'laceliyet kararile sevikedil?~· 
qkerelerin daha çabuk bıtı· 
Cceği 'Ve J.anunun bugünlerde 

Yazan: 
Ahmet Emin YALMAN 

ksın a!> ihtı\rından 
cYa:muyaca söze gırlştı. Bah-

sonra arkadaş~ kIUbünUn bir, iki tıY 
çeli evler çocu ruhunda ne gibi 
içinde çocukların :Maarif Veki· 
inkıla,plar yaptııfıön~ü"'ünü, pek be· 
i l 1 geldiğml, g r b 

n n 11 d kı anaların, ba· 
""endiğlnl, maha c e 
6 derecede memnun olduk· 
batarın son bu hi· 

filtın anlatıyordu. Ben 
ıarını b r noktayı iyice belledim: 
k(tyeden ı klUbUn 
O gün akşam altı buçukta 
idare heyeti bır toplantı yapacak· 

mış... d olmazsa 
Durur muyum, kapı an. ve 

bacadan toplantı yerine gırmeğl c 
1 ıarı dinlemeği kendime 

konuşu an 
kararlaştırdım. 

.. _ .. çcli evlere gittim. Ve-
Akşam uuu 

d 
t Nedim Tör'Un evine uğradım. 

a Enginle Ame· 
Oğlu Engini buldum. 
rikada beraber bulunduk, uzun yol 
arkadaşlıkları ettik. Pek kafadar bir 
ahbabız. Engin bana suç ortağı ol: 
mağı ve toplantı yerini göatenneği 
kabul etti. 

Sırası gelmişken kUçUk dostumun 
bir hlkıl.ycslnl anlatayım: Ben eğri· 

uıa bre bre bre!> ye doğnıya: ' 
d ' . Nasılsa dlllme dolanmış. bir 
erım. Ocadele sayhası diye ı.aımış. 

nevi m . 1 k nsıl-
Kuvvet ve şevklmı taze eme ' n 
sa birtlZ sarsılan bcnll~mi eski ha
line Ayar etmek istediğim zaman hiç 
farkında olmadan: 

_ Ha bre, bre, bre". Der dururum. 
Engin cin gibi oğlan, buna dikkat 

etmez olur mu? Vapurumuz Bren· 
dlzıdcn hareket etmişti. Hep beraber 
yurda dönilyoruz. Sabah erkenden 
ArnavuUuk sahilini takip ediyoruz. 

Engin erkenden kamaramın kapı· 
ıını vurdu. Mühim vo acele blr VCY 
var diyerek tel~ içinde beni. güver· 
teye Adeta sUrUkledl. Orada Arna
vutluk sahilini göatererek dedi ki:' 

- Haydi şimdi Uiabrc, bre, bre.> 
Deyiniz, bakalım tam yeridir. 

Dostum Engin her nedense cHa 

b bre bre> nln Arnavutça olduğu· 
re, ' h'l na karar vererek Arnavutluk sa ı m-

den geçeceğimizi duyunca. kendi ken
dine bu azizli~ tasarlamış ,.e sabah 
erkenden de tatbik etmiş." 

Partinin bahçeli evler ocak bina
sına varınca Engin bana kapıyı gös
tererek savuştu. Ben içeri girdim. 
Ortalıkta kimseler yoktu. İç tarafın· 

gelen bir kapıyı açtım, başı· 
dan scst çaresiz beni içeri aldı· 
mı sok um. 

ıar. bir masanın etrafında beş 
uzun t Ve k iki kız çocuk oturmuş u. • 

erke Ncdirrt Tor ik' Milli MUdafaa 
dat be Umum MUdürU 
Vck4letl Muh.~s: klUbiln ilk teşcbbUs 
B. Narl Purar mUşavlr sı!atlle tem· 
k mıtcsini sır 0 d Ben de araya kanş-
sil ediyorlar ı. 

tım. a!ında en kUçUk bir 
~ıasanın etr Gayet rahat ve 

sıkdganlı~ Y:~· esiyordu. tnsanları 
ferahlı bır h ~nAsız yere ayıran ''e 
birbirinden m doğuran yaş deni· 
anıaşmamazlıklar kUçllk bir eser 
len uçurumdan en 
görUlmllyordu. herkes ayni dava 

BUyUk, kUçil~ i insanlar sıfatlle 
etrafında mUSa yaşlı, tahak
fikir yürütUyorlardı. r çocuk da ona 
kUm tarafına sapmıyo ' 

• • w. ınıthakka~"'tır. 
k 11... \ eıdılecegı ·Jerin A· a;ou l _.ı,. mihverct 

Binaena ey"• dıldarı taz· 
karşı oyna )" 

merikaya bütün d.iğer p an· 
!.!. yunu da. 

yu. o . kiın kalmıştır. 
ları .gtbı, il 

/(·· .. k Ahnıedin Ölümü 
llÇ U Oı&"Jarın geniş 

l\u h r 1 koHarifo sil~rek. u 
raf ~ başı gtbi yağan kar . e ddesinde ılerbyordu. bu ço· 

ı ka 1 Bıraz ca 1 nd bulunan 
llr;ı p aınağa bn~lamış. n On yoş arı a . önüırde 
tuı ~~kaklar beyaz bir çarşn a uk !büyük bir knhvenı~ rka aç· 
S ltıu~ıü o ' k k rsını korka o ib' 
. crt · .. • r durara • ıı:p • b' rüzgar S 1 

!}'~ el 'Ve dondurucu bir ruzga . İçeriye adeta ır 
~ ul. Yırıtık bir ceketin ya· - ~·uldu. ı_ _ h'ır kimse 
1ta k rar· s<n- , _ı g<ışka -s 

,, el! .tnış, soğuktan nıo Ka'hvecıoen . . r . den ha· 

~ 1 İçi nde mikrop tıulıınnıı.) an hl!: bir 
~ t:ıtııi 1111 .)Oktur. 1·nınız ularıla bu-

t lanan mikroplar tlirJli türlüdür. llun· 
ları başlıca iki kr ına yımblliriz: 

ı: Jlııııtalık yap n azgın nıll>rop· 

Lar. 2 : H ~talık yııpınıynn di mlk· 
ropl r. ulnrda bulunup ha talık .J (y pnuık knhlli)etlndc ol:ın mikrop· 

, lıır: Tifo, l'nrntifcılar, Kolera, Dl· 

-;::~I~~~~ : mntcrller \C bazı hnrn ız )nşıyaıı 
J' mlkroplıırdır. 

Sularda nzgın mikroplar bulun
nııtsı onların IAğnnlar, ınille\\'C." uz

Ankara Çocuk klübünde küçü cük yavrular için 
bir top oyunu 

tertip 

, \i nıadddcrlc temas cdlıı etmemiş 

obrıalanna 'c g..,,;tlklcrl mecraların 

derin 'C.}n ısathi olmn ına göre dc
flşlr. Toprn~ın derlrıllklcrlnden ç ı· 

kan sulnr, tılrçok tab kalıırdnn U· 

ziilüp gelmiş 'e hu silıUlıne r. na ın
dn mlkropl rdan tcmlılenmlıt ola· 
<'.3klıınndan bunlıırdıı hastalık yapan 
mlkroplıır bulunını:uıı ihtimali ıı:ıdır. 

Blldki tht ve nıuhııfaz n: mecra· 
!ardan gelen ırulnr, kalın topralt t~ 
b kalarmdan UzWnıek lmklinını bu· 
Iamadıklorı ve hariçten gelecek mlk 
roplıır da bu sulara kola.)cn k nş • 
bllece 1 için d lmıı bulıışık olmak 
şüplı 1 altındadırlar. 

karşı tam se\'gi \'e güvc:ı gösteri· 
yordu. 

Aralarma karıştım ve mUnakafa· 
ya kulak misafiri oldum. Bef, on da· 
klka geçmemişti ki gözümün önUnde 
a.deta bir şimşek parıldadı. Bu mem
lekette teşebbüs hızının neden balta
landığını, demokrasi ruhunun neden 
tam verim temin edemediğini gö· 
rUr gibi oldum 

Hep o mcrkczlyetçi!ık ve \•asllık 
iddiası .... Her şeyi yüzde yüz iyi yap· 
mak için her şeye karı;ımak merakı, 
kimsenin kendi kendine doğru ve gil· 
vene tam lliyık bir şey yapamıya

ce.ğı vehmi.". 
Halbuki hakiki dcmokraııl ancak 

en küçük mahalli hüce)-Tede temel tu 
tablllr. Asıl kuvvet orada toplanır, 

oradan merkeze doğru kuvvet ve ha· 
reket getirir. 

Bu yol tıkanıp da merkezden va
silik şeklinde mUdahnl Jcr gelince 
bUtun çalışma zevki ve teşebbüs hı· 
zı boğulur, ıııfıra iner. 

Kendi halinde serbestçe filizlenen 
bir içtimaı teşcbbUsün ne gibi ders· 
ıer temin edebileceğini işte gözUmUn 
ter temin edebileceği !;le gözUmUn 

Bu çocuk klübU kehtufcrll bir nl· 
zamname ile işe başlamıştı. HattA 
nizamnamesi fllllnı hiç yoktu. Sade
ce :?4 !kinci tctrln 1940 gUnU mahal· 
lenin çocukları tcşcbblls komltc.sile 
beraber bahçeli e\'ler ilk mektebi
nin bahçesinde bir açık hava toplan-
tısı yapmışlardı. 

Orada Vedat Nedim Tör teşebbtl· 
sün mahiyetini anlatmış, çalışmak 

ıstıyenlerl idare heyeti azalığı için 
kendi kendilerini namzet göstcrmeğc 

M aari/ Haberleri: 

davet etml.ştl. Namzetler arasında 

dört kız, Uç erkek çocuk tJnıumJ 

reyle seçilmişti. 
Tıpkı eski sofrajeUer gibi erkek 

çocuklar derhal bir müsavat davası 
çıkarmışlardı. 

- Dört kıza mukabil idare heye
tinde dort erkek çocuk olmalı." 

Bu iddia haklı görUlmUş, yedi a-
zadan sonra en çok rey kazanan er
kek çocuk heyete alınmıştı. 

Fakat sonradan bir kız hastalan-
mış, bir kız devam edememiş, ek· 
seriyct filen erkeklere goçmlştı. 

KIUbün reisi yoktur. Her toplan
tıya azadan biri nöbetle reislik eder. 
Benim bulunduğum toplantıda Ba· 
yan NılUfer reisti. MUnaka.şayı mil· 
kemınel idare ediyordu. 

Burada demokrasi mekanizması

nın bir c:UzUnU idare eden çocuklar, 
yarın vazl!c bafın geldıklm "28man 
blzım nesle mensup olanların çoğu 

gibi tutukluk g&termlyecckler, umu· 
m1 hayat mekanizmasını robat ra
hat işletecekler. 
Münakaşa c,;ok meraklı blr mevzu 

üzerinde cereyan ediyordu: Hiç ha5-
ta görUnmeyen çocuklar: diş. boğaz, 
kulak, dahiliyeci gibi mUtehassısıa
rın muayenesinden umumi bir tekil
de geçirilince alınan neticeler ... 

Bahçeli evler çocuk klUbUnün yal
nız bu hareket: neticesinde memle
ketin sağlığına ettiği hizmet ve aç· 
tığı mühim çığır, yakından gözden 
geçlrümoğc llyıktır Yarınki yazım· 
da çocuk klüb\lntln çocukların sağlı· 
ğı, bakımı ve lnkiş:ıfı bakımından 
temin ettiği hayırlı nclk:elcrl anla· 
ıacag-ım. 

Bir uyun itilip ltllcınlyeccğlnl nn
lnınak knsdlle ltıpılııcnk b. ktcrJyo
Jojlk tahlflin birinci gayesi ~ıılarda 

ha talık yapan mikropların bulunup 
bulurunadıfım araştırmak esn ma 
dayanır. Çunkü, içinde ha tnlılc yıı

pı<'ı mikroplar bulunduğu tahakkuk 
eden ular, çok tehlikeli olduklnnn
dan, insanlar tarafındnn lçllmeğc \C 

kullanılmnğıı knt'lnen eherlşll de

ğildirler. 

Hastalık ~·apmıyan mikropların 

ulara olan teı;irlerinl a)nca gözden 
r irec iz. 

Dr. NurJ F..RGF.l'\"E 

Manisa Ovasından Sular 
Çekilmed i 

Manisa {Vatan) - Manisa o. 
vası lkamnen su ile !kaplıdır. Şe

h irden bir -saat şimalde 'bulunnn 
ve Gediz ndhrinc yakın c>lnn (Ve. 
ziroğlu) köyü knmilen su altındn 
kalmı~ ve ı&0knkOa11da İnek ve 
manda yavruları ısu içinde yüz· 

mekltedirler. 
Suyun i.ddetinı:len bir kaç ev 

ve köy camii yı'kıhnı ır. 

Vilayet derhal bu işe el lJ.:oy
muş ve su içinde ik lan köy hal· 
kını diğer yakın köylere iıkan el· 
m~ ir. Su eran şiddetini muhafa. 
za etmektedir. 

Teknik Okul Talebeleri Memleket i~~ 
içinde Tetkik Seyahatine Çıkıyorlar ~ 

T k lk Okulunun Mühendis kısmı * Köy enstltWerl için yangın sön· BUGONKO PROGRAM 

ke. n mıbeSinln son smıf talebeSI dürme Aleti almmau takarnır et· 9 Program 9.03 Ajans hnberlerl 
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h d t 9.18 Mar~lar ve hafif parçalar (Pl.) 
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1 i tir Bu filmleri talebeler ne ı: e "" 30 K 
getlrtı m ş · dil ektir çay ziyafeti verilecektir. ..,,. apanış. 
de görmesi temin e ec • 

ci yanına yaklaşarak çıocuğu k?.· 
hından tuttu, kapıdanı d~~ı au· 
ri1kledi. Ve a"'a6ından bır de 

tekme atarak: . d f l 
S . piç kmuao scnı, e o _ enı 

buralardan ded3. •. • 
Zavalh çocug~.n .~:Jerı yaş~~: 

dı. Dudakları bükuldu. w Y cdıgı 
tekmenin ac~nı unu~.a~a çalı· 

ve düşünerek yuruyordu. 
ş~-or asındaki bir çocuğun dü§iin· 
On. y " l b 'l'rdi? Yine bir kapı· 
esı ne o a ı ı 

c .. ünde durdu ve kapıyı nça-
nın ~n . e süzüldü 8JC.8k bir ha· 
rak ıçerı:Y d r ".! , .. w .. o 

fesini okşa ı. \..a<)raugu 
va .ne ameleden mütevellit te• 
ha'"ın mu • 1 w .. ,.... yavcı"' zaıl o maga 
essüni yav...,.. " 
ba~lıyordu. 

.ı k. : ...... i:to 'kıokuları ve 
Buraaaı ı "'.t" 'd · . .._ 

d anı aç mı esını ou· 
ıaara um .. 

ı>·o - kafi gelmi:Ştı. 
)andırmaga 1 ı aü lenmiş 

T .. l" meze er c 
uru •--•-t Sobaya yakın 

te olanlara yakla~ı. Avucunu aç-
tı. G&zleri yaşln dol'<iu. Allah rı
zaaı için 1 Dedi. 
Donmuş avucunl\ bırakılan 

bir ıkuru§ 90cuğun yiızünü n.eşe
J.endi.ııniJtİ. Fa~at ~s bıyı.klı 
meyhaneci çocugu goz hap ınc 
aldı. Sabanın ıııc.aklığı eoleun 
yannklannda. pannaklannın u

cunda bir eeeri h~t <ya§atı· 
y<>r. Aycıklan sızhyordu. O ge
ceyi oracıkta heımıen sobanın 
·· ·· d ı. 1vn1tp yatarak geçirirse onun e.,. 
ncıkadar bahtiyar olacaktı. 

Gittikçe halinde bir feVkal&de. 
lik başladı. Göz~eri bir yere di
lk ·lerek dü§i,inmegc ıba§lamttıtı. 

