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Yazruı: AKA GÖNDOZ 
Birinci Mektubu Yarın Oku 

Dün, Ankarada Türkiye Cümhuriyefi ve Bulgaristan Krallığı Müşterek Bir Beyanname Neşretti ler . 
Türkiye Namına Hariciye Ve ki 1 i ve Bulgaristan Namına Orta Elçi Tarafından İmzalanmış O lan 

Bu Beyannameyi Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Numan Menemencioğlu Şöyle Tasvir Etti: 

" ... Taarruz ve Tecavüzün Milli 
Siyasetlerin Meşru Bir Vasıtası 
Olduğuna Bizde inanmıyoruz, , 
Bulğarlar da inanmıyorlar ... " 

Yazan : AH~IET EMiN YALJJIA1V 
.. • r> db"e tawif ediyor. . 

'9r' üıitiy:c ıile Bulgaristanın ruıi:rici~.e Vclkilimizin giizlcr.~c 
U ım{41terck lbir beyanname bakılırsa atı.lan a<iımın zararı yo ·-

iınza ve n-reuttklcri dün_ ak m f kat belki fa~ası olur. H~--,.- ld - tur, a ..._ . . b h ettı 
rn.cınlck.e;tir.ıizdc duyu ugu ;za· riciye Umumi Kat.11mınif a s .• 
ınen ha ·muz bunu ciddi bir aıulh si ya~ucı yangını da haf ve. aerın 
haberi dzyc ka~ıiadı ve memnun rüzgar sön<li.ırmez. fakat hıç ol· 
o ldu. sön-dürmİye çalı,an!arı fe· ·"- rnaz:sa 

Ankarada imza cdHen veyan· rahlandrııır. 
amc, iki komşu memleket ara· Herhatde yeni beyanname, bu
tnda hem kar~ılı'klı do~lu~. ~c }utlu bir havada ük açık .noktadır. 
.. von, hem de samimi ~ır goru~ Sazan avuç içi «.iadar bır aç ·bit, 
eraberİk:ı ifade eden bır adım· bütün bulutları dağıtmJYa ve gü

~j etrafa yay;mıya bir batlangıç 
ırHer iki me.mtekct, harb~.ı ~~l- olabilir. 
anlardan uzak tu:ı!ınak emc::.ıın c Türk • Bu1gar beyannamesinin 
~rlesıyorlar. Her ıiki m_cml~~ ru''..unu tahlil cderk~. bir nokıta· 
:ılnız kendi aralanndaka cb 1 1 da hataya d~ek lanın.dır: 
os · k. · a1.;tn bailı o~ma l u beyanname dlG'er m~ c et• 
almıyorlar, Kdlog ıınıa ~!~~ )ere kar§I olan taa'hhüticrc halci 
hunu c:anlanıdınyorlar ~ ~u un vermiyor, taaMiütlcrıin hedef tut-

1 · ka-ısınıda di,yıorlar kı: hWı• pııensW!ere ve g.aydcrc ta-
cının . ,. ·ıı· . se •w<>- - .ı z ib" • 
«Biz taarruzlımn anr ı sı~a • mamile uygunu'U'T. aten ız~ 

in meşru bir va5ttası olduguna .için taabhütılere aykırı herhangı 
....... Bittbirimize kar~ ta. bir harcık.eı tasavvur kabul ede· 

anm vo. ~· b ska 
rr.ıızcJ; bulunmad&:ıtan a~ mez. 
rnumiyetlc her türlü taarruzdan Ahmet Emin YALMAN 
tinap edeceğiz:.» 

1 
=.=== ... =--==T=t=a:::llr:=:l:=e=rlll=:==l:=a= 

İki k.om§U memleketin ?u Y~1: opaua t 
a bir prenısipi mutlak bır ~· IVetlcesllll IUdlrlll: 
e ilan dlınelcri, ya1nız kc~dı a~:.
rında değil, bütün muhitte t ır 

iyet vıe itimat havası ~ara a· 
ak mahiyette ıbir harekdtır. . 

Türlk· e ile Bu!gar· anm. bı~· 
· ıy nıyetı· 
ırlerinin emniyet v~ masu 
e s~ göstermeleri bundan e'!' 
c.l de haYJrlı notioeler vcİış, 
a::kanlarda en mü ül zaman ~f-
a sulh vıe sükunun de!Vamına hıı:· 
~ etmiştir. 

Bu dda atrlan adım d a Balk~n 
ahili .L ve iki memlekctın 
.. suınu k - ---'ı 
unasebetleri bıı;kımından eıru 
a§ına bir kazançtır. .. 
Fakat daha ileri giderek dul· 

a :Ya11,t;ınmm Balkanlara ya?'; • 
asına da mfıni ~abiieodt m•·

1 Bu noıttada haddinden faz. a 
_ bira ohnlı)'a sebep yakttur. Ha· 
·~e V C'kili Şükrü Saracoğlu:nun 

c Hariciye Umumi Katibi Nu· 
arı Menemencioğlunun ıbcyan

cıtm imzası vosiı-esile söYle· 

1 
lcri sözler, ıbizi hayallere ka· 
~aktan kati sureı.te menetmek· 
ır, Bu söt-e.rin iç açacak bir ta· r Vardır ki o da ıbasma kalıp 1 

~arla müp:hem bir hava yara~
ktan u:zak durmaları ve hakı· 

· l ~ göz göu kaımıya her . v~
ıtk, gtb" östıerımclcrıdır. D·· ı ce3arct g b 
• Unyada akla uyımaz, hcsa a 
l{ az iiler oluyor. Cıhan yangı· 
0ınanyada lialkan kapııarın-

iltı . ~ 

Almanya 
İngiltereyi 
Mağlup 

Edemez! 
Ameıikada İtal
yanlar, ltalga 
Aleyhine Nüma-

yiş Yaptılar 

..t l<;eriye dog~ ru &O]tuı:mu~ ur. 
·«ıa · et ve · · id uıakıara yayııın nıY _ . B . HOPJO!lil; 

. al tlarını da gÖşteriyor. T urıkıl· A A r Ro05c\'clt· 
ı c n B lk eu. Vaşington •. 17 ( . ·_;-awle tngilte-1.ıtı ou,garistnnın, a an __ 1_ ahhal!l ısu .. 

tıtı\ın devamına taraftar old~- in husust mur seysııatten 
ı __ ..ı rede yaptığı bir aylık bir ,..ovyork· 

Ve her türlü taarruz.uan ıc: d.. Hopkins •• 
" d clerı Amerikaya oncn dom-ı•-.. .. e ecekl . . ·ı · n etm l eı: o·-"~ı crmı ı a k tan Vaşlngtona gelir gc m Ro""-

ı" nı durdurmıya kafi gelcce itml!ıtlr .,... ... -
r ca Beyaz Saraya g ~ . i esna· 
li . . velt kcndısile aJ<şnm yemeğ az 

Bulgar Kr alı Boris, Kraliçe ve çocuklan1e birlikte 

An karada • 
imzalanan Türk - Bulgar 
BeyannameSinin Metni 

Ankara. 17 ( A.A.) - Bugün Hariciye YekA
letlnde uat 18 de a..,ağldaJd beyarınanı"· il rl"l
) e ' 'ckUI Şükrü Samcoğlu U Bnl rl tanın An
kara eıri 1 HJrof arasmdJL lmzn edllmtştlr: 

!J'rk°'Bôl . t 

do Uuğun tam olamk ınutıalax.ar.ı bnkmılnrındıın 
hııri<·ı t;)yıısetlı>rlnln ' eçheslnl ta)1n \C i fa de iç.in 
müteaddit defalar )Bpmıı olduklım fikir teatile
rinden elde oolren mesut netlcclerf mti.,nhadc et
miş olduktan cUıeUe: 

Türk iye Oümhuriyetl ile DulgarJt;tan Krallığı 

arasında bm:ulmaz s ulh Hl f'>llm lmi \ C ebedi do5t· 

hık cari olBCBğınr t bit eden d Ofillult mlı;nklıt rı· 

na ı;adik olarak : 

Y ekdiğerinin emniyet ve masuni
yetine mütekabilen riayet neticesin
de en müşkül zamanlarda sulh ve sü
kunu temine yaramış olan bu itimat
kar siyasete biribirine karşı devam 
arzusuyla; 

Ha diselerin rşığrnda yeni bir f ikir t~tl lnt'le 
bulunmağa karar \ entı ıer ve bnşkıı memleket~ 

Jerte m bnaktt taatıhütlcri haleldar olmamak üze-

re, ttideıkl müşııhadelcr tncrlnılo mutabık ka l-

mışlardır: 

- Türkiye ve Bulgaristan her tür
lü taarruzdan içtinabı harici si
yasetlerinin değişmez bir esası 
olarak telakki ederler. 

2 - f ki hükumet biribirine ka rşı en 
dostane niyetlerle mütehassis 
olup iyi komşuluk münasebet
lerinde mütekabil itimadı mu
h~f aza etmek ve daha ziyade 
inkişaf ettirmek azmindedirler. 

Yugoslavlar 
Diyorlar ki : 

"Berlinde Sulha 
Hizmet Ettik,, 
LoadradaD lelea 

&abertere Büıbna 

3 - iki hükumet memleketleri ara· 
sındaki t icari mübadelelere, ik
tı sadi bünyelerine uygun olan 
azami in iıafı temın edece 
vasıtaları taharriye amade ol
duklarını beyan ederler. 

4 - iki hükümet tarafeyn matbua
tın ın, yazılarında, yeniden mü
şahadesi işbu beyannamenin 
mevzuunu teşkil eden dostluk 
ve mütekabil itimattan mülhem 
olacağını ümit etmek isterler. 

Ankarada, 17 şubat 1941 tarihin
de iki nüsha olarak tanzim edilmi§tir. 

* tmıadan aonra Hutcl~ \ 'eklll ~ likrli Saraç-
oğlu, intıhalannı An dolu Ajansına şu sozle-le 
h ul sn etmişlerdir. 

" Bazı zamanlar küçük sebepler 
büyük işler ve iyilikler yaratmıştır. 
Bugün imzaladığımız mütevazi eser 
de Balkanlarda yeni karışıklıklara bel
ki de mani olacaktır ... 

Hıılgar Elçitıt B . Kl rof ~plarr da noktai ruı
ı_arlnrın ı şu ımretto t elhl etml!}lcrdlr: 

"Hükumetim namına Bulgaristan 
ve Türkiye arasındaki mütekabil iti
mat ve dostluğun bir delili olan bu 
beyannameyi imza ettiğimden dolayı 
şahsen bahtiyarım ... 

"lhalct Horiclle U m umi Kiitl bl Blıyük }::Jçl 
N uman Menemenclof'hı beyanrumı<ı3'1 «l.akıeı bir 
yangın hovuı amaında esen hafif Hı tie.TJn bir 
rti:ıg{iu ketlmclerll tınıılf ctmı,tır. 

Köstence 
Limanı 

Kapanıyor 
Tazıa • Mldla 
Arasında Seyrl
seıaıa Telıllkell .. 

~ il.rıc~c Vekilimizin eözlerı ~- .. üşmOştür. J-lopktns, Boy . 

lllıuc~e d ·ı . de ihtt· sında gor kt dir RciSı· Q b 
a b e.nı ~n eyın ı da ikamet etme c . Bulgaristan n eş 

lbi b·aricinde olmadığını sÖY er ~~~urun gecenin bUyiik bir k~~::; 

BUkrcş, 17 (A.A.) - Reuter ajan. 
sı bildlriy9r: 

KarndeniZde Köstrmce limanının 25 
kilometre 1,1ımalındcn 25 Jcilomctrc 

• u ır rntına vardır. şukr.ü ~r~· nı aopkıns·ıe görüşmekle geç Gu"ne Kadar l stilu 
t "ıf' her vak"t1ki berrak goruŞ 

il.de ·ı blldirilmektedır. ro- k . 
tJ3 81 e diyor ki: Roose,·cıt. lngiltercye yardım P . Edi/ece fır 

tı:>'c aıı l!amanlarda küçük se· . h kkındııki müzakerelere rncbu 
ır.1~ büyük i ler ve iyilCkler ya. jesı a uml heyeUndc tıaşJo.nmadan Londra, 17 (A.A.) - lngiliz 

ıtltııa ır. bzalanan mütevazı be. S8J\ uın okrat partisi liderleri Jlc d>U t • 
1 ~ııı.ic de Balkanlarda yaıi kıı. ewel Dem örUsntt!lerdc bulunacaktır. ınn, a ı. ı-u • ı . Bulgar· tanm 
tı\lı:n ara ıbelk.i nUı.ni olur.> bu sabah gele; esnasında RclsicUm· ek on beş gün içinde i tila 
be,. an, Mcnenıcncioğlu da ye· Bu görüştn kins'tcn aldığı rnaıumaL 1 gelee (De,-.ını: ::sa. 5, t)ll. .ı de) ** 

., allı\ hurun Hop • . 5 su. 5 t.e) -htv ~i 4'J)'akıcı bir ya~· (J>e\'"aJ]ll • ::;a. • 
il8ı. JÇınd'C hafif vıc serin hır ' 

• . Ça ccnubııruı. kadar seyrlscfaln için t etı-
Milli Çin Reuı n-Kay-Şek lıkell mınlaJ<n il n edildiği b<'yaıı o-

v' l k' c· G'd' lunnuıktndır. Fenerler f;'CCClcyln Böl 1 1 ne 1 1 yor nUk knlBCllktır. Deniz ma knmatJnın 
ı talimatına. nayet etme.kslzln tehlikc

Ncl\'YOrk, 17 (A.A.) - Assoctnted il mmtaknya girecek okın gemiler 
Press'in mevsuk blr membadan öğ· bunu kendi zara.rınrrna olarak ynpa~ 
rcndlğlne göre Vnndell :Vilkle Çının cnklnrdır. T hlikcll mıntaka Tuzla 1• 

tDtı\amı: a. 5, ü. 6 te) = le Midla bumu arasındaki :ıulardır. 

Romanya da 

Alman yanın 
Bize Sulh 

Teklif Ettiği 
Yalandır 

Esrarengiz 
Askeri hazırlık 
Devam Ediyor 
Türk Gazetecilerini 

Tevkif Ettiler 

uıız Sona a Kadar 
Harp Edecejlz.,, 
Atina, 17 (A.A.) - Ati

na Ajansı bildiriyor: 
Nevyork Times gazetesi

nin mevsuk bir membaa at
fen neşrettiği ve ileri sürdü
ğü ve fta lya ile Yunanistan 
ar:as ında sulh kdini temin 
için Alman anın Yunanis
tan!a müzakere!erde bulun-! 
dugu haHındakı haberi res- ı 

k _ Rıılknn <1ıp11mıatı rm ba son h!ldl-
men ve atı olarak tekzip e- Mllcrl nn ı l 17.ah echırekl ıt.nl ... ııımr-
deriz. Yunanistan hiç bir ~an Alın n Jı.ırM~cı;lnln mllıne 'ili 
devletle bu nevi müzakere- \ 'on mnnE iTltoP 

ye girişmiş değildir ve İtal- Sofyıı , l7 <AA.) - Reutcr ajan ı 

k d. . I 1 bildiriyor : 
yanın en ı sıne zor a kabul Bir tıırnftan BuJgnrıııtn ı drıkı Al· 

(Omamı: Sa. IS, il. 2 de) X (l>C\amı . 5, l"U. ı de) XX 

• 

Siperd Telemetre batında Mehmetçik. .. 

• 
' 

Qll 

MIEHME ~JIK 
1 Yazan: Sadaa Galip SAVCI 1 

Ağır makineli bafmda Mehmetçik, her yerde Mehmetçik 
(Bu guzd ede.bı yaz ~ 5 mcı yfanm:da ~~~ 
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Patrona ve Diğer Birkaç Sergerde Piyasa Haberleri: 

O Akşam Esirler Şeyhinin 
Hazırladıkları Ziyafete Gitmişlerdi .. 

-62-

Gene Mahut 

Mahlut Yağ Meselesi 

iBelediye Haberleri: 

1 Valimiz · 
Sehrin imar Plam 

1 ~ - -=--=-----'! 

1 

Fantom TayYare· 
·Yazan: REŞAT NU~ 

M üstakil Fransız •~ 

Bir kaç gUndenberi şehrimizde bu
Veli ona bakıp kızgtn bir tıı- 1 ra verip he-lali minallah aldıkları- ıunan ııctısat VeklU HUsnU Çakll' 

\ ırl.ı: , . nı m~ ~anmıı~ız. .. . dUn, Sümeı·banka giderek iplik mU· 
- Korkarım yıne ustan şey· I Hasa, bulun otekı devlet ulu- bayaa ve tevzi ~ekılleri ilzerlnde tet

taı.d r ders aldrn, de bakalım larında da ibad1.1llahın hakkı var. ltiltl~rinc devam etmişlerdir. 
r:e ce\ her yumurtlıyaca~~ın? .. l Patrona yaslandığı yerden doğ 1 Haber aldığımıza göre, bu iş için 

Veh dı...ünduğünü ortaya dok· ruldu ve gürliyerck: 1 lktısat Vekllilc çalışmakta olan ko-
tü. - Bre Seyit Ali. onların ana- mısyon yakında iplik meself'Slnl hal-

- .lorbal.ırın topu Kadırga !arından erndikılerini dahi fitil fi- j ıedccektlr. nu hususta vekllletçe ts
ı e}danmda cümbüşteler. Ruh- ti! burunlarından getinsem gerek- tanbul SUmcrbank şubesi mlldUrlU· 

•,.t nrirsen bızim ) ıiftleri alıp tir'. Yannd~~ tez~ Y~.k ~ir deft~r tüne henUz bir emir verilmemiştir. 
ı onnğı çevirelim ve bu herifleri edıp bıze .gondenn, oşrile alıp sı- lktısat Vekilimiz, iplik meselesini 
Loyunr annda sızıp kaldıkları yos· zc ıade eyi rim. tcııbit cttıkten sonra Anknraya dö-
m !ar, e beraber ateşe verelim. Vadinde buiunutyordu. necektlr. 

Hız.ır sert sc.rt baktı ve acı acı Saz sabaha lkadar durmadan Diğer taraftan haber aldığımıza 
r:u.erck: çaldı, oyuncu kolları sabaha ka· göre, Sümerbankın faaliyet sa.hası 

- Galıbn ağa kapısında bur- dar durmadan bütün marifetleri- gittikçe genişlemektedir. SUmerban
numuzu sıçanlar kemirirken im- ni ortay~ saçıtılar, tulumlar dolu- kın memleket lktısadlyatında na.zırn 
dadımızn onların yet;,·p canımızı ~u r kı ve ~raplar iç:i)di ve ni· bir rol oynayacağı söylenmektedir. 
ha <ls eylediklerini unutmuş gô· hay et bütün davetl;ler bimecal 
ninüyorsun. yumuşak siltcler üz.erine devrilip 

Vclı utandı ve kuşağının ara· sızdılar. 
lstanbul ve lzmir Birlik
leri Arasmda Hiç Bir 
ihtilaf Mevcut Değildir 

eınd~n k boşk bir meşin kese çıkn- Dışarıda konağın etrafında nö-
rıp \/raı : d b bet tutan adamlar da içerde bir 
1 - • a~ can&:k·':immb. ~11~- İş ve TlUŞ alemi olup <fururken 

banmışız a ... d ı .~nd. ı.rh··-'-~ 1 1 boş durmamı .. Jardı. Seyit Alinin Tiftiklerimiz ihtiyacı Kar•ıhyacak 
orcumuz var: ı; şun ı ungar b" s 

da acrgerdderle de ödetımek zo· adanılan on!ara da _az çok ır Mikdardadır 
runda ız ~eyler tatlımnşlar, hıra;r. sonra Piyasada bir kaç giindenbcr.i dola-

Di:C :1ave etti. kafaları .tütsüleyen bu her biri şan bir şayiaya göre tıftlklerimizln, 
xıı 

PatTona, Alı, Muslu, Urlu ve 
diğer birkaç" serg:e~de esirciler 
şeyhile kethüda Seyit Alinin ha
zırLadıkla rı zıyafete gitmişlerdi. 

Yanlarına kır'k elli kişi de ala
rak konağın etrafım emniyete al
dırımışlar, evvela içerıye adamiar 
sokup her tarafı anştırmışlar ve 
eonra bir pusuya dü ürülmedık
lerine kanaat gctird ten sonrn 
içeri cirip yumuşn'k sedire yanla
mışlardı. 

Sergerdeler bir hançer darbe
sinden cbha kolay bir §araıbın 
bir ferhctin içine katılan zehirle 
de imanın ahrete yollanacağını 
bilcl feri için, ikram edilen her 
fCYdcn evvela ş~e ve kcdıiiıc:la· 
Ya ta' mynrlar ve son bu ihtiyat 
tedbirini hizmetkarlara da teşmil 
ederek iyice ikanaat getiniikten 
sonra yiyor ve jçiyotiian:lı. 

Seyit Ali, ağalan ağırkımak i
çm hiç bir f ed karlık.tan çekin
mcmi;i. 

Üçüncü Abmedin4.i ile kolay 
kolay yanşa girecek bir saz hc
yetı topardamı!• lstanbulun en dil
ber çengı ve en namdnr köçekle
rirrden mürekkep oyıuncu kolları
nı karşılarma sırala:mı~tı, 

Şarap halis Kı'brisin, rakı Sa
kızındı. kuzu kızal'tmaları, hindi 
dolmaları ve Çefit çe~it yemekler 
en usta ahçılar tarafın.dan hazır
lanmıştı. 

Saz başlayıp birkaç kupa şarap 
ve rak• yuvarlandıl~tan, çengi ve 
köÇ'e'kler vüeutlannmı en cazip 
hW'e'ketlerile misafirler.iı co,. ur
du~anı sonra birer kıelebek g2bi 
süzülüp sergcrdclerin dizlerinin 
dibine serilen cariyeler, yumuk 
ellerile onlara rakı ve şarap sun· 
mağa ba§laymca ziyafet revnak
lanmıştı. 

1kbal ne iyi şeydi. Daha düne 
kadar herkC$in sellim vermekten 
çekindiği şu üç, beş adamın ön
lerine ııimdi diledrkleri ve di1e
mediklcri her şey seriliyor, onla
ra yakmlnşabfune'k ümidilc bir
çok veYl-eTin f ednsından çekinti· 
miyordu. 

baska hır yandan toplann.ış a· hariçten vfı.ki olacıı.lt talepleri karşı
damlar, meydanı bo, bulara.k lıyamıyncağr ve Almanyaya satrla
mahallenırı içine yayrlrp her !:>iri cnk olan yağlı tohumların taksimi 
bir eve balta asm.!,hndı. işinde de İstanbul ve lzmlr Hubu-

(Al'lkası var) bat İhracat birlikleri arasında blr 

r 
Soruyorlar? 

