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AHMET EMfff YA L M AN _... 

- -- = & :es 

Anlaşmamızı Neden 
... erkes Beğeniyor? 
Bu Anlaşmayı Alakalıların 

Hep Birden Beğenmesi 
Tereddütler Uyandırabilir! 

llaJbUkl Bu Anlaşmanın Zıt Menfaatlere 
Uımak Gibi ıır Basus:yetl var ır 

Yaaan: AHMET EMiN YALJJIAN 
~ i.zimk Bıtlnaristan arasın. hakiki su1hıan baı&ıa hnrp ga.Y_e: 
~ o le . y-oık4ur. Her 00 millet pek ıyı 

i~ . da varılan !lnlaşnayı be. b~:r ki Tük milkıtı taahhütlerin: 
~ llllyen ydk Hericıes. ıbunun dalına bağlı kalacaıktır ve e~~ı· 
le ra!! ?lmad1iını. faydası olab i· vet ve istiklalini korumak. ıçtn 
7Ş1nı kabul ediyıor. ioendi ihtiyaç "görcocğı dnd.:~ada, 

ır harp zamanında bütün Jcendi lüzurQ. gö-recıcği 1edbLr1e:c 
~cnraatler birbirine aybn bir müracaat c41mek azminden en ku· 
~ide .en, herhangi bir har•· çıiı1t 'bir fedalirhk g-Ostermesıne 
el aYni zamanda herkes tarafm· ihtimal yokıtur. 
b~n. ho, görülmıe8i akl:aı aığaeak Ahmet f.ınin YALMAN 

ll' ky d y 'Lcl ' =========::=:==:== ı_: egr ız. 

~~c bunun için tıercıddüt du· • "f f D ha )o'~iar Ve kenıcli kcnc:lilerUıe ıu ıngı er ~Y J a 
'ıı.tH soranlar eksik o lmuyor: 
~Acaba bunun bir i.ç)iiziiı var mı? 20 Harp 

Almanılımn bu bıda.r mcm· 
tıun görünmdeııi nasıı mümkün v · ı · 
::~!:ı.". beg.,.löi• bir Gemisi erı ıyor 

1
· 

~mutlaka fena olroaa yolunda b~ düşünce, inGlna, AU P.aıanıın Lom:Jra, 19 (A.A.) - Reisi-
bıc fıkrasını hiı,trrlatıyor. Ali Pa· ~r B. Ruz,w!l.t, lngilU:rıcye 
la Sadcıazam iken dermi b: .:Ne en azı 20 !harp cı::misi ııaQnağı ve 
>'apacağnm dUşilmnci:e hiç .ihti· yahut kiralamağı ta hh.üt et;mİ • 
~'1.C4ın, yoık. Herhangi bir hardce· 
timi, ~rll'k Ruşyasmın ietanbul tir. 

\ .'ıt . . 

lapoıt daVMDlI ıııtr oan 
orta.}a atan harici.} 

IAT UOKA 

., 

n zırı 

firi fena bul.u:nıa. doğru bir §CY 

<ı.ptığuna. dc.dıal cmni)"e!t dup· 
nn.> 
Buigarıistanla olan Df!Jatvn.~~1• 

tn herkes tare.f~n ho§ goriil· 
esi, her şeyıdcn e~ bir p~o· 

agan,rda mefiCılesidir. Harp halın. 
c bu'lunen ımemlddetlıc:rin ilk 
aygusu, dahil-de ve haıi.çite olan 
"fuz ve iııiharlannı aııttırmak, 

bymctılcri f?Btntllardan ko-

Bir Kara Liste mi Var? 
Bu Rivayet Doğru mu 1 

~ıik.tır.~ gijııiin 
er had. esini 'kendi tarefiuı~ 
On.'t.!mağa çalı~a~arı ı;.olc. tabıı-
ir. 
PI\oı>aganda unsurunu bir tara· 

a bıra'kaııak işin esasına baka· 
tın: GCidk. A'lnıantY& ve ger~ 
tıgiLtexcnin hakiki m'Cl1faad.erı, 
arbin Balkanlara yayıtmaınesm· 
dl.f. Her iki taraf ta, di~riniıı 

11 aaha:da taarruza geıç.mesınden 
e'kinir. Balıkanle.rın bir ~~TP 
C\Ydanı haqine geltlri\miyee~ıne 

Almanyaya ihracat Yapan 
Tacirlerden lngiliz 

Korporasyonu Mal Almıyormuş 

·/'·-··· , 

Harp Beklerken 

Japonya 
Bir Sulh 
Teklifi 
Yaptı •• 

Amerika, Çinle 
( Harp Halinde 

Bulunan Bir 
Dev:etin Bu 

Teklifini Ciddi 
Telakki Etmiyor 
lngiltere Singapura· 

Asker Yığnıakta 
Devanı Ed.y or 

Londra, 19 (A..A.) _ Reuter dip· U7.ıık Şurk1nkt Jupon tc-hdltlerl k11r-
lomntlk muh:ıfılri blldlriyor: IJI ınıla en ufnk bir teıwlcliıt hissel· 

Japon hariciye nazırı B. Mntsuoka, mcdlğl nnla.'jrlıın 
lngil z hıı.ı icTye nazın B. Eden'e ğ'ön· H. ~:öRÇlL 
dermiş olduğu hu.,usı bir mesajd , m~I tekllt' rylemcl<tedir. 

air her i]cisine güven gdd:>ı~ae 
İsinin de memnun olması ı~P 
er. lştıe Türk • Bulgar anl_e~· ası, böyle ıbiT güven yuat.abile. Haber a\dığımıza göre İngiliz 

~:ız Uzak Şarkta d ğil fakat dUn· Japop h rlely inin sözcüsü B. 
----ı .r- her nercd olursa olsun normal tşıyinln bir g_nzctccilcr toplnntnıındo 

Ticaret VekAletl, Hariciye Vek4letı 
Vaııtasıyle Bu Kara 

Listenin Kaldırıımasını İstemiştir 

ek mahiyette bir harckottır, korporasyonu AJ~ya satı~ 
d 

R vaparı tüccarlam kara !eyıc: dı:ıhil 
Almanya istediği kıa ar ~· J • ---' d b • Ilı.an.yada hazıl'iansın ve t;ebdıt etmekt.e ve ourutcır an rnu ayna~-

'-'~iYeti alsın, Ba'lkan~ .. rı güriiltii· ta bulunmamaktadır. Bu tüccar· 
lann girişilmiş taahhütleri yerine 

ı:,.: iboğmağı candan istıeyeıneZ:· _w. • • Al - ·aya sntı§ 
Qll' defe. :~; olan Roınanya. Al· getirımü 191n ma . .., • . ttl ._..... malarmı Ticarıet Vekaletı ta· 
.. anYadan epeyce uzakit:ır. S;onra yafp da brr .tamimle btrh klerc 

b~ e:rnniyıeıt ba.'kımından k'orkunÇ ra to n .. 1 b ır batakhk halin.dedir. Roman· emrettiğinde:n bazı ~~ artind~ 
Iİ'llda hoım:u•-.. '7.\Uk umum'idir. Sa. satısları yapmak me rıye d 

• ...,~ k·"'lm' ak'.tadırlar. Sir taraft.an .. a 
otaj tch1! 1---= her vakıİt, Mr yer· ~ 1 1 u,.=u k l' t :Ye girme '4te ve ngı ız· 
c \'ardır. Balkan'larda mU'k~v~- tara •• 1.: ~ft ... satrş1arclan istifade 
et göı:eceklerini, ibu arazının ere •mc.o• " " . d w edemen.&redirler. Bu~ ~ozo· 

h c:ir harbine u~n o4ma Jgını, .. d t tan Ticıııret Vekn1etı Ha· 
~~bir tu_~ruzun İn~iiizlere Bal: ~~ e \~cka~ti delaletile İngiliz 
• Ce?ilesı 'kur.mak ın1kan1m ve r cıye d ' d tee b· 

1 

şartları yeniden tesıse \'arabllccck yapmış oldu u t eklifin bu suretle 
biltUn bir hattı hareket ittihaz et- (D , u: 5, ısıl. 5 to) = 

Türkiyenin Büyük 
Muamması: Yağ! 

5,100,000 Kilo Sadeyağ istihsal Edilen 
Bir Memlekette Yirmi 

Milyon Kilo Yağ Nasıl istihlak Edilebilir? 

Türkiye ve 
Bulgaristan 

Sohrangada 
Başvekil 

1 Filo/ Dedi ki: 

.. Türkiye, Siyasetimizi 
Ç~~ iyi An 1 a m ı ş ve 
B o Y 1 ec e Bulgaristan 
Dosttuk Münasebetleri
nin Sıkl .:şhr ılmasma 
Yardım Edebilm iştir. 

Hariciııe Nazır
ları Dostane 

1'elgra flar T eati 
Ettiler 

Sofya, 19 ( A .A.) _o. N. 
B.: Bugün Bulgar Mebusan 

mecli ind e ecl nin açılııın
da kürsüye gelen Batvekil 
profesör Filof, Türk _ Bulgar 
deklarasyonunun ımetnini o
kumuıtur. 

Bulgar Bll§vCkili, bu mü· 
nas betle aöylediği nutukta 
1925 te .iki memleket ar sın: 
da akdedilmif olan dostluk 
m~ deaini .hatırlntmıı ve 
~zcumlc demııtir oıki: 

«- Dünyanın .gcçinnektc 
oldugu cüç zamanlan müd rik 
bulunan Bulgar ve Türk hü
kumetleri, iki memleket a ra· 
sında mevcut do tane müna
aebetlCl" dolayısilc, pek tab ii 
olarak, karplıkh mü bet. 

(Ue\arnı : n. 6, h. s teJ = 

Arnavutlukta: 

Muharebe Şiddeti e 
Devam Ediyor 

Yunanlılar Bütüıı 
Hücumları 

Püskürttüler. ,100 
Esir Aldılar 

Almanlarm Bir An EvveJ 
Bu Harbe Nihayet Vermek 

istedikleri Söyleniyor 

. ~ i 

1 

Arna, utlukt ki r.turnffl'.rl~etlerll 
mlite\ effn ıetru ısabın )~!ofunu 

hffifıet tlnıılyım l'un n hnşkunınnd tu 

General l'APAGO. 

Atına. 19 <A.A.) Matbuat no· 
zaretlnln ı:adyo lle neşredilen bır 

tcbllğtnd şöyle denilmektedir: 
13 şubatta bnşlıyan Yunan ta r· 

1 
ruzu ltaly nlorın şıd ti! muannıda· 

~---··-----J (De,-amı: ... a. 6 , ._,u. ıı ete) + 

i h t 'k a r Bir i n z ibat JJles le ; m ·di:-? 
Bir iktısat Al ese lesi .1nidir? 

• 
ihtikar ile polis mi 
mücadele edecek? 
Vali Diyor ki: "Halk, Perakendeciler 
Tarafından Aldatılınca Şikayet için E 
Y ~kın Karakola Gitmeğe üşenmemel idi~f 
Son im~erin beşi a mevzuu V r B 

gerek h ,k ar ırııi ve gıendc5C 8 1 ~ elcdıye Re" i clo tor 
ga.ze~ &iitunl rında peynirle et L~:.• Kırdar bu h ta kcndiaJlc 
mesdelcn olmu ur. Bılh bu goruşıe,n ~a~~ et ve pey·rur 
bir kaç gun içinde Vıclkfıktin et ~~ıet"ı uz.er n rı öyle. 
n mı Uz.erinci i verdiği° cmirl ko~n- f" tl--.J e «-Son .. eırde ı..o: ... _ ·- et ....... ı ...ııoan aanra l..-.ı • butı ., ._, ..... 
larcf et bile bulunamam 'k.tn.d eep nı ~ beyo.,z pey.nir kıtlığı 

Y :pttiımız t · ata göre ~- h oıdıQ4ti • dola:>"ıe le ız 
bahada geç.en ·" <>ünde 

2 
... 
00 

_ kJIC bu h a bir. ımalUınat 
3300 

" 0 "' """1meği f---l h ...n~um"' . E·--1 ~ 
w kıoyun, 21 o - 230 ar nd u,ru c.- ..... ua 

da gır kesrtm · ir.. l-Uı buki bu g.da modddcrine ooril w: fiy.at 

dkıcslm ~n ene ayni ay.da ,n;.h ~ y.üzıdıe kar n i t • 
e on fuıcl.adın. --- b ed 1 F Müra\.ahe k.omis· 
fJtıc h n. z:ifc w: ıy.ctlerinı 
• n r ıa;;ond.Ukıt n .. ~r" • l d rk zloerd ...,.,, ... ım:nm. 

me e en muvarcdat azalmı 1 - Fiy.aıt Mür !be k.omıs-
•tc .. . JI. da k-orporas:ıronları nez ın e . . 
c~ıni ve lngiliilcrin ar,;asi:'aı· büste buh.ınarak bu kar lıstenın 

Liı· ~ olduğunu Almanlar pe a J(atd tr.1a .. ım ve bazı tüccarları· 
el .. l?! ~r. Bundan baŞka BaikanJar- -ınırı_::::ıur edı"'-. emesini rıı.te· " &Uk- b ..... ısu .nı LORD Gı.t~ESOOOXER 
J~ unun aansıhnası, u mem· m~ . l>büsün iyi netıce 

~~_1urıd. a d b ir futik• ra sap·Lı..r;., r.:....~ ~· •n:no• )'<ınU .,,_tın r niıfbetini t bıt/ 

Bu Bir Hünerdir ki G aliba Sırnnı !~=cs~ı uy~a~nm=·~ttr=. =:::===~<'*=·=m~· s.~· ~
6

·~
1

::dr.~> :* =: 
tı ~tlerin verim ka'hiliy.etini azal· mı~ır .. B~ ıeşe . tımal dahilmde larak muhafaza etmek gayeik 
.... : .. ~c Almanya""I mühim bir kay- vermestnın 9ok ~ ··-~· ş· dilik p& haklı o'arak alôkadarlarla te· -~..,.t J ı_ı y •• !cnmCK>l-C'Uır. ım ~ an rnahru eder oıuugu SoY Y • cevap masa geçrni bufunmalkıuıaır. 

lrı . . m • korpora~yonun verecegı 
l>eltat_lızlcrre gelineıe o~:ır da bek etıjJlekıtedir. ,-
&hk· .. takdir ederler ki hızım ta. Harp iptıidaemdanb.e.rıibAl1u11n1aa:~ Almanya Britanyaya 
\> Udunı.üzün haricine çıkmamız l 50vketnıoemrş u . • • 
~ ~İyct ve istikla1imizi tehdit ::ak:: Heleye ithal cdilm?.t~ Saldırabılecek n11 ? 
~o=~ıl~cek herhangi bir tehlikıey_e 1 . d tüccarlarımızın ınu 
ltı"l.~a Vermek husUôllndeki az.mı· cruı en, İ "lt re ile i§ yapamı· •ıt d 
;ı.t~n gcva .. mes"me en küçük bir bir kısın~ nv~lzj~te bulunrna~ta l ngı ere en 
~ ~ yacak hır . b . kaç tue· 
~~llıa1 Y:oıktur. BuJgaristan1a ola~ ve İngrtere ile ucaret : cd ' B • ' r hd •t 
rrı:h<lf'llla tamamile mahalli bır carın inh~noa geçme t 'kır~«· ır .l e l 

" ıy · l h Yafoız lngitt.ere)"l satrn~ m cltıtl etı ha.izdir. Bulgar ara: ~· L.. • tinde kaldığımız bıT kısı Londra, 19 (~.A.) - Sah· 
lcrı a~ı . civanndaki ihtiyıat tedbtr· ourrye bulunan B A _ ..ı • llıı:ı k ldu ma'llar .i9in muba?8atta ı·tı..,ızın rf)e Birinci Lordu . cxaOQcr, 
~lı . ın endi aleyhlerine 0 • bu tüccal'tar milh mah u a '.'.' 1 .. . dün nkşam radyo ile ~edilen 
Öt. a ınandıııma(;a çahşanlar v~r- k.ıyımetini dü~rmdkte v-e köY u bir nutukta dıemiştir ki: 
lUtlaı~~arın ancak emniyet ve ıs. d.en ~tedii&eri fiyata ınubayaada Hitler, Büyük Britnnyanın i&tİ· 
!:at;. 'll'nıze bekçi olduğunu. Bul· d J. 1 b 
111

,_ ""tanı tehdit etmek ~yk du. r· ~hnıroa'~adırlar. . • ah· liısına teşebbüs e eo~ o ursa u 

l.~ l • k Bu vazwet nazarı dikkate vazife kie,ndisuıc tevdi edilecek I 
~ı.ı' on arın da emniyet ve istı • ._.._ . rcı L•k- l _ ..ı 11tıe h" rıl naı~ak bazı tü.ccarlnnn ırn~ısa olan ordu, bir man um ar oruusu. 
'l ıcıc ızrnet eLtiğini Bu]ga ar~ ıtıeımayül!ıcr~nin milli mııhsul°:~ırnl ı. olacaktır. . . . 
kabut'ılaıt.tık. Onlar da bedahetı 

7
,

0 
fu'at'larını diiı<ürmc'kle ko~ ~- Mumaileyh demıŞtır kl: 

~trh ettiler. Buna karsı onlar da ... ı 1_.· ı ____ . -;ın tıı ang· b' k ~ .. eıt n.i.in gırH~a. ~,..,.ıınl"i'''"'~ı . İçinde bul<ooduğu ümitsi~ v zi. 
ek 1, ır omauıya ıeeavuz .. • hük~ımız. ftyat]a'l'I nomıal ~ 'l.'ICtle Hid:er. yürılerce, :bınlerce 

liiL .. '>'kol. ıle milli si.vasetler.ini yu .. • ,, l 1 h kn __ ._ """l\,,_ ·J = " Aıtman de c ·an ~ını unu ·1'RK 
~t .. 

1 
ıstcmediklerini v.e tccaı."U· T•-a n _L t edd"t .. et l .. • bır' öliınıe se'li ·etnıa1.te er u 

"1trı • 0 tnayacakilarmı 'bız.e te· 
l s.ı~11~. Harpte Ticaret Gemil"' ri e~ı;:~~e~ri, bu tc,ebbü$ü 
~ ~l daVe.sı için Balkanlarda Y-• •" : Hüsamettin OL.SEL ,.,..,,8 k için bcl!Cliyoı+.ır. fakat 
~~t; .. dıı. bir adrm atılmaısı. lngi· __... yar·· u.!'ı- ı... ih" bek th- ... , • L " -~ırı Bahriye Mü t~rı u-.ll·t idam maın"umıarı g ı . 
;"'=tl.f \'le YunanMarın hakmı ..,.,.. .ı-
i aatl · Jiyorla.r. 

r:;;;.,.c~ tamamile u!gu?· 
ku her iki doeıt m1Hıetm 

Yalnız Karamanlllar Biliyor 
Tü&ıiyed e 300,000 tene: ·ede 

5, 100,000 k oilo sad'eyuğ ç ar. 
Yine Tı.irkıiyıede 20.000,000 kilo 
aadeynığ i tihliik olunur. 14 mH· 
yıon 900,000 kılo sadcy~ğ el ça· 
bukluğu ile nereden çık8Y!<>r} 

Du sualin cevabı dur: K ra· 
mn~a zeka ından ••• 

P iynsacla catılan yağların çoğu 
mo.htuıtur. l-l<"pimız ne olduğu 
belli offilayan bu )c ğ1arı afi:>etlc 
yi; OTUZ. Hep.rmizin Jıhatimiz 
her.giin tehi eye maruz.dur. 

Süt yağımı içy ğ, v~ nebati 
~ ğ, kn:>ım knltı süt ve ağır ~ke· 
oek m ddelt"r katılmakla ·aimı· 
)Or, ıbol su d boc edili,...or, au
yun betli olmnması içıin de maki
neyağı gıhi bünrrenin temsil ede· 
miycccği maddeler de .katıhyor, 
Yağ meselesi diy.ip g.eçiyoruz, 

, halbuki P iY d sadeyağ etrafın 
i dı. sened e y.irmi milyon liralık 

--~,.....ı~d...._-c;~muamcle dön~ or. S ğlığımız et. 
Jstanbullulan çok auşundU"'9 -fı· r::ıfmdn ya.9 11 n ihtiknrdan u 3e. 
JCit yıığlann ııatııd ığı ~c.rlt>.rdcn biri !erini doldur nlar çdktur. 
[Resmimize dikkat edlnlz: Deponun Bu da nın halk menfaati ba. 
ustUnde Belediye kooperatifinin fır· kmund n kokünckn hall~ilmc· 

muı ar.ıkta siirfilmt'Jttedir] (De,amı a. fi, Sü. ı dfl) XX 



! VATAN 

Büyük Tarihi Roman 

Talih Dursuna yar olmuştu, 
çöp orta parmakta kalnuş, küçuk 
kervanın Amasyaya gitmesi :ka
rarla•;;nıştı. 

XIV 
Sabahın ilk ı.şr'kları etrafa ya

yılırken sarayın kapıları gıcırdı· 
yarak ardına kadar açıldı. Altın
dan büyük ve ihtişamlı bin~erce 
alay geçmiş olan kapıdan, ~imdi 
birbırı ardına sıralanmış üç öküz 
arabası çıkt}'ord'u. Saray kapısı· 
nın açdmasını irkin b.ir hücum 
başlangıcı sanmış ofon asiler, az 
sonra önde sarar.mış bir çehre ile 
bostancı başmın yürüdüğünü \"C 

arkadan da etrafına bostancıla· 
rın sıralamnrş olduğu öküz araba 
lnnm görünce merakla bu kafile
yi beklemeğe koyttldular. 

Öndeki arabada, Üçüncü Ah
modm vezni .azamı. damadı efha. 
mı, lale sefalarının, helva sohlbet. 
lcrtnin bü,yük yıldızı lbrahirn Pa
şanın boyiu boyuna uzatıbnş ce· 
scdi vardı. Boynuna o~ta kapının 
karanlik odalarında cellatları" 
taktığı yağlı kıcm:en!tle 'boğdurul· 
muş olan Paşanın, çehresi sapsa
n v~ boynu mosmordu. HA.la par
maklannıda lkıyme.t'li yüzü ·ieri 
duruyor, hala üstünde, Hindista· 
nın estarlı ülkelerinin çiçek ko
kularım taş>yor.clu. 

Onu takip eden ara'balarda ise 
Kaymak Mustafa Paşanın ve sn· 
darct kethüdnsının ( 1 ) cesetleri 
vardı. 

Üçüncü Ahmcıt uzun_ tereddüt· 
!erden sonra canm cümleden azız 
olduğunu düşünmüş· ve zevk yol
daşlarını feda ederek keneli aziz 
canmı kurtarmak yolurıı'u tutmuş
tu. 

Asiler hu matem a1nyını büyük 
bir şcvlkle ikar,ştladılar. Onlar a
rabayn hücum etmek vıe vezirle
rin cesetLeııini sdka:klarıda sürü
yerek bakiye1erile de ıköp~lc· 
re bir hoşça ziyafet çekmek mu
radında idilor. 

H~r biri ibafka ba~a kıyafd 
ve baa'ka be ·a arzu taşıyan, el
lerinde'ki ç~it ç~it silahlar ıgibi, 
yürcklcr~n<ic de birbirjne uyımaz 
ıhtiraslar ~ıpırdanan yetmiş bin 
am; çnğlıyarnk aiknn bir şelale, 
önüne gelen iher şeyi yrkıp devi· 
ren lbir sel, yanar dağlarda pils
küren bir lav g:bi akıyor, yayı

lıyor, coŞUiP taşıyıordu. 
Ellerinde yenlçeri ve siyahi or

talannın bayırakları ve mesc[Mer
den kaldırılmış sancakları, ay.ak· 
laıının ucuna basarak yukan kal
dırıyor ve ilcrliyıorlard'-

Pa~ona, Ka~ta.n Pap ile Ket· 
hüdanın cesetlerinin &meydanı· 
na götürühnesini ve orada asılıp 
adaletin diri diri ele geçirilemi
y.en veziderin ölülerine tatbik e
dilmesini istedi. 

İbrahim Pa~nını cesedini taşı· 
yan araba ilerlemekte devam e· 
d'iyor.du. Ona l)iliibütün hususi ve 
dehhn~ bir p:lan tasarlanıyordu. 

