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" Rüyası 
lları: Ahmet Emin YA LMAN 

h Bulgaristanla imzaladığımız 

.~ suıgaristanla Birbirimize ve Başkalar1na rşı iyi 
Niyetlerimiz Tam ve Müşterektir. Başkalar1nın da Bize 
Ka şı Ayni HulQs ile Hareket Edeceklerini Zannedelim ,, 

eya.nn:.- · " ·· b:: .• ,;;k bü· l' .. k -.ucnın ustune .. J - • 

~ sulh ümitleri kuramayız. 
ÇUnk" •J_, • u ı...i tarafın iyi niyetine rag· 
inen clierin Balkanlara ya:rrlmıı 
il tehlikesi elbette vardır. 

Bembcrce kurmak emelini gös
l1;rdiğhniz. ananevi set. harp sı:li· 
nı b.ııtacak kadar büyük ve tesırlı 
~Yllamaz.. Fakat: ...Kim bilir, 'bel. 
~:··> diyerek ibu işe sanl'clr'k ve 
I 1 tncınlek-et arasında jyi kom§U· 
kırk ve ka!'§ıltklı güv:en esaslarını 
UVVetlcntlirmeği de başlı başı· 

rıa b· •ır "Kar saydık. 
Beyanname esaslı ümitlere te· 

~e-1. olamamakla beraber bun~~ 
lQcrine bir saniyelik bir sul? ~
:Yası kuru~masına kimsenin bır dı· 
)'cceği olamaz. 

Hariciye Vekili Şükrü Sar~· 
~!unun dediği gibi, hazan l."'11· 
?Jk sebeplerin büyük iyi! ·ler do· 
&ı.ırduğu görülmü~tür. e:d' 

. Bir san.iye için öyle kabu~ ... ı· 
lttz ki Almanya şu yokla duşun· 
Cclcrle t.crcddüt içinde ıbulunu· 
Yordu· • l 

<Acaba asağwa sa~a'Ylm ırnı • 
Bir Balkan c~phesi yaratayım mı?. 
n J T len ounu yapansam acaba ngı ız 

8UlllCiA'2 
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, TÜRK-BULGAR 
Dost uğunun Yeni Bir vesikası 

Ankara , 18 ( A .A .) - Fa- dıısının içinde, ctr fmda ve dı- bin bize doğru ynkla§m kta ol· 
lih Rıfkı Atay yarınki Ulus a•· flnda tehlikeaini h issettiregelen duğunu onlıunazlıktan gelmek 
zetesinde «Bulgar - Türk doııt- buhranlanna rağmen, sulhu ve milli emniyet 2 ruretlcrini 
luğunun yeni bir vesikası» bat· konırnek ve tecavüzde 1hiç bir ihmal etmek Türkiye için müm
lığı altında fU makaleyi ncı· menfaat bulmamak prensipleri- kün değildi. Bütün iB ikan mil
retmektedir : ne sadık :kaldıklannı teyit et· !etlerinin .hayati menf ati, Bal-

T ürkiye Hariciye V el<ili ile meyi faydalı telakki ctmiıler- k nlara bir büyük devletin yer. 
Bulgaristan Ankara elçisi ta- d ir. lctmemeainde olduğu hakkın· 
rafından ayın 17 inci ıünü 17 t ubat beyannamesinin daki görü ve kanaatimizi mu· 
Ankarada imza ve dün saze- b ir tarihçesi v rdır: Malümdur h faza ediyorduk. lki devletin 
telerde 11e~rolunan beyanna- ki i lldqrin tarihlerinde harp coğrafi vaziyetlerinden dogan 
me, iki komfU devlet arasında Türkiycnin em niyet sahasına siyasi icaplar, ba a ba,ka İs· 
ıenel«denberi devam eden intik l ettiği zaman lstAnbul ve tikamcttc bazı inki Oaı ı ccb
dostluk, barıt ve itimat aiyase- Trakyada bir tnkım mÜste5na retmiş olsa dahi, hiç tereddüt 
tinin yeni bir vesikasıdır. ihtiy t ve hazırlık tedbirleri al- edilmemek lazım ::elen nokta 

buraya zorla çeker miyim'? Yap· 
rna~m İngilizıler atik davran_a· 
ra'k bir Balkan ce!P'hesi :kurmasa 
Ve Avrupanm bir köpnde ora 
halkının yardımite tutundukt~ln 

• mı· Bonra işoal ahında tut.tugum ~ 
lctleri birer birer ayakan-dırmaga 
Ve hıTJtar.mağa kafloşıdar mı'?> 

Bu Ve$İka, ne eski ahitleri maia lüzum .görmü~tük. Bu ıu olm lı idi ki, Bulgarlar ve 
tadil etmekte, ıne d e onlara önleme ve müda a tedbirleri- Türkler sulh arzuııunda mİ· 
yeni bir .hüküm ilave etmekte- ni ~ötiiye tefMr edcrelc, Bulga- midirler. fkj millet te hnrp 
d ir. Ancak, iki :komJU, yeni <:i· m tanda lnız.urauzlUk uy ndı- dıp imim azmind dirlcr. Bu 
han harbinin, Balkan yan m a- tar olmuflur. H lbuki har- (Dev mı ısa. u, ı:ıu. ı de) X)t.. 

.. ~~~~~~~~~ v·~ ~~ ~'=====================================' TTii;k: Bulgar Deklirasyonu ,-i~LANDA 1• .. ....ı_· Bul-arlar, taarruz 
un.:ıye ve J.O b 

fikrinde almadııdannı bera e~cc 
Ve mutlak bir ·ilde ifade edın· 
cc Alman'.Yanın tereddütten kur· 
hılduğunu ve kenıdi~ine §U kana· 
at gcl:dıg"·±ni farzc-ddnn: _ 

B 1 ist soz · c T.i.irliciy-c: ve u gar an . 
1 . .. ·u ım,emle'ketıcrdır. 
erıne guvenı r . 
s~.ı .....ı. btr taahhüt altına gı· 
.... ,..e a......... ıbana ~af§ı 
rınce toprııklarmm · ·ı 
b· ··şşii haline gdlırı me· 

.ır taaı::~ u bırakmıyııca -!arıdır. 

u Gerek Türk, Gerek Bulgar Matbaatı Beyannameyi 
Mtıtevazı Bir Eser Olarak 06ıt,rmlşlerdlr,, 

"Fakat Eser Pek O Derece Mütevazı Değildir,, 
sıne mey .... nn ~ 'ti k 
B" lece Romanyamn . un a 

1 
be Bunda hiç kimsenin şliphesi ifası hususunda Türkiyenin 

ar:i benim jçin bir emnıyıet sa· c:Balkanlar meselesi, · y· yoktu. Bulgaristanla karşı hareket serbestisini tahdit et· 
hası halıni alacaktır. Ben Balkan· nelmilel politika sahnesının karşıya g l<fll<, bunu jBul~ar- memektedir. 
L_.ıa ---- ,,... Rus. ön plftnında ıl< etı Ankarr.dtı. fara anlattık . O k i~ d "k' d 1 lllna ... ~ ..,., k l Tü k Bu lgar be· « e nrasyon a, ı ı ev et 
yadan da çekineot!k tarafı1m .. a. • imza lanan r • ·· cOört maddeden ibaret olan arasındaki ticari münasebet-

B_..ı __ harp hareket en ıçın yannamesi, her t arafta bu· btı beyanname, iki memleket 1 . . k. f . . b' d 
rnaz. ~ 1 Zaten yiik alaka ile karşı l a. nd~. crın ın ışa ı ıçın ır ma -
arkamı sagtamış 0 ~ • • in «Bu beyanname.n. ın ımza- arasında itimat ve emni yet i de vardır. Bu da, iki hüku-
Balkanların karırunıı~ gunl ıç_ ke eler uyandırması itibarile bi.iyUk metin eski arzularını meyda-
d 

. . d i une ge mez. sile neticelenen muza r h . t• h . dir 
e yarın ıçın e " d ·n birkaç a ydanberi devaın et· e eınmıye ı aız · na ç ı knrınıştır. 

o;ada ndrl"t edilen ad;m eg v' mekte idi. Tiirkiyede alınan cBeyanname iki ana pren- cCerek T ürk, gerek Bulgar 
sevilen ve güv<:nikn a .~ .. m~~ t edbirler ve yapılan hazırl~k- sipe dayanıyor: matbuatı blınU, mütevazı bir 
kiini kazamnalıymı. ~n ~ ·nde l arın Bulgaristanda end.~şe cEvvela, Tiirkiye ve Bulga- eser olarak göstermiş lerdir. 
saha sükun ve ho:ıonultlllk ıç.ı .... IC d Boy ristan her türlü taarruzdan 

be 'mJ seve .,... uyandırd ığı ~a ım ur. • • · 1 · · Fakat , eserin pek o derece 
bulunıur&a yarm bnı .. e toprak · le stı 'ıtefehlıum doğurmıya ictinab ı , haricı sıyaset ekrı dı~a- 1 d • . ... 1 .. 1 t mütevazı o nıa ıgı goru uyor. "e alM<Ved• eder, .ug_un . . eh. u"sa'ıt olan vaziyetlerde eıı bı olarak kabu et me e ır- 1 .,.. Y ikl-11 ı t m b k Belki onu yapan ar tevazu 
lanm rıg·wniy.;erek, ist . ~ eı-d~ an dog·ru ve sag·ıaın hareket, ler. Beyanname, aş a mem- d' H b" B 1 T _ .ıil uşm t h lı "tl göstermişler ır. ar ın a • 
dit ederek ·en.o' ermı . d k arşı karşıya gelerek açıkça leketlerle mevcut aa u e- kanlara yayılmasın a mani 
ed .......... TT'O yann bu hatayı. bı.r b~ıı· kt ri haleldar etmemektedir. . ··ıı· b. 

- • .....,... L: konue?ma ır. 1 · d olacak bı r eser, en nıu ım ır 
ha tam'ır edemem· ıBenı ıuÇ ~ ki Ti.irkiyenin taahhüt crın e cHarp Balkanlara ~a . aşı- · kt eserdir. 
Zaman affdmezlcr. . !ken- du Bulgarlar sulh ıstıyor- gizli ve kapalı bır şey yo ur. - Radyo Gazetesi -

h~~P~~~a•h~1 -~~~o~r~8~:~ız~d~e~~:ı1ı~i:s~ti~y:o:r:du:k:·~~D~e~k~la~r~a.s~yo~n-b_u_t_a_a•h•h•~-'-e~ri-n~ı=~~~==~~~=~~ 
di ayağile ar.tık belasını. u ~~!~; u. • N J 
tur. As'keri itibarı ıtamır k 1

1 
- p f' lngiltere ası 

ha.itlen çıkmıştır. ZatenBalk::.:; B. opo un 
BallC.anda bu undu ça 1 l K } d 
rahat nefes aıa:mııyacaklır. ta • B t arşı a ı 
l'an\arın Amavu.tluk.'tan uzaklaş· eyana l 
ınası SUTetile Bal'kanl'arm harpten 
kutitulması ve hakiki bir aul~. sa~ 
hası hal.ıni alınası pek ala ışmı '' Bu Beyanname, 

iki Memleketin Cclir::. rd k" 
Diğer taraftan Balkanla a ~ 

~rnyet sahası, şirnatden gel~~ 
lecav\izlere kar§ı tngiltere ıçın 
b;. ıf · . ·· ,.-"- ve har· .. ıet vaz esını gore ... C'I> 

l:ıın Yakın ve orta şatkıa yayılma· 
aının ·· ·· ·ım·• olacaktır. on:une geç.ı "Y u: ... k 

Karşılıklı Menfaat-

i Dayan an Oostl u k ere . . 
Münasebetle_r!n~n 

"Yeni Bir Oelılıdır.,, Bu rüya gerçuıeşebilse ~~r 
aıkcri kuvve.tıcrle yapılacak ışl ' 
~•rnctsız.ce, zayiat.sızca yapıımı§ (A.A.) _ Bulgar 
~lacak ve fogilterenin asıl kuv~e- Sofya, 18 

~ini başh sahalara hasretmeeıne ajansı bildirİY~.'.rk hökürnetleri 
~n temin edilmiş ol.ıacaıktı. Bulgar ve . u de beyanname. 
rı·· l:.icr l:saıkanıar bugünkü teala· tl!rafından m~~ebctile Hariciye 

ı.ıt aayes.nde harpten kurtu a· n in imzası ım f ınarlJuata şu be· 

1 "Anlaşma,Türkiyenin 
Hayati Menfaatlerine 
Tevcih Edilecek Bir 

Taarruza Karşı 
Koymak Kararım 
Değiştirmez , , 

Londra, ıs (A.A.l - Rcutcr ajan· 
sının diplomatik mUharrlrl yazıyor: 

Türk ve Bulgar hükQmeUcrl tara .. 
tından neşrolunan mühim bcyanna· 
nıe bllfıll bir ademl tt-.cavilz paktı· 
ctır. Ancak. bazı maddi ·ıfarkları var· 

(Devan>•: Sa. •• 81. s te) = c~k olursa yar•n Baı'kan milletle· Na~n B. Popo t"r· H · ' e Nazın 8 Popof 

h · • Lm l ~:::~~::b:u:lu=rrm~=~:u~15:u~;= .. ~~~de~):•:::*.J.B!!::ul~gar::::~:ar~ıcıy~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ llirı. akıllarını başlarına 8 a •: .. (Devarnı. ;;; · • "" - • 
~ Ve bir Baıkan birleşik devletı 
ı.ırırnalan ve buna tecaVÜZ'C kar· - • N. zam namesı 
~t:~~ata:ynv:~~~i:üe;ere~·ş~: , Be 1 ed ı ye ı . . 
h.ete:n haü koYımak ve malları y k Etmışt z~'İce hcr:ı,:rce satmak s1bi.~ll· MahlOt Yagv 1 as~ ı.r. ıfclcr " ·1m . . ka· n dahılıne 
"İ yen esı ım 
... ter. 

~l.lkanda d~diğim gibi, bu ~ir - b [ B [ J Kooperaiıfı 
:ntclik bir rüyadır. Rüyalar.·~- lb k • ı•stan U '! e zge 
f nara hos bir dakika geçırtır Ha u ı - l k 
·~"i'.••ı.,.;, .ü,1 .. ini. ;b•iy••;ı· K --J[Allını Kira ıgara 
).t~ı;:.:::·:;.:.:.; "t ':J'agv Yaptırıyor ve Sattırıyor 
;"1ıu anııyacağız, bir ıanıyelik ~ Mah/U l ı • 1 8 _ ımaıat ıtaıma Sıhhl~e \ 'ekôlt)-

il. ar k 1 kcndı· . ı· e· yanal aynen şudur. ~ıhhl .• 1 tinin ı--"''k ettf"'i formille u~ IYUndu r. r, · . ne kdar cazip o sa ıcd y il "' l" ...,... "' - .. 

b•lıı • d"·oyanın o··n gazete muharrirlcrı Be 1 - Bu yağların formı u _11u . 1 B h·- · ... nıiileaddit t.Ahlll nıııorla· 
~·· ~~\ltmıryaca~ız, . U •

1
• LI itrıJtnıŞ• dik cu mış U u;,u~ rtı~'"Utıku emniyetsız halınde d.~ e reıs muavınllk odasına .çag .. Sa· \'eluılelbll'e knlıul ve ta • rile dfl ııabıtttr. 

le.. ~tıtikte duracağız.. taahhut· d rdır orada teftiş bcvetı reiSl ı •est ür. . 4 - t malAthanenln temlz.liğlne ve 
ı-... llltldc.n hiç bir zaman ayrı!· ıa. ;Urkdoğan. ts~anbul Beled ~ıısı !? - Kapah tent>.keler uı;tUnde o lfÇllerln 91hhl durumlarına nezaret 
"'"l'a .. ~.. . '1-["lı mıh l r kooperatıll idare mec .-.nı mevcuttur ve sıhhate muzır _.__ bir dolctOTU oldutu ~lbl hlr dfl 
rtı~· -g~. Emniyet ve ıst~ a. • muta ı fO••· · _...,,., 
le ı tchl".kcde görünce vazıyetın me. sıfatlle mahlCıl yağ maselCS loırnadığı da VekileUn UMidikUe ı;a· (~antı Sa· 2. SU. 7 de) =*= 
it .. ~ cttir.dig .. i tedbirleri eonuna reısı b ·anatta bulunmuştur. 1 

.. \la hakkında kc.) azetccnere \!erilen be- bltt r. 
t alacağız, Yazılı 01nra g 
Ahın« Enin y ALMAN 

lngıltereye Karşı 
Hattı Hareketini 
Değiştirecek mi? 

Amerlkadakl 'Cv l J~r:;l'::! 
Milyon irıudab tJ 

irlbdanıa 
lagUtere İle iş 
Btr•ıı.aı &aUyor 
Londra, 18 (AA.) - Da~ 

T ekgr ph ~azct'Cı!inin 1..iıbon De Valera 
muh biri yaz~: •--------------------------

8. WiHkic Ll:zi>on'dan eeçer· 
ken onunla ıkı bemaetıı l>u'un· 
m~ oJanl ıla görü üm vo B. 
Wi.tlkie'flin ıİrla~ı cmya~i 
hakkında ~ mal\ımaıtı aldım: 

Ebedi Şef1 in 
Anıt-Ka • ra B. Willkie, Kardvınl H ineley' in 

t~i ·i ile Dublin" c gitmiş ve A· 
rm:r&ııda bulunan ve üç miJoınn· 
dan fazla olan. k&olik İrlandnh· Ankara, 18 (A.A.) - Başvek61ct- usuıu d lrc 1ndc bcynelmılel b r mi) 
Jann bugün hlandn hükUınctiınin t :n tebliğ olunmuştur: sa.bak nın yapılması ımktı. ı dahil n
takip ettiği hattı hareketi katiy• Ebedi Şet Atatürk için yapılması de görWmcdltindcn yerıı \e cnebl 
yc,n tnav.ip ~~}erini Ve Al- muluU'rer anıt • kabır proj('sinin mUhend!B, mim r \ hc~l<cll nşl r 
manyayn ka.rıı lngiltcr.c ik i.,hir· m nbakası hakkında bugüne kadar arasında 11em st bir mU abakıı ya· 
!iğini ist,eınıclot:e olduk!larını B. De. yapılmlL' olan tetkikat ve teşebbüsat pılmosına k rar \ crılmiştiı. 
va'ilem'ya eöylomi~r. ne looslnd vuly ti hazıra dolnyısrle (l)m:ıınu ~ • G, su. ıs ete) *=ı+i 

B. Wtllkie':re göre. B. Devale· ~========================== 
ra bu bey n m tesiri altında kal. 
mı tr. Hatta B. Will!.1e"nin intİ· 
baı şudur ki, B. Devakra'm n, 
l~ttreye kartı olan h&ttl hare· 
lcdini değ"!ttir~i ve İngillerenin 
emrine lrlandada ıcl~nız imkri 
vcnneei meselesini tdk' - eylc:me
ıı muhtemeld ir. 

Japon Filosu 
HolandaHindistanma 

Karşı Harekete 
Geçerse 

Amerika da 
Japonyaya Karşı 

Harekete Geçecek 
Nevyork, ıs (A.A.) - -cP. :M.> 

gazetesinin sahtbl İngcrsoll, Pasifık 
vazlyetl hakkında ;yazdığı eir maka· 
lede diyor ki: 
Eğer Japon lilosu Hollanda Hın· 

dlstanına ka~ı harekete geçerse, 
Amerika donanması da Japonyaya 
karfı harekete geçecektir. Bu hldise
hır, eter olacaksa, pek yakındır, 
hattA hafta içinde beklenebilir. 
.Amerikanın mütemadiyen artan 

kudreti mUtcca\'iZ mllletlerın tepe
ıılnde, dUşmek üzere olan bir ı;iğ 
gibi duruyor. Zaferden katiyen \'ilp
hc etmiyorum. Jt~akat ISyle zannectı

yorum ki blzl zafere götürecek yol, 
bir çoklarının tasavvur ett{tfnden 
çok daha çetin, çok daha uzun ve 
müthiş olacaktır. 

~ 
~,-_lliiiii ___ _ 

TÜRK • BULGAR BEY ANNAMESINDEN SONRA 

Kara kedi - Birbirine çok Y• kbfblar, aralarına gİremiyecej-im. 
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Şu suretle ısyan ba!lladığı za· ı uykular uyuyacağız ..• 
ın n gorülcn ın'tizam bozu lmağıı iki at" .. adaş bubirinin sozunu 
:> uı tutmuş, ağaları eğlenen ser· tamamlıyarak konuşınııkta devam 
ycıdc hlızlcri dC' bir akşam içinde ettikçe çehrelerini memnuniyetin 
daı budak sahp iılemin gözüne izleri kaplıyacak yerde ~ederle 
baıacuk b ırcr mt'rtek oluvermiş· ı burusuyonclu. Nihayet Veli hay· 
ıcrdı. kırdı: 

l\lukavemet edıp dC' Kapısını - Sus be herif içıme sıkın:ı 
onıara aç.mıyan evlcrın kapıları buınyor~ k-ocaınış kurt gibi ıben 
Kırı.ıp zorla ıçeri) e gıriliyor. ka· bu miskin yaşayışa katlanamam. 
bahoti Ört bas edip göz boyamak - Bre ben de kapana kısıl-
ıç ın de: ınış fare gibı, kafes ardında ya-

- Bre ıçcrde lbrahim Paşa pamam. 
adumlan pusu ·urmu lar, ibre - Mübarek toprağın Ü5tüne 
hücum içın fırsat gözlerler, ko· uzanup .... 
nıan... - Başımın altına bir kaya par. 

Dı;> e ha}"kırl§ıyorlardı. çasını yastık ederek. ... 
Öğle ) akhı.sıJ'ken derlenip top. - Gölk'tdd yıldlZları irÖzle-

lanarak E.tmeydnnına doğru yo- yip uy'kuya daDrnak 
la düzülen bu kafile artık zorba· - Kimsenin buyruğu altına 
lığın tadım tatmış. dileclilderı za· girmetlen, başı boş at gibi. 
man zen edip yo~nluk gider· - Dağlarda, tepelerde, ırmak 
mck imkanlarını kendilerine bah· ı kenarlarında al koşturmak. 
şedcn yollar a91Lmıştı. - Bir çobanın dağarcığından 

Eh, şu ölümlü dünyada herkes ç.rkarıp armağan otıtiği kara so
karınca kararınca eğlenip durur· 1 munu bem .. k pmıuda :ıelaıtıp yi· 
ken neden kanforı ve canları ba· ı1 yere'k. 
hasına elde ettikleri şu ikbalden - Yeşil çimenler üst.ünde uy· 
onfor. foydalanmasmlardı. Yarın 

1 
kuya dalma.k. 

Au<ııl yakalarına yapışıp da can- - Oh içim açıldı, gam, kaaa
larını cehenneme gönderecek de· vetim dağMdı, ibWlalıyordum de
gtl' mi id~~ Şu halde neden nefis· min. 
!erini şu dünyanın nimetlerinden - Ağayı da l:.urtaralun bu ko. 
mahrum edip çile doldunn bir camış kurt ininden. 
derviş gibi ömür sürsünler<li. - Elbet, zaten o da yapamaz 

Haklarıydı ve işt'e bu hak ştm· ki. o kı.if kokan güne,c:&iz ızheler· 
dı pa~alarının u<:ıına takıhp yükse del 
lıyordu. - Safinazı onun atının terki-

Xlll sine atıp, ziimıiit Anadolu yayla· 
lannda k~makhya konnkhyn Nii· 
deye. •• K~deki mesci:din müezzinı 

sabah ibadeti için müminleri da· 
vet ederken Hasan ağanın kapı· 
sının tokl.:nağı tok bir ses çıkara
rak cvddd1cri uyfkudıı.n kal.dırdı. 

Geceyi merak ve end~ için· 
de bir lahza uyumndtın geçirmiş 
olan Safinazın bahası kapıyı açb 
ve k.aroısında Veli "le Dunrunu 
görünce onları !homen içeri alıp 
k~ıyı kapa.dı. Üçü de bahçe ÜS· 

tünde'4i ki.iç~ odMia baş İbaf8 
verip konuşrnağa ba'1adilar. 