'\ ıhtllA! çıkıtığı haberi hakkında İs· 
tanbul birlikleri umumi kfı.tibi Salih 
Bnnkoğlu rnuharrlrimlze şunu söy-

Hir mnbarririmiı. ııoruyor 'e 
ılil or ki: 

illin sabah hl:ımetı.,imiz Şişli

delti apartmanımızın penceresine 
, günt'Şlemck 'e hıı.\·aıanmak liJ:cre 

hlr latak ı:nrşafı \C orfüsU as
mı. tır. Birnz sonra hizmetçi o· 
lmk tarafından bir böcek ı:eıınc
sl llıttmalinl clüşihı rck bunlan 
silkerek iç.eri alnn!ihr. On dakl
lm. sonra kapı çalınmış ve hclf'dl· 
ye memuru elinde makbuz ko
çanı ile gelerek: «Pencereden so
kağa örtU sllkerck mikrop salı
yorımnuz! :Bu sebeııtcn bir Um 
p ra. ceza ı \ı>.rocek lnlz.!ı. d ınl~ 
tir. Memur bir lirayı nlınn.kta ıs
rar \C 'erllmedlği takdirde hlz
metc:l~i karakola götUrt.-ceğinl 

söylemi Ur. Bu mann!iır. ı rnr li
zerlne hlr liraJı alarak (01721) 
numaralı bir makbu:r. \em1l!;ıtır. 

luharrlrlmlz soruyor ,.e diyor 
ki: Her C\1n bnlkon ,.e penc.)('re-
1 rlnden sokağa hah ilkini.} or. 
Her sabah lralkoıı \'C pencereler
den okağn doS-ru asılan halılar 
,·unılmaktadır. Yine her sabah 
her evin ,.e apartmanın yatak 
takımları hll\"Dlandınlmak için 
pencere ,.e balkonlara. a..<ıılmal -
tadır. Eğer belediye çörçöp at
mamak şartlle bu hareketleri bir 
cürtim ayıyorsa en·cıa halka i· 
lan etmeli '\ e 1 tl!!na ız olarak 
bu cHnnlin cezasını btitlhı bu gi
bi mUcrlmlerden ( !) tatıı,il etmc
lhllr. Ukrop saçmak mf'!!Cleslne 
gelince, bu memurun mikrobun 
evden ı;okağa d ğH, fakat sıikak
tan evlere sııçılııl gı>lıllğlnl bU
mcsı lfU.Irndır. Bir liranın ehem
miyeti yok. Fakat cezanın ma
hiyeti ahlAklye \e husu iyesi t
tlh:ırlle ehemmiyeti vardır. Eğer 
bir belediye zabıta memuru indi 
böyl bir nıUtalaıı lle her kc e 
fü'.7.a \"erlyon;a buna fuı.la guy
rctkeııllk denir. Bay kn.ymakıııııın 

, dlkkn.t nauırını celbedcrtz. 

-------"' 

1 

lcmlştir: 

- Tiftiklcrlmizin talepleri karşı
Jamıyacağı haberi asılsızdır. Tiftikle-

1 

rlmiz, İngfltere ve Almanyaya ya-
pılmakta olıı.n satışlan karşılıyaccı.

ğı gibi elimizde bUyllk mıktarda 

tiCtlk te kalacaktır. 
İstanbul ve İzmir hububat bir· 

ilkleri arasında Almanyayo. yapılan 
yağlı tohum satışlan için taksim i
şinde ihtllAf çıkmış olduğu da. asıl

sızdır. Bu iş hiçbir lhtı!Afıı meydan 
bırakmadan halledilmiştir. 

Ayakkabı Fiyatlan Yakında 
Tesbit Edilecek 

Fiyat Murak be bürosu kundu~ 
meselesi hakkında son tetkiklerini 
de bitirmişt1r. Silmcrbank, ayakka
bıcılar birliği ve diğer yerlerle deri 
ve kösele birliğinden raporlar f:'el
mlştir. Fiyat murakabe komisyonu, 
bu raporları tetkik edip ayakkabı 
fiyatları hakkında kararını verecek
tir. 
Öğrendiğimize göre, ısmarlama a

yakkabılara. fiyat koymaı-. lmkA.nı 

olmıyacaktır. Eu yalnız hClZlr ve 
standard ayakkabılara mUmklln ola
cnğından Stlmerba.nkın standard tip
lerinin tip ol ak kabul edilmesi muh 
temeldir. 

iki Muhtekir Adliyeye Verildi 
DUn toplanıı.n Fiyat murakabe 

komisyonu, Llılelide bakkal Abbas 
şekeri 40 kuruşa satacağına 45 ku
ruşa sattığından ve lstikldl cadde
sinde Komolayr 20 kuruşluk jiletl 
40 kuruşa sattığından mliddeiumu
mlllğe vermiştir. 

Baker Mağazası Hakkındaki 
Tahkikat Neticelendi 

Bakcr mağazası hnkkmda maliye 
müfettişleri tarafından yapılan tah
kikatta Bııker mağazasının vergi
lerini tamam olarak verdiği anla
şılmıştır. :Fiyat murakabe komisyo
nu maliye müfettişlerinin vermiş ol
duğu rapor üzerine Fiyat Murakabe 
komisyonu Baker mağazasının ih· 
tlkllr yapıp yapmadığı hakkında ka
rarını verecektir. 

• 

ooperatif 2500 lira 
·ç·n Adını Kiralamış! 

Üzerinde Meşgul Olduiar 
Vnli ve Belediye reisi Doktor LQt

fi Kırdar dUn öğ"lcden sonra Sirkeci, 
ve Eminöntı meydanlarının plUnlnrı 
üzerinde tetkiklerde bulunmuşlar, i
mar mUdUrU ile mUdUr muavininden 
bu itler hakkında izahat ıı.Jmışııırdır. Prof. Kimyager Nurettin 
Unkapam ile Yenikapı 

Arasmdaki Gazi 
Bulvarı Açıhyor 

Münşi Ne Diyor? 
1 - İ-stanbut Belediyesi me

murlar kooperatifinin bugünkü 
vaziyeti, firmasını ve imalatha
nesini iştetme ~ir'kctine, senede 
iki bin beş yüz liraya kiraya ver
miş bulunmaktan ibarettir. 

Halbuki, ıbu imaliıthenenin 
açılına müsaadesi, 19 38 aoncsin
de Galata.da Kar~y Pala'Sta 
9/18 numarada Hayıdar Berk
mnn' cı Ma:rgarin Yattı yapmak 
üzere verilmış ve sonra ınüra
caatleri üzerine imalat üç nevi 
yemek yağına çevrilmi$ir. Bu sı
rada imalathane de kooperatife 
mai edi~miştir. 

Haydar Ber.kman ile koopera
tif araSlnda ilk yapılan mukave
lede, bu yağ satışından hasıl ola
cak karların yüzde otuz yedi bu
çuğu kooperatife ait iken, sonra .. 
dan bu kar reckiedilmiş ".e men
faatin icar bedeHne tuhviti kabul 
ed ilm iırtir. 

2 - Yağ etiketlerinde ,Sıh· 
hat ve içtimai Muavenet Ve~ale
tinin ruhsatı ve reislik makamı
nın müsaadesile Belediye me
murlar kooperatifi tara.fından te
sis ve techiz edilen imalathane> 
cümlesi!~ tave.if edilen bu imalat
hane bir evin alt katında tesis 
edilmiş, ve ve.saitoi don yağı erit· 
miye mahsU"S bulunan iki kazan. 
yağ kanştııımıya mahsus bir me
lanjur, bir motör ile bo, teneke
lerden i~arettir. Böyle old\lğu 
halde kooperatif Klareei. a.yda 
iki bin be;;; yüz liranın hatırı için 
bu tumtuaK~ ilana göz yummak
tadır. 

3 - İmalaıhanıede bu·luncluğu 
ilan edilen ve gazetc:mizce hır 
Klrnr yolları müteha$81sı olduğu 
anlaşılan bay doktorun da cu
martesi giill'leri saat bir ile bir 
buçuk arasında. f abröikaya geldi
ği ve yanın saat oturduktan son· 
ra da gittiği ve bu hizmetine mu
kabil de ayda 'kırk altı lira elli 
kuru~ maaş aldığı anla ılmıştır. 

Profesör kimyager Nurettin 
Mün~i. mahlut yağlar hakkında 
şu i.za~atı verm~r: 

- Rafine yemek yağı ba§lı~ı 
atımda clı;tanbul Belediy~i me· 
murlar koopenı.tifi> mark.ası ile 
ilan olunan yağ, resmen İı>tanbu~ 
Beled:y-esinin tasdik"ni havi ve 
ha:t1ta Sıhhat ve içtimai Muave
net Vekaktinin ruhsatname&ile 
ifleyen bir müessesenin yağ for
müller~l'c yapılmışllr. Bu takdirde 
muamele ve ticanc:t noktai naza
rından biz-ln söyliycceğhniz hiç 
bir şey yokıt.ur. Yalnız; 1 numo
r::ılı fomlülün yemeklik terlctbini 
nazan dii'kaıte a1'dıi'.,'lmrz.da yüz
de 30 sade yağ ve ımütebakisi 
nebati şühum ve zeyt~en ibaret 
olduğu gibi oleo margarini havi 
Avrupada yalnız margarin ismi
le satılma'kta olan sun'i snde ya
ğın takHdi demektir. Daha doğ
rusu bu yağ ucuz olmak için ha· 
zırlanmış ve fakat (mağşu.s yağ} 
deme'k istenmiştir. Çünkü marga. 
rin her hükumetin kabul etJtiği 
muayyen ve sabit terkipte 'un'i 

bir tereyağıdır ve ancak hususi 
müsaade ile ve resmi kontrol al
tında ve hiçbir va1'1t terkibi de· 
ğişmiyecek surette yapılan bir 
yağdır. 

Unkapanı ile Yenikapıyı blriblrinc 
bağlıyacak Gazi bulvarının bir an 
evvel bitirilmesi için çalışılmaktadır. 
Yol üzerinde yıkılmaması istenen ta
rihi eserlerle yılcılabllecek olanlar 
tesbit edilmektedir. 

T>il\'er taraftan lstimllik işleri de 
ilerlemiştir. Yeniden istlmUık edilen 
altı binanın acele yıkılarak kaldı· 

rılması için belediye reisllğınce alCL
kadarlara omlr vel'llmiştir. 

Mahhit yağın niı>beti ve dere· 
ce i, yapan fabrikatöre knldıkça 
aldatmak derecesi de o nisbette 
değişir. Bunda büyük kurlar te· 
min olunmaktadır. Bana yağların 
kıymeti gıdaiyclerini soruyorsu
nuz. Yağm cinsi ne olursa olsun 
kaloriınetrede ayni derece kalo
ri vermektedirler. Fakat, yağın 
dam acıklannm ince ve emu1sion Yakacık • Kartal Yolu 
olması ve asiditesi olmayıp ta· Asfaltlanacak 
mamen en zayıf mide ve barsak- İstanbul belediyesi Kartal - Ya-
lama. assimilo.tion yani hazım ve kacık yolunun nsflllt: olarak yapıl
uzviyete tahavvül edebilmek ka· 'masına karar vr,rmiş bulunn1akta
bileyetini azami derecede göste- dıı .. 1nşaata derhal bntlanncak ve 
ren bir yağ olıma:lıdır. Buna biz l\...ı yolun asfaltlanması yaz mevsimi
tereyağı der.iz. Margarin ise hay· ne kadar ikmal edılmış olacnktır. 

vani yağların bıraktığı oldukça Beykozdaki Köprü Tamir 
su1p kmmlannın biraz susam ya- Ediliyor 
ğı v:c yüzde on nisbotinde süt ve Beykoz, Mahmut Şevket Paşa -
ya tereyağa ile yayıkta dövmek Ali Bahadıı· yolu Uzerindııkl köprü 
5\lretile ayni incel& ve emulsiona harap bir hale geldiğinden tamirine 
tahvil edilenek fakirler için yapı- karar verilmiş. bu hususta. belediyece 
lan suni bir tereyağıdır. Bu sun'i harekete geçilmiştir. 
yağ uzun eonelerdenberi Avru-
pa.da bir tııkım kanuni kayıtlar Kurbağa.Ldere Temizleniyor 
altında yapılıp satılmaktadır. Bu Kadıköy, Kurbağalıdere bilhassa 
göste.tidiğiniz firmanın mamulatı son zamıı.nlıırdıı. tamamen dolmuş ve 
Şehir Meclisince margarin terkibi sandalların bile işlemesi imkllnsız 
diye kabul alunmuştur. Eğer bir hale gelmiştir. ıstanbul bclediye
kon!t.rol altında bu t-eı~:pte yağ si, derenin temlzletllmeslne karar 
yaprhp satılıyorsa buna bizim di- vermı11 ve bu lş için altı bin liralık 
yecegmuz yoda\lrı. Ötedenlberi ta bir tahsisat ayırmıştır. Derenin 
mcırrl~et~de vejetalin yağı temizlenme şlne en yakın bir zaman
H•n.distan cevizi yağ1, kuyruk, da başlanacaktır. 

iç yağı ve bu~an sulandıran su- Haseki Hastahanesinde Yapılacak 
~. pamuk veya zeytin yağı Su Tesisatı 
ilave:sile kanştmLmış, iba~ılauna Haseki hastahııneslnde ameliyat· 
teu~yağı, lba.zılann:ı Eıter Buti- hanede yapılmaamn lüzum görOlcn ııu 
rique denilen c:Avrupadan gdetı tesisatı için aliı.kadarlara emir veril
ve az bir miktarı koGtusuz: bir ya- mlştir. Tesisata yakında başlanacak
ğı t-ereyağına. benzeten» mayi1n· tır. 

den i!ivosile veyahut ha:li hazır Bekdiye 1ktısat Müdürü 
yapıldığı ı;ibi kaşar peyınit ~erinin 
sızdırdığı ve ağır tereyağı koku
sundal<l k~r yağlarını herhangi 
~hme kanştır.maK suretC!e yapı
lır. Bu yağlan kimyll!~rlerin eski 
usul tahlil ile ya.p'tıkl'arı anntizler

Anka.raya Gitti 
Belediye lktısat mUdUrU Saffet, 

belediye iktısat işleri hakkında iZll· 
hat vermek üzere Ankaraya g!tnlş
ttr. tktısat müdlirU fiyat nıureJuıbe 

dc bile saf yağ gı:bi muamele komisyonunun verdıği bazı kararlar 
gören mahlut yağlardan adde- hakkında dn temaslarda bulunacak· 

derim. Mengarin muayyen ter-

kipte ve hilkUınctin kontrolu al
tın'da ancak nıhsatnameli yener
de yapılır ve hiçbir vakit yemıek
lik, rböreldtk, paortal& veya hel
valrk isimi.eri a:ltında margarin 
yoktur. 

Eğer mahlut yağ yapmak ka
pısını açarsa'k artt\s ihtikarın ve 
hilenin önünü a~ak hayal olur. 
Ü'ki ~zı ~reminleri memle
kette hem sade yağ ~ hem de 
mahlut yağ &atmak usulünü ade
ta muvafık görmüş!e<Tdi. Hal'btı
ki, mahlütun derecesi yıOktur. 
isti.yen, kıeyruiu tıer<"yağı ile ka
rııştı.rarak yaptığımız ınu:fak yağ· 
]annı yapabi?tr. Fakat, ticarette 
ma.Mut maddeye kanunsuz. mü
saade edile:mez. Bu firmanın bü
tün yağlan velev ki, malzemenin 
temizliği ve yapıldığı yerin umu~ 
mi .ağlığa ı,nuvafık, ma~dne ve 

tıı·. 

İngilizler &lmumu Abyorlar 
Haber aldıtJmıza. göre, 1ngllizler, 

memleketimizden kUlllyctıi miktarda 
balmumu satın almak istediklerin-
den piyasada mevcut balmumu stok
larının tesbitine ba!ilanmıştır. 

Bu iş ikmal edlldikten sonra İn
gilizlere bnlmumu satılacaktır. 

insanları da müsait şerai~te olsa .. 
lar bile yapılan bu mah1utun eti
keti bana l~anbııl Belediyesinin 
malı gibi göriin'düğü için hoş bir 
ticarethane manzarası veriyor. 
Binaena~eyiı lbu yağlar evvela, 
tereyağı değildir, v±taminleııden 
tamamen mahrumdur. Saniyen, 
sade yağ değildir. Mahlut bir 
nevi yağ'dır. Bu hususta halkı 
tenvir etmek ve diğer taraftan 
matrruttara müsaade vertmcmek 
lazımdır. 

Patronanın başını omuzuna da 
yn.dığı ~ bin güçlükle dde edilip 
bin bir ihtimamla yetiştirilJmiş 
cnriyedk, en azdan bir Beyler 
Beyine satılmak ümidile alıkonur 
ken, şimdi onun gib) bir düzüne
si belki sergerdenin ho§'Una gider 
ümidile etrafında pervane gi:bi 
dolaşıınlcyor, onun kalbinden ge
çenleri kC§fedip nrzulamwan ev
vel yerine getirmek içinı zekftlar 
i~liyor, iz'an:lar zorlanıyordu. 

illi. Bir masa, birkaç sandıılye, bir ~'117.ıha

ne bir dolap. S•mm birçok Uıbak, bardak, 
kitaplar da \"ardı. l\llnderln kumaşını fare
ler kemlnnl~ her tnrnf toz; \'e örümcek ağı 
tçin<leydi. Burası .soğuk ve rutubetli bir yer
di. 

ÜZÜNT Ü 
'\ için beni affet Bir daha o taraflara gitmem. 

nıına ernln ol. 
- Ke';'ke ıtalyadD kalsaydık. Nere<len 

:\fanderlcy'e geldJk. 
Gözlerim dobnUljtU. Ztı.\·aııı Jat;per'l sllrllk

le.rC'.f:fllne yUrUtUyordum. Hayvan mUtenıııdl
yen ge.rl~e bakıyonlu. Şimdi anlıyordum ı.ı 

o koya gttıneğe, eve glmıeğe alışkındı. Ve 
bu itiyadını kaybettiği için üzlilüyordu. Eve 
'annı-zbk. Ben göz ya tarımı n.,uwıra gös
terınekten ~klnfyordum. Sorım kavga. etti
ğimize hftkmeclerler diye korkuyonlum. Frlth 
yanıma yakla..5h \e mu'Jnmhııyı u.rkıuııdan 

aldı. Sıılona gelmişUk. Çay hazırdı. Herşey 

her zamanki gibi munis ve sakin yerli yerin
de duruyordu. !\taksim hemen bir gazete ala
rak okuınağa ba.5ladı. Ben :)'1l\"L5 ya,·aş ya. 
nına yaklru;arak: 

Muhakkak ki bu ve buna ben
zer şeyler kaz gelecek yerden ta
Vti'ıt esirgcnmiyeceği için yapılı
Y"Orıdu ve muhakkak ıti yarın on
ların nüfuıılarını kullanarak tavuk 
yerine ne hazinel~r ele geçirile
cekti. 

Seyit Ali. ağaların b'ir hay\i ke
yiflendiklerini anlıyarak eli göğ
sünde ve ba§ı önde: 

- Hak .tanla 1bize bu günleri 
de gösterdi. Her gün tepemize 
bir sancak Beyinin, bir orta vezi
rinin veya sarayın bir adamı çul
lanır, kümese giren sansar gibi 
elimizdeki cariye ve köleleri çal 
yaka götürür ve bizleri nanpace
yc mühtaç ederlerdi. Çok şükür 
artık ümmeti muhamımedin malı 
da, canı da, ırzı da kurtuldu. Sa· 
de şu lbrahim Pnşa dedikleri he
riften bin b~ yüz kese akçe iste
rim, var geri Yanın sizler kıy as 
~yleyin ıığalannı. 

Siz onların saraylarını doldu· 
ran binlerce köle ve cariyeyi pa-

Havada lı.ahı kolay olmıyon bir tııkıntı 

\'tmlı. fpe bt>~r.er bir şey aradun. Bir başka 
kapı gördüm. Onn doğra yUrüdlim. l•'akat 
orasını ıır.m!lft\ korktum. Görmemem lizım 
olan bir şey görccckmf!:lm gibi lirltfünı. Pıı
kat f:'ayri ihtiyari elim tokmıığı çevirdi. Bu· 
rada balıkçılığa alt birçok eşya, kürkler, ağ
lar ,·c bir nınMnın üzerinde sicim llo pas
lı bir bıçak ,·ardı . .Jıuıper'I bağlamak için 
bir pnrçıı ip 'k tim \"C h~men oradan fırla
dım. liöpek dışarda Mlü. optalın etrafında 
o~ nuyortlu. 

- HaycU, Ja llt'r, haydi u lu köpekler gl· 
bl gel bunıyo, tllyordunı. 

Atlama dıı giderken: 
- Allııhn ısnınrladık, eledim. O bana cevap 

olarok: 
- O ıırtık gclmlyecek, değil mi? 
Bedi. Ren hayretle: 
- Hlm? Dile sordum. 
- nenize gitti gelemez, değil mi'!' 
- l~vet gelemez. lerak etme. 
Dedim nma niçin \C l'lmln için bu ıKizleri 

5Öl lemlş olduğunu anlnmamıştnn. 
H.öııekle beraber yola c;ıktık. ?\lu.kslm be

ni kayaların tepesinde bekliyordu. llııllndcn 
kımıış olduğunu anladım. Özür dilemek Ih• 

...................................................... 
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tlyM:Tnı hl!! ettim: 
- Affedersin. Geç kaldık Jıısperl bağla

mak için ip aradım. Orada bir adam \lırch 
ondan ayrılmak t temiyordu. Acaba o da 
kim? 

- Ben isimli lılr aptal. .. Ama görUndüğ"U 
kadar &.<tlıık değildir. f.,tetllğl zamıı.n ~k 

aıa her şeyi anlar 'e anlatlT. Sana e\·ln aı;ık 
olduğunu o mu 5l5yledl ': 

- Hayır.. Kapıl• aralık gördllnı. 

- Ot .. Bu e\·Jn kapalı kalmıısı l!'izmı. 
Diye hırsJandı. Ben kendlt;lnl tCtiklne ı:a

lışıırak: 

- Ev kapalı idi. Ben nçtını. 1'"akat yazık 
eşyalar rutubetten harap oluyor. 1'"oreler ku
n~lıı.rı ltemirmlş. Kltaplıır da heıı ıslanmış. 

:'\l&k ·ıın biç rcvu.p \·ermiyor ,.e lııılı hıı:lı 

yürüyordu. J~ per lle ben onu takip etmek
ten üefz kaldık. Bu sefer de o hılrleniyor

clu. 
- İşte o kadar koşup yoruldun ki ~imdi 

yiirUyemlyor un. Şu kfiflr köpek yolu pek 
Cılll bulurdu. 'Se vnrtlı peşhıtlen gidttek? 