Veli ve Dunsun !bütün gece 
düşünıereık bu pliımn bütün te• 
fe:rrüatını hazırlamışlardı. 

Onl.ar Üçüncü A!Hmedin zarar. 
sız bir hale getirilmesini kararla~ 
turnıslardı. Badi.şah olarak salta
nat ;ürme'ktc devam edecek bir 
adam, er geç bu yaman işlerin 
ıntı ·ı:.mını "ima.kıta ~cikmezdi. 
O zaman ne Hızır, ne de kendi
leri v.e ne J'e uzaktan ve yakın
dan bu isyan işile alfılkah bir fert 
hayatından cmm olarak yaşıya• 
n.azdı. 

Ya Safinnzdkl Hiç hünkar 
görüp, beğendiği buı körpe kuzu
ouğu sarayından azat eder miy· 
di} 

Ya Fatma Suttan, Hızın ken· 
aıne er olarak seçmiş <>ian bu 
kadın onlara meydanı boş bıra
kır mwdı~ 

İyisi ımi hünkar tahtından in· 
meli, bu suretle Hızrrla Patrona 
aıa n:da bir niza. vesileı;i de kol· 
mamalı, fakat ônun hayatı tJ.ığış
lanarak Hızırm verdiği söz de 
tutulmalı idi. 

Ôyıle ya o, Sultan Hanıma bn 
lxımmn canına kefil olmamış mı 
idi. Hızırdnn haber&i.z tasarlanan 
ve diğer crgerdelerin de pek 
hoşuna giden bu p'lanın tatbika
tına da geçikli. 

Üç beş kişi İbrahim P:ı.şanın 
cesedini taşıyan arabaya yakin§· 
tı ve içlerinden biri hayıkırdı. 

- Bre bu İbrahim Paşa de
eıldir. Bre ihen veziri tanırım 

::;;oldaş1a r l 
Yanındaki ar.kada~arınclım bi. 

ri onu tasdik ederek: 
- Vay, vay, bu kürkçü Ma· 

n.>l zemrntlıidir. 
Bu •. " • ~zler bir lahza iç.in 

de bütün meydanı dolaştı \'e der. 
hal: 

- Bre hilnkar damadırııı kıya. 
mamış, Kürkçü Manol'u onun ye
nnc boğdurup önii!müze atmış. 

- Sürüyün itin iaşesini!, 
Bu söz çtlctığı ağızd~ henüz 

tamamlanmadan yu.dercc kt·I a
ıal><ıya uzandı ve lurahim Paı;;a
nın ak sakalh başı taşlara çctrpıp 
parçalana parçatana si..riiklenme
ğe başlandı. 

Fakat az sonra bu da kaf; ş:ö
rülmedi, derhal m~dana biı bey 
gir getirildi ve cesedin boynuna 
geçirilen ipin bir ucu da bey.girin 
kuyruğuna bağlandı. 

Beygirin sağrışında çatlayan 
kamçı hayvanı şaha kaldırdı ve 
kaldırımlarda ikıvılcımlar çı.ka. 
rak hayvan iler:•re doğru fırladı. 

Beygir kuyruğuna tn'k.ılı ipten 
ve keru:lisi1e 'beraber .sürukle.nip 
gelen ı;ıc~en huylanmış, alabil
diğine k%Uyor. ve imparatorluğun 
koca vıeziri_iri kaldırım taşlarına 
çarpa çarpa yuvulanıp gidiyor· 
du. 

Bu kanlı ve deh,haş manzara 
Asilerin kalplerinde biriken .nef
ret ve kini kamçılıyor. ve on bin· 
lerce ağızdan tekTarlanan: 

- Allah Allah! Nidası Aya
sofyanın .kubbel-crinc, sarayın 
duvarlarına çarparak 'yayıLıyor· 
du. 

Surların üstün-de nöbet bek' i
yen baltacılar İbrnhim Paşanın 
cesedinin beygir kuyruğuna bağ
lanarak Babı a lümayun onune 
doğru getirikliğini içero/e bildir
diler. 

Fakıı.t as.ilerin küçük grupları 
da omm yanından ayrılmadan 
dışarıya çı1dmağa kimse cesaret 
edemedi. 

Ç<k geçmeden köpekler cese· 
din üzerine atıldılar. 

Bu manzara az evvel İbrahim 
Pa~nın iı tün.d'Cki kıymetli e,.~a
yı ve d.bisd:e.ri koparıp alan asi
lerin fazla bir şey elde etmek için 
hi.ribirile boğuşmainrına pek ben
zcyorou. 

[1] Da.hUlye Nazırı. 

( Arkası Var ) 

' Soruyorlar? 
Bir okUJ·ucwnuz; soruyor \e 

diyor ki: 

Otoblhılerln tnrifclcrlnl ~le

dlyc yapmıştır. Bu tarifeler tat
bik edilmiyor mu T Dikkat ettim. 
Somt ücretleri bazı otobüslerde 
birbirini tutmu~·or. MC5ela Edlr
nekapı - Mecidiyeköy otobüsleri 
}~mlnünündcn (lağllloğluna ka
dar olan mesafe için boş kuruş 
ücret nJ..ıyorlar. J•'akst Sirkel'l
dcn hareket eden Sirkeci - Ba
kırl•ö~· ot-0bü!llf'rl Sirkeciden Sul
tnno.Jınıede kadar yt.'<11 buçuk ku
ruş alıyorlar, bu doğru mudur 't 
Buna mukabil Slrkoclılen Türbe
ye kadar bazı otobüı,Jer de be} 
kuruş olmaktadırlar. Belediye
nin bu fiyat farkından aca.ba lıa
bcrl \ar mıdır, \arısa niçin ünllne 
geçmlyor'l 

\. 

Tarihi Kıymeti Haiz 
Kıs:nı Bozulmıyacak 

Vali ve Beled iye Reisi doktor 
Lut!fi Krrdar dün yamnda mimar 
Sedat Çetmta~ oı1dıuğu halde İmar 
müdürlüğüne grdeıek İmar mü
dür muavininden Mısırçar.şısı pla. 
m üzerinde izahat almıştııı. 

Mimar Sedat Çetinta~ burada 
yeni yapılacak inşaatta çarşının 
tarihi kıymeti haiz yıcrl<erine ha
lel gelmiyıee'elk şc'kilde İmar mü
dü;rruğünün ıhazrrlaıyacağı plan 
üzerinde tc1k1kıler yapıı.caktır!.-

Sokak Afiılerinden Belediye 
Resim Almayacak 

İstanbul Belediy:c.si verilen so· 
kak afişlerinden bir afişaj ücreti 
almakta idi, Bu ücretin k'.ıaldınldı
ğı Dahiliye Veka:etindcn 1stanbu. 
la tamim cdilmişti.r. Bakaya kalan 
a.fişaj ücretleri de peyderpey ter. 
kin edilecektir. 

Vali Muavini ,Ankaraya Gitti 
Vali muavıini Ahmet Kınık, Fi. 

yat Mürakabo kom~nunun 
venliği ko.ranlaı: ve yaptığı tet
kikiler haktkmda tem~ bulun
mak üzere Ankıaroya gitımiştir. 
Bir 'kaç gün kal.ar.ak lstanbula 
dönecektir. 

Çöpçüler Yalnız Ev Çöplerini 
Alacaklar 

Çöp arabaları ve kamyonları bazı 
müesseselerdeki çöpleri de almakta 
idiler. Badema araba ve kamyonla
rın bu gibi mUessesclcrden çöp ııl

mamalıırı için emir verilmiştir ve 
yalnız evlerden çöp alacaklardır. 

Yol Vergisi 1çin Hazırlıklar 
Mahalle mUmesslllerl .~mbat başın-

dan nisan sonuna kadar yol vergisi 
mükellet'lerine alt beyannameleri ha· 
zırlıyacaklar ve kasabalara. verecek
lerdir. Mayıs ayı içinde de tahak
kuklar bltirilmiŞ olacaktır. 

Maarif Haberleri: 

Güzel Bir 
Teşebbüs 

İlkmektep 4 ıüncü Smıf Talebeleri 
Diğer Viliyetlerdeki Arkadaşla

rile Melrtuplafıyorlar 
Muhtelif v.ilayetılctıde il'kmek· 

teplerin dörıdüncü sınıfında Tür
kiye coğrnfyaaı okuyan talebeler 
erasın.cla. muhabere ederek birbir
lerinden Tüı\kıi.yeye ait malumat 
ist'eme.ktedirler. Dün bazı vilayet. 
ler ilkmckıtıep ta1ebclerindcn ge
l-en melktUp ve fot~afLıır Maarif 
müdüriyeti o.rafından İstanbul 
mekteplerin<len bazı.lanna gön
derilmiştir. Bu uısu-lün daha fazla 
taü»kı ic;i.n taleıb:cı te§Vİ.k edilecek
tir. * 1932 se.ncsine ait mesken 
be.dellerini almamış olan mual
liml:cr.den askıerltk vazifesini ifa
ya da.vet cdilm~ olaınıların mes· 
kcn bedelleri verilecektir. * Muhtelif vilayeıtl:crde bulu· 
nup ta Maarif Vekaleti tarafındar. 
İstanbul MaaTif müdüriyeti emri
ne verilmiş olan ilkmekt'ep mual
limqerinin 'layinlerin.c ait beşinci 
kadrıo Vekaletçe taşcli:k edilerek 
Maarif mü~ürlüğüne gönderil
miŞtir. Alitkadar.lara bildirilecr.K.
tir. 

Et Fiyatları Alabildiğine 
Yükselmekte Devam Ediyor 

Yüksekliğe Sebep Olarak Gösterilen Arpa 
ve Ot Fiyatları Bunun Yegane Amili Değildir 

Et mcsdesi dün tekrar canlan- ! para kadar artmıştır. Fıa'kat, bu 
mıştır. Dün kendilerine müracaat sene lstanhulda koyunlara besi 
ettiğimiz kasaplaT, Fiyat Müraka
be komh.yonunca tayin cdrlcn fi
yat üzıerinde et ~atılamıyacağını 
söylemirr. er ve şunları iddia et· 
mişlcrdır: 

«- Celepler, komisyoncular· 
dan malı pahalıya aldıklannı, ko. 
misyoncular da koyunlj\rın ma
hallinde pahalılaşt1i.!.,nı ileri süre
rek bize narbtıa:n üstün fiya·tla mal 
satmak istemektedirler. Halta, 
dün Mezbahada iyi mallar bir 
m1ktar fazlaya salt!lmıştır. Bu ,e
rait alunda biz.im eAi narh üze· 
rinden et satmamız, masraflar do. 
layısile, zararımızı mucip olu)"Or. 
Buuda'n dol;ayı kıvırcık seksen
den doksana; karaman yetmişten 
seksene, dağlıç yetmiş beşten sek. 
sen be~e ç'knrtılarak bu fiyatfar 
üzerinden satılmahdır.:» 

Diğer taraftan öğrend ;ğimize 

göre, celepJ.er arpa. ve ot fiyatla
rının da yük.seldiğini ileri sürmek. 
tedirl.er. Y .aptığımız tahkikata gÖ· 
re, aır'Pa, çuvalılı olarak, yirmi, 
ytrmi ~eş gün içinde kifoda yirmi 

yapılmadığı için piyU$ada lr;oyun· 
culara aırpa ~atrLmanuşttr. Mese· 
\a: Arpa tüccarı Avşaroğlu Mus
tafa, koyunculara a-;pa şatmadığı. 
nı ve bu sene lstanhulda besi ya
prlmadığını söyılıcmektedir. Ko· 
Y.unlar d~rıdan getir.tilip piyasa
ya sürülmoktedir. Koyunların 
mahallinde paha°hlaştığı iddiası 
da tdktke muhtaçtır. Celeplerin 
piyasaya az mal) çtkartarak fiyatı 
yübelt!flek istedikleri 9Öy~cnmek
tıedir. 

Dün bu yolda hareket edilerek 
pe'k az koyun ahm satımı yapıl
mış ve pek az koyun <kcsilmi~ ol
d~undan .kasaplara müracaat 
edenler isted&1eri cins eti bula· 
mamışlard'ır. 

Son günlerde lodos dolayısile 
balık tu tulamaı;nası da celep ve 
kasapları et fiyatı'lannı yükscltmc
ğe sevkctımi~tir denmektedir. 

E.t işinin ehemmiyetk ve etraf
lı bir şekilde tetkik e<iilcrdc ihti· 
kara meydan veriımemc&i lazım
dır. 

Azgın Bir Kedinin Hücumuna 
Uğrayanlar Polisle Kurtarıldı 

Ta'.e~eler Saatlerce Mektepten 
Çıkamıyarak Beklediler 

Dişarı 

Samatya polis komiserliği A- Meımur.Iar mdctebin ıkapısına 
meriıka filmlerinde bile eşine ras· ı geldikleri zaman çoc.Uklıtr hep 
!anmayan miltecnviz bir kıedi tah- birden bağııımı~lar: 
krkatile m~gul oldu ve bir kedi- - Nckadar aılaıllı yaramaz .. 
nin üstüne polis kuvveti sevke· P<>lislerin geldiğini görünce kaç-
dildL ~ 

Dün &aat tam on ilciy.i çeyrek Tecavüz hadisesi ve id'dlası 
geçe Samatya polis meı1kezınin böyle~ ka.paınınuş. f aıkart polia 
teldonu çalıyor. Komiser Bay ked~lerde kuduz had~i bulum.ıp 
Vedat telefonu açıyor. Dıwutpa a bulunmadığını tet'ktitc lüzum i>Ör-
ortamektebi müdürii konuşuyo.r: .. • ·· 

- K'UZUJll bay komiseri .. Mek 
telbin 'kap13tnda bir kedı var. Her. 
kesin üstüne saldırıyor. Çocuklar 
d~n çı:kıamadılar. Biz de korık
hı!k .. Rica ederjm poiis gönderi
niz de bu mütecalviz mahıü'kun 
vücudunu kaldırsın. Mekıtıep he
yecan içinde .. 

K"Om~.er oevap veriyor: 
- Latife mi ediyorsunuz? 
- Nasıl olur cfenıdiml 
Komi:sor Vedat kendisine tele

fon edenin muzip bir aılkadaş ol
mad'ığına kanaat gotirlnc.e mekte
be bir memur koştutur. 

Filha'k:-ka iri bir tekir mektebin 
kapmncla, yay gibi gerilmiş, sivrı 
ttma'kh pen19esini a,Y_ırmış, ağ'ztnı 
açmış, çııkımıak i&tıcyen talebenin 
ve hocal-arın ta yüzüne kadar a · 
tıhyor. Üzerinıe au.!.an taşlar bile 
bu kızgın ve a'Z.gln mahluku uzak
la~tırmaya kafi gelmediği için 
mektep idaresi bu1nun bir kuduz 
olmasım naı:arı itibara alaırak ço
cuklaın mekttebe almış ve kapıları, 
pcıncercleri ka.p.attıkıtan sonra po
ı-nc müracaıılt c.t.m~tir. 

Kedi yarınt saat kadar meltte· 
bin kapısını kcs.ti'kıt~n aonra köşe. 
denı polister çikınca kuyruğunu 
kısara:k oradan uzak~aşmı~ ve ça.
tıdaı kendisini beldiy!en ıı-~ada§· 
laJile oynaşmaya haşlamıştır. 

mu~. ur. 

7 Muhtekir daha Adliyeye 
Verildi 

Dün Fiyat Müraka:be bürosu 
memurları yine bir çok esnaf ve 
tüccarı iht&ar yaptık larından ya· 
kai.e.yara:k Adliyeye teslim etmiş· 
!erdir. 

Suha.nha.mammda 1 • 2 numa. 
rada manifatuıracı Vahr~ın gerek 
mal satarken, gerdcse mal aluOcen 
fatura. taınz.İm etmediği gibi alma
dığından, Ü5.küdarda Halcimi
yctimilliy.e cadci'esinde yağcı Mus 
tafa, Dimrtri İstavri ve yağcı 
Zeynel Kü~mez t-ereyağını 2.tO 
lw~ aabtıİdanndan, Urlkaıpanı 
T 'C'kirdağ islceleşmde ·:kömürcü 
Ha.mza Yılmaz 4,5 'kuruşa sata
ca.-ğı k.qmürü daha yiibıek fiyatla 
~:ait.lığından Müddeiumumiliğe tea 
l.im edilmişLerdir. 

Bunlarıdan ba§ka Hasır.cılarda 
24 numarada Le&er Kozmoğlu 
kahve ~tikarı yaptığından yaka
lanml.§tır. 

Floryadaki İnp,&t İçin Hazırlıklar 
Belediye Fen işleri müdürü Nuri 

dUn Floryaya giderek mevsimin yak
laşması dolayrsUe . burada. yapılack 
inşaat üzerinde tetkiklerde bulun
muştur. 

Piyasa Haberleri: 

67 5.000 İngiliz 
Liralık Deri 
Getirtiliyor 

Ayakkabı Fiyatları 

Derhal Düşecek 
Ticaret V ckaleti bundan evvel 

lsl.anbu.l Deri İtha latçılar Birliği
ne tııcmlcketin deri i.'htiyacını sor. 
muştu. Öğrendiğimize göre birlik 
ihtıyaç listesini Ticaret Vekaletı
ne gönd'enniştir. 

Ticaret Vekaleti memleketin 
der.i ihtiyacım kıa.TŞılnma~ üzere 
İstanbul Deri İrhn l atçılar B irliği· 
ne İngiliz müstemlekelerinden ge. 
tirtilccek deriler için 7 5 bin lngi· 
!iz liralık, Şimali Amerikadan ge. 
tir.tilecek deri için 200 bin lngi
liz lirallk ve Conubi Afrikadan 
getirtilecek deriler 'için de 400 
bin İngiliz liralık akredıtıf açmış
tır. 

Bu aıkreditjflerin açılması üze
rine İstanbul Deri İthalatçıları 
Birliği mezkur mıntakaların şeh· 
rimizdeki mümessil!erile ve doğ
rudan doğruya bu mcmloketlcrle 
temaslara başlamı.ştır. Bu temas· 
lar neticesinde sipariş edilecek 
deriler t.eıe'bit ccfilccektir. 

Ayakkabı fiyatlanmfl azamiye 
çrktığı bu mada külliyetli mikıtar. 
da getirtilecek olan bu derikrin 
piyasada bir fiyat düşüklüğü ya
pacağı tahmin edilmektedir. 

Ta~radan Ayakkabı 
Almak üzere GalaJle:in 

A.datılmaması ıç·n 
Yeni Tedbirler 

Fiyat Mürakabe komiı-yonu ta. 
rafından ayakkabı meselesi için 
İstanbul Kösele ve Der; Bırliğın
J .en soruJa,; sua1lere cevap ge\
rr.ıt.tir. 

Şimdiye kadar alınan raporlar
dan Beyoğlu i!IYakkabıcıl•m hazır 
ayakkabıları yüzde 50, Kımıköy 
nynkkabıcılaırı yüzde 35 - 40 ve 
lstanbul eyakıkabıc..:arı yüzde 
25 - 30 kari~ satanlarsa bu fıyat
laruı normaıl ve ne müşteriyi ne 
de aıynkkahıcıhm ziyana eokmı

yaoağı .anlaşılmı§'tır. Bundan baş
ka ısmarlama ayakkabılarda bu 

ni.~'betlere yüzde ylrmi el emeği 
ilave3inin c!oğru oılacağı bild'iril

mi~ir. Bu-gün toplanacak olan fi. 

yat Mürakabe 'komisyıonu ayak

kabı işini hall'Cdecekltir. 
Fiyat Müra"uhe komisyonu 

taşradan gelen tüccarlann mal sn. 
tın almak istedikıleri za.ı.'1111n ya 

mal Wamadıklannı v-cya 6atın 

alsalar bile aldatt~dı'klarını, elle
rine yanlış fatura verildiğini na· 
zan c!-ikkate alarak, taşrra<lan ge

leoek olan ttüccarlann mal alma
dan evvel, Müırakebe bürosuna 
mü.racaat etmelerini ıkaTarlaştır
mış v~ bunu temin için otellere bu 
hususu bildirmiştir. 
~ndan sonra Müraka'be büro

su taşrada.n gelecek t.ücca.rları al
dat:a.cak toptancıların pcşinıe ,düş. 
müş ve bunlanrı meydana çıkarıl. 
ması için Bl'kı ta:kibataı başlamış
tır. Ta§1'ad'an gelce.ek tücca'rlara 
mal bulmayı Fiyat Mihıııkabe bü
roeu temin edeceğini bildiıımc'k
todir. 

- O eşyalar Rebekaya mı alt idi 't Ben tnbiillğinıl muhafaza edebllmeğe ça
lışnrıı.k: , 

- Cidtlen öyle.. Fek naıllr bir kadın lmlı:. 
Ayni ı.aınamla güzel, akıllı ve cazibeli olmak 
herkese n:l."llı olmllT.. 1 

Ü ZÜNTÜ 
- ı~vet. 

- Bu dayalı dö~ll ev ne lı:e yarı~·ordu 'l 
Hariçten ben onu depo znnnchnlştim. 

Bofuk ,..e zoraki bir ı;~le <:evap ,·erdi: 

- llakkınıı; \'&r. Balolarda daima pek 
ı;liı:el glylnlr, ınerdl'\'en bll'/ında durur, mi
safirleri lmJml ederdi. Simsiyah ,">a.Çları Ue 
beyaz ıtenJ ne kadar nefis bir tezat teşkil 

ederdi. Hiç diyecek yok, çok gtlzel kadındı! 
Rlr müddet daha hu §ekilde konuştuktan 

sonra. ayrıldı Cittl. Ben de ı;enlş nefes aı

clını. 

Artık bu öz.teri daha. ULUn zaman konu,
nıağa tahnmmUlüm kalmamıştı. Bu çeşit 
mi afirleri artık kabul eclemiy~ğlnıl l\lak
slme söyleıınell idim. Bana terbiyesiz <liye
ceklrrlııl blliyorum. l!"nkat neme lazım? Za
ten her ~eyi öylüyorlar: 

- Bu kadını da nereclcn buldu? On para
sızmış . .l'llontrkarlnda bir deli Amerikalının 
kütlbellğlnl t'ıllyorınuş. i\faluıim de kadın 

beğcımıcz iken Rehckanın üstüne Jıunu na
sıl al ılı? 

Bu gihl söılcrl kulağımla işitmi' gfhl hl· 
Jlyordunı. t t-Odiklc.rlnJ a.Ö) le:ılnler, aldır· 

marn. 
Bir gün )ine böyle <'nnıms yctınl bir bal

do bir z.lyaretten dönerken şat.onun bahçe· 
inde Frank Kra\•ley'e rastlu.dnn. Makstmlc 

f';'lcrl gorlişmek UZl',.re gelmiş, onu bulmııdığ'r 
için bahçeye <lola.,mağa ~rlanış. Onu ~·nlıı11. 

bulunca tcceeı lı thnü tatmin içhl h1'8attan 

............................................ 
YMllll: o.fne clım Maııı.r_.ier., -30-

&;tlfade etmeğe '\'6 birkaç 6U8l tıormağa ka· 
rar ,·erdim: 

- Misafirlikten geliyorum. Dedim, her
kes bana: «l'lrlnderleyde balo nrecek mist
nJ:r, !» Diye 60ruyor. Bu m~b11r balolar her· 
kesin a~ında .. 

- l'llanderley'de verllen balolar cidden 
çok m~burdur. Ti L<ındradan niliıaflr ge
lirdi. Jlt'r menıimln en fevkaıtıtle da'\'etlerl, 
burada ,Yapılırdı. 

- Fakat bunu tertip etmek kolay iş de

~11 .. Reheka heı• kend.J m1 meşgul olurdu! 
l"lh~iime hayretle bakh. Çünkti bu tsml 

ağamdan ilk defa olarak ı,ıtıyordu. 
- llephnlı. gayret eder, ça.lrşudrk. 
- Fakat böyle bir balo '\'Crirsek ben hiç 

hlr ~y ~·ııpamamaktan korkarım. 
- Zaten ize bir i' dü1ınez ki" Sl:11 ancak 

\'&rhğınızla baloya şeref "e nflf}'e '\'erirsiniz. 
nu dn kAn ... 