ı Acaba bu aenıer~ çocuk ne dü· 
.. ebilirdi? Ac.ab meyhaneci
~~ gafletinden istifade ederek 

d lerunckte olanların palto ve 
em d" yahut cüz.danını n~ırtna.yı mı u· 

Ha:>'lr, h :rır, bu çocuk ahlak-
eızca hareketlerden hiç birini dü· 
~nmü~ordu. İyi temiy~ almış o· 
1 n bu küçük, namu lu ve fakir 
bır ailenin yeti iımck istediği bi· 
ricik evladı olduğundan bu h· 
ı· e~lığı yapamazdı!. 

Süründüğü ve günlerce aç kal

dığı halde buna tenezzül etme· 
misti. Onun dii§ündüğü ba"'ka 
idi. O, iki sene evvd b basının 
dotgun ve pembe yannklarına 

kondurduğu §Cfkat pusemni h hr-
1 mıştı. 

Baba ının ölümiı bir sinema 
şeridi gibi ıgözlerinin önünden 
gcçm~ti. Bir sene e,•vcldc bin 
türlü cvclı ve ıstır hın tesiri al
tında ölen an cığını düı;iinüyor
du. 

Artık kim esiz kalmıştı. Ağlı
ya ağlıya sokaklarda sürünmeğe 
m h'k\ım ı0lmuf1tU, 