- Kaşbolur dJye korktum. 

- Sanki kaybolacağını bilsem ben bir .,ey 
yarımıız mı idim! San il o kayaJa ra tınruınma 
dedim. İ'Jf.e timdi ~ orgunluktan .,tkityet edl· 
J'OJ'flUD. 

- lliç şlküyet ettıgııu yok. ~en arkanuı.
dan gellnıln, zannettiın. l\lmdl oraya gel
mek iııtemedlğint anlıyorum. 

- Bunu da neredf'n çıkardın?. Ben u.na 
1 temlyorum dedim mi? 

- Dettıeclln ama yüzünden hf'lli.. Aman 
rica ederim, !\lakslın bu be,ybude münaka
şadan \"az. geç. Ren hak ız. olıluğumu ka
bul cdtyorwn ve affınızı cllllyorwn. 

- İşte bi.ıtun kadınlar bö~·ledlr. Her ~y
den mAni çıkarırlar. Fnknt bu defa ~ hnk
ıı .. ın. I:vet isteınlyortlum. oray·a o me,cıhus 

~ere gltmric i tl"mlJ·ordum o koyu, o twl bir 
daha Allıı.h baıııı. gü ... temıesin- Senin de be
nbn gibi hatıraların olsaydı. Sen de görmek 
istemezdin işte.. ;:;ımııı hu sözlerimden de 
btedigln rn!ın!ı~ ı çıkar haka1ım. 

l'Uzll aapsa.rı~·aı. ffiizlerl sanki çukura 
k~ıış glbt~·cıı. 

- lUe& c.'tlerlın, !-Jaluılm. Sco.I üzdüğüm 

- llanıı darılma, dedim. 
Ba':'mu elleri arasına alarak mahzun \"C 

müte<>Cfi"ls gözlerlle hann baktı: 
- ~arın darılmak nılimkiin mü? Dcı11. 
- Darılmadın, anın ben seni üzdüğlim 

için nıüt<ıessirim. Seni böyle görmcğe ta
hammi.il edemem Maksim. Seni o kadar ııe
\ i)·orum ki ..• 

Hlilii bw,ınu elleri a.rasıntla tutuyor \"e 
korkak ,.e meyus bir bakışla: 

- ~ahi mi, Sahi mi? Diye anki lmmnıak 
ı~u~·ordu. 

ı~rlth kım.rmış oknıekle pastaları getirdi: 
(Devamı var) 

, haftalık Hava ~ 
sından naklen bir haber d,sr 
yor: Almanlar Britanya 'taJ 
nı hallaç pamuğu gi?,i •• ~ 
ve mağrur Churchill J U.tıı ,ı 
de dize getirecek kat'i ı ~ 
hayet bulmuılardır. 5A>111~ 
tifler sürprizlerini tatbik iı.1'!' 
ne aaklamıyorlar, BalkaJI d~ 
ki .gazetecilere ıimdidetı ;;,v 
§elli icnt hakkında bnıt 
lıitfediyorlarmıı. • iJ. 

Anlatıldığına göre yen!...;.ıı 
silah bir f ntom ta~~~ 
Nibelungen'in ejderhası ~ı d 
lağı, kuyruğu, di~, tırna~~ 
mı bilmiyoruz. Fakat gd~ 
elastiki bir meçhul ~d İif'' 
yapıldığı için gözle görulın~ 
muş; motörleri ses çık~1 
itliyonnuı. Öyle ki şeh~lef'lııf. 
ra ve deniz orduları bıt 1' 1 
met ateıi içinde eriyip yo ,,ti 
duklan halde bu beJinın .... tif 
den geldiğini bile aniıyaı~ 
caklarmı§ ! Yani açıkçası tff 
halk sinemaları apısınd• f 
mini seyrettiğimiz meŞ~~ ı# 
rünmez adam modeli uı uf 
yapılmış görünmez fantf'# 
yare. Yalnız şu fark ile .. ~ 
tayyare sinemadaki go t, 
adam gibi yalnız. mektel'uJ 
cuklannı uykulnnndn ı.ıP~,j,ı( 
ve sinirli gebelere çoc~ 
dütürtmek için yapılın ,Jı~ 
Bu hatta kös dinlemiy~ pi 
Londralı için de değildıt· ~ 
ziyade yarı daği bir ){oC ~ 
çocuk vaziyetinde göriile~.ş 
kanlının iptidai hayalif!İ iJ 
mek için yapılmı§ bır 
benzer. 

ı;ı (ı ~ 
Hayal zenginliği ed '/ 

hattn bir parça da polit~ ıl 
faydalı şeydir. Fakat ~1" ~ 
rİn müdafaası gibi ınazik 'r ,ilı I a 
te muhakkak felaket r" d ~ 
Yıldınm muhnrebelerinİl1 ; r. 
safhasında sırtı 6ıra yıkıhl~ ll'ı"' 
letlerdeo bir kısmına d ~ 

11 
•• 

beıinci kolu ve diğer kol~/ ~il 
yapamadığlnı kendi kend Ç~ 
musallat ettikleri çıldırtıcı fın 
yaller yapmıştır. ~ 1 

a 

Fransa muharebesi g. -,1 "el 
de iıittiklerimizi ~ylc bıt 1 tıe 
Jıyalım: Iitk yerine atet ~'..ıl b~ 
Alman icadı bir nevi pror ı hır 
ler cehennemi hamlııçlıı' 1 r:1' 
kalelerin çeliklerini uza~!ı .: 
tiyordu. Ordul r üzerine 
tayyarelerin çolduğundat' 
kün mavisi gorünmüyorcl"' 1': 
su baskını halinde l;ol 1<0~ 
yen Alm. n tanklanna ·fi: il\ 
işlemiyor, gülle tesir etınlı.i ~ dı 
ve bu icatlar muhakkak;>! de 
manların değil, ürkmüş. . tı~ 
yilelerin kendi icatlan ıclt· ~ 
türlü mukavemeti bo§ ~~t Ç· 
hudc bir hale getiren bö ~ tı-ı 
biat Üstü bir gök afeti ~ 
da zavallı insan kazaya ijil, d'• 
baıka ne yapabilirdi. rd &i~ 
den bir kısmının silahlıırıf"I. efe 
)erini götürmeden gapıt ~ 1 • 
dökülmelerinin sebebi il tı 
de kendi h yallerinden ~ 
bu panik ve nevroz o ~ 
Yoksa gün geçtikçe ve "';../
)ere daha sükun ile ~' 
alııtıkça anlaşılmaktadır "11-' 
sız bozgunu Alman ~ 
sının bir muciz~i olrnıı ~ 
ya de bizim eski Balkan ~f J 
ti gibi yüz kızartıcı bir t 
ve kumanda bozuklll ~ 
ileri gelen hemen herneıt 
mal bir kazadır. • ( 

Panik ve nevroz gün~ 
m.İ§, sinirler vukuatın ı ") l'\ 
mnlapnı§, insanlar ~ /, l;J 
hakikisini hay lisinderı ~ 
edecek zihin muvazene ( 
niden sahip olmuılardır~~ 
tom tayyare ancak B. Gi:il 
çocukbr ve amirli ~'. lı 
mahsus bir sinema filırıı ·c1(1 1:

1 

lan bileceği bir e3kimiJ 1 LJ~ da, 

REj,ATj;l ~ 
Dünkü İhracatı.ınıı:: "" 

DUn yabancı memlcketlefC' ' 
llralık ihracat yapılniı•~ 

TAK Vilt 
18 Şl'BAT 1011 
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AY: 2 - Gt)N: 40 - ]is ı.SSI 
RUMİ: 1856 - [O;lJBAT: 
utcnt: ısso - ;ıu1ıarrcrrı: , 
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IVtr. Willkie'nin 
y Çin Seyahati 
:2'.~n: Vahdet GOL TEKiN 
D tıailtere .21 • f • "lC teınaslarmı bı~ 

O
l. ırıp A-.. ..:k d" •• 
"'il M run ... • aya onmu~ 

b.~ &ey~ Wandell Willkie yeni 
ctiırıJıurj ate çıkıyor. Amerikan 
~ Y~tçj partisinin eekİ 
hl ll.rreıs n-.-ed' . h '"lllli d :-.. u. mın u &e· 
&ı.ı sef e hır hnrp diyannadır. 
~·lrrıeın:~. Amerikanın garbına 
IÇİndek' 1:• fakat yine harp 
~alac:akıt bır memlekette misafir 

l'rt ır: 
Oııu:· Willkie Çine af.diyor. 
thcrrı ~ seyahatini iki cihetten 
diir ;1!etli bulmak mümkün· 
lati~r· ~r~cisi Amerikanın, İstik· 
eden 1 ıçın Filfizme kartı harp 
l~ek tııcrnJcketlerin derdini din· 
Lilec:c~· ~lara nasıl yararlı ola· 
tıaaıa ilnı arqtırmak ve yardım 
dıdır ~.nı karnr)aJlırmak maksa• 
te 1• Mr. Willlılıie'nin lngiJte-

'eYnh t' d 1 

( nkaradan Reportaııar 
. . ., . ,, . 

lir .Parça· Tarill 
1 • ·• • ~ 

Bahçeli E:~er Çocuk Ktübünde Bulgar Birli v İ 
Çocuklar Vucuf Bakımında g I 
VasiliklenKurfu/muşlardır Nasıl Kuruldu 

Bisiklet Yüzünden Kalbinin Bozulduğunu İmparatorSimeondanl 
Anlryan Necdat Bisikletini Derhal Okutuyor 3 üncü Borise Kadar .. 

1 

Balgarlıtaaıa ŞlmdlJ• 
Ba ar Dbra baWtiı· 
na Banpaamaıı, llta· 
ralbğuu ll•ulna it· 
metl, Kral Berlıl a, 
PartllerlaTeılrl•• ••· 
pılllllfank AIDIA•e ye 
Dlrlst Bir Slraıet 
Takip ltm.ellad•• bırl 
- Oelmlftb'. 

~t a ı e bu gaye ile yapı • 
~\Fakat, bu Amerikan mü· 
terek ın.in gerek İngilteredeki. 
~I fıındi Çinde yapacağı te
~ llrın bir sulh imkinı arathr
~ ıayesirıi de ta§ırnakt• oldu

Fena • ..:~:...ı • yag "'""'"auen daırna bozulan ve ...::-.ıe nltmı • .. • 
motörl

. .."ULUku fi bır dunye tamir ihtiy' acı h. 
u vvetlerinden bir kıta ıaaettiren Abnan 

Ankara Çocuk kulübünde ynvnılar ille idare heyeti 
• için reylerini veriyorlar 

Niçin ,------Çünkü 
• ~la gelmez mi? Meselenin tltcı ehenuniyeti buradan sel• Bahçeli Evler Çocuk KIUbtlnUn ve bir yqına kadar süt çocuklannm 

tedir. toplantısında miSaflr dıyc bulunan sıhhatine bakacaktır. 
llu llokta üzerinde dunır.a.k, bir çocuğa soruyorlnr: Çocuk klUbU bu çok kıymeUI sıh· 

llh . ın bu yakınlardaki _ Dl~çlye kendini munyene etur· hl bakım ve alAkadan bıı.şko kendine 

Almanı manlar 
telif temaslannuı ayni gaye- din rnl? qu hedc!lerl iş edlnmlşUr: 

. e lbatuf oJdujunu diiJiinebili- _ Hayır, ıuzum görmedim. l - Znmıını iyl kullanmak, 
. ' Dikkat edersek Amerikan _ HiÇ çUrilk dişin yok mu? 2 - lçUmlll alAkalar uyandırmak, 

efik Devletleri hükumeti, son _ var, fakat henUZ ıclelinmcden 3 - Güzel sanatlar alflltaaını ller· 

r zarfında Londradan dişÇiye gidilir mi? lctmek, 

Bulgarlann ilk Çan 
SlMEON 

Yıldırım Harbini 
TercihEdiyorlar? 

• 
iyi Malzeme, İyi 
Yağ Bulamıyorlar 

C!lıubu §&'ki Avrupaya ve Ya- Hazır bulunan çocuklar kahkaha- 4 - Mektep alflkalarını kuvvcUen 
.ırı ~kadar .:enif bir sabada yı kopardılar. Bu cevabı goyet tu· dlrmck, Şimdiki Bulgar arazisi vak tile 
Yaai temaslarda buhnunuıtur· baf bulmuşlardı. Kendi knnaııtlerlnco 5 - Topluluk hareketi ve birlik TTBkyanın bir parçası idi. Bura- [Dün B. Artbur'un Romanya 
İ ~ilikle Lond'8daki ııö"'!· çllrllk dişi olan dO'hBI dlf<ly< ...... IUyaUanm kurmak, Y• bqind yüz ydda laliv]u ye<· haklnndaki mlihlm heyanabm 
Crtni bitirip aynldıktan bir hattA çurtlmeden ''e fena tstldaUarı 6 - Analar ve babalrla meşgul leştılcr. Fakat az sonra, Fin ırkı· nctrebniftik. Yağ meselesine 

llç &'Ün şonra Mr. Roosevclt'in keşfetmek için vakit vakit dişÇlyc olmak ve kendılrlnde klUbUn gaye- nn mensup bir kabile, Bul~arlar da' •. 1 d'ği "zl • .n•- k ,,.......,dır leri hakkında alAka uyandırmak... _,__ · . 1 ı·-..ı "' ır soy e 
1 6

0 eri imzası al-ı oıümessili Mr. Hopkins de ı:ı•w"e 14"U•• • c.ıuıerıyetı s avıar teşkil eden bir !ı~da bir makale diye bUim 
, .. 111e?1'•ı..-ya hareket etti ve Lon- Fakat bir kaç ay evvel ayni sual Zamanı iyl kullanmak için neler krallık kurdular. r•-aıl~ctte ka· 

U h 
ıld "" h k ~ .. , ıçm Y :unasını rica ettik. Kari· 

~an Lizbona geçti, oradan kendilerine sorulsaydı hlc; ş P e ylap kıblı n kında bir fikir sahibi lan Bulgarlar, yavaı yavaş lslav· len .. "miz birinci aınıf bir "-el"ı 
>'Yare ı"le Am-...:.ı··ya ...itti. yok ki, misafir çocuğUn verd ğı ce- o ma sterseniz busUn saat altıyı la""•lar 186 ..ıı d K I B eh ...... er-- •· . ~~ • 'T e, ra or;• hr"ı•. mut au•cm bu y -'!.'--

& • __ ..ı 1 A" aynen tekrar edeceklerdi kırk ....,. ,.,.,.e Ankarft rad"osunu a· ~ w k b ... " ""' nzısını WtUUS ""rnerikanın .&..OQUra :i e tenıaı· v...,ı · W'-'t .,~,. .. ., tıy,anııgı il' ul etti ve halefı' S"-e. ·ı ku --•..J-
devam ed..k<n, ayni sün· Bu '°" b" k,. ay 1<1ndo bohçcli "n"' O'"da Bahçdl Evltt Çocuk ç.ok ... '• 

0 

Y•=wnl1<.] 
•de, dôğer bir ,.,an-ıı;, Al- ovı.r ça<ukı .... nm zlhnlyotındo mll- k!Ubllnlln ,.,. ko .... u ilk tomslllnl • ~n .kt s· yanm >""'•ılak . bir i~ Düny run en tarmunı, ıısk-ui 
y Donovan da, Balkan,.,..,.. hlm W ınıa!Ap olmuştu<. "'kldon ""oktk. Bu nevi çal•şma Tli•klyo· ."" '· uneon. mom ekcbn ôm•· müı<lb.., .. Jann ,..,,Jann• gözden 

d lı d ! 
rıle menul olacak yerde mı'lletı' C"er-ırıvıorum H ' d .,, . 

•tlerlnô hirer hôttr aezdô ve vııouuann• hiç dUşQnm"• balan8', ' k o aol..,ak )"BP•hY"•· Bl.clim· '!"hl • ' ,. , _.., e "" 18'8• 
'· R°"""'elt'ôn ph•i mektup· o..-c..-hml•· Bunu dU,Unmoği bUyilk· to iki tonla a6yloniyo•. iki "'" ota· aı •'*"8ya, cenkten •ene• kog. im. IO)'Yanolod, tanklan, ı.akııö.-
•• devlet reU!erin• v..-dô. Bu ı .. ın vazlf"'1 '"Ya'""''· Halbuki vll· •ak lokra• «llllym-. Muallim '"""' ~a!a a..ketU. Millet kavvadan, le'" kamyonlan a••omda mikdo• 

Ümes>DI« W .. hônoton'a dÖ• =l baimru mml.,lndo hltbi• IMOn V.nllğl l1areUorlo tonları ld"o 001- ~?guJ?"adan ba,ka bÔ• O•Y dü- ha!unuodan. •ifrat halmmndan 
·p ,

8

porlann• cümhu.....,Wne b"ka birin< ..,ilik <domo~ mrk .. yor, Böyl<CC do kulak l"blyo <dil· tunmuyo•. bqka h;, ,.yle mOf·· mukayosolo. ••'- Fakat h.,..; 
ikleri sırada M •• wi!lkle'nin sin ...... vilcudu hokkmda m'5Ull· miı oıuyo•. >!•şhu• Uslat Ka'1 ""'"' aul olmulf•ndu. Çok •«mo•1' ~ müb. m bfr n.ıo..,.. bosaplan 

e gide<eğü:e dair olan bahe· yet duyması. kondl yğlık a"""aY•· ~<"<•n giln, golmlj. 8"z korosunu momlokeı B;..n, ômp••ato.Juğu· hariç buak"""' Motöd.,; yağla· 
a!ıycnuz. ,ını iyi k•ll~abllmul ı>umdu. dlnlan~tl,. Eldo oouon "'"'"'' pok nun ~uruiuna düotü. m'fa m.ı..u. yağ rn<Se!esi ••• 
Halu"Ianlad>r ki, M•- Roo.e, 1 Çoould8'ın klllbllniln on bUylik biz· J.>i bulmllf, çaıı,.,.tar• t<brlk ot· •• ~~ va~1Yct ikö )'Üz y.I kad•• lok bolu'°"' bu oözllmo boDd 
lt, Amerikanın ~vnıpa barbİ· 1 meU azasına bu kanaati verml~ ol· nliştlr. eur u. Nihayet Bulgarlar, 1 196 de giilccckııiniz, harbin büyük 
fau.ı• bitaraf kalanuyacai>m, '"ak;,,. Klllp. gtinUUU dokto•lar ••· Mu"1kl a!A.kala.,, zamam ıyi kul· f•d Jean •e Pôorre A on ta>&• d.~~lan •••,.nıda bu yağ ;,ı gö· 
harbi demokrasilerin lehine 

1 

sıt.aslle mahallenin her çocuğUnu mu· lanmn meselesinde çok yer tutuyor. 1ın an kurıtanldı. Bu hanedan, zunuze onuncu derecede bir me-
lamak • • Am ay<don .,.ınyo•. Boy. mkloC s•ğtl• Kompatllö• Adnan,., .,..kldon mual· lS7 .. ye_bda, .Timovada oalta- oelc g<bö gö.ünec<'k ••• 

n=d.~ıerind!"' ıeld~i gon~Uğt, g<da, ,aı,şmağa tahanımDI ilm ikon aanato bağblğ> "bobıto k~ naı ."'.ndu ." ~~Ji hudutlan E,ıe F8'<at bu ı...p eğer mo!tö.la 
. • · ,.ibl bakımlardan her biri hakkında scrvıı.tuvarn talebe diye giren ve kom denızı sahıller.ın. e •. «ad .. ar ula~tırdı. vasıtalar ara mda bir çarpı""""a 

dar -A•ı-·'an icap etbjuu " Fak t 14 1 · _L ...... \'<M t
11

'°" muntazam bir fi" tutuyor. pozisyona çalışan Kemal 11erlcl, ço- a • uncu yuz yı da O · ıs.e tmıo'tÖl'l'eri işler V'C :vi çni~-ır 
Ylerken bu muaveneti yalnız T m 1 1 S 1 b h ıd ..., ~ . ' . • Kendini tanı sıhalte sanarak sağ· cukların musiki terbiyesi ile meşgul an 1 arın, ırp arın taarTuzuna ır ~1. c. tutnıryıı yanyen yağla-

tereye inhiaar ettımıemlft ' !ık scrmnycslnl çabuk çabuk tüketen oluyor. uğradı •. parçalandı ~e nihayet 011. rm bnıncı derecede ehemmiyeti 
dıınm, Fafİll taarruzun& u~· bı·r kısım rocuJdann vücudundaki Kltlpte, lkl temsil kolu vardır. BU· manlı ım. P ratorlugunun idaresi· olduğunu kabul etmek icıı:p eder. 

bütün memleketlere tepnl· " n t f · w ı . 
8

. '""' ıslidal•n bu •u•oll< n><ydana y1lklorln kolunda 37. kll<llklo.Oo k<•k e go9 ' Y< yag """'""'n molÖ• çabuk 
esas olarak kabul etmiıti. •· çıkmış, ihtara ıuzum kalmadan biZ· yavru çalışıyor. 18 .inci yüz yılın sonlarına doğ. boz~luT, s~ atk &r:ı.za verir, gü-

enaJeyh, demoJauilere ~~r- zat kendileri tedbir almışlardır. Beden terbıycsne ait !aallyeUerl, ru Paı.si ve Sofroni gibi vatan ac· venı)mcz bır hnle gelir. Hd'e ırarp 
1lll kanununun fÜntUIÜ dabihn· tşte Necdet. .. Bisiklete çok merakı Gazi EnstıtüsUndcn Necmettin Hır· v~rler, Bulgar milli hissiyatını ye. ve çamurlu arazide biiıJ4bütün ta· 
;. lngiltere ile beraber Yuna· var. üc; ayda ikl bin kilometre yol şan iş edinmiştir. Çocuk klUbU, ens· niclcn canlnndırmağa, Bulgar bir· katıtan 1kesilir. 
latan ve Çin de bulunmaktadır. gitmiş. Böyle de devam edip gide· tıtilde bir nevi seminer diye kulla· liğini yeniden tesis etmeğe çalış· Eğer mücadele eden taraRar-
. Bu cihetle, Mr. Willkie'nin cek. çUnkU sıhhatı açıktan ac;ıta nılacaktır. tı!ar· Buna, din~ ve edebi bir fe· d n · iei de normal vasıflarda 
""!• yap cağ> tema•Ianl•, A· -am•I• fakat doktor mu•>"''" Mah•ll• o·taklarından !Jyruı Sona· kol v_onneye ug• ... ıl••· Holbukô yağlama ynğ!Mına bip o"8,odo 
trikanm, yardımı ile beraber, neticesinde şu kanaate \'arıyor: lıı (EVC:e J'mnastlk) adlı cserl ço- katolıklcr, büyük bir kütle halin- orta.ya yağ m~elcsi diye bir da-
·~~ eden demokrasilere göster- _ zayıf. kansız, knlbl yorgun... cuk klObUnl!n ilk neşriyatı arasında de toplanmaya muvaffak oldular. va çı1trn 2JC:lı. 
1i'i alaka görülüyor vo dünya Bunun Uzerine ne yaptığını Ncc· ı;:ıkacaktı:. Lakin bütün gayretlerine rağ· F at arııd k tiycn müsa,vnt 
a&etinde harbin ideali üaerin· det bana şöylece anlattı: ÇocUk ldilbU bir caz kurmağa me- trı.en galebeyi ortodokelar ~azan· ydktur. Gc.rck Ruımen ~e gerek 
. ~l~uiu .,ı.ı, ,.Ü ı.ı.a..ıe de Muayenenin notıc.,,,ınt duyar. ••k otml!tl•. ~""ukl" hun• d6't •i· d '· 18 70 do, BuJg., k;Jb.,.;. mü•· Rua petrollui iyi yağ yapmıya 

buJunabileceii ,nVd•na - k dl kendime karar ver· le sarılmışlardır. Bunun mnsra!sızca ta.kil bir cemaat halinde te§ekkiil mahsıo vaaıR rdan mahnıt-miur. 
Yor. d'.ıymıı.z ke~·m blsiltlct merakından yapmak için tilrlU tUrlU buluşları etti ve bıı~na da bir ebarh "e· İyi yağ için lizımgelcn vasıflar 

O TEKİN dım ki. a ı d ·rc1· • 1 A ik Vahdet G L daha kı}T11etlidlr. Derhal bisikleti o- ''ar ır. 
1 

tı ı. Yb~1nrz.d • mer .an ıpcıtro~-l'erinde 
1 A Yor! 