- Çok naziksiniz, Frank .. Fakat bunu hl· 
le yaııamamaktnn korkuyorum. 

- lüte\"a7.l olmayın fi de Vinter. 1 -
tcnıenlz Makslm'e balodan bahsediniz. Bel· 

ki bir davet tertibine karar ve.rtr. 
- Yok, ben eöyli~emem. Ne olur, alz &Oy· 

leyin iz. 
Bahçede yan yana. ~·üruyordok. 
Mademki Bebcka'nın ismi bir kere ağ

zımdan rrkmıştı, madrmld llU&ller ııormağa 
başlamı~tnn, ~k devam edebilirdim. 

- Geçen g"lin deniz kenarında idim. Jaı;. 
per'f zaptetrnek mümkün olmadı. Orada gör
dilğü bir aptal adama o kadar havladı ki ... 

- Apra1, ~n ola<.'ak. Hep oralarda do· 
ıa.,ır, durur. Zararlı değildir. Korlmıaymıı; 

hiç klmt;eye fenalık yapmaı., za'\'allı bir bi· 
çaredir. 

- Yok, zaten korkmadım. Fakat o küçük 
e\'e yazık oluyor, harap olacak. T.şyalar riı• 
tubetten berbat olum • Yazık defli ml ! 

Hana hemen revap ,·ermedi. Pabucunun 
bağını ba{tlar gibi bir hareket yaptı. Ben do 
etrafta ağaçlann üzerindeki yapr&ld&ra ba
kıyordum. Nihayet <.'evap verdi: 

- Blhnem ama, !\taksim oradaki etjyalan 
kaldrnnak istemiyor gıillba. .. Her halde ba· 
na bir şey söylemedi. 

- Evet, aslında orac;ı depo ld.J. Sonradan 
eşya koyarak dliı:eltmlştl. 

,Bir 9eye dikkat ettim: Frank e<ondanı> 
bah<ıederkeo ne Rebeka, ne de lllsls de \1n
ter demiyor, sadtte cOı> diyordu. , 

- Buraya &ık ıuk Celir miydi! 
- E\et;, Jıele ınıehtapta o küçük kulübeyi 

pek severdi. Toplantılar yapardı. 
- lfe.btapta kim bilir orası ne katlar gü

zel olur. Slı; de bu toplantılarda bulunur 
muydunuz! 

Bana cevap '\'ennckten fuleta. sıkılıyordu. 
J-"akat hunu beJU de etmek istemiyordu. 

- Bir iki kero ben de bulundum. 
Ben su:ıllerjme .devam edlyorllum: 
- Koyda bir şamandıra ,·ar. :Se işe yn-

rarf 
- Kotra bağlı idi. 
- Hancı kotra f 
- Onun kotrası ... 
Biitün bu ııuallm'fn Frank'ı fena halde sık

t1ğ'ını bl setmelde beraber devanı ediyor
dum. Artık tiusrnak cana yetmişti: 

- Kotra ne oldu t Bebekanın denizde bo
ğulmu' olduğuno blllyorum. 

Bu gemi ile mi battı': 

( Arkam Var ) 
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ispanyanın ev sah~ 
ispanyada bir .felikel ~ 

Madritten gelen bir t •de ~ 
öğreniyoruz .ki Santandc? ~ f 
kan yangınlar ncticesind~ ~ µ 
ev harap olmuı ve yirtn1 

açıkta kalmıf... f. 
Bunda göze çarpan n~ f 
Bu yirmi bin kişinin •'i:"'·j,.ı_i 

ması herhalde üç yüz e~·~r 
olması yüzünden. Şöyle u. iıd ( 
hesap ~aparsak anlanz. ~! ~ 
de vasati olarak 70 k*1.,,d" 
ediyormuş. Meğer Sanl dtJ t 
bu yangınlar çıkıncıya ~~ 
sahipleri, kira almak bıılrı 
ne ımes•ut insanlarmış! 

Uzun mesafe yarı§ı 

Amerika ordusunun ~ 
on beı fıÜn .sonra bir nıilr~ 
ye baliğ olacakrnı§. B. 't.... 
yakında bir ımilli müdab' f. 
neırcdileceğini bildirınİı· sıı ~ 
la silahlanma yanımda ~~ 
merikalının yeri tayin ~1 \i 
lacaknuJ. Dünyanın hal.iJ1ı f. 
göz gezdirince, silah~lııl' 
tının her tarafta büyük b~fl' ~ 
dığı görülmektedir. :Bu ~ · ~ 
yanı ıki müsabıkların Jı~P~ 
defe ulapcağını tahrnııı . / 
yersizdir. Muhakkaktır ıki f• 
tizm .,ahasında uzun ııııe"~ 
nılannda olduğu gibi .~'~ 
kesilip .sapır upır dökY: 
bulunacaktır. 

Acaba lmrallıya mı 

. d'? 
ımren ı. . ıl 

İngiltere Bahriye BiriııC1 ',t 
B. Alexander radyo ile." 
len bir nutukta demiJ ki= ~ 

«Hitler, Büyük ~tan1'J! 
tilisına teıebbüs edecelc. 'J 
bu vazife kendisine te~di __ı.ı 
cek olan ordu, bir mahkuP"" 
dusu olacaktır.» .. ~ 

Büyük B:itanya ı,ada " /, 
müesses olduğuna ve !>U "/. 
gelmcğe teşe1!.büs edece~ 
nun mahkümlar ordusu oz 
söylediğine göre acaba .!:;?ı 
Bahriye Birinci Lordu ~~ J 
için bizim dmralıyı Jnl rıuJIJ""' 
l!)'or? 

Her şey yükseliyor 

Bir Londra telgrafı: 9 
gcceyarısı biten hafta içl~ 
tan vapurlan Alman ve " 
lann hakiki rakamın .• 
misli olarak gÖsterdiklctiııl ( 
riyor. Dünya buhranı, ~~ 
her §eYİ üç, be~, on mislı ~ 
ti. Bu da üç misli yükselt' 

çıkar?... ,/ 

Kız Liseleri Voleybol lft1 
Kız liseleri arasındaki 

maçlarına dlln öğleden so~ 
nönU Hıılkevl salonunda dt'i 

mlş Kız Muallim, Işık ıısesıııl 
15 - 5, Erenköy de 1nönU ı(l1 
ni 15 • 6, 15 • 6 mağlOp e~ 

Kandilli • Boğaziçi 

nıUsabakn do. Kand!Ui 15 • '· 
ıııt.t· Knndllll lehine neticcıenn' • 

Şehrin Ağa~d:ı/ 
Başlanıyor f 

Şehrin muhtelif yerıerıııe ııl1l 

dikilecek ağaçlar için ıstıı~ 
lediycsl nerelere dikilmesi ,:t 
diğlni knyınakamhklardııJI 
tur. Cevaplar verildikten SO~ 
tarın dikilmesine başlan_;/ 

TEŞEKKOR 

Kayseride Kimyager co#' 
nny) ın knrdevl ve Noter ,ı 
Bingöl) Un kardeş çocuğU 1ı;ıı 
Bankll.Sr mcmw·larmde.n t 
Akana.y) evvelki gün, çok ~r 
ta beklenmeden zalim bir }{ 
besile uçup gitmiştir. ,ıı 

Anası ve bütün e1cmdldC p 
genç ve çok temiz çOCUgıııı ı/ 
dolayrsile bUtün nrkadaŞlat'l'-3 
dan gösterilen çok asıı alı\ 

O ,e 
yaşları içinde tqckk r 
arzcdcrlcr. ~ 

====~ 
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Ankara Beyanna
nıes · Ve Mihver 

Yazan: Vahdet GOLTEKİN 
nbtad Hariciye V eki· 
lhniz Şükrü Snraçoğhı ile 

8
uig ıelçisi ıKirof ar! ıında. im· 

:ta ~ilen Türk • ıBulgar beyan· 
rıarn i b''t•• d•' d oeniş b' , u un unya a o 

l1' akis buldu. F t buna her 
t~fta ~kabir rmar.a verildiği 
RÖriilüyor. Hele ıMiJıvet"Cilerİn, 
bu ~fmadan kendi tehlcnnd~ 
netice çıkarmak için aarfett~en 
f~Yretin göze çarpmamasına un· 

lln Yok. Uzak Şarktan UllP,0 n· 
Yanın da iıtirak ederek !takvıye· 
Ye çalıftıgı bu tefsire gôr.e! c~· 
rıuhu tarki Avtupada lngthz nü
fuzu kırılmakta Jm.iş. 

Halbuki Ankara beyanname· 
•İnin daha' ilk maddesi, anı,· 
rtıanın nıahiyenni ,şnrnhaten gos· 
t~rrncktcdir: Türkiye ıif e !u~: 
tı;tan ıarasında te:.blt !P, 
bi.l.dirilen gÖı-Üf bfrlığİ bu ııu 
l:lernJckctİn Balli n1 rda bir te· 
C<l\'\iz harlıke de butunnu>' 

1 
• 

caklan ihu sundadır • .Bu shul~~t ~ 
b.u •· • ı.-esı 
QCUK nbırdan tecavuz .• e .• 
o1·nıcnt1Üi plmakdt. ~ır.:_ .. s.u~ guı,"~ 
ere J~a ıkcn ını ıuU} , 

1 
• ku , ho~at crı 

. VVetle Jıiucttlf'G!I tB l-
gozönünde tutacak olursak, a 
k nlard .hangi l ftıın ibir ıteca· 
vüa: t hlik i mevc..-ut oldugunu 
İnk"r bbil değildir: IBalkanlar• 
ilk .. ela Arnavutlu· 

te<:avuz - ıevv ıt 1 •-h Yunanistana .. ııta 1-. 
, eonra 1 . tarehn· 

Yani bir Mihver ıdev eh k 
dan y pılmıthr. Silahıu: oı.ı • 
la beraber yine ıtec:avüıı ı;a)'1 a · 

bilecek m: ete d Alınan· 
~a fmdan Romanya rnarulka a 
-·'~ - B vakıalar Ba n• -=ıııtır, U •w• • 
ları Mi.h erin t ehdit ttıgun ıa· 

v • du? Ro· 
çıkça göıtermtYOr ıınuY :tah İ· 
illan d yapllan .Alm.an 
d def. üph ız1 «P 1 P 
ahnuı 1-rJ ı, t k . ha P 

ceph ine.~,. baılanaca ır r 

İ~ değildi. _ .ki Balkan 
Binaennleyh, egcr ·· 

cıiı • bir t(!CllVU11 
devleti, anaı arzusunu 
hareketini önlem ~ · ler b11

1 
rnu .. .,.. k n göaterm•t . ıL ,. • setın ıos&r• 
zülüm e taa~ 111711 ·ıe. 

l iltcre leh ine, hı a · 
§ı çarpıt:'" n~ t ·ı eden Mih-
kia bu eıyascii ı . 
verin 1 T irtc kazantlmıı bır ıt.a• 
f d~ -

Mili" in rki ıAvrupada nu• 
aaİua çok evveldert 111• 

fuıunun nlaJnaitUidıktan gel· 
rıldılrtn.1 8 ir takt tir. Fil · 
nı i elııılıfiıt . 1. 1 t ve· 
h"'' ı Sovyetlcr jBlt 1 1 

cul a, KcJtnÜCl"İ olo• 
kil 'V a-farlcl~ f Almaftf86 
toPun ıBcrlin zıyare. ı, • taarruz 
nın fArka d gru 15ıyası 
v«: 11UftızUnUn du 1~~ı\l~n 

1 u tur den ul • 
'ba§langitı ö m f ile ulı 
Almah).' nlfiı .Jlf>~!ıa idi bir 
au u giblJ Bulgarıs '\nı ti ip 
ln;u.l ' y pip kl M', 

kall ıallüiii eim 51 itiuka• e• 
bitd nhire ibir Btı~ t difi r" 
ili linin be~~lği detu.u~HU takip 
hal aonro. görill.m cak dı an 
eden hadisele.nn, Rll ıl'ta• 
katMnk bit ga&t rl öldu u, 
1. AltmtnJ1:n'" ırıl n 
ükatte ise ·ıı.ı f atkddlll• 
nüfuzunu gizleme ı6 

Yordu. ürK ulgıü' 
Blıuıendlcyh, T " anlar 

heyannam~si ile, Ba1.!uvarfa· 
'ulh dehine lltazttftılııiı Ule• 
kiyet döğrüdan dôCt'bY8 lirl ldt! 
cavl~c, y nt Mlhvtt<ı k~~~=tcl• 
.ıdilmlıtit ,ve bund " f!.t ılttt• 
lerin &uındllcrin~ rnett .. ~ ve 
ttrnıyacaltl t'inı •ıtikbttl goB e • 
t!@ftltr. 

Vahdet COL'fEKIN 
= 

~I 1 I' Dün l>lik Mcscleııinin Hallı çın 
Bit Topl ntı Yapıldı 

.. Oun Mıntnkıı llm!at thütlllrlU• 
~lİ'litle 1k.ttsal y, !ktıleıJ el!Hfıyl 
ll1Ütavirl \;fiı:et 8tlreY/dfim flYEl• 
Bi!tln'tl:e ipllk ınes~lesi için ılJlf 
t6platttı yapıhnı~tır. 

1 lktısat VıekAl ti ipllk ffi e e• 
fil tamim Jçlıı btlttıH !pl~ falb" 

llk torlarının l tnna>u~da hır top· 
Ilı ı yapmnlannıa karar vermış· 

t'r.' Bu tID>lan.'la için mühıtelif ~?1~ 
la:kalatd n dele cl~t eletexlm 
llu rncy- ._ı Adana faibnikaıor· 

anan r. w• ha 
1 naı. ınn Fazlının geıecegı • 

r at hfuijlUr. d "h ya· 
• • ııat müdürlüğünd~ jı u~t t• an t:opwmtıdan sonra ,.S d' 

D tid. eti müfeeti :erinden j 1 

o:kumacılar kooperatifi nl sc c· 
'. rne gul olmai> üzere ko?per:: 
~ıf g, ınişı.ir. Bu mcselenın y 
~trıda . t d'l ~. tabın in olun• 
ltı uı aç e ı c.eg• 

luadıı. 

neteclly() Tatiınatnamc$ine 
Ayktrı Ha:ckct Edenler 

C ulandırıldılıı.r 
et on ııarta ıoıncıo B yogıu cnırıtın· 

8 l'llı>ılan ko11troıuu· natıctıslndc 
o... kın k, 250 frnncnıı ınuı1acıtr<ı 

ı:ılnıı,tır. QıCla rnadtlC!I rınln KOM· 
k cııuncııı. dn 66 nUıtnıne aıınarık 
Ilı l'llYthaneyo gön<l rıımışur. o sınc· 
ırı rı, 6 otobUs tıııctçlııl, HO gıda 

a11cıeat satan e nnf da cezalandı· 
rııll\ı l 

ır. 

VATAN 3 

İzmirden ve Garbi 
1 1 

ı r n ·D • b tlllerl Bile Bazan BlrçoQumamn 
Dyaltll"O inini L e ı re lele Öjretmeni MDbarrlr 

T i y a t r o d a Arkada 1 iZ Fal Bunlardan Birini Daha Tanıtayor 

"Meşaleler,, GelenbevA smail Efend· 
Bu da Bir Öldürme 
Sahnesiyle Bitiyor 

eblr Tlratrıı aaa 
Dra ıımı ıır raoıa 
llıı a DDndl. llmdlJ 

dar ODıtırUıaPIJltlır 
p Oıdtrme saıuaııorllı 

mıor ---
Şehir tiyatro unun drııttn kıe

mının bir facia 'kısmına döndü· 
ğUnU bir ıenkldlmde yazmıeıtıın. 
:-jlmdly.c kadar göeterilcn plyıes· 
ler hep bldUrmcı aahnclcrHe biti· 
yor. Oram, hııyatın ea'hDCy. ktı• 
nulan bir parçası dlduğuno göreı 
bUtUn hoyatımız öldUtmc anhn • 

• lcrle mi doludur? ÖldUrme lıl, 
(kU•!e halinde, h rplerde'kı öl• 
duımelcr rnüete na) nadir olur. 
Aaıl hayal, miıtemadı dram: 
hırslar mız, tatmin edilmcmlı ar· 
zul11rımıt., mukabele görmlyen 

# .... . 
' • * il • 

.... nuı ııcıııtıerlnclen: Gllı.ıcpe b :ndr jn en ,. .. 

Mas~ muzu kapladı. lzmir va~uru zen· 
iz.mir vapurund ım::· h f ek gİfı bir semt kadal' gen ve r 

başın.dan uza"ı>la~~ı h gforciz~nmtıl· hat bir muhit haline gcldı. 
. • ..!:atbaadan Lki a ttı c•H~ÔC ııy kart tkl latdan kur 
1Çln .,. OA 1.... ~ı~·ı 

d_.... . "V ... r· t .. lmhlil\j 0 da btltün cömetl'ı gı c ..... ld w u ıiçın gu .. """'"'"ll"' • ' 1 
Mevsim kıı o ug • ı tnil" .,1ldarını aoağıyn OY"''~rmış J) 

tc yo'İouları a.mbarı ~aotu~u .. : kalpli bir nine gtbi gUlUtnsüyot· 
herkes cf)~aının ~~lna ıUzerlne du. cGüzcll.k> nerede de olan 

.erlere serilen ~ı ım er ı ~lahk· he.:nen hissediliyor. Ambar ~a· 
y 'imiş 4.imlsl kirııladıft de· !as y.olcuları dı~rınm bu halını 
acnt ' Manzara &On -'- ki d ıd la.t uz:amn ... ız;d k"y• hemttı kavramış g.nıca ar ı 

a &e-m6'krrat ... Aram fa 
0 

f bir anda gtıvertcdc kalabalık bir rece ur esne , eşra , . 
lU rt.üccaT. meın ı •w• her nevi grup ğ6ı-UndU. 
.~kısek urhsU gençhgı, Bu aeler ç.ohluıiu yh'k tahsU 

ra\k vat. . . abahın on ~~mçHfi tc il ediyordu. SOmestr 
Saat beş.ı gııçıy.or. S k den tatllı münaee'b tile yurdarına ~I· 

baindc Ütllrtbuldtm hare et e nvi dbrorlu içlerinde mes'ut bir itle. 

P ...... ,-uz Marmornnın im t'k ıne kav'u manın l tlyakı vardı. va UJ...... d b. ıtrana t an ı ~ 
tiaLgah tarın. a ır . h~ aareın A ·atdiyon çalan tn bir nr ?· 
hn!lme!Vi.e i crhyıor, haf~ ıta kayar das bu gece yolcularına bu gU
tt 'b'll h eııttnlyıo-ruzı it i.diıyo· zelliği daha derinden duyurmn-
gflıi Çan ate;>e dT~d:..üm· r. ğı bir vazife bildi. . .. 
ruz, Yavaş yavaş '·d i<Ya· Artık A:mer an dans m ık ı ı 

ğ da ba rı:ı ı, s~ L"'~-· 1 _,. !bu ) er 1Sln.'ttll1 a b - lu hcı: 1e:>-;e Jın!Aım o muş i ı.>.01. 
8 cıwn11n1. nefcş, hııvıın ug__u z: Vnpurdnılu koylü kHd lcr d 
~ )h'lt bir ihale tirdi. l el r agdı e bunun zevll<inden uzakta k ima• 

•• ....ı;ro w et.c M h ı d d datt 11\arl s ~ tı .. b köy dU· dılar. e metç ıer c anıa 
ali l •. Ar.tik urrutl ır ba adılar. . 
ğt(n evintfen fat'k•ız... k 1 Ben M~hmetçiği ) lnıı: çıfte 

Bit lörafUl tu, atoz poftlll. b~r telli oynarı hora tep r basit bir 
eCleftcehlt !lfllıı.nlet tlôla ı>or, k ı tarzda ze)"b oyunu oynar sanır• 
tarafla oraylı bUt~ya idlp 5~n~; dnnı ' 
letln atka6ı kcsıl.mlyör. m-barıu Bu gece benit_n için. hanıtulfıde 
,;tiffim~klrltl tla aytditil 0 b bir tablo idi. Bırer bır r onlıırıh 
tattı otta51na dU en ili..~I ak:rı:~~~ türlü tüı Ni mod rn oyunları· 
ka ak ağzına yerle~n nı t')'redb"Crdutn. OldUkç.a ıma
lil~aç küylU etke'lt . ıun'~? 11~1:;, har ''e drinü~or'lar. 1 l rlnd n 

"İl ...... ıpunu t kil e ıyo. ~ b' · '-'P t> yaj1tı. Sonra 
d "' .... - .ı~ı.L ıılt.alhher ın • dl k' b 1 
lçl finÔI! nıeduanrar m dolin sordum ve ogten trı ı un a~ 

Afölefııt blr de man b ' lz:mirli a~~rlet lrrtij. Ama nel'elı 
":[~n l>Ulmuşlat, hazan he.P. e~ ol~sa olsunlar. Mdım t lk b:· 
ç f.: .ı "-'öbri yıı~nıt blr kı.şı • · 'rt.n ~aforz Bir lbi imdeı bır 
ııı,,rızuan u bnvıl ı nnn ly-• ıl 1 b' 

:k koY liit ·Ul rlnıe, en . ....., ciyode b.:.t yerlidit. Arsan _gı •· 
ya~ 

9 
f'lo1aitfi kadat hep mi ı,yo• dir. kahr8ılnartdıt. 1 ut i)elidirı ... 

li . lı"" söflüyarlar. t Yalruz. kahramart mıdır) Meh-
~ :>an ,. 'hüa ıyame "n" r.. b 

Am'bor~n eUtrt v • t • rfl!t{lk hayır, ö çc:n1; 11ıoc a as 
kbıJutör. tier tl.ir1ü egıb~ro~~g;rt \'C r;c ıdlı. Mtıııhi, ~ıeUdlt. 
mıı.m, g llnsit Uveyel%.or Bu o)'\ltüt !OH h m de b'(Jz~I 

. · ftt: ,katlttr anıdıriy • ek bif eoft vcııtndk mabıtdllc içi rın 
evıfn~'ltat nl\tşnm ıt>lun~a ·~~mBu den fıge tlpin~e rıoıh bit er ar-

h v birst u~ . _J_a 
vak:U bu a 8 kOy kehve• kadaşil Y"" 0 1: _ • .L I 

bar zaman zaman benzi· _._ Hele, dedı, blf ltı;.rıu çn .. 
anı }tay ôd' uta da ~ ilttU en ~ ôs'<kofi hnrtnaıı d.allıya ~ç. 
ein • U n çubuklltıhı l T l 
)iôf.,, ;ıunbll 66 oynıyattlat az t .. Biz.Un Mehmetçik de ansızın 
9ğalorı ttı 'n kı'Vtıık bit ef ôlırıu lu. 
d ·u dam or· ya · eg ... kt fı 6onta blr 8 Çal1 kkllle l> a:ıınıh hıtıVo ına 

Yıe7eu. Eılinde bir kü\U ve tor• tıYt;ft, ta\.1ı, yuffiü.,ak hat~etle~-
~yıı ~utatıı'k bağıtd1ı b hyor, le dlzletittl ,.,ere vuruyt>r. k:fidı• 

aYl Haytli \)ii-ı\~y;orı av kfı· !ftıe açılan n Jikle d ttuyoL 
- mek j!ıtl) ttlere . ·ıer ha)7tt ve haytanh 

toınbal.a ~~~ ou~(lu'k duymsddı'k Sel ~~ı oftu !eyrOO'lyot. Durur; ôıı 
!Lt verıyöı...... ·• ıaH!I ea ç 1 A. 1 d • <l' meyiniz. l;ltet k\Jtud: lldir U• a'kördeon unca 1kn ana ıga on 

• t:ı Bu lktıft\af bllr palu• dil: , 
ner:n Ne yai)!t ır1ı ~nt - Nasılmış, dedl? 1 Bizım o· 
kın ... ~,,. b!)yle ceçlfllli'. bal'I· • • ....untn:ı. hiç benzi.Yor mu:? 
ta va~• 1 bir ôyün, ~ yun sızın v.,,- 1 d ' d •• 
Şimdi hercean 1 eıtlldıkte ô, böylelik e ilınıa , , eçı~en 

Numtıttt1af ç e· 1 unlatı mal eıtmı 1• Zey· 
lıınuŞhr... I' or hn:>)).;ırı~l~r: s moaa oy "ı;tünlüstlnü on;cla. 
ee•cr :rükse ıy ' birbırmı ta· b~k oyunununu b .. 