ıt:rrı~rın~ koltuğunun altına ~~ bu küçük ınisaf ırı~l{~:~cr zevk 
~il t~}ı:bır. ç.ocuk caddede go berdar ol~adı. ta,4.:ı pullarınuı 
~~~ı • bır karaltı olınuştu. k e neŞ· e ıçınd~'. hık 'haların neŞ· 

rıııQ .. açık ısaçları ense ye şaka ." v kırtısınn ve .:'a d~ 
"il ~ w • bır Afi "! us1er ı. . 

!}>~ agı uzamış perışan s • e gÖrnu ırn ,. .. dunu bıraz 
l'\~ın e'. iki büklüm yürüyor. esıDonmuıı iskele; v~ı~~da kahve· 

asalara ~ ı. i k rn d turarak .dem enme • 
bir ınasa a o 

t-üniiyordu?. 

~o tıddctinden akan bumu w baş\adıgı 
~ y l · · ısıtınaga 

il§ annı yırtık ceketının 

3 

tnrfliz filosu tarafından b ombardımnn edilm.İJ olan 
Cenova limanlnn 

kr~~ns bil~~~~~ C E N O V A ~~~~n ha~~en 
gıne gÜrc (Re- Iılosile de çar-
novn) ve (~1a- B b d J pırnı - ~ac ğı 
laya) zırhlıları om ar ıman ta'biidır. 
,,.e dokuz bin Bu bombar-
tonfuk (Sheffi· y dıman esna ın-
eld) kruvazörü, azan : da dü,.rtıan ta) -

<Arık Royal) Blsamett!D ISel yare fıloJ.ıırın 
tıeyıyarc Qemisi da fn .. ıl.ı: fılo-

ve müteaddit F..skl Bahriye MUstc,IU'ı su üzerine t • 
destroyerler ve arruzi haroket-
torpitolıırdan mürekkep ıbir lngiliz te bulunmaması da teemmüle 
fik>su Ccnova'yı bombard1man et değer bir ke)•fıyeltir. İtalyan vr
miştir. Bundan ıbir knç gün evvel Alman tayyarelerinin ona Jtalyan 
Cibraha'ya ağır harıp ~c:mJlerile vatanı üzerinde, Sardünya adasın
bir kaç kruvazör ve torpito ile da büyük miktarlarla mevcut ol
destroyerleroen ibaret bir İngiliz 1 duğunu düşünecek olureak bu 
deniz müfrezesinin demirlediğıııi ta.yynrelerın surat ve mesafe itı 
ve ertesi cünü bu limanı terl.cttı· ı bııriie lngilız fılosunu pek !kısa hır 
ğirıi yine gazetelerde okuduk. A· z mand1l yak layarak taarruz. 11 

rad geçen zaman itmanle bu 
1 
halarına alacağı pe'k aş kardır. 

filonun Cenova'yı bombardıman Bom'bn ve tol'pil tasıyan bü)lık 
eden İngiliz fil0$U olmn61na hük· ve çok bombardıman tayynrden. 
metmek tabiidir. le amansız t arruzlarda bulun· 

Bu fifonun İtalyanın en mühim ınak fnıkilnı varken ltnlyan ' 
snnBô'i mcrkeilerinden biri o\an ltalyndaki Alman h v kuvvet e
Ccnovnyn kadnr gitmesi ve hal· r:nin bu işe atılmamaları nıısıl te· 
yan karasuları nddcıcHlecek kadar vil edilir anlaşılamaz. 
dar ve tehlikeli bir mınta'kaya gir. Kanaathnizce bu, ancak harp· 
mesi ~kdenizcle her türlü muha- ten ümitsiz: bir milletin a ·eri , e 
taraya karşı endişe duymayacak deniz ikuvve't1lerinin hareket'nc: 
kadar fütunıuz bulunduğuna iyi uygun bir mDa.l olabilır. Fran 
bir is.aret addodi!dbilir. muh re:bcsi, milli bir ümit ızlığ n 

Rom dan .gıelen diğer bir tel- ve mesleki bir ye'ein feci ncticl'· 
graf, eenovn bombudılm n cdi- sine ait bütün V'l.IZuht1e görduğu 
lirken balyan ana filosunun Me- müz bir mienldir. 
:ıine ıboğazında bulunması dolayı- Jngiliz f ılosunun 1:iu bomb rdı. 
sile mütearrız lngtliz filosuna la- manının heddini kati o1arnk t 
zım gden cC'Vabı \icremediğinı yin etmek tabii miımkiın değildır 
bildiriyor. Fak at hfıdiselerin se~ rini tnkip t"t 

İta1yan filosu ıkomutanlığının, mek itıh rilc bazı noktalar ve n • 
tabii lngi.\iz filosunun bombardı- tıcelcr iızerınde durmaık kabı! o
mandan ııonra tokip ettiği ) olu lııbilir. 
her dakika öğrcnnıcğc muktedir 1 - lng.ıliz fdo u Akdcn Lde 
olduğunu düşünemediğini kabul ltalyan Htosunun kı:}mel iz' g nı 
etmek iptidai bir denızcinin bile bir daha ve filen butun cıhana 
acı bir tebessümle karıılayacağı göstermek ~tcmi~tır. 
bir hareket olur. 2 - Bingazidcn onraki lı ı • 

Elinde kuvıvetli ve aiırııtli tay· kli1ın, denizden yapıldı";ı t kdır 
yareleri o!an bir dorı.nnnıa i~ın de, bu m kııadı sırklam k. 
bugün d~anı buhnnk ve onunla 3 - İtalynn gc·milerinin orta 
kar1;11laşmağı temin etmek kndar A'kdcnizde kaçak o1araık dool 
basit ve 'kolay bir hareket oln- rnak ihtimıılinı dü ünerck uslcrı· 
maz. Hu usile eür !ti yüksek ohın ne stıklanmağ ve k.rı,panmağ 
İta,yan filo unun Cem>va bom· mcc:bur etmek. 
bardm1nnınn iştirak eden İngiliz 4 - f.nmsanın Tunus limanİcı
donanması hakkında Romadon nna karşı ynpıl c k herhangi b r 
alacağı malumat üzerine kendi harc1'ete niimayi:'i.kiir bir tdıd tle 
keşif tayyareleri vasıtasile seyret. bulunmak ve cevap vermek. 
tiği rotayı ve h rita üzerindeki B~ zidcn sonra bulun şcırl.i 
mevkiini zaman zaman ve kati o- Akdenizlc orıa A!kdcnız lnt:ilı:ı: 
larak tnyin edec~i ve ıbu &uretle ticaret gcmilerıne, hnttü kaf ,Jcyr 
lngiliz filoeile n<ı zaman ve nere· bi'le ih'tiy ç göstcrmiyccek kadur 
de ve h ngi şartlar ltında h rbc emin bir hakledir. 
tutuşmak imkanlarını bile hazırla. Malta·nın kontrol cdcceğı fr b 
yacağı çok ta'biidır. lıışgarp sahilleri de l~ihz fılosu 

Bu kadar açık vaziyetler kar- için artık end' esiıxlir. 
Ş11'ında ltalyan Hlosunun İngiliz Pantalarya n<i -sının bütun ita . 
donanmasınd n uzakıta bulundu. yan ıddialaTına ve kuı: vetlı pro· 
ğunu ileri surcrek bu acbcpten pagandalanna rağmen kafı dere· 
dolayı çarpı mak k bi1 olrn dı· ecele bile müstahkem <>'madıwı 
ğını 6Ö) lem k ve bunu butün ci- tc.za'hür ctmi tir. lngilterc g.:ırbı 
hana, h 1) an denizcilik §Öhrelinı Akdenizdi: bır deniı: tehlıke inın 
korumak için, yaymak çok garip yakl cağını hissedince derha 
ve gülünç •bir harc'ket telakki edi- bu adayı da i gal oe-der. 
lir. Bu, ltalyan denizcilı · §(>'hreti lngil\ere her znm-0nıkı grbi bu· 
için en fena ıbir reklamdır. gün de Aıkoelenizde ) nlnı:zdır. Lıb. 

Eğer lngiliz donancmasının he- ya'da'ki harekat, ve bu harck" lın 
defi, münh sıran lıa1yan fılosunu neticesi bunu daha çok kuvveti<.' 
arayarak har'he:tmck ohıayıd 1 Lu tahkim etmiştir. Bugün için lngı'
filo. Akdeni:zin bütün sul n üze- tere aley:hine Akdeni:zde zuhur 
rinde bu m ksat için eıeyirkr ya- edecek bir harekeu kabut etmek, 
P r, f.t lyan filosunun mevkiini mantıksız ıbir fikri müd fa eyle· 
elin'de mevcut bütün vceaitile tes- m~ ıkad r giıç ve güliınç olur. 
bit eder v.e o suretle 1 b- n filo· 
sunu harbe idbar etmek çarderini 
temin eydeııdi. 

Fakat lngiliz deniz müfrezesi
nin asıl vazif eşi Cenova·yı bom· 
baromn n etm~. 1 alyan eanayi 
merkezini tahrip etmd: ve bu va. 
zifcnin ;f sı esnuında :karşısına 

Bütün bunlar 'e likihetinin 
neye varacağı endişe&i onu dü
şündül'ü~rdu. Barındığı yerde 
kendi sibi hir biçarenin dah bu
lunduğunu hatırlıyamk y lnız ol· 
m <lığından kalbi biraz teşelli 
bulmu u. 

Bu cı duJiinecde ik~n en esi· 
ne ~dctli ve insahıızca vurutan 
to'katfta hemen irkikiı. Ve ıınşa
ladı. O ha başını adı. sına çevir
meden tekıme, sille ve kolundan 
tutularak sürüklene sürüklene 
meyhane kapı.sından dı rıya a
tılması bir oldu. Biçare çocuk ıığ
h.> a nğhyn Karacaahmet mezar
lığına doğru ıkaçunağa bn 1 dı. 

Artık ha' a bilisbütun ·ararıyor
d u. 

Dört )ol ağzına gdince: Kor· 
ka kork etrnfınu bakındı. Köge 
b ,.ınd ki kulübede bulun n po· 
)isin güz.iindcn uzak ıbulunnrak 

Adliye Vekili Valiyi Ziyaret Etti 
On beş gUndcnberl lstanbulda tel 

klklerdc bulunan Adll:\e Veklll F t
hi Okyar, düıı subnh villiY<'tc gcl!!l'ck 
Vali ve Belediye rC!I ı doktor Lut ı 
Kınları zıyıı.rct etmiş ve blr mllddct 
görüşmü;ıtUr. 

mezarlığın iç4nc daldı! Mezar ta 
lannın uzerinden atlıya atlıyu 
Jerlcdi sol t ra~a dört duvardan 
ibaret u cniın bir kınım 30tkılmı 
oski ıbir türlbi:ni11 demir pum k
lddı pençcrcsine ttrm. narak içcrı· 
ye girdi! .. 

Bulunduğu yerin her tarnfını 
dol tı. Nuri, Nuri di.> e seslendı 
Kendı gıbi beşeriye-tin s'nesindcn 
sHk'p attığı n~nd ını aradı. 0-
nuıı sd-me.digıni anlayınca bır 
kö eye biizülıclu. c~ketının )aka
ınn~ kulaklarına çeJ.."11. Ve dlerinı 
koltuk ltlartn ııoktu. Tıtrcyerek 
buz gıbi taş duv rn ao ·uldukça 
sokuldu. Rüı:garın siıruklcclıgi k r 
buiuoduı;u ko eyi ve bu bedbaht 
çocuğun vücudiinu orluyoıdu. 

Ertesi ııı l'uıı bnakol ha-
ber verm' ti: Küçük J':kı." don 
mu •e ann~ığın kn• UŞln~tu. 

Cezbi ÇETlNTAŞ 
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Yardımcı Öğretmenler Meselesi 
Mecli c \erilen «l'ardnııcı mu

allimler kamına» nun üç yd da

ha uzatılması Jüyihıu;ı mlına.ı.ebe

tile bu hus115takl flklrlerimb:in 
«\'atan» da neşrini uygun bulduk. 

«Orta tedrJsat muallimleri ka
DUD na göN>, Jliksek mektep me
zunları veya ehliyet imtihanı ve
renler ancak orta öğretime öğret
men olalılllrler. Bu rncnbalardan 
geltm1erle kadro tamamlanmadı

tından bir yarilimcı muallimler 
kanunu kabul cdlldi. 

Kaaunun esasları şualardır: 
l - 'l'ardmıcılann vasıfları he

Jeti 'ekllece ta.) in edtlecek. 
2 - Bu \u.lyet orta tedrisat 

öğretmen1iil için miilt>.akıp hak 
teşkil etmez. 

8 - Verlleı•ek iicret 60 lirayı 

geçnıez 'e tauı a;ylanada ke811-
mez. 

4 - Kanun i.ı~ J rl caridir. 
Şimdi bımlarr tetkik edellnı: 
l - Yantrmcılrk için aranılan 

şart: Lr.ıeden iyi , ·eya pt>k 1)1 de· 
~ ile m~un olacak \eya ilk 
ökretmen olacak... Taltiatne yük
ftek okul mezunları da olabilecek. 
Bu kin midlrT •• Ha3,r. Ll~n 
iyi df>,rece ile mezun olup da ol
gunluğunu \'eremlyenler de var .• 
böylesi hoca olamamalı.. tık Oğ

retmenler için de olgunlak arama
hdır. l ' üksek okul tak>belerlne ge
lln«"e: Bunların liseden çıktıkları 

~he ile fie\'&111 ettikleri şube 'c 
okutacakları dcrı. uyıurı olmalı
dır. 

2 - Mükte&ep hak olmasa ltUo 
,Oyle bir şart olmalıydı: tlç ,·eya 
dört ııene i.)i ~ıcıı alanlar esas 
kadroya alınabilmeUdlrler. Bu iın· 
kln yardımcıya bir ÜIRlt vertte
fl için çahpnalan daha ,·erimli 
olabilir. Kanaaümiıme yiikıwık tah· 
ııUııizlPr bir tttfl müddeti olan diTt 
ııene iyi teft!ff verebHirten.e ehli· 
yf!tnameliler gibi «25• Hr.ı aııli m~ 
-,ta &!'!il olaltllMell. 

3 - f' <"ret nıetıele ine geJlace. 
yardıntcılan üçe ayıraMHrtz.: 

1 - Dtwlflt dalrelt'rlnde memur 
olanlar % - Hariçte hiç bir işi ol· 
mıyanlar 3 - Hm;nt .,ı ı>la11lar. 

Blrlncllerf! Asil olınılara verilen 

Serbest Sütun : 

Ul\e ders fK·retlerl ha.abı ikret 
'\erilmelidir. ikinci \6 ~ündilMe 
ise şimdi \.t"rilmekte olan az ge
liyor 'e 60 Jlra;ı1·1 geçemeı; kaydı 

da INU>.an haksıdığı mudp olu_)or. 
ı·ardmıctlara haftada ekuw·akla
n her hir denı NU&ti i~·ln aylık llört 
lira ,·erlllıı. 15 saatten fazl&flı için 
de iicret \ 'erllmlyor. Halbuki bir 
hocanın ısıaıflardakl drrs ısaatlerl 

tutarı her zaman 15 saat tutmaz. 
8111.Bn fazla, ~z.an eksik olıu-.ağı 

tabiidir. Mesela bir yardımcıya 

19 ı;aat ders dir:er ve bunun o o
kulda başka bir ö!l'retmen tarafın
dan okutulmasıns lmkftn yoktur .. 
l\IUdür, 11') saatten fazlascna ünet 
, ·erllmPdlgi haldi' • ..ı saati de o ho

':aya okutturnuak mec:burlyetlndc
dlr. Okutma511, hem vlC'danı razı 

olmaz, hem de miidllrlfl a r&.'11 a
ı:ılır. Halbuki asil hecalar otttburi 
ııaatll'rl n l geçen her ct...rs \'f~ mü
~aker6 ı;aatl l~·ln lirret verilir .. Bnn 
da bariz bir hakınzhk yok wıu? 
Ha.,ka bir ~ı olmıyanlara kafi 
miktarda ücret verttml'lldir. As
gari IL'Ml tahsili göl'f'n bir yardım
cı;ı1a baremdf:kl 7~ Hra lkret ver· 
melidir .. 15 saat lçta, fazlası için 
asd hocalar gtbl ücret almalıdır. 

15 den az olanlara ise şöyle bir e
tıa..-ı kabul edilmeli: 6 tı-te kadar 
9kuta11lara 30 lira. 18 nate ka
dar okutaalara H, 10 dan fazla o
kut.anlara da 75 Hra aylık nrll
nıellıffr. 

4 - Kanunun merl~·et müddeti 
tahdit edllmemelldlr. tl'ç yıl uıta

trlmak lı>tenı,ı b•nu gösteriyor. 
Bakalım öç yıl içinde kadro ta
ıftamlanM:ak ımı ': Parz1111uhal ta
mamlan!!la; yeni açılan her mek
tep için Maarif \'elı.HUğ'i f'linde 
stok ntualllm mi? Bulandarnla
cak? On•u için M'.tte kaydı kalk
malı kaRaRtlndeytz. 

Kanun Jayihaııınıa ~·afnıı; tem
ditten Htaret mi': olduğ'unu bU
m811ekle berahf!r bu hwıuslann 

Jterek ı;;ayıa Maartr Veklll Huan 
Aıı Yiicel gerelffıe ..ıtterem say
lavlarıwuz tar11hıtdan düşünül

ınekte olftttlltU tahıı.ın f'tmekte 
haklıyız. 

A. Bealloj'ln 

LUgat Kitaplan 
Garp kWlllrünU, içi baha biçilmez 

hazinelerle dolu tılıJımlı bir mahze
ne teı,l:ıth edecek olursak, btuıu aça· 
cak anahtarlann 16ga.t kitapların· 

dan b8"ka bir ~y olıunıyacatını ka
bul dmcmiz lazım gelir. 
L~gat kltapl11rı olmaksıl'.ın mli· 

kemmcl lısan öğrenilebileceğini zan
netmek, yularsız ve cğeralı:., bir a:t 
üzerinde herke6in kılıç sallayabilc· 
ceğlni ıddıa etmek kadar mUballğa
lı olur. 

Gerek resmi ve gerekse hususi va
zlf elerlnde tcrciJme işlerılc meşgul 

olan bir çok mütercim vatandaşla

nn tesadüf ettıkleri bir teknik veya 
lmt ıstılahın mukabilini bulmak için 

ne kadar goz nuru, ter ctöktUklerini 
ıepımız tecrübe ile biliriz. 

1$te bu mahzurları bertaraf cde-

cck ve Türk mUnevvcrlerinin aktüel 

Edebi ıstılahlar, 3 - Hukuki ıstılah
lar, 4 - Felsefi ıstılahlar, 5 - Fen· 
nı 1Btrlahlar. a.)Hrndese ve riyaziye, 
b) Kozmoğrafya, c) Kimya ve fizik, 
d) Elektrik, e) Makine, f)Botanık, 
g) Ha.yvanat, hı Tıp, i) Askert ve 
bahıi tAblrler, j) JC()!oji, k) 'I'icarl 
ıstılahlar. 

tıştr. luı;al kitabına girecek k~ll
meleri bu suretle bir tasnife tlıbı 

tuttuktan sonra. her bir bendi mes
lekten yetişmiş bir veya bir kaç li
sana Aşina muharrire yazdırmak en 
doğru bir hareket olur. 

Meseh\ l•'ranııada tahsil etmiş Mr 

hukukçuyu ktmya ve fizik ıetılahla· 

rmın mukab!Herlnl toplamakla mü

kellef kılmak doğru otmıyacağı gibi, 

bir makine mühendisine de felsefi 

kelimelerin mukabillerini tasnif 'ct: 
ecnebi lisanlarda yapacakları ilmi, tirmck hatadır. Avrupa lisanlanndan 
fenni ve edebi tıışebbUslerl kolaylaştı 
racak her meslek erbabından laakal 
bır kişi tarafından temsil edilen ve 

birine bihakkın vfakıf müt:ehassıs her 
şahıs, kendi mesleğini at!kadar eden 

Maarif Vektııetinin riya.set \·e hima· kelimelerin manalarını şüphesiz her 
yesl altında bulunan bır lOgat ki· kesten daha iyi bilir. 
apları komisyonunun tcşekkillil la· 
zımdır. 

Fikrimce, vahdeti temin e6rıceği 

için, evveli!. Uh"kçedcn diğer lisanla-

ra ~gat kitapları yazılmalı ve bun
lar, şimdi iki ayda bir çıkan tercü-

Hük(lmetımizln TürklilğU ileri gö
tiırmek için her sahada yapmaktan 
çekinmediği büyük fedaklırlıklar mu 
vacehesinde, hususi teşebbUslerle ba· me mecmuasını ayda bir neşretmek 
şarılnıasına lmkAn olmıyan bu mu- suretlle ve her bir nüshasında iki 
azznm IClgat kitapları meselesinin formadan Q.\lağı olmamak üzere tef. 
radikal bir şekilde ve ne bahasına. o- rik'\ ş~linde neşredilmclidlr. 

ursa olsun artık halledilmesi zama- KclayJığı temin için sayfalar ı;u 

nı gelmiştir. Bu işi devlet kültür pro- ı;uı •·tlc tertip edilmc}idir. 
gramının başına almalıdır. Törk~e: Ana. 

Maarif VeklUetı Neşriyat mildür- PraD!llzt·a: La Mett. 
UğU tarafından ikt ayda bir neşre- lngUlzc·e: The Mather 

dllmekte olan TcrcUme Mecmuası, Alınanra: Uic M• ttf!f". 
daha rasyonel bir şckılde tensik. e- Bu şekilde telifine başlanacak bi-
dllmek suretlle IQgat kitaplarını te- yUk IOgat kitabı, bunu t&kiben ya-
ıf edcbılccek bir durumdadır. zılacak diğer lfagaUara esas teşkil 

Muharrirleri en aşağı bır ecnebi cdeceğl gibi. bu lisanlardan türkçe-
ısana \Akıf olan hu kUltUr mecmu- ye yaz.ılacak lOgatlara da çok büyük 
asının tahrir heyeti daimi bir komis- faydaları dokunacaktır. 
yon haline ifrağ cdrtmeli ve kadro- Gerek tercüme nw:cmuasr tahrir 
su ile mesai şeklt şu Uç tarzda tan· heyeti azası, gerekse üniversite ve 
zım olunmalıdır: yüksek mekteplerimizde bufunan pro 

ı Birinci safta mütalAa olun- !csörler, doçentler ve mualllmler ara
ması lazım gelen lisanlar: Fransızca, smda ecnebi lisanlarına Aşina mUte
Almanca, İngilizce, hassrslarımızdan mUteşeikkil, meto-

2 - İkinci safta rnUtalfıa olun- <lik bir tarzda çalışacak bir komis
ması lazım gelen lisanlar: İtalyanca, yonun bu işi behem'!hal yapabi:ece
Rumca. İspanyolca, Rusça, Arapça, ğine iman etmeliyiz. 
ve farsça. Maarif Veklıletinin enerjik bir ka-

Bu tasnif haricinde kalan lisanlar, rarı yüzlerce mütehassıs vatandaşı 

birinci ve ikinci plAndakl diller Uze- böyle mukaddes bir lŞi başarmak i
rıne yazılacak lQgat kitaplarını mU- ı çin kolaylıkla harekete geçirecektir. 
teakrp teemmül edilcbılir. Asım BARKINA Y 

Bir JQgat kitabını telif etmek içhı 
e\"Velemlrde. kitaba girecek kelime
leri bir tasnife tflbı tutmak liızım 
olduğu a.tlkArdır. 

Bu tasnif şudur: ı - GUnlUk halk 
llMnınds kullanılan kelimeler, 2 -

Trabzon Tütün Piyuuı Açıldı 
Trabzon. ıu (A.A.) - Trabzon ve 

Polathanede tlltün piyasası dUn açıl
mrştır. FlyaUar 50 kurw, ile 70 ku· 
ruş arasındadır. 

SP O R ~ ______ _.4m9._ ............... 

Yanlış işleri Ten kit Vazifemize 
Devam Etmiyeceğimizi 

Sanıyorlarsa Yanılıyorlar 
lırtanbul Bölgesi direkıtörlüğü 9 - Mukellefiyct işlerinin iyi 

bundan bir ha~a evvel beni bir gitmediğini, mükeHd\erin deva· 
suçlu .~i~ g Cbi müdafaamı yap· mının temin edrlemediğini, eski 
ma~ uzere c~;.ı:a .h e!etinc da~et klüplc rin sonuna b ir gençlik ismi 
c~ış. fakat ıtıl~rımın ç.okl~gu. ' takılarak gençlik klübü açıldı şek 
~ır randevuya gıtemk mec'burıye. !inde gösterildiğini yazarak bü
tı bu davete gitmeıme mimi ol· yüklerimizi tenvir e1\ıne.k bir ga
mu~u. zetccinin başlıca vazifelerinden 

dik, şahıslarla oynayarak hakaret. 
te bulunmadrk. Cocuklanıruzın 
kazandıkları bir ;aferi küçült
mek istemedik, yalnız Tünk ııpo
runa hi.:zımet gayesile yani~ gör
düğümüz tarafları tenkit ettik. Bu 
da bizim vazifemizdir. Bunu yap
mazsak vazifemiz.i rhımal etmiıı 

Dün yİllc Bedeı:ı Teıbiyeşi Ge- say.ılmaz mı? aayılmz. 
ne! Di-rdctörlüğü lstanbul Bölge- 1 o B" . . . . l d ~ TenLitler;m ·ı.,de haklı deg~ ilsek · b _L l ~ . ı - ır ı~ın .ı:yı y.o a ogru ~ .... " 
~ a0~a.n ıgın~an dıre.ktör Feri- ı gitmediğini, i~cn anlayAn kimse- cevap versinler. Sütunlarımız. ve· 
u~ . ırımtekın imzalı, 12 /2/~41 i ler elinde bulunmarlığını, yapılan rrlecek cevaplara açtk:tır. Eğer 

tarihh, 5 88 sayılı, M . S. 2 7 5 ışa- j yüzh.inlerce liralık masrafın mem- haklı isek işleri kendileri takdir 
d" k"' . M H ·· l h k re 1• oşcsı · · rumux u a - leket hazinesine zarardan baş.1<:a ve tebrik edec.cğim.İz ~i\de dü-

k~mdaki karar suretinı bildiren bir şey olmadığını yazmak cezayı zeltsinler. Kendilerini müdafaa 
bır me:ktup alıdnn. müstelzim bir hareket midir? edemiyecek vaziyette değil iseler 

Mcmlokot sporuna yardım grı- ı ı _ Sicii {~erinddc aksak- kabahat bizde mi? 
yesile yapılan neşriyatı kendileri· lıkları olmuş vakalar1a 

1 

ortaya Netice şudur: Biz yanlı., gördü. 
ne. hakaret telak.· ıki ederek b.ana. koyma1', k""'"'fi hareı·etlerı" ıbı"rer 
b h k h -.,, ı. ğümüz işleri •tenkit ederiz ve edo-

ır sene ~u~! . a .. ma rumıyctı birer saymak ıbir ıruç mu-Our? 
ceza91 vcrıldıgını g<:>s.teren mek- 12 Sah l d L· • k" ceğiz. Memleket sporunun iyi yo· 

d 
- a ar~ a21.ı c;.ır ın 