0 

bk okonloon aldnn. Dlğor bl' .,,.,..kan. Çocuk klUbU· 18 7 5 de Bu]ga,J8 , O,,,,anh ~un uau gibi mak.ad a •YI<''" 
r-ırpa Kahvesı· kuttu~tl ·~de güzel ı;-UZel tongo· nün aylık bır gazetesini çıkam1ak· hükumetine kar§• kıyam etti, bu Yai imalatına mahsu~ uB:uller ve BOŞ v :"kendimi cğlendirıyorum. tır Bu gaz:P.tede mektep hlkAyelerl. müc:ıdelc, 1877 Türk - Rus mu· tesisat da ~meriknda ileri git· 

• ı• ? ıar çaıııre. k t Taray. çocukların • • h!nazlıktara alt samimi itiraflar, harcbe&ine kadar sürdü. Bulga- m T. lllJ çiyoruz • l)Okl':u!::" ,.: kUlaklarm• mu.Y .. >orlkatll•I"· ıçtımal "''""'"' dal• ,;,ıana gfren RU>I••. Y"Hlonlon Bugiin lnııiJte«. Ame>ôkadan bOğBZ. irmlştir. Bir çocukta kulak kUı.Uk anketler bulunacaktır. Çocuk mürekkep milli taburlar teşkil et• yağ çdtebiliyıor. Abnan~a çeke-
- - neden ~eç bir hastalık bulmuştur. ıar ı,lmdıde!l meslten meselesi hak· tiler. Şıka boğazındaki kanlı mu· ~or. Bunun ne demek olıduğu-

lôQ zarı yıyen ak ..... .-ıntı yok. kı.,da bir anket hazırlamıya ba'la· hnre'be bunlarla vukua .-1x:1· nıu ani tm iç.in arada!k' f 
o Kuruşa Satılan Halbuki ortada ın ....... .,. 1 d .. - ı. k b k l 6lI ar· ı, hl tarl<ınd• oımadan •&#" ""' a• "· • 3 Mo.ı 1878 do imzalanan a • a moz: "'a Ço<uk, o ....... , Oo•h•I Bahçeli "I" mulıltlndo moskon <Ayaotefonoo muabode ;, b .. ük S.r ın..,_,. veya otoon hiJd Vrulmuş Kahve oıınok tehlikesine ma klilP s~yes!nde meselesi umumi alA.ka uyandıran bir bir Bulgar' tan kuruyordu k~~ Ame ay ğı kullanıyor: o b e 

("\ tod vf alim& ahMl'i• 1 dl 1 U• L • '- .. noz U• yek . d k Ol k a k tuJınuştur. mese e r. dutları Tuna ile Karadeniz ara· nu gtn u~ )'\iZ ikilomeıtne yol gİt· 
I r e ara sa""'lıktan ur B h 11 E Koop -tıtı or .. klft- d k' . . ..... . d' t"' .... ten d w• • "'.. d·ter bir çocuğUn ıı c;c v e. 0 .... ... •• •ın n ı arazıyı ıntıva e ty<>rdu ,..., sonra egl§tııtmeniz müna-

lJgQ 200 K DokUZ yaşında .' mil yıkanır· apartmanlarda oturan za.\•allılara Fakat, Berlin muatıcdesi ile b~ dp olur. Bunu ynpmazeamz mo· 

.'~unun ncıtic~i ne oluyor, bilir 
mısın::z) Alman mıo!öıiü va a. 
Jan~ın yüzde altmışı ıbir diızıyc. 
tamır halindedir. Ancak yijzdc 
kıı<kını k~Uanm k mumk\indür. 
D~ek lı mevcut artlar altında 
n"-n · · • ". 1 11ı yapmak çin Almanların 
ikı mı li motöıiü tcdhizata ihtı· 
ynçlnrı. o'duğu gibi. yüzıde a tmı· 
§1 taınır etl:nck i · pct. çok emek 
v~ zahmete ıh.'tiyaç soE:terir ve 
gun geçıtrkçt' motörJü kı~anın ha
re ·et '< biJ~etİni Ve ver.İm ni 
zultır. 

A:> nİ zıımanıd Jngıliz molörlü 
va:ıı~ laz:,ına ni betle i.ıç 11·1 altı 
ınislı yag ve ç.ok fazıla ) cdck par
çn tasımak medburiyet,j de Al· 
m~ın kıtasmm aleyhinde netice 
verir. 

Te...lm.. harbinde Almanyanın 
" Amenkan kaynakllıınndan istifa· 

de ed.c~ernes?ıin ve lnsilteren n 
~.mesm n nl"tı<:e i yalnız bu yağ 
ış.ıne kalmaz. AskCTi imnlüt için 

i hır tu~ hususi çclikqere ve bir 

Bir düziye lx>zulan Alman tn1krm ımal:ıt mnkincl'crinc ve 
motaşilclet kollanndan biri aletlere iht.iynç vardır ki bun! r 

Yazan: 
Artbar Bili 

kiınlrlt et.mi~ olunsunuz. 
• Ayni mı ks t içın RU'men ya· 
gını h'Cr beş yıÜz a.1Iomc.tredcn 
sonra değı~irmiye mecbursunuz 1 

Bir tra~r:e, tanka '\'eya yı:ınm 
tnnka Amer&an yağı koyduktan 
B<?nra ıı tmı!I at ç~ ırlkbili.rsi
na. Rumen Y ğı ılc • .z.ami on sa-

yainız Amerlknd çıkar. Alman· 
~ bu mıı~inderin ycnCuini ge· 
tırcmcz, cskıilerinc yodd.: bula· 
mn~ v~ Amertk~ a mahsus çelık 
ncvı!lcrmıdcn tamami!ıc ah 
d~ m ru~ 

8':. çelik mesel~ inin ne demek 
o~du~nu , l\irkiyıede &!'kav tör 
ma'kindermde Aılannn ve Amcrı 
kan .ç':tk. h11l tlarını kullannnfor 
pek ryı hılir. İki nıcvi hnl tın ccı 
k~biltycti kiığıt ürtünde bırbiri· 
nm. ny.nidır. Fakat sıra ., göıım.iye 
gelınce Arrman halatı derhal ko 
par, Amerrkan hal\lltı uzun müd· 
det dayanır. 

,Bunıdtın ıbn~o Rumen yağı Almnn sınai kudr~tini ırA:iıı 
~~.lanaca:k olursanız motörü da- etmek ~İmsenin hatınnd n gcçe
na d kdtatli bir şekılde tem.ilcmi. n~cz. Fakat Amıcrıknya n' betle 
ye mcoburaunuz. Bir askeri ha· ~lr takını noktulard gerı kaldı
rckct esna tnda obu zaman ve gm~ ~u ha~ t meselesi en ııç~k bir 

d
atte bir yağı değıştirmck lazım

ır. 

mal
"'emc ıs' fl delddır. [ .... ~r Alman........ Am ., ... ra arın n d k h l .. ~ ..... crır~o 

ld 
• ne eme ti _jı_ 

o ugunu nnfatmak için uzun 'za an an mv~nvernetinde çelik 
hat h cet yo!ttur. ı - hulat yopırbilseydi c bette yapar· 

Buııd.ı0 n bat'kn "-'Cl;lam t·-'iba- ?1
• I?emck ki yapııımıYor. Butun 

t l d ., ., ~· :nnalat safıatarındo. buna benzer 
ını .t .. ·ı c en yağ soğutma rad- gerilikter vardır. 
y~ru, suzgoç ve yağın tazy-.:k4e Bugün harp ba'kım·- ..ıan Ame. 
~t d<-Vernn ctm · h W1'Q I b esınc mn us tu· ~n kocaman bir fa'br'ka hnlmdc. 
U!ll! a: Alman motö'' "'lu· vftsıt~la· dı B f-L d d ' .. .. r. u aor ·anın emof.:rnsi içın 
~ n fen. yn~ılmı trr. Bu fena· çalı~Mım, yalnız d>ir miktar 

dddkı yngıların fcnahğı ile ?1.csclea.i 683-'tınfor 1d nır. J,.in 
b~rlcşınce A1man motörleri aley· rrd k ı .. 
h.i:nc büyük bit fat1k ha·ı' eder. 191. e t. a~ı üstünfük fımili: 1) ı 

" 1 yag gibı, ryıi çelik gibi, bir takun • n uruştur zar•••• do!ikl" ;,•;<:~ k:.~tma va· """ bahçcll ov davamn> bl• mbyo- yederin •büyük bô• k>mu Tü.K;. töriin~ün öm•ün.den ve rnunta· 
i~~8<1a kahV< yoklu•. Ku•ıo kah· ken ,u kaçmam• ç Lonlnh olun· n" gn,....UI• müdafaa otm!ye •=· yeye ôade olundu. Bu .U•etle Bal· zam "'" hbil;yctônden feda. 

'> 1 o"'"""' kalıv.:oll" kahvo al· zellnli pamuk t•k•m8" d"I••· kanla"n ıimaUnde. bü,.ük dov-
- n.leder gibi, bin b~rd f I 

Osmanlı ve Avuşturya hük" ı takatte .. en. az n 
leri ile buna şiddetle muarıuzmbct· ı l~~lırlı~f memleketlerinin i ikin· Aqmanya~~!3'~~c .nwtorlder~ gı~ı ' >o:'n nou,acaal OOontore •K•h- muştu•· b und• çocuklm •. kondl gazotdorlndon letlodn .,za•Ho aoç;Jen bi, P"n' 

t.ı.,,~., covabmı •"""okt«lh'I"· ı< y8"nda bir çocuğ•;.,:: .,.,.. bofk• ayda bi• dola (Valan) da bl• ıualından..ıa,. ol~n•n b;, P'"''· 
ltıcıa h Şehrin muhtelif mıntakala· inhiraf bulunmuş. çocuk kl rdaki sayfa ayınnağı teklif ettim. Memnu- lik oldu. CC1'1uptakı Rumelü Şarki 1 R 

U· ını ı ana knrn rc1·ı ıç ) n,p mn ıgı bıı 
unan usya arasında ihtilaf k r ve 1 er. takım mamU'lut Al 1 çı • ~üıic' A d 

1 
man Hın ka tı. b ıye ve vrupa evletleri çak olnraı. lbitc texl _:ı_ d • lttıo alla kuru kahve namı altın· Uya.t olmuştur. Diğer çocu ~ dnvl nlyeUe kabul etWer. Yakında bu !ik· v.ilayeti de bu proen&I~ idareeıne 

au Yll kah· mUzmin bademcik UUhapıarı e rtn tatbikine geçcccğ!Z. verildi. 
sattı z seksen kuruştan ~ı maktadır. aıtmn. alınmıştır. d kal KlUbUn diğer meraka. değer raau- 1878 de Tırnovada toplanan 
l'aaacı ı Uc t bakımı ne c • nki da • • ' ı-1

-- d ta n kcndllerUe görtıştU.,~mllJ: ş yalnız v u ıuna yeUeri var. Bunu yarı yazı an· mlllı meclış, A awan r de Bat-
a l<ıın tüccarlar yUz seksen ku· mamıştır. Gıda meselesi d~l ;~ınek Jatmıya devam edeceğim. tenbcrg'i intihap etti. 
a:uradn, burruıa' tanınmamış fir· girmiştir. lşt!hasızlık iddlas e kların Ahmet Emin YALMAN Bilahara davet olunan Rus za-
"~ ı'."""•ndan ntııan kabvol"ln y<mlyon, anndorlnl ıız:,::. Ken· - hôıled, Bulg•• o<du>unu tc,kil •I· 
it Ol abuğu, nohut ve arpa ile ka· birdenbire işUhnlarl ~~ çocuktara r . . T . . ti. ittihat taraftar~~nmn, 1685 ~ c!utunu söylemektedırler. dl yaşlarındaki . (jU ; gelmiştir· Lastıklerın 8YZll ne de1i Filibc kıyamı uzerine Rume. 

rcı~~lların iddiasına "'Ör" bu kahve- benzemek gayretı heps ne dl 8 1 d lii Şarki ile Bulgari5tan birleşti ve t~ noh C> "' Ankaranın t'n fyi bir diŞÇfSI, Ş a~ an 1 ~Duloar vatani) kurulmuıo oldu 
"ili' b ut ve arpn miktarı yUzde ~ M a T c;v ., ... Q eş tah muayenesini üzerine almıştır. u • 1685 de, Sırp kralı Milan Bu·!· 
ı.ı~ dU mln edilebilir. Karı~ık tcsadUf c- ?t{omleketlmlzc hariçten getirilen ı.., la Ollnuı,,.k "'" kahvo w·ya· yon• P"..,zd"· Anmya d • .,;,. na h•'1' ;Jön ctd. Fakat "'-•ı ~'•n<on satın obnm>yan bU dtli"• klUP azam yan ttcdoU• dl< b~; ınstiJd•rln takSunlno dün başlanmuı· mağlôp oldu. p,.n, Alek.and, 

~1"4, • •tıo kah•clortn l!Anl8'' il· vi oıun"'· B• muayone """'"n: du "'· ;,ı;(a ottL Sıamboulol, Monıkou· 
"il "e Ya rocuğun dişindeki ç~util~~ıv öcuUl Dl~cr taraftan Ankaraya gelmiş rof ve Karavelof Danimarka 
., lltıUn- Jlıştırııması icap eden ,. . ek derecede ılcrled'b S r • " ti . d \T' ld d uıl'I. ... ı da ..,

01 
•. zehlrhYCC . iki d olan 5000 lA.s k furune hizmet· pre.ıslerın en .va emar c Da. 