E,ı .. ~ti öfkeli t~vır1Ja1rikl de vakit ıl<l f:.ge ruhunun er ,est t"ik'eı sag: 
" .,,.,,ı D"Y e ıe · k • t an.ce ermı ki\ e<fo;:ı~s y:lculannın, r~~;: trfik:;:1d~h:ak:G>ul ve la dık 
8~8~r saminılyclletil V ~ e:ıırnıdt isıtcm~L. Ve bunda da 
Y f i reoc muV'Bllnk oldu ... 
)"Ofı . =rkı as• &Of? Qe b ' d Jb• 

bitince yıne r- . tür• J e vakit ur&0a • a !r yu-
Bu oyund "'"'"i !er, a~"lll • 1 su gıbi tatlı, bır nn ıçınde 

lı ba~la ı. ,_v.. I atı.erce u aUtn , • 
· tavır ar an n_ • ti• e~'vcıımi.şh. k 

kü "er, eyıu A k ~a·"" ıs g ,. h'I' bu ana ~erd ama· 
<Ti du.rur.• tlı , I ıune'k ım ı ır 

zil, P .. u nnrak !Ö) e ı nda yataklarına uzanıp U)U. 
., hl r ınırt-un payını ra~arı 

1 
rü l l b 

J •1 _,. ağızlarının _ J rt hır ne sıkıntı ı Y ar a U· 
l wdı er, nu... 1 k aıa'tınun )"<ln leci'! 
d oldılar. Kalaba ı. nnlıp ter ı er. 1 1 & 8 yük ldi· k Aıın:\ıaT palas yo cu nrı Ç 

b ir ıft!BR"hatını düşün n, uyunı~ kı L ,;ayn, ze"-0-e, ncş'eye h•kimdi· 
- .,. . . karann na 

ıetıı1' 1 ttSifbel esnt:YCT da olan• 1er. 
dıcnltl eeyrm:ınck arzusun rif bu• 

,,jkaın knmaralara tıeş 
Neriman H ikmet 

lar Y 1 kaınarnlnra·•• 
yuuun ~~· uv:rim:ı aknr sular dlur· Tarın --------... 

eıı 9') kahkaha tu ani r_ 1 
du ... Bir alkış ~ bür gümbür in· ı Bi dlseler, 111aDlar, 
ambA'I' pa\ndt üıt1 01tetlİ81'011 
lettl... buı gibi s~uklu: .F • ı,Y~a:!za:n~:~N;IZ;A;.;.M-E•D•D-IN•N•A.,..Z.,.IF. 

G-0 ıt k1' leden içeri gırınce r. 
kat Çana ~ b r hava vapuru
taılı yumuşa~ 

atımız, ilnh, ilah .. lnrln gü• 
ı uıhistizce cerC"yan eder. B. Sha" 
pi) e 1 yazmağa L -,ledığı zaman 

1 H. '-"• Wdls'l de le V k etnıiŞtı. 
O t.amıuı H. C. Weı:S C'sahnede 
n,ç bır !'ley vuku.a gelmez> ccva· 
bıllı -.ermişti. Asıl hayatın n~sı
raki mıırazi bir hnlini tcş'kll eden 
oldilrnic vaknları sahneye doldu. 
ruluna \Vclls

0 in yerden giV c k • 
d r haklkı vardtr. Ş hir tlyatroau 
lıakıkl hay ti lbl% ancak bir pi· 
y~1e göalctdi: Yalı Upğlle •. Fa• 
kat bu aanat e!erl de tuh f bir 
L adUfle, daha dogrusu tuhaf bit 
anloyt§İa komedi kıımırtda a •• 
tcrilmiŞtlt. 

Şimdi dram kı~ınd Hanrl 
Batay'ın cMegalelet> l g<iıterU• 
mektedir. h~ ııcrd~lni Ör n t~t 
bugün1<ü hayalımızın eahneyc o. 
nulmu bit petçaııı dıyor. Sur <I 
da, nnııere ı; re bulm tlz,etlndc 
olan bir ptofe•öi'Un kı:ı tal b 1 • 
rinden blrile mUnnıcbcne oldu• 
ğunu anlıyorut. 1' mamlle rcall· 
te) c \Wg'Un bit hıü, Hak kt bir 
hayat mevzuu. 1'~akat bu mevzuu 
tiyatrolaotırmak ( 1) için, eser 
muharnrı, bir takım nazariyeler 
dolduruyor. V c bir öldürme sah· 
rıesll d~ nelic~ ıtdiy.or. 

Ptof öt dô'ktonııtı ırıceai at• 
kııdaşı Yusuf adında dığer bir 
dök'.tor da, a')'nl talebe kıı:ı ~~vi· 
yorı. J:°akn t onutt,a profesöril fi 
mUna ebe±te old'uiuttu blldtğl l~ln 
bu sevı:islnl içinde auklı> ot. NI· 
hnyet profesörün y.:nc mesai ll't• 

!k tla!!ı ve tlo'.klcir keH!lı hetke!in 
gı.ınn dil kötasmın talebesilc 

ıntiftllsebeHnt cluy:up köcaııl'ha an· 
J tt~·or. Koe:ısı J)tofc:Sör ıdoktor 
inkfit edl> ör. Kadın d tllkôchilıı• 
rıh önün~ ği!!Şmek l~ln kızı ~sal 
nrkadtışlan dokun YtJaUf a vet· 
mck isti,yoılat. P:rolesöt doktôt, 
Nih le bu 1 i kııfHıtrnıık için ınul· 
laı;a dokotr YusuAa evlcl\me 1 
lüzumunu s6yltıyor. Kız i nemlye 
1$temiye razı ôluyöt. Profest>r 
doktor, clok:tor Yusutn Nihal tlc 
cvlcnmesihİ teklif cdiy;or. Doktor 
Yusuf profesörle lale.bw Nıh 1 
arasında'ltl tnünaselmln butta ırtii. 
nl otduğUrtU sJJyltıırt~ 1 Uzerlne. 
pröf e!l>r yum inHr edlyör. Bu· 
r1Uıt UztıtİtH: do!Jl.tor Y'll uf a!vlfiÇ· 
le \;ı.ıla cvlerılnl'ğ~ rı\tl oluror. 
İ!.\ ı 11i:llklcrİ11tleı\ blt ınUdtlet 
öcmra lılt ç ~ dn. ihli\ htıltı. eV· 
dlğı İ)6cası do'kotra. uıhnımnül 
odcirtedlğlhı, hie oltnatıın ruırli 
onu kucaklamnsltıı S(jy'l.iyor. Ptô• 
fesôl' dkt fll'llntuiebt:itl uıuıtaeak
laftna dalt v~td'ilderi tıii:ttl ona 
liıı.Utlauyor. Bununla beraber NI· 
halin yalvarıp ynknrmnlarınn daa 
)'lt\ nııyor. Nlltalin !:lltmı 01duğu 
oduına yava çr ı)ot. Bu ırs
d dnı) dllw enlonclan dôktor 
Y ufdııglrkın lylllğr• 
niyor. Neticede Oh tla pr f aöttl 
t hklt cdlyot. Bafka bir iln cle 
doıtor.u ıtabruıôit ile \'\ltuyor. 
Ooıklor ö1Ufık~ı1, katı.sına, ol'adll 
bulunatı d1Jklor Yl\I ufu aH lme• 
ıl.ni onutıla theJliH"rlni LKJnutttı 
klldaır ) Utl.füneslttl tavsl) e ediyor. 
Çüınkü profesör cinai lıtln ttlrn yo. 
lund b 1 khHY tecıübıe.t ked r 
eh~b'el li: olduğunu ılerl .O· 
rUyotdtı. 

Bn§lttnıtıctn hayatunıtdnn lblr 
parç olduğunu gördükten 11onra 
c erin bt))•le ntı'tlit1yel rle blthle• 
n1e ini ınsafi !~erdi. Çl.htldi ileri 
eürü1en fikırin Frcud tamarnlle ~· 
· · ·ıınt bir eurett lsb t etmece 

sını ı 

ugrn}l1, dundu. . 
Ha;, oh !ahneyc nkset.lıtmek 

h r rnuhıutlriıı 1 1 dealPcl'lr. H. 
Bal :1 lilva'ki ı:.rAnsız Uyatro•u~ nun teUmUtündt bir rnethalcdlt. 
Fakat zannedersem dratn kısmın· 
da bulun iYl veya fol\ yab ncı 

lcti göstermek u u!U tutul· eaer • . .ı._ l 
o!du~u ıçın, oa • mem e· 

ke~fcrde merhaleler t kil ~den 
bu Gibi escrterl gaıtcrmek t h· 

tine katlonıln'lı oluyor. 
ıne Yusuf AHl!KALI 

G e 1 en b evi , Bir Balestik O stadı idi. Bir Talim 
Esnasında Hedefe isabet Ettirilemiyen Mermileri 

Riyaziye Yoluyle Hedeflerine Ulaşhrmışhr 
Es'kl Darülfununda tel'.' üs et· 

mlı n' nenin e\einc bugün Üni· 
ver i.ııede Türk mü tef ekklrlcrlnin 
ve oniann d! •erlı erlerinln ta· 
!ebe tarafından tetkik mevzuu ol
duğu lbUyıUk bl1 ırncmnuniyetle 
kllydolutıııbllir. 

Bu vesiıe ile bizde metod.i.k 
bir tarz.da tclk~ mevzuu ol c k 
kadar feyizli \'<' dcgerlı bir 1ı • 
yı bcliı tınü ilure Celcnbcvıyı 
tanıtmak sli.) ot'llz. Bu bU) Uk 
·ru11k mUtcfe lkirı a.>ıaı , degcti 
pek çok r 'y zi escderıle k • ma 
nıt matbu tet'.k katı, ılerı .ı d .ı,;;u 
flk.'r crJ e her iki b k md.:ın tc. :.k 
mevzuu olacıık kadar z n •ın biı 
hazincd r. 

)-a~dıgı de\ rın tan nmı~ ılım 
ad mlanndan kuv' c' 1 hır ılıııı 
tıl h !Jahe; ellili) elı ı e tch-rrul 
ve temrıyiıı eden, frr gnt 'c fe
dnkurlık n krnd.nı ııme \•erı,; 
hoca.ık dip taıebc ) cl;.flıren, ıı m 
tarihine kl'tıtbü? mcrnsh, cebir 
kltebı, kcliıim uleması arasında 
ulem nın büyük bir clhr:mrniyct 
\ıcrd'.ği Celal ıeıhini yazan Ce~ n
bovi hicri 1 14 3 tnrıhindc f ı.;mir 
civnrında Celenbde clc.~mu tur. 
Bıı:bası \ e biıyiık bab lorı müf
tülük. müderrislik etmiş. Yaşadık 
l rı mu'hıtin ilim hay Una iştirak 
etaniş adamlardı. Cdent:>ec:le doğ· 
duğu için Cclenbe\İ ad1le tar.h 

> folnnnd cbcdilcren 1 ma•l 
{Eleneli) ıG\umuş v.o muhittndo 
scvilmi§ bir ai.lc çocuğu ıolmaıs.ı· 
n nığmcn dah ana ktK.ncınd 
yet'i.-n kaldığı için ılk z m nlnr 
ihmal olunrnu lu. 

.Bir rl ~to göre bir giın so· 
ktı ta oyn rken baba do tların· 
dan bırl kendi ine re tamt ohlın 
bu halihd fi mUtc ir olarak nası 
hnıt )'oılu kendisine senin b bon 
vo b'lıy(lk babaların dkumu yaz• 
ını e.tlamlardı. Orr1ann cv4 dıtttı 
btlyle ec& t ~ :;z öynamnk ya• 
rıışmn~ dem~ olma111ndan utntt.an 
ktı~U~ 1 rtt 1 bu nasihattan eon
~Um ğö he ktUn do du· 

ğu memlekette bir müic:lidet tahni· 
Hne d va.m et • :t:en soma. 1 n· 
bul gelimi!! Atnp~a r t ilim 

Yazan: 
Faika o AN 

lnönü Kız Llst!si Felsefe 
Oğrctmeni 

ueı nlı \l'hııı nııııııınJ uzun ur.IM.lı)'B 

ar ı;<hrıın, flllmt bulnım)nn n nt· 
lıuır Mu HrU n. r tin 

letin1 Ya lnci Zadeden, Mantık. 
Rıynl!I) e, ilmi loeltnnı da ay ldı 
kUl'ilp1ı -n adile t nınmış MUftl 
Znde Me.hmct ı::.ferrd.d~n tahsil 
etıni§tir. 

Gelcnbevi tedris halkasına gu • 
dı~i boı:aslle hlr yarıdan 'tah •il 
ne devam oderken bilh üj riyazi 
nraııtırma rik kendi l11ettdlnı ye
tl•tirttılş ve tırkada~ları ata ında 
t~mayUz e~ml.ştlr. 

Hoca Mehm~l Ef endın~n e· 
vine sık k gıdlll MutH\'Vcl () u
duğu, ruUbaha e \ f.! muı ere 
ııdkhntl6 bir n1lıhtıkklk, bir trtil· 
dd-k k g~i der lcrlne devam et• 
l~i gunl~tdc tmıfilıga all meşhu.r 
Buı han risalesini )' 7.Mtş h Hu bu 
) üzden ho.ca'SJ uıraiından kuli de. 
recede olgun a-.tönd n eser ~·az. 
m k ccş tcilııi go terclıf;I i~ n mu 
nhazıı bıl olunmtJ ;tu, 

G('lcıthe' inın ı.dığı tlslllt')J 
hoca ın sunduglı f':.ıman hocası· 
nm •ptk ttı·,, pt",. ı;Uz.el nma .. 
Mut ncH btlirmiş öla~ din dahıt 
iyi oluTdu> dediği mc hurdur. 
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llkroplu ıml nn t ıılr.lımmcı;I on· 
ldrı, ı t U tc konnuı , m\ilciıddlt 
&ıı11111 \ e çnkıl tab kolarını h ' 1 üı.

l'l;lordtm ı;lh:ın k sııretlle temin olu· ========:z::=:::::Z== 
Rttr. uıarıı t ııır ı mik rop elılllrıiııli 

ıı !:Jlll' kntm k \ f'~o onlan mik rop 
uı lirli u b:ır ı rnnddeleı'hı t nM et 
tı l't!t u tcMlıl mr.k \ n Jı:tıecıell hlr 

lıfU götltJfl U le ttlllıHltllHtlllr. 'l'Ct• 
ltos , c ı~tm lı ulanndn tlı 11\lk· 
roı ı ııı \ ı ut 11t1l UtullllHlhsı 'e b nln
rın ıemlı. olmaları bü~lc bir tnknıı 
ııllzgcçll'.rden slır.lilıııı geç.melde hu
IUnmııl tin uıı ılıı'. 

ulıınl:i hastıılıU ~ aıın11) an llılli· 
töıılar <hl bulunur• Dıı mlkroııı r in· 
l!Ano \ C ho.) nııo :ı.nrar \Cnııedlkle

t l 11,'ln, 1 •l tı.1'.lnilc nıua) en lllr ınlk
t ar<lan faı. lo mikrop hulunmnınak 

tartlle, lıuıılıırın idim sinde ' 11 kul
ln nıhtta'ıııda lılr mnlı rnr )oktur. 

ıkanlnbltlr. 

™•.> in ine bir tahlili ) apmak lın
k nı oııııattı •ı ?.anumlarda U.) un 
tt1mlı; olup olmadığı hakkında UntU• 

mi olomk, bir f ik ir tı<llncbllmck 
l f:l ıı d b&zı lar \nrdır. 
nır ııu, topraı-:ın derin nuktalorın

dan gcllNıc, bıılanıU d<'ğll herrak, tı 
oğııl!. ' lou UI olu rı;a o t!lı~un ol• 

dııK ll1 ' o l~llınc eh t'rlJll ulc1u
tuııa1 hiç olmaua kaba hu.lak ol&
rak, hlikfün ' nrnı k lııık n dahlllıı 

ıtnnl-: olur. 
l çlnd 1f ı.lo g rWcblllr d rocctl 

)ılbancı r:erreler ta ı~ an, aııık ol· 
mı) an ' 1ıuıanık bUJunan uıar • 

Celenbe-. i 33 ) §ında Ruus 
imtih namı gitm' (TlUVaffak ola· 
r 'k müderris olm~u. Aııl ol• 
gunluk devrı bu tarihten 80nta 

hatlar. 
lüm tnfiminc batlııdığı zaman 

takip ettiği sıra, seçtığı c•erkr 
serisi metodık çalı malarının t;U 
zcl ifadesidir. 

Sarf. Nnhiv, Mnn~t'k. Hey et 
kelam ve ıuheyet ki fc mevzu 
lnrı Uzcrın'de durdu. Burh n r 
.!!aleııı, lsa •ocı crhı, Kadı • ~lir 
~rhi, TC"rl-ı p Ccı ııbe~ ısi, Kı.t ıb 
• ü! Merneidi Ccbır k taıbı, mut 
kellımın ıara ında b yiık bır ~· 
hcmmJ~t \ c-rılen Riısn~c·ı Adu 
di) e metninin Celit.cddıni DC"\ 
varıl tıırafındım yııpılmııı şerh n 
tet\:ık ve b:nhı ibl>ylece orta a 
kohmu e~rlerldir. 

Cdul Şeııhin'n muk~dc.m sın 
Je ılmı kelam iliml'<'dn ddölıdır 
buıUıne ktıdnr blr~ok Ulema ılm. 
kelAma cl ir pek ~k eser~er ) nt 

mı!llardır. Ben gençlığimdc bll· 
Ultı cnyrctimi n ıld! ve akil 1llm
lerine sarfett'ın. ha) ırlı bır tttıı'k • 
sada ulnşm k lçin ma.tıtı.k "e ;, 
da.p fcnılczine tunl.Utk edetı yazılar 
yudım. Ci!nlerim c~c;iyor iht -
;arlıt?a do ru ı;id~)'!Or un. Me} • 
ve \ermeden kuro,vön bir ıı~aç 
grbl gaçmeğe gönlUm rıızı olm • 
dı. Tahkiki rnıer ntlda srUcOin- yet 
li l k r kel mn alt bir e)4cr 
yaz.mıı1' l edim. Talebe rimle 
Mcelcll Adudi~'yf ıOJ( ı.m.~ 
cU'birl ül~anttı hu baıptnk, E • 

kir ve mUıtılcalnrını toplnrkcn 
z.ihnime edeni ti yaur m dost• 
lata hattrıt t cb~yc bir tekenı· 
rnüt .. e.sfles.i oJur diye dU,Undut:ı 
dı} or. 

Bl>ylece tevamlıı. ~rtaya ko:s • 
d~ll e er ile Hudu,.U ülem, 1 • 
pli.tı Vacip, sıfatı ıltıhiye, rnUbUv· 
Vıt"l ve ! lr ke~m meeaiU eWıftn· 
da pcık kıymetli tttkiklerinl orta· 
ya. k•oymu tur. 

Her ne kadar ayaklı kUfüpb.ır,e 
·rn Ye ~el f , P labl)•lk Mch. 

met Efendi rJyntl a h dn Celctı · 
bevinln )e adığ1 dl vırde ş'1hteUtıJ 
biraz ktHI~ · olsabr blle ilmı 
kıyım ti takıdır ol'l17*tuğu d a mu• 
ti k-'k-aktıt. O aır dtı vatlfcten İ IJ<' 
t ttbulda burunun gnrph bn mü• 
h8ıdi kendisini bir mflnıısebetio 
evlntll'.' ~! arct ettiği etmtda f t.ık· 
ffi sefalet ve peri nhğını örd u· 
•'ti C lenbeva için e-bu adam a• 
ğıt1lı ınca altın eden dernlşıi. 

&crlerUc t zİ)e tar hine mal 
ölan, Gtlctı 'VJtıln ıp le tlk (1. 
tnlnde vu~ulunu g-o teren htıdı· 
sey'İ tarihler ka) d tm ttdir. 

il3ir t Hm ttmasındıı tıeddın<! 
ls bet ettlrllemlyen mermin n ıs 
betini bırr~ytızlye tentln tllıgi her. 
~c mn1\undur. 

Bu *sil'C ile Avruıralı mutchns 
sısl rın rcsnnni alwak i tedıklcn 
z man rk li <icvlet~n lbirinin 
ikürkü ile çrknnlan resmin ba1cıp 
t. ı c ükür hen d1e k.cındi'mi sa• 
mlur ikürk içlnd~ gördüm. d di ı
ni Ccvıdet tarlhi k -Clct:mckıtcclir •. 

Bu ifadeden rn dd i .. tırııp ı· 
çmdc oldıığunu anılad - mız ' 'e y 
ni zama nda re8ltlinın çekildiğim 
öğrendiğimiz Cclcnbevinin mev• 
z.uu bah · r ıni ortalıkta )-oktur. 
De{terli "lnnlemmzden muhterem 
hocamız Rasalı.••n Müdürü Bay 
r :ılin bu r smi pek çok aramıo 
oırrailna r iimtr. el ıcçlrtmcdı. 
ğinı •ÜTl<'mi~tlr. 

Cel nbevi k lnbahk a.ileıln 
r,eçindlrtnok lir.ete bir eralık mU• 
h~ndithan de ı lyAzİy nocalı~ ı 
yt1p1tllD 81UmUııdcn bir ıcne ev· 
ve! d Yenlı lıit kadılılını tayin 
oıurımu u. 

Kadı bulundunu YenJ ehirde 
ahk6m'ı Hkhiyc)'l göre ayı g8t• 
dtl Und n bahsll!' ramuanı 1 pil· 
ta gelen iki idin Hadesini tı· 
ll\:t.I h nplntilc telif edcmedicı 
için !}Ah d tleril'li 1eddctırn vtı 
bu )'fu.dcn, Şf-}irlilıslinun tevôih ı 
ne U~NUnı tı. 

Kıcndi ini pe:k muted ir eden 
bu Cl ihtardan duydu Y\I lf'C'lllür 

Üzerine olduğu aôylencn bir ftlı; 
netİcC3ande 1205 & Ycl'ı~hlrde 
ölmüş ve orada sômUlm\J tir. 

Bunu ta ip cd ek ıbir )'Urmız· 
dit C lcıı!bcvln.in • ymı ve değcrı 
9ôk eserlerini tahhle uğra§arak 
bu eur tle ,Ohr ti, kıymeti büyuk 
TüıJk müte!e'kılurinin ri.>·uiye ve 
fel ele bakımından çok dc~erli 

tkikletcı mevzu olabik:cc ini be. 
Lir&mitk isti>· ğiz. 

Faika ~NAN 
lnönU Kız L i f .tte:fc Hoc••ı 
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OKUYUCU-------. -
r MEKTUPLARI 

Tekirdağında Karagöz Usturasından 
Çıkan Münakaşa 

s 
1 r Ermenileri Kimler ----ı 

NiÇiN - 1 
'- ve Nası/Aldattılar?) 