tup aynen ~u ur: hadiselerden dolayı duy.duğumuz la gitmeei en ba~u emelirnizdir. 
«Bölge ceza heyeti tarafından teesısürü ifade etmek, teskilatlıl'I Bunun içinidi.r ki; biz tu.tıtuğwnuz 

8/ 2/ 941 tarihin.deki tıop lantıda yapması lanm gelen har;ek.tleri yoldan. aynlmamağı da bir vazife 
hakkında ver.ilen karann bir yapmadığından tıi:kiı:.Yet.te bulun· sayarız. 

Kemal ONAN suıcti aynen aşağıya çıkarılmı§- mak nede n iyi karşılanmtyor? 
tır. Keyfiyeti tebliğ ederim. 1 3 - Beden Terb~yesi Genel Liseler Futbol 

Şampiyonası 
Karar sureti: 1 O) Spor muhar- Dirt:ıktörluğü tam amatörle tam 

rinliğini yapmakta olduğu .:Va- profesyoneli ayıracağız dedi. Biz 
tan > gazetesinde neşrettiği ve de amatör değ.ıliz ki, profesyoneli 
dosyasında mevcut yazılarile Be- arıyoruz dedik. KIGplerimizin a
den Terbiyesi Tqkiliwtının salahi- matör oknadığını, çıocuk1anna a
yeıttar maka.m ve mercilerine ifa f çıkça para verdiklerini, .iş bulduk
ettiıldcri vazif'Cden dolayı hakaret- ]arını yazaıikcn teş.kil:a.tın da ama
le bulunan ve sorgusu yapılmak tör olmadığını, 60 liradan beş 

__ ,,J f 1 L . • _ ı.· yüz liraya kadar maa§ alan me-

Liseler arasındaki futbol şam· 
p~ona.sma dün öğl eden aonra ~e
rcf stadında devaıın edilmiş ve ıu 
neticeler alınmıştır: 

Günün ilk karşılaşmasında Da. 
rüşşafa'kalılar 3 - O Vefaya gaıip 
geılmişlerdir. ve muıaa aası a ınma~ uzerc vuı I }'-- J b···'-· -.JI. ' L• mur ar e mıae wunan t~ıı:atın 

da.vele icabet ~tmf.>'cn F enerbahçe amaıtör sayılamıyacağını ve dün· 
spor kfühü müoeeis azaeından ve yanın hiç bir tarafında profesyo
mezık.ur klübün Bölge nezdinde nellerin amatörleri idare ettiğinin 
murahhası Kemal Onan'ın bu ha- görülmediğni anlattık. Bu bir ha
reketleri d.ola.yliltle ceza talimat· kikat değil midir. Hakikati orta
namesinin 14 üncü maddesinin ya .le.oymak hakaret sayıla.bilir 

lkin<:i müsabaka Haydarpa§a 
ile Galatas::.ray arasın<l·a aynanmış 
ve Haydarpaşalılar çok etkı geçen 
bir ka111rlaşmaıdan 90nra kuvvetli 
rakiplerine l - O galip gelmişk:r
di.l'. 

Son maç Hayriye ile Jet.an.bul 
lisesi arasında olmuş, bu maçta da 
Hayr.iye lisesi 2 • O galip olanıık 
sahadan ayrılmlofhr. 

2 inc.i f"'raaı mucibince ( 1) sene mi? 
müıddede muvakkat umumi hak Biz hiç bir 1dmeeye senin ma· 
mahrumİ.yeti cezaeile tec.ziyesine1> zin. §Udur. Bu te§kfli.tta memur ol-

Yazdığım yazılar, yaptığım mak ewufını !haiz değilsin deme
tenki.tler dola.y•ile vermeği taaa.r 
Ja<iıkları ceza bu auıetle ortaya 
çıhn~ oilzyor. Ben de .İııtanbu 
Bölgesi dirdct.öı<lüğü ile Ceza he 
yeti azalarına ~nları soracağtm 
ve diyeceğim ki: 

1 - Ben her §eyden evvd bir 
gazeteciyim. Memleket sporunun 
mevzuu bahsolduğu her ~e has 
sas davranmak, yanlış gördüğüm 
tarafları te~İl ederek doğru yola 
giclilinceine yaroun cllmek en bi 
rinci vezif~dir. 

2 - Ben bugün. tqkili;tın mü 
se.cce( bir azası değilim . .lwası ol 
rıam bile, te;kilat nizamnameein 
de caza ıbulunanlar titr ne sıuet 
le olursa oleun yarWI§ gördüğü ta 
raHara göz yumacak ve tenki 
eıtmiyeceıkıtir> dJ&re bir ma-dde 
)"Oktur. 

3 - Beden tcıbiıYcsi tqıkilatı 
nın satih~et.t.ar makam ve merci 
bine ifa cttik1eri vazifeıdcn dola 
yı hakaretten bahseıdiliıyor. Eğer 
yazılanmea bir ·hakaret mevzuu 
bah is ise b u nun mercii epor ceza 
heyeıti değal, matbuat ve ceza 
kanunluı h ükümlerme göre Cüm 
huriyet mahkemeleridir. 

4 - latan.bul Bölgeşi yaptığ 
işlerde hat.asııısa tenkitten neden 
~ekini.yor. Biz bir çok yazdan 
mızda cevaıp istcc:lijimizi kaydet· 
tik. Niı;in cevap veımedaer? 

5 - Mamt~t.e üç Balkan bi 
rindHği k.a.zan.darml§, ay yıldızl 
bayrağmu:z.ı §Crcf direğine çe*t.ir 
mŞ. milli marflJTIIZı çaldıımıt bir 
çocuğu veraen hmız btr ceza k.a. 
Tal! OoiaylSİ\c müdafaa etmek o ir 
suç muc1 u r? 

6 - BOlec dirdctöıüı.ün tek
Mk ~re müdaha1eye •lihiyeti 
oh.adıiıtu !he.:ttrlatmıwk bir k•
hat mi aayıhyor? 

7 - :İki biR hı.aya yapbrdabi
leccık bir t.'cnia kortunu M:dcn ae
kiz bin tira:ya yaptırdrnu diye 
sormak Maımız değil midir? 

6 - Avda 00, ~ 729 li
raıya yapılan bir iş bugıün ayda 
1 700, aenedc 2 1 bin liraya ya.pt· 
)tyor d iyerek fiizuli A')aM'&flan or. 
ta.ya koymak memlekete himtet 
~l'l'naz mt? 

Bugün S A R AY Sinema&ında 
WILLİAM POWELL - MİRNA LOY 
ve köpekleri ASTA ve Minimini BABY NİCKİE Jr. bUtUn bUytlk 

zabıta fılmlerinin en orijinali olan 

BiR ADAM KAYBOLDU 
(ANOTHEB T HIN MEN) 

ŞahMerlnde bir cinayetin tevHt ettiği heyecan ve helecana rağmen 
seyircileri kahkaha ile güldUrUyorlar. 

lLAVETE!V FOKS .JUB SAL son llarp ve dünya haberle ri 
Bugün saat 10,30 da tenzUAtlı matine. 

Her eserleri kudrete bir numune._ H er filmleri şerefe .... 

bir yillcseliş otan 

FERllAND GRAVEY - CAROLE LOMBARD 
İlk defa olarak b liytüc bir filmde birl~ler. 

Bugon LALE 'de Göreceğiniz 
(Fran:ıızca) 

Skandal Korkusu 
Mevzuunu ~ur :trir yıldızın lüks ve esrar dolu hayatmdan, çılgın 
bir 8"km sarsılmaz cesaretinden aian Parisin berlarmda ~!ayan 

garip bir Aşkın romanıdır. 
DbUCAT: iki harp .Jarllah btrdell: 
1 - Ttirkçe Btitiş Paramunt .Jurnalda en aon harp vaıkaları. 
2 - İngiltere harbe nasıl hazırlanıyor? (Ttirkçe) 

Bugün saat 11 de tenzili.Uı matine 

ANGK.OB MabedhHlen daha psiıJ.-
Bütiin Ormaalardaa daha E• rarenctz·-

SökiUlefJ •e Altnı 1'hnllekoetJ .. 

YEŞiL CEHENNEM 
Bu Salı ak,_.ae ltillaren 

S U M E R SiNEMASINDA 
OOUGLAS FAIRBANKS Jr. JOAN BENETT 

Ve 6 E O R G E S B A N C R O F T 

~- TAKSIM Sinemasında 

GORüiiMEYEiin.iöi'Mf N 
00

~iVDETI 
BUyUk d~hşet, korku ve esrar filmindeki dinlenen ... J<"akat gbrünmlyen... CANAVARI görmek üzere 

binlerce kişi akın ediyor 

Bugüa ııaat 11 de tenzllı\th matine 

16 - 2. 9ft ____,, 

Ermenileri Kimler r NiÇiN 
'~-ve Nası/Aldattı/ar? 

Adana hıtilili 
Sırasında Ermeni Mebuslar 
Anlatan: Paatlllyaa - Yazan: M. Sdll 

[T•e&ae-.. idihu balda mahfuzdur) 

Gerek ihtllA.lden evvel gerekse ih· llt ve Bahaeddin Şakir BeYtet ~ 
tiliU esnasmda, Osmanlı hU.kCımetinl, tesna olmak il.zere ekSerı.suıın ~.J 
ittıhat ve terakki cemiyetini aldatıp mlyet ve mabremtyetıerlni ıca:;.
oyalamak, komitacılara vakit ve yolunu bulmuştu. HattA, bir ._, 
meydan kazandırmak hususlarında lar Mahmut Şevket Paşanın eıı-'. 
A.mıl olan bazı şahsiyetlerden sırıı.sı vetli bir m~vJr ve mahreıni , 
gelmişken bahsetmemek, o sıradaki olmak. gibi, komitacı Ermeıtil~ 
müemılf ve kanlı hAdiselerin hUtUn lo parm~ ısırtacak, bir ınuvaıı.;. 
mesuhyetlerlni olduğu gibi patrıkha· yet göstermiş vo kuvvetli bir 
no ile o günlerin tanınmış fesatçıla· tutmuştu. . ~ 
rrna yükletmek insafSIZlık olur. Bu- Dlran Kelekyan, hiç de g~ 
nun için. bir az da oynanan faclala- kadar bir Osmanlı veya Tflrlt # 
nn belli başlı şahsiyetleri ile rolle- değildi. O, levanten bir Eı'J!'~ 
rin<ien bahsetmeği, onlarm da kirli Şöhret ve iktidarma, ilim "' .~ 
çamaşırlarını didikleyip ortaya dök- na o günün Ennenlllğinl ~ 
meyi, meşkQk kalan o zamanın bı.ri· mıyan vo bunun içindir ki, 9' 
hini aydınlatmak; meçhul bulunan llğe parlak ve emin bir istikbll -
bazı hakikatleri meydana. çıkarmak yan ve bunun için gizlice çaılfl" ....ı 
bakrmından pek faydalı bulurum. adamdı. Kendini çok bUy(lk r'~ 
Meşrutiyetin il~nı srralarmda kök· pek beğendiği, o günkü Erdl,ol 

lenmiş buğz ve adavetlcrtn kin, mit.alarmın idareciledni ıcendi..ıır 
ve i n t i k a. m l a r ı n ı unut- birlikte çalışmağa lA.yık gö~ 
muş gibi görünen Ermeni komi· için, hiç bir fırkaya girmemifU. -"' 
tacılannın uzanan ellerine, sarılan dine çok yüksek bir mevki "11.~ 
kollarına, gösterilen his ve tezahür· vermiş, biltün Ermeni ceı-yaD"'." 
!erine inanmak gafletine dtiı,en itti- kuş bakışı seyır ve takıp etınifP. 
hatçılar, hiç şi.ipheeiz ki, mebus in· M~tiyetin i1Aru sıraıarmdJ. J 
tihabında da çok yanılmışlardr. GU· tthat ve terakki cemiyeUne ıv; 
len yüzlerde. &öylenen sözlerde saml· ğmr gören Taşnak fırkam, rnra' .....i 
miyet ve iyi niyet bulunduğUnu san· lekyanı, bllAhara Osmanll "111"'; 
mışlardr. Halbuki, aralarına aldtkla· meclisine İstanbul mebusu ~ 
n ve d06tluklarma inandıkları Er· ren (Zehrap) ın delAleti ile •--"" 
menilerden çoklan birer komedyacı- almak istemişti. Fakat, K~ 
dan, komita yardakçısmdan bqka bu teklifi kabul etmemifti. çuı;, 
bir şey değillerdL o sıralarda bilA.hara Tekirdal' ~ 
Bunların en başında, o zamanın busu olan (Agop Babikyan) it fi 

nl Hınçaklara ve yine biaııar
matbuat aleminde ehemmiyetli bir mebusu olan (Vahan Pa~.J 
mevki sahibi olan Sabah gazetesi ııi- Ramgavarlara iltihaka davet ~ 
yası muharriri (Diran Kelekyan) idi. tür!U türlU valUerle gönlünü ,. 

Bu adam çok zeki ve kurnaz, o nis· uğrqıyorl&rdı. rJI. 
bette de sokulgan ve hokkabazdı. Kurnaz Diran Kelekya.n, 1ııG ~ 

terin hiç birine yanaşmam~. 
Vnktlle Parlste tanıştığı Ahmet Rı
~a Bey vasıtasile ittihat ve terakki 
cemiyetinin nüfuzlu şahSlyetlerile 

ahbap olmUf, az zamanda. yalnız Ta-

' 1 

I 

' 

IJLllACA 

Soldan Safa: 1 - Bir nevi kömür 
sobası 2 - Vatanımızın büyük bir 
kısmı - Bir h&yvan 3 - Fakat • Çe 
kin t - Değnek - Katı 5 - Yuvar· 
lak oyun lleti • Bir ha8talık 6 -
En küçU.k zaman - Bana alt ok • 
Beyaz 7 - Ortadaki hart tekrarla-
nmca pamuk atan ve yorgan diken 
adam • SilAh 8 - Mamur etmek • 
Vuku bulan 9 - tstigrak • Vaki o· 
lur - Çok değil 10 - Arka - Fakat 
11 - Tedbir - Kalın bir kwnq -
Utanma 

Yukardan NJ&tıya: 1 - H· 
yar. 2 - Korkulu bir tohum - Sofra 
3 - Sonradan takılan isim • Evet 
değil ( - Bayağı • Namus - Nota 
5 - İnhisar - Yerde biten yqlllik 
6 - Kırmızı - Maden temizlemeğe 
mahsus bir su 7 - Başına (Yu) ge
lince bir balık • Kabahatli 9 - Oyun 
lletl • Adet 10 - Bölmek • Fasıla 
11 - Söyletmek - Tekdir. 
EVVELKİ BULMACANIN HALLI 

Sohlan -ta: 1 - Sel • Sak • Ana, 
2 - Eza • Aya - Tek. 3 - Ma • Ka
rin - Mi, t - Tan, 5 - Sal • Kar, 
6 - Nifak - Yamak, 7 - Saf • Ruh, 
8 - Yak, 9 - Ak - Havan • Aş, 

10 - Raf • Kan • Eee, 11 - Ata -
Ali • Yık. 

Yukardaa 81}Biıya: 1 - Sema -
Yara, 2 - Eza - sts • Kat'., 3 - La • 
Şalak • Fa, 4 - Laf • 5 - Saat • 
Yaka, 6 - Ayran • Kaval, 7 - KA· 
in • Kani, 8 - Kar, 9 - At - Se.
mur - Ey, 10 - Nem • Rah • Acı, 
11 - Akil • Efek. 

bitaraf kalmış, Komita ceey 
haricinde ve fakat, nlifuzlu bit 
ki almıştı. 

Gerçi, o ne Tqnak ve HIJI 
de Ra.mgavar ve Veregamyal 
değildi. Değildi ama, Tqna 
8Il'8da reisi bulunan (Sabah 
ıle çok iyi konuşur ve t 
(Ta.şn&JdSt an heyeti) uaı 

gizli gtzll mektuplaıprdı. O 
İstanbul Hınça.klarmm gizil 
lığını yapan (Nazaret Ko1--·..,.,.... 
h°' geçinir ve Köstencedeld 
grubuna karşı da teveccOhllnO 
gemezdl. İstanbul Ramga 
idare heyeti reisi (Kegam 
yan) samimi bir arkadaşı ve /. 
da bulunan Ramgavar gurubll 
supları da birer fikir yoldafl .~ 
arada Veregamyal Hınçal<Ç~j 
ihmal etmemı.u. Onların 1'1"""0 

ajanı (Karnik BohlUlya.n) il•.~ 
birle.tir ve Mısırdaki guru~ 
de ara sıra haberleşirdi. Sö~ 
sası, Diran Kelekyarun her 
komitas:rnda bir mavi boncuP ti 
nuyor ve bu boncuğUm kimde 
nunla birliftm siyruıetinl lı:U 

du. 
O, Ermeni fD"kalarma kaı1' 

bu vaziyetini, fırkalara old~ 
hUkQmete ve ittihatçılara ıcaı,.. 

gizliyordu. Hükt\mete ve it 
11 ra karşı aşırı bir Türk c1ost 

raftan görünUyor, Ermeni .~ 
lan ile gizli temaslarının fl.l.7-.. 
mevklini kaybetmemek, --"' 
dosUarını kendi hakkında şllP"" 

endişeye ~ürmemek lçln. 

çok kurnaz hareket ediyordU,I. 

ra ara sıra, suya ve sabun• 

mıyacak haberler verıyor. 

Türklilfe doğruluk ve bağlııd' 
tcriyordu. Çok gaript!.r ki, Jl 

ttn ve eemlyetln crk~nı da bil ,; 

lere inanıyor, iki yUzlU sıy.,e .atJ 

ran Kelekyanı kendilerine SflT 

merbut sanıyorlardı. 

İttihatçılar içinde, bu ııi,.-' 
ka.baznun haklkt çehresini, 

TalAt Beyin (P8'ft) kesldll 

görmU,t.U. Fakat, bu adam 

dald kanaaUerine, görüşleriJI' 
Ulrlll arkadaşlarmı ift1rak 

SORUNUZ 
r SÖYLiYEL/tJ 

Eytam Maaşı Alabili r miyiz? · 
OlaıyucalarımmlaD Bayan S. 

Yddlnm eonıyor: 
Kocam 16.2.939 ta öJmüt&ör. 

Mtüekalt olcluj1uıdan ~ 
eytam ...... ...... )(in müraca
at ettim. KocMnm Medeal kanun
d- evvel ~ oldaia karaı
Dlll nötaa ldltfifbde kaydı yaptl
mamış&ır. Kocamdan ayrddlkt&n 
sonra Hd defa MleamltJtlr. Binaen 

a leyh malak~ mör..-' 
bllir mlyba f . .J 

CEVAP - Kocanızın ~ 
kimler olduğu maJıkeme 

teablt edilmek lAznndır. 
kadının iddianız veçhlle 61~ 
evvel boşanmış olduğunun 
mede lııbatı IUımdD". Jıl 
nuz sarih değildir. İzahat 
nlz daha esaslı malQmat 

o 
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İaşe T eşkilitı 
Yakında Faaliyete Geçiyor 

• A. k Kı'br.ıt f abrikalannda Mesai hıı n ara, 15 (Telefonla) - BUt.ün 
Zlrlıkları bitirilen ia~e tcşkiltıtı, FazlalaJtınlıyor Gllın· 

~akında işe başlıyacaktır. Bir mils- Ankara, 15 (Tele!onln' - kllil.tı· 
~•rlıkla Uç umum mUdUrJUğc ta· rilk ve lnhisa.rlar Veklıl;t~r~~aıa.rm-

Ylnter yapıldığı da öğrenilmiştir. na dahıl bulunan kibrit 8 
1 mesai 

Şl-dı ti · 3 te kadar faz a "' ye kadar bu makamlara ge da günde san 1 rak haZII'· 
~llecekierı ilerisUrUlen isimler tamnın yapılmasına. mUted:l~ll~e: Heyetince 
tttden ibarettir. 1stanbulda kabul ve Janan kararn~e De iŞ yerlerindeki 
Bsdlk Cdllmedcn kadroların tııı.nı kabul edilmiştir. U uet ,•erllecekUr. 

l'llevrıırnslz tcltıkki edilmektedir. İs· işçilere munzam er 
t~vare heyeu de her vektııeun seçip Kahve Sıkmtıs•m 
göndereceği mUmcssiller tarafından 
t~kil edilecektir. Bu teşkllllt, bütün K ' ak için 
llıernıeketın iaşe işlerini tanzim va· arş ı.anı 1 • 

Zlfestni görecek ve gerek harlçten Yeni Teub rler 
~elen, gerek dahilden tedarik edilen 
er tUrıu eşyayı icap ettikçe lı;ontrol 

edııt:ektır. 
Lüzumuna ihtiyaç htsscdilcn ''e 

llıeınıeket dahilinde mukabili bulun
l'lııyan bir maddeyi ithal etmek. 'bu· 
na fiyat koymak ve tevzi etmek sa· 
ltbiyeucri de İaşe Müsteşarlığına 
"trUecekur. Havayici zaruriye m~d
dtlerının gayri tabii fiyat değlşık-
1ftine mll.ni olmak üzere Musteşar
lık Piyasayı kontrolü altında bulun
duracaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi 
Uınurn MüdürlUğU taşe Müstefarlığı 
Yanında vazife görecek ve bu teş.kl· 
lltın Uç umum mUdUrlüğUnden biri
ni teşkil edecektir. 

Yeni Sene Bütçe Huırlıklan 
Ankara 15 (Telefonla) - Yeni 

11ene bUtdesı hn.Zırlıklanna devam 
0lunmaktadrr. Bazı vek~leUere, Baş· 
Vekfiıete alt umuın ınüdUrllllderin 
btıtçeleri hazırlanmıştır. Diğer ve
~leUer de .şubat sonuna kadar 
bütçe tahminlerini haı:ırııyacaklardır 

(Telefonla) - Son za· 
Ankanı, 15 •·ahve sıkıntısı 

rd ..-ısr0ıen " mıınla ıı n ed rtmıştır. :Pakat, 
hisSedlllr derce e a rl her hangi 
bu meta bulunmdadsı s~r~1mndığı ıçln 
bir ıhtıyaç ma c a t olmamıştır. 
!azlo. şık ye rd kahve yerine ku-

Bir çok yerle •;ce emsali gibi mem
ru incir, uz~ miktard:ı yetişen ye
lekeUml:ıde o edildiği mUşahade o• 
mlşlcr ikram 
unmaktndır. ber icap eden tedbir· 

Bununla bcra bulm-" ımkAnını 
,,. kah\'e ""' 

Jer alm~..,,t k vUcude getirilmesi ka 
temin içın 8 0 

1 t.ırılmıştır. 
rar ~~rUklerde bulunan kahvel~r pi· 

G rlkarıldıktan sonra ycnı gc-
yasaya ,., a ılacsk ve bu su-
ıenlerden stok ~a;ml surette tatlnl· 
retle piyasanın 
nine çalışılnucaktır~addesi olmadığı 

zarm t ih yaç Ut IA ddeler arasında m a • 
iÇin ıu~s ma hasıl olan kah\·eden 
asına ımkl\n u kU ol
t k vücude getirmek m m n rl i 

s o b ikram maddesinin ye n 
mazsa u mişl~rimlz atacaktır. 
kuru ye ıstıtısal eden husust 

Esasen kahve bu 
SOSyeteler arasında 

·· sese ve t muı:s tll bir cereyan mevcu -
vadıde kuvve 

Umumi biltçe mart başında BüyUk 
~IUet Meclisine sevkedllccektlr. Yc
rıı sene bütçeleri haZırlanırken m~
rar fasıllarında Azami tasarruf göz· 
ônUnde bulundurulmaktadır. tur. 

Limanda Bir Facia 
1 f 'I"' k Neticesinde Bir Motör ~-attı. 
n ı a Old .. 

ô. • ·ıerden Biri Parçalanarak u 
\;lem 1C1 h ğtr ve tehlıkeli surette, Is· 

Dlln Azapkapıda blr deniz faciası :u;~e :uıunmaktıı olan Ah ve Mah
Olm t Bir motör lnfllAk netice- eut tsminde iki denizci de muhtelif 
Blnd~ş ::tmıştır. 1nfilA.kta ~l\~~a;;: ;:rıerlnden hafifçe yaralanmışlardır. 
Parçalanarak ölmüş. diğer ç f ııomorkörUn yanında bulunmaktıı 
ağırca yaralanmıştır. olan blr mavna parçalanarak bat-

•,.kllde cereyan etmiştir: ktıı HAdlse şu r- M hmut mıştır. Batan mavnada bulunma 
elihisannda. oturan a ı-n 

Rum . it B'"ın> ro- lnn mavnacı 1netıolulu Bekir, , ... ,. 
Cemal adında birıne a < -...- . 
rnorkörU dUn saat 13 raddelerınde \tıkın şiddetinden ıo - 12 metre ö-
Ya k~ı isk d h t. tedc bulunmakta olan diğer bir tna\"· 
inek U.Zere iken knzant Anl olarak nanm UstUnc fırlamış ise de bir 
ııauaınıştır. lnfilAk 90k şiddetli ol· tesadüf eseri olarak yaralanmadan 

ada. makine daircBinde bu- •·urtuımu"tur. Zabıta \'C Llnıan ldn.-
rnuş o aır d' arı;a ,.., .,. 1 lun~akta olan gc~lcl H~ ı ~ Ab: resi tahkikata devam etmektedir er. 
Parça olarak ölmüştUr • .A e.şç .. 

Hesapsız 

Bir Siyasi 
Taarruz 

(B~ı ı Jaclde) X X 
. . .· Avu~tral· 

ınerikayı, Jngılterc~ ı. Fa· 
Yl tehdide sevkolunuyor. ç· 

• ı. vvetle '> ın 
at acaba 'hansı ~u · yayı 
'd nbc · Japon 
J eri senelerde rı nd sıkıyor 
~man kolları a~ ~atıyor. 
c kabUJ1galarını çatı b" "k 
'\'et J~ponyanın işt.ihuı uyu 
Ur 'a .. .. -an fırsatlarına · U"""nun ya... "z 
• o- F k t açeo • 
.~ının suyu akıyor: a ~ b ir 
tıluk yüzünden Çınde oyle -
elaya çatmıştır ki kımıldamna 
•na ihtimal yoktur. 

Mihver, Uza'k .Şa1'k.ta bir taY" 
u rk Avru· 
l\ koparmağa çalı~ı en, 
arıın her kapı ını da. ayrı ~~rı 

<orlarnağa uğra~yor. Kanlı Nıgar 
YUnuna bu defa da Yugoslavya 

Ç;iğırılmıştır. Fakat .arkasından 
ol demiri vurulamayacaktır. . 

'V .. ıt 
• ,r unan dostlaymuz, s<>n urn • 
\zjik İçinde yapılan ltalyan mu· 
u.'bi! hücumlarını püskürttükten 

ıı. h k · ep· r~ ir çevirme fıare ctı Y 
'tlardır. Yedi bin esir almışlar, 
tııç ve Avlon,ya'nın yolunu aç· 
!ardır, 

. Allllanya arkadan Y unanistan 
Ctih- '. v alı..rnak-

11 
11 

' ""' taeyık yaP.Tlla.ga ç ;r·· 
ırı :S:ba neyi kurtaracak? Jtaly;· 

ıtıbarını mı? Askeri :nana .. a 
rıu rı . · Ku· 

~\. y Ycn.nde yeller es.~Y'?_r· JtaJ. 
a.y unanıstana karşı buyuk 
• -ı.~ BÖ~terilecek her yard1?.1' 
'«,nı, b .. tun 
ı.ın Yı da, Alman.yayı da ~ .. 
U,~il Y~ündc dbediyen kuçuk 

recc'lcıtin. 
Atilla kuv· ttJ ll,yanın elinde taze 

er v" B d bura· 
il c h r. ununla şura a, F 
lt 8 ette ta.hrıbat yapabilir. a· 
' ka~kanlara bir sarkıs ya~md~ 
t>k 1 ıraa Alman çe:rnberın 
kt1~ayıf bir nokta ttçılmıııı ola• 

ır ~ ltakva, Balkanlarda bö!.le 
trı gr_~f nokta yaratmak yüzunf-
ı~'d ogaunü açımı , d arbeyi A • 
1 ~ tam kalbin<len y~iştir. 
l'liılt b • 

de, t:rc, Almanyanın çem e 
)·arılış tsti~barat ve yanlı~ 

