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Si.YASI SABAH GAZETESi 

48 Saatta11berl DIDJ•J'I · 
Diltll11dlro11 Slraıl eıer: 
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Bismarka Cevap 
Yazan: J\lizaıneddin Nazif 
Yarınki Sayımızda Okuyunuz. 

Yıl: 1 - Sayr; 1 a2 , ... 
:::::::~~------------------_,.)~ 

Milli Piyangonun e·r 
Yı ilk i 2, , ! 

l'vfaliye Vekili Fuat Ağralz'nın Beyanatı 

Edilen Kar Mil'I tv1üdafaanınHava 
Kısmına İ rad Kaydolunmaktadır 

V 
A.n!'a~a, 20 (A.A.) - Maliye . t d"f ekılı F unt Ağralı Milli p· resıne c:sa u etmesine rağmen 

ida~esini~ faaliyeti etrafındı:a:;i~~ ~e".let pıyangosunda görülen bu 
aıagıdakı beyanatta bulu mkııafı halkımızın yüksek alaka 
tur: nmuı- ve teveccühüne borçluyuz. Niha- • 

M.illi Piyango idaresi 
1940 

yet halkımız bir piy ngo bileti n- ; 
t kvım y ı · b'I' ' lırken ayni zamanda bir vatan l 

• • 1 ma aıt ı nçosunu ver h · · mııtır. Mi.ili piyangonun geçen vıİ ~~m~ti. y~phğın da kanidir. Çün 
zarfındah h ıillatında ve-safi k~- ku Mıllı pıyangonun safi karı snn- • 
rmda m'"h" b' · k timine k dar Milli Müdafaa Vc-

A 
u ım ır ın İf'\İ vardır 1<· ı . b _vrupa h rbini., "n buhranlı dnv.· a ctı Ütçesinin hava kısmına irat 

t (DO\IUlll S • t; , Slı 1 d 1 *X* 

Afrikada Harp 1 

Habeşistan 

ihtilali 
Büyüyor 

Hava Harbi 

,Londraya Kısa 
Bir Hücum 
Yapıld 

1\1ega Garnizonu 
Teslin1 Oldu! 600 

İtalyan ı~sir ... 
Kahire, 20 (A.A.) - Verilen 

malumata göre Habeı v t nper· 
vcrleri Habcıi tanda bulunan in· 
ıiliz aıkeri heyetinin tanzim etti
~ plan. mucibince Gojj m eyale
tınde bır çok ltalyan Mkcri mev· 
kilerini iutal ctmiılerdir. 

(UC\ mı: • n. Ci, 8ü. 6 <1 ) XX 

İngilterenin Cenup 
Kısmıyle İskoçyaya 
Bonıbalar Atıldı 

H 
Londra, 20 ( A.A.) _ İngiliz 

nva ve D h ·ı· r.. • • • 1 ı c.mnıyet nezaret-
lcrının tebliği: 

.. Dün gcc nin ilk saatlerinde 
duş°!an tayyareleri c nubi Gal
de bır §Chre hücum ctmi lerd' 

(DC\BJJU :szı. 2, ~ll. '7 def ='lf.ır_:_ , 
26 Şubattan itibaren 
Vatan Sütunlarında 

Günün Se 
Üstat ve Edip Reşad 

Nuri Güntekin'in her gün 
Vatan'da .,Günün Sesi" 
başlığı altında bir güzel 
yazısını bulacaksınız. 

• 
1 ••• 

Arkadaşımız Reşad 
Nuri Güntekin, .,Günün 
Sesi" başlıklı sütununda 
size günün sesini en tatlı 
ve ahenktar bir şekilde 
aksettirecektir. ıeşad Nuri GUntc-kln 

. * 
N eşref m iye Başlıyacağımız 

Yeni Tefrikalardan Biri: 

Trablusgarp Hatıralarım ... · 
Yazan: N ll r i Paşa 

Enver PaJ&nın kardeti Nu- heyecanlı ıayfalanndan birini 
ri PAfanın Trablusgarba iki tetkil eder. 
seferi vardır. Bi .. incisi Trab- En hayali romanları geride 
lusgarp harbinde, ikincisi ve bırakan bu hakıki hikayeyi 
aaıl meraklısı Umumi Harp çarıamba günunden ba9laya-

rak ikinci ıayfamızın baımda 
~aımda, Mısınn garbında j b~~a~akı~nız.: . Hele günün 
bır cephe kurmak vaz.ifeıile... muhım bır hadıse aahneıi olan 
Nuri Patanın ıirittiği İf ve Trablusgarpla olan alakaıı 
kurduiu tefkilat Umumi bu hatıralan herkese zevkl~ 
Harp tarihinin en meraklı ve okutacaktır. 
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Ü çÜnCÜ Ahmet, İsyancıların Belediye Haberleri: Ayakkabılarda Tliccarın 

Kar Haddi T esbit Edildi 

Piyasa Haberleri: Şüphe mi 
Ediyor? Kendisinden Daha Neler 

isteyeceklerini Düşünüyord~ 
-65-

Vali Dün Et 
T optancılariyle 

Görüştü Fakat Alınan Bu Karar 
lht ikan Onleyemiyecek 

Portekizden Eczayi 
Tıbbiye Getirtiliyor 

Portekizin muhtelif finnaları 

memleketimize müıa<:aat ederek 
bize eczayı .tebıbiye vermek biz· 
den kitre satıD almak istedi:klerini 
bitdirmişkrdir. 