V oH l!IOfmUftu;: 

- Safi ulan bir haber var 
mı ağam? •• 

Hasan A~a başını aaHıyarak: 
- Evet dün yııtsı vakti Fatma 

Sultan $8rayında"n ibir bostancı 
geldi ve bir hayli Iaf ct'ti; kızımın 
bir ~re.tini beraber getirmiş ol· 
masaydı, sözlerine inanm~dım. 

Bostancı SalinMın hizmetine 
bakan bir cariyenin yavu1dU8u 
imiş. kızım ağladılkça bu cariye· 
dk onun derdine yaikmlık göster
miş ve njhayct bann ibir haher 
ulaŞtırrnağa razı olınu~. bir hayli 
akçe vcrip herifin gömünü aklım 
ve c:ıriyeciğe ·de brr elmaslı ke
mer )'olladım. 

Hünkiır Safinazı kızının sara· 
yın.da görmÜ§ ve onu gözdeleri 
arasına katmağı ta88rlamı~. 
Yavrucuğum deımiş iki: 
- Hızıra haber ulaştırın, veni 

bu 'kartalın .,.ençeeinden tkurtar
sın 1 

İki kafadar bunu işitince derin 
dü§iincele11e vardılar. Nihayet Ve. 
lı Dursunu dü11ttü ve: 

- Haydi bakalrm Durııun yola 
düzülelim, zoıhalar saray kapı 1 
sma dayanmadan biz ağanın ya· 
nında olalım. 

Hasan Ağanın evinden çıkıp 
beş, on adım i:le.rledikten sonra 
Veli sondu: 

- Olmaz, ohnaz Amasyaya •.. 
- Ulan hep de kendi doğıdu-

ğun yeri medleder durursun, ho
roz <>lür gö-zü çıöptüokte kalırmış. 

- Maraza çtkannayız, otur 
şuraya. 

Jk~ de yolun 'kenarına <Jiz 
çökilikr. Veli yerıdcn bir çöp al
dı, elinin iki parmağını dilile ıs· 
lat.tı ve 9ÖlJÜ phadet paranağile 
orta parmağmm aramnda sıkı§" 
tudı. 

- Çöp ki.iç.ük pat'Mağa yapı· 
şırsa N:ğdeye. 

Büyüğünde kalıraa Amas· 

ya.ya. 
( Arkası Var ) 

Soruyorlar? ' 
Bir okuyucwnuz tele.fon.la &e· 

nıyor ve diyor ki: 
Gazetenizde mnhlflt yıığJar 

hakkında. !,;Ok csruılı neşriyat ynp 
tınız. nız bu yağların teneke Ü· 

zerlodckl ynftnlarnıa. \ e terklp
lerlne ııldannnık alıp snrfetmek
to idik. Blzl ikaz \"C lrşad etU· 
nt'ı:. Vnr olun. l'alruz şunu da 
orınnk lstJyorum: Acaba yedi
ğ"lmlz (taze tcroynğln) rı dn tiU.ll 

imidir 'eyn hakiki olarak inek, 
mnndn. koyun, keçi ı;Utlcrlnin 

her hangi birinden ~ııpılnııyor 

mu? Birçok ııınrknh tereyağlar 

vnrı1ır. Bunların iç.inde hangi i

nin hakiki \ c hangisinin karışık 
olduğunu bllemlyorur~ , A<'aba 
belediye klm~nhanet;lnıle bu muh 
telif ınarkuh tereya •lar hiç bir 
<lefacık olsun tnhlll edildi mi 'l 
Yoksa bu yağlarda lrnrışık ve ıııb 
hate zararlı ı0bnn"ın Y ______________ ..; 

Umumi Mecus Din Toplandı 

Vilayet ve Belediye Masraf 
Bütçeleri 2,842,644 Lira 

Bir Muhtekir Kendisinden Basma 
Almak isteyen Mu.teri E 1. Belediye meclisı dun öğled~n 
On y J ye vve • sonra toplanara'k yapılıın teklif· 

un az ık Olduğunu, Sonra dc:ı 1 ler ve ver.ilen mazbatahır üzerin· 
Pahalı Olduğunu Söylemit 1 de müzakerelerde ibUlunmuırlar· 

Hazırianan bütçeye -göre l>eledi

yıc işleri fcv!ka~ade masraf y-eku· 
nu 1.616,349 lira 53 !kuruştur. 

Vilayet ve Belediye f evka-lade 

mnaraf yekunu geçen seneden 

223,456 lira fazlaııile 2.842,644 
lira 61 kuru§ olarak kabul edil
m~tir. 

DUn sabah oldukça enteresan bir dır. • 
lhtlkAr h:\dısesı meydana çıkarılmış· Daimi encümen tarafınd n ha. 
tır. zırlanan Belediye rnaeraf bü.ıçeai 

Cızretlen İstanbula mal almak Uze· dün meclise verilmiş ve bütçe 
re gelmiş olan AbdW\•ahap isminde encümenine havale cdilmiftir. 
blr manifatura tllccarı şehrimizde on 
bef gUn kadar mal arnmış ve nihayet 
Katırcıoğlu hanında manifaturacı 
Ohanesc m!irncaat etmiştir. Ohane· 
s'in tezgahlarında duı·an basmalar· 
dan satın almak isteyince Ohanes: 

- Onlar yazlıktır. Şimdi satılmaz 
demiş. 

AbdUivahabın: 

- Zarar yok, ben onlardan almak 
istiyorum, demesi Uzertne Ohanes 
basmaların pahalı oldugunu söyle· 
ml~. AbdUlvahap buna da razı oldu· 
tunu söyleyince Ohanes mallar be· 
nlm değildir, diye satmak isteme· 
miştir. 

Bunun Uzerlne fiyat mUrakabe ko· 
misyonuna müracaat eden Abdtilva
habrn yanına. bir memur vcrilml9 
bulıınduğu halde satmnk lstemlyen 
ve müşteriyi bin bir ttlrlU bahaneler· 
le atıatmıyo. çalışan OhanP.S hakkın· 
da zabıt tutularak ctırmü meşhut 

mahkemesine vcrllmlştır. 

Mtntaka Ticaret Müdürlüğünde 

28 Bin Kilo Tenekenin Tevzi 

İti Görüftildü 
DUn Muıtaka Ticaret MUdUrlUğUn

de teneke tevziatı için bir toplantı 

yapılmıştır. Bu toplantıda elde bu
lunan 28 bin kilo tenekenin tevzi işi 
konuşulmuştur. Tflrklyenln senelik 
ihtiyacı 280 bin kilo tenekedir. 

Fiyat Mürakabe BÜrosu Hariçten 

Getirilecek Mallara Fiyat 
Te.bit Edecek 

Fiyat murakabe bUrosu hariçten 
getirilen mallar Uzcrtnde bUyUk ihti
kar. yapıldığı ncUceslne vardığından 
bu hususta tetkikata başlamıştır. Bu 
hususta ithalAt birliklerinden ve dl· 
ğer müesseselerden IUuı.l edilen mal· 
!arın listeleri ıstenını;ı(ır. 

Ötedenbcrl hariçten getirilen mal
lar UzerJnden dalma yUksck fiyatla 
alındığı ve kfır nisbctlnln yüksek ol· 
duğu görDlmekte idi. Fiyat mUraka
be bürosu malların liste ve maliyet 
fiyatlarmı tceblt ettikten sonra bu 
mallara bir kAr nlsbetl t:ayin etmesi 
ihtimal dahilindedir. 

Almanyaya Satılacak Mallar lçin 
Dün Bir Toplanll Yapıldı 

Almıınyaya satılacak lkl milyon 
liralık barsak, deri, paçavra, bal.mu
mu, peynir gibi maddelerin satış şe
killeri tesblt edilmek Uzere dUn bir· 
llkler kAtlbl umuml81 Salih Bankoğ· 
ıu, Ticaret Odası kAtlbl umumisi Ce· 
vat Nizami ve Mıntaka Ticaret .MU· 
dUrUnUn hazır bulunduğu bir toplan· 
tı yapılmıştır. 

Muhtekirler Adliyeye Verildi 
DUn fiyat murakabe bliıosu ihti· 

kAr yapan birkaç muhtekiri daha 
Adliyeye tesllm etmiştir. 

YUn iplikleri satan bUytlk blr ma
ğaza mUşterllerine bir çileden fazla 
yün satmadığı ve fazla fiyat istediği 
lçln, yerli makara !abı·lkllllı sahibi 
Salamon Kohen ihtikAr yaptığı ve 
Davlt Kohen fsmlndc biri yUz kırk 
kuruşluk kauçuğu 3'10 kuruşa sattı
ğından lhtlkt'tr suçlle fiyat mDrakabe 
bürosu tarafından yakalanmışlardır. 

İngilizlerle 10 Milyon 
Liralık Yeni Bir Anlaşma 
Peşteden Dönen Heyetimiz Sofyada 

Bulgarlarla Bir Ticari 
Anlaşma için Müzakereye Geçecekler 
Habıcr akhğımızn göre bugün

lerde Ankarada İngiÜZ'lcrlc yeni· 
d-en on mih·on liralık yeni bir ti· 
caret anlaşması yapılması muhlc. 

meldir. Bu anla~a için tletki:klere 
devam edilmekıtedir. Öğrendiği
mize gör.e 1~iiizler bUı anJa~ma 
ile satın ab:cakları maddeleri 

müstemlekeleri.ne göoderecckJer
dir. 

Diğer taraflan öğrendiğimize 

göre Budape.!te"ıdcn dönecek olan 
ticaret heye1imiz Sofyada kalarak 

Bulgarlarla yeni bir ticari anlaı· 
ma içm mü;z:alkerelere ~M-~k
kr<lir. 

Yapılan Teşebbüsler Neticesinde 

Köstence Seferleri Tekrar Başladı 
Bundan bir kaç gün evvel ls

tanbul • Kötıtencc vapurlarının 
kcıldmldrğını ve buradaki acenta 
ve iktısadi omü avirin eeferlere 
t.ekrar baş.Janrnaeı için :tcş:e'b'büa
lere giri1tJkleri.ni yazmt ık. Öğ. 
rendiğimize giire bukarer üzerine 
Rumen ~entası mümessili vapur
lar ~lem.iyecek diye Romaeyadan 
lstanbula trenle gelmiş.tir. 

Berbar .er Cemiyeti 
Senelik Kongrelerini 

Dün Yaptılar 
Berberler dün CağaLoğlundaki 

cemiyet rne.rlkıezindc senelik kon· 
grelerini yaıprnı~lardır. Toplantı 
münakaşaılı geç.m~tir. Bu to.Plan
tıda biıhııssa açılması dii~nülen 
Berberler me'ktebi mescleai üze· 
rinde uzun ıniinaka§alar olmu~
tur. Azanın ekscriei bugünlkü va· 
:.tiyct dahflinde bÖ)'!lıe bir mdttq> 
~!lmaaının fwydaım:; olacaiını 
ileri sürrnü~lerdir, 

Diğer taraf.tan nzadan kntlın 
berberi Şüküre hariçıt.cn getirilen 
oındüliusyıon makinelerinin Bcldi
yeye mühürlot~ icap ederken 
Belediye Fen İşleri ıınüdürtüğ'i.İ· 
nün böyle bir şeyden haberi ol
madığını ve müracaat etttkıeri 
takdirde aıdemimnlümat beyan 
edikliğini söyleırniş ve bunun hal
lini: istemiştir. 

Yeni idare heyıeti §ıU §Ckıildc 
teşekkül eLmlştir: 

M~tafa Turan, H.ahmi Tanrt· 

över, Mehmet Sevingil, Adem 

Gök, Şükrü Eker, Adil Vardarlı. 

Haldeki Bekçilere Elbiıe 
btanhul Belediyesi sebze Ha· 

!indeki bekçilere dbise yaptırma
ğa karar ~ıl.mİ.ş, bunun için de 
bütçeye 600 lira tahsi6at koymu~. 
tur. 

YaJKHm tcte~üsler netice&in
de va.pur eeferlerinin te'krar bat
laması için yeni brr karar ittihaz 
edilmiştir. Dün Dcrçia vapuru mu
t.at xferlerine ba lamıŞtır. 

Bu seferlerin ne zamana kadar 
devam edeceği bi.linmc.melde be· 
rabcr geınrler Romanya içm pa· 
mı.ık ve Aknanya için tiftik yük· 
liyıeoeklerdir:. 

Şilep SJarlerinin Tek 
Elden ldarasine 

Başlamyor 
Şikp seferlerinin tanzimi için 

bir komisyon teşekkül etmi~ir. 
Bundan sonra ,ilep 'leferlcri Mın. 
ta'ka Llman rei~ıiği tarahndan t.dt 
elden idare edileoc1cıtir. 

Bu hu~ust'a Koordinasyon he· 
yetinin vereceği karann bugün 
Mıntaka Liman reisliğine bildiriJ. 
mcsi muhtemeldir. Kararname 
gdir gelmez Liman reisliği şjlep 
seferleri hll'kkındaki ~li.hiyctlcri. 
ni k.ullanmağa başlayacaktır. 

---o---
Tramvay, Tünel ve Elektrik 
İdaresi Memurlarının Maaflan 

İstanbul, Tramvay, Tünel ve 
Elektrik Umunı Müdünlüğü me 
munlarmın vazifelerini tayin eden 
tahmaıtname ha:.ı:ırlanmış.t..ır. T et• 
kik edilmek üzere bugün~erıde Be. 
lcdiye meclisine verileoektir. 

Umum Müdürtük memurları· , 
nın maaşlarıfl!ln peşin verilmesi 
için B~ediyc meclisine dün bir 
teklif yapı)mış ve tetkiki için ecı~ 
oümene veril.m~ir. 

Karaapç Mezbahuile Darülice
zenm Hesap Mazbatalara 

Kabul Edildi 
Karaağaç mC'Zbahasile DarijlA· 

cezenin 9 38 yılı hesabı ka.tileri 
mazbatal~ı Belediye mec\isinıde 
t:etkik edilerek kabul cdilmi.§tir. 

Maarif Haberleri: 

üniversitede Büyük 
Adamtar Galerisi 

. Hazırlanıyor 

' 

ŞinıdiHk her fakuttede bir cBil· 
yUk adamlar galerisi> vUcude getiri· 
leceğlni. sonra da Unlvcrsitcdc bUyUk 
adamlar için bir umumi galeri yapı· 
lacıığını evvelce yazmıştık. 

Edebiyat fakUJtesl Namık Kemalin 
AbdUlhak HAmfdln, Ali Şlr Ne\·al'· 
nln, ı.~uzullnln, Mehmet Aklfln re
stmlerinl yaptırmıştır. :N'amık Ke· 
malln ayrıca b!r bUstu de yapılmak· 
tadır. 

Diğer fakUlteler de resimleri ga
leriye konacak b!iyük adamları tes
blt etmlye başlamışlardır. 

lnönU Ansiklopedisi için 
Hazı~hklara Başlandı 
Yazılacak olan ınönU ansiklopedi· 

si ha.kktnda hazırlıklar başlamıştır. 

bir çok profesörler, Unlverslte rek· 
törU Cemil Bilselln daveti Uzerlne 
Unlversitede bir toplantı yapmı11lar· 

dır. Toplantıda, bu iş Uzerlnde nasıl 
çalışılacağı ve asıl çalışacnklardan 

başka kimlerden istişare suretlle ls
tifnde edıleceğl konuşulmuştur. 

Namık Kemal Hakkında Büyük 
Bir Eser Hazırlanıyor 

Üniversite, Şıı.lr Namık Kemal hak 
kında bUyük bir eser hazırlamıya 

baflamıftır. Bir çok profesörler ese
rin hazırlanma11mda vazife almışlar
dır. Şair, bir çok bakımlardan tetkik 
edllmek tedlr. 

Orta Mektep Ve Liselerin 
Teftitine Devam Ediliyor 

Maarif VekAletl mutettışlcrlnden 

Salih Zeki, Besim, Fizikçi Arif, Hll· 
mi. Necmettin, lsmail ı-~ethi, Ekrem 
Saraç 1stanbuldaki orta mekteplerle 
liseleri teftişe devam etmektedirler. 
Teftişler nisan sonuna kadar lkmo.l 
edllmiı;I olacaktır. Teftişlerden son
ra verilecek raporlar Uzcrlne İstan· 
bulda blr kısım muallimlerin terfi 
edecekleri söylenmektedir. * lstanbul Maarif MUdiirü Tevfik 
Kut dUn Belediyede Maarifin yeni se
ne bUtçesl ilzerlne alil.kadar encümen· 
le temas etmif vo bütçenin teklif 
edildiği tekilde lkl buçuk milyon li· 
raya yakın bir para olarak kabulUnU 
müdafaa eylemiştir. * tııt.anbul Maarif Mildlrtyctl orta 
mektep ve lise mUdUrlerlnl bu ayın 
sonunda bir toplantıya davet edecek· 
Ur. Bu toplantıda mUdUr!C'rln tuli
matnamenln tatbikatında uğrodıkla· 
rı milşkültı.lın ne suretle halledilmesi 
icap ettiği görüşülccektir. 

-0----

Bir İhtilis Davası 
Kızılay merkezi umumisi muhasebe 

zevnesinde mUstahdeın iki memurun 
vezne evrakı Uzerinde tahrif ve sah· 
te senet tanzimi surellle bir miktar 
parayı :zimmetlerine geçirdikleri tel· 
kik neticesi anlaşılması Uzcrinc C. 
Milddclumumlliğine tevdi edilmiş ve 
her iki memur d:ı tevkif cdilcrelc 
haklarında takibata b~lanmıştır. 

TAKViM 
19 ŞUBAT 1941 
ÇARŞAMBA 
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- E. eöylc ba'kalım şeytanın 
yamağı şimdi olanı, biteni ağaya 
dıiıyecek miyiz? 

es 
lak im kerullnc gelmiş, blnız ev~elkl ı;n· 

rılığt ile ycsl g~ınl':tl: 

ÜZÜNTÜ 
il~ şUııhesiı, iki beni lıeğenmezıcr, Rebc

ka Ue "'1yas etlerlerdl. 
Sonra bir de bmiım~ bu gelenlerin zlya

retlerlnl iade etmek çıktı. Buzıın Makslmlc 
giderdik, bazan ise yalnız kalırdnn. Bu ııe· 

fer ~l daha. Uerl götürerek ortaya ou yolda 
lAkırdılar atarludı: 

- Diytp de ne olacak sanki, 
zaten kafası kalyona tosilamış ka· 
dirga içi gi:bi karıma karışık. bir 
de onu ıbü~bütiin lkanŞtırmnğa 
'kalk41mak na revadır, ölür de, 
söz verdim dty.c hünkarı kolla
maktan vaZ'g'Cçımczl 

Vıdi kavuğunu eği.p kafaMnı 
bir hay{i kaşıdrkıtan sonra: 

- Hünkar da tahtında kal
dıkça Safinazı da .saraydan çe· 
kip alamayız. 

- Dem~ ki Safinaz Hünka· 
rın ıkbali. 

- Hızır da İbrnh'im Paşanın 
yerine Üçüncü Ahmedin dama· 
dı. • 

- Biz de sarayın ilerıde adam. 
lan olacağız. 

- Arttık yiyecek içece:kıten ya. 
na gam kau vet çc.kmiyeoeğ-lz. 

Günde beş öyün türlü lefarik 
)emeklerle gö~k aişireceğiz. 

- ipek elblseler •.• 

- Atlas çakı,ırlar giyeceğiz. 
- Elimizi çırptığnnız zaman 

cariyeler ~uşup leıbbeyık diye
cekler. 

- Yumuşnk yataklarda yanı· 
mrz belimiz l!ğ;~adnn det -siz 

- .Kolınlınt Beatrts'de dedi. Beni o 'hdr
lencllrdl. 7.aten ı,:o<·ukluğwıınutan beri ne 1.a
mnn buluşsak ka,·ra t-.dcrim. Birbirlmlıl 

çok SC\ melde lxırabcr g~·lntmeyiz. tyl ki 
lıura<la otunnuyor. Ilir ,ıtUn de gldJp büylik 
annemi ı.lyaret etnıellyiz. Haydi ı;e,·gillın ... 
Biraz daha çay \er 'e bir ayı ,ıbl kaba dav· 
roodJğım lı:ln Ben benl affet ..• 

Bu ozlerl ııöylerken bUWn neşe_.;i gelmi'j· 
ti, fnkat ben mcyw;tum hn1ii ... Canım yemek 
lııtemlyordu. Tere ) ağlı e.lmıeğl Jasper ile 
annesi nra mıhı taksim ettim. l'armnklarıın 
)Oğlandı. Silmek lçln cebimden mendil ara
dım. lnııeclk bir dantelle slislü buruşuk bir 
mendll buMum. ı~akat bu mendil benim de
ğildi . . Frlth bunu muşambayı ~ıkanrken yer· 
ılen ıılıp bana u1.atn11şh. Uııııu ,ımdl hatırlı· 
yorılum: deıııek ki nıuşnnıhanın <'eblnden 
dUşcn hlr mondllıli. Buruşmuş ve klrlenmiır 
ti. Kl:işeslnde bir R nıarkaM \ardı. Dernek ki 
hu nıuşanıbıınm sahibine alt bir mendildi. 
Cebinde unutıılınuş. 

nu ıııuşanıbıı.yı gl~·ı•n klllhn bemlen uzun 
\C geni oınuzlu3dıı. C,."hnkıı kollan elll"rimin 
Uzeriııe diişUyor \ c her tarafı bol geliyordu. 
Dlr~elerl dt• eksikti. llı•r haltle bunu bn)• 

le dcnl:t. kenarına fil n gidcrkeıı omw.larına 
alıyordu. 

Mendllln Uzcrlndo dudak hoynsı lekele.rf 
,·ardı. Demek ki bu mendille ntrzını 111lml' 
olacaktı. Mendlll ııannaklarımın arasında e-

.................................................... 
y._: 1>Maıe aM 111._ .. ;.. -29- ç..ir..aı ilama A. E. y ..... 

I 

' "lrlP ~e,·lrlyorduın. Haftf bir IAvanta koku
ııu burnuma geliyordu. Bu kokuyu ben 1'1:'• 
ka bir defa da hl!Setmlştbn. Gözlerimi ka
pıyarak hııtırlnm ğn. çah,tnn. Evet bu ko
ku tne6ut yaylAdakl etimbUl kokulannı an· 
..ıırıyordu. 

x 
Artık deni.G kenarında ,eıinti ~·apmıyur

yorlluli. Bunun da bir r>ebebl ha\-aların haf· 
talardan beri aerln Hl rutubetli ı;itmeslydl, 
ı~nkat y~flnc ııebeıl bu def,-tldl. O gilnkli 'i..ii· 
!:ıtk kulübe hA•ll t".tıl ile aptal Btn blrar. ke~ • 
flml:ı.l kaçırmıştı. 

Ylııe ayni tarLda benther: ya,ıyor, beraber 
)·iyor, yatıp kalkı~·orduk. Ama aankl Mak
ıılın lle arıunızda giirünme7. bir f>et çekilmiş· 
ti. Bütiln bu geçen şeyleri unutmak ''t' ra· 
haUanmnk lstiyorılum. Tü içimden gelen ''e 
beni kemiren bir tecessUslo aksl gibi hl'll de 
bunları düşlınüyordwn. l\lakslnıln bura;) a 
dönmüş olmaktan ıluyduğu pil}manbğı his· 
settlkçe için 'çln UzUlUyordum. 

Artık iiyle bir hale geldln1 ki ne denizden 
ne kayıktan, ne kotradan balısedeınC'.G oldum. 

~enlerde bir gün Frank Kra\'ley kotra ya
J'Jşlıı.rın<lan bah ederken ben üzilntüdon )el"• 

ıere g~miı;tlm. 