Teklrdajt Halke\ inin okuma sa- olarak yaz.ılı. Bu kellıııo ı:-en.,.ıeri 
lonunda hnraretıl bir miinakaşa bıishlitilıı slııirlrndlrl.Yor, hurıu, 
•ılmııştur. Miiruıka.şa. bir trıı';' u,.,. 'l'ilrk diline, turlhi Karuıto.tiiıııl11.e 

turaı.ın<lıın ileri g-ehnlştlr. Bir gen•: kar~ı bir hakaret teli'ıkki e<Uyor
manıf hlr dükk!ımlan 190 kuruşu lar. Fakat diikkün sahihi kabahati 
hir ustura lmı lııkat a3nl mar- ii7.('l'.ine almıyor. A<•aha, A'\nıııa)a ı I 
kıı:n diğer dlikkı\nlanln 120 'c f>lpariş edilerek J:'<'tirtile.n hu us
ıııo kuı-uşa \t:rlyorlarmı':'· T('krar 
di\kkıuın giderek u .. tunı3 ı ~eri al
ın:ısıııı '<') a rno kuruşluk bir ra
tıırn H~l'.meslnl istemiştir. Duk· 
kı'ınrı her iki taletıl de reddedlm·e 
hı\dl"e~ 1 arkndnşlarırıa nnl hııış \'e 
tıı.I um~ ı nrkada.şlarına. ~OHtf'rmi'Z

llr. Hir de mı ı:-orslınl<"r? U<.tura
nın Ü:tA'rindc (Karngö:ı:lc Har.hat) 
ın l't'Slmlerl \'ar, ~anında da (No. 
ır., 6/8 çifte Kam.'I 61~ J> Alr \'en
tııra ~·az.ısı ile KııragoL (Karayöz.) 

turaları hangi firma ı-.nııırlaııw;

trr·: Genı;lı-r mahkı-ıncye miirııc·a

at etnwğt 'e hu firma'lın a.f:'ır hir 
c·e7.a,ya çarptınlmasını münaka.şa 

ettllı-r. Rıı h:ıJdı hlr ılıl\.ulır. Bu 
i~te gNıçllğlu gö~U-rdlğl alfılm \'e 

h<'.'l'l'c·an burada tııkdirltı knrşılan

mıştır. 

Memleketin her tarafına ~a.nl
mış olan hu usturaların t.oplattırıl 
rna<.ı mu\-afık değil midir? 

Remzi Doğuelli 

~-----·-----------------------~-,J , 

Avrupaya Gönderilen Heyet 

Kara Kemalin Siyasetiyle 
Komitacıların 

Arasına Nifak Sokuld~ 
1 Anlatan: Paatfkyan - Yazan: M. SJllJ' 
1 fTercüme ve iktibu balda mahfmdur] 

'} 
ribirlerfnden ııakmmağa başl&JIU• 'f 
korkudan teşebbUslerlnl yüz ustU ~ 
rakıp birer birer lstruıbuldan ~',,. 
muşlardı. Tabii, bu gidenler de_,ı.ı 
kast leşehbüııU bahaneslle topıa;r 
paralardan mühim bir kısmını 

/ 
berlerinde götflNneği her vaJdtld 
bi, hiç unutmamışlardı. r,,r' 
Osmanlı hUkCUnetinin Balkal' ~ 

binden mağlOp çıkması Ermeıı1tJlıı' 
mltalarını çok se\1ndlrmiş, tlJlli 

AŞKIN GÜNAHI 
Hasta kız.ın ıgozlerıi hafifçe öne sürerek. cHaluk Neclayı gö· 

aralandı. Başı ucunda günden gÜ- tur, o böyle ~ylcre bayılır> di
ne sararıp solan genç kadına bak. yordun. 
tı. HalUk güzcld.i abla, tunç yüz-

- cAbla> lü, sert bir erkek giizdiydi. İlk 
- Ne var Necla? Yanındayım g;ezintilerimiL. sade eğlenmek oJ-

yavrucuğum. Bir şey m? istiyor- du. Sonra, evet sonra bir gece 
sun? Beykoz kı~a-rında açılan bir san

- Evet abla bn şey. Beni af· daim durgun deniz :izerinrle kü-

Gençlik Teşkilô.tını 
Halkevlerine Bağlamak 
En Doğru Hareket Olur 

Bu kanlı grup bütün hazrrlıklnrıru 
yapmış, fedailerini lcabedcn yerlere 
dağıtmıştı. HattA, tam teşebbüslere 

atılmak üzere bulunuyor ve nihayet 
bir fırsat gözlüyorlardı ki, bu gru
pun mevcudiyeti. tasavvur ve tertip
leri Kara Kemal Beye blldırilmlşti. 

Bunu haber veren (Asador Sinap
yan) adında TOrk dostu bir Ermeni 
idi. Bu dürüst adam Üsktidarda Se
ıa.msızda, mezarlık sokağında oturu
yor, evinde yazma mendil, çarşaf' ve 
saire yapmak ile geçiniyordu. HAdi
aeyi, yanında çalışan {Arşaloz) adın
da ihtiyar bir Ermeni kadmmın bu 
teşebbüs hakkında o~lundan duydu· 
ğu şeyleri işçi arkadaşlarına htkflye 
ettiğini işitmek suretlle öğrenmişti. 
Hiç tereddüt bile etmeden, bir mü· 
nasebetle tanıdığı Kemal Beye koşup 
gitmiş, i,ittıklerini haber vermişti. 

Asador Sinapyan, bu kanlı t~eb· 
bUsU hikAye ettıği mrada, biraz yu. 
karıda ismi geçen (Leon Arapyan) 
da, garip bir tesadll! eseri olarak, 
Kemal Beyin yanında bulunuyor, ta
bii, birdenbire ürkUyor, ezilip bUzU· 
lUyor. 1''akat, hiç renk vermiyor, 
hattA, Kemal B. de şahsı aleyhine bir 
şüphe uyandırmamak için, Leon A
rapyanın söylediklerinden bir çoğunu 

da tasdik etmek, o gUnkU zıyaretinin 

ni kuvvetlendirmişti. Her !ırka. 11 

ve tevzi ettikleri gizli bcyanzıaıı1' ·' 
le mensuplarına seba.t ve ın;:tıı 
tavsiye ediyor, yeni yeni di.r'C ,,, 
veriyordu. Komitalar, fm;ıı,ttaı' ır 
fa.de ortaya bir {Vil&yatı ŞatkıY' lı" 
lahatı) meselesi çıkarmışlar ve .. 
nun için de bir hayli ya.ygara 1'01"' 
mışlardı. .p 

Bu cereyanı, .Açimyazin ~~ 
su idare C<.llyordu. 1slaha.t m~: 
bUyUk devletler kabineleri neı f 
müdafaa için A vnıpaya heycUct 
derilm~i lUzumunu ortaya atnı* 
teklif yine para toplamağn ve ~ 
mikyasta bir soygunculuğa v~ f 
du. Anadoludan, İstanbuldan ~ 
b:ıncı memleketlerde fş tutan ati 
nllerden bir hayli paralar top!) 
Nihayet meşhur (Boğos No1ıll1' ~ 
reisliği altında teşkil edilen bil' 

fetmcni. relk fısıltıları iç.inıde meyolu bir TUrk Spor Kurumu, Beden Terbi-
- Oh Necla, son bir mclcksİl"I genç kız.la, ya.rıı'k vücutlu siyah yesi Genel DlrcktörHlğline inkılAp 

neni affedey1rn senİn. gözleri ınor gövdesi par1ak yıl· etlikten sonra, bu teşckkUli.lıı göre-
- Ben mi melek, benim saf dızların aksini t'a.~ıyan genç bir ceği işlerin başında gençlik teşklltı.tı 

ablacığım. Bana melek deme, erkek ... c bir çiFt ateşli dudak bir. ve mUkellefıyet işleri geliyor ve eski 
E,rÜcenir melekler sana... birinin oldu. spor teşekküllerinin idaresi ikinci 

- Delimi.ı:in Necla? Neler saç. Onu takip eden günler ve gc· derecede kalıyordu. Nıhayet ıs . 20 
malıyorsun. celer hep ayni nakarat hepsi ay· yaş arasındaki gençler mUkellcfıyet 

Del . ·"' K k d ı- L • h kıınunıııııı. tiı.bl tutuldu. Hnftruıın - ı mır c c e ı orısay• nı ayat ...• 
dun. Hiç olmazsa ne ıstırap, ne yalnız bir gece... muayyen gi,inlerinrle c;ahşmıya mec-
ne saadeh duyardım. Ben bir gÜ· Bir gece ben O'l'lUn oldum ab- bur edildiler. Geniş teşklllıt yapıldı. 
nnh isledim ve bu günahın ceza- la. Hem madd'.i, hem manevi, öl- Muallimler tayin ve kazalarda bu 
sını senelerce sen çt:'kttin ve hala dürdü, bonlliğimi çaldı o benim. işleri idare edecek asbaşkanlıklar 
dn çekiyorsun, abla. Evlenmenize üç giin ıkalmıştı. 1 ihdns edildi. 

- Oh Necla. bütün bunlardan Düğün hazırlrkları, ter.zi provala.1 MUkellefiyet kanununa göre genç· 
hiç biı şey aniamıyorum. n hepsi bitmişti. Bitmeyen bir şey 1 lik ku!Uplerinin açılması lı\zımgcl-

- Dinle abla, )mdi her şeyı vardı abla. Ben~m bi.tıni,7·ecck, mektc kil. Fakat her nedense l~tan· 
anlıyacaksın. Sana anlatacağım şonu golmiyecok d kım. O hiç 1 bulda ~lecllyc huduttan dahıllnde 
korkunç bir hayat dramı ve bir .istifini bo~muy;or. Beni yalnız muhtelıf kazalara mensup 18 - 20 

' · ah d l-1 b'l' •· _ ı... _,._. • rd ı vaş arasında 5000, Beledıye hııdutln-
aş.ıtın. gün 1 ır. em 1 ıyor goı~.~LM ?,ct.:ını~o .. u. 1 ~ı hnricinde 6000 mükellef tesblt 
musuJı ki, bu dramın kahraman- . Oug.ununuz_c bı.r .gu~ .. .kalmıştı 

1 
edildiği halde bir tek gençlik kulilbü 

lan ben, sen ve odur. kt, yarı~ın felakc:tını duşun.en hen 1 olsun açılmadığını ve bu işlerin -esld 
- O kim Neclfı., söyle kim o buna bır son aradım, bu.aum ab- . . 

kahraman. ı B. . b iL- ba!l A_.J b" 

1 
kulUplcre verildığlnl görüyoruz. 

a. ızıın a.~wan n'ıı<'Ue ır 1 · 'Jk · tt ı Bu suretl" da ıa ış ı vazıye e 
_ O mu? Abla. O öyle bir ta:ımn otla; t.o;pluyor. Bunları 

1 

amuk ipliğine b&ğlnnmış buiunu
kahraman ki ar.kasında ilci yaşı· kurutup duruyordu .• ·ardere ve- p d 
yan olü brrai;arak uzaktara. çok rilcn bu tozlar onları öldürüyor· yo;lku. günlerde mükelleflerin çalış· 
uzaklara gitti. Ya'kında ona ka- du. . ma günlerinde muallimlerinin ncza· 
vuşacağım abla. Onunb. bam· ~e~ de b~r pa5ta yaptım. Er- retl altında çalıştığını görliyonız. 
ba;!ka biT alemde, herkesin sus• ~~ gun cnı§tem olacak adam Fakat gUn geçtikçe devam etmlyen· 
tuğu. yalnız ruhların konuştuğu ıçm. ıer hakkında kanuni bir müeyyid~ 
yerde. gözlerin feri söndüğü in- Sen biraz y(:Jllek .stemiştin de nln bulunmaması mlikellefıyete tAbl 
san ,.ucutlnnrun bir ta'kım dağıl- vermemiştim. Hayır ver'eınezdhn. gençlerin çalı,mıya gelmedikleri ve 
rnış 'Cm "klcrden ibaret kaldı- Ellerimle yaptığn:n o nefis pasta· nlsb<!Un yUzde yiıımlye indiği elle 
ğı yerde, buluşacağım. Öyle l<l yı, o yedi, fakat pastanın zev~ki- tutulur bir şeklide göze çarpıyordu. 
nrttk seni scvemiyccck •düşüne- ni ben tattım abla. Ya sen, za· Bir gündli. tesadlif bana Beden 
miyccck, yalnız benim olacak. vallı ablacığım, erteıci güniı be- Terbiyesi Genel Direktörü General 
Oh, ne kadar bahtiya 11ın. O beş yaz teller ve duvcrltlar takacağın Cemil Tanerle tstanbuldakl bu ça
sene evvel bu sahte ve manasız yerde, 6iyoh elbiseler giydin. l ıışmatarı teftişte beraber bulunmak 
dünyadan ayrılmıştı. Onu ben a- Gözlerinde sevinç ı~ıkları parlı· fırsatını verdı. 
yırmıştım. Şimdi aYnİ gün arkam. 'yacak yerde matem yaş.len par· Oenel Direktör, umumi klıtlp Cc
da iki bahtiyar için ağlıyan temiz ladı. Beni affc.t abla, o senden mal Gökdağ beraber dolaşıyordu!<. 
ı...r temiz, henüz açılmadan haya- ço'k benimdi. Af(et... MUkcllcfıyete tabi gençlerin en ma
un bütün u:vk ve scfahatlerinı Hasta kız. affedildiğini duya- tekA.slf' yer olması l!zımgelen Kndı
gormeden ) aşıyan solmuş bir rnadan gözlerini kapadı. Soğuyan köyUnde Kurbağalıderede açık bir 
g;onça gilii ihtryar bir kız bıraka- yüzünde hayatın son dcminclen İz sahada adedi ytizil gcçmiycn bUtUn 
r8'k o meçhul iııcrne dalacağım. <>~arak kalan ya~lar vardı. bu semtin gençlerinin çalışmasında 

Hasta kız bunları gözleri ka- thtiyar ı.ız. sönen hayatın üze· bulunuyorduk. Generalin önünde hl· 
palı, dalgın, sesinin tonu her ke- rm kapandı. le bu gençlerin hareketi gayriciddi 
itme sonunda biraz daha kısıla- -Zavallı kardeşim, bu ne se- idi. Ve hiç şüphe yok kl kayıtlı bu· 
rak, söylüyordu. Vaktinden ev· nin, ne de benim günahım. Aş· lunanlarla orada çalışanlar arasın
vel solan ihtiyar kızm yiızü mer- hn günahı, dedi. daki nisbct Azam! yüzde otuzu gcç
mer gibi beyaz, .gözlerinin altı, Güzin GÜRMAN mlyordu. Ben bu vaziyeti gözlerimle 
göz bebek ermdcn daha siyahtı. 

Oümn;eımek için sade k-cm~tcn 
ibaret kalmış par.maidarı, karyo• 
la dcmirıini kıracakmış gibi sıkı
)'ordu. Dışlcri alt dudağına ke
ruetlenmiş. üst dudağı sinir şifrele. 
rini belirtecek kadar t!itrİyordu. 

,_ Bu akşam SARAY Sinemasında 
SCALA do MİLANO'nun en gtlzel sesli iki artisti 

MARIA CEBOT ARI 
Madam Butterflyn'in unutulmaz Yıldızı ve 

CLAUDIO GROLLO 

Had<llr.atmıla gençlik tcşklliıtı adıyle gc•n\·llğe iLafe edilegelen t~kiliıtın 
rnelfılengh: hııll hudur 

bunları haber vermek için olduğunu 

ileri silrmek kurnazlığını da göste

riyor. Komitacılık oyunlarında nice 
ustalara taş çıkartacak kadar me
haret ııahlbi olan Kemal Bey, hain 
muhn.tabının vaziyet ve tavırlarında 
birdenbire hasıl olan değişikliği göz
den kaçırmıyor. Hemen mukabil bir 
oyuna başlıyor. Sadık muhbiri, ynn 
cebine attığı yirmi b~ lira ile gön· 
IUnU yaparak selAmetıedikten sonra; 
hain muhatabına dönüyor. kahkaha 
ile gtiltıyor. Alaycı bir eda ile: 

gördükten ı;onra. bu işin ~\lmssı- ı rlne bırakmalıdır Bu suretle iş or- - İ.§ittin mi söylenilenleri ğnm? 
nin imkiınsızlığınıı kanaa.t getiıımiş- J ganize edilmiş bir vaziyete sokulmu9 I diyor. Elimizde daha bunun gibi nl· 
tim. olur ki, gençlik teşkUAtı daha csa.<ılı ce sadık dostlarımız var. Eksik oı-

Ve )ine buglin iddia. ediyorum ki. bir şekilde köylere kadar yayılmak 1 masınlar. Senin iki yUzlU siyasetini 
bu işlerin bugUnkU şerait dahilinde imkanı elde edilir. En yakın misal yüzüne vurmak için mahsus tertip 
istenilen şekilde yUrUmesıne ,.e bek- olarak lstanbuhı ele alalım. Her ka- ettim bu sahneyi ben. Nasıl dUşkUn 
lenılen randımanı veı·mesine imkıln zadn. Halkevl var. Kazalardaki mü- sandığınız bizlerin blltUn tasavvurla
yoklur. kellefleri esasen spor kollan faali- rınızdan. hazırlıklannızdan, oyamak 

Evvelı\ mükelleflere hu Işın ehem- yette bulunan Halkevlerlne verirsek istediğiniz kanalı fncıalardan haber
miyetınl takdir ettlrnıcl' ve prog- işin <inha verimli bir hale gireceğine dar olduğumuzu anhldın değil mi? 
ramlı bir şektldr çalışmayı temin şUphe yoktu!'. Bu da hem devlet ha- Hadi çek arabanı, uğrama bir daha 
etmek, işe ciddiyet verdirmek lAzım· zinesi ve hem de gençlik için bllyUk yanıma, yoksa kıyarım hepinizin 
dır. Haftanın muayyen bir gününde bir kazanç olacaktır. tatlı canına ..• 
hali bir arsada pantalonla be~ on KE~IAL OSAN 
dakika eller aşağı. eller yukarı yap
qrmakla bu ışln yUriidUğtine inan
mak bir parc;a s:ı.flık olur k naatln· 
deyim. 

MUkellefıyct işlerinin tatblkından 

gaye beş on genel orada burada top
lamaktan ibaret değildi. Bu iş teşki· 

lAtıandırılncak \•e daha ziyade mües
seselere sokulacaktı. 

BugUn lstanbulda beden terbiyesi 
kanununa göre müessese kullibU aç· 
ınıya mccbuı· bir çok müesseseler 
olduğu halde bir tek ınliessesenin 

dahi bu işe lllzımgelen ehemmiyeti 
vermediğini açıkça söyllycbllirlz. Bu 
da bize Beden Terbiyesi teşkilAtının 
bu işi ist<'nildlğl şekılde organize ede
mediğini ve yapılan masrafların boşa 
gittiğini gösteriyor. 

Bu öyle bir geniş iştir ki, bu
nu bugünkü organızasyonlıı. başar

mak vo randıman almak imklı.nsız-

dır. 

Yapılan masraflara. yazıktır. Dar 
bütçemlzde:ı verilen bu geniş tahsi
satı böyle verimsiz bir işe sarfetmek 
bir glln bunu yapanlara, çok haklı 
olarak hesap sordurabilir. 

1JLMACA 

~Jda.n sağa: l - sar • Beyaz 
2 - Mucize - Büyük 3 - Ana lisa
nı • Yılan 4 - Asil • Uykuya dal 
5 - Hatırla • Erkek ismi 6 - No-
ta - Topraktan çıkarılır ve sanayi
de kullanılır 7 - Bir sinema artisti 
- Seda 8 - Akılsız - Mahal ve me
kan zarfı O - Emmek • Çay kay
na tmağa. mahsus Alet 10 - Bir şe
yi tı.det edinen • İki defa söylenince 

Kara. Kemal Beyin bu kurnaz ha· 
reketi, meydan okurcnı;ına. gösterdi· 
ği cesaret ve celli.deti hlıdiseyi öğre
nen komitacıları tel!.şa ve yekdiğer
leri aleyhine ştiphe.ye dlişUrmtlştU. 

Hepsi de biribirlerlne. İttihat ve Te· 
rakki hafiyesi gözüyle bakmıya, bi· 

BUGONKO PROGRAM 
8 Program 8.03 Ajans haberleri 

8.18 Hafif parçalar (Pl.) 8.45 O Ev 
kadını • Konuşma 

12.30 Program 12.33 Neşeli şarkı 

ve tllrkWer 12.56 Ajans haberleri 
13.05 Peşrev ve saz semaileri 13.20 
14. Karışık program (Pi.) 

18 ~grıınn 18.03 Radyo Caz or· 
kestrasr 18.40 Radyo ince saz heyeti 
19.10 Konuşma 19.30 Ajamı haberle
ri 19.4:5 Kadınlar :fasıl heyeti 20.15 
Radyo gazetesi 20.45 Şalyapin (Pi.) 
21 MUzik Dinleyici istekleri 21.30 
Konuşma 21.45 Radyo orkestrası 

22.30 Ajans haberleri 22.(5 Cazband 
(Pl.) 23.25/23.30 Ko.panış. 

yet Avrupaya yollandı. ~ 

Bu heyet Avrupa payitahtı# 
geziyor, Ermenllik için Mela :rıı t'4" 

met ve şefkat dilenlyorken, İ~ 
dıı çıkarılan Ermeni gazctcl 
bilhassa Azadamard gazetesi dC f 
garaya girişWer. A vıı.ıpa ve ~ I' 
kanın muhtelif l}ehirlerlndc çık~ 
zeteler de işe karışWar. Artık > 
lar, isnatlar, üUralar bUtlln şıddt 
başladL ,.<I 

İstanbul ve Ana.doluda. yuVlJ.!Yı 
fesat ba.şıları her gün bir zutoıı1 ~ 
disesi, bir haksızlık va.kam. bir t 
vU.z iddiası uyduruyor, teıgra.!18 

gazetelere yolluyorlardı. Bu f~ 
gazeteler de, münhasıran Erfl1 ; 
den para. çekmek için, gelen b;:,,, 
vadlsleri allıyor, pulluyor ve 
niyet aleminin dikkat nazarlarııı' 
yuyorlardı. 

Bir gün, bu gazetelerden b 
siyahlara boyandığı, sUtunıarı0f:' 
cıklı mersiyelerle doldurduğ\J ~ 
lüyordu. BUyUk başlıklarla ~ 
havadis ile Avrupa e!kArınr TUi' 
aleyhine çevirmek için kahbe'Jıl 
korük!Uyordu. ÇUnktl, verilen ı# 
dis ekseriyetle uydurma ve ,1-
da hakikate biraz yakın ve f...ıd' 
son derece şişirilmiş butunllY"" 
MeselA: .,..., 

< ..• Van vil!yetinin (GivaŞl ~ 
sına tabi lPcndkans) kari) pi 
{Niko) adında bir Ermenin!~ 
sına tamah edilerek Türkler 

1 
dan öldilrüldllğü ... > iddia cdl jl 
ortalık velveleye verillyo~ı:_~J; 
ki, bu haberi gazetelere teıgı-
soysuz da biliyordu ki, uzııo 
manlar Van fehrinde dnenclll~ 
ha.yli para toplryan ve iki g ıci ~ 
anadan doğma. kör olo.n JdiJ<O, !.J 
meni tarafından, hakikaten P8':..ı 
tamah edilerek vurulmuş ve ııı 
!tatiller mahkum olmuştu. ~ 

İş, bu telgrafı gazetelere yoll ~ 
la. da kalmıyordu. Bu vesile lJC ., 
lanan Van komitacıları. ısnat ~ 
tlra torpalarını açıyorlardı. ~e 
nm her tarafına, Ermeni k6r "si 
Türkler ve kilrtler tnrafındııfl~ 
dığına, Ermenilerin boğulUP ' 
landıklarrna, blltUn varlıkların:-6 
malandığına dair alabUdiğitıO 
ma havadisler uçuruyorlardı· 

- Din e abla, senin bütün sa
adetini clınden a an bu iğrenç in 
sanın, son sözlermi dinle. N!şan· 
)andığın günu hatırlıyorsun de· 
f;ıl mı? i\asıl hatırlamazsın. Ha· 
) atımda bundan güzel bir gün da. 
ha gcçmedı. Scvdığin adamın 
kollarına ntL'lp sevinç göz yaşla
rını, gözlerinden ayırt cdilmiye
cek kadar siyah elbiscoin üzeri· 
ne, doktüği.ırı: günü hiç hatırla· 
maz olur musun?• 

Roma Opera Royal'in Orkestrası ve teganni hey'etıerlnin iştlrakile 

DUMA'nm LA DAM OKAMELYA eserlnden iktıbas edilen dchakfLr 
MuslkJşinas VERDİ tarafından O P E R A'ya. adapte edilen 

DUıı yine bu sütunlarda mUkelle· 
fıyet işleri için antrenor yetiştirmek 
yoluna gidildiğini ve bunun için de 
blr kurs açmak tasavvurunun m.w
cut bulunduğunu hamallar cemiye
tinden namzet istenmesinden öğrc· 

nerek yumıştık. 

kUçlik 11 - Lutur. Şahıs zamiri l:·oRU.NU.Z -------------Yuka.rıden Aşağıya: 1 - Kaskatı ~ 

- Sus ı ec:iı, yeter. Anlıyor 
musun artık tahammü•ü.m kalma
dı. Bı.r ke. ime daha söyl'Cmeni 
ıstcmıyorum. 