BüyÜk bir bakkal d~~ 
camekiınmda, bir fİJC u ~ 
ki ( ? ) İ§8.reti nazarı dikel~ 
çekti. Durdum ve neye ~ 
ettiğini anlaıru:ı.k için bu ~ 
iStifhamın altındaki ya:ı.ıfl 

Cesedin bir kemik yığmı ha
line gdmesinde; sonra köpek
J.cr de dağıklı ve meydanda 
yalnız lbrahim Pa!lanm sarayın 
yUksek taş d11Varlnrına karşı sı
rıtanı korkunç baki;'1CSi !kaldı. 

Sarayın bu hissizliğine rağmen 
lstanbuHuhırdan bir çıoğu bir Ö· 

iiiye kel'~ı bu dereoe zalimane 
hare'kıct edifm'eeinc miitıcessir ol
rnuŞland'ı. Onun için d~stanlar ya
pıldı vıc hir müddet soma diller
d-c dolaşmağa başladı. 

Perıembe günü ıkoptu .galebe 
OtaJdanm cümle oldu harabe 
Leşimi çık::.rdı bilin .araba • 
Oryoı.n olup l:ddığıma ağlarım 

On üç yıldıı· bende ettim veza. 
ret 

Bunca C\ xaf y~ptun, ıcttim a
lkarct 

Uıyık nudır bana bwıca ha
karet 

Halıtaretle öldüğüme ağlarım 

Varın yölen oğlum giysün ka-
rayı 

ÇU'&klanm ıitsün beni ru"ayı 
Harab olsun Osküdann aıırayı 
Dütmanlara kaldığuna ağla-

rım 

İmdat edin bana kırklar, ye
diler 

İbrahim Papyı maktul dedi
ler 

Lqimi cümle köpekler yediler 
Na.mamn kıhnmağına ağla

nın (1) 

xv 
Dıııarda bu faaliyet devam e· 

denken. sarayın içindeki isyan e4 

le başıları her yana çöken deh~et 
ve korkudan cesaf'Ct alarak son 
anufanm );erine getiıımek için 
faaliyete gec;.tilel". 

İspiri zade ıeteklerini beline do 
ladı. Saraym ma~i bir sükun 
hliküm aüren ko.riıdorhırın:da ça
hmlı çalımlı bir hayli dolaşıp 
Zülali ile bir 4kaç defa müşavere 
etti ve niha~ct Rarüssaade ağa
sına hünkarın huzuruna kabul e
dilmek niyazında !bulunduğunu 
söyleyip bir kenarda beklemiye 
koyuldu. 
Ü~cü Ahmet, isyanctlarm 

arzulannı yıerine getirmiş olmak
la beraber onların kıenclisinden 
daha neler istiyıece'klcrini tcem· 
mül edip duruyordu. 

kpiri zade y.er öpüp huzurun· 
da el pençe divan durunca ancak 
işitileib.iJerı bir ses ve nikbin bir 
eda ik: 
- - Efendi :hazretleri arzunuz 
nedir? 

Diye sora.bildi. 

bilmek kudretini kendinde bula
madı. 

İspirı zadtnin ısrarla kendine 
dikilen gözleri karşısında titredi 
ve onu karşısı.na ~cJip kendinden 
canmı istiy.en Azrail sandı. 

Ölmeik, ne korlkunç §eydi bu. 
Derin tbir m.:k!hur.iyet içinde: 

- Efendi hazretleri bunu ne
ye daha evvel söylemediniz. Ma
demki kasıt canımıza idi, Neye 
batlka canlara ~ıyıdırıp -elimizi 
kana buiadınu, dcd1i. 

- Üzül~iniz - efendimiz, i
lahi mukadderatı tehdil kulların 
elinde değildir. hayat•mza do
kunulrnıyacaktır Ye 8.hıri ömrü
nüzü taat ve ibadat ile imrar e· 
dip ha'k!kın cennetine nail olmak 
fuısa'tu keznnaoaksımz. İbo.dulla
hm yükünü nah;f omuzlannız· 
dan atın12, bilerek veya bilmi· 
yıerek günah işlemdkten l.'"'l.lrtu
lursunuz. • 

- Hayatımıza kast olunmıya
ca.k mı, uzlet kö~indc ibadetle 
vakit wç.irmefmize anüsaade olu
nac:aX mı, buna söz veriyor mu· 
sunuz? 

ispiri, Üçüncü A'hmcdin pek 
çabuk ~dtğını ve ufak bir 
tcrieddüdün belki de kıvamına 
getcn iş''cri yeniden altüst ede
bileceğini düşünerek mut.avasaıt 
rolü oynamalt v.aziyıctini ıterketti 

- Eğer &İz, kendi nzantzla 
saltanatı ter'kiedc~niz, canınıza 
d.okunulmıyacaltır. 