~~~.Ünden z.ayıf noıatnlar 
lit, nı gözctl~mddc meşgul· 

Afrikada 
İşler 

Yolunda 
(B~ı l lncld ) X 

f A sara' nın cenubu gaı'bi· 
tara tan · L .. 
. d bı"r İtalyan müfrezesı, UöS-

sın e USk" t"l 
kına uğr.at1lara-k g~ri iP. ulr u -

.. b;iovük zayıata ugrııtı mı;· 
muş ve ~.r 

tır. S ) .... 
ltalyan Somolisinde: . n ı gunu 

Afımadu'nun zaptı üzerıne, C~-
b

• Af ika Birliği kıtalerı, mu· 
nu ı r . · 

. Kismapu halyan lımanını ış-
hım . 1 rdir Bu bölgede, top• 

al etmlŞ e · . . 
g 1 ··t"nam cdıhnıs ve 
lıır. tank ar ıg ıl şt Kisma
b" miktar esir a ınmı ır. 

ır . d tayfası tarafından 
u lnnanın a 

p b" vapur bulunmu ur. 
batınlmış ır hasara uğratıl· o·· üç vapur h"I' ıger F k t ıbu vapurlar a a 
nıı!'ltır. a aaz' ettedir. Jaşe de
ball1lanı.ış " ıyl . bulunmakta• 

1 · ates a mış cd 
po arı ıse \ tle teteVVÜÇ en 
dır. N!uvaffıı-kıyeub. Afrika hııva 
bu harelcet, cerıl • 1ı. .deniz kuv-

1 • e ngı ız _ _. 
kuvvet en v '!'lbir4iği haiirrue 
vetlerlle çok 5 ı .ı.;, 
yapılmıştır. 

- Paraşütçüler 
Faaliyette 

(~1 ı incide) ** 
• • vl kırıldı• 

ra§iltçülerden.f ~;[.;• r6l:ng birinde 
ğından ;bu çı t. e sonra orada 
.ı.. lkmı§ ve bıraz 
vıra , . 
te,~if edihn~ır. i 1 

tNGlLIZ TEBL G 1 tih· 
Londra, 15 (A.A. ) -te~Hği 

N etj B§Bğıdaki 
barat czaf 

neşrıetnı~ir: b' ltalya· 
So ~.,...,anlarda ccnu 1 

• 
n ......... k • ünı· 

.. tle tnnınmış as erı 
'11'1. pııraŞU • d" ·l i<'l-
J - • !abis askerler in ırı ın ~ 
forxna)'ı b takada lı· 
. B aıskorlero, u m&n . 

tır. u • .L-z hedefleri tahrıP 
tara net va ı • 

man ·ı ·.,,•i Bu hare'katın 
1 i:n tı verı mıır- · . 

ta a . hakkmda şimdi hiç bı r 
neticelen ılamaz, fakat bu 
deklnra&)'IOn yap .. 1 · dönme· 

. bazt ı us cnne 
aekerlerın 
ıni§t.ir. 

Neler Teklif 
Etmişler? 

(Ba~ı ı l~ldc) = 
solini ziyaretine avkırı tefsirle
re yo l açmıştı r. Hakikati bir
kaç gün sonra anlıyacağız.> 

- Radyo Gazetesi -

Buda Başka 
t _ YUGOSLAVYADAN 

GEÇMEK 

2 - BULGARISTANDAN 

GEÇMEK 
3 - PAKTA lLT lHAK 

Belgrat, 15 (A.A.) - Reu
ter: Bclgrattadki dipoomatlk m~h
frlleI'e göre, Berobtesgade.n .oe 
Yugoslav .BaşYekili ve Hancı) e 
Nazın ile münakaşa edilen no'kta. 
lar şunlardır: 

1 - Merkezi AVTupa ile Ege 
denizi arnşındaki ~as yolu tes'idi 
eden Selim ,.,· e giden Morava neh. 
ri yolu ile Alman a k~r'lerinin 
Yl.l&oslav.>ıadan geçmel'Crı ha~
kında Ahna.nya tarafından hır 
çok defa gizlice yapılan eski ta· 
lep'lerin tekrarı, 

2 - Alman kıtalannın Bulga
ıistan tar ·ııe geçmesi ta'kdirind-e 
Yucro:rlav ha~ı har ·etinin ay
dınlatılması. Bu husu taki karar, 
Almanların tutmağa niyetlendik· 
teri istıkamete bağlı bulu~1akta. 
dır. Kati surette şu kanaat mev· 
cuttur ki Alman nn Sclin&'i iş· 
gali, Yugoslavıyanın nrtrk müsta
kfl bir mukavemet arzedemjyece
ği clcmdt.'t.ir. Bu cfü~ii~c, '!'~hak
kak ki Yugoslav hukumetmın ve 
askeri makamlannın hattı hare· 
ke.tini tanzim eden esaslı noktayı 
te§'kil ey]cmistir. 

.3 - Yugoslavyanın üçlü pak
ta girmesi hal"ıdcında Alman· tak
bi. DipLomat.ik mnhfillerdıekıi dil· 
süncdere göre, böyle bir ilti'hak, 
:Oihvcirn aon z manlarda büyük 
bir rck1amta ilAn ettiği ccbedi 
dostluk> siyasetine rağmen bü· 
tün Yugoslav halkı nezdinde hiç 
te &evihruyen bir keyfiyet olacak-

tır. 

Yugoslavya 
TAARRUZA UGRARSA 

DÖVÜŞECEK 
Londra, 15 (A.A.) - Hltlerln Yu· 

goslavyayı tehdit etmornl.ş olması. 
ve bu devlete karşı dlğer Balkan d \' 
!etlerinden daha ihtlyntlı hareket et-

ş unm ı, "mdi ·u av • 
vcklll fle Hariciye Nıu:ırıııın Berh· 
tesgııd n'I ziyaret elUklc:ri bu sırada 
Alman devlet reisinin Yugoslavyayı 
iktlhamı icap eden bir mrtna çeklin· 
de kabul ettiğine delll addedilmek
tedir. 

Times gazetesinin diplomatik mu
hnbırl Hltıerln hiç olmazsa şlmdıllk 
Yugoslavyadan ciddi taleplerde bu
lunmıyacağmı yazmakta ve çUnkU 
HlUerin Yugosınvlnrın muharip ru
hunu tanıdığını ve Sırplarla Hırvat 
ve Slovenlerin doğrudan doğruya bir 
tehdit karşısında döğtlşeceklerlnl 11 • 
ve etmektedir. 