Terler dökmüş, nereye kaçacağunı ,a~ıT• 
mıştnn. Halbuki blitün bu sözleri Makslm 
llri< tabU bir tanrla dinlemi~ ,.e lAzım ge· 
len ceYapları da vermişti. Bana ne oluyor· 
du f ,!\ft'tn!\ n: yere buıfala, !!lnlrli olmo,tmn. 
Ba-crlkslıllıeım, sıkılganlığlm da gittikçe 
artıyordu. tik ı.amanlarda civardaki kona 
koJtlŞU beni t&11DIUlk için ztyaretlmJ:ıe gell· 
~·ordu. Bl\Uin bu ~·abancı in<:;anlarla görii.,. 
mri<, kOnUljmak bana cleh,etu azap nrtyor
du. 

Ba1.an kalabalık olarak &ellrlcrdl, hazan 
da bir kişi '"·eya bir karı ko<'a.. ınakslm du 
aksi gibi c\ıle bulıınmaT., herke«l benim ka· 
bul etmem icnıı ederdi. Hep ayni suallerle 
kaıııtılıışırdıın: , 

- landerley'l beğendiniz mi? AJıştınıı; 

mı'l 

Ben do h<ıp p.ynl şekilde ce\·ap nrirılim: 
- Çok rtızeı .• ıre, kalüıle .. Ba),ldmı. 
Kim bilir arkamdan neler sö~ krlcrdl. 

- Maııderley'de verilen ziyafetler \'e ba
lolar rnefjhurdur. Her halde yine bunlara ba,,. 
lnr ınız~ 

- Hele son balo ne kadar parlak olmus
tu: BunJan idare etmek kolay L:: değildi. 

Pakat ne süı:.cl kabul ederlerdi. 

Bu t.öı.leri o kadıır r<>k söyhıdllcr ki gU· 

nUn birinde ,elimde olnuya.rak ağumdan ~u 

sözler kaçtı: 
- Her halde güzel olmuştur. Rebcka çok 

ınUkemmel bir kadınmış. 
Bu ısım dudııklarıını nasıl yalnnodan çık

tı? Bunu t.öyledikten sonra dıletfı fcnıhlıı

d1tn. Bu konuşma ruhlp ,.e kurısıylo olmuştu. 
Kadının müstehzi bir tebessümle: 
- Slı; onu tanmıadııu1., değil mi? Diye 

hana tıormasr bugiin gibi hatırımdadır. Ben 
nn cevap ,·ercceğlml bUmJyerek b311ımı sal· 
ladım. }Jlr an tereddütten sonra .kadın sö· 
ı.üne de,-..ınla dedl ki: 

- Ne kadar canlı, ne kadnr <'.aı.lı> bir ka· 

ılınclı ! Her ınlsaflrl De ayrı ayn meşgul o· 

lurılu. 
(Devamı var) 

------~ '111 • 2 - 94 t ~ 
Belediye zabıt• 

zamnamesl 
MAHLOT YACI 

y,.SJ!. 

ETMİŞTİR 

k·ı ••• ~~ 
( Bac:r 1 lııdde) .....,, ....! 

• ll jlY 
ynğların lpthl:ı.t mnıhlelcrinl ' rt1' 
edilen ınil<tnrlarııı forıniıle il~ 
olup olnındı{;"lm tnhUl eclCJI ~ 
geri \ardır. Uu khınager - _.ııJj 

yağların t.ııhllll netı~Jnde fort""",r 
no uygun olduğu takdiJ'dC .-ıııt' 
:r.ına mU aaıle eder. _Jfff 

6 - lm:ılathancdc a.~ nca yoıır, 
unn mC5ul bir mliclüril vnrlJJf·:,,,_ 
umumi kontrol 'c klare.Yl _ _. , 
eder. Bıltlln bu miımkabc ~ 'I 
nckelcrhı formillo uy,;unlU,... ~ 
min \cin :rapılmaktadır. F4el' ~ 
kcndocller tıırafınd:ı.n açılıp - .. .,1 
nlmıı;; l ağlar ' n;a bunun ~-' ....nr. 
tablatlle k1trıştırnıılam 11W"'' f 
kati netice gerek hnnıathane ff 1 
rek ıı:ıtl.l} dcpola.rmdan u:tı~ 
munelcr tcbcJ)Ün etmektedir:,, 

Yukarıda hcs m:ı.ddede ııı::;.:ıe 
dınlığnnıı, bu iznlıatmıala ,_.ili 
koopcratın yıı{;ları JıakJUnıb "!J 
yaııhş neşriyatın istinat ~ 
istenilen csaıılnrı nydınıatnıli .---~ 
muz kanaatlndeJiz. Halkın ~ 
alakadar ol:ııı hu meseltlJliıl ~ 
umuml~eye böylece bildir ı" 
muhterem guze~nlzden rlı~ "~J 

B:ıy Samih Türkdoğan~ 
te iyi ve dllrüst tunınmı' bil 'f('} 
dır. Bu hale göre Bay snıcJll C(lf 
doğanı, kooperatif idare ınccll$1 " 
liğl gibi tılli olan sıfatını blr; tf. 
bırakarak, Belediye teftiş bCY ~ 
111 sıfnlilc bu meseleye el _1<

0 
t ~ 

davet ederiz. Çünkü bu ma.1Jl0-_ıı1 \> 

işinin aydınlnnmıya muhta!i t~' 
çolttur. 

Bir defa. mahllıt ycnıeldl~.ı{ 
imali Belediyeler zabıta n~,/ 
si mucibince kati surette ııerlt~ ıiı 
mencdılmlştlr. ~ 

'Bu nizamnameye alt taııına ~ 
nln 436 ncı maddesinin ınetııl 
şudur: 

(Sade ıve :yemeklik ya'J~ 
rı, zeytinyağı ve başka~ 
yağlarla karıştırarak mi 
yağ imali memnudur.) 

Belediye ldarcsi bu maddcn111 • .1 
blkl hususundaki vazifesini tJllP'~ 
le yapmo.kta ve mahJQt yağ -JI 
!arı malıkcmcyc sevkctmektedll' 
ve 040 scnclcrlndc otuz kad r ~ 
mnhlQt yağ yaptıklannd3.n dot•r 
tnnbul asliye ikinci ve dördnncO 
mahkemeleri tarafından hapSC• 
cezasına, muvakkat veya dtı. j 
rette sedde mahkfım edllmlşl:;ı; 

Bu arada şu nıUessescıer ' 

1 - Lazi Gaoolu "'e i 
ni Acemoğlu, 

2 - Nusret lsmail, .,, 
3 - Yovakim Yovak1 

oulos, Jı 
4 - Koco Andon"a ~ 
5 - Y orai Kidikidis 

Hıristo Foridis1 

6 - Griaor, 
7 - lstavri Limidis 

Karaca kardesler. 
Bu son zikrettiğimiz !~ 

lkinclteşı'in 1940 tarihli bir s 
mucibince kooperatif mUdUrU :JJ 
Berlcman ile birleşerek ( 1 
Berkman ve Karaca kardeşle~ 
yeni bir firma kuruyor ve (İ tı! 
Belediyesi memurları koopcrtı. 

111
, 

lmalathnncsı işletme imtlYn.ıı:!l ff 
nede 2-tOO lira Ucrcte muknıı 
alıyor. fi\ 

Bu memlekette inhisar \'C 
1ıııı 

şiddetle memnu olduğu halde 
11111 

maya mnhlQt ynğ yapmnk ti 
veriliyor ve devletin bUtOn ''11 l' 
lar için seyyan surette tııtl> 
mck Uzcre 436 ncı maddesi b11 ~ 
ya tatbik olunmuyor. oıtcr ıtt 
yağ yapanlar takibata. uğrııl" ~ 
firma. Belediye kooperatıfin8 ,.ıı 
2400 llrıı \·erdiği için hem "e'fo 
fevkinde kalıyor, hem de tell~ 
Uzertndc (İstanbul Bele<iiyesn t { 
vatandaşlarda yanlış bir kıınıı' 
edecek surette kullanabUIYOr·ııı? 

Bu meselede ayduılanmıY• ~ 
clheUer çoktur. SözU uza ot' 
tçln buı;UnlUk yalnız şunu S ~ 
Eğer nııı.hlOt yağ yapınııl' ot' 

ve t1stanbul Beledıyesi KoOP cısı 
adını kullanmak ımtlyazı ı11 ~ 
kooperatıfınc bir mcnfaııt 6~ 
Uzere satılacaksa bu lnhı.sıı~,oO 
yaz mukabilinde piyasada " 
dan fazla Ucrct veren acst'ııı.t 
mış mıdır? Kooperatif t>öY1c ıı 
tıyazı s:ıtmak nlyettndc old\1~11 
zctelerle ilAn ederek acıııı: . .J 
verer.l aroştırma.mış mıdır· ııııl"' ~ 

DUn gazetelere beyanat# ~ 
B. Samih TUrkC:<ığan bu rı ~ ıı 
leyi acaba hem Belediye te!~ı.ı 
reisi, hem ıcoopcra.tlfln mcnfrtııe 
korumak mcsul\yctini ~ ~ 
bir kooperatif ldııre mecusı J 
fııtile nraştmmış mıdır? c' ' 
Yukarıda yc.zdıg"ımız .tS6 'ıısıY 

de mucibince m3h!llt ~·aC ., 
ıııu. 

yasak olduğunu bilnıl;yor 

t 

t 

it 
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,,. Ankaradan Beportaııar DO•TOR 

·~· .. iri: 
Danoncio'ya Kapalı Mektuplar 

ALMANYANIN 
liarp Kuvveti 

Sulardaki 
Bahçeli Evler Çocuk Klübünde Mikroplar 

v .. .. den Bir de Gtibrekırd~. k&za.rat da, b,fTanla• 

BONASERA 
Danolıcio Nostrum 

Çocuklar I uzun ra n nebatlar& aJt .nıuhtd.lf DZ\I • K ı Ş maddeler içinde (Koll 1-ıU) edmda 

A eler Birlig"' l uru mu bir mikrop vardır. Bu mlk.rop hııan· 
Z nn Jarın banıaklarınd&, çok defa, hiç bir 

ayıflamıştır .... Bütün Memleket için Adeta :;•::,.;=~· • ..,.,,.......~ 
)'azan: Vahdet GOLTEKIN Çocuk B~lubl~'boratuar Tecrübesidir Bu mikrobun, stınun blrinde. her Çaktandır &ana bir şey yaza· 

B irinci Mektup 

Yazan: 
ABA ICNDCZ 

/A. ima ır a hangi blr ~ple u~ntlrk peyda e- m dım: lrueura alme. C'E.aki do • 
~ nya hnrbi açtığı za• T-mamile ak· dertık insanların 'iicud11nda ita ta· tum beni neden unuttuh diye 

n tnan, «yıldırım harb i» Muharrir ar· /' . ""' si ..... Klübün te· ırklara sebep nlduğ• ,·arsa m bu bal üzüntüye, güoentiyıc dalma. Hiç 
c t_&.~ğuıı ilan etmİf ve ilkön· d Şevki sayın ıınnetrr, şC''bıotiı heyeti şu nadirdir. &eni unutur muyum a benim öz· 
'•o::rı L_ • • d ka aşımız · haftadubc- b •• Sularda (Koli baetl) in Mel eut bu· .. . uunun nümunelerıru e Y•zman anlattı: ""uJübtımüı:d~. ıiç hesa ı yapm,...· · den zavallı, mdisto eakallı Da· N lu I J l •!!fır 'L' .. .,. ı · 1 __ .... ...._., ve e o r.san o . er ,...;r ol. s· 

nim için Romayı ayak\.andırma 
mn hnkmz olduğunu. öğrendik· 
!erinin hep uydurmadan, yıılan· 
dan !>ıırct .bumnduğunu bildir
din. O zaman o tarziyelerini ka· 
but ctdm. ı._ · ~.ıui olmu•• ... ıLebistaJt on .. zaıtcı>l ak anıları crAnne er tır ki Jieemn. eorı ıunmruu, bunlara UZ\ ......,..._,. n noncİyom) l ,,_ 

"q '"' • • ~ cd'lin - Pazar gun. rl pa kt dır Bıı L--.J b l a '-llkl ı kan--»ta oldaa..nu •h· ~r mpar tor ol. lstenıcn Parya. "'l co .. n ıçınde ıİfgal ı ce, 1 . r~uklarım toplsnb!ll» yapılma . .,, ııınmnua ı e • pm er n .,... .. - •• ., Sade bel\ mH Ha•a 1 Benden F ı. 
"' dıtırn ıharbinin deh•..ti .ile et· erı r- erbnlz dar eldua.. ._,,.,.j dört saat tenntlfll ttlbarlle, mUhJmdlr. d .. ııxat ben sc.ni unutmam Sen 
ta.ft,,'-'Ie r-•• Al 02·· lerı'ni ıar,tı mı, toplantılara, Y .. -··et """"''' b " .. ö -"it ~e aonra gelecekler e M"nİ unutmı• L.lc L,_ Bi...,. ..... 

1
• ıı. -.,,.,z

1
-.'._ ı. 1• 'U!>I b L!- t • g " ı p ırup ..... 1 k utun ~·le ya, madenı ki ıuya 6 .. re • v~ • WT -· .. ~ ıno.~ vv<Au ,. 

illa r ayran, ~za d h i giyinip ıçın anneler gru ça ıpra yaceklar. Çün4tü 9Cll t!ohumouz, ölsen de göziln ç.öplükte kain. 

Fakat timdi görüyoreun ki ben 
gerçekten ha~ı İmİ§İm. Zarar 
ydt. Bir hak*at kabnaam ilcm· 
de AU&tnn nihan dem' er. Ha· 
k.ikat geç ol&a da hakikattir acı 
oba da. Öküıt öldü ortaklık ay· 
nlch. Her ik..imix. kendi }"(lliU111uza 
döndük. &. d.cmdt ~iadir ki 
c6lti akbaphiı bozdu'k. Hayır. 
o ahhopl& d-a."am ccl~r. Adiye 
Delpa.&ata .•• 

nlar ntairur olmutlardı. ~: a n J orJar. edl;orw:. Daurtlmlıl kalKıl eden ckınıleri hazırla· kazurat.. Jlallnt'lckl Ut\1 eMhnter ka- fidcşiz türeyen, sormadan Üreyen Sen öyle bir Dernc tavn;...•sun ki 
Fakat, her esassız muaz;&aJl1 klube r ~ '· . 1 hu tcı;et>bıısUnıil:ıden çok mak. anlamak, rı ı.)·or gbnUn birinde. bu dı;lmlerle K I L-- • ( I) --.. ~ 

fe:y 'b' Eskiden hıç ~ı>· anne er. dl dik k ·· ber .. lı-, ttfn, dl7ııntcrl .. Gitti hllldka· on~a rom. anına D'OUZler&ın lcendmi d•ima arpa. ambarın· 
i\ il ı, bu «büyük ıkuvveb te · · b"Jınedik· mft'JID•ll k&ldıldarını bil r r. kavrama • mum .. "'' Tıoı:nalanın krymalıtıı da h09 olur 
~ ıaınanda tamamile zayıfla· me.tını ··id··rmek Anneler t.opJantısı de\'am edl· kündür. Sonr~ wn hııı.talık yaııan mikropların ka· taıvaıı da. Dilim edip -*ara kıl- ~~ u=~r;'';.;.~a:t:n=~~ı;b: 
~görünüyor. Filhakika, Al- ~[~'çer~ a~adık· yor.' t bu üç. dört s;•tı rışınıJanğınr kim temin octer! maeı da. Y eııtcr ki ~J C1"bab o- ki 
la Yanın bugün bir harb i aö:ı:e )arı ( zaman ) Bu paurte61 ı:ıkşaını ıuı tam mektep saat erı Şu Jıııldc mt'n~i kazurat olan (ko· la. Uh.ta, hıyar, k ba.k, turp ~.;.,~~ yana'kh Fyume 

il cak rbir t-ebbüs l<abiliyetin.e • ı_ ctokıızda yapıla<'ak toplantıya 1!11· haıricinde bulup 11) mikrobu, uJnrın bulatık oldutu· du·· ""'ada var old~r_.. unutulur 
Pek t -s- kenıd ileri içın ~ıy .... A rica ~lyo- ı vk na dcl!ılct eden mühim bir lşıuet ıa· .. ., r- E.6kiden sana ı.. __ ,.,.

1
k -c-k· ı.. e sahip bulunmedıiı atı· zln cetmenlıJ bu .... a ayırma>; ve ze mu? Tornaıan da öyle. Sen de ·~ ~ ... 

l...,.dır. Al--.- -Ordusunun yan• mtıcli bir şey ru:ı:. . ı ve e!:.lenocye de yılabilir. tu.plar yaz:aıdım . Şlrndi lapalı 
ı..__ unan k Çün· ~ k t Ub ol iW)e. Senden sonra aekcekler de. lf ~be kendisinden büyü ohnll§!t-ur .. '- . . Alfterikada ' çocuk tcrbıyee; va'kit bırakma ırııkat menşei kaı:ura '"e g re • _,, 'I> yazıyıonım. Mnl\ım ya dunya kar. 

ı.:. - ' • ;., ı_:: klüp munıttrı· Serim&n Hı· _:s ı ·· mı, an ,. flı:ıdcce zararı;ı r; bir takım Hclc ben) Hiç mi h!ı; unut· ma kan.ıı...1- . .:,.,ı. tefehLu··me meydan '0ııvv etlere kartı harbe ~.,. ,.,... f tah&ll etnıış Bayan • pekala muım~un- " N I b · .,.ıJI. .;J\J n 
hna d mık· de UiTJ&nl ar: z.ır •f:ı:lnle ,.,.,.,uk terblye!i hak· noınnbtl maddelerin suya kanşma!llle marn. ası unuturum ki seni a· diplomat ukaliıhğına imkan ver· 

" 
11 ır. Vakti tayyare dMı ~A zevidı " ,.~ dür. ı _,, ı d n .. -Lodı' Atat' ....... - va ry' et _.tı" •• ~ı rt' ib .1 1 AI-nva .... k a ,an,.cak \C ter· kl "" b "' nıe,·dana rıkan (Uoll) e n:uer e \"ar .. co ~ = m_ı· :...emedıg'Wun' ,,_·,,. m" •• g,,....

0
Ja il ı arı e ngiltere 11

- ~- b~r -...-Atllc el.ol· kında, onuşm • •- Ç.Ocuk · u u, " ~ °' "°4 ,..... "'"' ı 
e aYn' • d d..ı;.;ıcJir .. .,...._ 1 bl~c i•"'.rfnde karşıl~bğınu: mliş· h' dır. - Onu gözden gönülden sa· beraber biz birbirimizi hu kapa• ~ ı sevıye e ._. . 1 • du---cak tür ü ,, .,... ahallcain ıç hald h d •el suları k ak 1 1 
rC\Jı:at bir harple kuvvet en ·- ı.:.. 1 küller ,arsa. onlara dalr 60rB<'ıı· ~ ~ un ııı Şu e. er ~l en en • ' ın ır etımc ı §dlcilde de açoOc açık an~ıyabili-

"Yrı ayrı d ··ı hep )>ir arada tüclü faa,;;et er ~ınız: ını&llerc de ce\:ep 'crmiyc hır çocugun hakt<1rl:roloJlk olarak. tetkik fJdMkcn Ço ·tanbıcri ~bir fCY yazama riz. Awann an4amamna lüzum 
~~Plamakc~ı'"~P eder. lnıilter.~- vardır. -·•ı.c.u-,aktır. Herhalde memnun nıfta kalmaması- içlerinde (Koli) mlkl'olıu n1ewut O· dığımın haylice ed1e'bi var. Kim~ )"Ok. 
., ..... % c:....""1• Yaz· ,._. ·.r-- ı J Jııp nlınnılığını, eğcr ,·ıu"a bunun &a· 'b D d h k Ilı, AlmanY.adan bir kaç yu ~ kalaCıık&ınıı. Saygı ar nı, kırık not 8 • bırn §U ~ i§il e i atmnı ır- Geçen~i mektuplarıma • nıçm 
tltaik ol n .tayyare milde~• man aile6i, ma· Çocuk KIUbU mamHını. umu· yısının ~ok nıu aı. mı buhınduJunu. m mak için yann dnrı . Kimi, al· bilman • c:pcycc lknıdın. Bana 
tlı.uk bil, bir kaç yu":ı: bin t ond a· hallokrinin Ço· tdarc Heyeti m·ı ..... sa•inin Tür gi\brc 'P. lmzurattıın mı yok~a 7.A• dmna fU tahtadan getni arslanı• hücum denek açın İl!tımbulda 
t J 1 w ar •.. ' rar111T U7\ ı m!lddf'lerden gelıne dmı· ( 

2
) d _ .ı. 1 h 1 

do uk ıhMp crenisi fazla ıgı v .1: _ _ ,ı. kJübü teşeb· '-ı"yAnt"n vasatiııi. k nal ()Qı. gön Ü Of o •un ma~yallar ooplamağn ba"lildın . 
• _ı _ vn ı ouı. 111. "" 11'.r ınl olJııj{unu arqtınp bulma wı K' . ! k )" s-ırki, içi ve dıu denİ;pe .çe . . ı_::...::n_J_ ..-k fa· n"ın u··.-.u-·-..ıe olma ını 'ı.ı·r "'"ref k IA için eu um. unı, orta ı eüt ı· •liç kim sana bir ıey söyleme· ol- :r ( Akdetn:ı:ı oru:ı<A ac r- Şe .,.. ~ u .,,... ona göre hlr kann ,·r.rnt~ :ıım· _., k . '- f · • 

""' bir Avrupad a _'..l' 1 b" __ ı ,,,..,.nu~rlar. . v· man;ıı , §&lnllta et:tmp s;a a ırt. di: yalnız. bir akfam pzcıteci.ııin· 
\'e Atlas Okyanusunu lcatd~ı- a ır rvıı -~ komıt.e· meseleeı biliyor. · · ılır. mel Dcdj, hak verip kalemi bı· d b O bı.n · • 
toru. ın), dun" v_anın bütiin c1en1:ı:·. k·~..J Yazında~ Bıtu··yu·,.,_ ~lu krubün Çocuk irades~e irad~ı el~ır: l\fcm:M gilhrfl ,-e ka.mmt olıın (kn· rakt1m. en ·a... a ~ m gı.ztt.ecısı 
1 .z. rat rlu rıu aza .. ıı<> ~~ d li:ğile takviye ediliyor. \ ucudun 11) Jcrl çok miktarda hu·ı bulunan her k.imac ııana, pua ile tuıulmut 
.tıinde eli olan b ir ,impa ~tol- s. eh dt·~edir l-üçü1' oğlu a de bir zaaf amiH vanıa aranıp bu- ıııulor, katl~en tçllm~e mtı. it ltetll· Son defa mı idi ne} Yine, bal· adayn~anndan daha ldı, 
tun mücadelesi mevzuu ba 1 idare ey • kİı aza arasında· konun birine çıkmıt bağır yıor· 
d.u;;,.. , __ a_ .... 1ı deniz: kuvvet e• en canh ve mera lunuyor. I . dlrler. Hunlara balaşrk wı fllpfteH 110· lib . dah meraklı m ltnnatlar verdi. 

.,... ................. utulma d bu Klüp idare heyeti kame erı 13r gözlle b kmak 'e t~t:ılmledetı dun. Acıdtrn. Ga a yıne eencı· Sen de memlc etinin bütün ga· 
l'blin rol oynaya~ ~ı ..:ı.._...:..: ır. ,_ Klübünün azası, t.-.Ljk ·dı"yor. Azadan bir demle .... lca f'd ıı tuttu. una bir kar.tpo'Btal yazıp ..... te)eri-' alc·Lime kaldırdın. lllaıı lizam O'elen bır _.., .... Çocu~ _..ı. Jcıvrnetli bir ~·11. ~ lçmf!nlL-.. P er. 1 ğl ,_ . d-.ı· A- 1 .,.., '" :f" 

.,. L_ı..:ı..at' an· d _-'--..)_ za?nan'ln ~ • d " zaV1f olan varea hususi dere "-ere-. l'IJcn..,,.J :1'.&r&J"S17'. uzvf maddek:nlen i ·ç sa l,11; vercyun QQtnl, nrnan H-ı'nı' a-.J,~..ıın·, yazdırdın yaz· Alınanvıı. bu ,_,._. 1 geç d 'eVIJU"O w • an etmi ler ır. .J" B d 1 . ...,.. o-..J · ı ııı:.- .,,, _,. ...,.... uı;J nı 
1 ,,_ ,kC:nd' • ar ı- . olod.uguna ım . b' re!k yardım ediJ.iyor. u ere erı ibaret olan (Koli) Je.rin ulanla ga- ~J er. ...., mııaç para ~mcz, dndm: ın na çuhırumu kaz· 

Şimdilik fazla yuarnıyacajım. 
Yenn Tnblmgarba gidiyorum. 
Otın yallık bir ayırdıktan eonra 
o diyarı bir daha ~l"Ü§Üm pek 
hoş o1acakm. 