- ! layır su:>mıyacağım. Belki 
İ:>t<ni narin parmaklatın boğa bi
İ:r, belki kalbin duı aL:liı. Fak at 
Lütün bunlar beni söyliyecekle
ıımden .. !ıkoyamaz, su-sturamaz. 

O günden sonra aradan bir 
hafta geçmişti ki. Alı Hey çiftli
ğindeki at gezintilerimİ"t başladı. 

Sen tam bir ev kızı idin abla. 
At gezintileri. nıeht&pta 5andal 
sefnııı seni alakadar etmiyordu. 
Bonıse hoppa mizaçlı on beş yc.
"'ında bir genç kızdım. Nişanlı· 
nın bütün israrlarına rağmen bir 
ta'kım sebepler gösteriyor, beni 

LA TRAVIATA 
Hali al'salarda çalışan beş on kişi 

1 içi;ı antrenör kursu açmıya kalk· 

Unutulmaz musiki festivalinde teganni edecektir. 
Yerlerin evvelden aldırılması r;cıı. olunur. 

.. ••••••••••••••••••••••••••••' 
1
1 mak kadar garip bir düşünce ola-

Şarkın en bUyUk Yıldızlarını memleketimize i.nnıtan maz. Daha henüz bu tcşkf!Atı orga-
tr 1 il ııizıı etmeden antrenör yetiştirmek 

um. u • yoluna gitmek mektepsiz köye mu-1 ÖZEN Fı• "" vA T & • S sinenıası bu defa da 

sevimli artıst alllm tayin etmekten başka bir şey 

EMıNE R I z IK , ı ve değildir. 
Yapılacak yegane iş şudur: 

Tanınmış artist 

SILIYMAN •BCIP'I 

DOKTORUN AŞKI 
TUrkçe söz!U, şarkılı ve sazlı 'bllyUk Şark filminde takdim cdcccktır. 
Aşk ve vazıfe arasında bocalıyan ve nihayet vazifesini aşkına tercih 

eden bir d<ıktor ..• İçtimai hayatın bütun acı sahnelerini gösteren, 
iyi kalpliliği vo insanı~ tarif eden bir şabeserdlr. 

Yarın Matinelerden TAKs•ıM 
itıbaren 

sinemasında 

BugUıı memlekette Halkevteri teş
kilatı çok geniş bir vaziyet almış 

ve en hilcro. köylere kadar girmiş
tir. Ve Halkevlerlnin esas gayeleri· 
nln başında. da spor faaliyeti gel!· 
yor. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlü· 
ğiinün yedi ııeklz yüz bi,r lirayı aşan 
tahsisatından spor ku!Uplerıne on 
paralık bir yardım dahi yapılmadı
ğına göre kulllpleri kendi haline bı· 
rakarak eski vaziyetine sokmalı ve 
bu mükellefiyet işlerini de Halkevle· 

kesilmek 2 - Zamiri şahsı mef'ul ha- ~-----so·· YLı· YELi .. ,., llndc • Çiçek 3 - Na.kil vasıtası • _ Jf J 
Bir nevi hububat 4 - Alışmak • So r 
nuna (Y) ı.ıavesile ~y 5 - Buyu-
ruk • Kırmızı • Ortadaki harfe bir 
nokta HA:ve edince gümüş 6 - De-
lik aç - Borcunu vermek 7 - Bir
birini iterek şakalaşmak 8 - Ge
nişlik • Aşk mektubu 9 - Emirler 
• Ncşclen ıo - Şaka • Gemi dıreği 
11 - · Zaman - Pnzla soğuk değil 

DtlSKÜ BUL. IACA.'°IN HALLİ 
Soldan Sağa: 1 - Sardalya 2 -

Kanaat • Anka 3 - Arak - As • Ait 
4 - Huka - F.:k • Rt 5 - ls • Alu
de 6 - Ramscs • Zait 7 - Ela. • 
Şarkı 8 - Kadife 9 - Zıd • Eke· 
rlm 10 - Amlrane - Ayı 11 - Ne
zaret 
Yukarıdan Aı;ıağıya: 1 - Kahire 

- Zar 2 - Sarısalkım 3 - Anar -
Maadin 1 - Rakkas • Re 5 - Da 
• Alevi - Az 6 - Ato. • Us • Fena. 
7 - Scd - Şeker 8 - Ay • Keza 
O - Ana • Arıı.rat 10 - Kirpik • 1ş 
11 - Katı • Tımuk 

Salon Fidanlarım Bahçeye Çıkarma~ 
Zamam mıdır? 

TaJmlmdo Smısen-iler caddesin· 
de Bayan Kerime Ak.doğan soru • 
yor: Salonumuzda ti!.' saksı Fal· 
mlye, iki &aksı Asperagfıs ve bir 
kaç. 1>11ksı yaprak Bogon)..,;ı \ 'ar

dır. Ha.vnlar lodoı;lu ve cüneşll dt>.
vam etınckted.lr. Apartımanın bir 
k~iık bahseııl vardır. Giille§ de 
göriır. Acaba. bu 53kıııları bahçeye 
~.ılutrmak fidanlara bir zarar verir 
mi! 

CEVAP - Havaların lodoslu 
gitmesine aldanmayınız. {Lodo
sun gözU ya.vlıdır> derler. Arka· 
sından yağmur gelir. Yağmurun 
kara tahavvül etmesi lmkAnı var
dır. Martın on beşine kadar lstan• 

ııl 
bulun h:ı.vnsı dalma tcbed~' 
rar. Bu itibarla saksıları ,.e) 

değil, açık pcncercll bir yere cd 
balkona çıkarmak bile tc?ııtJC oıı 
En iyisi güneşli gilnl<'Tde sııl _,# 
penceresini açarak saksıları ve'ıfJ 
reye yakın fakat güneş gllrı:ı,~· 
bir kenanna srrnlıyarak hll' pıl* 
dırmaktır. Fakat bu halde ""' ıı' 
rın kapalı olması ve ı;aksı1srıll1 1' 
va cereyanından uzak kallJl~ 
znndır. Martın on beŞindc!l ~ 
havalar düzgün gitUğl zs;nntl ol~ 
gllneşsiz olmak şartile fıd&uaô' 
nızı saat ıô dan on beşe ,er 
havalandırıp akşam oımad811 

rar içeri almalısınız. 
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Türkiyenin Büyük 
Muamması: Yağ 

. (Baı;ı 1 incide) XX 
IQne ihtiyaç vardı~. Meım{ekctin 
B l b~yijk şehri olan İstanbı'l.un 
be edıy:oeai bu ihtiyacı iş edmecek 

ır tnev'kj.d-..J• Ç'"n:k'' AnadoJu. n c:Qır. u u 
d Un bir çok yerlerine !stunbul· 

an nıahlut ya.ğ gidiyor. 
k Halıbu'ki ayni Bclcdıyenin .hal· 
ın sıhh:ıtine bekçi olması rcap 

eden me:nudan, mahlut yağ •ş1• 
il'~ en acı bir 'kilde akı edil
rnı.şlerdir. Yağ i inde murakabe 

'k:et.u.ll;"Ctıni ta}lyan m~rları~ 
r ~di adlımnı ta~yo.n bır k-OOP~ 
<ttıfleri var.Chr. Bu &oaperııiıl 

mahlut yağ yiizünden kfır tcm.ın 
ctntekte, daha doğr.usu baı;kala· 
rı~ kar tıcmin ctmesıne büyü · 

. bir gaflet içıindc alet oilın<Wktadır. 
Eıfkic!'en E.ilmasoğlu diye tanı· 

• nan, sorır.adan. (Kara~a) soy adı. 
nı alan Kanıman!lı kM.dlo§ier cid· 
den kur.naz ç&ını,,..Jardır. Sene.de 
1-ooı>cr.ıtife yalnız 2400 lira ver· 
~ ve kooperatif müdürünü or· 
ta1c diye aralannn J.!mak sureıtitc 
ciddi muayenelerden kurtul:ı:n~· 
lar, rnafıliıt yeğ inhisar ve ımh· 
Yazını cıle gc.çhmişleT w: fazla o: 
bırak ta şu iki miınim merrf aatı 
ternin etrn~e:rclir: 

t - Bekdiyc memurıan. ken. 
di koopcrat1flcrinin adını tnsıyan 
Yağlara kar~ tabii ıYir müsaımaha 
&ös~rmdcıt:edirtCT. [)ükknn4arda.n 
Yağ nümune1eri ahmrken hiç bır 
~aman Belediye ko~eratifi dam
galı yağlara el siı:rU.ınez· B~.u 
satanların kafo5l dinıı:#ir. E.n mu· 
hmmel Urfa yağlan muayeneye 
IDd:cr, mahlut yağ ıgltıncz. Bu 
Yağların dü'kkanla.1 dan a'hnıp 

muayene edildiği gör.üJm~~r. 
H ıb ı.· A --kara Bdediyesı ora· 

a Ur.il nıaı • d h ilk 
Ya göndorılen yağ'ları f il' ab t 

hh · ena u • 
muayenede sı at ıçın yed' 

ı. ırme· 
muş. Ankara ha .-ına 

mi tir. ek 1 uzerın· 2 _ Halk. ten e er 
dekı (İstanbul Befediyesı) lsmı: 

1
. b 1 Bdedıye Kooperaufı 

ne, stan u bürüne ve 
Yag· lşerı Tababetı) mu,_d. 

h ovıc:tor ve 
Ya;;ların müte assıs d 1 .. h run a ) apa • 
ı.j ·,n~agerlcrın uzu "zere nidan· 
dığma daır Jo a.zılan so ' 1 . 
makta ve bu Jo ağları kapa ı goz· 

le a!md:ta~ır. ~ Sorduk. is· 
Hangı kın1yagoer d Doktora 

mını sôylev'Cn olma ı. . h 
]' bir idrar yotlan mute as· 

gc ınceh artcsı imal· ıhane· 
sısının er cuım . ~-

• d • ve -bu hiznıetıne ·11.ar· 
yıe ugra ıgı 50 k 

da kuk a•1 tı lıra wuş 
şı ay ld 
ınaaş aldrğı anlaşı ı. • d 

Son.ra rafıne y"Cmek yngı ~ ı 
ıd tmutadır. Hafın~ 

da ha • .-:ı a a 
•- .. r . haddeden geçmış, tas· 
•.ı;.CL•mesı. . . . . llm ):ııbancı c~ım erı a· 
fı~ 0 uş. ı· KooPeratİ· 1 manasın ge ır. 
t~ mış sve<le 2400 liraya kar ılı'k, 
fın sc -~.ı • bu iınalnthanenm 
adını v,eııuıgı . -•-
h" lb' pevi tasfiye tertıbatı y<1'1'-
ıç Bır ·ı~arla (r f' e) tabırı ta. 

tur. u I ~., 

mamtlc )Crşızdir. . 
Eğer kooperatif bütün bu ış· 

lcri kendi menfaatı namına yapı: 
h. o'i'mazsa bu menfaatı 

')'!Orsa ıç 1 · .J· r.;:Jl'kü piyasada 
.iyice arama ı ıuı. vM . 
bu maMUt. yağ iın'hisar ve irnt\ya· 

bu..,.ünkü sartl r altında sc· 
zına o ' •• ıcd 2 400 oclegıl. cıve şeve 
~ 4 ; 00• hatta 30 bin, 40 bin 1-ır~ 
- ' k adamlar bulundul;u pı-
V'Cl'COC k d • 
yasada söy.lenme to ır. 

.. Et İhtikQrı İle Polis mi 
Mücadele Edecek ? 

·rtere narh ve fiyat koy-
(Ba"' ı lncJde) *=* j lerın p:.eynı b 'ht k. he,.·es-_, • rnamış olması azı r ı r .. . 

eder. · b h k. rlonnı pey;nir stoklaTını musaıt 
2 - Y~pıları ~ika.r ':de~ u. f:a rh mın'takalarn. _icayidırn:ı~k 

8U$taid ş&a:Yederı teikıp h - ...L.b' h rs1ııırım tahrik C'tm~tır. p~ynırın 
1 · - ...;;.,Je ıza CU" 1• 1 1 Et m('Se ~sını ~" - ihııi vaziyetine göre &On yapı an 

liriz: 
0 

t komis· ~t!kıkat neticesinde yukanda !IÖY· 
2 7 b.irinci!'i~un ~~i; etırni,ti. lediğım hadlere kilo ba~~a .beş 

yon etlere bır ffY8t citsc Hay• kunt§ da'ha zarnm:ctmegı. Fıyat 
Ccr.c~k toptıancıhı.r. rfd'in.ı:erıdL İs· Müraatl.-be komi~oınu lüzUin~ 
van Bor.se lcoınl5'C . . , ı .. :üştür Buna nazarım peynırı 
uM:ıl me.rk~-erinıcfcrı iıstcnnen gorm • • l-

A ı 'U™i Eıt Jiyat• peraıtende dla'l'll 55 ur.u.a a 
mnlwnat :te . C> • u. h@dleri n~mız ie p cdı.)'!Or. 
hırı ticaret kaid~erı vıc . cd ·ı. Şunu bHha • tc'b3riiz ettirme· 

........ •ıı<!e tutUI. rak tayın ı . . . d . He. kımızın dig" er gozouw nıZJ rle9J e -erun. • 
rni~ti. . c:shitinden mom ckdiude olıduğu g~i bize 

O tar.ih
1
te'khi yvfıy:~ fi~t1ıırınm yardımcı olabilmesini tefVİk \': 

sonra cen ı a . temin edecek )'1lzılar .yazmagı 

b. d h art""a ına ınztmam B' d '--- tl ol ıraz a a ... • fi. unutmayınız. Q:. e c'~rlJo:C c • 
eden nakili.ye rrıü,, ·ül.at~~ e ~:İayı· duğu gibi halk peralkendeoi~e~ ta. 
yatlannrn paha ,legın. tkik rafınl&.n a.datıldığı vakit ~ıka~t 

. . ı veniden te ı \! _.ı. t sıle et ftyatıarırN .; Ü .._..01 ,ı. · · on ....,,. "1n poris merııtezıne gı -
ld 

r. .,..,.. ur. ıçın ,, ,_ ı ı.· l" 
z.an.ıreti hasıl o u. Y l mete üscn~r. Haıbu'!Cı po ıs ve 

tl ·1- kaeııp ar- ., • v - h .,_ b 
canh ha.,..,.,.n fiya anıc n_.ı.;,"'e merkezler:nde .aı,.gın u " . - f' tları mu· ııın.,, M 
daki perakende el ıya borsası kabil ~ayıetlerini dinl.erız. • ~m-
kayese vıe canlı hayvan ,_ • teketJte ihttkara meydan V~Ntlı>:e: 
r. , •Laz olunara~ ye d h k t dılmesrnı ıyadarı esas ıtotın bit cclk şekil c ane ·e e . 
niden fiyat kondu. Bilahare te9 daha ko1ayla tmnış oluruz. lht;. 

ı b f ' tlann k\lsaplan tat- '·aA r hep:~:7in mücadele edecegı 
o.~an _u . wa ~- ·adar dt5ik ,. .,.,_ lk rnın edemJY~Cc="- .. '"le k ve bir suiistima!dir. Bu işre h · ta 
fatklar arzettiği go~ ~ . de r.ıernuT. gibi kendi fıh~et ve a· 
Hayvan Borsası konuserınınlk lü1·a derecesini her an goaterme· 

rnu··ıa a· ası a11 ...... an. car'tile ha d·ın B 'b' . l'•rde hııllumızın ..... ·11. " lidir. u gı 1 1 
... • d l k 

iyi cinşt.en ve kola;y\ı:kıla et te .r: }"zınnfo 'e çok )"CrlO e O ne? 
tik edebilmesi için yıüz;de beşid a ;üşterek ga}"l'l'"tini. b~ekler:;-

ı Yüzde on nit!'.betinde zam yapı / Kontrol böyle umumı ır lka ı· 
Bu kararlara rağmen Borsa a~ yet alınca ihtikar n baınl kn ıına· 
canla haywn fiy~tl~nn'.~ :~r~n- dan ça'TÇ3buk ezilmiş o ur. 
dan y;üktıeldiği görulm~ş edebil· 
saplara. men~inıde tesır Afrikada ırtek iç.in altrkadarlaTın ve Borsa 
ko . ı·x.· . mütalaa& alınarak 

rnıscr ıı.ınını 'h edil 
etlere narh konulıması terci d.l· M"ı 1·1 Habeş . Vk•Jtarzeı· tnış Ve keyfiyet el a 'C e vb 
cııkten sonra karamana 70. dag ç 

7s. kıvırcık so kuruş o!11rak satı~ Ordusunun 
fiY<ltları tıeshit olunmuştur. 

Peynir Meselesi. o· Ven" Zaf rleri 
Aeynir meşelesine gelınce. k . 

fl\İs.}on birincirCJ?"in ayıntdıı pey· twn 19 (AA.) - Erıt· 
tıir istihsal merkezterındeki p~- •~ar b : lima1ll Massaoua 
n ki tcsbıt re nın aŞl'lca ··- .Jek' lta1· 

ır fıyatlannı ve sto arını . Lu hattı üzerJD<.1 1 

et.rnj,, h 11• ·r;,.aret Odaların· deınır)'O . 1 L'ıcren'd~i mu· 
d Y• ma a ı '"' k lesı o an " · an v .. .J"-l'"kferinden alınan yan 'a • ih • safhasmıı gır· 

e muaın u . 1 h d:>eJerın n a ı d'l 
1'11'Ufassal raporlar ~ malumat ın· a: .. ollduğu tahmin e ı • 
Cclen . bir __ ı,. toptancı· ınek uzere l rı· l r )ta~yanların 
I mış, ayınca ,...,_ . l 1 kt dir ng ı.z e • v v 

ar d~ıu.cnerek beyaz peyıııri s- mc' ~ . üdnfaa eınıege ug· 
tatibuı.cta t ta'll ku:k kur~<ıa sata. newnıdane . °:ehrc gtttı"çe yakia· 
tı;ı Ve er:ondeciler de kırka ra;:;ukıları bu " 
'ld • P . . SO k ..,.. mem. "'1>-orlar. l .. re ln-ıgırnız peynırı uru,..- .. . :ı; s an haber c.re go ' 1 so 
1'1UTıiyet1c vcr.iriz deınderi uzerı· . orı gS d hududunım 
ile b· . . . eynir:e top- gıhzler u an . K ren'in tah
~ ırınc• nevı beyaz P k fj. kil-0me1re ilerisin'de . e . d bu-
l' klrk, perakende 50 uruş . 75 kilometre şımalın e 
at 'konıd Mim' bir vaziyet o· mmen 

larak t t lb ı';' k" buzhaneler· lunuyorlıır. J arator Haile 
d a stan u a ı . k un Diğer taraftan mP 1 rden 
Is~ mevcut beyaz peynır. 5t<>.h~~ a• Selas.iye'nın vatanperve: e da 

an.bulun bütün meveım ı ıyv .. kk ord.usu Hnbeş15tan 
t.tna k. f' 1 ek k dar old'ugu mure . .ep ff 1'. t kazanmış· 
da a t ı~ ge ec a--~·ul fiyata yıeni hır muva .a ıye "!ünün 60 
ta'" n ~ı.mı~ı. Bu ıtır<""' 5tok tır. Habeşltler 1 ana go rbi· 
Pe~nı.cn piyasada :mevc~ . • kilom'Clre kadıır cen~b~ ga • 
lıı Ynırlcrin fiyatı daha y.uksek o . d bulunan Dangila yı ışgal et 
tıl rnınıtakalarda c.l altından akta. sı:ı:rdir. Bu şehir Mavinil'in yu· 
~ «lıakta o!duğu anla11Imış ve. b~- ~a;. klSJllmda bufoaırna'kt.a?ırik 
kıh!apanlar hak-kında da adlı V · Diğer Cephelerde Değııikl 
~ ta tevessül olunmuştur. e Yok • 
ttı\ı lllTalarda da pey:nir i tihsa~ , bire 19 (A.A.) - En!n· 
k :rıkcz.terinde de ımuhik ve tican Ka a ;c.dilmiıı ve büyıiik mık• 
~ lliQekre nazaren makul olaını· bara z ~ alırımıg.tır. ltaly~ann 
.:~ &cıbeple.rk fiyatlar yükse~ ta.rıdal es~bbai karakolu da ı~al 

ege b 1 Ş d "yle· Pıcco o 
l'tı~k . aş arnıştı. unu ıı so ,.:ıiJmi.ştfr. 

ıcap eder kr; bazı mıntaka· eo 

Türkiye Ve 

Bulgaristan 
(B~ı ı IRdde) = 

!erini .aydınlatmak için yeni 
bir çare aramıtlardır. Bu hu· 
susta baılayan müzakereler, 
kartıhklı bir itimat ve hu1~ı 
havası içinde cereyan ctmıt 
ve 17 ıubat 1941 deklaraa
yonu ile neticelcnnuıtir. • • 

Bulgar hükumeti şu cıheta 
tebarüz ettirmek ister ki bu 
&W'etJe elde edi1en m~ut ne
tice, Bulgar milletinde derin 
bir memnuniyet dogurmuı· 

tur. 
Türk • Bulgar deklıırııııyo-

nu muhtelif ve birbirine ıırt ' . tefsirlere mevzu tcfkil etmıı· 
tir. Bundan dolayı evvela şu 
ciheti tebarüz ettirmek lazım· 
dır ki bu, Bulgar hükumetinin 
mazide takip ettiği ve istik
bal için de derı>itı eyle-diği 
sulh siyasetinin yeni bir bür· 
hanıdır. Bu zihniyetle ve 
deklarasyonun birinci mad
desile mutabakat halinde 
Bulgar hükumeti bir kere da· 
ha beyan eder "i Bulgııriıtan 
her kim .oluna olsun kimseyi 

1 tehdit niyetinde değildir. Ve 
Bulgar ı;İyaaetiıUn Jeğİfmez 
esası her türlü tecavüz.den te
vakki eylemektedir. 

Şu ciheti mliphede etmek
le bahtiyarım ki Türk hüku
meti, Bulgar siya etini çok 
iyi anlamı§ ve bu wretle 
Bulgaristan mütekabil uo t
h.rk münasebetlerinin 61kbt· 
tırılmasına yardım edebilnıiı-
tir. 

Mebusan medisinin bu si-
yaseti tamamile tasvip ede
ceğine §Üphe yoktur. 

BaıvekiJ profesör Filorun 
bu beyanatı tiddetli ıalkıılarla 
kartılanmııtır. 

Ankara, ıo (A. .) - Türk • 
Bulgar bcyıınnıını inin imzası 

miınaschcti) le Bulgar h rl<'IJ c 
na7.Jrı D. l'opof ile llarld)C 
Vekntnıiz Şükrü :snrııcoğlu ara· 
ında a~tıdnkl teıs-rıın r taatl 
olumnuştur: 

.t~scl.ım; ~ükril Sarnco~lu 
lluldyc \' cklll 

Ankara 
«Dugünkıi hcJ onıınmcnln im· 

7.B"' nıUnosebctlJ le dostane ~~ 

&amlmi görüş tauttıerlnden on
ra clde edilen bu çok m ut ne· 
tice hakkında Bulgar hUkCtın • 
Unln 'c lw.ıılm d"rln mernnunl· 
;>etlcrlmlzi 7.atı dllolz. Uade~c 

mlisarııat f'J1crinı. 
cBu beyannanıenln, kom u \ e 

dost iki mcnılekctlmtzln menfa· 
atlerlne olduğu kadar ulh d \B· 

mn d biz.met edeceğine ka.

nll.m.» 