Yugoslavya arazisi muharebe lçln 
ciddi manilerle doludur. Bundan do
lcıyı Hltler, mUşkUIU başka şekilde 
halletmlye çalışacaktır \'C ayni za. 
manda .Balkan devletlerinin lttıhııdı 
halinde kendisi için yeni mUşkWtıt, 
zuhur edeceğine kanidir. 

Yugoslav hUkflmetlnln mUmkUn 
olduğu müddetçe bitaraf kalmıya 
ç lışacağı n bir taarrur.a uğrarsa 
döğlişcceği thtlmall galiptir. 

BlR ANLAŞMA 
İMZALANMAMIŞ 

Nevyork, 15 (A.A.) - Reutcr: 
Ncvyork Tlmes gazetesinin Bel

graddakl muhabirine göre, Yugoslav 
devlet adamlannın Almanyayı ziya
retleri esnasında hiçbir anlaşma im· 
znlanmamıttır. 

.Ayni muhabire göre, Yugoslavyaya 
üçlü paktıı iltihakı teklif olunmuş, 
fakat cevap, Prens Paul ile görU9me· 
den sonraya bırak ılmıştır. 

Nevyork Tlmes'ln Bcrlln muhabl· 
rlne göre Berlln bitaraf mahfilleri, 
Alman • Yugo ıav görüşmesinden hiç 
bir mUsbct netice bcklenmiycccğı ka· 
nııatlndedlr. 

Svetkoviç Naibe 
izahat Verdi 

Belgrad, 15 (A.A.) - D.N.B.: 
Başvekil svctkovlç ve Hariciye Na· 
zırı Clncnr Markovlç, bu gl.ln öğle 
tızerl rctakatıerlnde Alman <'!çisi 
Von Papen olduğu halde, husuııl tren 
U Belgrada ınuvasalat etmllJlerdlr. 
S~etkovlç ,,e Clncar Markovlç der• 
hal Beyaz saraya giderek kral naibi 
Prens Paul'a ızahnt vermişlerdir. 