D vet cıt5em gdrneZBin, bili
r!ın. Seni Aclalya.da bil' öile ye· 
m w ine çağırın~. Gelmedin. 
Doğruau e~e gücımdimdi za· 
tınıza. Benim aa.mirni dsvetimi 
reddettin de Tayant ~o ile 
A ıkd ılık et.m~ iç.in Aklı.haha 
ya, mvmırilc. lx»:a ~ ~n Ti· 
ranaya gittin. Scniın mütevazi 
tarhana ~ı ile §İl} kebaıbını 
neye beğenmedin) Doil'U3U ha 
hrl d.kça ı or. Neyee, 
~ ~. b9nlf& tuı der· 
loer.. 
Do.dımn Şöv Aneeldo ile 

Dük dö C.yda'ya ae: ~m ederim. 
Eh ıırk bot\•1. 

&na eera o-ııocio no*'um 1 ilırııı ve bund~ _u_1~~-e lunun §HC') at ~.lı ~ ze,.idı ır şc· kmnen mahallenin ortakları, kıs· 'et aı. mlkhırda (M~ll litrede 5 • biı!:bütün azıtıreın. Onun eceli bu d-..ıın ·, sonunda beni kı.z:dırdın. ~ı İtalyadan ~·;~-bir _..ı, ay ı b"lrnek için zamanın L -·..ı • • ....... cYa--arama-ı·~ L~ a1ıgwındandu-. 1TI1 
için İtal üphestı: ~ lcilde ya~yda ı "-+'fade etmek la· men klüpto'ki ağaooı::,.-1er vıcnyor. JO tane) bulunmıunnıı. briki bir ""'" ""' ...... """ Seni bir müddet ihmal cdi;Hrnin (1) Tmnalan: Kumlu, rutubetli yayı, § ,~~edi Bu· h erresm en ,,..ı Mesda Ozhan Çam li.&c hendese· reooyfl kadar, ml-ısa..tfl nJunahlHr. Mcg-er dogw ru imiş. Benim lla· 
\ dlarla, harbe ~· • :.:.- er z clnt Nedim Törün ço• f' "ğ" d I bir r.ebebi de budur. Sana. me'te· nrn:r.ldc ycllfcn bir nevi mantardır. " · · '--onya u·-· dır Ve .. d sinde ve ol'tamektep ızı m e. Dr. ~art ERGE?lı"E cıma meydan k lmadı. şbim ki _ .ı · - · . .. 
itin aynı ınebceyı ,,,_ ·· :zwncuk'- • • _,._ •1n -ttıg"-i fikir _§ti ur: _,ı. h b d N" h . l~e ehemmiyet vemncuıırunı go· (2) Gemi o.r&lanı: Yelkenli gemi· 
• - ......cn111 ıro· -ra ~"' ~ 1 Nusret ilkmeoA-tep C9a ın a, 1• eon Lamanlarda Nil boyu ai ır· 

de elde etnıese ıÇ8••r•o· S .,. altı '11iiz ._iometre d N .. •..J· ı_ı___ B Fra lerı·n burnuna nlrıdan, tahtadan kız. .. - aa .... e .z.- h t lu'"fcr ilkmeıkıtep tüfkçeain e, ec- '· nd 'I . bazlarından Şeyh Wavcl adında runce naorm oıoun. ana n· "' 0
-- b ' . ata e • kım ll"«N8VI r.nruklar tl;e 1 crı " B "'I . h"b" 1 l k h ykcll yannrlar Rlı ... _ j ' lt yi b" p'ılot ır sanıye det franaı" .. ada, Orm"~ I~aku·· ıtc· -,..., " ..-~ d · L.. t ı• .. ca ...vo.,. u nazetceı sa ı ı na· arsan, a , uş c ..- · ı Akd __ :__..ıe nıı ere giden rr ... ... ""'" .... I _ _, b'IT bü"'icil erv .. sana aı~n e • "' ...., " "' 

talya, ~:.. ···"""et• --=. h-..ı - f: ... den ür metre uz~sa k' d yapmı~ .arıc:ıır. " - .., s· do snhlc kabndayılnra g mi arslanı 
---•- gça .... -"' " • IC'I• eu• •· , k - sinden Orhan Uzun'SOy ımyn a, f _..ı 1 · 1 m.o§. Sceinık beraber ifin de bit- zik ve sempaıtik dMtum ırıyor 

1 etnKA, imparek>liuk d~. r Bu devinde hayatı agnı M. T. A. m~+ıasebe müdürü B. Ç~lar klübü, 8)"0a ı il er Primi ile haber gönderdin. Be· derler. 

~Uann~ı~•~p~~b·~h·pon~- il:~~il.~wareilcb~~mak ~t~o~mdt~h~~ı~ahu· gö~~~in~ra~~~r~el ~m~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - ~ .. - __ .J · ··ıı·· olmadığına canlı bir misaldir. • . ifa edemedi. Aca a lazı.rnuır. ~I su.si ders vermek üzere gon\I u o- P O k 
L.-:ııereyi Uz.ak Şarkta .met· Bu sözler lb'ütün ço~ Kalı:!" larak vazife almışlardır. Çocuıdar bugün artini.n ca ~ 

a uıg• -· ·· t'H'lmi~ır up ıı.ı·nasmda to...ılanrıuorla1'. Fakat ., ____ .,,,, .. ıw..._ p o R · j etmekten bqka, aynı -· d~ünü"1ne Uig_u? 0 d- :Oı~nmek Artık smıftan dönm içi.n 10 
... v s 

da Amerikayı da A.vru. pa •. • aza11ı çallŞilla ıçm e, ve • Çoc k kı ·· niyıetlerl bahçeli, kütijphaneli bir • 

n 
uzal.l..·tınnnlc pyesmı ıo· . . ôe klüpten iSfifade edıyorl~r mıızerel k lmamımır. u U• klüp binaeı ya1:ı1:naktır. Para hak- () 
.:ya•u~e muvaffak ola· ~~nhcr dakikayı zevk içinde geçı· bü. yüzde )'ÜZ sınıf geçmeğe karar kında hiç üzülmüyw:ırlar. Sağdan, _ ..... -.._... 
... · rlar vermi.1tir:. &0idan bulac larıına emindirler. 

~? ~-~· ~Po .gun"ü kl~nprog~m· ~Ack~ia~amakıam~al~Zd~·~ril~Mm~bi~- ~iii~iiii~~~~i~~~~~~~~~~~~~~iiii~~~iii~i~ 8 . t J•nnnyanın uuı- azar • L. •• "ibi ıu ı_ıı.._ • • d ' w k b ' 
ızza --·· . in kendilini 1 arasında tatlı ·oir ru~a ., de açrlıın yeni bir çığırdır. Eski· ~ ını usta ıye çagırma ve ı· 

&ati yok. Bunun JÇ • zifesini arı gid' r T dmsillu, konser· d-cn mekıtebi asanların hikôyelert · nalarını kendi ellerile yapma'ktır. İ 
ihver arkadntbğı va uçup ıyo. . .•. an bera· d " 1-...1 · Ş'-..ıiden mmBf'larıl-a kon~?Yor. S 1 Al~'- S • ·ı•kt barlflrtt Olan Bı·r f __ .J. ....Mf>n Almanyaya, ler tıava iyi gıttıgı zam .. ni kendi ağızlarından m cuım. ~ pOl a a.KaSI eyırCI l en ~ 

aya 111'-'"'-"""ur 6-· -- L _--1.et b ' zmeler sonra munaka· r -'-ı" 'rtivatlarından, gu·yn bir ya· lar, planlar hazırlı:rorLar. 
-~:..;..; .. bu .ı' .. te bazı ~ u erce ge ' k"" le ~" .., ç ft_ k' " b "" ı..,:..·· 1 ket C V •ı• 
.::~-:;::-· :L.tfyacı oldugun -lar ... Beride toplu civar ~ya; hancıya aitriı' gibi, gülerek, alay . . ocdu .. "b1';1 ul:b':::~n :n=r~bc Berbere Mu·· ebbet Boykot ezası erı ıyor ..,.~uııme ıu• Birliiindcn ;~ :dilecek, anahnllenin. zıra .• ederde bahsediyorlar. ıçın a eta ır a .,.. .. ua • 
e bunu Sovyetler ld'w' · .. g h slarile beraber zıraa.t ıt Al y sidir. Bugünkü nxktcbin bir çok • 
t~ edilmesi l~zım ıge __..~ mute assı . tlc0ek ll1.1bahar- Maarif Vekili Hıuıan i Ü· nıo!keemarım tamamlayacak, boğ. B L Ah [ D • 
o l" H lbukı Sovyeuçı"" )eri gözden geçrr 1 • unla· cel bahçeli evlerde kurulan yeni duöu al"'" -'an canlaıııdıra.,-;aktır. sı·z Olun da una.· '' a av e ... , , em ey ın ,Y uyor. a ' --•-n ol- d b·ır taraftan arı..-havn .?...Y • _.t__ 1 dm' ~ "' -ıu 

Ç bir tarafa rNZ r;r;~ ha· a il~rk d ğer ta· ruhtan hınx:r amca g 1 
' ,J-· Fa'kat lbu t~ü le aynı za· 

dığma göre, Japonyanın « • una 1tuvv(rt 'h•er· t&}n, ~ğra§ıla· prlan, düşünülen . !eri görmÜ§ ve manda mcanlckcttcıki i9timai ha· .o . . ~n i h fıa eV'V'el Vefa -
ı-ı. • • den ıınahrumt· raftan da ba çec e pek memnun kalmJŞtır. ı. 1 h He t-e ID'Unrı.:n ·-=ıı;et aerbesll» &ın l 'lt ve d ih i t yatın temc.ıııaŞ'l o an ma a • l.tanhu\l!pOr maçından sonra bfr 
:Yetinin, kartısında ngı. ere bu· cai>Çoc-. uk klübü gazete J?er~~lı· - Çalr.ııan ben en CT va. snnüt ve samimiye.tini diriltmek h&cliee olmuı ve seyircilerden bi· 
>t1 trıcrika gibi Jtuvveldct~n _:ı,ar· dır GazoteleTi ten.'kitli bır gozle yardım görür. . için mühim bir adım atılını§tır •. riai müeabdllyı müt'ıe ıp hake· 
Utunaamdan ileri g ıgı as- sık · Dikkatmi çeken bir §ey o· DjyCTek himaye vadctmqt~ Çocuk klübünün idare heyeti rnc: tecavüz edıetd. kendisini bU 
dır o ur. münakn~ eder. Ge· Çocuklar klübü, bu vaade lay toplantısında yanımda oturan ve yumıukla y~ h'avuıı:unun iır;1· 

Binaenaleyh, Almanya~:~ lursa oturA~rikalı bir muharrİ· olmak azmindedir. müzakereleri gözleri ya rnr k ne yuvarlamljlı. 
~C'ayet çabuk harcanmJ§ ordı ç~nlerdde ·yetin di i bir hale gel. Çocuklar yüzünden bir de ~?· derin bir iftiharla dinleyen Mnli T csadüfen orada bulunan ve 

kuvvetini İtalyanın ya. : nn me enı •_.J rıkan nder Birliöi kunıhnu~r. Bırlik Müdafaa Muha ebe müdürü Nacı h;,.J=--·e h:• ol n V.iı&ycıt Ma-
' ~--..J•w• 11bı d"winc dair gazctcrn~e.k , 'l ~ hn d k' .. .......,..,, ,.. :ın ile tnkviye edeTJ1'.-uıgı b . .' ıg .. li'yük bir atfı a ı e heJ hafta toplenııyor. Bu işı e- Pura bana. de i ı: iyct mıeu)Uf~ıınidan Kemal mü· 

Qu hususta Japony dan d!". ~- makaleeını :u zad~·a mü· rikada çocuk rcrbiyesi tah il et• _Bu mahallede oturanlar hep ~avizi Y ka4aıyara'k hakemin ya. 
"k h' •. 't edenÜYei:efl go· okumu~ar ~;e uz.un u miş olan Bayan Neriman w 11.ız.ır kooperatif ortaiı olduğu halde mna i'di~: 

tiil" il' §CY umı aka.şa eııni§lcrdır. A 1 'ıdare cdı"yor. Yer dar oldugu ıçm tanıırrmaz. ve konu~azdı4'. Apar· - M;;,Acıı.viz burada, berı hl· U}'or. n kl"•b"" ·~'.timai alaka arı ..... h I& wU<; 

Divrik Hnlkevi Temsil Kolu 

k Sıvas, (Vatan) - Divrik H~!-
cv1 temsil kıo1u gençleııindcn rmu
tc~q> bir kafile fdhrimi'ze gel~
tek T . _J .ı...::..i)k ba 
ı_ an sınenıaşııııua ![JUJ 

"'il.la.halık ıhallk kütlesine c~anun 
aQl.lnn adlı 011CI 0 büyitk bi~ mu· 
~~f ıyctle temsil etmifle1~:hr. Bu 
~ll~eibetle de Divrik ~Hı oyu~-

tı <>:Ynanmıs ve alaka He tak~ 
ec1·ı ,. 
ı 1 et.ek güzel bir gece yarat.mı~-
llll'cf T . '- bütün D· ır. cmsılde rol aWln 
1 ~ gençleri üz.erlerine aldı~
.v.rı_ V~ifderi çok mükeanmd ?1~r •tıtild • kabı ı· l' c bagaruak san at 
.:tlerinc verimli çal'IŞ:maların! b. 
"'t~~- • • 

1
JI_ •• _. .....,.:-ler· el "'it lYı bir var r~ go ... e .... 'S" 

ttıtr .. Kendilerini tıc'bııiık otm~ ve 
tır,.1.ıh. c bu ibaşanlı çahşma l~
~· ltı da her eahada t~dır 
lılcr: ., k d w ,1---...let• 

ttı • ııe -arşılan ıgını 111.a.Y"' 

t'lc bir memleket borcudur. 
"1t- Sıvas mııVtakası bu Y1~ me.h· 

~IJ d 
~ar~ örtülü oulumn&etll an 

l'erıi l · · rok 
~ mahsul rckoJtesınm , 

~İtı VeriJn)j bir dınumda olacaiı 
dıden hc'klenmcktedir. 

;tr"1t-. Kangalda kahraman 8~~k 
hc;t~e toplaınmnkta olnn k~d 
l 631~clcre ilaveten bu defa. a 
taj)ı 4 çtf t çorap, 7 4 J çif.t ddıven 
\rv_ l\nllll!I Ve bu işe hararetle de• 

Ilı edilmektedir. 
1\. -o--
•YA~d' wd 

lllde Di§li Bir Çocuk Doı u 
l\1arıc1 . e-.ı.. . • 

~il\ C·· U\, (Va.tan) - '.F':rıanı: 
lı.ı.l:ı 1.tl ıınaha:Ucsinden terzı Ya 
,~rı. .. Bayanı F c4ıüne, ait ç.cne· 
l'ları. l:ı?n 'kımımda ıki dişi bulu· 
~Oc...~t kız çocuitu doğurmuştur. 
<lır ·~ 'bütün azaları tamam· 

Çocul ·,~ u. ı.;örmck iti&' la. toplantılar gn.ıplar halinde yepı· tınıanlarda otura otura ma a e di&eye ~idim. Sizm dnvacıyun 
~ toplu ha1o0e ,~ş hU8Usunda nıu· Jzyor. Ilk toplantılara gidenler az samimjyetini kaybcöniştik. Çoc~k d,emeniz kifidir. Bu sözü sizden 
rm1 uyandmna"' d olduğu halde gitgtde rnibeıt artı· kliıbü kurulduktan ı;onr~ ~ 1~ •.ıle bekliyorum d'Cm~. hakem d'C, Vi. 

. d yaratmakta ır. 1 """''"· Anneler Birtiğinıde çooo~la· h }ini aldık. Nerede bffbırımıze lnyıet m İyct memurunun hu yıır· cız er it . __ J •• kıarı r:ocuk ar ,,~ "- b d r -•- b" '-rd- lmic yıl 
Maha cnın. -edı"l~:.tk. Her rın tııhhatine, bo.ıumma. ter ıye• t.caa ü ctaa>: ır )\;., ...,... • dmıına kal'fl: 

arasmda tekeım lan =~k. kendi ı;ine ait meocleler konu§Uluyor. lık bir ahlbap gi'bi gül~t~k, söyli: - Biz hakuniz, böyle şc~lere 
--'·ağa memu-r o,_ r-k-,u··L"n teb· Hatıra gdeoek bir sual şudur: y.cre konu yoruz. Khup, b" e ·ı allfli'ız cevabını vemıişfir. 
8QA d .... an.1.Ara ·1 vu 1 . '- araya mahalle tesanüdünü en Of ır JC· o,_ bu 'L. ~dM-l"ı ~:rle aÜ· sokağın a .,.ur 1-•lmayan nok· Bütün bu sayı an ı K:r ·açKpl''1-" . . l"'~··k kl'"b .. DW- ne _,, ·~ 

nJllr an~ a· uoun kilde ihya cıtmı ır. Y"..... u u t•u•larımıza a ..... rrdikten ve biı' k ç ligvlerini yar- ' -'·amn anne ve yapıldı) ır parasız... la clikt k ..... •~ 
l . __ ı,. eder, 80.I':- eır·-· ı . k nız' "'mnamesi obnadığı gi!N par .. aı yalnız ç.oc n at.iv ar ~- ub~- oim eonra h -emler Bölge mer· ta arı ~· ed_ı:: .. __...,,_ erı no .. n_ı k, L-va annı z:evııolı" ır e-·· 

._.. a:uıı. ....... ~ _..ı~ı dan ıtt up t nn 1a ve rıw,,- k-.. :nde ·-la-•rak L __ maçın ten• babalarının ""'' . da yoktur. ocwı.1ar . . 1 1 k bn .._ ~oı.... ov 

l rda izahat verır. fı<>§ nidah alınınaz. Ddter, kiiıt gibı i~ıbat altına ama a nll§• kidini y~ar. HnKqne niçin 
ta a t _..Ja gayet ]A 1 te-b· t- H...nimizin hayatlll yeni ali· bu --1. .. _J .. har~-et ett;;;i e<>TUl· r """"k ar araı,.... Büyü'k ic:ler için para aum o unıa . :..- ... ..... ,:...ı • _ _ı·I ır<"°"nıg" <::JI; ·o 

Y"""' k 1 ıujtur "Y 1k 1 nden kalnr, yeni gör.._,. r, yenı ı:c~ er m•-. A.- -..!·ilde cevap veren bir tesanüt urun . . kÜçüğü ez· büs Joomitesi azaaı ~ erı ... -. ,..,,, ... ~ 
f ı kuvveıtını . r_ .... ı...ı 8 r gazotıe getiıiner. kaınt ar.> hakem, h stahğından, terli öer1i 

çocuk. aza v hatırdan ge. verır. ~ · ecl " Ankaracla az 1-aldtm, ~ m~· mahkemelerde clolafll'lOmn ma· 
.. ,Jek i"in .JcuHank~~~e yar_Jım irin BerabCTce bir ei}enc:e tertrp. ı· d ·-· kadar vakit g-•· 
•·. ~ Bunu u,.'U' 

0 
" lirse as-raf ni:ııduinti verırler, hitte i9te 1gxn . . _,. nurzhiıından bah11dlmiştiT. 

çırmez. hep• "ı mo kadar .•• Ar*ara Haiıkev.i rıcmedim. Fa'Pt her gi:dı§te Ço· H5ıdiscnin 'birinci fa~ı ibur da 
kttllanır. d ıı-· tesanüt te " ht k cuklar klübü."neek~*n81:"1~iı vel ~d i :ı·,.na .... vor. Bundan ao-nra ı da · 

C"--'Ar arası.o a ı lantı 'e -gw • ....JL. .)'ardım edı:rek kara.~a a, ·ı· - c•- a ı ""~· .. .,, 
lllll'i" l'· '- 'ıl",,. k l mah-lttı an an r . - 1

• -· n • t • -"---·l Bö "ne dai..iW.,.r. Biz 
d ,,_ ı.ate d ... <Yer. tk tokp k r.oc -•·!ar tap gibj ihtiyaçlar~ arfı am!§tı~· '-- ' - h-L- _..ı J&l "~ -y-,,~ 
~ -.. "Y UA nd 1- iL '-'erti ruhtan ... rııcR ~n;ıar d s•.•J _ _.,__ bu • ....ld6 bir h.re• 

1 d kız ve er e ÇocUklara Ya ım .. "urumu. oır ran ,, . cc1· -· e oı ~~· ru• 
ı~nc.e er e bancı dunnu lar ve . vemıiştir Luzumlu bır ta· bufondurm ğı ~ ınccegnn. k.ct. bekleııkım, garip olauğu ka· 
b~rbirlerine ~ konuşmu~lardır. =:r:a:zı~===~· -'"""."1111111! ___ .:_ ___ ~-:"~:-:-----· ı dar gülünç bir karar kartıeında 
ken<li araiar 

8 
h rcmlik du· • d ~ 

Sonra bu edam~~ V'C bera· ~ Haikevlertn B: 1=:1 S<Mge j ltendi azaaın-
varı kallmu~. t iştir dan bukınmayan. ne fuıboll.a, ne 
L --'llk hİ86i uYkişaf etin ·. tftTıaİ t:R1lnöaU Ha!kO\ IBMn: 
oeı• luk .uklann ıç let.i:anlc, ve rıc de eponın 

Bu toplu . çıoc _Aı,. iyi bir te· Konferanslar btırh bir ~le en u-
rbiyeai üzerıncle Y-- e· ,.. U PKOGl<AM olm 

t~ btrakın1şur. ~ yıi~§l g w. BL.ıuUNK 1 _ 201211941 pt.r~be gUnU ııaat fak bir al.ibaı dahi a-
sır -be .ı.. - tertip edilen eg 8 Program S.03 Ajans haberleri E imlZ salonunda MUz ve yan, eıpor1a olan eAI y J. 

si hef> rauc:r hala (Pi) s .,, 9 Ev (lS) de · v ~--'- : ;L - k 1 
oc . tadını çıoc.uk·lar S ıs Hafif program . .'hl • T rih şubemlZ Azasından Eftalottln nlZ eey:r~u:n weret ' !\ an 
)e~~:)'orlar. . . . .• ~a,dını - Yemek ıı.stesi T:klncr tarafından (latanbuldakl t&· Ceiak>i\unda berbc.rlide möşte· 
un~-~ .. ıi..Jardan biri vaz.ıy~tı ~\ 12.ao Program 12.33 Hatif şarkıl r rihl sivil mimari eserleri) mevzuun· gil ltmtail Hakıkıyı müebbet bo>:· 
~aıtu.: cfı:kitlen cıdclıy.e. J2.50 Ajans habcrlrrl 13.05 Muhtelif da bir konferans \'Crllecektir. kotla tıeezİyc etmek üzere vaıı· 

lece a K ve erkdc çocuk.lar bır tUrkUlcr 13.20/14 Radyo salon orkcs· 2 - Türkiye SanRt Mektepleri yıcti Cend DW-oktörliığc yazmış .. 
yoktu. ~nuşmağa Slkılıyorlar· trıısı unları cemiyetinin seri konfe· Hakikat.en garip değil mi? 
birlS:eufak bir §C}"C b~la bu• ıs Program 18.03 Dans mllzijll ~~:ıarındıın ikinci ı 21/2/19"1 cu· BeJ1her ~-nail Hakkıya mücb!b<=t 
eh. _:a;;ıarnrcIUk. Şimdı ~ıbest (Pl) ııs.30 Konuşma 18.45 Çocuk ma &fulU satıl (18.SO) d muaııım boııM>l cczaaı ver~r. Böyle bir 
dala s .. -~ İnsanca hareket ~I 1915 Çocuklar için mwılkl brl ŞUkrtl Bayındır tarafından ve- c.ezanın ne man ı var. Böige bu 
konuşuil'-oruz· s:•30 Ajans haberleri 10.45 Geçit S~ ektir. Mevzuu (M kAnittn tatbik mfüecaı.-izi futbol mu oynamak-
ediyorUZ·» . . J_: lbu çocuklar l . "015 Radyo gazetesl 20.45 r ec ) d tan rnenedi)"or, eaaacn futbolla 

D . eceksUUZ .,... '? programı .. . O K u•mı saııaıarı ır. _,,_.... Atl ..... - . 
ıy . gidccıok. klU"be mı R dyo fasıl heyeti 21.1 on..., Her iki konferansa glrlt acrbcstUr. alüuı Y~l.U.r. "''""'m ]1U yap· 

ınekıtebe -~ türlü işleri arasında 1 a 25 THrkçc film ~rkılar 
Klübii:n !~ le uğrayacak nu? 