Eksclflns B. Popof 
Harklye :Nazırı 

..,oryo 
«Türk • Dnlgıır beJ nnameı;l

nln ımuısı mUnasebet1yle gön· 
dcrmrk ıntrundıı bulunduğunuz 
e\ imli telgraftan dolayı :r.au 

{ilinize amlml)etle teı:ekkür 

ederim. 
c:lkl Jtllkftmetlmlz IU'1L'Unda 

<"e.ttyan eden ilim tlı \ e ı;nml· 
mt görü tnatl ı. iki komşu dost 
hUkOmetlmlı.ln otcdcnh<'rl ınUna· 

betlerine h!lklın ol n \ C ID('.Jl• 

faaUedne biz.met eden karşılıklı 
aıılayı zthnlJt'tinl bir kere d:ı· 
ha iııbat ctınt tir. 

«İşte bu k naatlcdlr ki, diin 
ehle edilen mesut netlcalen ılu· 

IB.P Türk hiikfimetlnln n' henlm 
hl>1scttlğimiı. d rln meınnunlyeU 
zatı alinize ifade etmek lst~rlm.» 

nracoğlu 

\,, I 
Almanya ve İtalya 

Aleyhine Tezahürler 
cAlmanyB ve ltnlya n1eyhlne teza

hürler yalnız Ayan meclisinde değil, 
muhtelif yerlerde mitingler yapılarak 

gôsterllmlştlr. 

Bunlardan biri Amcrlkadakl ltal· 
yanlar tarafından tertip edilmiştir. 
Bunlar, Faq!zml y.ıkmnk ve 1 taJynn 
millctıni esaretten kurtormak için 
lngiltcre ve Amerlkadan )"ardun Is· 

teınişlerdır. 

- Radyo Gazetesi -

Yardım Projesi 
cAyan meclisinde, yardım lflyfha· 

sının mUzakerelerı, Mlhvercller aley
hine blr teznhllr şeklini almıştır. 
Bu mUzakerclerde Almanya aleyhine 

0 
derece şlddeUl bir lisan kullanıl· 

mıştJr ki Alman gazeteleri bunlara 
cevap vermek mecburiyetinde kal· 
mış!ardır. Alman gazetelerinde, ~ki 
yazııann UslQbu 1,1tmdi yoktur. Bl· 
naenaleyh, tehditlerin, mc;)'dan oku· 
ına politikasının Amertkada yUrUml· 
yeceğini .Almanların anladıklarına 

hUkmOlunabllir. 

• - Radyo Gazetesi-

VATAN s 

( TEIL.G ArF20 TEL l 
Türk - Bulgar Amerikada Almanya 
Beyannamesi- 0 r d U 

nin Yeni Akisleri 1000000 

Koordinasyon 

Heyetinin Yeni 

Bir Karan 
350 Denizaltıyle 

Taarruza 
Geçecekmiş 

Beyannamenin 
Balkanlarda Sulhu 
Temin Ettiği Müt 

tefikan Kabul 
Ediliyor 

Oldu 
Vilki'e Partisi 
Tarafından İhanetle 
İt/zam Ediliyor 

1939 Senesindeki 
kira Mukavelelerinin 

Maddi Hükümleri 
Arttırılamıyacak 

Ankara, 19 (Tcle!onla) Koor· 

Londrn, 19 (A.A.) - Tıme-. 
gazctesının A•man hudu'dundııki 
muhabiri d yor ki: 

Sofyo, 19 (A.A.) - Rcuter 
ajansı bi}<fojyor: 

1kı memleket arasındaki yirmi 
senelik dostluğu temhir eden son 
Türk • Bulgar nlaRması Sofyadıı. 
wııumi btr mcmmın&yet uyandır· 
ını ır. 

Amerikan Ordusu Bir Milyon 
Baliğ Oluyor 

Vaşıngton. 19 (AA.) - Har 
biye Nezareti ıarnfınd n !'esmen 
bildirildiğine göre 15 gün sonra 
Arııeriknn ordusunun kuvvetı bir 
mıı}'"<>n kişiye bal;ğ olaea'kıtır. 

dlnasyon heyeti kira işleri hak· 
kında aşağıdnld kararı almıştır. Bu 
karnr Vekiller Heyetinin tasvibine 
nrzedillr t>dilml'l~ derhal tatbık nıev· 
kilne l<'onacnktır. 

Askeri Alman m hH:.!~rinde 
beyan olunduğun gore, Alm n· 
ya v kıt kaz:anma için evvdiı 
Barkanlar<k hnre4.cte gıeçmeği ve l 
nmııruıız deniuıitı harlıinm neti· 
celerinı tetkfk c1!mcğı teToth eyle• 
ıncktldu. Alman~a bu denizaltı 
harbinde 300 ıiı 350 uçiik de
nızııltı g,cmiın kuU.ınncağa !ben • 
~iyor. lugiltere.nın · ilam · e bu 
denız ltı h r.binin octiodcri anla-

Resmi Bulgar mahfilleri bu 
aın1a ;nanın Bulgıu: hükumetinin 
Avrupa hıırbi dışında ka 'makıtan 
ib:tr t olan SJ)'aset'nı t.eyrt etm•6 
olma.sın.dan dola) ı büyük bır ae· 
vınç izh r etmc:!ktcdır. 

C zetelor, geç.en harple kdet. 
trldcri jttıfak'ta®cri ·ı ür'kiye ile 
Bulgar' tan ar.asında dauna d08· 
tane münasebetJ.er mevcut bu· 
lunduğunu ka) detmekte "e Tür
kiyenin daha o tarıntc Bu gorlc1-
rın garbi Trak:)a üzer'nddd hak· 
tarını tanıdığını hatırlattmaktadır· 
lar. 

Gaz.eteler bundan başkn Bul-
garistanın Tül1kiyeye, 19 19 da 

I Yunnnistaııa kaıvı yaptığı hnıpte 
müzaheret ett!ğmi hatırlatmakta 
ohluklan gibi Boğazların vazcye
tini teSbıt eden MonlTC\IX konfe· 
rn11sında da Tiiıkiyeyi iitızam et· 
tiğrni yazmaktadır ar. 

lAro gazetesi anla mayı tarıhi 
bir \!CS ·a olarak t V6if etmekte 
'-'C 19 2 5 sonesinde Türk • Bulgar 
J.oSthik m ~uıın imzası sırıunn· 

dn Atatürıkün söylem:ş olduğu su 
sö:deri zikreyleımekıtedır: 

•Bu garist nın düşmanları Tür
kiyıenin de dü man and~r.> 

Zora gazetesi de şöyle deme:k. 
edır: 
Anln;man.ın doğrudan cloğru· 

)a hııııplc veya harbin tcvctıstiü 
ile hiç bir alakası yoktur, f kat 
&~kanlarrn ocnu'bu ~aılkisinde 
suılıu temin edccekt;r. A manya· 
rnn d Sovycl cı mrı· ~ ·nın de ar
zusu budur. Türkiyen n endişc•İ 
ise Bulgnnstanm, tahrLK cdıJme
<kn Tü11kiycnin muttdı !erinden 
herhangi birine tec \üz ctmeme-

l 
sindcn ıbnrctıtir. 

lngifü dçi inin pazaı1cşi günü 
y ptığı ve İn.gıltc.rcnin sad;eee 
Bulga.ristanın brtarafüğmn ve is· 

' t • nane hümı.et edı h1esini iste· 
diğme dair bu un n bcyancıtı 
Bulgar g zetder tarafından he· 
nüz n'C • cdı:mernİ';'tir. 

Yugoı; av Mahfıllcri, Anlnı
mayı T avip etm kle Ber bcr 

Tefsirden Çekiniyor 
Belgrat, 19 (A.A.) - Reutcr: 

B ıgratınid resmi m MıUer Turk
Bulpr anlcşmasmı ta :nam ile tıı • 
vip etmdte ve bilha sn Balk n· 
larda sulhun vıkn;>esuc Baı ·an 
miı.ac.tlai ar ında işbirliği yapıl· 
masım istihdaf etmekte olmasın· 
dan dolayı mc:mmınay.et izhar et· 
mdktcdirtıer. 

Yugoslav mahfilleri bu nn1aş
m nın diplomat'k esası haıkkmda 
miııta ~a erdederek tdeirl'crdc 
bıılunmdctan içtin p etme""ıtcdir. 

Ayni mahfıher mıczkur anfos
manın akdinde Sovycller BiTlıği· 
nin ıb~ük resuıi olduğu kana ıtın. 
d.eıdir. Fılha'kıka BcitJraıta hakim 
ol n fikre göre So~dlain haricı 
polit& sı B ıınlarda auıhun mu. 
h faza mı i ~ıhdof citm&tcdir. Bu 
itibarla nnlaşmııdakı mu'kaddew 
menin Thrıki)e ile lngilıere ııra· 
sındnki pakta hıı1d vermediği te 
bn.rüz ettirilmektedir. 

Yugoslav miişa.hr :er, bu anlaş
manın Hitler"e temin edeceği ye· 
ganıc fay-danın - e''Cr AtmMya 
hakikaten Bulgari tenı • n.le hıı· 
z5rlanıyorsa· Tırakyadıı!k.i 600,000 
kişilik 1lü~ ordusu mevcudunun 
tenzilinden ibarcıt ofuoağı hinin· 
dedhıler. .. 

Ankarıa Radyo gaz.cı~tii dün 

a. m bu rn:evzu .etrafında §U 

hııberi v~rıniş\ir: 
« Tülk - Bulgar boyannamcsi, 

diınya ~ad>uatıru, radyolarını 
meşgul eden baslıc~ aıyasi m~'\'.ZU 
olmakta devam cdıyor. 

«Muharip devıletl-er bundan 
kendi hisselerine lbir muvaffaki· 
yet çıkannoktad'ırlaı. Almanlar, 

B. Ruz.vdt, yakında bir milli 
müdafaa pl:mı ne!lredileceğini bil 
dirmı tir. Bu pliınla ilf\hlaruna 
yıırıııındn her Amer.iknhnın yeri 
taym cd miş olacaktır. 
Willkie Partiye İhanetle İtham 

Edildi 
Vaşıngt:on, 19 (A.A.) - Ha

vas: B. Wık ie, Senatoda üç cüm 
hurıyetçi aznmn sıd'deth hücumu 
na uğramı .. tır. Bu üç senatör B~ 
Wıllk.le'yi partiye ihanet c.tmeklc 
ıdınm oylcımi lerdır. 
Amerikanın Müdafaa Sevkiyatç111 

Vıışing'lon. 19 (AA.) - Ha
vnıı: B. Huzvclt tarafından cmü
d • .fıın SC\ kiy tçısı> tayin edıleıı 
B. Hnrriman lngiltereye scvkedı· 
len harp malzemesinin teslimini 
te.$kılil.tlnndırmnk ve tacil ettir· 
m~ üzere 15 güne kadar lngılte
reye harıeket cdeccıktir. 
Laguardin. Nevyork Belediye 

Reisliğinden Çekiliyor 
Ncvyork, 19 (A.A.) - B. 

Lnguıırdıa yaknıdn 'evyork be· 
le<ljye riya etin'Cten çekıleocktir. 
Şeh~ y ptığı :hi.zmetlerıden dolayı 
kendisine 12 :martta belediye 
meclbıi tarafından beledi}'lC ma· 
dalyası verileceği söylendiği za
mnn B. Lagımrdia bundan çok 
müteha is olduğunu söylemi ve 

1941 sen~inin Ne~ortk beledi
J e•i riyasetinde geçireceği son c. 
ne olacıığmı j &ve etmıştır. 

Harp Beklerken 

1 - 1030 takv.ım senesine alt, no· 
tcrllkçe mukayyet her nevi kira 
mukavelesindeki kim nrttnılnmnı: 

2 - Böyle bir mukav~ıe yoksa ki· 
rnıar nynl çatı altında teşkilAt ve 
saire 1,1arUarı itibarile ynl olan daı. 
relerin kirasından fıızla 0 maz. Me· 
seli bir apartmıanın iki dairesinin 
noterlikçe mukayyet kira mukavele
si ~oksn ııynl apartımazıın onn ben· 
zlyen bir dairesinin kirası esas tutu· 
lncaklır. 

3 - Eğer böyle daireler de bulun
mazsa bınn vergi 1 kanun hUkllmlcrl
nc göre 11130 takvim enesınde veyn 
dnhn sonrn lakdır olun n gayrı san 
lraUar lurn b<dell ol ıak krıbul cdı
lır 

4 - Y~nlclen inşa olunan veyn ta· 
dil edilen ga)TI menkuller için bina 
vergisi kanununa göre ladıllı.t ko
mlsyonlannca wkdır olunan gayri 
san lr tlnr kira olarak kabul edlllr. 

l<arıı ı nanıl'nln diğ r mnddel<lı I ki
ra işlerine alt örflerin tayininde ' 'e 
teııbit olunnn klralanı itirazlara mU
tc:ılllkllr. Bu kararnameden sonra 
klrncı ve ev sahibi mUnas"bctlcrl 
d ıha alim bir şeklide inkişaf ede
ceğı tahmin edllmektcdır. 

tak' iye etmek Uzerc yola çıkmışlar
dır 

Sing pura Avustralyalılar mı 
Sevkcdildi? 

Şanghay, 19 (A.A.) D . N. JJ. : 
Slng puı·'ıı binlerce A\'UStralyalı na
ker gelmektedir. Şimdiye kııchr bu 
derece mllhlm ask!!ıl bir kuvvet Stn· 
gapur'ıı. aslo. gclmcmlştl. Bu kıtıılnr 
Malakıı yarım adasındaki lngılız 

garnizonlarını takvıyc etmcktcdır. 

\"atan - Bu lı b rl Alman kay-
(Bn~ı J incide) = n klan vrmıektedlr. 

resmi bfr nı hlyC"t alması, halen bu Urak Şarkta Vaziyet Nedir? 
tekllfc, tAll bir memurun ileri sur- «Bnlkanlardnkl vaziyet sUkQnet 
dUğti bir teklıfe aUolunacak eh m- kesbcderkoo Uzak ş rkta gcrglnlık 
mlyctten çok bııka bir ehemmiyet artmıştır. Bugün \•erilen habrrlerc 
\'ermektedir. B. lşlylnJn Almanyıı. \'e g!!ro Slngapur'a ve Ii'.ormoz'a kUlll· 
ltnlya ile bu husuta tııtıı;ıarc yapılma· veuı Avustralyalı kıtnlar çık rılnıış· 
dığını bilhassa tasrih etmesine rağ- tır. lngııtcrenln Uznk Şnrkta tcdbır
men, bu teklif, bu suretle Almanya l lcr aldığı bllcllrllıyor. 1<.:vvelkl gtln 
ve ltalya ile muahedclcıle münase- d , Singapıır sularına mayn dökUl
bct halinde bulunan bir hUkümct rcl- dUğll haber veriliyordu. Hu sulara 
1 tarafından yapılmış ciddi bir son- mayin d!!kUlmesı, Japonyanın ablo· 

d:ıj m hlyetlnl iktisap etm ktedlr. kıuıı demektir. Slngnpur en tnUhlm 
Öğrrnlldlğlnc gorr, bu Jıı.pon me- bır tkarel yolu Uzerlnde bulunduğu 

ı;ajı, M.lA lnglllz hUkOmctı tıırnfın· cihetle rn çok !Akadnı olan de\ ı t
d n tetkik olunmaktadır. B. Mat· lcrden biri Japonyadır. Buraya 
suoknnın mesajı, bittabi muharriri· k rlerın gclmecıl artık bırblrinc söz 
nln otoritesine llly.ık bir ehemmiyet- atmaktan :tılllyat geçm k zamanı 

le tetkik edilecektir. Fakat, tnglllz gcldlğınl blld ıd ı ııkat bu b • 
siyasetinin umumi \ c değişmez pren· b r h nll.t t ;)'yllt ettıl<'m t r. nır 

slplerlnde bir değl~lkllk vukuıı geU- taraftan J pon gazeteleri tehdıt-

rllmesi muhtemel değlldlr. !er savururke:t dığ r tnrafwn 
Jf politik cıları dıı. Jnponyanın arzusu-

Toklo, 19 (A.A.) - Japon hnrıcl- nun ıu!huıı muhafazası olduğu 

ye nazırı B. Matsuokn, dün, mcbusan hatttı Japonynnın, sulhun lndesı 1~~ 
meclisi bUtçe cncUmcnlndc yaptığı tavassuta hazır bulunduğunu söylU
boyıınnttıı, Jnponlan mUtlehlt bir yor. Uu sözler, lngllterede ha)TeUc 
cc.-phc teşkiline ve şarki Asyadu mUş· kar1,1ılannıı.ştır. Japonynnın, Çlnlc 
ternk bir rerah sııhıısı kurmıya ez- olan kendi harbi sulhle hnllcdl· 
m tmlş olduklarını g!!stermlye davet lemcdlği halde bn~knları arasınd 
etmiş ve demiştir ki: nasıl tavassut edeceği dUşllnWUyor. 

Sıyaıet hiç şüphe yok ki bir kuv- Amerika harlcıye nezareti mUstc-
vettlr. Fııkat bUyUk bir kudrete ıs- 9nrı Snmmer Vels, bu sözlere ce\' p 
Unat etmlyen siyaset hiçbir şey olarak .şöyle deınlştır: 
yapamaz. cA'Jne.rlka hllkOm ti SÖZiere değil 

B. Matsuoka, Japonyada Uı:ıu 1'fllyatn eh mmıy t verir ... > ' 

ı:Jmcıyn k dar t.ehir °'11.mac 
tır. Sovyetj.cr Birl'w•İınn Alın n
y:ıya, ıs'tedıği gıb, harc!kct etmek 
hususunda Sovıyctlcr Bulı&indt:n 
temın t aldığını · yiıy.erck tda
hur edi)"Or. Alm ll'Y nın s •t-ı al· 
tmda d ruz m· yon ııkeri bulun
duğu \ e hıırp cndumüımc:lcn da· 
ha mtlyon rca a~cr n bileceği 
ıöy len ılm c:'k1tcd ir. 

Arnavutlukta 
(Bn.-:ı 1 incide) + 

nr mukavenıctlnl' raJl'men devnııı et· 
mektcdlr. Muhtcllf noktalard bUtUr 
ltalyan mukabil hDcumlan tarde
dllmı,ur. ltnlyanlar her gün yeni 
müstahkem meVT:1!er tcrketmeklc vo 
ttıılyan ibaşkumandanlığl elindeki 
bUtUn tak\ iye kıtalarını ccphe)e 
acvkcdcrek vaz;iycU kurtamııya ' 
mukabil hUeumlnr gcçmlyc çalı -
maktadır. Bu arııda Yunan ordusu· 
nun luırck tı, karnrlafUnlmış olan 
pl!nlar dahilinde ınktşaf ctmektcdıı. 

Klısura • Tepedclcn mıntaknsın
d Yunanlılar, 11 lncl İtalyan ordu· 
sunu hırp laınıyn devam ediyorlar. 
Bu İtalyan ordusu çok ağır za)1at 
bah ına Umltsl:t• c lıir mukavemet 
göstermektedir. DUnkU gUn en şld· 
delll muharebeler işte bu ıruntakada 
olmuştur. 

Pogrndct'ln .şlmallnde cephenin 
ıınğ cenah mUntehıuıındn ltal)anlar 
Yunanlıların ,ıddeUI hücumlarını 

muvakkaten durdurmu lardır. 
Skumbi vnd~lnde Yuııaıılılar İtal

yan mt>vz\lcrlne karşı yeni taarruz
lanı ı:-trl~ı !erdir. 

Oe\•eıı • Mo kopolla mıntak ın 

d:ı. Yunan kıtanlı bUtUn hııvallye 

htıkimdlr ve İlalyanları nğtr zayiata 
uğ'ra tarak tlerlcmektcdır. 

DUn tayyare faalıyctl, havnnın fe
nalığı dolayı ile mahdut olmuştur. 

Yu n R mi Tebliği 
Atin , lD (A.A ) Yunan ordu· 

!arı ba.şkunınndıııılığı taı"n!ındnıı dU 
kşnm ncşrcdılen llCi numaralı r 

mı tebliğ: 

Roma, 19 (AA ) İt )an 
lan umumi k ınrg hının Z 7 
ıalı t bllğt: 

Yun n cephesinde dU m mn l ı 
el ordu mı!'ltnkasındakl t:ıa.rnızu 
netice vermedım dev m etml tir 
tııatımız dUşmnno. birkaç ltere t 
arruz ederek malı us zayi t vcrct 
mışlcrdlr. 

Şimali Afrlkadn dllşm ı C 
bub'a yeniden ynpltğı ddetu bır t; 
nrruz seri pU kUrt1llmllşutr. Ku!r 
da mevı:llerlmlze yaklaşmıy teş 

bUs eden dUşmanın maklnclı 'il 

iti mu lr surette bomhard 
edilmiştir. 

Almanlar Yunanistanla İtalyanın 
Arasını Bulmağa Çalı ıyorlar 

pakta muarız olanları ve Jnponynnın MUsteşnr, Mlhv rcl!rrfn bir taraf· 
mllştcrek bir refah sahası tcşkıl nz· tnn sulhten bahsederken dığer taraf
mini L'ltihCnf ederek bunun blr blöf tan tceavUze hazırlıuıdıklarmı ima 
olduğunu -.:c bu baptaki beyanaltna ctrncklcdlr. 
.Amerika tarafından azimli bir hııtlt 
harckcUe müessir bir tarzda cevap 
v r[leblleceğinl söy!lyenlerl tenkit et. 
mlş, Japonyanın Çin harbi yüz;Undcn 
bitkin bir vaziyete geldiği lddlaları
nı reddetmiş ve fUnu llAve etmiştir: 

- Radyo C:ıızetesl -

Franıız • Siam Sulh Müzakereleri 
Durdu 

Londra, 19 (A.A.) - Nt' 
Oıronicle gn2!el'e.8İ muhebırir: 

Japon milletinin lrad~I olduğu si· 
bl harice aksettlrllmelldlr. Aksi tak
dirde azimli blr siyaset takip etmek· 

Sofynd n bf!.dirdiğin'C gön: A • 
mon mutnıvnsrutfon İtnlya i1lıe 't • 
nanİştan arıısıncln eüra:tle &ı. 
n'kdcdi!lmıesi için müzakcrt:k 
buluınmıı~tadıl'lnr. 

Bu gn~. lll{lilteroenin Yun 
nistanm i odiği 'her ti.ı°'riu yard m 
da b-ufonacağını ilavre etmdctcd 

lığlmc lmkfın yoktur. 

lnıiliz Filoıu ... 

Salgon, 19 (A.A.) - Solfl.hlyctll 
mah!lllerde • beyan edildiğine göre 
Toklo'da cereyan etmekte olan J.'rnn~ 
ruz; • Slam sulh müzakereleri, mUta
rekc hükümlcrlnl çlğnlyerek l}lmııll 
Laos mıntakasına giren bin kad r 
Slam'lının mezkQr mıntakadan çekU· ============= 
m sine ınttzarcn tntıı cdumışur. Amerika Bilf il 

Bangkok, 19 (A.A.) - Slam hü· 
kOm ti bir tebliğ neşrederek Slam 
karasulan d:ıhlllnde Songla açıkla· 

rında lnglllz harp gemilerinin dolaş
tığın ve Slnm hududuna 1nglllz as
keri yı,:ı-ıldığma dair çıkan şayiaları 
kati bir lisanla tekzip etmiştir. 

Tl'bllğde cenubi Slam 'llAyctıerı 
ahalisini tel fn dUşUrcn bu haberler 
hakkında talıklknt: yapılmaltta oldu
ğu tııldlnlmcktcdlr. 

Japonya Donanması ••• 

Amerika ve U:uık Şark Gersinliii H d" 
Val}lngton, 19 (A.A) - HarlcJy; arpte 1r 

nezareti ~rktırundnn bazıları hususi Mebusan mecll 1 maliye encUm8" 
ml.lkAlc.-nıele.r esnasında, Uzak Şıırk- nlndc ~ynnnttn bulunan ttcarct na 
l.nkl gerginliğin J pon hariciye n za. zırı B. Jones l}lınları aöylemişUr: 
retl aözcUsll B. İl}lyl'nln yaptığı be- «Biz harb girmiş snyılnblllrız Vl 

yıınatton sonrn bırıız hnr!flcmlş ol- buna hazırlanm lıyız. V zlyet böyle 
dutunu söylcnıı~ıcrdir. olunca çok para sarfetmek lcııp 

Bununla bcrabel' istikbal vazlh eder.> 
d ğll. 

bcynnn&menin lngi~~~ . ~11.~·ıı~~tine 
bir darbe tc~kıl. c~ıg~ı _soyluyor· 
~ar. Daiına Bcrlın.n goz1le görıen, 
Bcrlinin ağzile konuŞt\n Roma da, 
beyannarn-eYj 11y•11 surette gör· 
mcktcdir. Japonya d • d 'ğer or· 
tak.lar gıbt. I~ ·~erenin m ığhlbi
):etıni sezmektedtr. 