* Betgrnd, 15 (A.A:) - D.N.B:~ 
BaŞ\'ekil Svetkovıç, bugUn oğlc· 

sonra :saşvekll mua\•Jnl v Hır· 
~~~ lideri .Maçek Ue görüşmelerde bu· 
ıunmuştur. 

yUGOSLA VY A TEMiNAT 
ALMIŞ 

1 ad Ui (A.A.) - Havas: 
Be gr • 

1 radda ancak bu sabah gazc-
Be1! neşredllmlş olan resmi tebliğ· 

telc~şvckll ve Hericlye Nnzırının 
le anyayı ziyaretleri öğrenilmiştir. 
~1111 hof mUllkatı, resmi tebliğe gö
Ber~ki millet ıırasındn mevcut nna
re. ı dostluk zihniyeti içinde iki mem 
nevt . 1" "adar cdeı\ bar:ı meseleler 
ıeketı ıı'"" 

V ATAN 

Roosevelt ve 
Nomura 

Arasında JJJülıim 

Nutuk lar Teati 
Olundu 

Vaşington, 15 (A.A.) - B. 
RU'Zvelt dün Japon~anm yeni Va
§lııg:ton büyük elçisi Amiral No· 
mura'yı kabul etmiş.tir. Amiralın 
ıtimatnaı;:nıesini tııkdfim cttıği bu 
mülakat esnasında Hanciye Na· 
zırı B. Cordell HuU de hazır bu· 
ıunnrntıtur. 

Japon büyiık elçisi bu münase. 
betle irad etLği kısa lbir nutu la 
«Pasifık denızmm her ik1 tara
fında biwlık ıbir cnd~ doğunnu§ 
olan Japon - Amerikan munase
bdlerinın yeni i..W-1.)jafından> da 
bah c<lerek şöyle demiştir: 

«- Şimdi lki memleket vazi
yetinin karşrlcldı olarak daha iyi 
anla~ılmıun her zamandan vyade 
ıazımdır. Bunu, miltctkrimizin 
menfantlerile <refahına hrz.met 
cdehiımc:k ve Pasifik1e sulhu ko· 
ruyarak aınmıu:laki an' an evi 
dostluğu idame etmek için zaru· 
ri addedi;;"Orum.» 

Amiral Nomura tbu g yeye 
erişnek için Reisıcumhurun mÜ· 

ı;ahcretine güvendığıni ilave ct
m · tir. 

B. Ruzvelt büyük elçiye verdi
ği ocvapta tö>"le demi~r: 

c- Fııhcıkika sizın de söy1C'di. 
ğiniz gıbi Japon • Ame an miı· 
n~etıerı:nıde endi e verici hır 
inkrşaf gôrwmiı§lür. l i me.mleket 
arıMtındııkı ım anevı dostlugu ıda. 
mc etmu ve Amerikan ve J npon 
m11 ellerının rcf hun tcmın ey· 
cmc:k m adile daha ıyı bır an· 
ıa§nlaya \aaıl o abılm ıçın eh· 
nizden gden bütiın gayretı &ar
fedeceğinize dair verdıgınız te
minattan dolayı ken<luni ıbahti
yar addederim.> 

Yeni Elçinin Beyanatı 

Va!ltngıton, 15 (A.A.) - Ye
ni Japon büyük c'lçısi Amiral No
mura, gazotecilcre yaptığı beya
natta, Alman - Japon dostluğu 
dolayı ile Japonıyanın Sovyetler 
Birli~i ile münase.'betlerini iyiles
tireceğine knnı oldugWlu a<>yJe
mi tir. 

W ygand Dayattı 
(B ,ı 1 incide) -

Haftalık gazetele11de Ceneral 
Wey1gand'ın resmi en göze çarpan 
yerleri h~al etmektedir. 

Sinemalarda, aktüalite filmle
rinde General Kntru"nun a'Bkcrle. 
ri gösterilince şiddetle a.kışlan· 
mnlktadır • .f"ransıının istiklbali ile 
alô.kadar si.y<ısi hitdiselcrin hepsi 
miicadelcnin yeniden bai!amasına 
ve mukavomete doğru bir admı 
tekim-de te.f&ir edıbnc.ktedir. 

Her hadise. F.ransa.nın yeniden 
silaha s rılacağına dair yeni bir 
d elil eklin"<le görülmek i enil
me'kttedir, 

Ma~cşal Petııin, cenubi Fransa
ya hakı ·aten dinlenmek için mi 
gitm~tir? Bu seyahatin icabındll 
Gener 1 \Veygand'n iltihak ıçın 
hazır ol:mak niyetile yapıldığı id· 
din edilmektedir. 

Franco ile Pctain arasındaki 
mülakat ta, Alman kıtalannın is
panya arazisinden geçmek tesd>· 
bü !erine m~ni olabilccck iki a
dam mülnkatı §eklinde gösteril· 
mck!tedir. 

Orta Şar.ktaki hür F'.rrınsız. or· 

d~u kumandanı Ccneral K tru, 
son defa §U lbey natta bulunmuo

tu: 
cBütün imparntorluğu"n ayak· 

!anarak İngilizler yanında yeniden 
mücadeleye ıba~laması zamanı 
gclmi:.<'t.ir.> 

Bu sözler, fena hıızırl ndığı için 
h :tu tarafından yeniden Frıın8a. 
nın kalkının k için son yedi ay• 
dan istifade ederek kuvvetlerini 
toplad ığına ve aııtt~ yenid~n mü· 
cadelc-) e baslwac gına daır her
k esin )"Üreğind~ yerl~'.!le~ k naatin 
yeni bir te:yidi mahıyct.indc gö
rülmektedir. 

Uzerindc ecre) n eden bir göı ll!}mc 
1 ak göster!lrnittlr. 

o ~imdilik elde cdllebllcn pek az 
malflmata göte, bl.ı anlnşmnnın ilk 
tc.şı bbUsU, B<'rllndon detti. fakat Bel
gnı.ddıın gelmektedir. Yu oslııv ~a· 

l ı siyasetinin nıesul Zlmamdr.ırlan, 
~:rbln Balkanlara sirayet• tııkdırın
de Alnıanyanın Yu 06lavya hakkın
daki niyetlerini anlamak ısteını !er
di Bclı;rnddnkl lntıbnn gur..:, Yu
ı;~lnv devlet tidıımları, Almnnyud:ın 
Yugosla.\'yıı.nın kendi etr fmda pat
lamak tehlıke ınl go teren h dlscl • 
re cylrci olarak knlmıısını mUmkUn 
kılacak l.l!mlnnt almış bır vaziyette 
dönmektedir. 

~ ··----
lEFO 

odosa 
Taarruz 

Beri in 
Te aşta 

Bitaraf 
Limanlarda 

Afrikada ltalyan l arın lngiliz ı=ayya;:e ıeri n in 
Elli Dört Tayyaresi Hücumlanna Karşı 

Tahrip Edıld i Tedbir Alınıyor 

233 Adet 
Diişmaıı Geıııisi 

Yatı1101· Kahire. 15 (A.A.) - Orta Şark
taki lngtıız Hava kll\'Vctıcrl ·ıımunıı 
kanırg{ıhı tnrııfındaıı dün akşam 

neşrcdılen tebliğ: 

P.odosa yeniden şiddetle lıUcum e· 
dılmlş \"c tayyare mcydıınl!ınn<la b~
yUk yangınlar çıkıırılmıştır. 

Arnavutlukta Duk!'nin şimali gnr
blsinde bır askcı1 tccC'mml\ kfmıpu.n 
bombalar atılmıştır. üç bll'ıı ilze
rlne tam isabetler v{ıkl olduwı ı;o
rUlmllştUr. Kezalik motör!U bir ru k· 
liye koluna da tanı isabetler vAkı 
olmuştur. Dukı'nln cenubundnkl nıı
keı1 tahşidata bllyük htısarlar yu
pılmıştır. G. 50 tiplndc bir düşmtın 
avcı tayyaresi yol kcsıııcğ tcşebblls 

etUği sırada alevler içinde dUşUrlll· 
mllştUr. 

Elbesandakl askeri hedeflere de 
muvaffakıyetle hücum edilmiştir. 

Berat mıntakasında bombardıman 
tayyıırclcrlmlz tek satıhlı dllşman a\' 
cı tnyyarelcrlle karşılaşmışlardır. Cc 
reyan eden muharebede tki dUşman 
tayyaresi dUşUrUlmUştür. Bombardı· 
man tayyarelcrlmızdcn ikı i bu ha
rek ttan dönmcmlşUr. 

Bcnlna'd:ı 14 ve Bcrka'ao. 40 tay
yarenin aşe ynromıyacnk bir halde 
görtlldUkleı i bildirilmektedir. Son 1· 
ki gUn :r.arfında düşman Bcnlnlı tay
yare meydanına hl\cumlar yapmış, 
fakat ancak hafif hasarlaıa ııcbcbl· 

yet vermiştir. 
Evvelki gece Blngazlye dUşman 

tayynrclrl hücum etmiştir. Bunların 
Alman tayyareleri oldukları zannc· 
rnmektcdlr. Bazı evler ha.ıınra uğra
ı ı tır. 

Şnrkt İtalyan Afrlkıısında tayya
reler nı R r('n mınkatasındn ordu
nun t arı ur.ı a. nıUUı.heretc devnm 
etmlşl dır. K ren istasyonu tam 
ls5betle bombardm1an edilmiş ve 
Mcba dağı yakınlarında tuh şşUt c 
den dUşmnn kıtaları Uzerinc mühim 
miktarda bomba atılmıştır. 

Avcı tayyarcle'im z d h M'llta U· 
zerinde mUtead:l.t d a\·cı tay-
yaresılc bir YU ı . la~·ar lr 
ı ast ııımışlordır. Yti ı,crs 88 e darı 
toplannm attığı mermiler isabet et
miştir. Bu tayyare son defo. görUl
dUğtl zamnn alçalmakta ve bir mo· 
ttırllnden duman ı;ıkmakta idi. Mez
,l<Or tayyarenin Ussüne dl>nmUş olma· 
Bt 11\tlmall fttdrT'. 

ikisi hariç olmıık Uzer tayyare
lerimlzln hepsi Uslcrlne dönmUıtUr. 

Yıldırım Harbi 
(Ila~, J incide) * 

va kuvvetleri tarafından muh1e
mel Iİ>ir bonrbardımıının karıı hi
mııy~ai Almanya için çok büyük 
bir ehemmiyeti hııiz. bulunmaktıı. 
dır. 

B. Çôrçil' e göre, bin kadar Al
mıın tnyyare meydanı müstııh'Cle
mi Bulgar tayyare ımeydanlıınnı 
i gal etmd:tedir, Bun'lann, Bul
gar tayyare meydanlarında, hııtta 
bir kaç znman evvel Romanyada 
bulunan tayyarelerin adedine mu. 
adıl tayyare mikıtnrmı alalbilecek 
mahiyette haz.mlı'klar ~ pabileceği 
§ÜphC.:i te: k4'i olunmaktadır. Bul 
g rist nda )alnız 12 kadar hava 
üssıi mevcurtur ve bu üslerdeki 
§crntt birinci derece olm kton çok 
U7.akıtır. 

Almıınyıının cenu"bu ş rki Av
rupasına gönderdı.ği tayyarelerin 
hemen hepsi rnu'hakJkak ki 1940 
modelidir. Müstahdemler arasın· 
da i"'c biıyük bir de,,Jete karşı 

h arp t<':crü~csi olan anc k pek az 
pilot vardır. 

Orta Şar3t.tııki lngiliz. hava kuv. 
vdlerine edince. bu kuvvetler 
Afrika ve Anr.ıvutluk cephelerin
den ba yerlerde faal~ctte bu· 
lunm k ihtimaline k t§ı ·oyaonk 
~udret!edir. 

Bir müııalıit, Allman havn kuv
v~tlerinin, garptaki vaziyetini teh· 
ILl.c.eli b?r surette uyıflatım dan 
oaııkta lnıı;rtiz hav kuvvetlerinin 
kn rrtine müsavi bir hale gelme· 
wi ümit edebilmesinin çok §iiphdi 
olduğu fikrini bil(liıımiştir. 
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Yunanlılar 
MÜHİM BlR MEVKi ALDILAR 
Manastır, 16 (A.A.) - Reuter a· 

jansının Arnnvutluk hududundaki 
husuırt muhabiri bildiriyor: 

.Arnavutluk cephesinin ,ımo.ı ucun
da Yunnn lntalan Pogrııdcc'ln gnr
bındn Şkumbl nehrinin kaynağı yakı· 
nında Mallna kbytlnU z:ıptetml9lcr

dlr. Sevkulceyşi ehemmiyeti haiz o
lan köy, ~lddeUı bir muhnrt'bcdcn 
ve Yunan topçusunun şiddetli bom
bardımanından sonra znptçdllmlşlir. 
Şimal cephcsind Tr bosln'den Mos 

Jrnpoll:oı'e I< d:ır Yunan topçusunun 
çok ş ddetll bombardımnnı, İtnlyıın 
toplarını susturmuştur. 

.Alçak bulutl!ınn mevcudiyeti se
beblle bOtUn cephede pek ıız hava 
faaliyeti vukubulmuı;ıtur. 

Berlin, 15 (A.A.) - Bır hu
ııuııi muhabir bı'diriyor: 

BerJmc yakın ;b;r zamanda şid 
detti lngil.i.z hava taorruzl rı bdt
knmckteclir. Yaltın.d kı meveimi 
geçerek hvnfor tanrıre akınlarına 
rni.ısaade edeceği içın ho~keı1 ö...U
müzddıti akm1ann çıok şrcldetli o. 
ıacağında muttefıkıır. Bütün şe
hirde pas.ıf korunma tertrbııtı ya
pılmakta, büy.irk meydan! rd ge· 
ce giındüz çalışılarnk muazzam sı· 
ğın klar ~ pı'Lnc kt<dtr. 
B~kaç hafta evvel Vilhclmeha. 

ven üzerine } npılım taarruz, bi
taraf mahfillerin a«lığı m lumata 
r,öre ço'k UZl11l sür.mü ve çok id
detli olmuMur. Hn rntın son de· 
rece ehcm:ıni'Yetti olduğu bildiril
ınek.todfr. 

Svetkoviçin 
Berlin Seyahati 

Y UNAN MATBUATI 
NE DiYOR? 

Atına. 1 (A.A.) - Mllstnkll ll'run-
8JZ ajansının Atına ususı muhabiri 
bildiriyor: 

BlltUn Atına gıızctclcrl Yugoslav 
Baş\ cıull ile Harici) c Nozırmm Ber 
llııc yaptıkları ziyaretin ch('mrnlyetl
nl t barUz etUrmcktedlrler. Maaın -
!ıh gazeteler bu zlynrct hakkında 

hiçbir mUtaUıa serdetmemcktcdlr. 
lluna mukabil Petcn·· Franko mil· 

1 katı §ll tarzda başlıklar altında 

tahlil edilmektedir: «Petcn ve l<'ran 
ko dUn l\tontpclller'de görU9tWer,-. 
Mu ollnl, Frnnko vacıtasllc Pet ne 
1 tlrhamd bulunarak Grazlarıl or-

dır. 

Dlğ r bir ı;azcte de şunları yazı-
yor: 

Frnnko !ıhtc Seuır'ın söylrolkle· 
rini dlnledi \'e z ı;ln ' Ucre ra • 
men tckll!lcı1 rcda u:r. 

Dığ'cr gazeteler hür Frnnsızların 

hsrt'ktl.tma daır uzun telgraflar neş
rine devam •'lmelttcdirler. Bu ga· 
zeteler hür Fransız kuvvetleri tnra
!ın~'ln tnkvlyc cdılc.."1 ltıglll:ı ordu· 
sunun Trablu.sga.rptc kazıı.ndtğt mu
\'nffnkıyetlcrlc M rcşnl Petcn'ln mev 
kllnl kuvvetlendirdiğini müttefikan 
yazmaktadırlar. 

Lond r Nasıl T ef ir Ediyor? 
Londra, 15 (A.A.) - Rcuter'ln 

diplomatı!< muh biri yazıyor: 
N~rcdllcn zayıf resmi tebliğe ba

kılırsa, Bitler, dün Beı·chtesgadcn'

de Yugoslav devlet adamları ile yap
tığı gUrUşrnclcrde bUyUk terakkller 
lmydetmemlşc benzemektedir. Hltıer 
ve Rlbbcntrop, sabırlı mUzakcırccl

dirlcr ve daha kUçUk ve daho. az kuv 
veUi deVletlcr Uzcrlnc yapılan devam 
lı diplomatık tazyikin teslrlcrlnl tcc
rUbe ile pek iyi bllm ktedlrler. Esa
sen görüşme yeri olarak Berchtcs
gaden'ln seçilmesi d oraya giden 
yabancı d vlct adamlarını nikbinliğe 
sevkedecek bir mahiyet göstcrme
mektedır. Fakat harpcu ve ccssur 
Yugoslav milletinin sebatkll.r zlhnt
yeU, tam bir lnklynta yakl~:ın her 
hııngl bir şeyi dllşUnmlyc müsaade 
ctmemekt dlr. Es Sen Berllndcn &'C· 
len haberler de mUsbet nellcel<'r bek 
lcnmcmcsl dll!!Uncclcrlnl tcyıt etmek 
tedır. 
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Haile Selasiye 
(llnşı J lııddc) -

ta.npcrverleri ordusu neulindeki 
husu i rnuhablıi bihc:lirjyıor: 

lknpa" tor Haile sc1· iye yu
karı Hnbq~landa muzafferane 
turn~ini ikmal et.ın• ir. Silahlı 
HabO§ çeteleri eynhn..tinin eonuna 
yak! gan imparatorlarını acılumla
mek üzere lbir kaç gün için mu• 
hnrehe sahat:ından yTılmışlardır. 
Bun !arın, atın önllrıde eğilerek 
yerli ·elet vcçthilc hiıkürndıınn 
aya6mı öptulderini ~ördüm. 

İmparator yorucu olan bütün 
bu aeyııhat esnııemda mü emmcl 
bir vukavcmet gÖ&teım~tir. Bir 
ımiıddet imparatorun alnyını, U• 

zun &iy;ıh dbi e g1ymiş, bir din
de cmsiye, diğer chııdc h çını 
tutan paoaz Gıorfo &e\'lketmi tir. 
Papaz her sabah eey hat b in· 
ma.dan lmp ratoru bu haçln t k
dis etm · tir. Köylerin h::ıUcı lmpa. 
ratonı gÖııınck için y.ola ~ıkıyor, 
kendilerine bira ve topr k mnh-

Londra, 14 (A.A.) - En son 
r knmlarn istınaden Londrada 
tahmin edildiğine söre bitaraf h· 
manlara ıltıca etmı olnn di.ı • 
m n c,emılerinın ııdedi 233 ten a. 
ş&ğı d-cğıklir. Bunların mecmu to
niliıtolnn miktarı, .b r milyondar. 
f zl dır. Bu gcıniJerm ek eusi, lı· 
manları terketmekte ıchesttır. Fa
k t yalnız denizde ka~ı1aşııcnk
lıırı vaziyetfor dol yısile dı-ıırı 
ç.ıkrnamaktııdır. 

Amerika BirlC§rk de\ letlcrindcr 
28 dü men geımİşi vardır. Bunla-, 
rın 26 sı ltalyandır. Brezılyııdal 
16 sı ha1ynn olmıı1c uzere 24, Ar
j ntinde 1 7 si ltalynn olmok üze
re 20, diğer ~bi Amerika lı
manlarında 2 1 i ltaly.an olmnk 
üzere 38 diıımıan gcrnısi mevcut
tur. 

Avrupndn, anavaton lspanyıısı 
ltmanlartn!do 31 i Aenıan, 13 İtnl
yan vapuru bulunmaktadır. Ka
!1nryn adalarında beş Alman, 1 .3 
ltalyıın vapuru v rdır. Y~şilburun 
adıılannicla bir ltalyan vapuru) at 
mıııktııdır. 

1940 eylı'.Hündenberi, iltica et· 
tikleri bi'taraf hmnnlı.uıdan az mlk
tardıı düwnan gem" i h rcket et
miştir. Bunfann ekıscrisi de pek 
uzak olmnynn diğer bir bi:tar f 
lim na v.arabilmiııJ.erdrr. Ya nız 
bir tek Alm n vapuru Almanya· 
ya döne'bıhni, ve asgari beş t -
nesi ~yııhıı.te teşebbüs ederk~n. 
batınlmı~ ve yahut bizzat muret• 
tebııtı tarafından yakılmı tır. 

• 

iN 
Uzak Şarkta da 
Faal Vaziyette 

İcabeden Yerlere 
Asker Yığ ı 

.B ok, 15 (A.A.) - S 
hi.ıklrınctı şu tebliğı neşretml ıu 
Muhtdıf ımcnbalard n y yı 

lon h berlere göre, lngılız a 
m 'kamları ~İam'ı Mal ;cya'duı 
\'e Binnaıı)a'd n }ırıın hudut! ı 

kara, deniz ve hava kuv\ctlcr. 
yer'lc~İr,mı erdir. Bu hareket, ba· 
zı kim clere lngi tereııın Sıum 
arazisine tecnıvüz edeceği h kıtın. 
<la yani~ bır fikir vıel'Cbilir. 

Bu sebeple Sı m huk\ınıcti ln 
giltere ile S m r ında i do t -

ne mün be lerde dlıç bır deı;ı· 
şrklik olmadığını beyilıı !uzun• 
görmdctcdır. l ·ı m«:'m ekct le, 
ralanndıı ııkdl"tmi uldu1durı mu. 
nhed'eyc ve ndemitcc.ıvuz pakt 
sadakatle riayet e1frr..c ·tedır. M 
le.kct1erimrz rasındaki .kıırşıl.ık 
&evgi ve nlasma aamrmi ınahi)' • 
lİni muhaf za etme'ktedır. 

1NG1ıJz MAHFiLLERi 
MEMNUN 

Londra, 15 (A.A.) - Bu ak 
§Dm Londr da öğ:enıldığine go
re Siam hükumeti t rafından Jn
gifü • Siam mun:ı etlen hak· 
ıkında nqıreclilen tebliğ, sal• hjyet
lı Jrr,gı1iz m MıHerincc momın m
yctle ka-rşılanmı tır. Bu m hftllcr 
ikı memLcıkct aıa.,ındakı münase
betlerin son z nıan rda ·dedı
kn dcmuecııvuz; p ~ıle karar· 
Uıştınlnuııı ğlam eaaslorıı. ıııt.inat 
ettt 7uıt tcy; t etmektedir. 
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Uzak Şarkta 
Gerg·nlik __ .., __ 

lNGIL TERE H OL.ANDA tLE 
TEMASTA 

Londrıı. 15 (A.A.) Rcutcr jnn-
smın dlplonıatık muhabir! ynzl}eır. 

tn lllz - Japon mUnııse~tlertnd 
husule gelen mUteı: yit t; rgınllk 
hakkınd ııaluhly uı Londrn mah!ll· 
lcri Uzak Şarktaki \'&ZlycUn bU)ük 
bir dikkati takip clllmckte olduğu· 
ııu söylemekle beraber buı;Un soıı 

zamıınlard çıkan mUb ıABalı haber 
!eri teyit dccel şekilde Jıcr lıar.gi 
yr.nl bir lnldşat C"örülmccllğlnı ıl1vc 
ctmcltlcdlrler. 

1nglllr. hllkflmctl Uz.ıl, Şark mc· 
Rclclcrl lmltkınd Hol ndo. hükQm~tl 
ıle sıkı temaslar nnıhafilZ.'l. etmek
tedir. 