- E.fe?Wi hnretıleri, yemin 
eder misin~ 

- Yiemin ederim efendimiz. 
- Evlidü iyalitn.izin de peri-

şan otduğunu görerek kalbimizi 
dithun e.tmİyecekeiniz değ.il ~i? 

( Arkası Var ) 

[1] IA!c devri (Ahmet Refik). 

BabkçılarUIUZJD Baıırh 

Bir Teberna 
Dancada misafir bulunan Istanbul 

balıkçı gırgırları sahiplerinden, Fe
ncrll H'tiscyln, ŞUkrU, Muharrem, 
Ya.kup, Ereğlili Bekir, Hafız Mah· 
mut, Ahmet, Ali, Dursun, Ali Kare.
temel, Zekeriya, Şemseddin, Çivili 
Mehmet Hakkı, Mustafa, Saffet, Ha
elbl, Davut, Kemal, terzi Ömer, E· 
rcğlfli HUseyln, Htıscyln Menekşe, 

Yahya reisler Danca C. H. P. idare 
heyetine mUracaaUa nnhiyemtzde 23. 
2.041 pazar günU açılacak olan halk 
odamıza 310 lira kıymetinde Mar
koni ve akUmUlO.törlU bir radyo ar
raağan etmişlerdir. 

Bugün Mutavassıt 
Toptancılarla 
Görüşecek 

Vali ve Belediye Reisi doktor 
Lütfi Km:lar et fiyatları ınar4unın 
muhafazaaı için ala'kadar tüccar
lan dün yanma çağırmış ve son 
vaziyetler h~kmda müıtalaalarını 
sorm~tur. 

Bu anütaliıaları dinledikten 
sonra ktoyunfarın getirildiii yer
lerden alınan eon haberler de tet
kik edilmiş, toptancıların vaziyet. 
kri Valinin nOktai nazarını tak
viye eder bir halde tecelli ettiğin. 
den neticede bugünkü narhlar 
dahfünde perakende şatış yapı
labileceği ka~ati hasıl olmuştur. 
Yalnız büyük ıtoptanc1larla ka
saplar arasında .kasapların &crma. 
yesizlik yÜZÜJlden doğrudan doğ. 
ruya 'kendr namlarına et alama
drklarından ımutavassıt rolü oy
nayan ıclört ibeş yarım toptancı· 
nın ıkilo başına 3 _ 5 kuruşu geç
memek şarti'te rna:kul bir karla 
ikıtifa ettikl'f!ri ıtakdirde bugünkü 
narhın temini kabil olaca'ktır. 

Bugün Vali hu yarım toptancı. 
lan dinHyecektir. 

Gıda Maddeleri için 
Yeni Bir Karar 

Gıda maddel~ri imal eden f ab
rikaların ambalajları üzerine kilo 
miktarı ve tcr.kipleri!e loptan fi. 
yatlarını :koymaları lkararlattml
mış ve bu hU6Usta İstanbul Bele· 
diyesince kazalara tamiın yapıl
mıştır. Bu suretle ambalajlar üze_ 
rinde toptan fiyat görülecek, halk 
perakende fiyat arasındaki farkı 
görerek aldanmamış olacaktır. 

Sirkeci Meydanı 
Açılıyor 

Sirkeci ımeydanının açılma 
planlan eon şeklini almıŞtır. Şiın. 
diki !halde istimlak .edilerc.'k yıkı
lan Beşir Kemal caanesi kar~ı· 
sındaki 4cöşe meydan haline geti
rilecek ve bunun istasyon tarafı
na tramvay durak mahalli ve hu· 
radan ıtramvay caddesine geçmd< 
için de bir ıme~iven yapılacak
trr. ileride de istasyon binası hi· 
zasına !kadar olan kısım istimlak 
edilerek y~krlacak ve lbu suretle 
meydanın açılması tamnmlana
ca'ktır. 

Ev Bacaları Tem izlenecek 

Gene 30 - 35 Liraya 
Ayakkabı Satılabilecek 

Dün toplanan Fiyat Mürabbc 
komieyonu Si~merbank, Ayakka
bıcılar Birliği, Deri ve Kösele İt
ha.liltçılar Birliği iJ.c diğer yerler
den ayak'k.abıların maliyeti hak
kında alınan raporları tetkik et
miş ve ayal..-lkabı fiyatlannda'ki 
lrar nisbetini tes:bit etmiştir. 