21
' 

mok:tep Jnu•a · 

m'-'Yac diyor. ~ k.cn4i' i 
atle.t dıcğ;ldft-. Güıqten mi mene. 
d~or, gilicttnck ,öyk ıckmiun, 
gijrq ıııeyrctm~n bil-c ~an· 
dığı fUphdiClir. O h ide böyle bir 
cezanın ne ~eti vardır. Çünkü 
pe mütıcc ~izi oc ndı~ ve 
ne de ba ahl1'mtl bir ~ ol
muflur. 

Cörülüy-or ki: hl u'i böl-geşi 
her i~ini i~ y p<\r görünmek için 
yapıyor. Biz k' • ten mfuhet 
i,...tcr bdt~ruz. Müııbet İl} göre· 
mb~cdc v ziyıofte oldukitan ııonra 
hiç bir ~m kıyırncti k :lmıyor. 

Bölgenin bur da yapacağı i~ 
böyıe man ız bir k nır değil biı 
mü:tıccaı;iz h 'ki;ınd tctttibat yap· 
tlrmaktı. ~ 'bu gi'bi harck.-ct· 
l.crin ceza ı ncM; Cümbur~ct 
m~emdcrindc ~cıbitir. Bunu 
da mı biz öirttehm .. 

• 
Bu . · rda mükd4eliyct j§· 

~inin deima iyi gitmediğinden 
ve binlerce lira aarfudildi-ğj hftld~ 
müd>et bir nctioe ahnmad,ğın'dan 
ıbah&ed~l'I&. 

den g.it~ni c".dden Ü8tünde du. 
rulaaık bir mceelıcdk. 

Öğreniyoruz. ki; lıııtanbul Böl· 
i Hamallar cqniyet~. biı 

gençılik ~ u 89ffiaX mecAN.riye· 
tinıde olduld mı il:ildirdtktc.rı 
aonnı, nisan ayında Ankarada a· 
ç.ılacak antrcnÖt' bınıuna bhieinin 
ruımıııet göscrilmcelni i.tıem~ ir. 
Bunı:bn am~ruz. ki: Beden Ter
~Cfli Gcnt:I Dirc:ktörlüi\i mü. 
lce' er ıÇm arad. blr antre
nör bırau açrnaia luırar vermiı· 
ti-r. 

Buna doiruau hayret ctinemek 
imnnew:hor. MükeHdter için an· 
tre.nöre ne ihtiyaç vardır ki, yine 
binlerce lir aa.Tlımı aebcp ~•cak 
bir kunı çmağa lüzum görüiüyor. 
Anlqdcyıor kiı. elde bol tah•İaat 
var, bunu her ne MJrCÜe o4urea 
ol-sun onwya buraya harcemek is· 

ti.yıodar. Ve ut ta doıstl r ah~· 
ver.işle gÖl'l!Ün dü~H'C hare· 
kıet. ed\yıorlı.r. Sonn d tenkit et. 

tiğirniz. z;aman 4u~~r'hu 1 ••• 

ıKemalONAN 

BuIDın 18. 20 Ya§ arttsındaki ============ 
gcnç1erin Genç! icılübü iani ve· 
rilcn eellıti t.t~ ~ yewni
)ıcli muallimlerin nezerıcti ahmda 
Mf\tuıın mu l'.)'CO günlerinde ça· 

ım m!ı,yor. Ha•buxı: bu 
ea4.ı ......... ı.z .. gclmcet mecburi olan 
rniı:.1cdleieıin )'Ü2ıdc yirmieolnin 
bik devam ctmed iiisü aöy{eredc 
ancak hakilcau if-ad~ e<miş olu
ruz. 
~eniyoruz ki; Beden Terbi

Y'Ctı~ Gmcl Dircik'tönüğü Umumi 
K ibi Cemal Göb:lair ile, Tef4i 
heyeti ne' i Zi.>-a Ateş g_cçcn haf· 
ta iç.inde milkeWdiyct ~erini tet· 
kik etındt üz.ere Jetanbula gelmiş. 
ler fabt burada nncak bir iki 
klübü ırczenck gitmio;ler. Asıl sö· 
:Nim~ liun gclenieri gÖ~· 
mitlerdir. Eğer humarın hepsini 
gczın' ol lard1: · in ndcedar a· 
anacak bir v z:iyettc o.kluğum.ı 
ydundan gÖrm\İ§ oiacaktardı. Bu. 
nun için gocldideri halde, görme· 

... ÇlttlUs latt.ıilE .....,., 
Euirnc (Vatan) - ı-1ıcı- aıcne 

müteaddit defalar au baeıkınına 
uğramak eurcıülc birçıol.: maddi 
zarafiar -gören ve tdılke atlatan 
Meriç nclui ğ &ahilinıddti Boa· 
na köyun it T§I tarafındaki Bo· 
celi ilcaine ait ç.Udiğine nakli h\I· 
aueunda devam C!4nı:'.kte okluğu· 
mı evvel':oc bıldirdiğim tcddJder 

aonra emı~ ve bu çıift.liGin iatim· 
lf& muam~lcein.e ba.olanınurtır. 

Tayaluı-dm ~liğinin ieıtimlak 
bc~el'i ohırak de. 25.083 lira tak· 

dir olunmup.!r. * E.ıcfune (Vatan)- Belediye 
mecli9imiz ~at devresi mutat 
içltimaınn bao)am~tr. lçtimıu be· 
k:diye rei i Ferit Çard 'k at 15 

de açmıs ve nızn.amedc&.i meva

duı. müza ereainıc ~tlmiftir. 
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OKUYUCU---------
M EKTUPLARI 

Ilgın Kaplıcası Kapalı Kalmış Şehirde 
Hamam da Yokmuş 

Dgm'm aMrlardanlıerl ı.;, kafa Memleketin ıoıhhatil~ alakadar 
alt yalnıı. bir kaplıt".asmdan baeıka olan hu hamam için ır,,·nr miidUrü 
hamam nanııııa bir eberi :vokt-r. - " umurnlsinn kadar mlinwaat ~ttik, 
'.l'ıunlrl için uzun sencJer ııfraşıldı. fakat semere ,·crınecU. 

Bingazi1 den 
Sonra ... 

"9ATA~ 19 - 2 .. 941 

r 
Ermenileri Kimler.----

N i Ç i N • 
'~-ve Nası/Aldattı/ar? 

• • 
iki ihanet Partisi 

Niha.)ct iki ı;enc enel bir müteah-
hide flıaJc edildi, fakat her neden- Kaplıcanın açılması hir ınuteah-
sc bu muka\elc feshedildi. Bu e- bide ihale edilmPsl, Evkaf ldaretıl 

f 
• tarafından ı,ıetıım~I. hu da olma-

cr 1'•1.l,af idaresi kaplıl·ayı bir kl-
dıj;'ı takıllnlc hlr hamam .)'llflhrıl-

raı'r.)"R 2.lOO lira.) a 'erdi. Kaplıca 
lo:lcmektc ikl',.n ır.ar nıuka\cle8i yl- ına"ı yahut Ilgın beledlyet;lne dev-
rıe f~hcdildl. Şimdi müllw.kati.)'lc rt'ldllmtt!i ile bu işin temini hak

l>era~r 40 bin nüfuslu ljehir kaplı- kında .) ü&utek gazc-t<'niz '-'86Jta."lle 
ı·asız kaldı. Şehirde ttaı,ka hamanı Baş,·cldıletl . ı•elilP.<len sayırı Ue di- ı 
d:ı fl)madığı için pislik yıidindcn lerinı. 

" lngilizler, Süratle 
Hareket E d 3 rl erse 
Sirte Körfezina Kuv
V3tÇı '<armakFırsatını 

Bunlar Arasında İlk Teması 
~~· [ Papazgan Temin Etmişti 

1 
Anlatan: Paatlllyaa -Yazan: M. SdJf 

Kazanabilirler, ,, 
ha:> talık 'nkaları J;"Ö7Ükiiynr. Ilgın' da ltırahinı Pot'"lun Yazan: 

\.r----_-_::.:,.... -_-_ -""'!'!:'J -... -_ -_ -_ -__ __;.:::::_:::::;._ :::::;.-:::::-:::::;.-::::--' 1 Blsamettıa Cıseı 
ilki Balarlıe lllateprı 

UIKA.YE Bingazmin İngiliz askeri ıkuv
veı;leri tarafından ~gali İngahere· 

..------------------~~....,:.:__..l,,..: ye Trablus sahillerin.de (Tobruk) 

BENİ BEKLEMEYİNİZ 
dan sonra güze] ve scvkvk.eyşi 
bir d~niz. yuV&sı daha ka~andır
mı~ oldu. İngiliz deniz kuvvetle
ri şimdi Akdeniz.de bu jki mührm 

Genç kadın v.;ıpura girdiği va· 
kıt Nacınin nef!esi birden stlindi. 
Çünkü bütün gün, yıllardır has· 
ırtini duıYduğu saadetin sonsuz 
heyecanlarını ya atan bu güzeİ 
mahluk kim bilir bir daha n.c z.a· 
man gde.cckti. Bır düdük sesı kö. 
pükleşen sufar ve akşaanın alaca 
karanlığında Boğaza doğru uzak. 
hışan vnpur üzünt'üsünü bmbütün 
arttırdı; ve na~11l geçtiği anlaşıl· 
madan sonu geien sevinç dolu 
saatlerden &onra ay.rılığın acısı i
çsnde birden dollDVerdi. 

Hayatla ı.csadüfllcrin ımühim 
tesiri-en vardrr. Ba:l:an ıSaadetin 
sarho~uğu ile çalkananlan bek
lenmedik bır kaışı'laşma $0ıtSUZ 
ıstıraplara boğacağı gibi, ba-zan 
da ümi-tleriniz.in söndüğü en acı 
zamanın1zda umınmadık bir tcsa. 
düfle yaşayışınız dqisir ve çek· 
tiıklerinizi unutul'6Unuz. İşte bizim 
Nacınin de Pakize ne tamııması 
ikincisi g~bi bir tesa.düfün netice
sidir. 

* 

Şu dakikada belki çok üzüle· deniz yuva~m donanması ıçm 
cck:siniz fa~at a-ı.,arsmız. Çünkü lüzumundan hü:}"iik birer emni· 
zaman had~leri incdemeğe fı.r- yet yatağı olara.k kutlanabilir. ln
sat ve$ıeden bir ikincisini zuhur ~~tere Malta - ls.k.e...cleriye yolu· 
ettiriyor. Sizinle tan!§alıdanberi na daha emniyetle hakim olacak
si.te ait duıvparm oiç~mde kay;.- tır. Ayni zamanda l~kenderiye 
naştığı tek dakika olmamıştır. Birıeazi - Maba yolunu daha e· 
Hayatımın QOk acı bir anını yaşı· min bir yol olarak kullanmak 
vordum. Kıooamla darılmı~..tım menfaatini de elde etmiş oluyor. 
ıstırabım o kadar çoktur ki mut· Bin.;:azi limanın,da yerlC§ecek 
lak.ı bir teselliye muhtaçtım. lı;tf' 1 olan İngiliz deniz kuvvetleri Ak
böyl'c şaşırmış lbl!' vaziyette ik-en deniz.in orta sahasını daha ziyade 
ltarı:ıma &iz çıktınız zaten karar· emniyetle kontl"ol edecd<tir. Bin
uzhk içinde yuvarlanıp gidiyor., gazi limanı hemen hemen İsken
dum birden kendimi yanınızdi deriye ile Maltanın ·or.tasınaadır. 
butdum. Bin.gazi Ak.denizdeki İngiiiz de-

Af'adan ge.;en §U bir aylık za- niz hakimiycıtinin ıtakviyeeinc 
maooa yaptığfm haıeketin fena- medar olacak sevkulceyşi mühim 

lığını an!adırn. Niha!)l'et. da.1':!.n ol. bir limandır. 
duğum insan kocamdı nasıl olsa Bingazi Siceyadan ( '400) mil 
bir gün bo~acM:tık f~at ben 0 rnesaf'ededir. Bingazidcn sonra 
zamuı onun yüzüne nasıl baka· kıvr.ılan Kibrit körfezi içindeki 
ı..ak-tım. (Sı~t - Sir.t) mevikiinin meaafesi 

Ne İ.$C bir uçuruma YllVitrtan• SiciJyadan homen ( 500) mrlden 
faZ'la.dr. 

mattan kendimı çabuk topladım 
ve vicdan aza-hından nisbeten kut Bin.gazi Hmanma istinat ede-
tuldum. - cd< bir deniz kuvvcıtinin hİlna· 

Naci bir cumartesi günü da:İTe• yesinıde ôUnait üzere Girit 6töt'• 

d 
'-~ - · 'nd b b' Şimdi Sıi.zden şunu is•~orum ki en çııuıgı zaman ıçı e ~ e ı· -'7 fez.iınin mulitelif yerlerine ve me· 

nı izah edemiyeceği bir heyecan arada ufak ıbir sanımhya uiradrk. ~ıa (Sırıt • Sirt) mevkiine ve 
vardı. Havanın çok güzel oluşu lan sonra kavu'*uium saadetim- Matrata şehri üzerine harekat yap 
ona kırlara a.ç.ılmak, tabiatın gü- den beni aıytrmamak il]in aramtz- mak üzere Matratanın cenubun
zdhklerini doya do)ia seyretmek da olanları unu'tumrz ve err daha da her hangi bir mevatle deniz-
arzusu.nu d~urdu, bu ctti§ünce den. ihraç hareketi y:aıpıftak müın. 

k ~'~ ç ı k L • beni ~lcm~inız. ile at.K•I am'ııcaya Çl tı, vır ye kündür. Matrata şehrinin sahilcrı 
re oturarak §Crit gibi uzanan Bo- Vehbi GÖRGÇNER tehlikeli ve kayahk olmak it~a-
ğazı, Marmaranın una:Vı sıdarını rile ve denizden yapılacak b« 
seyre basladı. harekete kıaışı tahkim edilmiş ol 

Ke.ndi&inden o kadar çabuk • IJ L ması ihtimaline mebni iftracn 
geçıti ki birkaç adım ötesindeki • A C A Matratanın cenubu p.rk~nde mü 
genç kadını görmedi bile. Hül&"a. sait bir mevlkie yapılma.ı elbette 
!arın birbirill'e zincirlendiği bir· iki her noıktai nazardan tercihe de· 
dakı'kadan sonra, Naci bir ç:ı.tırdı ğer. 
ıle doğruldu. Başını çevirdiği za- Bu uzun ~örfez y~unun kara-
man tatlı bakı~ı bir çııı{t -gözle dan dolaşLrnası için uzun bir se· 
karşılaştı biranda içme ümit dolu fer-in doğuracağı müşkülleri ikti· 
tercaidütlc geçen kısa bir zaman· nam edebilmek hususunda çok 
da tekrar edilen bakı.,larla anlaş- , iyi hazıraanmak lazımdıı-. Bu da 
tılar ve akşama kadar tatlı heye-

7 
zamana mütevakılaftır. Eğer bu 

ı..anlaria yn~dnar. körfezi tak.ip eden )"Ol üzerinde 

' Genç ada.m yatağma uzandığı tayyare Mitikşafları neticesinde 
, a:kıt z.ıhni hep onunla mcşgul<lü. ' müdafaa:ya. haulanm~ mühim l-
'ı aşa<lığ' saadeti tekrarlamak ü. ta~yan mev2ilcri görülmezse hı-
.tere gözlerini kapadığı zaman. o· giliz deniz kuvvetlerinin hiç bir 
nun güzel hayali ile karşıWi§ıyor, Soldan Sağa: ı _ Bir nevi be.ltk endişeye uğramaksızın bu körfe· 
tatlı sesini duyar gibi oluyordu. 2 - Göz tOkluğu - Efsanevi bir kllŞ zin mu"nteli( noktalanna denizden 
,\ie c:J urdu o gün hiç akşam olma. 3 - Rakı - lskambH beyi _ De.ir 4 _ ihraç. huekeıti yapmak fı.rsatmı 
sdydı da Pakiz.esiyle hep beıoaber Ceket - tırıve - Başma (A ı ilfı.vesile da kazanmış oluyor d~r. 
bulunsayıdı. Faıkat neticede bu bir böcek 5 - Kurum _ Bulaşık 6 _ Şayet varsa bun1aıın ana kuv· 
düşuncdennin imkansız olduğu_ Eski Jııt16ır httkümdartarındaıı - Faz· vede i:t:ibatını kcemek muvaffa-
nu gordiikçc daha ç.o'k üzülüyor- la 7 Gm rengi • Türkü g _ Bir kiyetini de temin ct.mtş olur. 
du. nevi tfiylO - Yumuşak kumaş 9 _ lngiliz kuvvetleri körfezin tam 

l k geceyi ~uauz ge.çirdı. er- Aksi - Tohum serperim 10 - Bir içersindeki (Strt • Sirt) t zap.tet· 
test gun tekrar bulu., uklannda. Amire yakışır surette - Hastalıklara mek için Hgari ( 500) k'ik>met• 
bıı:bııierıni da'ha hararetli karşı~ karşı yapılan iğne ıı - ldarc relik bir mesa-kyi karaıcfan katet· 
ıadd.er. Bütün gün hep sevgilerin Yukarıdan A~ıya: 1 _ Mısırın mcktense bu noktanın gerieinc 
den bahsederek ayni saadetle merkezi - Tavlada kullanılır oyun de!lizden d•hn az ve daha 9Crj 
ukşamı et.tıler. Ayrılırlarke.n genç Aleti 2 - Bir çiçek 3 - Hatırlar - bir surctıle hardket ederek düş· 
kadın İ\aci.dcn adresini istcd1. Madenler <l - Duvar saatlerinin sal- manı Trablusgarp volundaki mu· 
(..eıeceğım günü mektupla brldi lanan kısmı 5 - Dahil _ Şei'i mez- ave~tten mahru~ b~ra.r.arak SÜ· 
rırım dıyerek vapura doğru yÜ· hebinc mensup • Cüz'! 6 - Ceset - rat1e unha etmek im'kanını ele ge. 
rudü. Akıl - İyi değil 7 _ Mania _ çimletk elbette daha ha.yu'lı bir 

O 
··n.c1 N · d · h TaUı bir mad,... s Nid ~· muvaffakiyet olur. gu en sonra acı crın c- '"' - a - ......... r . 

.>ccanlarla sev.gılismin davetini 9 - Valde - Bır Bira dağ ismi ıo _ Matr.atanın 8Ukutunu da ~m 
beKledı, ne yazık ki geçen her 1 Göz .kapağının kenarındaki tiiyler ve bu .. sur.etk Hama;:ı ve Tr~b\us 
Aiıııde UFrıitleri boşa çıktı lbu yüz· - ı.~111 11 - Sert - Tırnakla çWlen garp uzerıne dırha sıuratle hareke 
den halme bir du~unluk geldi. çizgi. te gC')r.'ldt imkanım da ik.azanmış 
()aıre arkadaşları onun bu h<&line DONKO BULMACAMIZtN olur. Ctr.tl Wô~i. içind~ h.ue-
bır nıAna verememekle ıberabcr kete ger,ecek: İngılız dCTıız Mıv· 
uzun.tu&Ünc se'bep olan hadiseyi HALLİ wtlerini h~a~n taciz etmek fır-
oğıen:mek ıçin meraklandrlar. Soldan Saia: 1 - Maneviyat 2 - 68.tı pek gu~r. . .. 
Hatta bir iki defa sakaya getire- Habil - Nazar 3 - Adisa.baba 4 _ k&lyan denızaltı ~ dremz U6· 

k. • Yad - Eyalet 5 - Ağ • Ne _ Enayi tü kll'YVetlerinin bu )ııi;rfeze kadar 
re _·_ Ne 

0 
Naci ~ mı oldun~ 6 - Taş - Fatin 7 - :isabet _ La girerek deniz ltare!kirtına möda

'ı okaa dediler fakat onun su6tu· 8 - Kftin - En!lA. 9 - Sad - De - hale edecek cceaıdt!tic oklukları· 
ğunu gördükleri iç.in bir daha da Arar 19 üremi 11 - Tmıurlenk m ka~l eıt.mS, mdıul biır hareket 
tarar etmediler. Yukandan Aşağıya: 1 - Hayati olamaz. 

~-· 
Libya uabillerinde )ngf Öz i.\\-.l ~ rize kuvvetleri 

bu ~ayı daima taraesut akında 
bulunduracaktır. 

lngilterenin dl~nıle bu hareki· 
tı KJarc edecek kadar ıkuvvct ve 
nakliye gemileri mevcu1ıtuT. Ayni 
zamanda W ihraç kuvveti Bin
gaziden ricat eden kuvvetlerin 
rica.tini de keeebilmek menfaatini 
temin etmiş olacaktır. Körfeze 
müvazi olan kara yolundan ileri 
haTeket edecek lngii"z kara kuv· 
ve.!inin hazırlanması için geçecek 
zaman zarfında Matratanın cenu
buna voya Girit körfezinde sev
kükeyiş için lazım noktaları elde 
bulun.durmak elbette dana faide· 
li olur. Ve bu ihraç kuvveti aÜ· 
rat1e takviye edı!lcbrlir. 

İtalyan kuvvetleri Trablusgar· 
ha doğru yorgun ve perişan bir 
surette giderken karşılarına çıka· 
cak bir İngiliz taarruz rkuıvveti 
katşı611lda şa~un şaşkın ya teslrm 
olmağa veya imha edilmeğe mah 
kum kahr. 

Matratanın cenubunda en mü
sai~ hir mevkıic yapılacak ihraç 
hareketinde muvaffak olduğu 
takdirde az zaman zarfında bü· 
tün Trablusgarbın İngiliz kuvvet· 
leri tarafından süratle i~ali de 
temin edilmiş olur. 

Bu ihraç hareketi ne kadar az 
zaman zarfında ve ne kadar SÜ· 

ra-tle yapıhrsa vereceği netice de 

o kadar seri olacak!ır. 
İ~lterenin Bi~aziye kadaı 

olan bu mıntakayı iş.gali Akdeniz. 
de İn&"iltereyi kovmak emellerim 
bcsli}"cn mihver devletlerinin bü· 
tÜ'n emdlerini yıkmıştır. 

Bingaziden sonra.ki ileri hare· 
ketin deniz kuvvetleri ile ihraç 
hareketi §C'klinde ileri götürülme· 
si harbin sevk ve idarC6ini mühım 
surette kmaltır. Bu hat. Almanla· 
rın düsün.clüklcri taarruzlar üze
rinde ~ühim bir düşünce verici 
bir darbe olur. 

Artlk İngiltere Akden~de da· 
ha emin bir vaziyetJtedir. Binga• 
ziye istinat edecek deniz ve hava 
kuvve.tleri şarki Akdenizden Mal. 
taya kadar Ak.deniz üzerinde hiç 
bi'r enıdtŞe ve tehdit !karşısında de. 
~ildir. 