ı. e.tr ta " t~ur. il tısemınln be e "'•k iJu '>!tan çiy kahvonln gı.u mUş, ""'vl o aop • ıntndo k•ll••dmak """' ,., .. ,,u .. noma.k., ;,,nhap ettik•. Fakat 
~~~ .. v!'"" kuruşa sabld>ğı halde 61 ... lln bn~ ~=~lu;;.,dakto~• z .. ,. tak•lm odil<CekU.. Vol<AloUor hl• P«n" bu ~oklifdi redd v5~ yerinı 
., ı nln yUz seksen kuru"" Ankara oe;-·- h k UıtiYa.Ç listesi hazırlamaktadırlar. prens Ferdman e ak Lo-
' ş r- JdübUn yarattığı nı ar· I · · · k · ( 188 7) • tttıı ..... urada burada satılnn kah· kfıi Tahir. il t fahri Her veka.letin ihtiyacına göre, lflsUk burg a ter ettı. . 
•""- •"llhl •ke gcl1111Ş. kl p e · o;ı_ b .. · ·•- f ""ltlt•-~ f1t olduğunu açıkça gÖS· şısında ŞC'I: h talıklnnna verııcccktlr. Bu mtmıı ı musaıt 11.artıı ıyan 

""'lllr. ,.azıfc aırnıştır. Kadın as 

Bun b" "k h ~L unl\ ımuh 1 f t .. t d' ı . d n11111. e eme· 
• ~I· uyu. la ~u.at ve siya- Prens F ·d. a ed ek 1 sos ermÇc ı. ?'1c~enn e. bu ma.mu!:ıtın kir ve 
ı partı er t kıp ettı, Stambou-lof er ınan . ra veya < ar> ıare aW"etılc 1n.,.i,ı:-ı . . 

L ".':ki!"- et' h ı·n unvamle ... ı. ·· b • d o ı.ucnn cmrtne m.ı um ı, mu n ıncrc karşı şid· ladı. ...."anat surmeye aş· ama e Lutu!mnsındadır. 
detle harekete mecbur oldu 1895 Almanlar bu ;;...;:nlü'w.. • 

d b
. k • • . · Ç ıı_ • uoı.ıu &un ma· 

e ırçıo euyası katıller vukulbul- , ~r virinci Ferclınand, umumi nas.mı çok iyi bildikJeri için kısa 
~u: Sta~b~ul?f"da, bir sene evvd ~n!"Otn sonunda, 4 ilkteşrin 1918 harp dıyc tel;,, edip duruyorlar. 
~tf': edıp ıktidP.r mevkiindcn çc· c, otuz ıse:ıe Sllltarutt n sonrn ~ :z mcvsinundt", miıa.cmml'l 

dk~~ml§ o!roosına rağmen öldürül- çekilmeye medbur oldu. Saltana· Yl?ll rda, nrnkavemet azim ve tm· 
u tı, oğlu prens Borı·se hır ktı. kanı d h . n an ma ruın bir duNnanu 

Halefi Stoilof. Rusya ile yakın. b Kral üçüncu Borıs, 1930 da karşı cWe t'dilen yıldııım ·harbi 
hk hmulc ~otimıcye çalıştı. Bunn nlya kralı üçunci.ı Vtl:tor Ema- Almnn!nrın 'ken:dderini aldatmış 
prens f'erdınanddn taraftar idi. 1noel~n kızı Marı de Savoie ıle ev· karaıda bulunan! rı mu~a'ldkat b.' 
B.u ,cı>~le oğl~nu, ortodoks ayi- endı, za~an için yıldıırmı9tır. ır 
nı vechıle vaftı.z ettirdi. Nıhayet, d" Bulgaristanın ırndiyc kadar 1!1c baekın şdclinıcle lmanlara 
Ruaynnın muvafakati ile prens unyıı ı ı·r k ilk ~Uk muvnffakıvet' t · 

F rd 
d 189 7 b' r ltı a ın ııns.maması • ı emın 

e ınon , de bütün büyük ttııraflı w h f ' eden motörıhi lkr~nl r, neticede 
devletler taraf(ndnn tanıldı. K 1 "'! g.~nı .. mu :'. nza et;mesi, A1man bezime.tinin a ıl s-'L .. ;L. • 

iSTiKLAL r~ Uç uncu Borıs in, partilerin ~--'· ·ı cd C!kJ • .. oocuını 
. tcsırınc kııpılmı)arnk • k'I• b' tql'ı ec erdır. Ç\in!.ü fena 

Faktıt, preıı$hk hula <tam hür- siya et takip t . _ı a 
1• 1un~ ır :>nğ ve bazı ım lzcmderd·-'-' ı_ 

. et l'k d •'ld' b c mcsınoen ı crı gel· f "CKt llOtt· 
ny e:t Fmard' egdı ı. u'.!_un için, 1 rni ir. d~~. Hy_a.. ~~ kalite bc.ırı! rı bir 
prens e rnan ve ıgA§-VckH uzrye ıçın ıçın kemirmektedir 

Fuat SAMiH BİLL ARTHUR . 



OKUYUCU----~ 
MEKTUPLAR/ 

(Yassah) ın Canlı Örneklerinden Biri 
Ga7.ctcııizdr. Xiznınetttn Xn:dfin 

(l'ussah) l ozısını okudum. Tiirk 
luılırnnııınlığının tıaklki tıır mi
salini kşkll eden bu ya1.ı üı:erlrn
dc ıwk hii) lik tesirler yapını~ ve 
\'o•·ukluğuııı•h> l:ıaşımıları ~~en bir 
\akayı hatırlamama ,.,ehcp ol

nıu-;;tur. Hu 'aka (l'assah) adlı 

kıymelJI yuıı)n bir örnrk t~kll 
ettiği l~ln anlatmak ı;urctııe kıy

metli \aktlnlzi işgal etmekten ken
dimi mcnııdemedlııı. Bu h dlsc.)i "i
ze hikü) c edebilmek için mü"lUl

deni7Je cnela kendimden bnhSt.."
de,)bn: 

ilen Erz.uruıll(ln doğmuş hakiki 
hir Tiırklım, babam Sarıkamış har 
hinde diişnmn kur ununa değil, ta-

:t hi:ıtlrı lrnHctine mağltfııı olarnk 
karlar nltınıla kulan bir a..'lkcrdl. 
Bunlardan litiirh ben de şerefli 

lılr a..,ker olıırnk yalnız dü.-:mnna 
değil, tnbi::ıte hile göğüs gcr.nıck 

istemiştim. Bu p;ehcple Erzincan 
nskrrı ııırJttcblne )a:ı.ılmıştmı. !127 

ı;cneslndcı mektebin 7 inci smıfın
da 'e 18 yaşında idim. O 1:aman 
'7 ln.-1 ınıftakl talebo de kampa 
gondcrillyordu. t~rzJm·ım O\asmı 

kuşatan dnjtlarıla Dersim dağları
nın etejtlnde kampımız. kurulnıll':'

tu. Kamııııı iklnrl gecesi nobet ı

n:ı ı h.ırw gelmişti. ı\rkada.~arr-

111111 an:ısında l"n kli~·iık 'e en 7a

) Jf ta henıllm. Omuwmdaki tiifek 
köprüclık kemiğimi acıtryor. yu
rürken <llpçlAfn ayaklarıma dolaş
ınımıası için gayret ımrfediyor

duın. Dah:ı çA•k kiiçukken ayağı
mı ısırdığı için yalnız. köpekten 
korkardım. l'anmnzdaki köpek, 

Adliy ede: 

Satie Davası 13 
Marta Bırakıldı 

Temyiz h<'yeti umumıycsindcn nak ı 
zen gelen Satie davasına dün sabahı 
ağır ceza mahkemesinde bakılmış, 

maznun vekilleri temyiz heyeti umu- 1 

mıyesinin kararına lttiba edilmesi 
haklnndn müdafaalarını yapmışlar

dır. 

Maznun vekillerinden Sadi Rıza, 
heyeti Mkınıenln değişmesi dolayısi-

bliyUk çoban koııcklerl üzerime 
satılırmış oldukları halde nöbet 
ın:ıhıılliııl tc.rketmc.ıııl')1inı. Bir ge
ı•c de eşkıyanın kanlı \'akıılarına 

ı:;nlıne olan kaınııın arkasındaki ıs
sız bir \'Ddiıle nöbet beklemişthıı. 
Bir ôğlc \ııktl, beni şehirden ge
len \c kamııın tam ortnsrndaıı ge
~eıı ~olun lbtüne nvbete diktiler. 
Arkada.!Im ,·azUeslnJ de\ir \e tes
lim etti. \"nzlfcm bumdan oobet
('I onbaşı ırun izini olmadan hiç
bir ldınsc~1 geçlm1cmekti. Omu
:ı:umu bir tarafa eğen \'C sızlatan 

tfıfeğln altında dimdik dunnaga 
~alışırken 01.ıı.lttan bir tnt. bulutu 
bana doğru gittikçe yaklaşıyordu. 
Hunlar, atları, nnıbaları, toplıırı 

\C ha.o:lanııda kumandanı da oldu
ğu halde tam bir alaydı. Ben ('1-

lız 'lkudunıln o he)·hetln yanın· 
da belki de gürünnıuyordum. Der
hal yolun ortasına fırladrm. A

yakJarınıı iki tnrııfo 111:.arak (Ya
sak) flr.dtın. Onlar dinlemediler. 
Bira7. d:ıha ilerlerlerbc atlann ayak 
l:ırı altınd:ı. e,Jıcc:·ektfm. Ben ı -
rarla tekrar (l°R.-"Rk, onbaşıya ha
ber \ereyim onra) dedim. :Sa.sıl-

83 kumu.ııd ıı lnı·e sesimi işitmiş
ti. Kot•a nla)a (Dur:) kumanda
ı;ını ,·r.rdl \"ıı urkn~ına dönerek 
memnun hlr çehrı• ile (Gördiiniiz 
mii, kiiçıik askeri? Bizi bile ge
çimıedi) dedi. ?\ilıay·ct kamp ku-

mandanından izin alın•lı . IO daki
ka teahhurılan l>(mrn a lay t"krar 
l oluna devam et.ti, ~n de vaıifc
ml yaıınuş oldum. 

Cemol Yergök 

BIJLllACA 

le Salıc hfldiscsınin geçırdığl safa- ı "' 
1/ 

batı ~ından sonuna kadar tekrar 
cttıktcn sonra ittiba karan verilme- 1 "oldan :sağu l - Ruha ve itikada 

. d· lr ohın şeyler 2 - Hureti Ade-
sı talebındc bulunmuştur. 1 1 & 11 d bl 1 Ba'" 3 m n o6 u ann an r - ıı.ış -

Dıf;cr maznun vcklllerl de Sadı Rı- H ~- ••. k A A k 
Ud f i t k t au.:şı.s .... nın ~r czı .,. nma -

zanın m a aasına aynen ş ıra c - Büyük vUA et 5 - Kafes ibi ör-"; 
tıklcrınl bıldırmlşlcrdır. Y g .. " .. 

Mahkeme ittıba veya ademi ıU.i- • Sual edatı • Akılsız 6 - Hıcır • 
. Zeki 7 - Yerini bulma - N<ıta 8 -ba hakkında tetkikat yapmak ve bır 

karar vermek Uzcrc 13 mart 19'11 
perşombc @nU saat ona bırakılmış-
tır. 

BUGONKO PROGRAM 

8,00 Program 8,03 Ajans tıabcr

tcrı 8.18 Hafı! Parçalar (I'l.) 8.45 
9 00 Ev Kadını - Yemek Listesi 

Bulunan - Bir nevi sigara 9 - So
mına {E) iltl.vceile basit • Dahi • Ta
!hnrri eder 10 - İdrarın kana karış-
musı 11 Eski bir Türk hakanı 

\'uknrıdnn Aşa~ıya: ı - Hayata 
aıt - Ziynet 2 Bir Fransız mi.is
teml<'kcsi 3 - İbadet «:kn - Bahti
yarlık 4 - Cenubi ı.~ransada güzel 
btr şehir - Yok mAnluıına - Nota 
5 - Göz rengi - Nida 6 - Kaba bir 
nıda - Hayvan 7 Lutuf 8 - Vah-
şi - Erkek ısmi O Eksilenkır 10 -
Nida - Nida - En iyi 11 - Erkek 
ismi - Su oluğu 

12.30 Program 12,33 TUrkçc pltl.klar D NKli BUJ.MAOANIN HALLİ 
12 50 Ajans Habcrlerı 13.05 Türkçe 
Plfıklar programının devamı. 13,20 
14,00 Karışık program (Pi.) 18.00 
Program 18,03 Cazband (Pi.) !8,30 
Konuşma 18,45 Mlizık Çiftçinin saati 
Koy Sazı 19 00 Piano Resitali 19.30 
Ajans Haberleri HlAfı Radyo Fasıl 

Heyeti 20.15 Radyo Gazetesi 20.45 
Radyo KUmC' Hcyeiı - Kla..cıık Pro
gram 21.30 Konuşma 21 45 Radyo 
8alon Orkestrası 22.30 Ajans Haber
leri 22.45 Hadyo Salon Orkestrası 

Programının Devamı 23,00 Cazbant 

"old:ın ::-.a~: 1 - Haydarpa~a.. 2 -
Akait - Arada 3 - Banka - Yakın 

4 - Erik - Ama 5 - Kaptan 6 -
it - Tırnaklı 7 - Şık - Satına 8 -
Tren - Fikir O - Atlas - Köpek 
10 - Nil - Ayar - Ne 11 - Reaya 
- Ses 

IPI.) 23.25 23.::0 KapanL'j 

l'ukımitan Aşağıya: l - Haheşls· 

tan 2 - Akar - Tırtır 3 - Yanık • 
Kelle 4 Dikkat • Na 5 - Ata -
Pis - Say 6 - Etraf - Ya 7 - Pay 
- Antika 8 - Ara • Ncımkör 9 -
Şaka - Kalp 11) - Adım • Rene l1 -
Analık - Kes 

' 

DOKTORUN AŞKI 
Aı&. ve vazife arasında bocalıyan ve nihayet vazifesiıü aşkına 

tercih ed.en bir Doktor ... 
Bir kadın aşkı uğrunda aUesinl fcd:ı. cdobilir ml? 

Aristokratlık -- Demokratlık mUcadclelerl ... 
BiltUn bunlar: 

DOKTOR'un AŞK! 11.,ilminde 
MUmesslllcri: Şarkın tanınmış artistlerinden: 
SÜLEYMAN NECİP - EMİNE RIZIK 

TUrkçe sözlü - Sazlı - Şarkılı Şark filmi 
önümüzdeki cmı1adan U.ıbaren 

TAKSiM Sinemasında 

GORUN.MEYEN ADAMIN AVDETİ 
Filminin son eünlerinden istifade ediniz. 

PEK YAKINDA 

ŞARK 
J EN N Y 

Sinemasında (Eski Ekler) 

j U G O 
Bir kaç zamandır yoksuzluğunu his:ıettiğimiz ele MJUCa sığmaz çap

kın Yıldız'a bir Dstad eseri olan: 

Filmlle kavuşuyoruz. 
Bu bır gençlik, zevk ve neşe fümldır. 

VATAN 

Bir Amerikalı, u Medeniyet n Sarsıntısı 
Kadıalaşmasındaadır ı ,, Demişti. Cemal 

Niçin Aynı Kanaatte Olmadıjını İzah 

Erkeklerin 
Bardakçı 

Edl7or 

Medeniyetin Sarsıntısından 
Kadın Mesul Değildir! 

" ... Çok Eski Zamandanberi Kad ın, Daima Hayrın 
ve Hakkın Timsa li Sayılmışhr Çünkü ... ,, 

Yazan : CemaJ Bardakcı 

17-2.!r.lr~ 

( 
Ermenileri Kimler ---ı 

· NiÇiN _.. J 
' ve Nası/Aldattılar? 
Balkan 1-larbinde 
Ermeni Komitaları 
Türkiye İle Balkanlar 

Arasında Münasebet 
Bozulmuş, Harp Patlam~ 

Anlatan: Paatlkyaa - Yazan: M. Sıl&J' 
[Tercüme •e iktibaa bakla mahfuzdur] ___.) 

riuıdlf Soylemeğe lüzum yok ki, bUtUn bu risln knfeşantanlannda e 
bombaların, cephanelerin bedelleri söylemeğo hacet yok sanırııı>-

Amerikalı ~nuharrir Ray Hil
ton' un 4/2/941 tarihli (Vatan) 
da çıkan yazısına inanmak lazım 
gelirse erkekler kadınlıışmakta
dır. Yirmi b~ş sencdenberi kadın
ların umumi hayatta'Cu nüfuzu art
mıştır. ıstıbdat şek1ini almıştır. 
Bugün her erkeık berbat bir kılı· 
'hık haline ge.lmiştir.. Medemyet 

de, her vakitki gibi, İstanbul Erme- * 
_...d,,,1 

nilcrinden türlli türlü teh<.Ut ve taz- BALKAS HARBl:SDE }11""' 
yikler, hatırU hayale gelmlyen entri- KO}llTA.LABl 
kalarla alman paralarla ödeniyordu. oı 

bu yüzden çôkcce!ktu. 
Hani bir zamanlar bizde de 

büyük yangııı1ann, mağlub1yet
lCTin, yer saxsınıtılarının hep ka
dınların açık saçık gez.mdermin. 
zevke, süse, sefahate düşmeleri
n in neticesi olduğunu ıddia eden~ 
ler bulunurdu: Hamilton'un dü
~nceleri insana 1,1te bu esassıl: 
ve manfwz iddiaları, dedikodu
lan hntırlabyor ve femmistlerle 
aleyhtarları arasmda binlerce se
ne devam eden kıavgaıla1dan, mü. 
nakaşalardan arta kalmış bır ıd· 
dia gtbi görün~or. 

Camialar herhangi hjr musı
bete uğrayınca eMckler bunun 
ml!suliyetini kadınlara, kadın
la? da erkeklere yii'kl'°'11eğe ça
lışmışlardtr. Bir tarafın iddia ve 
kanaatlerine göre kadın kendıni 
dü§iinmez. Sırf başkaları için ya
şar, yapar, yııkar, haz ve elem du. 
yar. Etrafınodakilcrin :tevk ve 
ıstıraplarına ortak olur. Düşündü. 
ğü veya kenıdisin i düşünen bir 
kimse bulunduğu müddetçe mes
uttur, bahtı.yardır. Me;ıgu~ olacak, 
dü~ünecck. sevecek, fedakarlık. 
fer~gat göst'Crccek hatta nefsini 
feda eyliyccek kimsesi ıbullun
mazsa d erin ıstıraplar, buhran

Faraza O manlı imparatorluğunun lnkırar;mı dedelerlmldn, hu rMlm
de ı;-ördüğüntlz btiyUk annelerimizden farksrzla.'jmasma harnledebUlr 

miyiz 't Edemeyiz ştipheslz ... 

lar içinde kıvranır. H ay.at onun ı .ın3şuk değıldu. O, güya ha tır. me devirlerinı iknıa! etmiş olan 
için dayanılmaz bir azap, dünya M::ıbluk değildir. Jürlkler de hiç §ankın genç, dinç, gürıbüz miltet
korkwıç bir zindan olur. Kadın. bir vakit kadınla e11kek arasında !erine intikal edeceği tabiidir. 
aydınlatacak bir şey bulam~- alçaik!l-&, yükseklik gibi fark.1ar Antropotoji alimleri ve ha~a
ca sönen bir ışıktır. Bir milletin görmemişler. bu iki cmsi müsavi nat ilıni mütehassıslan, insan nev· 
müesseselerini. aşk ocağını muha- saı.)'iITllşlar, lbir.birlerim tamamla- ın.in üç yüz bin scncdcnberi ımev
fazaya çalışan, kemale doiru yü- ddclann.::ı kani olmuşlardır. cUıt ol<luğunu ka:buiıdc ittifak ed i
rüten kadı~ar: onları kuvvet Hasılı görülüyıor kı (Hilton) yıorlar. ~u halde bugünkü ncsli
k ullan a rak veya hile ıle yıkmağa un kadıniann erkekler üzerinde mizi on bininci ne&l olarak kabul 
uğra§an erk eklerdir. hakimzyet kurması, erGte~lerin ka. edebiliriz. B~den evvelki 9990 

Çok eski zamıınlarda da insan dın ruhuna, ıtemayüll~rine mağ- ne&!. kürreyi, kainatın merıkez.i 
ruh unu. yiicelcten, yükedmcğe liıp olması yüzünden medeniyctın sanmışlardır. Dığer taraftan kür
sevkcd"en nedp t~ayijlleri ka· çökeceğı iddiasını beşeriyete ka- remiz bi.rlcaç milyar senelik me.v
dm, alçaltan, hayvanlığa indiren, bul ettırmeğe imkan yoktuT. O· cud&etile, msan bu minimini mah
eğlenceye. sefahate, hileye, yala- nun sayıp dö ·tuğü diğer sebep lUlctan bmiercc defa daha yaşııdı r. 
na sürükleyen hırsları da eıikek ve vakıalar da mcdc.ruiyıeıtin. zeva. Sq.criyot.in hayat.ı~ine ve ihninc 
temsil ederdi. Kadın latif. erkek !ini değil. yalnız mitlctlerin kud- itimat ederek onun iıki rn1lzyoı se
ha'bis ruhtu. Hindin, Iranın. Mı· rıd: v.e şevket.ıerİnin zıaınr intaç ne daha yaş~·acağına inanmak ta 
aırın hayır, nur. j;ytlik, medeniyet, edebilir. Hakikatte de tehlikeye :bati olmaz. Daha iyi kavrıyahil
saadet timsalleri olan (VLŞnu) maruz. olan rned~iyet değil, Av- Lnek için ölçüleri biraz daha kısal. 
lan (Hürnnüz) ve (lzıs) len dişi rupa milletleridir. Meden:i(ycl talun: Kendisinden takriben bin 
mabutlardı. .mcş" al esi za.man zaman muh'telif 1 defa daha iht,&ar olan güneşin 

Şer ve fesadı, ;rulmcti. kö~ülü- milletlerin ~ine ~eçımıştir. Bu ~il. ıdoğu:duğu anın yclmiş. yaşın:da 
ğü, vahşet ve f.claketi temsil e- Jetıer o mcş aleyı taştclıklan mud. olıdu-gunu, ve bu yetmı.ş sene· 
de.n (S)va ) ları (EıhI1i.men ) v e <le.tç.e onun teme.il ettiği medeniye- lik köhne binada henüz üç g\in
( O siris) lori d e e&d. ilahlardı. ti 'kendileri.ne nisbe.t ve izafe eyle- lük be.mevzad olan beşeriyetin 

Y unan unitıolojis.ind.e (Havva mişlerdir. Halbuki alemde müs- yetmiş sene daha J]lUammer ola
a na • P andor.e) in k.urusunu aça- tak.il bir medeniyet yoktu~. Her cağını farzeıdelim. Bu nevzat hari
rak için.deki fenal&.lnrın, fcJaket- medeniyet kendinden evvelki me ci al'em hakdcında ancak brnkaç 
!erin yer yüzünde insanlar arası• deniıyetlerin bölümüdür. TaTihin .dakikadan beri bır fııkıir sahibidir. 
na yayılmasına sebep o lan da kaydetmekte olduğu türlü sebep Kainatın viis"atı hakdcındaki farz 
(Adem baba • E.pimethe} dir. ve saiklerJe isliı.m devletleri zaafa ve tahrnın:leri de bnkaç saniye• 

Mrlftttan evvetki ~k.iz.inci asır uğradıktan, hususile ha9lı sefer- lil.."tir. 

tstanbulun bir kısım hayalperest Er- Killkya isyanı, aklı ba!Jnıd• dd 
mcnllerl, gördilkleri bunca acı tcc- Ermenilerin tahminleri gıbi. ~ 
rtlbclerden de mütenebbih olmamış- bir tedip hareketi ile tıasıJdıkışıı ,( 
!ar bu defa da komitacıların sipel'li- ra, Bulgarlstana bir komltaC~ 
ğini yapan Ermeni mebuslara alda- ba_,tadı. Sofya ve Fihbe şcıııt1 U 
nıp kanmışlardı. O son, teşebbUste çak soyguncularla doldu ve ~ 
muhakkak olarak gayelerine kavu- dit fesat ocaklan kuruldu. J. e 
şa.caklarını. istiklı\I hedefine ulaşa- tlltıleiler silahlan atmış eı1eri~9 
cnklarını sanmışlardı. Bunun için lemleri almışlardı. (Afgnh :H~~!lt 
olanca hırsları ile çalışıyor, teşeb- • Müstakil Ermcnistan), (?' e 
büsUn tahakkukunda yüksek bir rah • Yeni Dünya) gazetelerine 
mevkle sahip olmak, o güne kadar zı yazıyor, TUrkiyc ErmcnUcriJl ~ 
da kaııalarını doldurmak için gece sal yeli savuruyorlardı. BU 
gündüz utraşıyorlardı. gandacıların başında da yine;~ 

Bu defa kurulan soygun dolabının hut(Sabah Gülyan) bulunuyo p1' 
adı (Ya.şamak için! .. ) dl. tane toplı- yılmaz ve yorulmaz fesatçı d~ 
yan fesatçılar, evvelce olduğu gibi yet direktiflerini İstanbul P8 t 
xıumden. tttı ve istikbalin kötülü- nesinden ve bilhassa Ennenı ~-et 
ğUnden bahsUe muhatapla.nnı ürküt- !ardan alıyordu. Çalışıyor. yaYJY ~ 