Bu lkararn göre hazır ayakka· 
bılar üç emıfa ay.rılmı~tır. BiJ\ı. 
anum hazır ayakkab1lerın serma
yesi 8 liraya kadar olanlardan 
yüzde yirmi beş 'kar, sermayesi 
on iki liraya kadar olan ayakka
bılardan yÜLde otuz beş ıkar, ma-
liyeti on iki liradan faz:la olan a· 
yakkabılardan -da yüzde elli kar 
nis:beti 4-:abut oedil~iftir. 

Hususi asmulama ayak'kabıla
rın işçi emeği nazarı dikkate alın
dığından ıbu gibi satışlar komis
yonun kaool ettiği yüule nis· 

bıetıinddki '1.;at4ara yüzde yirmi da. 
ha fazla gayrisafi kar almması da 
lkahul edilmiştir. 

Bu vaziyete göre ıcmarlama a
ydkkabılarda mesela 12 lira ma· 
liycti otan hir çift ayıe.kkab.da ko
misyon 9.60 tira kar kabu~ etmiş. 
tir. 

Fiyat Mürakabe komisyonunun 
ko)'1;nuş olduğu 1'ar niebeüerinin 
bU)rük bir şey deiiştirmiyeceği 
hesap neliicesin<de anlaşılmakta4 

dır. Çünkü lbu şekilde de yine a
yak'ka:bı ısatan dUkkanların vitrin_ 
!erinde otuz beş liralık etiketler 
göriı1cbil~cektir. Maliyeti 15 Hra 
olan /bir çift (hususi ımıarlama) 
ayakkabı 2 7 liraya satılabilecek
tir. 

Bu hale göre ~im.diye kadar 
boş yere te'tlkikat yapılmış ve a. 
ya'kıkab1 ihtikarı tyap1ldığı iddia 
edilmi.şrir. 

Büyük Mikyasta Yapağı 
Kaçakçılığı 

Bazı Tücca:-lar ihraç O:unan derilerin 
Üzerinde Yapağı Kaçırıyorf armış 

Yapatı Standardizasyona 
Kar raame:ı Bazırıaaıyor 

ba:tı deri ihrac tçılarının Al- , Vdtalcti bir c;olt ihracat mardde
manya ve bilhassa ltal:yaya gön- !erinin :standardiz\lsyonu için ça· 
derdikleri derilerin ıüızerlnıcle ya- Tı~a'ktadır. Yakında lbu !hususta 
pağı lbıraktıklan haber .nlınml§tır. bir kararname çıkacağı da söy
Yapağ1 ihracatının mcımnu oldu- lenmektedir. 
ğu !halde bu <tüccarların ·bu suretle ----c>-----

Maarif Haberleri: kaçakçtl'ık yaptıkları nazarı itiba
ra alınarak bunun önüne geçmek 
üzere yeni tedbirler ahnacağı bil
dirilmektedir. Fen F akultesi Eczacı 

Talebeleri için Yeni 
Bir Laboratuar 

Mcmleketm eczayı tıblhiyeye 

olan ihtiyacı bakımından Porte
kiz firmalarımn bu teklifi &IS.ka
dar mchaf ıl ıtarafından ç<>k mü
satt bic şclkiJ.de !karşılanmış ve ls
tanbul ıbirıikleri kitrıe tüccarlarına 

bjr tamimle vaziyeti ibi!dirmi.ştir. 
Tüccar:lann Pontclkiz ftrmala

rile temasa gcçecekı1eri söylen
mdc.tedir. Yak1nda Rortekizd.en 
eczayı tıbbiye it!ıali beklend>ilir. 

Hububat Tücca ları 

Beyanname Vermeğe 
Başladılar 

Hükumetin fazla buğday, ar· 
pa, çavdar ve yul·afa el kayma 
kararı Ü~crine bu gibi hububatı 
ellerinde ıbulun..dUTanlann <!ört 
gün zarfında Vilaye.te bir !beyan· 
name vermeleri Mıntaka Ticaret 
müdürlüğü ıtarafmdan alakadar
lara ilan edi.hni§tir. 

Bu gibi tüecar1ar dört gün zar
fında Vilayete ellerindeki hubu
bat için liizıım ge1-en beyanname
yi verece'klerdir. 

İ•veçten 55 Ton Çivi Getirtiliyor 
Son zamanlard~ mcml~ketin 

ihtiyacı olan çivi için bir ç.ok 
memleketlerle tem~slara devam 
edilmektedir. 

Haber aldığımıza göre lsveç
ten 55 ton çivinin getir'tilmeııi için 
linm €elen t>iliün muameleler ik. 
mal edi~tir. 

Taıranın İhtiyacı Olan Listikler 
Gönderiliyor 

Memleketimize ithal edilen 
lhtilderin İ&tanbutdaki ıtevzi ~i 
niha)"Ct ıbulmuştur. Bugünden 
itibaren taşraya uvzi «lilecek 
lastiklerin gö~derilmes.ine ba~la· 
nacaktır. 