Az zaman sonra Matratanın in. 
giliz deniz kuwvetleri ve tayyare· 
leri tarafınc!an bombardıman e· 
dileceğinc in'tizar etmek icap e· 
der. Matrata s3hillerine kadar düz 
bir sahil ve s:ıhadan ibaret olan 
(Sırt - Srrt) körfezinin yakın za· 
manda İngiliz i~ila kuvvet~erinin 
e .ne geçerek düşmana daha ya
km ıbir mevkie ve vaziyeıt'c ha· 
kim olmak kudret ve faaliyet\ 
lngiliz kara ve deniz kuvve~r·İ· 
nin kararındaki sürate tabidir. 

Ve bunu bekl~mek tabiidir. 

Sinema dünyasına dalma olmeyen eserler yaratan 
bUyUk rejisör: MlCHAEL CORTEZ ' 

l 
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Korku ve D Filmi 

Biiylik T'eOOr T1TO şlPA'nm 

hieei m.uöcal fiımi 

Aradan bir ay gcçm.İşti. Naci - Süıı 2 - Madagaskar 3 - Abid Tabii kıclliz deniz k'll'vvetleri 
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işlcrini göron ihti~r kac:lm elinde - Efcndım 6 - Be. At 7 - !neyet Senenin En Nefis Filmi ----------
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- Siz git.tikten biraı; sonra ge. 10 - Ta. Ey. Ala 11 - Ratib. Bu Kad 1 n Ben ı· m d ı· r 
tirdiler diyerek uzattı. Bu sıra.dd Arık 
Nacinin gözüne zarfın arkasında
ki imza rlişti. .Kalbi hızla ça,rpma_ Matltut Baloa• SPENCER TRACY • HE DDY LAMARR 
ğa ba§'ladı. Çünkü ümit, heyecan, 
üzüntülere son! Hepsi şu eltnde 
tuttuğu mavi doıt köşenin içinde 
idi. Tatlı bir baş dönmesi ijc aç· 
tı. 

Mektup Pakizedcndi. 
okumaya ba~laclı: 

Sevinçle 

&6t Nact..J 

Basın Birhğinln tertip ettiği yıl· 

lık balo bnllmiizdeki Cumartesi ak
şamı Taksmı.de şMır ga3inosunda 
vcnlccekt•r. 

Balo akşamı, camlı salonla bar 

kısmı da gazinonun mutat m6'teri- il••• 
leri iQ'in ser.bc:it bu:kmaıcaktır. 

Türkçe sözlU niöıhası 

i PEK' te 
Orijinal dilde nüshası 

MELEK'te 
Gördüğtt fevkalAde rağbet Uz.erine 

DAHA BiRKAÇ GÜN GÖSTERİLECEKTiR 

[Tmcüııae •• ilı:tihu balda mahhadar) 

Bu satrrları okuyunca, hiç ~phe-1 re anladun. Bunun için. ldJn rJI' 
siz tahmin edeceksiniz ki, bu teşek- olsun lıu kara işte komitaC~ 
kUl ve ~a_rar da yeni bir komitacı 1 birliği yapa.n hürriyet ve i. p 
dolabı ıdı. Soygun sırası, ecnebi ! hakkında isim tayin ve ta.Srib ; 
mem~ekeUerinde bulunan Ermenilere yorum. Yalnız fırkanın ~ ) 
gel~ışti. Onlar da soyulup soğana siyetini zikr ile iktifa ediyorudl' ~ 
çevrılecekti. Nitekim öyle de oldu. Hürriyet ve fUIAf ile el 'it lf it 
B~stırı~~ beyan~meler her tarafa liği yapan komita, artık -"" f 
gönden~di. Becenkli propagandacı- faallyete geçmiştL Başta ~ ~ 
lar da ılunal edilmedi. Onlar da tatlı hlnyan ile Bulgarlaşm1' bir~ 'I 
vaitlerle ileriye sürüldü. bacı olmak üzere gizli bir f_.l ; 

Komitacılar dünya soygununa çık- yeti propagandaya gir:tşnıI.ştı. ~.J 
mak üzere Sofyadan ayrıldıklan sı- çaklar, tstanbulda bir an&J1i ~ 
ralarda tstanbuldaki fesatçılar da, getirmek için harp vaziyeti~.A' 
hürriyet ve itilAf fırkasmrn siyaset ğundan daha çok fena ~-., 
heveaıısı hacı ve hocal&rI, şeyh ve SO· Bulgarlarm lstanbula gırJI ı 
fuları ile anlaşmış, ittihat ve tcrak· ! söylemekten çekinmiyorlardı- sıı..,. 
ki cemiyetini ortadan kaldırmağa, retle fikirleri kendi lehtertn• gri 
Osmanlı milletini g1lya hakiki bir meğe Rumları ve Yahudileri 6' 
hürriyete kavuştunnağa kalkışmış etmete uğraşıyorlardı. 
bulunuyor, daha geniş ve kuvvetli 
bir hiyanet şebekesi kurmağa uğra· 
şıyorlardı. 

El ele veren bu iki ihanet partisi· 
hin istifade edebilecekleri kuvvetli 
bir sebep, müsait bir fırsat ve cere
yan vardı ortada. Osmanlı ordusu. 
münhasıran ıdareslzllk ve siyasetçi· 
lik ytizünden kimselerin ummadığı 

acı bir bozgunluğa uğramış, Çatalca 
hattında zorlukla. tutunabilmi.şU. İs
tanbul, RumeUden gelen muhacirler 
ve kıtalannı terkeden gayri mUslim 
kaçaklarla dolmuştu. Bunlar, mU
balA.galı haberlerle halkın maneviyat 
larını hrrpalıyor, mukavemetlerini kı 
rıyorlardı. 

Bu bozgunlukta esasen hürriyet ve 
itilaf fırkası kadar tstanbulda bu
lunan Ermeni komitalarının da, bir
birlerinden yrı olarak yaptıkları 

menn propagandaların az çok tesiri 
olmuştu. Hürriyet ve itilAfçılar, bu 
bozgunluğu bahane addederek ittihat 
ve terakki !rrkasına insafsızca hU
cum ediyor, türlü türlfi isnat ve lf
tlralarla halkı cemiyet ve mensupla· 
n aleyhine körüklüyorlardı. ÇllnkU 
İttıhat ve tera.kki cemiyeti gerçi ik· 
ttdar mevkiinden düşmil~tU. Fakat, 
halkın ekseriyeti üzerindeki ni.lfuz ve 
mevkiinl kaybetmiş değildi. Akilları 

başlarmda bulunan halk halls ve za· 
feri yine o cemiyetten umuyor, Umit
lerini o varlığa. bağlıyordu. 

Hürriyet ve itiJA.f fırkası ile Erme· 
nl komitaları müttehit grubu arasın
da hasıl olan anlaşmanın ilk tema
snu Van mebusu (Vahan Papazyan) 
temin etmişti. Komitalar, Çatalcada 
düşmana karşı gö."lterilen mukave
mette ittihat ve terakkinin manev1 
bir rol oynadığını farketrnişler, hal· 
km onlara karşı beslediği teveccUh 
ve emniyetten ldeta ürkmüşlerdi. 

Bir &iln. Ermeni mebuslarının he.men 
ekserisinin de bulunduğu bir patrik

hane toplantısında, hürriyet ve itHlf 
fırkası ile anlaşmak ve birlikte ça
lışmak fikrini, Taşna.k reislerinden 
(Agop Şahinyan) ortaya atmış ve bu 
fikir, o gün için herkese pek mtina-
9\p ve mülA.yim gelmi\ltl. HtiıTiyet 

ve itilatçılarla temasa da. hemen Van 
mebusu Vahan Papa:r;yan memur e
dllm~tL 

[İlk temasın Vahan Papazyan De 
kimler arasında, nerde ve ne şekilde 
vukubulduğu hakkındaki mallllnatı· 

mı, kısaca bile olsa bildirmekten çe
kiniyorum. ÇünkU, o zaman bu >ttı

susa dair bana söylenenlerin tama
mile hakikat olduğuna pek kani cıe

ğllim doğrusu. Çünkü, bu temas ve 
müzakerelerde rol aldığını bildiğim 

muhbirimin, özü gibi sö:ıılerinln de 
bulanık ve ıaı.n.~k olduğunu bililta-

' Bu esnada. Tqnakların aJ1111 _J 

manlanndan (Karnik Tah~ 
başına topladığı Ermeni ~ 
bUyUk ve kUçük kıtaıarda ~ 
bayrakları ve kiiçük rozetlet 
nyor, komita menfaatine ~ 
yatlarla satıyordu. Ve: 

- Bu bayrak ve rozeuer ~ 
tanbula girecek BulgarlanJ\ ~ 
lan kaUiamdan kurtaracak ~-" 
ra karşı olan dostluk ve t&J11fP'' 
ruzın bir alameti olacaktıl'· ~ 

Sözleri ile bir stirll gafil 'it 

lerl kandırıp soyuyordu. ti 
UskUdarda SelAmsız Erfllld'l 

tebinde de ayrı bir fesatçı ~,.Ol 
valanmıştı. (Misak Palacıyaıı> 1 
da Tiflislı bir çetecinin ı.aareel 
da bulunan bu heyet de, 
askeri hlzınet davetine 1catıet 
memek, orduda 'bulunanlarını -
ınağa teşvik etmek için 
HattA, HadmıköyUne ve Tet.;_ 
hetlerine nefer elbiseleri gi ti11: 
propagandacılar göndermeği 
ze alıyordu. Bunlardan fJd$ ~ 
de en azılı ve tehlikelisi olan 
lI (Mltat KAhyayan} ile 
(N~ KUpeli)'Jln) cephe 
bulunan neferlere fesat ~~ 
re bulundukları bir sırada. C 

köy) ünde yakayı ele verırı~ 
yık oldukları cezayı da g 

di. 

Bu hiyanet beycUeri ~ 
ziyade nazarı dikkati cıllll' 
genif bir mikyasta sUikast 
için teşkil edilen Elmasyan 
idi. (Gabrıyel Elmasyan) ~ 
yıırbakrrlı bir caninin ida~ 
1unan bu grupta ekserisi KafP"• 
Bulgaryalı olmak Uzere eıııdell 
Ermeni fedaisi vardı. arupıJI' 
sadı, ittihat ve terakki cefll ıı' 
mevki sahibi olan zabitleri \fe~.ı 
yanda Enver Bey (Paşa), cet'~~ 
(Paşa), Hafız Hakkı BeY j 
Fethi Bey (Şimdiki Adliye "fi. 
Halil Bey (Paşa), TalAt Be~ 
Jloktor Bahaeddin Şakir, 1' JCJ"' 
l!t, Hüseyin Cahit, Cavit. eri 
mal gibl mümtaz ıpah!JiyeU 
dan kaldırınakt'ı. ~ 

Teessilfle söyliyeylm ki. i 

terakki cemiyetinin dellleti ~ 
buS olan (Varteks) de btı 
gizil idareeilerinden biri idJ. 
isimlerini hatırlıyamadığıın ıJi 
meni doktoru ne, sureta 1 ~ 
hesabına esptyonluk ya?l" 
8Uretle o zamanki polis tel 
emn~etvettimadını~~ 
Arapyan) adında bir k~ S-:.~ 
bu grupun izci ve g~uıertıı""" .J 

SORUNUZ-----
, SÖYLİYELitJ 

(Domalan) Patates midir, 
Yerelması mıdır? , 

'Ceködarcla v .. knı bağtDda Ke- ıar mufındandır. Yani ~ f 
mal Kocaman eeruyor: Vmamt lan kuzu, çayır mantarlatl 
barpte Konyada balllJlllllllft1un ııilebllen bir mantardır· 1 
Buralarda köylüler dağdan• ba· Almarayda Kauncı s-di ~ 
yırdau, dere keaarlarmdan bir ne- llalleelllde t:brülın TeldJI I 
vl bir patates t.opbyarak püriyor yor: Bu IMlftfl dahi gfl9flll:: 1 
ve ~ pazarda atıyorlardı. duiU sibl orta mekUJP1 f 
~zetll bir pataieı!ı olan bU ci!lme 1Bmfı ~n eleme lm~ I 
domalan adım wınn~lerdir. Bu do- pılacak mıdır! Hangi;,..-' 
malan hakik.W.0 bir patat.e8 veya melle yazılı olacaktır 't I 
yer ebnaın olnslnden midir? tstan.. ,, ~ 
ı,.ı civanacla buhmmall IBI r CeYap - Bu sene de T 

Cevap_ (Domalan) denilen, ne neki gibi eleme lmtihanı.r' ~ 
bir patatesdir ne de yer elmasıdır. pdacaktır. Bu imtihanıarcJ$ ~ 
İstanbul civarında da bulunmaz. lI olarak Türkçe ve graI11t~ 
Yalnız Konya ve Kütahya viJA.yct- at bilgisi, riyaziye dersıertrı .... ıf 
terinde yetişir. Bu bir nebattır. tihan yapılması karala~ırw-. 
Fakat çiçeksiZ neba.Uann mantar- mekteplere de bildirllnılftit'' 
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Harekete Geçmiş Bulunuyor 
T eşkiliıtın Dört Aylık M a~raf ~arı Olarak 

Türk- Bulgar Beyan- ! Holanda 
Hindistanı 

Afrika T un anın Sol 
Sahilinde 48 
Saatte Beş 

Yerde Setler 
Yık ıl d ı 

.Emrine 
Ticaret Vekale~ı 

y·· Altmış Bin Lıra Verildi 

namesi Hakkında 

Muhtelif Memleket-
(erde Yürütülmüş 

Mütalaalar 

Bir laglllz Gazetesi 
Dlfor lıl: 

Kendini Müdafaada 
Tereddüt Etmigecek 
Batavln, 18 (A.A.) - Batavlıı. 

radyo u, dUnkU neşriyatında Paslfik· 
teki vaziyeti tetkik ederken demlf· 
tir kl: 

. 
Harbi 

Habeş Vatanperver
/erinin Faaliyeti 

Kahir<', ıs (A.A.) - Yakın Şark· 

tnkl İn ıllz umumi karnrgfıhının teb
liği: 

Macar Ov 
as 

lr 

UZ d . maddelerine mütealhk ve 
~· talimat a· ıa e 

L·ı~"velce bildirdıgım··· iz iaşe teş· Vekilin verecegı ·sJ .. Vdol ~hında mUbtclif ticaret ve sadna· 
ııu. at h 1 iresindc müstcs:ırlık l .erını yi maddelerinin azami kiır be eı. 
ko ~ ak~ındn kurulmuş o a n namına idare eel~~~~r. İa!lC teş· !er.inin tesbiti e slarını ~~~rrlaHya. 
b ilSYoıı Ticaret Vekuletme Mü~tqar ınuaVYl'ı~ı, • .. • cak V'C mürakoahc edecaotır. a· 

ag 1 bir müsteşarlığın faali<yete "-'l --~kul \:C mucs · · _ .ı_ • de 
ge,..,_ . B k ıdlatına dan ı tC!""" _-A-1' lı-... a· ""'t pahalıiığı scyrını t~ e. . 

Y<uesıni tensip etmiştir. u ·a· d nhClu. ı 9'1 ...,.. ~- f .. kabesınc 
ta~ Vekiller Heyetince ıkabul sesclcr arasın a . d 'kıt' cekıtır. Bütün ıyat mura 
ed l.rn yı ve irtl'b~tı.~~ın e. ec1eilltMü· 1 ait mcvzvatın ~ir .Ve'kf.ılct veya 
1 ı . i~ ve bu miıstıeşarl~k .ım:ın· İa•e lşbrrlıgı hcyetı !\ "''l . ka makamlara buaktıgı huswat ha· 
c'.ketın .iaşe işlerinin tanzınıı, ida· cl'afaa Mnliye, fktısat, .ı• u.~ı:ı es: r;.. olmak üzere ta.thikı bu mü· 

Türkiyeye Daima 
itimadımız 
Olmuştur ve 
Olacaktır 

Son iki gündeki hı-yccanlı şayialar 
karşısında şarki Bolland Hındıstıını 

efk~n umumiye inin aksUIAmcll. sn
kin ve azlmkflr bır hatu hareket ol· 
muştur. 

Hollanda. Hlndiatnnı hükOmcUnln 
hatlı hareketi hakkında ise hiçbir 
şllphe mevcut olamaz. HUkumet. Pa· 
slfikte sulhun ldıımcsi için elinden 
gelen her şeyi ynpııcaktır. F kat şe
ref ve menfaat lcllfl ettirirse, gerek 
ş rcfi gerek menfaati mUd:ıfnnda 

tereddüt eylemlyecektlr. 

Ha~istnnd : Habeş vıı.t nperver
lerlnin faallyctler'I neticesinde ltal· 
•anlar Gojjıım bölgcııtnde Dnngcla
yı ~ e dığer mUhım karakollan tah
liye etmlşlerdiı·. 

Dığcr bütün cephelerde vaziyet de· 
ğlşmemlştir. 

-o--

Askerler, Siviller 
SulanDurdurmak 
İçin Hummalı Bir 

Yedi Alman Şekilde Çalışıyor 
tc Ve ınu··nı·kabesı·ıe nru .. kellef ol· ' \ ' k~l-tlerı ınum .,.. f · ·· l ' -.:ı en 

l . l ve Ziraat el .. ~ • • d'. 1··;;.ün vazi esı ci.im esmu rnak Üzere hugünıdcn itibnren ha - a . Vdkfılct.ın ın tensıp ur u,. 

Londra, 18 (A.A.) - l iliz 
m thuatı: 

teıi. .. etc g .... mi.<ı bulunmı:ık.~tadır. B. u ıııillerilc Tıcarct ·n . d ırni· addolunmakitadtr. 
rn .,.. 1 b cdeoeği daire iımı e:ın e~lerinin İa e tedk'latmm merkc~ kadro: 
1·~~st-eşarlığın kadrosu Jaşc ... lı.~: rckkeptır. Bu heyet -~~:lcetlerle ı'r. •u T~ret Vcıkilcti .. Tcf.t ·-h. cyetı 

Mihvıcr propa-gaında S('rvisleri 
Bulıgori!ıtanla ]\h I}~ arosmdnki 
pa'k~ın imzası dolayı5ile ~ürıkiye· 
nin Almıınya ik barı, yapmış ve 

~I heyıcti lasc Umum Mudur u d b v~.. ~ !:.."'.. k d 
t;·· F , .,_ı l". .. yürümesin .. e azı··...,,t ve el bı'rlı·;;; -islig-i ve hukuk muşa. • Vtr"l'lı ~ .• • .,u, iyat Mürakn!bc rniiıaür u~· . .ı.. k t SU•.. " '~ 1 vd rd s 
Matbuat, Muhasebe, Zat Jşl~n, ttba!• .~a~v!:~a~a~ır. la~e Miis· roları~~ yapıltin ı a e c 
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Levazım, Evrak ve O os.ya, Şıfre temını e • . 'dir terilmtş.tır. 
llôya. kaptl&rı açnnı!I oMuğunu 

zannettirmeğe çıılışıyorlar. Bu 
tefsire buroda inanan pc& ııl.'dır. 
Umumiyet rtibarile maobu l pnk· 
tın mu'kaddemcsindcki hükümleri 
bılhaaıs:ı kayıt ve işaret etmekte· 
dır. Mukadilcmcde cdiğer mem· 
le'k.etlerle yapılan taahhüdat :r.n· 
rar vermcmeck prtile> cümlesi 
mevcuttur ve Tüıidycnin lngihe· 
reye karşı aad ' anc dostluğund n 
ZCTl'C kadar inhiraf edeceğini tnh-

servi:ılerile vilayc-tıler ~~ -ilatın· l'e§Drt heyetın re;.d.: lüsü mem· Bu kadrolar mucibince ~aaş, 
d İaşe Umum u ur . et· .. ederle tazminat ve harcırah· 
aTi:::~ttt~kalctine bağlı. T~~· ldketin ia~ iht~a~llrı~.;~ııpstok 1:: ve teşkilatın ç.alıMnası .içm ~~: 

tak Mahsulleri Ofisi, Petrol Ofrsı, tirdiği ~ckıl~e .ı.t ~l:k~ tan~im ve na •ldrosı, mcfru, t ve sture sı ı 
licaret Ofisi ı·ıe itcride ayni mak· ve teni işler c. ı51 a ı ına9rafların dört ayı& ~;reye 

. v tedvir cdecek.tır. . r· .. hasır olmak üzıcre mıllı ko· 
&atla kurulacak te~kıüllerın • e· Müdürlük ihtı-yaç, o ıs mun . · . 00 T • 
kaletteki i leri İa..,. Müateşarbgın- Umı.n:ı1 -A-J . d mürck· runma kanununa ıstm en ıca 
d ,...-j a.A::51 arı ve naktıyat !r"'"V'o' cmı en ret Vekaletinin emrine 160,000 

a görül:ccdcıtir. aşe ,,.,... · 
y_,_ rclım· keptır. Mu··r-~-abe mu .. dürlümi lira verrlm.ir. ~ilin emrind e ve onun ya fiyat llfll. .,-

Cısıdır. 

Türk • Bulgar Dost
luğunun Vesi kası 

(Dafi J lncldtı) X X 

nıernleketten birine bulapn 
h.rbin tehlike ve zararlann· 
d~ diğerinin :masun kalacağı· 
na kani değildirler. O zaman 
L • • •• • • ·u· ·u·· dost d evlet ou &oruıum .. • h 
ıneaullerine bir defa daha ıza 
ettik. Türkiyenin ~daf~ ha• 
mlıfı tedbirlerinin ~ıç ~ırınde, 
Bulgaristana ka11ı bir .nıyet ve 
L k "' uı· ··•·• tasavvur etmek· 
" ast ot ugu tık bulun· 
te .zerre kadar Jnan dil . 

1 ık iken ı erı-
rnadığını an att ve .. . 

zd hususi ve muvazı 
ne aramı a . "-"'anı 
bir politika tayın etm~ ;uj 
olduğunu da il·ve ettik. ıte 

. be ıbu ....... sJı ve yem yanname, ...,... 
lwplıkh . . . 
•• d devam ıeden {'dur tcat!• 

lJÇ~ .e eseridir. H ridyc Yeki· 
ermm ••t • 6ıfa· I' . bu esere cmu evazı 
unız . • 8 .... k hndisele-
~nı ve~ıttir =.,..ı~~lenıize tabi 
rın tesır v e ırnuwu• • • · 

• ki flannı dcgıştır· 
olmayan ın f& bakımın· 
hıek veya men ebnek 
dan belki ö yled ir. F ka.t bu s~: 
ra da her iki memlekelın v~zı 

' ı · d m üte· Yet ve muahede erın ~!! . la 
vellit hareket şerbestl ıgını b: 
takyit etmemekle ber• ; ' 
1' .. '-. ·ı Bulgari5lanın mu • 
ur"ıye ı e • t" • ve 

L, d ·ıeeavüz aıyase ını . 
..ıııı: • enu b.. l bır - 'Ld· • t ,__..:: .. e ttiren o y e 
-u. mı e u.u ,_ • • ih tten 
veaikanm bilhassa ikı c e • 
hususi b ir ehemmiyeti oldugu 

inkar edilemez. . v 
17 JUba t beya~esı,_ e • 

Veli Türklerle müttefikler• J~
tilizlerin Bulgaristnna kartı bır 
taarruz hazırbğtnda bulunduk· 
._ fk" üze· .. rına d air, IBulp r e an 
· d .eden t el· "-ıde, ısrar ile evam 

kin ve tahriklerin önüne ,eçe · 

c ktir. Bulgarlar, ne bizzat, ~e 
bilvasıta Türkiye tarafından bıç 
bir t - Ll! L maruz olmadık· 

CllllKCY C • • 

ları hakkındaki kanaatlerını 
lllubafaza edeceklerdir. Sonra, 

liulrariatanın korntulan ·~· 
hcaldardır ki, Bulıariıtan, hı~ · 
ibQ. ihtilat ihtimalinin ken?.1 

~ellerini ve ihtiliflannı mu· 
~lliıı bir müdahale ile ~alt~
~ için bir fırsat olacagı du· 
lunceıinde değildir. Daha ıe· 
ç!1'1erde Bqvekil M. Fitor~n 
~?' nutkunda tam bir vuzuh ıle 
~n olunan bu p rensip, 1 ? '':; 

t beyannamesinde yenı b 
le • Yıt ıkuvveti alını§hr. 