mUyorlardı. BilAkis sonsuz bir ha- hissesine düşen altınlarla zevıc 
yattan, saadet ve refahtan. tabak- yor, keyif çatıyordu. 
kuku knt'I surette temin olunan ho.- Nıhayet. Türkıyc ile BalksJI 
!Cı.s ve lstikliUden bahsediyor, muha- Jelleri arasındaki mUnasebetlcl' J-' 
taplarmın şüphe ve tereddütlerini e- zulmuş. harp kopmuştu. ~li 
ntiyor \'e cömertlik damarlarını ok- ganlar, daha evvelden suıgar bit 
şayıp gevşetiyorlardı. talan ile anlaJitıkları için iyi l 

Killkya lhtilfili için toplanan pa- aliyct !!!ahası bulmuşlardı l\ ~ 
raların miktan hakkında bir fikir Antranik kaptan Osmanlı EtT"ç 
verebilmek için ufak ve fa.kat, çok rinden teşkil ettiği ve intikam 
eürctli bir misal göstermek isterim. adını verdiği kuvvetile Bulgar# 
1hliltl.lın ilk gtinlerinde, tstanbulun teri ile birlikte Osmanlı tıud~ 
bi~ok sc..'Tltlerınde olduğu gibi, Su- geçmiş ve Keşan. Malkara. Te ti 
lumanastırdaki kili.cıede de bir top- taraflarına. kadar inmişti. Bert 
Jantı tertip olunmuş, kilisenin içi 0 de bulunan (Ohanes TtroyaJ11 

günUn davetli varlıklarile dolmuştu. rak Kişmiryan), Nişan pe1:1"~ 
Bu fevkalade tehaclime de, o günkü yan), Kafkasyalı (Sonlk YIF. 
toplantıda bUtün Ermeni mebusları- Vıırnalı (Sempa.t DWgeryan) ~ 
nUl bulunacağının ve bilhassa o es- . _ _.{n"· 
nalnrda Rusyadan tstanbula gelen na susamış zorbalann idare""
büyllk bir Ermeni papazının da bu lunan çeteler. taraf taraf d 
toplantıya lQtfen iştirak Ue Erme- lar. köy1eri basmağa. rastl 
nllere bUyük müjdeler vereceğinin TfrrJc erkeklennl boğazlam&P 
mübalagalı bir şekilde Ub edilmesi cuk ve kadınlan evlere ve kÖ'.ı 
sebep olmuştu. lerlne doldurup yakmağa b3-> 

Mera.sim, her vakltki gibi Erm~l lards. ~ 
istiklali uğruna can veren azizlerın O sırada Osmanlı ordusunuıı 
takdisi ayini ile başlamıştı. GUniln 1Qp bir vazivette geri çekilı.,Cll 
sayılı hatiplerlle .. Ermeni mebusları- Çatalca mUstahkem mevkiind' 
nın ırad ettlklen heyecanlı h itabe- cr.rrı" 
1 . Uteaki söz alan bUyük papaz 1 da.fa.ayı tercih edişini ele g ı1 
erı m p. E 1 k ıta.cıl" , 
(Ardaş Ma..'llelyan), hazır bulunan- fırsat sayan rmen om tıf 
!arın gönüllerini avlamış, basiretle- yada bir içtima akli ile venletl 
rini bir iyi bağlamıştı. RolUnU ha- ilk teşkil etmişler ve verdild rf 
klkaten umulduğundan çok fazla iyi U aşağıda yazılı karan bUtUT1 
yapan papaz. göz ya.şiarı ddkcrek ni komitalarına blldirmislerd1 ti' 
acındırıcı bir eda. ile: c... Bir Türk eosyallzınl uı. 

i - ' t• - Yaşamak çın... ça.ltşmakta olan ittihat ve 
Diye ba.ğmyor, varlıklıları iane 'fırkası siyaset sahnsmdan ta~ 

venneğe davet ediyordu. Komitacı çckllm~ bulunmaktadır. Gfl'-ri ~ 
papaı:. heyecanlı sözlerile ve hele ya' im 1 bUhaıısa b!S 
ıı sözleri ile kiliseyi dolduranların 1 unsur ara ve zır ııtt,; 
hislerini adam akıllı şahlandırdı. O nllere pek mUhllk ve mu dı:ı.t ti". 
sırada ortaya atılan ve Papaz Arda- man otan bu fırkanın iktl ,,ere 
şın ayaklan dibine bır kese altın a- ini tekrar ele geçirmek n ti 
tan doktor (Cevahlrciyan) ın bu ha- muhtemel ve memul bulunan ,f 
reketi, herkesi havalandırdı .. Avaz bUslerine mtıni olmak. tıabet A 

k el . . J<tl'" 
avaz bağıran ta.şlmılar es erını ve tasavvurlnnnı boğmak fçU\ ıJ1 
cUzdanlannı fırlatan coşkunlar ~o- tanınız birlC'Ştirilmlş ve ştdde 
ğaldı ve soysuz soyguncuların sevı.ı;-ç mUcadele karan verllmiıftir· d 
ten ağızları kulaklarına vardı. O gün tı;tıu mUeo.deleye Rusya. t< ~ 
bu kilisede v_e bır tsaatl içln!e ı ta; Bulgaristan. Romanya, Mıstl'~ 
dokuz bin küsur al ın ıra P an ı . 1 natı ·~:; 
ve on dört küsur bin liralık bir tc- tere ve Amcrıkada bu u ~ I 
berru vadi de alınan imzalarla ay- le komitalar, vaziyeti b eflcJl 
nca sağlama ba~landı. Bu soygun- mOsaadelerl nisbetinde ve 1< ı 
culuğun belli başlı elemanlarından prensip ve programlannd!Ul ~ 
varnalı (Melkon Safranof}, o sırada mamak Uzcre. Osmanlı üll< ıctl' 
tstanbulda toplanan para mlktarmın Ermenilerin maruz buıundıl I' 
yüz otuz bin altını a.ştığını. birkaç cıkh vaziyeti ve Osmanlı c:lııııı 
zaman sonra bana. bu hlkAyeyi Sof- krvra.ndınnakta olan siyasi ;I, 
yada anlatırken itırru;, etmiş ve söz nazarı dikkate alarak iştırsl' ,;.t 
arasında. yapılan bu comertllğl C\'Ck· ve bir taraftan büyük Er!l1t.fl.:'~ 
lik ile tal vst. if ve tasvir etmekten çc- doğması, diğer taraftan da 'fi>'~ 
kinmem ş ı. 11 • kU~:J 

Toplanan bu paralardan büyük bir de bulunan El'men erın (ti', 
kısmının komitacıların ceplerine gir- 6J için maddi ve manevt nı~ 
dlğlni ve b iraz zaman sonra da Pa- rinl katıyen eslrgemtyeceı<l 

Yunan şairlerinden (Hcsiode ) in a.etindcn sonra nte§'ale Garp mıl- Bu kadar az bir zaman zarfın
iddiasına badc1lır&a (Pandor) un ledcrinin eli~ d~. Ve Garp da elde etliği vukuf ve maliıma
kutusu açılmadan önce inaanla.r medeniyeti adını alch. Bu medenr.- tın, m eydana getirdiği te.rak'1dlc
fenalıklarclan, ezici yııpratıcı meş· yet sır-f Avrupa milletlerinin ese- rin, mcdcniyetJcrin azameti göz 
galelerd en, inti.yarlaıtan zalim has ri. icadı değtldir. Onlar snıdece önüne getirilirse geri kalan altmı§ 
talıklardan masun ve mahfuz o- şarktan aldrklnrı mcş'alcn.in sön- dokuz sene üç yüz altım~ iki sün· 
!a rak yaşaıbrd ı. Fakat kutu açıl· momesini, rşığının. ayıdınlatma lük ömrü içinde nelere kadir o· 
dıktan sonra kualar, d enizler mu- kudretinin. ar-tımasını temine çalış- lacağını taısavvur ve idrak eyle
ısibetlerle doldu. l nt>an lar, k inler. mışlaır ve liüphcsiz bu hususta bü- mernn fmkall'Sıziığı anla rlır •• Bi
g3rezkr, hue.umotler. ieıtiıkablar, yiik hizmetlerde bulunmuşlardır. liyoruz ki kQinaıtıta hiç bir §eY 
k18kançlık ve bunlann netice~i o - B u ışığın &Ön·mdk üzere olduğu- mahvolmaz. Hitıkatin gayesi im
larak iUll&n&1z boğuŞmalar. zu- na daır son yiımi otuz sene zar- ha değil icat ve ikm•ldir. Kcmal
lümler. •enocler yüzünden ra- fıru:la garp diHcrinde binlerce k.i- dir. 
hat ve huzuroan mahrum oldu- tap yazı1mış. foeyatlnr yiikseltil- Şu halde medeniyetin akıbetin 
l.aır. miştir. Bcn.cP. bu vaveylafo.r, mc- den kıorkmak.ta. ve bu yolda ka-
Müslümanlııkta da kadının yü- deniyetin :uvnli ihtimalinden do· dın:ları kabahatli çıkarunakıta ma

ce ve muhteıem bir mevk:ü var- ğan korkunun değil, garbın şark na ve sebe.p yoktur. Jn anların 
dır. Fakat ed.e:k alçaltılrnamı-"- üzcrind.elki tahakıkümünün çök- ve miHeüerin Şeyiı Sadinin §U: 

SORUNUZ.. . t1 
~---6.IOYLIYEL .1 

tır. Adem, Allahın sureti üzerüne mesi endişelerinin ifadesiı:lir. Beni Adem azayi yekdigerend 
ve mükemırnel ibir şekilde yaratıl- Çünikü Hamilt.on'un oıtaya a<tığı Ki deraferini, ziyek cevherencl 
mıştır. itk kad ın d a Ademd en amlUer. hak~kattıe gaıp devletle- Bcyıtile ba~ırdtğı büyük haki-
a,yrılmıştır. H azreti Muhammet, rini zaafa. ~tacııte sürü'klCl]lekte- le.ati idraık ve kabul edecdkleri 
(Si;ı:in dünyanız.dan bana üç şey d ir. mes'ut günıler muhakkak gdeceık-
sev.diril.di: Kadın. tıp, namaz) İşte bunun iç.in bütün o kitap· c.r. 
buyll'rm~tur. Kadını namazdan !arın ve ferya.t:ların maksat ve --------------• 
evvel zikreıtmiştir. Sebeb i d e, gil\Yesi mtdeniyetıin mahvo lmak Kız Liseleri 
ŞeytıicJ.:ıbıer Muhidd ini Arabin in tehlikesine düştüğünü ileri süre- Voleybol Maçları 
kanaatince erıkeğin, hakkı, en mü- rek Avru.pa miHetlıerini korkut
k.emmel ve ta.m bir surette ancak mak, bu suretle onları, aralann· 
kadında müşahede eıdebilmesidir. dnki ihtilaf ve tezatları, inkıraz 
Şarkın on büyük Tüt'k mütefek- amillerini bcrtımıf etmeğc çalı~
kirıermdon Cenabı Mevlana da mağa sevıketmekıtir. Yoksa onla
§U beyit ile kadının kadl"ini yü- rın kollarında bacaklarında me· 

1 k d . deniyet m,.,.'alesini tutacak ve ta-ce tme te ır. -y 

Pertevi Hakk~t an maıuk nist şıyacak kudret ve ka'.biliyct kal
Halikest an guyya mahluk nist mayınca onu muhnfazn vazifesi· 
Kadın hakkın nuru, zİyasıdır. n in, durma, dinlenme, ve yenilen-

Kız liseleri nrasındnkl voleybol 
şamplyonasma diln öğleden sonra, 
Eminönü halkevi salonunda. dcvan1 e
dilmiş, Boğaziçi - lnönU liseleri ara
sındaki maçta. İnönü 15 - 8, 15 • 10 
galip gclmiştır. 

Çamlıca. • Şişli Terakki arasındaki 
tnUsabaka da 15 - O, 15 • 7 Çamlıca· 

run galibiyeti ile ncticclcnmJ~tir. 

Berber Usturalan Nasıl Temizlenmelı 
Taksimde Enver Göksan (Clflkl asıl tehlike buradadır. ~~ 

t ura kayqa sürtWdUğil ııı' 
tekrar antiseptik mayi iÇ I 

tapu memurlarından) soruyor: 
Berberlerin kullandıkla.n ustura

lar tıraştan evvel kayış ~erinde 
bilenm<ıkte ve her tıraş sırasında 
bir dofa ya süblüme veya asit fc. 
nikll suya ba.tmlmaktadrr. Bu ka· 
da.rcık dezenfekslyon usturanın 
temiz kalmasına kAfi midir? 

CEVAP - Sualinizin ehemmi
yetini anladık. Eğer tmış başlar
ken ustura antiseptik bir rnAyi l· 
le temizlenirse bir defa için bu 
temi"ılenme kAfidir. Fakat tır~ a.
rasında berberler usturayı bir kaç 
defa kayışa sürerek bllcrleree ~te 

nulmazsa temiz ve mlkl'O~~ 
yılmaz. ÇllnkU kayış bir el d" 

yat.ağıdır. Şu halde btrltt ~ 
yapılan dezcnfeksiyonun .!e .~ 
kalmaz. Berberler bu ıncclıı. 11"1'., 
kat etmiyorlar ve belki dB ~,; 
lüzınnuna kani değillcrdi1'' " r 
mtışt.erinJn berberi ikaZ etıı' l 
yerinde bir hare.ket ol~ 1 
alakadar makamların da f'°" 
tayı berberlere bildin1leSl 
rinde bir hareket oıur. 

rı 

t 
b 
n 
d 
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Ml~HMET~IK 
-ı -I~ Yazan: Sadaa OallP SAVCI 

. d ~·ı ımeydanzı [) .. 
ııın u1~Yanrn en m~ur ressamı· 
ı.. c ıne fı . J •• ıı;;ı: rç.ayı verıp te ueyınıı: 

bir--; k«Bir tek fırça bareketile ve 
fa

11 
c ren'kle bize Plevrıe müda· 

sını c 1 d y an an ırl 
O apaırnaz. 

~ v ~?ramanlığı tasvire bir fır· 
ler v: 1:. rc.nk değil, bütün renk· 
fi ,. J N~lcrcc fırça hareketi ka· 

,.e lllez. 

D·· 
11 /n~a.nın en n mh bestekarı· 

C.),nız ki: 
lij M «Bir tek nota ile ibize istik~ 

y arşını bestele 1 

8.aPaınaz. 
l!ll't! ır .. tek nota bir yamyamın 
.ti <i ag~dan çıkan baait. bir hece· 
... ııhı bestclcmesc iınkin ver· 
.. ,ez, 

Dünyanın en muktedir mima· 
rıııa d . . ,_. 

eyımz .-ı: 

l E cSu •tuğlayı al da bize bir 
il er a'bidesi kur! 

Yapamaz. 
d ~_ir tek tuğla ile zafer abidesi 
C~il. bahçıvan kuliib'Cşi dahi ku

llılanıaz. 

". J?ünyanın en ünlü şairine de· 
"ınız iti. 

Bir heykehn egı · b' tek 
gelmesi. yıkılması dahı -· ı! de 
çekiç daı4'esinin becerecegı ı§ • 

ğildir. 
ı." "k edrbine 

Dünyanın en ..,uyu . 
h ·b' deyinız :kı: 

veya att ıne .. b Türkı· 
- cBir te'k sozle ıze 
. -ru"rkü anlat! 

yeyı ve l' 

Yapamaz. T · k bir .. .. r·· kı·ve ve ur • 
Cunku ur " d h" ı-· ~ .. d - ·ı kaınota n ı s g 

tek soze egı • 

maz:. * 
d" yanın en mcş· 

Fakat b'Cn, un h ,,öhretli· 
h 

~...,...,ından da a ur res........ nantlı bes. 
d .. yıının en 

Yi'm. Ben. un 1 Ben d d ha nam ıyım. ' 
tekinn an 11 

• dir mimarın· 
dünyanın en ınu~t~ dün· 

d daha kudretlıyım. Ben, .. 
nn . d daha un· ·· (" ..aırın en yanın en un u r- en özlü 

1 .. •• Berı dünyanın .. 
ıuyum. • d ha özlüyıım. 
hey:kcltra""ındıın a . 1·· karika· 

d.. nm en guç u 
Ben, . unyad h güçlüyüm. Ben, 
.. •stmdcn a a h tun b .. ·ü:k edip veya a-
dünyanın en u~ ... -·· 
·binden daha buyugum .••. 

tı nk .. b tek kelime ıle: Çü u en 
PlcvııeYİ canlıındırtr, 
istiklal mar mı besteler, 
Zafer abidesini kurar, 

S k 
de:Stıınını yazarım. 

a a'l"Ya · · t k 
Ve ben ~tersem ıııze yı~e e 

·ıe e!li bulunmaz hır de· 

VATAN CJ 

Yunanlılar ( ii~ G AIF, if' "'\ 
Diyorlar ki: \. ~~ ~~Ü 1 (Ba~ı 1 incide) X l.;--..................... d'":' ............... ~~..,,..:--..., ..................................................................... c.o .................. :... .. ,..j 

ettirdiği bu harba sonuna spanga a Hopkins'in Afrika Harbi Mısırda 
kadar, yani düşmanın «ati T f k ki mağlubiyetine kadar de- Müthiş Bir e i eri Somalide, İtalyanlar 
vam edecektir. Bu karara , •• ,. 1 ln<lde) - Kuvvet 1 i B i r 
muhalif her haber tamamite Fırtına Ortalığı tan istifade edccoğı şüphesizdir. Yine Püskürtüldü 
yalan telakki edilmelidir. Altu" sf Eftı' k """"°'"· 17 ,t,._, - Ha.-p bak· Polonya ordusu 

İtalyanlar Sivil Halkı ında nı- düşUndüğtl sualine Hopklns, t C K 
Katlediyorlar şu cevabı \'ennl;ıtır: e enova Bomb rdıma· u r u 1 u yor 

B Madrid, 17 (A.A.) - Bu ııabııh Hıtıerln İngilizleri m~ICip edebi· nıaın Bllao~os •• 
A:tlna. 17 (A.A.) - ütün Santander'de bOyUk bir yanrrın çık· leceğlnl zannetmı~·onım. ııvrııı~ıeı Y Kabl 

1 1 
'\ . t ., "' . ..,. ,. re, 17 (A.A.) - R uter a3'an· 

gazetder. ta yan t,a)yarecı en a. mıştır. lki yüzü mütecaviz bına a· kadnr mukavemetli blr halk voktur. sın t -• h l L at " • ın or a şarktald hu u ı muh:ıblri 
rafından 6İ\'u n ·ın 515 em levler içindedir. Yangln hakkındııkl Amerikanın yardımı ıle ~nglltcrcnln 144 1 I 242 a ali blldırlyor: 
bir surdte bombardıman edilme· ilk habj!ri Santander bcledfvc r"ısl harbi kozanaca~ııın "Ophe ctmcm. M rd 

il
. f ti · • 'z "' " b ,. Kabl 17 • ısı 8 

çolt kuvvetli b r Polon~..., 
sınden müteve ıt ne re erını 1 • tarııfındiln imdat istemek üzere ?.,.,. Bu harp hl,.bir tnrafın galip "'cl-e· r<', (A.A.) Orta Ş.,rk orcı J ... 

ed t 

~ "' " ., .m lnglll usu teşkil edılm kt el r. Bu ordu-
har etmekt ir er. ıide yollanılan. motoslkleUi bir ntc· meslle değil. ın .... llterenln rrnlıbh-tf· z umumi karargahının tebll~i nun u r::-_ • p· L 'sa' 0 0 .,,.. Liby d ~ n vesi mtl t kıl Polo• ya lı·--

ı::;:ıtia gazetesı. ıre ve arı • mur gctlrmlştır. Bütün Mad.·ıd, \'a· le netlcclcnecektır. tn""llızlcr 'Çok ıı a \'e Eıitrcde \'azly t değiş- sını bn ... 

7 k d 

- b p ~ mcınıııtı JJ b n ZI cazutamtorıdır. Polonvn 
da 3 a ın ve çocldu~n u ŞU• lans Vandolid, Bourgos, Salnt - Se· yardıma> muhtaçtır. Bu yardım g6· r. :ın cııistnnda l{umuk'un ordusunun Jngl!lz lmp ratorluk . ..,or-
re,t)e katledilmiş o ugunu yaz· bastian \'c Bllba itfaiye servisleri der receklerlne "minim. 

14 şub:ıtt d\hımesllc Mı ır, Sudan duları lçın bUyUk bir d 
maktadır. 12 şubat günü ltalyan hal Sontnndcre sevkedilm'stlr. "'nn· Amerikalı ltalyanl .. ~ın Lord \'Cya Kl'nya topraklarında artık e- \'et t şk 1 ,>ıır ımcı kuv-

1 
• f 1 • . .J h "" · • ... sirlcr Ust c 

1 rd,.ccğl şUphc tzdır . .-.u A\!• 1 
teryarc erinın aa ıyetınuen usu- gınla mücadele etmek irin bir <:ok Halifaks'a Açık M~Ltubu m esncı. olmak Uzcre hkblr nıpan u 

1 1 b·ı· •_. b d " • ca ltnlyıın k lntumı,.tır. • ın mutıtt'lıf ycı lcrlndcJ<i -~ır 
c gc en ı anço ~·e u ur. askeri rnOfrezelerle poııs· teRekkU''e· Ne\'york. 17 (A.A.l - Ne\"'oık y kanıp! ~ 

bü 
.. f 1 v :.. . "' :ırındıın kaçarak uzun bir 1 

Bu cinayetier "'tun ta yan rf Bourgos'dan yol:ı çıkanlnuşbr. Post gazetesi, aslen 1t:alya.n olan A· Oond:ırn doğrıı hareketımız teltrar culuğu . b yo • 

il 
· · d h · · d b k ak b 1 t 'c u mel ııncl::ı Toros do • 

mi etıru e !_'et ıçın e ıra m • Yangının şiddetli bir znmanmd:ı Snn mcrlkıın tebaasından Lu•,.. Criscııo· aş amış ır. Ruc!olf g61UnUn "!!.'"" lıırı .. 'b" ~ .. ... J nı geçmek gtbl hır 1!11 ba armı • 
tadır. tıınder ile münakallıt kesilmiş oldu- la'nın İngiltere bUylik elçisi Lord mınlnkasındıı kıtalnrımız nUftızl rı· ardır. Bunlann tek b 

Papanın müdahalesi üzerine ğu fı;fn bu fellıket hakkında tafsflit Hallfnksa hıtııbcn yazdığı bir nçık nıı devam etmektedirler. dır: Almanyayı mnğlıl; !;::k~ '"&I'-

Habcşistanda lbulunan 200,000 almak mUmkUn olarnqmıştır. Bunun· mektubu ne r11tmeklcdlr. İtalyan somnlıslnde düşman kU\' 
ltalyanın tahliyesi içın ınüzakcre· la beraber bır klştnfit öldU~. bır kaç Crlscuoln mektubunda czcUmlc vetleri, şimdi Juba nehri hattın:ı ka 
ler cmeyan ettiğine dair gelen kişinin de yııraJıındığı ma!Qmdur. şöyle dcmektedtr: dnr sUrU!mUşlcrdır. Bu arada, n:ıs-
hn4berler Yunan efk~n umumiye· Yangının limanda ateş alan sarnıçlı Biz Amerikalı ltalynnlar, bu harp- mayn'nın zaptı sırasında alınan top 
sinde büyük bir alaka uyandır· bir vapurdan sirayet ettiği zannedıl· ten, İtalyanın şcreJinl kurtarmış ola· \•c diğer her ne\•i harp malz"mesl 
mı!rtır. mektcdlr. rak çıkmasını temenni ediyoruz. Bu tasnif' edilmekte ve .1yılmaktadır. 

Estin gazetesi, efkiırı umumiye· Madrld, 17 (A.A.) - BUtOn ls- sebeple Birleşik Amerika devleUcrl C Afrik ı 1 t 
cnup ası Hava Kuvvetleri 

nin CU münaııd>etle 'ttılyan ar panyada çok büyük Şiddette bir fır- ile nsllterenin \'C diğer mtlttcfil<· tarafından Epire' de ve Amaı. ut· tınn esmektedir. Bir çok noktada lcrlnln ltalynyıı, bu memleketin Al· Fa liyctte 

Kral Faruk 
İyileşti 

Kah~re, 1 7 (AA.) _ Sarılı 
~aııtlnlFıgından raha ız bulunan 

ra aruk i.)·~le mıııtır. 
Prenses lkb ı Öldü 