Resmi müeeeesat ihtiyaÇTarını 
bağlı oldukları Vekalet vasıtasile 
temin .edeceklerinden ihtiyaç lis
telerini V ekalcdCl'C göndermeleri 
bildirilmiştir. 

Bjr Niıadır Muhtekiri 
Mahkemeye Verildi 

Dün toplanan Fiyat Mürakabe 
komisyonu tarafından Romanya
dan getirttiği ni.şadırları Fiyat 
Mürakabe kı>misyonunun koydu. 
ğu fiyattan fazlaya eattığı teebit 
edilen Ale:ksnndr CaV'Uri ihtikar 
auçundan Müddeiumumiliğe vc
rilmi~ir. 

dwn: , 

YAŞ ÜZÜM SUYUND_A; 
MAMUL S1RKE . ., ~I 

Nekadar tuhaf değil ın1 ;ı.,; ~ 
ba sirke §İfesİnin ~ t lf 
( ? ) m hikmeti ne olabilir 
merak ettiğim cihet bu!.. I 

~o~&a?._ Evet, .yok.sai ~ 
keyı amal eden müessese , , f 
dan §Üphe mi ediyor, dersiJtiS 

Antika 

fite size «Takvimci» nİ11 ~~ 
tikn merakı» ba!lıklı fıkJV 
bazı satırları: ,ıf 

«Memleketimizde antik11 ~ 
merakı artıyor. Geçenterd~ 
dostumla tanıdığım bir all~ 
ya uğradım. Bir kenarda.~ 
muı gibi dl;!ran bir 9eJJ111 ~ 
vazoyu çıkartır çıkartmaz ~ 

lardan birinde oturan bll~ 
müfterinin gözleri çıldı. -., 
puarlık uymadı. Bir gün 
tekrar uğradım. .., fı 

- Şu geçen gÜn baktıi'~.:,.ııo 
çayı çıkar da bir daha gört7r 
Mağaza aahibi güldü. '6 
- Satıldı efendim. Hel11 

gün ... 
- Acayip! ıl' 
- Evet. Siz geldiğini% ~ 

mağazada biri vardı ya. oddt 
- O halde i~ler kesat ... ıı -
- Ne münasebet! y .... ..-

tacak mal bulanuyonu.» Jı1!. 
Doğrusu bu ya! Beninı V 

antikacının cevabına takıld11 

dı-. Çünkü antikacının ıant3'~ 
lamnmastnr akıl almıyor.. f 
yal Kübik iılcrle, giirletı ti 
ne duruyor? ... 

Bazı sütçülerin hüneri 

Bilmem duydunuz mu? ~ 
lelerin yazdıklarına göre, f' 
bula 8,000 kilo süt geliyor, 
15,000 kilo süt satılıyorJ11llf'ı 

Şimdi aiz belki de: .sıı 
olur? Geri kalan 7,000 Jdl' 
nereden temin ediliyor?» 
ceksiniz. Diyeceksiniz ~/ 
zaman da, sütüne güv~ 
bazl sütçülerin, meıhur f'liı1l 
kirlerinkinden daha bü~ 
n~ler gösterdilderin.i b 1 
niz anlaşllacak ... Eğer, bU ~ 
lerin marifetlerini bilın.i)'O 
ben 6Öyliyeyim: ,. / 

Terkos musluğundan siit 
mak! .•• 

Diyor ki: 

İngiliz İaıe Na:ım Lort \V~ 
ispiri -zade önüne bak1yQr ve ============== 

Ev Jbacalarının on iki ayda bir 
defa ıtcmizleııtirilme~i için İstan
bul Belediyesi !bir ıtalimat.name 
hıizırlamaktad1r. Herkes senede 
bir defa bacasını temizkmek mec 
buriyetinde kalacaktır. 

Hat.ta bazı mü~terilerin ihracat· 
çılarımızdan ıküçyk yaş hayvan 
derileri eatın alırken -derikrin fa
lan cve.a~ta ve filan ağırıkta ol
ml\larını ileri sürmelerinin deri 
üzerinde yapaiı bırakılmumı te
min için olg,uğu ibazı e'lcaperlcr 
tarafından eöylcnmcktedir. 

Fen Fakültesinde F. K. B. sı· 
nıf ı eczacı talebeleri için yüz ıki· 
şilik bir la'boratuar yaptmlmı~tır. 
Kimya Enstitüsü laboratuarlarını 
da gen·işletmek için Hilal matba· 
aaının sa tın alınması taıkarrür et
miş ve satın alma müzakere,,ine 
ba§lanmı~r. 

Dünkü İhracatımız diyor ki: oi 
her bir kelimesi padişahın 'kal
binde derin birer elem ve ımak
huriy.et yaratan şu sözleri mırıl· 
danı~ordu. 

- Efendimiz kul taifesi her 
diledikleri vcrild1ği halde sara· 
yı hümayun unuvaoebesindc hay
kırıp hücum için hrsat gözler
ler. Edep ve t~biyedcn uzak 
bu akur kütle, ha~n 6İ.lmme hiı.şa 
efen-elimizin terki saltanat eyle· 
meaini ve ili& ~rin fenaya va
racağını söylerler. 