17 tubat beyannarnesinİ, 
ht.tlinkü tartlar içinde, fU vrl~: 
h L__ k k lÜ U 
ı-::.. , uq tarafa çe ere ' k 
;rıu tefair edenler olaca tır. 
.•1ta.t onun Türkiye ile B~lga• 
tıa~ın harbin r.irayetlerınde, 
~~\'Üz ve ihtilaflarda ne ~c:n
b ! ~ ne de Balkanlar ıçın, 
ıç bir menfaat tasavvur ıetme· 
~kte olduklanna delilet eden 
~ne.sandan uud<laıınak, ~f 
)'ere 'h• k ı Dun zı ın yorma o ur. .• 
~duğu gibi bugün d e, ~ki rnus· 
f kil ırnernleket, vaziyet, rnen· 
tı-.t ve taahhütlerinin icapl~· 
~Yerine r etirmekte ıerbeıttır• 
'\llb Ve Balkanlarda nizam ve 
it u, milli menfutl~Pİ? esa· 
~detmekte müttefiktırler. 

k İrbirimize ve ıbafblanPA 
~!' iyi niyetlerimiz tamdır ve 
~i'"tterektir. Bafkalarının da 
it ~ kaı-11 aynı hulU. ile hare• 
t t ~deceklerini :zannedelim. 

B • Popof'un İngiltere Nasıl :~~~:~i~~~~ek hiç bir sehep 
Daj)y Expr!CSS gazetesinin ya· 

Beyanatı Karşı' adı ? :;ı~ ~;:!ar şefi Charıes Fotey 

(~ı ı incide) ** ( Başı ı incide) = Anla§ılırrı rnış olmak t.chlike i 

T 
.. k. Cümhuriyıet hükiımc· dır. 1ki memleket, başkıı. mcn1lekel- Türkıycnin cruıışe edeceği yegiınc 
uf' ıyl e h'~ı_,..__.:...;n dostane lerle daha evvelce yapmış oldukları c.ıhcı id~ fak<ıt lngiltered ·i dost-. ·ı Bu gar ll'K uıu•-· .. 

tı ı e lmi bir no\ tai nazar teati· to.ahiltlerl t.nsrihan muhafaza <'tmek· )arı kar sındn böy e bir şey mcv· 
v_.c :m sonra malum olnn beyan- tedır. TOrkiye için bunun m!nası şu· cut değildı. Türkiye Boğazların 
sın en. bugün nesretımek huw· dur: lngııterc ne olan o.nl şması bU· muhafızı olmakta herde' mdır. 
n~eıyı t blk kaim olmalafm· tUn vecibeleriyle merf kalmaktadır. Bundan baş! a diın ak,a;.-n Tünd
:;ı.: ~;{1~/

1

ıkendimi bilhassa bııh. Bulgıı.ristanm, bu hUkme tlı.bl olncıı.k ) -n4n taahhütlerine sadaımti hak. 
tiyor addediyo rum. ahdi vecibeleri mu\azammın blltncn Landa en yıübcık bir kayn ktan 

Ndc,ader mütevazı olursa ol· bir karşılıklı yardım paktı >:oktur. alınan miitalca şudur: 
ı.ıın bu beyanname. bir 90k bey- Tllrk • Bulgar anlaşması, Ttırklyc- Türki~yıc daiİnln. itimad1m1z 
~ilci muahodelerin imtiliana nln kendi ha.yatı mcn!antıerlnc tcv· ohnıu ve olac kotır. Zira Tüı'4.iye 
• 0. t ıuıduğu bu karı~ zamnn· cth olunacak bir taarruza kar9ı koy· yaptığı taahhirtlerin Buyük Bri· 

::rda Tütkiy•e ile Bulgaris~ ar~- mak husu~undakl azim ve kararını tan_ya ile akdıettiği resmi taahhüt· 
sındak.i dostluk mu iı=edcs;nı tal:ı;;.h-· ı ne drğlştuir, ne de zayıflatır ve lerc ay'km olmaıwnı kabul etmİ· 

. d _._ ..... 1• mcm'lc:kctın au • binaenaleyh vazlycU hlssedlllr dere• ··-l.ıtfr. 
vıye e ercı> ıı;. l ki ~~ 

perver rrad.elerme ~~-- ·arşı 1 1 cede değiştirmez. Daily Mail s:az-etcsi T.\.irk-iyen· 
..-...._1,.,.11,~ll!r ou..... Almanlar herhalde bu anl&fmayı, ah'di vecihdermtn yalnız Boğaz· 

ıb. d elil mü.na&ebctkrine ır Mihver için bir muva!takıyct Slbl l:ıra taalJ.rik et1İğıni ve Ru y ile 
t.eşlül cdece!ktir. göstermlyc çalışacaklnrdır. ÇUnkU bir anlaşmaya day ndığmı hatır-
BULGARİSTANDA NASIL Bulgarlstandan Alman kıtaları Uer-1 la.tma a, fakat ıdı:ğer eıhclten 

TEFsıR EDı• ''YOR ? Tün...ycı""'1 hııyatı menfaat eri 
ı..ı Uyecek olursa Tilrklyenln do melhuz tchdıt a .ına dü ıtuğü ~.-dırde 

Sof:ya, 18 (J\.A.) - Havas bir hareketini bcrtara! eder gibi gö- muharebe edeçcgını bı.d11m ş bu. 
ajansı bi-ldiriyor: .. zUkUyor. Fakat Tllrklye asla böyle lunduğunu ka<y.dıeyleme'kıtedır. 

Saliıhiyetli mahfiller, f Tdrk, bir harekete geçmek hususunda ta- Daily Tcl-egrnph gnzetesi!l'İn 
Bu}8ar hiı"'kiimetleri ıtara ın an ahhUde girişmiş d~ldlr. Ancak bazı dq,l-c>matlk muhabin, 1 ıUrk • Bul. 
_r;;~ ög·Jedcn sonra ayni za'!Tlam:l ıı. .J l J 

0 ,...,. ...-.ı ... " ı bl l" tlmalden tcem gar dcklfırıısyıonun'Oım, A mnn ar 
neşre.dilen anlıı mflyı §U sun:a e gazeteler uuY 0 r 

11 
• Bul~nr· an yıo'ile şimali Yunanis-

• __ıı_.. d · ler · mUlsilzec bahsctmlşlerdl. .. 
tıofsır ctm0'1•CI ır • tnna doğru ilerllyıerek Dedeoğaç 

Türkiye Bulgar.iStanda c~ro~~ şurasını kabul etmek lAzımdır ki, v.e Sclanik gıbi sev.kukıeyş mev· 
edc'bilcoek ve !kendi ıı:ınnty~ını son zamanlarda Ttlrklyedcn nvdct zil-erini hrgal oettöderi tak'C!irde 
doilrudan doğruya tehdıt etmıyc- eden ve General Cormo.11 ve Elm· Türklerin tıl kaincnğı man ınm 
cxi. olan hudi.9cilerin zuhuru tak- hJrst'den mUrekkep bulunan lnırflız çtkarrlamıyaooğı kanaatınd'edir. 
dirinıd.e bitaraf k:nlacaktır. askerl heyeti Ttırk - Bulgar mUza· Diğer ta'l'aftan Daily Tclegıınph 

kerelerinin ilerleyişinden tamamlyle gazetesi ibasmakalcsinde, Alman İtalynalar 

RICAT EDERKEN AGIR 
ZA y JAT VERDİLER 

d ıs (A.A) _ Atına rnd· 
Lon ra, · ı 

matbuat nezaretinin aŞağıdak 
yosu k d' . 
beynnatını neşretme le ır. 

kltnları !tnJyanlnrın 1Jld· 
Yunan h 

1 ukııvemetinl kırarak cep e· 
deli m kısmında yeniden Uerle
nln me~kCZ 600 metre ytıksekllkle 
ml~lerdır. 1, k 8"""Atı yunan-

' blr Jtaıyan o. ....... 
bulunan 1 Ur ıtaıyanlar rl· 
ıııarın eııne geçm lf r. zayiata u.ıı-rn· 
catıcrl esnasında ağı 

mışlardır.ımalde hllcumıarına devam 
Dafıa IJ 1 k tatarı düşmanı 

y an ner 1 
eden un vzllerden tardet-
ba.ZI mUstahkem me 

mtştlr. da Yunanlılar 
Bu barcklıt csnası~nlann altısı 

333 esir nım~lard ır.t da harr mal· 
BUytlk mlk ar 

subaydır. cc1ıımılftlr. Bunların 
zemesl ıgtınam tik sUAhlıır ve pek 
arasında otoma • ırıcrln çoğu .Alp 
çok tUfek vardır. 1:nıek1ller t~kil!· 
kıtaıarı ile sıyah g 

tına mensuptur. öre ııon Yunan 
Esirlerin ifadesine ~ ''-"•kuman· 

U rl ltalyan ....., 
muvatfakrye c uştUr çün· 

t dUşUrm • danlı~nı 11ayre e l k Yunanlıla· 
kU mezkQr kumandan ı zaptcdi· 
rın fı;!!lll ettikleri mevzIIerı 

·"ı-'"kkl ediyordu. 
ıemez """ 

YUNAN TEBUGLERl 
Yunan ordu· 

.1.tına, ıs (,A..A.) - ak :ım 
Jıırı başkumandanlığlnın dUn . ş 

ttl6f 114 numaralı tebliğ. 
neşre b 1 olmUŞ· 

:Mev&li şiddetli muharebe er ve 
pn•mandan :reni Jllt."VZller tur. ...,, 1 

UZe yakın da esir aldı '· d ki 
Y h sahasın a 

Tayyarelerimiz nrp t l)'öZ 
cdcflerl bonıbalıımış ve mi rn 

h tutmuşlardır. BUtUn tanare-
ııt~ne usıerfne dönmüşlerdir. 
lerunız * . 

ıs (A.A.) _ Dahllı cmn'.· 
,Atına, d ·n akRamkl teblığı: 

retinln u " 
yet neza l ınde sUkCınct vardır. 

:Memleket ç 

H:tiln&ı takıdırin'cle T rakıyanın bir 
hııberdıır edilmiştir. Hlç 9Uphe yok I 

yıldırım haıhinc müsait arazi o • 
ki Almanlar. mezkQr anla~nyı ken· madtğını va Bingaz1 mın1akıı.sının 
dl bakımlarından tefsır ederek Yu· znptındanberi daha serbest lbir 
nanlstanıı. karşı yaptıkları sinir har- hale gcl!;1iş olan fngi)iz hava lkuv· 
binde bir propaganda aleti olarak vel!ıerinın Yunnnistana lkudrctli 

bir şc6cilde yardım etmek üzere 
bulundut;>unu kıa}1deylemektedir. 
Atinanın Wnvdl'le son müzııkc· 
releri, l..ıl>yada pek parl k neti· 
oclcr vcnniş olan d<-niz., hava ve 
kara iş ber~berliğinin Ba:Tkan mu. 
hıırobıesinde de bir rol oy.nıy.aca· 
ğım duşünmeğe ~un vermekte· 
dir. 

kullanacaklardır. Almanların isteme· 
dikleri muhakkak olan bir 9ey varsa 
0 da bilhassa. kavga.lı bulunmadı kln· 

rı Yunanlatanıı kar;ıı bir heycU sefe
riye göndermek gibi tchlikell bir le· 
~bbUsle Balkanlarda lhtııAtlar çıkar
maktır. Binaenaleyh Almanyıının, 
Yunanlstanı ltalyo. ile mUnferlt bir 
sulh yapmıya. ııevketmek Umldıle si· 
nir harbini fevkalAde flddetlendlrme
sınl beklemcllylz. Almanların hedef 
ve pırmıan mütemadiyen daha bnriz 
bir fCkll almaktadır. 

Ebedi Şef'in 
Anıt Kabri 

(Başı ı incide) *=* 
2 _ Yapılacak Abide ve mU9tcml-

1Atının inşaat progrnmı, mUsabaka 
talimatnamesi ve inşaat yerinin ha· 
rftası, sondaj pltuıları vesalr evrakı 
fennlye.'ll ıtızar edılmlş olup böyle 
mühim inşaat vUcude getlmıl~ olduk
larını vesalkle tsbat edenlere mez· 
kQr C\Tak meccanen verilir. 

3 _ Allıkadarların vesikalarını bir 
nrzuhallo birlikte: - Bıq;vektılette 
mUteşekkll Anıt • Kabir komisyonu 
reisliğine • göndermeleri icap eder. 
KomfSYon ehliyetini kfıfl gördUğU 
kimselere en kısa bir zaman znrfın· 
da mUsabaka evrakını teşkil eden 

nln blr nüshasını gönderecek· dosya 
Ehliyeti kCıfl görUlmlyenlerln ve· ur. , 

ki iade olunur. 
sa~ _ MUsa.baka l / 11/1941 tarihin· 

l.A .... bulacağından mllsabıkların deh ...... .. 
·r rojclerlnl 0 tarihe kadar ko

tcklı P 
göndermiş olmaları meş· 

mısyonrı. 

ruttur. 

Muh arrir yazısına göyle devam 

ediyor: 
Taahhütlerine sadık olan Tür· 

kiye, İtalyan taanıuzuna 4rnrşı 
Yunanıstanın müdafaasına gtrİ~· 
mi.§ olan ]nıgiltcreye elinde olnn 
her yardımı yap.makta devam 
odeccktir. 

Türkiye siyasetinin geniş m.ı'K· 
yastu Rus po1ttikasının 'tesirine 
maruz bu nduğunu gözden uzak 
tutmaıınak muV'<lfik olur. Türk 
Boğazlarının setbestisi Sovyctlcri 
pek ziyade aliı:kndar eden bir 
prensip'"jr. Ve aon Alman • Rus 
anlafl111okırında Boğazlan Al· 
ınany•mın kontrolu ııltınn koyan 
ve Sovydler tarafından da kabul 
edilen hükiınıler mevcut olduğu· 
nu zannettircbilcce'k en kuçuk bır 
emare dahi mevcut değl!dir. 

Bazı gazı:teler bu paktın cBul· 
garietana Alman sızması> nın 
başlangıcından o~el teve.ssül 
edıfen ve taarruz~. k~rıı~ bir Bal
kan ~plicsi ıqkıli umidtle bat• 
l mış olan görii~clcre mhayet 
:enrdiğini .ktıı)-dcdiyorlnr. 

Taymis yazıy-0r: • 
Bu görümnelerc Tıürkiye hu 

kUıncti tarafından. miiUef ·ı Tür. 
kiye) e <-n kati .b~r itimadı _olan 
lngı1iz hükfunotının .tam malumat 

inglltere in Solya 
Elçisi Diyor ki: 

INGIL TERE SİY ASETI, BUL
GARİST ANIN BİT ARAF LIGl
NI, iSTIKLAUNl ! DAME VE 
HARBiN BULGAR TOPRAK
LARJNA SIRA YETİNE MANİ 

OLMAYI iSTİHDAF 
ETMEKTED1R.» 

Sofya, ıs (A.A.) - lngillcrc dçl· 

si B. Rende!, Bulgar gazetecilerine 
ynplığı beyanat Uzcrlnc Reutcr ajan· 
sı muhabirinin sorduğu suallere ce
vaben lnglllercnln Bulgarlstana kar
şı tnklp ettiği Blynsctl anlatarak de· 
mlştır ki: 

İngiltcrenln siy celi, BulgarlstCL· 
nın bttaranığını \•e !stlkllillnl idame 
ve harbin Bulgar toproklanna sira
yetine mtı.nl olmayı istihdaf etmek· 
tedlr. İngiliz hUkCımctl, Bulgaristan 
ile komşuları arasındıı sıkı dostluk 
mUnascbcUe.rinln inkişafını memnu· 
ııly(JtlC kar ıJıyacaktır. Ilulgarlstanın 
bitaraflığını lhHıl ''eyıı. harbe glrımc
Rlnl mucip olat•ak herhangi bir tc· 
1,1cbbU U katıycn dUştlnmUyonız. Eğer 
:Uulgarlstan bltarnflığını kaybeder ve 
harp, Bulgar topraklanna lnUknl 
eyl nı bu mllnh sıraıı. ve doğnıdnn 
doğruya Alman lCfcbbtlııUndeıı doğ • 
caktır. So!yadakl 1nglllz clı;iligtnln 

knlması veya gitme ı Almnn)anın 

hareketine b gııdır. 

' 'e muvafn'k ti altında haf'talarca 
evvel batlanmı tıf'. Hadiseler mü
znıkcrelerm &nüne geçmiş ve Tür. 
kİy'c yn müzakerclerin kcs.i~i 
ve y hut bu kadar geç kaldığı 
için arttk pr.ık cuz·i mana~ı o' n 
hir ıınlasmamn imza ı §rkdarından 
hiıini intıhap mee'buriyeti karııı· 
sınd'a butunm~ur. 

Bununla beraber Türkler, Bul
g rlardan muhtemel rnüıtcarrız-
1 ra :i tihtık y ni Türkiyeyc gerek. 
6e Bulgaristann kar ı Alm nya)'ll 
y rdım etmi} eıcekleri tı ·kında 
v d alınını o'~asını diplomatik 
bir muvnffaliycı oıarak tel"kld 
ed®ilırlcr. Türkiy.c il'c Büyük 
Britanya nr smd ki anı! a m h 
fuzdur, Tüı'kiye her türlü yeni 
t nrruza k rvı ık k. alarak kal
mıı'kıtad ır. 

YUNANLJLAR MUSAlT 
KARŞILADI 

.Atına, ıs (A.A.) - ncutcr ajıın-
sı bildiriyor: 

Bu snb hkl gazete tefsirlerine na· 
zaran Yunan c!k rı umumly si Türk 
• Bulg r dcklArasyonunu mU,,;ıit bir 
suretle kal'fılamıttır. 

Gazeteler, dekllrasyondn anlqmn· 
nm diğer dC\'I tıerle aktedllmlş olan 
taahhUtlerc :ı:arar vermlyeceğlnln 
kaydedildiğini tebarüz ettlrlyorlıır. 

Keza dckllrıısyonun Balkan millet
leri arasındaki iyi komşuluk nıllna· 
scbetlcrl ruhundan mWhem ve, TUr
klyo Harıclyc Vekilinin de dediği 

gibi, Balkanları arzuya 9ayan olmı
ynn lhtlltı.Uarın biraz daha hnrlclndc 
bulundurmıya mUsalt olduğu illi.ve 
edilmekledır. 

Bu dlrlomnllk vcsıkanın ınUsnll 
bir intiba yarattığını söylenıclde Yu. 
nan cfk rı umumlyeslne dUrllst bir 
surette lerccmnn olduğumuzdan 

emınız. Bu d kl!nuıyon, Yunnııls

tanda, Balkan mcmlckeUerlndckl 
ulh zlhnly tini ,;ostercn bir \"eslka 

olarak t llkkl edllmcktedır. 
Proln diyor kl: 

Tayyaresi Düşürüldü Bud pq e, ıs <A.A.) -Tu-
Londrn, ı (A.A.} - tng\liz hava nanın aol bılind i scdlcr soc 

tebliğinde deniliyor ki: 48 t zarfınd be yer.den yı-
OOn gece lngiltcr Uurinde d • kılmış ve r 300 kilometre 
anın bazı fnnllyeU olmuştur. Baş· !b 1ı.k hır kaplamtl' 

lıca ncd t tutul n mıntakalar, Lon· 
drn v civarı ne şarld lnglltcrcdır. 

Londraya karşı yapı n ve ri-
ben Uç buçuk sa t sUrcn taarruz ge
niş bir nlsbet dahllind olmamq ve 
bir miktar ölU v ynnılınm knydc· 
dildiği bir vnk iırtJBna edilirBe, za· 
ylııt çok olmtınıLJlır. Yangm bonı-

balarından bir miktar yangın çıkmış 
ise de hep 1 sUratlc ııöndUı lilmtlş \'e 
ya bnstırılmış ve umuml)etle hasar 
hafif olmuştur. 

Londra, ıs (A.A.) - Pazartesi gU· 
nU snbııhındnn beri 7 Al an tayya
re 1 dl\ l\rlllmllştl\r. Bu tayynrelertn 
dördU pazartesiyi hya ba#lıynn 

gece tahrip olunmuştur. Bunlarcbn 
UçUnlı hava dafl ba.taryaları dllş\lr· 

m°'tUr. 

İspanyada Büyük 
Bir Yangın 

30,000 Kiti Açıkt Kaldı 
Macır·ı, 18 (A.A.) lkl 

gündenb-cri Snn'tande.r limanında 
h'i.ikllm ren yangın halen bastı· 
rılml§lır. Vu'lma selen h ann 
kıyımelıi, 4 .milyor pezeıas \nnin 
edi\ıncktcdir. Evsiz k lm olan 
30 'bio k" i rnuv aten mckıtep· 
~erde, sazinot rda ve bun mü· 
~ih lbsnalarcla i ·tın edilmekte· 

dir. 
Lazım gden bütün tedbirleri 

a~m k iızerc Endmıtri ve 1 lCBrot 
Nazırı, Ccncnı) Frıınco'nun hu· 
susi mümeasili ( ıle bugun 
Snntımderc vıarm 

Uısatcn diyor ki: 
Bu dckllirnsyon, fcvknltıde ehem· 

miyetl -olan bir dıploınntlk vesikadır 
v bunun mcaut netlcclerl yakında 
kendlBlnl gusleı·m kt.cn hali kalmıya

cnklır. nu, Bnlknn .mcmlckcUcı1nln 
bUttin tefclıhUml('.rf izale etmek, bü· 
tUn rn~llcrl ortadan knldırmok ve 
ı~ 1 komşuluk mUnase"' tıerlnl ld:ımc 
eylemek azmini bir kere daha tcba· 
ruz cltlrmcktedlr. 

Dncvn!k gazete l diyor ki: 
Bu nlaşma, Ualkanlnrda e civar 

mın~kalard:ı umumi vazıyet Uzerln
de tesir icra etmekten hali kalmıy • 
caktır. 

Slovo gazetesi diyor ki: 
TUrk • Bulgar deki rruıyonu, gUnUn 

en mUhlm ~dıscaldlr. Bu her şey
den evvel klı&ellmln bir zaferidir. 
DeklArasyon, istlkbal lçln bir Umit 
teşkil etmekt dlr. Bu anı fma, ayni 
zamıında, Balkan milletlerinin çelin 
lsluaplar imtlhanlnnnd:ın geçml~ 
olduklarının v bunun onlara makul· 
IUk verdiğinin de bir bUrhanıdır. 

MACAR GAZETELERiNiN 
MÜTALAALARI 

Bud peştr, 18 (A • .A.) - Tllrk -
Bulgar dcltltırasyonunun imzası Mn· 
carlstand:ı çok bUytlk tesir yapmış
tır. 

Bu ııab:ıh gnzetelcrl, bu nnlaşrna 
hokkınd ki njnns habcrleı ini bUyllk 
bir yerde n<'şrctmektcdlr. Muhabir
lerin telgrannn, mtıttc!lkan, bu yeni 
diplomatik vesikanın cenubu şarki 
Avrupasındııkl 11lynsl havaya ciddi 
bir ferahlık getirmiş olduğunu ve 
sulhun tarslnlnc mUesslr surette yar
dını edeceğini kaydcy1t'mektedlr. 

Diplomatik mahfillerdeki, dOştın
cel •re göre, bu nnl şmanın imzası 
dl;ılknnlnrda lnglllz dlplomasısının 
bir &crllcylşl olar k tclslr edilmek 
1'1%.ımdır. 

arazi --TEP EDELEN 
Civanndaltalyanların 
Yeni Bir Hat Tutma
malarına Çahşıhyor 

Tepedelen, Ki sar 
Mıntaka ına Bikini 

Bit D Dallar 
Yuaanlılarm 
Eli e G çti 

Manastır, 1 8 ( A.A.) - Reu· 
ter janısının Amavutfok \\udu 
dundtt,'ki mu'h biri bılduıiyor: 

Yurınn ık,ri h rdcoti bü ün fi• 
mal cc.phesinıcf. devam ctındktc 
<lir. Yalnız Pogr d~ mın•akasın 
d:ı bir süklınel anz oinw ur. 