Bcrııt, 17 (A.A.) _ Bu • 
S - cBir tek tkclime ile ıbize bir 

a'karya dcstam yaz 1 
Yapamaz .• 

!ırkta tevdcif edilip rehine olarak mUnakaltı.t kesllmlştır. manya tarofındnn lstlllısını 6nllyccck Nal!'Obl, 
17 ıA.A l Cenup Afrj-

g
ötürülen Y.una!)hlarm seıhest Şiddetli fırtına, San • Sebıısttan • askert \e lktısııdl teminat \'cr:meslııı .kası hava kuvvetleri knroıgı1hının ~ j tebliği: 

anıa· bırnkıl'rnalnn için n.giliz lıüku· Bllbao dcmlryolu Uzeı inde vahim bir arzu etmekteyiz. Müttefikler tara
met.i nez.dinde te~b'büste bulu- tren kazasına sebebiyet vennlştlr. fından zamnnınıh yapılacak böyle 
nulmasını ve mevzuu bohrs müza. Urona nehri üzerinden geçmekte 0 • bir te, bblis Alman taarruzunun a
kercler orasında bu meselenin de lan tren köprüden geçerken, fırtına· lmrnctlnl intaç edı..-ec~l gibi ltııtyn
görüşü1mesini talep ettiğini yaz· nın .şiddetinden duı·muş ve vagonla· nın da asin nkdctmenıcsl lt'tzım gelen 

)..."Chk·m e . ıve hürdyet he)'1°kclini ya· 
ıno rası 

1atımn· ı··· el." 
Size Tınık·iy~·i ve ur~u 

Cenup Afrlknsı bombaıdımnn tay
yareleri son gllnlcr zarfında haıa· 

retli fnallycllt-rlne devanı <!lmlşler· 

dlr. ı • şubattı Jubıı nehrinin şark 

~ah M151r Hid•' ı Abbns Hı mi 
L?,~nnın ıtk karı ı pren'Scs Jkbal 

u n ndaki tknme.1 hında öl
mü tur. Prenses ikbal 65 .>aşında ~ ~ir teık kelime şair~ ve~in ve 

afıyc yaratnrasına clegtl, hır mıs· 
h~ı rncydana getirebilmesine da· 

1 elvermez, 

Dünyanın crı özlü he)'teltra~ı· 
na deyiniz ki: . 

- «Bir tek ç.ekiç darhcsile bı· 
le bir ·dcmo'lmısi v~ hürri;yet hey

tırun· • ·ı c-deee 
Evet, tek 'kehmc ı e ..• .;>;.ı 

h 
... c•) diverek ... 

Me ınetç~ G ı· SAVCI Sadun a ıp 

k eskiden ds· 
( *) Buradaki cçı • 
. 'r> dediğimiz kUçUltmc eda· 

mı tasgı b baeığım> d:ı· 
d ...JHI cAnııcığım· n 

tı "'b' • knlbtcn bır sev· 
ki gibi çok yakın ve 
glnln ifadesidir. keli yarat! 

~Yapamaz. 

Romanyada Yugoslavlar 
(Bal:• 1 tlK"ide) x~ o·yor ki. 

btan hazırlıkları ikmBl cdıllrken, dı· 1 • 
ter taraftan da yckCn mevcudu 600 (Ba.'ı 1 lndde) ** 
bini bulan 30 kııdar Atman fırkası cd 'l 1em i'htimalinin çok kuvvetli 
ltomanyayı kontrolleri altında. bulun ~~ nlmnu yaıJmakıta müttehittir. 
.. d owUe- . 1• .. unnakta ır. Hatta bazı gazetc:ler bu tı anın 

maktadırlar. rın bir kısmı nehre dUşmOştUr. 25 bir lttlfaktnn şcrcfilc çekilmesini te· 
Yunan Ordusundan kişi ölmll ' 125 kişi yaralanmıştır. mln edecektir. 

Sııntander limanında ynnmnkta O· Amerik d A t'f . a· M . 

• 
Kaçan Yoktur. t a a n ı n§ıst ır İhng 

lnn petrol gemlslnln yangınında d:ı Ne,ryork, 17 (A.A.) _ lkl bin l· 
Atina, ı 7 (A.A.) - Yunan yine fırtınnnın şiddeti korkunç bir talyan ve yOzde seksen nlsbetlnde A· 

nazırlar rneolisinde bılhassa baı· mahiyet vermiştir. Alevler, llmand:ı· merlknn tebaası 1tnlyıın Unlon • 
vekil ile matbuat nazın arasında ki evlere ve ornd:ı.n diğer mahalldc- Hall'de Mazzlnl ve Coopcr tarafın· 
nokta.i nazar ihtilafları çı .\nı~ o~- bOyOk bankalar da dahil olmnk Uı:erc dan tertip edllen bUyOk bir antlfn· 
duğuna dair ortuda dolaşan hır 1 bUU!n eski şehir harap olmuştur. şıst mltını;-e fştlrnk etmişlerd p 
şayia deveran etmektedir. Ma~- Hasar. 150 milyon ~ctns ol:ırak resısr Salvcmlnl. Roosevelt h~~kın':~ 
buat nezırmın Yunan gıızetelen· tahmin edllmektedır. Blnlı-rce lnşl lhtirıımkArane bir ıısa k 11 dk 
nın pek fazla nildbin bir lİ!lan kul. melceslz kalmıştır. Bunlar. Sardu· sonra demiştir ki: n u an 

1 

tan 
h1.nnta'kta ohnalanndı:n dolayı nero plfıjında kamp lrnrnıuş bulun- ı Bitler knznnacnlt olursa ıt 1 • 

ı. - .J ·ım-·'- ld v •• maktadır • n ) a. muaneze eoı or;.lc o ugu &oY· · hlr Alman mUstemlekesl olacaktır 
]eniyor. Bu şayia, kat.iyen ı.nlaız· Llzbon, 17 (A.A.} - Portekızde İtalyan mlllcll muf,IOp olmnmıştıı· · 

ıdi. 

sahili Uzcrlndl' bıılunnn Uclıb'c bom- s~~~==:====:======= anı uğrıımıştu. Öl nlerın \ e '"~la· 
bnlarla .şlddct.11 bır taarruz ederek ı "' ..... nan ıırın miktarı cUzldır. 
oradaki köye \'e dUşman kı;talarınn ı il 
bir ı;oı, bomba atmışlardır. Binalara ra ng terenin şarkında bazı noktala. 
bir çok tam 1nbeUcr knydedılmlş- ra da bombalar tılınış 1 de h sa-
tir. Ynngınlar çıkarılmıştır. t ve nUfusça zayıat yoktur. 

n sft~ravıı nezaretinin tebllğı, gecenin 
ır gün ev\•cl, bombardıman tay- <Al ak.samında 1 ra değer bir hldt· 

yarclerımiz Jubıı nehrtntn şarkında e vuku butmamı;ı otduğUnu blldir
taarruzl kc~lf hareketleri yapmış· mektcdlr. 
!ardır. DUşmanın bir makineli nak- Lond 11 ra, 17 (A.A.) - Ha\'tl ve 

ye koluna tam i abetler knydcdıl· Dahili Emnly t ncznrctlerlnln teb' ğı 
ml.ştlr. Gurup zamanı bir düşman tayya-

dır. Yunan gazetelerinin n.kbinli- hUkUm sürmekte olan şiddetll rırtı- MağlQp olanlar krnİ, Mussollnl. so~ 
ği 

0 
kadar yerindedir ki b 'ka na dol~yıs~e 20 si I,lzbondn olmak iki papa ve kardlnallcrdlr. ltalyan

türlü bir lisan kullanıma1an takdi- Uzere ,g kış! olmllş. y0z1eıcc kimse lnr şeref lı: blr harpte çarpışmak l • 
diplomatik rinde yazdik arını hiç kimse anlı· yaralanmış, 200 kişi kaybo1muştur. tcmlyorlnr. 

5 

1 tır. MncW. hl\11 I.' 50 mil~·onr"· oud h· 

Dıöer tanıftan Romııdn.'kı' bıızı mln edilmektedir. 1039 sınırı 1 Uh· Cemiyet reisi Maks Ascoll de şun-

Romenyada 450 Aı..an on beş gün-den evvıel de yapı aca. 
Tanareai Var ğı mütalaasmdadır. 

Romanyadıı. son zamanlara kad:ı.r Timcs gazetesinin 

l5 şubntta diğer bir cı-nup Afrt· resl l}lmali farkt şchlrlcrınden bırı 
kııst nlosu Hnbeşistandaki Mcga'nın Uzcrlne bir l.ıombıı. atmıştır. Ulr kuç 
30 kilometre kndnr şimalinde bulu- ev hasara Uğramıştır. lnsnnca zayl
nnn Elgod ch·arınd dUşmanın bir at pek azdır. Ayni snaUerde I!, t 

motörll\ nnkll,>c kolunu bombardı- Anglla üzerine de bombalar fltılmış· 
man etmiştir. sn d::ı. insanca zayiat olmadığı gibi 

Hollnndn Limanları Bombalandı mnddl hasar dıı yoktur. 
Londra, 17 lA.A) - Hava Neza· Gece ışara değer bir şey olma!'lış-

retlnın teblığt: tır. esas itibarile avcılardan mürekkep ult6rriri vyıor~ 
otan :Alman hava uwetı ri son gurı A\man gazetderı. Bulgatista-
lercıe ağır b<imbardmt&n tayyareleri nın i;ştilicıına Yugoslavya~ın mu· 
\' kıtaat için nakliye tayyarelerUe vafa'katine açtkça güV'cnmıye .~~.§· 
lakvlye edilmişlerdir. Halen Roman- lamışlardır. Bdgrn;,dda ise büt~n 
Yada 450 Alman tayyaresi mevcut ihtimaller cidd' bir tarzda tetkık 
Oldu.ğu tahmin edilmektedir. Bu tay- edilmelr:tedir. Yugosl v ordusu 
Yareler Romanyanm her tarafına da· ve miHeti doğrıidcm doğruya ya· 
~l~ bulunmakla beraber son gün· ıtlacak ibiı: tnnrruza kar ı koy-
lerde .şark ve cenup huduUarınıı. doğ· p a· ...... 1etrni... bulunuyorlar. iş· 
t b ı uııtur mıya .... ~ · t L" 1 u hareketler vuku um -r • te bunun içindir ki Hıt er. ooY e 

Yugoslav Hududunda bir taarruza teşebbüs ctınıy.e~ek· 
Yugoslavya hududunda halen Uç t Hitlerin !bütün kuvvetten ve 

ır. 1 l 'l 
fırkası mevcuttur. Fakat Romıınya- bilhassa tayyareleri ha en ngı • 
Sovyeuer blrliğl hududunda geçen t ~-armm:da bulunmaktadır. 
h 

tı tara ere ~ ~ - d:..Jl ,.,_ 
afta kışlalara Atman kıtıın • Tinıes gazetesinin • ..,.omatu.: 
fından el konulmu~ur. • muharriri, İn,giltercn·n Balka~lar 

Köstencede Vapurlar Hazır siyasetini de teıtk k ederek dıyor 
Duruyor ki: .. . h. d' 

ntğer kıtalar Kosteneeye tabşlt e- Bu siyaset, eon gun!erın u I• 

'dıJtntşıerdlr. Nakliye \'apurları bura· selerind~n sonra dnha ac;:ık o~rak 
itan harekete Amade bulunmaktadır· görülebilir. Yunan ~d;>üğ!J_rı J~· 
l\CZa Bulgar hududu boyunca Tuna giliz yardı!.ıımı bı.dırm te ır. 
lirnanıarınıı bUyUk mlktardıı. harp Asıl yardım havalarda Y pılma~
IXıaız mest nakledllmlştlr. tadır. letedik.ler.i yardyıının mahı· 

Cuma günü BU!ucşe yeni Avustur· • .-1· . taym etnrek un n tara 
Ya ,,--~ 1 d l ,., her tünü yar· 

kıtnları gelmekte idi. ait ıse e ngUıLerc 
ll.eutcr ajansının hususi nıuho.bir- dımı yapmıyn hazır?ır. • 

!elinden biri tayyareden cenııb:ı doğ· Balkanlarda V az.ıyet Salaha 
ru ilerlemekte olan ucu bucıığı gel- Gidiyor 
rıı~ nakliye kolları g6rmUştor. 'Mek· Daıly Mail ga~esinin Sof.ya-
teıııerın hastahane olarak kullanıl· daki muha>bıri ısc d~er gaze~le
tna)t üzere işgal edileceği söylen· rin tersine olarak Balkan .va:~e
ltıeıu.ecıir Rumen ııastahanelerl tsc . d b·r 4nlah gönn t.cdır. Zıra 
e • tın e 1 .,.. .. 1 B l-

a ıı <: ıı ,\ 1 m a. u sıhhiye kad· b azeteye gore A manya, u 
:~~nun işgali altındadır. Bır taraf· ı u _stana girmeden önce ) ugos
;:-ıı Va.rna limanına bUyük miktarda lgarıs ve Türkiye ile anlııpcağını 
''Us .. _ ta af av~·a ndetmişti. ~ U\!nzını gelmekte. diğer r - Bul ar bukUnıetine v 
1'..an da borular vıısıta.slle sUratıe ve Zir: kralın etrafında toplıı~mı§ 
... t'tı.<lan Tuna üzerindeki Rumen ll· B 1 r vata-npervcrlerı bu 
··•an ,..,. olan u ga · · arih ı olan Yerköye se,•lcedl\mcktvuır . . tek.etin vaziyetının s 

l ... k .. b t ıkı meın . d' ektc:difJer lt<ı u_r - Rumen Munase a ı l dağını b1t um • . . 
tıı ll'lanya. ile Türkiye arasındakl o N . (lıornide gaz.etosının 
la llnasebeUer bozulmaktadır. Atman· e~:ki muhabirine ııöre, Yu~ 
t~n teşviki Uzerlne BUkreştcki bO· Sofyh dudu civann:da hararetlı 
tt11 .'l'ürk gazetecileri geçen hafta nan u bazırlıklanndan batlsede-
:ır Cdilmlşlerdlr. Alm~ "k bir ba lık altında c~ul. 

.. &ıtence ile tstanbul arasındaki rek buyu b L-c... ist~aya intızar 
f'Olcu istantn U oal''1 _.J: • ..,. 

il Seferleri tatil ec!ilnılştlr. gar ld ğınıu> ıkaydcuv-f· 
'Ilı Ültreş, 17 (A.A.) _ Stc!ani ajan· etmek~ 0 u t batımakalesinde 

dan: Aynı gaze c ind ~ ·1 rnüker· 

'U~Uktıınet merkczlndc asayiş ve Httlcrin Jtab-~!8 • ır~ hare· 
ı._ flnet avdet ettikten sonrn şehir rer dar'.bcler uzker~~.. kanaatini 
.._Yat , k l eobur aıuıgı 
hı ının bir dereceye kadar norm_. e e m . 
tt r ~ekllde dc\'am etmesine müsaa· ggC>$t:"::e~rm~ek~t~ed~ır~. =:=:=:=::=-=:::=:~~:::=::: 

c l!dil = \>ır ınıştır. • ~k cezalarına mnhkOm ctıniştfr. 
r, hüını gUndenberi saat 22 den son M 1 Nasıl isticvap 
ita, kfl.mct merkezinin sokak1arın- aznun ar k? 
~1 :olaŞ?nalt mene<lılml.ştl ve saat 17 °~f _:. pnhlllYC Ne· 
ilan e bUtün \lmumt mUessescler ita· BUkrcş,b . tebll~: 21/23 ktı.nunusa· 
ten tnaktıı idl. Dün ak~nmdan itibı· zaretınln ıt l ti k etmiş olıın bUtUn 
Ve Yeni hUkUmler meriycte girmiş, ııi isyanına 1/ r~n ... 1amlle kanuni bir 

llok fph r eşhasın ,,_. l'ııı1 &klıırda seyrlliıcfere gece ya- ş 1 e 1 edilmesi için idare 
llıt ~;kadar müsaade cdlldlği umu· ~lld~ıs fs~~~:~ıarınıı. yenıden emir 
\çılt CSScselerın de saat 23 e kadar 'e po. olduğıınu bildirmektedir. 

lt kaınıaıan için izin verilmiştir. verıımış maddi czıyet yapııamıya 
illet '11bat akşamına kadar hUkQ· ]llazııunla~k m hiss!le hareket edil· 
ltr1t llltrkezlnde 85•5 kişi ve eyalet- cak ve in ~ lk bu gibi Mdtseıerl 
'f(.trt e {317 kişi tevkif edilmiştir. As- mly~ekti~eza~et~ne bıldırmiye da· 
ita mahkeme dUn 27 J<i"ıyl Uç ay· Dahllıye :ı b v 1 maktadır. 

eş seneye kadar muhtelif kU· ,•et 0 un 

-o lan söylcnılşllr: 
muhab.rler, Yunan ordusundaki kfım efradı sll4h altmn çntırılnuş· ı ı tır taıyanın knzıınmış olduğu hOrrl-
Mnkedonyalı lbır takr~ efradın · yet ve birlik ftnlyıın milletinden sU. 
kaçmış oldu arımı dııır verd k· I kUIUı> alınmıştır B ·ıı t ! 
lcri haberle Yunan ordusu zayia· ~n·n .Pre~e~eyi bombardıman et. tarafından aldat;lmış~rmı c a~lı:m 
tına ait olara'k V1Cr1len mübalağalı 1 tiklen bııdınlme"'tc.dır. Bu kışı • 
ra4-amlınla tekzip olunur. Zayi • yara ... nmı ve ze;ilın lK.lerdc ufak Ascoll şunlıırı flAve. etmiştir: 

k cld tt
'kl · hıısar'at vukua gelmistir BOtUn Anıcrlkadakı İtalyanlar l· 

tımız, tlaatnnızın 'C e ı erı ..,,. • ı A ı • _1. h fift' Yunanistandaki İngiliz ı; n ng o Saksonlara yardım etmek 
netayıce nazaran Ç'7K 8 ır ve ve onları id il ı b •-· 

Y 
ı... _ı,.·l --" b" Kararg&hının Tebligi n ea n cn.uwemek sııatı 

unan oro~unu t~1 c:uen u· . , • çalmıştır 
tün Yunanlılar. gayu:t, fe-dnkar- ~tın • 17. ~A.A.) - ) unnnıs- · 
!ık ve 'ltahramıırtılkta birbirlerile, tnıı<1 _i İncılız ~~.va ~uvvetleri Anglo Sakson hUrriyeUnden mUıı-
müsabaka et.mdktcdirler. Ordu· karııfl!~funın tebıligı: lcfıt olanların vazife i ltalyadakl 1-
d f a hadisesi bir masaldır lnltılız boo:r.!bar.dıman tayyare· telvnnlara haklkntto hUrrlyctln ne 

t 
~~. ır cdilmive d..ön.}yecek de: !eri bu geoe dafi ıbataryalannın olduğunu öğretmektir. 
e~ıp .,, -o··· 'dd ı· . v B d' . 

d 
··ı·· ...ıu··r ı el t at~ me rag111e.n ren ızı 

rece e gu un,... • h . • • ava meydanını muvaffnkı.\ etlı 
Selinikte Panik Olmamıflır bir surette lbomb rıchman etmi -
A'tina, l 7 (A.A.) - Roma lcrdir. 

radyosu Selaniğin son bom'bardı· Dün başka tayyare gunıpl n 
manı üzeride bu şehir halkının d~'IUlanın Tc-pedelcn §İmnlindeki 
paniğe tutulduğunu ve polisin ta· mevzılerin'C yemden sürddi taar
cil'leri müşteri me~eut olmaması· ruzla.roa bulunmuşlardır. 
na rağmen mıı.ğazalannı açık bu- Brendizi ve Tepcdclen Bombar-
h.ın'dumnya medbur tuttuğunu o.il- dıman Edildi 
di11mi~ir. Atina, 17 (A.A.) - Y:unıın13· 

Stefani ajan'SI da buna benzer tanıdaki lngiliz hnvo kuı. vetleri 
bir hıı:ber ne~etmiştir. karıı~hı tıırııfmdan neşredılen 

imdi. bu hal Ccnova ttehr.inin teh'liğin tam metni: 
lngiliz filosu tarafınd~n bo~bar· ~ngiliz bombardıman . tayyııre· 
dımanı üzerfoe meikur "ehır hol- lcrı 1S / 16 şubat g.cocsı tayyare 
k nm ba!t'lla gehn~ olmakla bera- dafi ooplnrınm şiddctlı at ine 
~r bize11 Selanik"1ten verilen haber rağmen Brcndızi hava meydanını 
bu şehir eakirrlerinin tamamen büyük bır mu~affakı1 etle bom· 
aağlam olan lkuvvei manevjycl'C· bard~nb.ennl ~l~rdı~~J-lııbngarblar 
· · bilhassa kayıt ve işaret et· ve remnı ına ar uzcruıue om a. 
rını 1 1 d v ••• 1 .. b mcktcdir. arın pat a ıgı goru muş ve azı 

&ıa n ael&nik halkı harbi ge· yangınlar çrkanlmtstır. Lazcrctto 
ek f9 ı z . 1913 de ~rekse adasının karşısındaki sah da çok l 91 5 _ 1918 de yakından tanı· §iddetli bir infilak olmu~ur . 

!'itlr ve şimdi hissedeceği ıey Dün diğer bombar~ıman tay· 
mı; crıvcrliğinin ve en'=rjisinin yıırclcrimiz refakatlerinde avcı 
~a af !ındcn başka bir fCY ola- taytyarcleri bulunduğu halde Ar-

am - navutlulctıı Tepeddcnin §imalin-
maz. deki Buzi mıntakasıııda dii§ntan 

Yunan Resmi Tebliği mevzileri üzerine yeniden kıcıı•f 
Atina. 17 (A.A.) - Yunan 

orduları ba~anQanlığının dün 
a~ m m::şr~ttıği 1 1 3 numaralı 
tebiliği: 

Krta1arımız. meV2iİ muvaff a-
kıyctli taarruz harekctlerile dü~ 
mani bir çok noktalarda mevzı· 
\erinden çıikarıp atım~. 250 esir 
alnuş ve münbn mi'ktarda harıp 
malzemesi iğtinam eylem· tir. 

hücumlar yaprn1Şlardlr. Buzi' deki 
ııı&eri binıılarla top mevzilerine 
tam • betler vakı olmu ur. 

Lııytiza'ya atılan bombalar 
nakliye vasıtalarının toplanmı§ ol· 
duğu yerle büyük bir asker te· 
cemmuu kampı araaında patla· 
mı ır. Bunu müteal:ıp clü man 
askeri 'kıtaları üzerine ve otorno• 
billere çok alçal.."'lan mitralyöz 
ate,.i açılmıştır. 

Günün en ınuvaffakıyctlı hare-

Vilki Çine 
<: idiyor 

(Uaşı l incide) = 
Japonlar tarafından işgal edilmemiş 

bulunan mıntaknlarındaki vaziyeti 
letkık makaadlle bir seyahat yap· 
mnk tıısnvvurundndır. 

Vllkic'nln Pasifik denizini tayyare 
ile geçmek nlyctlnde olduğu ill'lve c
<lllmektedlr. 

Tokyo, 1 7 (A.A.) - D. N. B. 
Toikio A ahi Şnnbun sazetesi, 
Sıngl'pur y kmlıırına m yn do· 
kulmesi munnse'betile yazdığı bir 
y zıdıı. bu mayill'ierüı J ponya ve 
diğer Uznk Şam ancmlekc.tleri, 
seyri ef aini için ciddi bir tehhkc 
t~il etm&ıte olduğunu yazıyor. 
Jııponyanın Hindistan ve Afrik 
h l~arı her scyden ziyade tehlike
ye m ruz kalacaktır. kgiltcre di· 
ğcr bölgele'l'e de m yin dökmiye 
devam ettiği takd'rde Japonyaya 
kar§ı bir bloka haUı bahis mev· 
~uu ol<luğu eöylcnebilir. 
Hollanda Hindiatanmdaki Japon-

lar Memleketlerine Dönüyor 

Tokio. 17 (A.A.) - D. N. B. 
ajan ı bildiriyor: 

Tokio Aeahi Şimbun gazetesi· 
nin Batavio'<lan istihbar ettiğine 
göre, aiyasi vaziyetin ink~flıın· 
nı göz önüne alan Hollanda Hin· 
distanınd. ·i Japonl r ailelerini 
J ponıyay göndermek iızcre bit' 
tll'kım tedbirler ahnaktadır. Ce
nup denizinde ~li)en Japon \'a
purlarının bütün mev•kıleri ta nİ· 
san ortasına kadar imdiden tu· 
tulmus bulunmaktadırı. 

DUn gündüz saatıcrındc tek tek Maltaya Taarruz 
hareket eden İngUlz bombardıman Matta, 17 < A.A.) - Resm.t tebllf, 
tayyareleri dUşman tşgnll nJlınd iti ıs 16 şubat Sl'Cc yansından blr,.z 
nrazlde bazı hedefleri bombnrdıman aonrn bir düşman tayyare~ı Maltn u. 
etmişlerdir. zerinden av ğı bombalar atmışl.Jr 