Sarayın :pı~elerine yıldınm 
düpe, müzch!hc.p duvarlar yıkılsa, 
ve Üçüncü A!ımet bu enkaz yı
i'mtn altında kalsa belki bu söz 
kar.§1S1nda ktı.p1Idığı dehşet ve 
heyecana ancak dü§Cbilirdi. 

Terki saltana.'t ctırnck... Yani 
her dilediğinin derhal karşısında 
oluvcrd~ini görımckıten cüda dü§ 
mc:k. her muhali mümkıün kılan 
s.ihirli kuıdr"Ctıtcn mahrum kal· 
mak. .. 

Bu olur şey ımi idi hiç~ 
Saltanat sürdüğü demlerde 

g~çirdiği :lev!k ve safa, safha saf
ha göz.l-crinin önünde çanlandı. 
Sarayını dolduran gü:lel kadınlar 
kar§lsmdn ııra)'a dizildiler. Lale 
safalannın, h.dva sohbetlerinin 
bütün hususiyıetleri onu yeniden 
heyccanland.ır.dı v:e sonra bütün 
bir hayat deme!k o0lan bu dünya 
nim.etlerinden uzak !kalmanın a· 
zapını düşündü. 

Saltano.ttan vazgeçımek, bu ha 
yat.Lan ~<ek demc'kti. Ha
yattan mı? Belk-i de o da lbro
h m Paşa gfui sarayın karnnlık 
bir dehlizine bir rtilip, boynuna 
takılacak y.ağlı bir kementle ah
ret yolculuğuna çıkarılncc&tı. 

Ölmek, Allnlttan sonra dünya. 
nm yüce varlığı ik.-en, hatta dun· 
ya yüzünde Ailahın Gölgesi aayı
\ırken ölmclk. .. 

Olamazd• bu ve: 
-Asla! 
Demclk için dudo:kları kı.pır

dadı. Fakat bu kelimeyi söyfurc· 

Şehirde Dikilecek Ağa~lar 
TAKVİM 
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Bu vaziyet :bugüne ıkadar bir 
yapağı kaçakçılığı_yapıldığını gös
termektedir. 

CUMA 

A 1":2 • GÜN: 6'! - Ka un: 116 
Rt ~11: JS56 - . t'BAT: 8 
111CB1: 1360 - Muharrem: 21 

Şehrin muhtelif yerlerine di:kj. 
lecek ağaçlardan 1500 fidan İs· 
tanlhul Bdediycsince tmubayaa 
edilerek ıtayin olunan yerlere ko
nulmak üzere Bahçeler müdürlü
ğiine verilmi~ir. 

Öğrendi~imize göre Ticaret 
Vckiılctj bu vaziyeti nazarı dik
ıeate nlerak ıbir deri standardizas. 
yont.ı kararnamesi hazırlamakta· 
dır. Bu kararnamede ihnç edile
cdc küçük baş hayvan derilerinin 

Doçentlerin İmtihanma Mart 
Sonunda Batlanıyor 

Dün yabancı mcmleketleıe 150 
bin lirabk tlmu:at yaplJlmıştır. Bu 
ihracatın 66 lbin l'irasını Alman
yaya aevıkcdilcn yaprıa1c tütün, 18 
bin lirasını Yunani!rtnna ihraç 
e4ilen taze rtorlk.-vıe 7 bin lirruıını 
da Almanyaya ihraç edilen iç 
fındık tCf}kil etıınC'ktedir. 

V AJilT ZEV 4L1 EZANI --
GÜNEŞ: 7,50 
öCLE: 13,28 
1K1ND1: 16,26 

1,20 
7,40 

Belediye lktısat Müdürü 
Geliyor 

evsafı tesbit edilecd:tir. 
Bundan böyle yapağı g.i.bi milli 

sanayide lüzumlu ibiı: maddenin 
hu gibi hilelerk ihracına müsaade 
edilmemesi için de lazım selen 
tedbirlerin alınabileceği tahmin 

Ünivcrs'tede ~imdiye kadar 
imlihan vemn~en doçentlerin irn
~anlarına mart ı&<>nunda başla
nacaktır. * Üniversite kütüphane ~le
rinde tatebeyi ttenvir etmek ve 
kütüphane Werinde çaltsacaklara 
yol gösterrn~k üzere, Onivenıite 
kütüphanesi nıüdürü Fehmiye bir 
eser ya:Ldtr.mı~ ve ıtabetltrmeğe 
başlam1Ştır. 

Florya Plajı Kiralanıyor 
Florya plijınwı ıbu sene Bck

d~ye ait ~~er.le beraber ve 
üç sene müdd~e kiraya verilece
ğini yazmıştık. Beledi~ Daimi 
encümeni kira ,artnamcsini tetkik 
etıme.ktedir. Ve derhal miizaye
dey~ çı1tarw-aca:k'tu. 