Dun bütı.in gün şiddetlı topçu 
at · dev m dmİ r. Yıun nlılar 
Srkumhi ırm ğı mınıt ında ve 
Develi .,, disindc t~bü ·· ckl'C 
tutuyorlar. Dün öğ :eyin De"c 
vnd i inde Yun n kmn y ptıg 
hücum neticesinde bir ltalyan 
mırf reu i mağ'lfıp edılmıştir. A 
rol rmıda sub.ayl r d buiıı.m n bıı 
miklar esir n~ gmı:z r. 

Oatravt:z d filarmıcfu 1 alyon 
mukabil t nuzl rı dı.i~ n için 
br :ı: yj tlıa pijakurtulmü ur. 

Daha cc:nupt , Yunnmdar şim. 
di T ~podd~n ve Klisura mınta
k sına !hiıldm bütun d ğlan ele 
gcçirm" bulunuy.orlar. 

lngilız ve Ywı n h '\: kuvvet· 
teri dun l:7üh T ~pcddcn civa
rında büyiık bir f Hyeı göster· 
nıi"'lc.rd'ir. Ve b:ışlıca gayreücrı 
ltnfjynnform yıooi bir mudaf a hat. 
tı le il ctmdcrine münı olmağı 
istihdaf etmi ir. 

.Buraya gelen lıahc:rlcre göre, 
Arn vutlu1cıtaki lta~an ha" kuv. 
vcd~ri d lr ziyade takviy~ edıl· 
m~ir. Pazar bahı üç motörlu 
bir lıtalyan borrrh l n resi Mos 
kopoi'5'in ocnuhu gaıbis1nde hava 
daf ı b tary hırı t.:ırafıru:lan dü u 
riilın ür. Bu tayyare bır obüs 
· beııilc p:ıtlrıımış \c p rı;a parça 
olm~1ur. 

Sofya ile Ank rrı. arasındaki mUna
scb tlcrln aydınlntılmruıı, bllhas.'\a 
t'ğer bunun netle lndo TUrk - Bul· 
gar lıududıındnki kıtnlar çekilirse, 
Budapc.;ıt de Bnlkanlardn ln !iz si· 

.ıapoaıa - Beluda llbadll· 
tam Ticaret lltbakerelerl 

Tllrk • Bulgar dekltırasyonunun 

imza 1, Bnlkanlnrda llıtll Uara mlnl Ya&clınln clddl hlr znyıClnınaııı ola
rak tefsir cdllmcktcdır. 

oımıya yarOım edecek ınUh1m bir h • 

B ta' la, ıs - Japonya il ı c ret 
mUznkcr leı ine ~enld n b 1 nnııık 
tadır. İlk görllfllW, bugUn Jnponlnr 
tnrıı!ındnn B11tll\ lıı b ko ı olosu \ e 
J npoıı heyetinden bir lZ 11 1I ilan 
d Hlııdı,tnnı t ııa!ınd n ınllznk re
ye mı"mıır h yeUn rt 1 1 l.ıulunan JJ 
vnn ııoo &lraflı.;n nra ıııd yapıl 

cnktır. 

Yabancı mUşnhlll r arasındaki dlsedlr. 
kancıatc göre, nnlaşmanırı m nnsı 

BULGAR GAZETELERi &ı.:h!lt Bcrllnde gerek Moslw\•ada d:ı 
.NE DİYOR ? iyi lclfıltkl oluııncaktır. Zira, bu 1111• 

Sof'ya. 18 (A A.) D. N. B. laşnııı., bir Ttıık - Bulgar nnlıı.şmn· 
Efkfin umumiye ve nkşam guetcle- nıazlığı tnkdıl'ind orta.} n çıkablle
rı Ttlrk • Bulgar del<llırasyonu ile 1 cck bir Boğazlar mesele ini tanınml· 
meşgul olmnktn devam eylemekte· le bertaraf etmekte ve ya.lnız devam 
dır. ı cdt'n Yunan m leslnı tnmamil<' tec· 

HUkQmetln oıganı olan 4:Dncs hu· rll eylem kt<:<llr. 

ö~ı nlldl ine göre, Japoıılarm mc• 
kul t ıeplcrlne mu\•ıırıı.k t edilecek 
Cakal ı;uyrl mnkul hUtiln talcplerı 
k ti suretle rcddolun •• {lır. 



• 
Adliyede: 

İlk Propaganda 
Suçlusu Adliyede 
Mılli lrorunma kanununda pro· 

pagan,da ile mal satanlar hakkın· 
da h~i maddeler vardır. Pro· 
pllgan,dacılara ç.ok ağır cezalar 
venlmesini emrediyor. Bu kanun 
mcriycte ~relidenberi şimdiye 
kadar Adliyeye hi.ç bır propa· l 
ganda suçu intikal etmemişti. lh-

1 
t&ar davalarına bakan Miıd.dcıu· \ 
murni dun ilık propaganda ~lu· 
au hakkında ~tka1a ba§lamış· 
tır. Suçlu sabıkalılar.dan seyyar l 
bisküvi satıcı&ı Mehl.n'Ctt ir. lşı'i<la· 
n karartma kararı.Qtn tatbik. c.di· 
leceğı ~ün Yerli Mallar pazarında 
tabakası az.ami dört kuruşa satı· 
lan re~li kağıtlar; propaganda 
yapmak surc!ile fahiş fiyatla sat· 
mıjbr. Mehmet koltuğunda bir 
deste kağıtla &dkağa fırlamış ve 
tabakasını dörıt kuruşa satanıarın 
y~niarı:na solkularak: 

- Bütün kağıtlannızı on kuru
p alıyorum 1 demi§, böylece bir 
çok kağıt toplamış ve biraz sonra 
da yine şatıcılarıc!an aynı kağıt· 
lan on beşer k:ur.uşa oo_plamı~ ve 
her ç~rek saatte kağıdın taba
kasına on kuruş zammetmclk su· 
reıtile piırasadan kağLtlan topla· 
mış ve 150 kuru,a yağma halinde 
haFka satmŞ.n. Mehmet isticvap 
ec:Hldiktcn sonra ka~olmuştur. 

A dliyenin Sirkecide Gümrük 
Binasına T afll\acağı Haberi 

Asılsız 

Dün akşa1mıki gaze.t'clerıden biri 
Y erılpıoatanedc, aWci Polis mü
dürlüğü binımnda çalışan btıtün 
maılııtcc.mdcTle Müddeiumuımilik. 
!erin Gümrük binasına tal§lnacak
lamu haber verıdi. Bu haber Ad
liye V,c.kaleli T.eftiş reisi Sezai ik 
Müddeiumumi Hlk.met Onatın 
Gümrük bmaaında çalışan beşinci 
uliye c.ezasını tdti'Ş eımıderinıdcn 
galatıtır. Müc:Lcleiumumi Hikmet 
Onat dün bir m~irimize: 

c- Bir gazete Adliyenin Gnm 
J'iı"k binasına taşınacağını yazıyor
du. Böyk. bir t}ll:Y halen mutaıav· 
ver deii)ıdir.> o.n~ir. 

Kürtaj Yapan D4lktor 
Serbest Bırakı ld ı 

Kürtaj yaptığı icl<Hasile geçen· 
lıerck t.ev\tif cclilcn kadın hasta
bklan mÜtebaeeH1ı dobor Ali Saip 
b&kkındud d<MJya dördüncü aor· 
ııu hiıkimliğine vcrtlın~i. Sorgu 
biltimi cioikıtorun serbest buaıkıl· 
maeana karar VCRTliştir. Tahkika
ta ıayrimewuf olarak Ge.va.m 
cd~ir. 
Azanı Beyıir Rueeldiiüai 

hınyonnut 
Müddeiumumilik dün Kereste

cilerde önooe ~eni ıeuan bfr 
beygirin s.abibi hakkillda tahki· 
kata ·b.a§olam'§tır. 

Cibalide kereste fabrikası sa· 
hibi Meht™:din beygiri dün sabah 
sayritabii haller göete.rmeğe baş. 
lamış ve orada.o geç.en lokaAtact 
Mehmet oğlu Muf!la.fanm kolun· 
dan kapmış ve diflıeı:ini geçirmiş· 
~r. Mueıtafanm k.oJu a2€ın beygi· 
rin ağz;ndan 2ı0r a.lmmı.ştır. Ta
ba:>i Adli Nuri BeUer dün yaralryı 
muayene e\mİştir. Beygirin kuduz 
ve yahut riiamlı olmaaı ihtimali 
ni 4ı'ÖZÖnÜnde tutarak Mu.taf amn 
müteha•ıalara muayen.c ~ril· 
ıneeine de lüzum gösteuni?tir. 

Piyasaya Noksan Ölçüde Deri 
Çakanyorlarml§ 

Y cdikule Gazliçeşmede deri 
f.Ori.kaıtörkrinden Rafail AV'fa· 
m.ın piyasaya nokıean ölçüde deri 
çıkardığı idd.ta edil-diği ~İn Müd· 
d eiumumilik tahkikata ba,laım1ş 
v e 'brr Franeız mütehassısına fab· 
rikanın derileri mesahalayan ma· 
kin~ini tetıkik ettirmişti. Bu ölçü 
ma~incai deTilcrin üstüne satıh 
mceahalanru tc!lbit eder ve satış 
ta bu rakmlara göre yapılnımış. 

Mütchaasrs bu ölçü makineleri
nin yüzde üç derecede bir hata 
yapa.bileceğini de r~unda bfl... 
~imn~ir. Hatbuıki piyasada bu· 
1"ınan baa:ı derilerde noksanın 
yüzıde altı.ya kada.r çildtığı görül
müştür. Asliye alıtmcı ceza mah· 
kemcai dün bu davayı tetkik et· 
mifti11. Suç.lunun av:uıkatı müda
faaıetnı y.apmt§ ve piyasada. bulu· 
nan da-ikrdeki noksanlıkların o 
derileri~ bazı yer:lerinden parça
lar kıopanlmak auretile hasıl ol
duıiunu iddia ctmıi...1lir. Deva karar 
için taliık edilmi~tir. 

Gençlik Gazetesi Müdürü 
Beraet Etti 

Evvelce, Gençlik Garzdıeıin.de 
İl_ılt;İşar eden biT k&l'ika.türdcn, İs· 
tarıbul Müddeiumumi.si &y Hiık· 
ıneıt Ona-t" uı tcdılkir eıdtküği iddia. 
aile gaz.etıenin ısahip ve müdürü 
1. Orhon haikkında dördüncü aıs· 
)iy e ocrıa mah!k.eımeai taı.ahnclan 
verilen m.Mc.Uıniyet karan, Yök
aek T~y.iz Cerı.a utIWıJDıİ heyıKi 
tar&Emıdan ~ dün 
yap.tan duruıımada. 1. o.iııoe'ın 
betad:ine k.arar "1eııifbıİşilir. 

Hayatmı Kazanmak için 
ZoquWaia Gitmit 

Pelia dUn geç vaklt mUddelumu· 
IDUJte }IUleyin otw İbrahim Yaman 
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j lstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan 1 

MUteehhJdl nam ve hesabına. 30 ton sabun 22/ 2/ 941 günU saat 11 
de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gUn komisyonda görü· 
lebilir. lsteklilerin belll gUn ve saatte teklif edecekleri fiyata göre 
yüzde on ~ teminat akçeleri Ue birlikte Fındıklıda Komutanlık satın 
alma kornisyoouna gclmeleri. <1076> 

* Askeri ihUya.ç için 20.2.94.1 günü .saat 11 de pazarlıkla 50 ton arpa 
satın alınacaktır. Muhllılllmen bedek 3750 lira, katı teminatı 562 lira 50 
kunıştuı·. Şartna.mesı her gün komisyonda görülebilir. lsteklllerln belli 
f:'Ün ve saatte 1'"ındıkhda komutanlık satın alma komisyonuna gelme
leri, (1210) 

* Askeri ihtiyaç için beher kilosuna. 65 kuruş fiyat tahmin edilen 10 
t<>n kaTaman koyun eti 26/ 2/ 941 günü saat 15 de pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. Muhammen bedell 6500 lira olup katı teminatı 975 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görillebilir. tsteklilerln bell1 gUn ve 
saatte FJnGlkhda K"11lutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

<1246> 

Asker! ihtiyaç için aşağıda et!' ve miktarları yazılı ia~e maddele· 
rlltm )'fıniCten pazatttkları 27/ 2/ 941 günU hizalarında yazılı saatlerde 
yaprlacaltbr. Şartnameleri her giln komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli gün ve sa.aUerde Fındıklıda Komutanlık satmalma komisyonuna 

gelmeleri. <12{7> 
Oilt8f Miktarı Muh. Rd. Kat'I 'Te. Pazarlık 
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j lslıeri f Urilcalar Satınalma Komisyonu lıanıan j 
Telli ve telsiz telefon ve bl.mkıra ait benzin motörleri tamiratından 

anffw" U8ta. ve ~ almacallbr. 
AllAnıda çahıştırrlmak üere, t:aHp olanların bir istida. Ue Askeri 

FabıikaMI- ttrnwn miidilrfütiine müracaat etmesi ve istida Ue birlikte, 
l}imc:ttye kadar çaJı.ştıtı Jl'Cl'lerdcn aktığı bonservis sıueitlerlnin de gön
derllmesi Bln olunur. dl8'b 

,.. OT. la\AN 8All1 -

lsT AFlLOKOK AŞISI 
tsta.tfl<>koklardan nwötevellid 

(ergeıılik, kan çıbanı, koltuk 
altı çıbanı, arpacık) ve biltiln 
cild hastalıklarına karşı pek 

testrll bır ıı.şıdır. 

Diva nyola Ne. JIS 

Yeni Neşriyat: 
HUKUK GAZETESi 

Yedi seneden beri Cevat Hakkı 

Özbey tarafından Türkçe, Fransızca 
neşredilmekte olan hukuk gazetesi
nin dördUncU cildinin 47 / 48 inci nlis· 
haları intişar etmiştir. İlmi kiltüp

isrnhıde bir genç tesllm eUI. Bunun hanemize değerli Alimlerin ve profe
Emnlyet nezaretinden ka9tığı iddia sörlerin yazılarını havl Uç ciltlik bir 
edlliyordu. Sultaiıahmet sulh birinci eser takdimine muvaffak olan Hu· 
ceza h~lml sorgusunu yaptı. İbra- kuk gazetesinin, bu ntlshasında da 

hinı Yaman diyordu ki: Rize mebusu Ord. Profesör Sainı All 
- Ben katilim, 17 yaşımda hapis- Dilemrc.,nin Adil tıbba, eski Adliye 

haneye girdim. On sene yattım. Yenl Veklll Profesör Mahmut Esad Boz
c;ıktım. Hapishaneye girdiğim zaman kurt'un serbest boşanma aleyhine, 
henUz çocuk olduğum için hayat ve Profesör Mustafa Reşit Belgesay·ın 

maişet derdini henUz anlamamL'ltım. Temyiz Mahkemesi Tevhidi ktihat 
Saçlı. sakallı bir adam olarak serbest karaı ıarına, profesör v. Pet~rs"ln 
hayata kavuşunca faşırdrm. Zongul- genç mUcrimle• e, Cevat Haki:· öz
data iş aramaya gittim. Madenlerde bey'in Büyük Millet Meclisi Karar
brr kaç gün de Ç&lı.\*tım. larrnıı dair makaleleri!~ Şurayı dev-

Bir gün astterlik )'Okıa.mamı yap· let azasıııdan Cudı Ö:zal'ın, Konya 
tınnak için lstanbula geldim. Beni mebusu Galip GUlteklr.'ln vesalr kry
kaçak gibi yakaladılar. Huzunınuza metil zevatın çok istifadeli yazıları 
çıkardılar. lstanbulda kalsaydım a.c;· vardır. 
hktan ölecektim. Benim iş ve ekmek 
sahibi olmamı herkesten ziyade po
lis arzu eder. 1şsizlik insanları fena· 
lrğa götiırür. Polis benl affetsin, siz 
de serbeet blrakmız da ifbnin başı
na, Zonguldağa gideyim. 

Mahkeme, İbra)lim Yamanı serbest 
bıraktı. 

•Bir IAU Davua 
Asliye dördlincii ccsa mahkemesi, 

diln bir taherirli iflas davasmı tetkik 
etti. Suçlusu lspiro isminde bir ma
Mfaıtura tik'can idi. Kendisini mtı-
4Waa ederken: 

- Ben taksiratlı müflis değilim. 
Tahkikatı idare eden ticaret mah.ke
mesı de bu ıu.lftUflta bir karar ver· 
miş değil. Eter tasfiye heyetinden 
eorarsanız vaziyetim an.ıa.,.ılacak, di· 
)'Ol"du. 

1 ••••.& 1 
\8 ŞUBAT 1941 

Sterlirı :S.24 
Dolar 132.20 
İsviçre Frac. 29,687:S 
Drahmi 0.9975 
Leva 1.6225 
Peçe ta 12.9375 
Dinar 8.175 
Yen 31.137:S 
tsv.eç Kronu 31,005 

&!mm ... TlılntlM 

Mahkeme, tasfiye heyetinden ma- TahvtlAt Uzer1ne muamele olma· 

lQoıat istemek için~ ta.lÜ' etti. anıştır. 

V ATAN 

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

M ÜZEYYEN SENAR 
Keman, Kamın, Ut 

GİRDiM YARIN 
270411 No: BAHçF.StNE -

A H FADİMEM. 

MUSTAFA ÇAGLAR 
Keman, Kanun, Klarnet, Ut 

Bursa türküsü 

Bursa tüııküsü 

270 
KALBİMİN ARAMI Mahu l 

412 No YOKTUR r gaze 

: ÇALDIRIP ÇALGIYI· Suzi.nal şarkı 

ltEFİK BAŞARAN 
Yahuz Cura 270415 No: GOzELlN YANAGı. 
MARAŞ MARAŞ -

Bozlak 
Halk şa~m 

HALiL SÖYLER 
Keman, Kanuıı, Klarnet 

DUMAN OLUR '27 0416 N 0: DAGLAR BAŞI - Halk şarkısı 
GÖÇ GÖÇ OLDU - Halık şaıikıısı 

ı------------------------------------------------------1 
Deniz Levazım Satmalma· Komisyonu llAnları t 

Üssü bahri K. Satınalm .4 Marmara 
Komisyonundan : 

Un il Anı 
1 - Tahmin edilen bedeli 26950 l!Ta. olan H0.000 kilo un, pa.zarhkla 

satın alınacaktır. Eksiltmesi 20/ŞubatJ 941 perşembe günil saat 14 de 
İzmitte Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Şartname· 
si her gün komisyonda görülebilir. 

2 - Pazarlığa iştirak edecek isteklilerin bu i!}lerle ala.kadar oldukla
rına dair ticaret vesikalarile birlikte 2021 llra 25 kuruştan ibaret muvak· 
kat teminat makbuzlarım muayyen gUn ve saatte komisyon başkanlıtJ· 
na vermeler~ cll4.6> 

* Beher k11onıın 

, Tahmin bedeli 

~&ı .~ rı:tıo Sığl!' eti 48,77 Kuruş 

105.123 Kilo Kuzu eti 68,70 Kuruş 

HS,442 Kilo Koyun eU 71,38 Kuruş 

1 - Yukarda cins ve miktar ve oeher kilolarının tahmin edilen bedeli 
yazılı Uç kalem etin 26 şubat 9H çarşamba günü saat H te kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - tık teminatı «14.805• lira c23> kuruş olup şartnamesi her gün ko· 
misyondan (1382• kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

S - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği tarzda tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını en geç belll gün 
ve saatten bir sa.at evveline kadar Ka.srmpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (817) 

İlan Tashihi 
Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünden: 
Vatan gazetesinin 11/2/Hl tarihli nüshasında intiııar eden satılık 

emlak baklruıdaki il fınımızın 13/ 21941 tarihinden itibaren on gün mild· 
detle temdit edllcilğl ,Y.azılacak iken sehven on beş gün olarak yazılmış 
olduğu görUldGğiln•"°" keyfıyet taehihen ıın.n olunur. <1223> 

··~------------------------------------~ 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

llıramige Planı 

- -=-

Hıll 

ı adet %889 Urabk = zeee.- Lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 

" > a > 
35 ,. 

750 > 
600 > 
250 > 
100 • 

=1500.- > 
=2000.- .. 
=2000.- > 
=3500.- ,. 

80 > 50 > =4000.- • 
300 ,. %0 > = 6000.- • 

~er : • ŞQbat, 2 llaJ18, 1 Ağu.s
wa, 3 J.kincitefrilı tarihlerinde ya

pıl.IJ'. 

ŞEHİR TİYATROSU TEMSiLLERi 
TEPEBAŞINDA. • tsT:iKLJ..L CADDESİNDB 

• l>& A M Jll Sll ' KOME D i Jll S lıl l 

BU AKŞAM Bugün saat 1f. te Çocuk oywıu 
Saat 20,30 da Akşam 20,30 da 

MEŞALELEB KüıAL!!t OD~ 

Her gün gl.şedo çocuk • .,m_.lleri içln bilet '\"C .;.Jr. 
&,..m. ~ A.kaaı'llY, Şebrcmini ve Topkapl)'a. otobüs temin olundu. 

\ I 

--

. ___/ 
19 - 2 - 941 

~~~~~~===~~~7J??" 

•'' 

Vakti1e Vcfoslpetln meydana getirilmesi fevkaflcM 
bir icad tclikki edılmi$ti. 

e ugün vesaiti nakil ye har i k u Uı de bir lnkltafa 
mazhar olmuştur. 
Bu inkişaf tenvirat hususunda dahi varittir. 
ilk EOISON elektrik ampullarından beri kıymetJI 
g az ile doldurulmuş yeni TUNGSRAM • KRİPTON 
lambalarının lcadile bu vadideki inkişaf büyük bi• 
terakki arzetmi$tir. 
Bu ampuller bembeyaz bir ziya verir ve aynı t~ 
kattaki sair limbalara nisbeten çok daha a;ı; elek• 
trik c:.ereyanı sarfederleı. 

/ 

TtJNGSRA 
~~o~U@ 

~~-BUR LA~==--
Bf~A DERLER 

l a t an bu l - Ankar a - i a ml f 

Bahç ve Ç~çek 
Babçe1erini tanzim, çiçeklerini yetiftirmeJ& fidanlanna 
mak için mütehassısı ta.rafından yazılımı eserleri okumalıd~ 

Bu eserler araamda en ziyade tavaiye olunabilecekler: 

Gül Bahçesi 100 Kurllf 
Salon Çiçekleri 100 ,, 
Karanfil Yetiştirmek 50 ,, 
Yurdumuz Çiçeklerinin Tarihi 75 ,, 
Pratik Çiçekçilik 50 ,, 
Park ve Bahçe Planları Tanzim Olunıı' 

Matbaamıza Müracaat 

Tlrldp CUllmrlJetl 

Ziraat Bankası 
"Curul1J11 tarihi: 1888. - Sennayeei: 100,080,000 TOrk lJrelle 

ŞUbe ve ajans aıdecli: ~. 
Zirai ve ti<::ari her mm benka ımıamelelerl. 

zıraat Ban.kasında lwmbaralı ve ibbarsız tasarruf Jıes&p1~ 
en az 50 liraın bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a il• ;,.I' 
dak1 plina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

' .aet ı.eoe liralık 4,tot ura il ıoe Met &O linlık &. ... 8" , ,. 111 » 2,eee .. • 
' > !6t > 1,000 :ıt 1%0 > 40 > , ... 
.. » ... > ..... :ıt 188 » %0 > ı,ztt • 

DtJD[A.T: ltt.saplarmdaJd p&ralar Dir Sene içlnde 50 l~ ~ 
tı ~yenlere lkra.ıniye çıktılı takdirde % 20 fazlaslle veril~~ 

&llr'aılar lleDedfl f. defa. 1 eylaJ, ı b~Udl.naa. ı man .. 
l buiraD tarlllhrinde çekilecektir. 