ııu1leri i.kr r.ı ediyordu. truwir , .c hayronlı~•nı ifade ede-
J:npıırator mağ rn1ardan mute- ı rek Hab<" ıı,krrlennın bgıli:.c'crtc: 

şekki! olan muval&at ııarftylımn· hali anc ~bırlıgi ~ .:ıp c ~lıııı iimı· 
dnn blrinde beni k bul e ı:tt. Kcn- dıni i.ih r «.•ylcdi. 
disine Brit nya kuvvetlerinin Ke· Bütün se\ h t esn ındn, lnı 
ren' e dogru ilerlodıklcrini bı!dir- pnrntor ) ürümek 'e adamlar:1l' 
diğim zeman 90k sev:indı ve in- aynı rıtlar içinde )aşnm k içın 
giliz aub y ve crJ.crıınc i ıır ı olan rar c(rı...i,ıir, 



VATAN 
Adliyede: '# ,,,._ ................................................................ ._l 
Bakırköy Civanııı Aıtusı Ani Tes·r"'

1 
Taksim KRiST ALSalonundal 

E.den Oç Hırsız ı B 1 R TA R 1 H C A N L A N 1 Y O R. . . . . 
t!ıttad ~tekar M U il L t S SABAHA D D t N'in ~ahe6eri olan 

Yakayı Ele Verdi BOGAZIÇINDE B~R MEHT AB RÜYASI 
Bı:tkırköy ve Cl\"armı aylardanberı 

ııoynn Hasan, Bckır ve Tanaş adlı Uç 
.ı:; ııç dUn mf.iddeıumumıllğ~ teslim 
t!dıdıkr. Sultanahmct sulh birinci 1 
1..lZD lllnhkemesi sorgularını yaptı. 
Tanaş sorG\ISlt yapılırken: 

Kendinize beyhude ye-

30 kl'lllk muau.am ttl'Ü bu akamdan itibaren her akam sahnemizde 
göre<>ekelnh:. Memleketin kıymetli okuyucuıtu 

Bayan M U A L L A ve Kemani SA D 1 
Ayrıca: 115 KİŞİLİK MUHTEŞE)I SAZ HEYETİ 
HER P A Z A R saat 16 dan 18,30 a kadar 

BÜYÜK REVÜ ve SAZ HEYETi 
Fiyatlarda zam yoktur. Masalarınızı evvelden kapatınız. Tel: •0099 

Et: ı ııenelcrdcnberi, mebus Fik
ı etrn clfthğıı de arabacılık yaparım. 
Hıı ızlı ı ben yapmadım, dıyordu. 

İddıaya göre bu lıç kafadar Bakır· 
kö~dc tam bır dUzUne ev ve dUkkAn 
soymu~lar. Bu arada Bakn·köy hat 

1 boyunda Mustafa Uysal, Bakırköy 
Bırinci sokak 58 numarada Bayan 
LQtfıyenln, Cevlzlikte Ebuzziya cad- • 
<lcsındc Santuhıntn, CUmhurlyet cad
desi 2! numaı·adn Cevdetın ve Mus
tafa Tan'ın evlerinden ve dl\kklın
larından mühim miktarda eşya ça
lınmıştır. Jandarma ,.e polis Uç bu
çuk nydnnberl bu şebekenin izi Ü· 

zerli de yUrUyorsa da bir türlü yaka-ı 
lıyamıyordu. Nihayet Uç gün evvel 
Lutflyenin eıtınden istimdat ditdUklc· 
rl işitilmiş, bekçiler ve polisler eve 1 
geldıklert zaman Hasanın elinde may 
nıuncuklar olduğu halde evin içinde 
ve suç üzerinde yakalamışlar, Tanaş 
Uı. kaçark<-n sokakta yakalanmıştır.! 
lşte bundan sonra Ha.san sorguya 
çekılmiş ve tam 12 ev ve dükkAnda 
hırsızlık yaptıklarını itiraf etmişttr. 
Tanaş ılc Bekir bUtun suçlarını ınk{ir 
cdıyorlnrdı. 

re eziyet ediyorsunuz 

NEVROZİN 
Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Varken ıstırap çekilir mi? 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP. 
ve üşümekten mütevel

lit bütün ağrı, sızı,sancı

larla nezle, romatizma-

l\luhanuncn 
kıymeti 

L. K. 

243 45 
371 20 

755 00 

95 so 

40 28 

)IU\"akkat 
teminatı 

J •• K. 

18 26 
27 81 

[16 63 

7 18 

3 02 

Semti 

Üsküdar 
Üsküdar 

Üsküdar 

Üs)tUdar 

Üsküdar 

)fahalle5i Sokağı Numarası 

Tenl Eı;kl 

Solak Sinan Solak çıl:mazı 2 
Selami Ali Eski GUlhan. 25/2 No. taj 

Yeni Pa~a 31 
Sinan Paşa Arko. 17 

Sel&n•: Ali Tırablus 13 

Murnt Reis Çinili Mescit l 

Cinsi 

97 ,38 metre murabbaı anıa 
lki odalı ve bahçeli ah~ap 
evin tamamı. 
510 metre murabbaı arsa
nın tamamı. 

İçinde kuyusu bulunan 60,Sf 
M2. arsanın tamamı. 
•8.21 M2 metre murabba 
arsarun tamamı. 

ya karş .. 

NEVROZIN 
Yukarda cins ve mevkflcri gösterilen mahallerin açık arttımaları 13.2.941 tarihinden itibaren on beş gfln 

müddetle temdit edilmiş olduğundan isteklilerin 24.2.9H pazartesi günü saat H te mUdllriyet akarat ka
lemine lüzumu müracaatları. (1145) 

Suçlulardan Ha.<ıan, diln m:ıhkemo
de yalnız dört suçunu itiraf ve di
ğerlerini inklir etti. Mahkeme üçü
nün de tevkifine karar verdi. 

Adliye Vekaleti Heyeti Tefti!İye 
Reisi Şehrimizde 

Adliye Vekllletl Heyeti Tcftişiye 
Reisi Bay Sezai, dUn Ankaradan ts
tanbuln gelmiş ve Adliye Vekili Fet
hi Okyarı ziyaret ettikten sonra ad
liyeye gelerek bir müddet Müddei
umumi Hıkmet OnaUa görUşmUştür. 

Gayrimübadil Bonolarmd!l. 
Sahtekarltk Yapanlar 

lkincl Ağır ceza. mahkemesinde 
gayri mübadil bonolarında sahtekl'ir
lık yapmak suretılo bankalarımız

dan 97 bin hra kadar bir para çeken 
Ethem Kaleli, enıştesi Kadircan 
Kaflı, Havva, Rukiye, Hüsnlı, ls
telyo, Yervant, Mehmet Nihat, Ati 
Fuat, Hüseyin Avni, Halit ile yedl 
gayrı mevkuf suç ortaklarının du
ruşmalarına devam edildi. Bazı şa
hitler dinlendi. Suçlulardaq söz alan 
Ali Fuat mahkemeye şu Hıbarda bu
ıun<lu: 

İzmirli Ethem Kaleli hapishanede 
bana fl)ylc bir teklifte bulundu: 

- Sana 500 lira vereceğını. Para
lar da hazır- Sen bonoları Ali Ga
lıp imzasile ben imzaladım de.. Ben 
bu tekli!i kabul etmedim. Bu husus
ta şalııtlerlm de vardır. 

Bundan sonra suçlulardan eski Zey 
rek orta mektebi müdUr muavini Ka
dircan Kafir kefaletle tahliye edil· 
mesini istedi. Mahkeme bu kararı 
reddetti. Ali Fuadın şahıtıerinin ve 

Kaşelerini alınız 

k6btnda günde 3 kaşe 
altnabitir1 

ıtr11at llltelluıası 

Ortak Arıyor 
Sınat kiınyagcrlikte mütehas

sıs, sabtın ve ıtriyat lmalAt.ın
da otuz sene tecrtlbeli işler 

yapmış bir ecnebi kimyager 
sermaye sahibi bir ortakla iş 

yapmak istiyor. lstlyenlere bu 
hususta ders de verebilır. Ga· 

latada Ankara otelinde 

Stanislaw ---~ 

YATAll 

mı.fi* ...... .... 
ı mel a..ta luttrı 
ı » • • 
1 > • • 

' . 6 • 
1 • 

» 

• 
a 

Kuruş 

Abone fJcretl 

Eminönü Haıkevlnden: 

17.2.941 pazarte& günü saat 18 de 
evimiz sajonunda Unıversıte profesör 
Jermden Sadrettln CelAl tarafından 
(Halk ve Terbiye) mevzuunda bir 
konferans verileı.;ektır. Giri;ı serbest
tir. 

İŞ ARANIYOR 
'Matbaa sahipleri, Krmayedarlar ve 
matbaa l';'lerl ç.ok olan devalri ttS· 

mlye, ltanka ve tlcarethaaelerin na· 
zarı dikkatine 

Tabedllecek blr işte matbaanın teş
kilatını ve piyasa vaziyetini 25 sene
dir bilfiil çalışarak yaptığlm tecrü
belere istlnadt'n o işe ba.şlamadan ev~ 
vel bütün ihtiyaçları tetkik ve tayin 
ederek mizampajını yapar ve o işin 
kağıt, makine ve diğer kısımlarda 

yapacağı bütün roller! inceliyerek i
sabetli buhışlarla maliyetini haddi 
asgariye indirip meydana getirebili
rim. Bankalar, bUyUk ticarethaneler, 
devairi resmiye defatir ve evrakı 

matbualarije istatistik mecmuaları 

ve biletimle f&l\tezi işlerin tertip ve 

1 
tabında yaratıcı bir kabUiyet ve m
tısasım vardır. Sıcak ve soğuk mat-
ris olarak kalıp teksir edebilirim. 

1 Memleketimizin ihtiyacı olan çok 
mutenevvl matbu evrakı göz önün
de bulundurarak en ince teferruatı
na kadar tayin edip sermayesine gö-

imme .şahltlerinln çağmlması için 
~ldye dNdHDlle: 

muhakeme talik edildi. 

re matbaa tcşkll!tı yapar ve çahır 
trrabilirim. Linotip ve Entertip ma
kinelerinin tertip Uzerindeki rollerini 
ve bu makinelerden azami istifade 
için herkesin hatınna gelemlyecek 
bilgilerle mücehhezim; bu malllmat
larımdan her şekilde tecrübe ve im
tihana da hazırım. Böyle bir kim
seye ihtiyacı olanlar aşağıdaki adre
sime mektupla müracaat edebilirler. 

Pil Muhtekirleri Adliyede • ayhk Aylık 

Asliye ikinci ceza mahkemesi, dün 
2400 liralık pil satışında ihtikar yap- HOO 

750 ~ 
Hadç llH!Mleketler: 

tıkları iddia olunarak tevkif edilen 

160 Kr. 

Davit, Yako ve SaJamonun duruşma- s-elik 
!arına devam edildi. Suçlulann avu-

l ayhk Aybk Taşraya da giderim. 

(ktanbW - Fatlll, SlllMI Ap 

maballe81. Kadı Ç-,me Sekak 
79 ~o. da S. D. KA.N) 

katları mUdafaalannı yaptılar. Bu 
pillerin lsvlçreden geldiğini iddia et
tıler ve Fiyat mm·akabc komisyonu
nun ancak yerli ve Yunanistandan 
getirtilen pillere fiyat tayin ettiğini 
ileri sürerek müekkillcrinln tahliye 
edilmelerini istediler. Bundan sonra, 
mUddeiumumt Pcthi iddiasını söyli
ycrek suçlulara ceza verilmesini is
tedi. Mahkeme suçlulardan yalnız 

Salamonun tahliye edilmesine karar 
vererek davayı müdafaa yapılması i· 
çın başka bir gilne bıraktı. 

Yeni Neşriyat: 
A~ ın Tarihi-Başvekalet Matbuat 

umum mUdUr!Uğü tarafından her ay 

Çıkarılmakta olan bu kıymetli tet· 
kik mahsulü eserin sekseninci sayısı 
çıkmıştır. Okuyucularımızın tarihi 
lsUfadesını arttıaracak olan bir e
serdir. 

KONFERANSLAR SERİSİ - C. 

H. P. tarafından halkevlerinde veri
len muhtelif ve zengin mevzulara 
dair ihtisas konferansları birer bro

şür halinde basılmıştır. Broşllrlerf.n 

her biri müteaddit konferanslan lh

liva eylemekte ve kıymetli esaslara 
temas etmektedir. ' 

1 

Sterlin 
Dolar 

B081A 1 
15 ŞlJB.ı\.'I' 190 

••• 

İsviçre Frac. 
Drahmi 

5.24 
132.20 

31, 
0.9975 
l.6225 

12.9375 
S.175 

31.1375 
31,0975 

Leva 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 
İS\'eç Kronu 

Ergani 

...aı- .. ~Tllı\t 
20,05 

2700 MlO 800 Kr. yoktur 

BURSA DOKUMACILIK ve TRİKOTAJ 

Türk Anonim Şirketi 

IPEKIŞ il 
il 

ID&81 MICLlll•BB•: 

Fevkalade Toplanh Davetnamesi 
ŞirkeUmlz lrisscdo.rlar heyeti umumlyesi 3 Mart 19U tarihine 

tesadüf eden pazart'esl günü saat 16 da lstanbulda Yeni Postahane 

caddesinde 47 numaradaki Şirket Merkezinde fevkalade olarak içtima 

edeceğinden mczkftr g&n ve saatte Şirketimiz bisSe<'!ariarının içtima 

mahallinde hazft' bulunmaları rica olunur. 

MllAKIBAT auz•&Mlllı 

30 K. Ewel 1940 tarihinde sureti fevkaUidede tmkad eden ~

kelimiz hissedaran heycU umumiyesl tarafından Ankara Mensuat 

Fabrikası Ti.irk Anonhn Şirketi cYÜNİŞ:1> in Şlrkethnlze zam ve il· 

hakı suretlle birleşmesi hakkında verilen kararın şekli tatbtki :ve intac 

hususttnda müzakerede bulunmak ve karar vermek. 

İDAllE MECLtSt 

lstanbül Vakıflar Direktörlüğü llantan 
Oinsl Miktarı Muhammen bedeli İlk teminatı 

Defatlr ve <Wr&kı 46 • Kalem f500 Urt.ı. 337 Lira. ) 
matbua 50 Kuruş) 

htanbul \'alnfiar BafjnJüdürlüiü ile TalJol"a '\'akıfia.r T ....... 11,in 
lfıwmu olan yukarda miktan yazılı defa.Ur \.'fl evrakı matbu& ~ ek
stttmeye konuınn.,tur. İhalesi 272.941 pe"'embe günü li&at 15 te Va
kıflar Başmüdilrllltü binasında roplanan komi11yonda yapıl&<'aktır. Şart
naDle Ye nümunelerl her sün le,·azmı kaleminde görülebWr. (HS4) 

51 No. lu ilan 
!stanbul Fiyat Mürakabe Komis:ronundar: 

1 '7.2.941 tarihinden itibaren ,,e yeni bir Uana kadar İ<ıtanbul Bt>le
dtyeıd hudutları dahilindeki ı>erakende<-1 ka.!iaplarda kızıl ve beyaz kara
man '70, dağlıç '715 w~ krnttık 80 kuruşa etiketli olarak ııatılaeaktır. 

Toptancı kasaplar perakendttllere kilo başına 10 kuruş bırakacaklardır. 
Bo ilana muhallt hare.ket eden toptancı nya. perakendttl kasaplar 
hakkında milli konınma kanununa göre takibat yapılacaktrr. (1170) 

lstanbul Komutani&gı Satmaimt1 :<omisyonuı:ı i,1,1 

Askerl ihtiyaç için 18/2/9H günü saat 14 de pazarlıkla 25 ton 
sadeyağı satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görWcbl
lir. lsteklllerln belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık satın alma 
komisyonuna gelmeleri. Muhammen bedeli 40500 lira olup katt temi· 
natı 6075 liradır. d021> 

* Askeri ihtiyaç için aşağıda cins ve miktarları yazılı iaşe maddeleri 
17.2.941 gUnU hızalnnnda- yazılı saatlerde pazarlıkla ııatına alınacaktır. 

Şartnameleri her gün komisyonda görUlebihr. İsteklilerin belll gUn ve 
saatlerde Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmelerL 

(1019) 
Miktan 

Kilo 
MuJaammen Be. Kat'I Te. Pazarlık S. 

Lira KJ'!. Lira Kr. Saat D. 

Yoğurt 

Süt 
Koyun eti 

8000 
8000 

10000 

2720.00 
ıeoe.oo 

6500.00 

408.00 
2{0.00 

10 30 
11 

975.00 l~ 

* Asker! ihtlyaç için aşağıda cins ve mikdarlaı. yazılı iki kalem iaşe 
maddeleri 21/2/941 gUnU hizalarında. yazılı saatlerde pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartnameleri her gün komisyonda görUlebillr. 1steklllerln 
belli gUn ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1022) 

Olruli Mt.kdan Muhammen B. Katt Te. Pazarhk S. 
KUo Lira KnJ. LtraKr,. S. D. 

Makarna 
Bulgur 

50000 
50000 

14500.00 
12000.00 

2175.00 
1800.00 

10 30 
11 

Tilrldye Ca•"arlyetl 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ tari.b:l: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tllrk lirUL 

Şube ve aja.ns adedi: 265. 
Zirat ve ticari her nevi banka. muameleleri. 

Para biıtktireDlere 28,800 lira ~ Yeriyor. 

Ziraat Ba.nkasmd& kumbaralı ve ihbarsa: tasarruf hesaplanncla 
en az 50 lirası bUluna.nlara Hnede • defa çekilecek kur'a ile ~
dalli plt.na göre ikramiye dagrtrlacaktır: 

: ~ ~ li»rablt ı.': ~ 11 llt adet M .ttrahk 6,ete Ura 
4 > 260 ıt l,MO » I~ » H » 4,890 ıt 

ff > 160 » ..... • ı• . %0 » 3,%00 > 
Dm&AT: Hesapla.rmdakl paralar ırir sene içinde 00 liradan a.p

tı düıpmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazluile verilecektir. 
&ar'alar ıNmede' cWa, 1 eyffal, 1 Wrt11clkanan, 1 mart ve 

1 ltulruı t.rllllertnde ~. 

ŞEHiR TIY A. TROSU TEMSb.J..ERt 
TEPEBAŞINDA. 

DRAM 1118JW " 
Bugün saat 15,30 da 

Ak.fam 20,30 da 
EMD.lAGAL0'1'11 

s.. Batta 

lST1KLAL CADDJ:SlN])g 

• 

KOlll!:Dt IUSllJ 

Gündtlz saat 15,30 da 

.AJqanı 20,30 ek 

IU&ALnt ODALAll 

Her gün gişede çocuk temsilleri Çil bilet veı"ir, 

Beya:ıı:t, Llleli, Aksaray, Şehremini ve Topkapıya otobijg temin ohlndu. 

8&bibl ve N8'f'lyat lıılUdUrO: AHMET EHiN Y~~ 

~4ıjl Y•: VA.TAN Jü.TBAASI 

16- 2. 941 -

• • 
Umumi acentalıjı: ktanbul, Bahçebpı Kutlu Han N~ 

lstanbal Be!ediye Ri 1 2.S ~ ı: ~,den : 
~ 

Hesap işleri mUdUrlU~U kadroııunda münhal bulunan M.- ııra / 
retli ve 15.- lira maa.'}lı seyyar memurluklar için 24.2.941 paZBrteSi ti 
nu saat on dörtte yalnız orta mektep mezunu P.rl<ekler arasınıt• 

saba.ka imtihanı yapılacaktır. ;I 
Aşağıda yazılı evsafı haiz olanların 2~.2:9u cumartesi gantl <ti 

bire kadar Belediye riyasetine lstlda ile mllracaat ederek istenUe~ 
saiki vermeleri ve tayin edilen gün ve saatte ~ll"6iye merket ı.in....
hazır bulunmaları ır.znndır. 

1 - Tllrk olmak, 
2 - Askerliğini yapmış olmak, 
3 - Otuz yaşından yukarı olmamak, 
btenilen \."esalk: 

1 - Hüviyet etizdanı. 
2 - A!'>kerllk vesikası 
8 - Mektep ~tnam~I 
4 - Doğruluk ldtğıdı, 

6 - 8 X 9 ebadında dört adet fo~!ral. 

T. iş Bankası 
1941 Küçük 

Tasamıf Hesapları 

llıramtge Planı 

--=-

lNl 

l 9111* MOI L1n11k = 1 

3 > 1000 > ="""'" ..... 
2 > 750 > =l_. ..... 
• > :500 > = _. ..... , 
a > 250 • =._, ..... 

85 .. 100 > = _. ..... ' 
80 • 60 > = '°°°' ..... 

300 .. 20 > =--..... 
Kefldeler : ~ Şubat. 2 ~ ı. 
tOllo 3 llUncit.frba taıtıı!~ 
plllr. 

1-----~ Deniz Levazım Satmalma Komis~ 
1 - Tahmin edilen bedeli 1387 lira 50 kuruş olan 15000 q, 

murabbaı Amerikan vtdalumın 18/Şubat/9il Salı günü saat 
pazarlıkla ekslltmeei yapılacaktır. / 

2 - KaU teminatı 208 Ura lS kuruş olup fUlnamesl her ıf1J 
sai saatleri dahilinde komisyondan alınabilir. ~ 

3 - lsteklUerin 2•90 sa.yılı kanunun istediği vesai)de ~:J 
KaaımP&fllda. buklnan naıı.yona belli gUn ve saatte hazır tP" 
lan. {lOOl) 

1. - Tahmin edilen bedeli <16.~• lira olan on a.ltı kaıenıde ~ 
200.000 kilo muhtelif cins yaş aemenin 21/Şuba.t/941 cuma gilll 
14 de kapalı zarfla eUDtmesi yapılacaktır. ti 

2 ._ tık tan.matt d212> Hra 38 kuruş olup IJ&rtnaınesl tı 
komisyondan almabilir. -' 

3 - ht:eklilerin 2490 saJ1(r kanunda yazılı vesikaları muh~ 
zlm edecekleri kapalı zarflarını belli g1ln ve saatten bir saat 
kadar kOmi&yen bafkartlltına makbuz; mukabilinde vermeleri. 