9,38 
AKŞAM: 18,48 12,00 
YATSI: 20,10 l,:tı 

İMSAK: 5,10 11,23 
ediliyor. 

Fiyat Müraıkabe komisyonuna 
ait bazı ıtemaslaıda bulunmak 
üzere Ankaraya giden Belediye 
lktısat müdürü Saffet yarın İstan
bula gelecek.tir. Öirendiğrmize göre Ticaret 

- E\ et .• .ı~ırtına çıktı. Kotra devrildi. Ö 
da llenl7e dllştli. 

- Kurtaramıuhlıır, öyle mJ 1 
- Kin enin kauı.dan hıı.beri olmadı. De-

nlz<le olduğunu t.llmJyorlardı. 

Buna lıayTet ettim. Çünkü ben bu kıv.ayı 
bir kayık yarıı:ı esnasında olmuş fan:ed!yor· 
dum. Denize yapyalnız çıktıtını, y&n.1nda 
kknsenin flulummı.dıfıru hlı; hatırıma getlr-
111em~tim. 

- E,· halkının denlute olıluğunu bilmeyi· 
) garip ... • 

- Hiç değil ... ~0» yahuı; c~nıeıl'lnl 11ever
dl. Bazan bütUn hlr gün ,.e bir scro deniz
de kalır, onra da gelir, o kulübede yatardı. 

- Korknıar. mıydı? 

- Korkmak mı': O biç hir ,eyden kork-
nta:r.ılı. 

- :lln.ktılm, böyle yalnız geznıeslne bir 
şey demez mi idi 1' 

sözUmU kısa kesmek l!ltiyen bir ta\·ırla 
adam: 

- Blbıılyoru.m, dedi ,.e su hı. 
Hu bahııl kapamakla ;\lak lme mi, Re· 

beknya mı, hangi ine dostluk gö teriyordu, 
anlııynmaduıı. 

- Ylil.erck lmrt.ulahllirdl. Demel• ki, ha
\ n çok fena idi, öyle mi'!' 

- Her halde öylo olacak. 
- Cese<ll ne kadar zaman sonra. buldu· 

l!ır? 

- İki a;r kadar ı>onra. .. 
Halbuki ben cn;eUerin hemen kooara atıl-
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dıtnu L8llnederd1m. Suallerime devam et
tim: 

- Nerede bulundu'.' 
- Buradan krrk mil kadar uı:akta.. .. 
- Bu kadar zaman aonra o oldufunu ruı,.-

6ll anladılar'.' 

Her ı;uallme gil~Jükkı cıevap veriyordu. Mü 
ıe.ı .. ır giirlinüyordu. Yoksa o da nu Rebe
kaya &şıktı ': 

- Mnkstnı gidip <·csedl te-:his t-Ui. 
Art.ık bir 'ey sormak bternlyordum. 'J'lk

sinmlş gibi ldJm. Kendi kcndlmdcn nefret 4'

dl) orllum. cllaklkatl anlamak :i~ln bil' insa
nın ha~·an hu kadar CŞf'k'nmcz, a~·ıphr» dl
~ ordum. Kim billr, bu 5uallerlm dolayı ile 
Frank beni no kıldar tenkit etmiştfr. Ba~ka 
':eylerdt'n bahfletmete b&.~ladım. Bshçrdf'n, 
nğ~l rdan etraftaki gördüğüm gtizelllkler
den ... 

Prank'ta Urkf'ık bir hal vardı. Ayni rı,.vi 

suallere tekrar maruz kalmaktan korkuyor• 
du. Aramızda gergin bir h:ıva peyda olnıu -
tu. Bunu her ne balı.aııına olunıa olsun da
ğıtmam IAzımdr. CeearettnıJ toplayatak eC:S-

ze 00,ladun: 
- Beni ayıplıyorsunuz ı-·rank, bunu hUI- . 

yormrı, lıiYedJyorwn. Bu kadar 5U&l IOrmıv 

nu, her 9t'YI ölrenmek lc;ln bu deret·o tere<J-
11Utı .«iafernl«llnl f.ilbette t.enklt f'd1,.YOrAUllUZ:. 

Haklısınız. 1''akat bunun ııehehl, rtrkla bir 
t«es üs ,-e merak değtJ, emin olnnm: ... Ken
dimi hura<la, bu kJbar Mandf!!rley muhit imle 
o kadar yahancı ,.e Z&\'&llı hlsM-dfyorwn ki, 
ı;lze anJa.tamanı. Benlru yetifjtlk!nt muhit Mç 
buna benzenıe.z:dJ. Buradaki insanlar dalJna 
bana tenkitli gö1.Jt-rle bakıyorlar. ~I hir 
dinliye Rflhcka ile mukayese ediyorlar "e 
hep alı-yhlmfl karar ,·eriyorlar. Kendlmdt'o 
emin deS:lltru. Makı;lm ne e\lenn~mt'll idim, 
ona lüyık değlllın. Meı:ıut olunıya<'&gı:.ı: diye 
korkuyorum. 