1 Bir ev yıkılmış 'l:C btr kişi haflC ·c 
Holand dakl Hollm:ötslııls'de bom- ynrnlanmıştır. ç 

baların rıhtıma \C sahılc bağlı bir DUn sab:ıh d ti , . • a a z rinde kc.şlf u 
\apurn ls:ıbet ettığl görUlmUştUr. ı çu!lu yapan bl d"" 

Holandıı açıklnnnd ~ \'apıırlıır ve t.a"""re dar· lr 1 .....,.mun tayyares 

C 
,,,,_ ı op nrımızın nteşUe kn 

cboııgye ilç Middclburg Dcnhclder- şılnnmışlır tl ı 

d ki d 
· n ın sonra bil· çok a\ 

e he efler de bombaı·dmıan edil· cı tayyar 1 ı d mi tlı· cı n en mUrckkcp bir d 
ş · rnan fılosu nda Uzerlne bir keşi! t 

Cumartesi g ce 1 bombardıınıın arruzu yapmıştır. 
tayyareleri Polonyndald Kntovlc ve ltalyan° Resmi Tebliği 
Cracovl bölgeleri Uzcrlnc beyanname İtıılynda bır mahal. 17 (A..A.) 

ıı.tmışlnrdır. İtalyan ordulan umumi karargQhını 

2,500 Kilometre Bir Uçuı 
Londra, 17 (A.A.) - DUn gece 

Polonyadakl Crncovi 'yo kadar uçan 
İngiliz askcr1 lnJ-ryarelı-rinln dokuz 
sıınt fnsılnsız havada kaldıkları lnh· 
mln edilmektedir. Böylr bir ucuş 
harbin bldny Undcnbcrl lngllterede
kl li !erden ilk defa olarak yapılmak 
tadır. Mesafe lşgnl alUndaki arazı i
le düşman arnzısl llzerlnclcn 2560 kı· 
Jomctrcdlr. 

Hava Dücllo&u Devam Ediyor 
Londro, 17 (A.A.) _ Alman tny

y rl'leri, dUndcnbcrt İngiltere üzerin· 
de pek fnzlıı faaliyet g6stcremcmJş
lerdlr. Pazar gUııU CUne.ş battıktan 
onrıı. bir tek Alman tayyaresi, şf m • 

H .şarki sahilinde ktıin bir şehre bir 
knç bomba atmıştır. Bir kaç ev, hıı· 

yazmakıt Ye r i memleket ara ın
dnki .gc~inHğin ancak Biııl~ik 
Amerikanın mimi ve hali.sııne 
bir har&cti ve mesela Lüyük Ok
yıınustn bulunan A1lantik filosu· 
n:u geri çckımc:ei sayesinde azal.a
cağıru ve h tta zail ôlacağmı ila· 
ve etmektedir. Bu gazete, Amc· 
r~ n • J pon münascb tındaki 
v zıyıctin bu un bU~iik devletler 
Üzerinde teııir icn ctmcl-ıe oldu· 
ğunu ve binpetioc B. Roosevcltin 
B. Nomura'nın muhttmd teklif· 
krini :roddctmesinin beynelmilel 
pek v 'him bir vaziyet ihda, ede
ceğini yazm ktndır. 
Japonya Siyamdan Os lstemcmiı 

Tokyo, 1 7 (A.A.) - O. N. B. 
Domci ajansı Bangkok'dan bildi-

25S numnrıılı tebliği: 

Yunan c phcslnde dün bilhassa 1 
inci ordu mınt k sında muh rcbcl 
dc\'arn ctml tir Hava mUf'rczclcrlm 
düşmanın mu,·asatn yollarını ve mü 
dafaıı tesisatını şiddetle bombıırdı· 

ınıın etmişler v asken tn~ldatı 

nakli vasıtnlannı ufak çapta bom 
balarla bombardıman ederek alçalt· 
tan mltrn.lyôz ate 1 altına alnıı~laı
dır. 

Alman Rcmü Tcbli-i 
Bcrlln, 17 (A.A.) - Rcsmt teb· 

!iğ: 

nlr denizaltı ccmon 11 ton hncınl ı· 
de düşman ticar t \'npuru batımı • 
tır. Daha evvel c-ctnan :?O bin to ıı 

kadar düşman ticaret vapuru batı 
mış olan ba.şkıı bir deıılzıılU m\JV'l • 
t'akıyetlerinl 24 bin ton çıkarmı tır 

Keşif tayyar !erimiz Great Yar
mouth'un şimal ndC' bomb:ılarlıı. t: \
yük bir tlcnret \opunınu ağır ı 

sara uğratmış, lrl!lndanın garbin 
de d ha kUçUk dığcr bir vapur batı 
mıştır. 

Dün doğu - cenup lngtltcresınde 
hava meydanlnrll kıt.ant t~mmU 

lcrl, liman tesisatı ve bir ııllMı f b 
rlkaaı üzcrlne muvaffakıyetli hücum 
lnr yapılmıştır. Bir tnyyare mf'ydnnı 
üz rlnd • tayy r lcr tahrip edılm ~· 

Ur. Ağır çapta bombalar makine da· 
lroslne \'e bir montaj atölycsin n 
hnngorl rınn dllşmllştUr. 

Bu Tekzip Doğru mu? 
Roma, 17 (A.A) - Stefanl ajan-

sı bildiriyor: 

Bomba tayyarelerimiz bugün 
harp sahasında hedcffere muvaf· 
fakıyetH tanrıuzlarda bulunmuş· 
!ardır. Devriye gezen. ~v tayy~re.: 

1 
;...,jz düe_.rnnnın ıkı motörlu 

ketlerinden biri .. Kl~ura ile Berat 
arasındaki )'<>I uzcrmde ricat ha· 
linde butunıın düşman kolları ile 
nakaiyc 0tomobitlcrıne 1·apılan 

riYor: 
Filolar Geri Çekilirse Mesele İngilizler, Jnponyunın TokıYo'-

Kalmıyormuf d ki bnnş konferıın ında Siyıım· 

S lMılycttar mahfiller cenuN lt:ıı
yadn czcllmle Calabrc'de \' Poulll -
de demiryolu mOnakaltıtının tcmdıt 
ve hatUı. llgn t'dıldlgl h kkında ~ • 
bancı nwnılekctlcl'dC (;ikan .Ş8) i 111• 

rın yanlış ve tahrik mlz olduğunu 
beyan ctmektcdlrll'r. 

er..... 1 • d . ~._ 
born:bn tayyare ertn en murCK· 
k bir t~<ıeklküle rMtlamış ve bu 
t:)~ya,.elerden birini düı;iirmüştür. 
itıtlyanlar Prevez~yi Bombaladılar 

\tina, 1 7 (A.A.) - Umumi 
1 

rv•t nezaretinin 16 şubat ta· emn.,, .... 
rihii tebliğinde duşman tan·arelc. 

iddetli bir hücumdur. Alınan fo
~ogrııfhır ln~iliz t yyarccilcrinin 
ni ancılıcını isbat etmektedir. 

Kısa b'r hava muharebe j ca· 
nasında bır düşman bombardı· 
man tayyare i hasııra uğratılmış· 

tır. 

Tokio, 17 (A.A.) - Stefani d n bnzı ııcvkukey Ü leri istedi-
ajansındnn: .. ı;i h kıkmdıı fBYİalar yaymakta· 

Kokuınin gazetesi, 8. Hoose· d ırlar. Sı)' m hı.iklımeti bu ayia· 
veltin Japon firi B. Nomur 'yıı lnnn t manıen ynnh olduğunu, 
eöylem ş d duğu dostane sözlerın Ja · · _ .J·•· b h ''- J .. pon.Y'lnın us emc:uıgı gı ı er 
Ameruoan - opon munascbatın· hang· b ·• • t :•~· d b J . d • . . . ı ır ı) a ı ıızyM. .. e c u un-
da'kı ' zı) etı egı tırmıyeceğini ı m dığını bıldirmı lır. 

Rornrı. 1 7 ( .A.) - O. N. B. 
bildiriyor: 

R mi bir tcb1iğe göre, gôÇ('n· 
l<"rdc lngıliz ha.rp (;<"ınılcri tar • 
fındnn Cmo\ nya l apılan bom· 
bnrclıman l" n sındn 144 ki i öl· 
mı.iş \C 272 ki~i )ara\ nmı~ır. 
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Ban kamız Pamuklu ve Yün 1 ü Fabrikaları Mamulatının Perakende 
Taksimatını 

Satışları için, ve Toptan 
Gösterir Cetvel Mağazalarımızın Bulundukları Mahallere Göre 

Mıntakalarındaki 

Mınfaka Aşağıya 

Rica Olunur. Dercolunmuşfur. Alakadarların 

ATIŞ MINTAKASI: Satıı Mat azası 

Mağazalarımıza Müracaatları 

SATIŞ MINTAKASI: !atıı Matazası 

fstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, 
Zonguldak, KastamOBu. 

ISTANBUL TOPTAN 
DEPOSU 

Kayseri, Sıvas, Kırşehir, Yozgat. 

Konya, Niğde. 

KA YSERI MAGAZASI 
ERECLI ., 

Ankara, Çankırı, Çorum. ANKARA MAGAZASI 
Diyarbakır, Urfa, Ma~atya, Elazığ, 
Mardin, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, 
Siirt, Bitlis, Van, Hakkari. 

DIYARBAKIR 
" 

lzmir, Manisa, Afyon, Antalya. 

Aydın, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur. 

IZMIR 
NAZiLLi 

Mersin, Sey han, Gaziantep, 
Hatay. 

Maraş, MERS iN 

Yeni ve Cazip 

Bir dra 
Emsalsiz Güzellikte Bir 

Ten Temin Eden 
Bu pudra. yeni ~a.vatandır· 

ma» usulü sayesinde on defa da
ha ince ve gayri mer' i ol<Juğun· 
dan cilt için gaıYet praıtildtir. Ve 
cildin • M~yajılı değil • Tabii 
manzarasını temın eden. Yağ
murlu, TÜz.garlı lıa.valarda bile 
bütün giın sabrt kalır. 

En sıcak dans safonlannda bi
le al'jtık parla:k bir bur:una tcsa· 
düf edilmez. Oünkü L'erkifoi!ıı:de 
hususi bir usul. dairesinde kauş
tırılmış cKr~a Köpüğü> var
dır. Bu pudMnın ıbir Fransu gij· 
zellik miıt.eha951s1 tara.f.ım:Y.ın icat 
edilen ve Pariste pek ziyade 
rağbet bulan on muhtdif r .. engi 
vardır. En iJ i cins olan TOKA
LON pudrasını .tecrübe ediniız 
ve yüzünüzün nasıl seh'har ve 
cazip bir manzara kesbettiğini 

Tercih Edilmesindeki Sebep 

GRIPIN 
BlttUn ağrılara , 

hastahk başlastgıç· 

larrna karşı ve hiç 
ıararsaz en kuvvetli 

mttsekkindir. 

,, 

il 

,, 

Erzurum, Kars, Erzincan. 
Trabzon, Rize, Giresun, Çoruh, 

Gümüşhane. 

Samsun, Ordu, Sinop, Tokat, Amasya. 

Deniz Levazım Satmalma K9misyonu llanl:ırı 

ERZURUM 

TRABZON 
SAMSUN 

TiJldyı Ci1allarl71U 

'· 
,. 

" 

M. M. V. deniz merkez satm alına komisyonundan 
1 - Tahmin edilen bedeli 18500 <on sekiZ bin beş yilz> lira olan 

bir adet hava kompresörünün pazarlık eksiltmesi 21 'ubat 941 tari· 
hine rasUıyan cuma gtlnü saat H te vekllet binasındaki komisyonu
muzda icra edilecektir. 

Ziraat Bankası 
2 - Şartname6ini göm\ek tstiyenler in her gün ve eksiltmeye gir· 

mek istiyenl<'rin de belli gün ve saatte 2775 liralık kaU teminat mek· 
tubu ve lüzumlu evrakı ile birlikte komisyona mUraca.atıan <882 • 1171> 

* ı - Tahmin edilen bedell 2816 lira olan on altı kalemde ceman 35,000 
kilo muhtelif cins yaş sebzenin 19 şubat 941 çarşamba günü saat 
H te açık eksiltmesi yapıla.cakbr. 

2 - llk teminatı 211 lira 20 kuru' olup fartnamesl her gün komisyon
dan alınabilir. 

3 - lsteklilertn belli gtln ve saatte Kasmıpaşada bulunan komlsyotıa 

müracaatları, (727) 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
ı - Hava birlikleri için alınacağı evvelce tıln edilen lriO çift de

mir karyola fiyatı vcklletçe yüksek görUldUğUndcn tekrar pazarlığa 
konmuştur. 

2 - Paza.rhkla ihalesi 27.2.9U perşembe gUnU saat H te Yeqllköy 
Have; Mmtaka Depo Amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şa.rtnaırne ve nUmuneyi görmek üzere her gtin pa
zarlığa gireceklerin belll gün ve saa.tte tekarrur edecek fiyat Uzerinden 

Kurulut tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 T ürk ur.,a. 
Şube ve ajans adedi: .2~. 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri. 

:Para blrlkUrettlere 23,SOG lira IJa'aml.1• yeri.far. 

G R i p i N. -----... _he_l_li_o_ıac_a_k_k_a_t_ı _ıe_m_ı_n_at-la_r_n_e_b_ır_li_k_te_k_om-is-yo_n_a_m_Urac _ _ a_at-ıan __ <_12_2_1_) 

Ziraat B&nlcumda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hes&P~ 
en az 50 liraaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a il• ar 
da.ki pl&ıia göre ikramiye dağıtılacaktır: 

' adet ı,MO llnl* • ,OM lira ıı ıee Mfıt A liralık u o• ıJt' 

1 88 1A 1 
17 ŞUBAT lOU 

Sterlin 5.24 
Dolar 132.20 
İsviçre Fl'ac. 29,6875 
Drahmi 0.9975 
Leva 1.6225 
Peçe ta 12.9375 
Dinar 3.175 
Yen 81.1375 
lsveç Kronu 31,005 

Esh~m .,. Taltnl:At 

Ergani 20,05 

Abone Ucrett 
l'ürklye dalıllim:1c: 

Senelik 6 aylık 3 aylık Aylıll 

uoo 750 (00 u;e Kr. 
Hariç memleketler: 

Senelik 6 aylık 8 aybk A:Jfık 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

VAT.Dl Ouet811 
lLAN F!YATLABI KurıL9 

Batlık malda elarak -1 lDcl Sayfa a...u.ı 511 

2 » :» • l50 

1 > :» :» -' » :» > liO 

6 • > • 75 
6 • » » M 

Nezle, aoiuk alcmhiı, erip rahat&JZlıklarmda 'bq, dit, mahal, 
romatizma, iaap ve adale ağn)armda lüzumunda l'iinde 3 
adet alam. T.ıditleTinclen aakınuuz ve her :yerde pullu kutu
lan ıanırla ~ 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz Bir Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldınlması Hakkında ilan 
Dantelsis bir kuıuflull1ann yerine danteHi bir kuruşluklar darp ve 

piyasaya kati mikbrda ~ oJduğlmdan dantelsiz 'bir kW'1J9luk
lanıl 31 Jılart H l tarit\inden sonra tedavWden ka.lcbnbnaıu kararlaş
tırıbrufbr. 

Duıtebiz blr kU?UfhJldar 1 Nisan 941 tarihinden itibaren artık teda
vOl etmiyecek n bu tarilıten ttlbaren ancak bir sene müddetle yalıuZ 
mal sandıldan lıle CUmhuriyet Merkez Bankası .şubelerince ve CUmhu· 
riyet :Merkez Bankası fUbeai bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası fUbe
lerince k aba! edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk buhınanlarm bunlan mal aandrk.Jan Do 
ctbnhuriyet Merkez ve Ziraat Bankaları şubelerine tebdil eWrmelert 
ian ohmur. (903:5) (12523) 

lstanbul Belediyesi llinlan 
YUkaek Vekiller heyetinin 19.11.940 tarihli toplantısında kabul olu

nan M703 No. lu kararname ahklmına tevfikan 28.11.940 tarihinden 
itibaren tatHi faaliyet eden benzin, petrol, ve müştekkııtUe müteharrik 

bilmnum kara, deniz nakil vasıtaları sahiplerinin bu vesait tizerinde bu
lunan pJA.kalaruu memnuiyet karan ka.lkıncıya kadar kendi namlarına 
lufzrotıınck üzere Seyrüsefer muhasebeclliğine iade etmeleri lüzumuna 

Daimt E nclbnence 30.1.941 tarihinde karar verilmiş olduğundan bu ve
sait sahiplerinin plAkalan 15 gUn içinde seyrüsefer muhasebecillğine tes
lim etmeleri lüzumu beyan olunur. (1219) 

SATILIK ARSA. 

Kttmkapı hamamı karşısındaki ar

sanm nt&fı satrlktır. Ehven fiyatla 
verilecekti r. Taliplerin matbaamızda 

t. M. ismine müracaatı. 

ŞEHİR TIY ATROSU 
DRAM KISMI 

BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

MEŞAJ,ELER 

Her gUn gişede çocuk temsillerı 

içln bilet verilir. 

SU.lbl ve N .. riyat JılUdürU: AHMET EMİN YAJ..X.L~ 

11Ma14ıtı Yer: VATAN MATBAASI 

Devlet Demiryollan nanlan 
Fındrk nakliyatına mahsus D. D/243 nwnaralı tenzilU tarife l.3.9t2 

tarihine kadar olmak Uzere bir sene da.ha temdit edilmi.ştir. c:883 - 1172> 

* :Muhammen bedeli (5600) lira olan 7000 Kg. haşarat öldUrtlcll ma· 
yt (5/3/ 19tl) Ça.rtpınba gUnU saat (15) on beşte Haydarp~a Gar 
binası dahilindeki koml~yon tarafından kapalı zarf wıulile satm alı· 

nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (420) liralık muvakkat teminat kanu· 
aun taıy\n ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflannı ayni gttıı 

saat (H) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lAzmıdır. 

Bu ı.,e ait şartnameler komisyondan parasız olarak datıblmak· 
tadn'. (lOMI) 

YEDiKULE 
İPLİK FABRİKASI 

Türk Anonim Şirketinden : 
Şi&:etimiz esas mukavelenam.~inin 24 ünıcü maddesine 

tevHkan hissedarlar umumt heyeri, aşağıda yazılı ruznanıe
d.eki mad:cldıeııi müzakere etmek üzere 20 marıt 19 41 tarihi
ne mii9adif pen}emb e günü aaa.t 11 de ls:tanbuld a Yenipoa
tane mkastnda Hanuneli sokağında lsıanbw Hanında.ki İdare 
Merkezinde eureti adiyede toplana.eağın<lan laakal ( 1 O) his· 
ae aenedme sahip ~'an hİe8cdeyJaır umumi hey~t i9t'imaında 
hanr bulunmak hadokmı haizd ir. 

Umumi heyet İç.timamda asalet~n veya vekaleten hazır 
bu1unmaık .iıat.eyen hieae<larların.. hamil o kdul<lan hiaee senet
lerini veya bu 9Cl'letlerin İstaribufüa herhangi lbir bankaya 
t.evdi edilmiş oLduğunu n ahk vestkalannı içtima gününden 
bir hafta evvel ~etin İ<lare Meııkczine tevdi c4jıneleri kap 
eder. 

MIZ&IEIB&T 8UZX&MBll 
1 - İda.r;e Meelisi ve muraıkıp raporlıannın dkunması. 
2 - 1940 senesi biianço ve he.aebabnlln t:ctkik vıe tasvilii ve 

ldare Meclisi ve Mun.kıhmın ibrası, 
3 - klare Mecanin karın surıeti tevzii hakıkındaki 1'eıkıl'ifi

nin tasvibi. 

4 - daTe Meclisi aı:a·hğından çıkan iki zatın td..raır i:ntihap
lan veya tebdilleri. 

S - Memu.riyeti h itam bulan murakıp Müfit Sayın'ın tekrar 
murakrpliğe intihabı. 

IDA81 MBCLISI 

f:ıt 6to » ı.... .. , 
4 lll %30 • ı,tee • 121 J> '° lll , .. 

fO ,. 160 :ıt 4.NO :ıt llO > S0 > 1,ıtO ' 

DlKKAT: Hesaplarındaki paralar olr sene içinde l50 llrad• tl ~ 
tı c1Ufmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaaile verlleoer 

&m'alar Mnedıe 4 defa. 1 e,161, 1 hlriılclkban, 1 mart .. 
l haziran t.arilllerincle çeklleeek.Ur. 

lstanbul Komutanhgı Satmalma Komisyonunda~ 
Askeri Sıtiyaç için 22.2.941 gilnQ saat 11,30 da paızarlıklB :ızSıl 

aaman ve yahut kuru ot satın alınacaktır. Samanın muııa.nunel1 ·"ı 
8125 lira, kati teminatı 1218 lira 75 k~ur. Kuru otun ın~~ 
bedeli 10625 liraı olup kaU teminatı 1593 linı. 75 kuru,tur. ~ 
her gün kom~yonda görlllebillr. İsteklilerin belli gün ve saatte 
lıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. (1209) 

* Askeri ihtiyaç için 20.2.941 günü saat 11 de pazarlıkla 50 to~ 
satın alınacaktır. M:uh~n bedeli 3750 lira, katı teminatı 662 
kuruştur. Şartname6i her gUn komisyonda görfilebillr. İstekııtct1~ 
elin ve saatte Fındıklıda komutanlık satın alma. komisyonun& 
lerı. (1210) 

* g41 Selimlye civannda bulunan askeri bir bina pazarlıkla u.2. ~ 
nU saat 10,30 da tamir ettirilecektir. Ke~if bedeli 24.7 1ira. 60 
kaU teminatı 37 lira 13 kuruştur. Şartnamesi her gün komlSY°ııd'-' 
rüleb!lir. lsteklilcrin belli gün ve saatte Fındıklıda komuıanW' 
alma komisyonuna gelmeleri, (1211) 

* , Askeri ihtiyaç için 26.2.941 günü saat 11 de pazarlıkla ıo tollt 
makine yağı satın alınacaktır. Muhammen bedeli 4~0 lira J<&tJ 1 
natı 675 liradır. Şartnamesi her gUn komisyonda görülebilir. tstt~ f 
belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satın alma komiSYonll 
meleri, (1212) • 

* Asker1 iht1yaç için aşğıda cins ve :mlkdıırları yazılı Ud JcaJef.'; 
maddeleri 21/ 2/941 gUnU hizalarında yazılı saatlerde pazarııı<tJ ~ 
alınacaktır. Şartnameleri her gUıı. komisyonda görUleblllr. ıs~~ 
belli gUn ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık sa.tın alma ııoırıı:ır 
gelmeleri. (1022) _..ıf, 

Olnsl Mikdan Mabammen B. Katt Te. ,,..,,,. 6' 
Kilo Lira Krf. Lira &,.. /ı 

10 
Makarna 50000 l~.oo 2176.00 ıt 

Bulgur 50000 12000.~ 1800.00 1 
Merkez komutanlığı binası dahilindeki ceza evi bin~ ;/, 

24.2."41 gUnU saat 11 de o.çık eksiltme ile ihale edilecektir. J<eŞll pi. 
5439 lira. 75 kuruş olup ilk teminatı 407 lira 98 kuruştur. Şart.nal"~ 
g1in komisyonda göı1lleblllr. lsteklflerln belli gün ve ı::ıatüt ıcaJI uıı' I 
sikaları ile birlikte Fmdıklıda komutanlık sat:ıı alma komfSY011 
meleri, (924). 

t 