Salgon, ıo (A.A.) .- Formoz oda. 
emda bUhınan Japon donanmasına 

ıınen up bazı büyUk gemli r Slam 
körfezinin g rp kısmındaki filo~ u 

Vn.şlgton'un ynı ı rt>smı mahfille· 
rinde B. 1şlyl'nln dlin yaptığı beya· 
nat yalnız; Japon hariciye .nezareti· 
nln değil ayni zamanda Japon ordu 
v donanmasının fikirlerini de iz.har 
cd r mahiyette tel kkl cd lml'ktedır. 

B. Jon°rs, encUmen ktı.tıblnden bu 
sözlerin ımbıttıın çıkarılmBSını ıste 
mlf, Cakat gazetelerden böyle bh 
talepte l>ulunmamışllr. Bütün Ame· 
rlka gRZ leleri b yanalı nynen yaz 
mı91ardır. 

- R dyo Caz te~l 



8 ----------------------·-----------VATAN 
BATTAL GAZiNiN MEMLEKETiNDEN: Zabcta Haberleri: 

Anadolunun Göb eğin de 
imara Çok Müsait 

Tarlabaşmda Bir 
Cinayet 

Yemyeşil Malatya 
Yeni-şehirde oturan :Mustafa. is· 

mlnde bir genç Tartabaşından geç· 
mekte iken evvelce tanıdığı Katina· 
ya raııtla:mış ve demal bıçağını çe· 

Yol arkadaşım Malıı.tyanın d'eğil, .sayfiye halinde kurulmuş, kerek Katmayı bacağından yarala· 
yerlisi idi. Ben Malatya dedikçe: bir asırlık yavaş bir inkitıefla ııeh- mıştır. 

- Yanlış, Meletye olacak ••• re çevrilmiştir. Bunun için çok Kadının bağırması üzerine etraf· 
Diye tashih ediyordu. Hakkı dağınıktır, çok yer tutuyor. Bir- tan yetışenler arasında Yakup Yıl· 

da vardı. Burada cenup batısın· birinden" 7, 8 kilometre . uwta t maz, Mustafayı yakalıyarak eti-nde· 
dan şimale doğru akan Melet de· mahalleleri vardn•. ki bıçağı almak ıstemtştlr. 
resi var. Ad oradan geliyor. Şehrin biı. tmar planı yok de- Araya başka birtsinin gırmesinc 

Yolda metruk ıbir şeıhir gör· ğil •.• Fakat yapı ve yoltar kanu- 1 kızan Mustafamn arkadaşı kahveci 
dük. Kendimi rüyada tıandım. 1 nunun n~rinden evvel hazırlanan Fryzl tabancasım çekerek Yakubu 
için.dekiler tarafından terk edil- bir haritaya göre yapıldığı içın 'ı yıı.ralamıştır. Yaralı Katına ile Ya· 
miş koca bir mamure .•• Her tara_ tatbikatında yanlışlıklar olmuş, kup Beyoğlu hastahanesine kaldırıl· 
fmın adım adım çöktüğü, zama· halk §ikayct etmiş. Bunun için : mış, kaçan Mustafa ile kahveci Fey· 
nın hoyrat ellerine müdafaasızca 1 /500, 1/ I000 ve 1 / 2000 mik· ' zi yakalanarak Müddeiumumiliğe 
teslim edildiği belli... yasında olan bu haritaların yeni- , verllmıştlr. 

Arkadaşım anlattı: ' ~en çiziJ.ım~sine teşebbüs edılnuş- 1 * üskUdarda Knişçi sokağında 
- Burası eski Mclecye ••• Bir tır. 10 numaralı evde oturan Nazire is· 

vakitler 32 mahallesi, 5265 ka- Malat)"&da §imdiden bazı imar mlndı> ihtiyar bir kadın odasında 

dar .kargir ve bahçeli evi, sebil- eserleri göze çarpıyor: Şimendi- ı yanmakta olan mangalın üzerine 
leri. hanları, hamamları, imaret- fer istasyonu şehre beş kilomet· düşerek muhtelif yerlerin9en yan· 
leri, her biri ıbiner kişi alacak mi· re uzaktadır. İstasyonu şehrin gö. mıştır. Nnzirf' Haydarpaşa Nümune 
safirhancleri ve Selçuklular za- beğine yerleştirmek için yirmi 1 hastahanesine kaldırılarak tedavi al· 
manında mimar Hüsrev tarafın- dört metre genişliğinde mük.em· 1 tına alınmıştır. 
dan yapılan Ulucami adında san- mel bir bulvar yapılmıştır. Yalnız * Şoför Atılın idaresindeki taksi 
at bakımından kıymetli bir ca- bulvar eski hüku!!let konağının otomobili Beyoğlunda HrHıtaki Is· 
.mii varmış. Altı buçuk asır evvel yanına kadar geliyor. llerisi de .nde bl 

1 
k ht U 

kalesi Danişmendler tarafından ' §C°hrin şerefli yerleri olmakla be- mı 1 d r ne 
1
çarpatra Ymu 

1 
eBı ye~· 

ı~ 26 ••k kı· ·· d be 1 b r k k d '• ı Pl"Jn en yari! amtŞ lr. ara I eyo6 • 
yapımuş. arşın y.u se ıgın e, ra r yo , u vara pe ay ırı u- 1 h tah . k ld 1 k ted i 
5200 h · d b. L 1 _ı. k·l.J d d"" 1. u as nnesıne a ırı ara nv 

ımetre mu ~tın e ır :11.a e... ~ec~ §C ı ue ar ve onemeç ı- it 
1 

hAd 'sed k 
Sürgün, M~rik, Pazar ve Alaca dir. Mala~a belediyesi gayrete 8 ıkna. at_ınmış, t·· 

1 kenl sonra.k Aaçd· 
dl ıcl •• k ı:-_ı_· 1 k L.. b . k .. ma ıs ıyen şo or ya a anara • a ı ort apısı var.mı§. ~ı za· ge ere vunu ır aç yuz metre 

1
• .

1 
• t" 

d L b. · . b'L El' w l .. . d k . ıyeye verı mış ır. man a rneş'nur ır sanoyı mer- uzate ıı.=ıe azıg yo u uzerın e ı ı .. . . 
kezi imiş. Bir aralık buradan Mı· sinemaya kader vamıış olur ve * Şofor Ömer Açılın ıdaresınde· 
sıra on beş bin sııınat ustası götü- şehrin göbeği şereflenir. k i 3105 numaralı otobU.s Sultanalı· 

·1 ·· ..ı k :ı. d (V ) d mettrn geçerken Nifantaşında Ak· 
ru ~UŞ·:·. . . "' i incİll.anun a atan a kirman sokağında 10 numaralı evde 

~ımdik Mektye ~e eskı za· Malatyaya dair ç.nan ilk 'başlan- , oturan Mustafa ifımlnde birine çar
manların sayfiyesi imiş. Yaz me~· gıç yazımdan sonra bu röportaj parak muhtelif yerlerinden yarala· 
siminde bütün halk buraya gelır, 
şehir lamal"!]_ile ~lırmış. Yal
nız yabancılar, tüccar ve bekçtler 

serisini geciktirdim. Bundan 90nra 

araya çok faaıla vermeden Malat

yada gördüklerimi ve buldukla-

mıştır. * Eyüp otobUs şoförlerinden Yu· 
sur Eytipte lAstiklerl şışlrirken fırlı· 

kalımıı§. 
Şehir halkı emniyet meselesin- rımı anlatmağa devam edecei~· yan jant başına isabet ederek yara· 

de çok titiz adaımlarmış. O za- lanmıştır. 
manlar haydutluk eksik olmadığı ----oo---
için her ~am yatsı zamanı da- K.sab a ve Köylerdeki Ölçüler Dünkü ihracat 
v.ul çalar, ondan sonra kale kapı· Kontrol Edilecek Dün yabancı memleketlere 

S 1 7 bin liralık ihracat yapılmış
tır. Bu arada İngilıtereye 31 S bin 
liralık tÜlt.Ün ve Romanyaya ba· 
lık. limon. Almanya.ya zcytinya· 
ğı, anason. ltalyaya, Fili&tine erik 
pestili, İsveçe yaş deri gönderil· 
miştir. 

lan kapanırmış. DevTiyeler gezer, Berediye teşkilfltı olmıyan kasaba 
şiieh:li &dam görürlenıe sorusuz, ve k~lerde ölçU ve ayar aletlerinin 
au.~lsız asaılermtş. Burası m~~r sıkı bir surette kontrol edilmesi için 
Turk kahramanı Battalgazının Dahiliye VekAletinden bir tamim 
doğduğu yer ••• Onun ruhu o~ta· 

1 
gönderılmi.ş bu husustaki emir nıti

lığa hakim ıkalmış. Meletyelıler 1 messtllikler;e jandarmalara btldiril· 
kendilerini tecavüzden korumağa mıştir. 
daima muvaffak olmu~lar. 

- Peoki, bu kadar mamur bit 
yeri neden terkctmişler? $EldR TİYATROSU TEMStı..ı.ERI 

'ISP~~L.'lfOA 

9&A H &1 8M • 
BU AKŞAM 
Mat 20..30 da 

dŞALELEB 

İSTiKLAL CADDESlNDB 
KOMJJ: D t & 18 H J 

BU AXŞAK 

Saat . ... da 

IWULm ODAıLAJI 

- Onu da a.nlatacağım: 1255 
tarihin.de (takriben 1838) aayfi· 
yeden dönen halk bir de babmı· 
lar ki Hafız Pa nın ordusu şehri 
ha tanbaşa tşgal etmi,. Bu ordu 
Niziptep geliyoI11T1uş. Haydi geı;is1 Her gUıı g~e çocuk :o msılleri ~ büet Yc-'"lr. 
geriye sayfiyelerine dönmüşler ve Be,azıt, IA!eli, Aksaray, Şehremini ve Topkaprya otobüs temin olundu. 

bahçeli evde k• l~ıpışlar. Üzerin
den bir daha yaz mevsimi geçin· 
ce yerl~rine alışmışlar ve eski Ma. 
latyaya dönmemişler. Bütün bir 
şehir bakımsız ve sahipsiz kalını~. 
Canı isteyen yerleşmiş. Bir vakit· 
ki 5265 eve karşı 'bilir misiniz, 
eski Malatyanın bugün kaç meı· 
kfın evi vardır? Yalnız 528 ..• Bu 
meşhur ve tarihi şehir bugün 
339 1 nüfuslu bir köydür. 

Etrafa baktmı, yer yer hara· 

beler, enkaz arasıpda bostanlar 

ve tarlalar •.• İnşanın düşkünü gi· 
bi şehrin düşkünü de iru;ana hü· 
zün veriyor. 

Bugünkü Malatya yalnız dokuı; 
kilometre uzaktadır. Etrafında 
1800 metre yüksekliğinde Bey• 
dağları ve Karadağ var. Şehir 
bunların arasındaki geni§ bir çö
küntüde kurulmuştur, fakat cenup 
batısı tanfındaki .2,_Vaya hakim 
bir noktadadır. Sırtını adeta Bey-
dağlarına da.yamış gibidir. Dağ· 
lar.dan 'bol su golir, ortalığı sular. 
Bunun için bol meyva ve mahsul 
yet~irir. 

Mala-tıya eskidenheri mühim 
bir ziraat merıkezi olmakla bera.· 
her me~ezi vaziyetinin tesirile 
daima mühim bir ıticaret merkezi 
halinde bulunmuş ve zenginlik 
içinde yaşamıştır. Bunu si)ştere· 
ock eseıler çoktur. 

Eısktden Malatya, Samsun ile 
Baera körfezi arasındaki mühim 
ana yolun bdlibaşİı noktal.anndan 
biri imiş. Uzun yaylanın Delik.ta~. 
Karadağ tarafından gelen yallar
la İskenderun istikametinden ge
len yollar burada kavuşumıu§. 
Bu sebeple de Malatya eski za· 
manlardanberi insanlara mühim 
bir toplantı ve geçit yeri ohn~
tur. 

Uz.aktaq bakılınca Malatya 
ba§tanbaşa bir yeşillik halinde 
görülür. Evlerin çoğu bahçelidir. 
Bu bahçeler, beş saatlik bir daire 
tqkil eclocü surette birbirlerine 
zincirlenip devam eder. 

Bugün Malatyanın 5 500 evin
d e otuz bin nüfus yaşıyor. Son se
n ckrde nüfU& ar.tma halindedir. 
939 aen~sindeki aTtı~ 2200 tka
dardır. Bundan an':laşılıyıor ki Ma
latyanın hayat şartlan günden 
~ne yükseliyor ve ge.çim kolay• 
l ıkları var. 

Malatya imara çok müsaittir. 
Çünkü hafif meyilli arazi iiMrinde 
kuruhnu~uıı. Girinıti ve çıkıntıları 
d a yoktur. Yalıuz iptidadan şehir 

j lstaBMI K1mutanhğı Satmalma Komisyonundan 1 

Askeri ihtiyaç iç.in 22.2.911 günU Baat 11,30 da paıZ8.rlıkla 125 ton 
nasnan ve yahut kuru ot satm alınacaktır. Samanın muhammen bedeli 
8125 lira, katı temi:ttatı 1218 lıra 75 kuruştur. Kuru otun muhammen 
bedeti ?HIC> m-a otup katı teminatı 1Ml3 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 

her ,.un )tombyo!\da görl»ebillr. tstcklllcrin bclli gUn ve saatte Fındık· 
Iıda !komuU.nlık &atın alına komisyonuna gelmeleri. (1200) 

* Askeri ihtiyaç için 26.2.90 günü saat 11 de pazarlıkla 10 ton ince 
makine yağı sa.tın ıWmacaktır. Muhımımen bedeli 4500 lira. ka.U temi
natı 675 liradır. Şartnamesi h~ gün komisyonda görülebilir. lateklilerin 
belli gUn ~ saatte Fındıklıda kOfl'lutanlık satın alma komisyonuna gel
mderi, \1212) 

* 18/!19H gü.l'IU yapılan ~stttmede talibi çıkmıyan Piyade Atış 
okulu atış yolhlrı tetefon irtibatlarının ihalesi 28/ 21941 gtlnU saat 11 de 
yapılmak üzere uzatrlmıştır. Muhammen bedeli 5493 lira 40 kuruş olup 
ilk tem.inetı "12 lıradır. Şartnamesi her gttn ıtomlsyonda görlilebilir. 
lstckhterin belit gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık sa.tınalma ko-
mi&yonuna gt-lmeleri. (-12t5) 

TlrldJ8 Callllla.rlJ8U 

'Ziraat Bankası 
Kurul~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 TUrk liruı. 

Şube ve ajans adedi: 266. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Ziraat Banka.amda. ıcumtıaraıı ve Uıbarsız tasarrut hesaplannda 
en az 50 lira.ar bulunanlara senede 4 defa çekilecek kW''& Ue aşatı· 
daki plAna cöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Mlet 1,000 lln.llk '-
800 

Ura ı ıı ıoo adet H l1rahk 15,0Glt Ura 
' > "' » ı,ooo .. 

1 

ızo > 40 • , ..... 
' > %50 • l ,llO • ....... • 

40 » HO > f ,... » llO > %0 » 1 ,200 :ıt 

DUDU..T: Heaaplarmdaki paralar olr sene içinde 50 liradan af• • 
gı 4lllıfmi,e:ıılere ikramiye çtktıfı takdirde 9'o 20 fa.z:la.ııile verilecektir. 

Bm'alar Maede 4 defa, 1 eylQI, 1 birtncl.klaan, 1 mart Ye 
ı UrJruı 1arlhlerlnde çekilecektir. 

BURSA DOKUMACILIK ve TRİKOTAJ 
Türk Anonim Şirketi 

"IPEKiŞ,, 
l•ABI MICLlll•aıx : 

Şirkethnize zam ve Hbak edilmiş butunan esltl Ankara Mensu
cat Fabrikası Türk Anonim Ştrketi cYONlŞ> hissedarlar heyeti 
umumiyesi 28 Şubat 19U tarihine müsadtf Cuma günü saat 11 de 
Ankara"da Türkiye ~ Bankası binasmda fevkalli.de olarak içtima 
edeceğinden mezkOr gUn ve saatte aa.yın b.iııaedarlann içtima. ma· 
hallinde hazır bulunmaları rica. olunur. 

Müzakerat Ruznameaiı 

28/12/19f0 tarihinde sureU fevkalAdede inikat eden Ankara 
Mensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi cYONlŞ'.> hissedarlar 
umumt heyotl tarafından, Ankar& Mensucat Fabrikaaı TQrk Ano
nim Şirketi cY'ONtŞ> in Bursa Dokumactlrk ve Tnkotaj Türk Ano
nim Şirki!ti dPEKlŞ• e zam ve ilhakı suretHe birleşmesi hakkında 
verilen kararın .,ekli tatbiki ve intacı hmusunda müzakerede bulun
mak ve karar veıvnek. 

Deniz Lewazım Satmalma Komisyonu llAnları 

120 Metre 
500 Adet 

4 > 
2 > 
1 > 
3 > 
3 > 
3 > 
4 > 

Kilo 
> 
> 
> 

Roda 
Kalem 

> 
> ' 
> 

* 23 Kalem Muhtelit kürek vesair malzeme 21/2/ 941 cuma giinU Saat 
14,30 da 

~3 > Muhtelif ders levazımı 21/2/941 > > 15 do 
lhtıyacnnız olan yukarda yazılı iki kalem maJzemenin hizalarında 

gösterilen gün ve saatlerde Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Sa
tuıalma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

lstekUlerln belli glln ve saatte mezktlr komisyona müra.caatlıın 
llfuı olunur. (1257) 

Rami Tümen SatınalmaKomisyonundan 
1 - 5319 çift eski kundura 23 / 2/9fl pazartesi saat 11 de Ramide Tü· 

men satına.ima komisyonunda. satılacaktır. 
2 - Kunduralar T~k111Iada ve Sütlücede pay mıı:hallindekl alayda gö

rill ebil ir. 
3 - lsteklılerin arttınna gününde teminatları ile birliktA!ı tümene mU-

racaatıan ua.n olunur. (1265) 

Diş Macunile Fırçalamalısınz. 

ÇÜNKÜ 
Bir defa fırçalamakla d!Şlef' ~ 

lenml~ olmaz. Ağız guddel~dıı. 
da.hill uzuvlarm mUtemadl ıı;,.ı 
dışardan mütemadiyen alınan~ ,., 
maddeler, mikroplar, yemek. i .,ı: 
gara vesaire di~ere, diş etıeriJ>~, 
bir mikrop aşılar, Anzal&t ~ 
getirir. Bunlar birike btriJtc ~ 

dişlerde çUrUme, etlerde iltf!I' l'f 
başlar. Arbk felAketi önleınel' 
durdurmak güçtür. 

Vaktinde ihtiyatı elden bırakmıyarak diflerindi 

en az günde 3 defa 

RADYOLiN'le Fırçalayı~ 

, Taksitle Satış 
------------------M AR V 1 N LUXOR 

16 9elle prantlli 
hvi~re Preıılsyon 

Saatlan Radyoları 

OSMAN ŞAKAR ve S~ 
Galata: Bankalar Cad. -i'7/59. Telefon : 41318 

••• Beyazıt: t1nJvel'9ıt.e Cad. 28 ·Kadıköy: İskele Cad. ur-:;_,/ 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinde' 
l - Ha.va birlik~ri için alınacağı evvelce iJAn edilen 150 çift 4' 

mir karyola fiyatı vekfı.letçe yüksek görüldUğünden tekrar paZ&t1ıS' 
konmuştur. 

2 - Pazarlıkla ihalesi 27.2.9tl perşembe gttnU saat 14 te Y~~ 
Hava Mıntaka Depo Amirliği satınalmn. komisyonunda yapılacaktU'· 

3 - isteklilerin şartname ve ntlmuneyi görmek üzere her gUıı f" 
zarlığa gireceklerin belli gUn ve saatte tekarrur edecek fiyat Uzeri11ıııt 
belli olacak kaU teminatıarile birlikte komisyona mUracaatıan ~ 

SUiM Ye NefriYat K UdUril: ABID'T DıdN Y.U M4~ 

lluı.lchp Yer: VATAN KATBAASI 

CUmhuriyet Merkez Bankası 
15ŞUBAT1941 VAZIYET/ 

AKTI F 
Kata : 

Altın: Safi kiJo&Tam 
Banknot. 
Ufaklık. • 

Dabildeki MaJaabirlıw: 

Ttirk Lira.sı • 

Hariçteki Muhabirler: 

72603.011 

• • 

• • 

Altın: Safi kilogram 5.010.756 
Altına tahvili kabil ııerbeet dv•l:.:cr 

Diğer ckMz!er ve Borçlu kliring 

'bakiyeleri • • 

HuiDe Talt.ın.i: 
l)erUbt• edL evrakı D8ıkdİJ'9 karfzhfl 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevtl· 
kan baz.ıne tara.tıncian vaki tediyat 

Senedat Ciilldam: 
Tica11 aeaetler • • • 

Eabam •e Talnilit Cİİlld ... ı 
(Deruhte edilen evrakı nakdi· 

A. - (yenin ~ eeb&nı ve talı· 
(vilAt (itibari kıymetle). 

B - Serbellt esham ve tallvilit • 

Anmlar: 
Altın ve döviz Uzerine avans • • 
Tah~t üzerine avans • 
J:i&Zineye ıuaa vldeli avans • 4 • 

Hazineye 3850 No. lu Kamına &:öre 
açılan altm k&rf11ıkll a.va.ıuı • • 

102.121.964,21 
9.919.912,50 
2.390.073,45 

598.171,09 

7.IH8.029,54 

158. 74!.563,-

20.149.137,-

252.097.337,63 

45.f.31.456,93 

7.926.606.54 

8.963,74 
7..808.722,-

-.-
lH.584. 926, 75 

flialeclarlar: ................ .............. . ............ . .. . 
t.fubtelif : ............................ . ... ..... ....... ....... . 

Yekim 

Lira -

11U31.940,16 

598.171,09 

4UM3.34.6,tı 

138.599.426,-

. 

252.097.337.63 

53. 758.063,4 7 

122.402.612,49 

U00.000,-
8.155.854,46 

736.486.751,71 

PAS 1 F 

Sera.ye: ................................ . ................ .. . 
b.tiyat Akçe.i: 

Adi ve fevkallde • 
Huswıl • • • • 

• 
TedaYiildeki BenlcnOtJ..: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye. 

Kanwıun 6-8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından vAki tedlyat 
Den.ıhte edilen evrakı nakdiye bald· 
yesi. 
Kartılığı tamaıııen altm olarak 
ilil.veten tedavüle vazedilen • 
ReMJc:ont mukabili llAveten tedavfile 
var.edilen • 

Hazineye yapılan altın kUfılıklı &• 

varuı mukablll 3902 No. lı kanun mu· 
clbince UAveteıı tedavWe vazedilen 

Mevduat: 

TUrk Lırası • 
Altın: Safi k.Jg. 876.809.-

Sl60 No. lu kanuna göre hu.la eye 
açllaa ava.o mukahUl tc,:dl olunan 
altınlar: 

Safi Kilg. 55.541.930.-

Döviz Taahhüdab: 
Altına tahvili kabil dövızıer • 
Diğer dövizler ve alacaklı kllring 
baldyeleri 

6.188.666.15 
6.000.000.-

158.748.563.-

20.149.137. 

138.599.426 ....... 

17.000.000.--

250.000.000, 

17.000.000,-

72.207.226,91 
l.233.30~6 

78.124.167.90 

23.665.192,42 

r.tuhtelif: ................. .... ........ .......... . ···•••·•··· 

Yekim 

t Temmuz 1938 tarihine.len ib"bar•: 

hkonto haddi % 4 Altm üzerine avam % 3 
• 