Herkes bana bakarak: «~hP.ka ne kadar 
başka idil> diyor, yahut ta bana öyle soUyor. 

Bu aö;deıi bir hamlede nefes ümadan 9i>y• 

lemlşttm. Artık içimdeki kurdu ortaya atnuş 
,·e rahatlannuştnn. Frank 11kılpn, fakat 
ikna. edll'l bir tavırla 5ffze b~ladr: 

- Böyle d~tinmr-ytnJz. Ben kendJ bela-

btrna sl.zla. Maktılmle evleııdltfn17.e {)Ok rnem
nunmn. Da.yatı tama.mile deb-işU • ..,lzlnJe mo
ı.ut olacafına kanaatim var. Sizde ferahla
tan, .iç a.tan bir 'bal var. Maoderley muhitin
den olmayı!Jlıuz MİHtemJ11{'1 blr "'y, buna 
em1n olıınuı:. HcrkNln sizi tenkit edişine ıo
Jlnce böyle bir ~y yoktur. Ben hiç ışııme
dlın. Şayoı böyle blr şey ohnu~ da emtn 
olunuz kJ, abl tanmıadıkları lçlnillr. Blr •a.
hıı tekerrllr etmestne lnıkAıı yoktur. 

- Tefekkür ederim, Fraak, ~k nazlksl· 
niz. İnsanlar bent bej'cmnlyor, ltuna cmJnJm. 
Fakat ne yapayn, &Uzel cMğtllm. Nefsime 
itimadım yok, &ıkılgarum. ırada bir zekfhn 
da yok. Kmurlarmu her daklka görüyor, 
hl88edlyor ve mtltee&ııir oluyorum. 

- Hiç dofru de#il" ize öylo gcljyor. 
- Dotra olmıyan ııedtrf 

- SJ1.de bütün l>u aaydığmn; şeyler bu şe-
klide detudlr. Slz.l çok iyi tanmuyorum. F&
kat zeki oldutunuz.a em.lıılm. Sonra sakin ve 
güzel bir ahlakınız var. ('ok düriiı;t ·finüz. E· 
mln olunuz ki, bu mezl~·etlerln parlak bir 
~zelllkten zJ;ratle lu~ vudır. 

J<'rank, b'l &Ö:r.lerl söylerken ~ok hCJOCanh 
idi. Bebcl<aya dair bir tek a;öz ıMSylemcınlştı. 
J<"akat onu beğtındltlnl, takdir etUğtnl hlsso
dtyoıdum. Kim bUir bu kadın ne kadar IJ.1 
ve ınllkemmel ldJ kJ, herkes onu befeuJyor 
ve .evlyordu. 

1'"rank tiÖzüne devam etti: 

.( Aıbsı Var ) 

«- Et meselesinde, ~ 
basit bir İfle karfıln§tık. }. 
de asker nakli için m.uaY>'~, 
yüklükte ve muayyen giifŞP:J 
milere ihtiya~ vardı. Baı ~ 
daha evvel lngiltercyc et '"i 
Yordu. Bittabi hükümet ~· 
vazıyet etti ve muhteıe'1"_.ı;, 
ler kazandık. Sığırla iB•~ 
birini tercih etmek icap ed 
T ercihimi.zi hiç dü§Ürunedel' 
tık.» lr 

Bence, bu beyanatta b2 
lik var gibi ... Çünkü, et ~ 
sinin halledilip, edilmed~ 
bahsedilmiyor. Yoksa, 1 2 
Bardia' da bir çok sığırla ~.lı 
hlar da, kimseye duyutıJJP· 
miyorl~ mı dersiniz? ••• 

Yün kaçakçıları 
,.i 

Son ıünlerde bazı ~ 
memleketlerine küJliyctli ııı!t f 
da koyun derisi ihraç edil~ 
na bir fOY diyecek yok. f ~ 
deriler yünleri ~nrna~SS' eJ 
yormu§. Halbuki yiln ibtll~ 
saktır. İ§te burada mesdt 
§ekil alıyor değil mi? .,...jj 

Bu yilzden yCTli gana)'ifP'~ 
tidai maddelerde11 ma~ ~ 
yonnuş. 1~ 

G .. .. ı Baı 0 
oruyorsunuz ya. 

ça.kçılığın batka türlii",,Üd~ 
kalırsa, bu İfİ yapım " ı;~j 
tüylerini bir bir yohnnk • 4", 
ki, bir daha ihraç ettiJderİ ~ 
rin yilnlerini yolmayı aııt ) 
lar!... "{.J.<i 

Şah bettin uzu~ 
··~ 

T opkapıda Bii)'ıı 
Bir Su DeposLl 

il 
Belediye Topkapı ha tı 

mezanhğın !köşesinde ç.o1' 1~ 
bir yeraltı su deposu ysı:ı'ğıt 
başlamıştır. Yangın oldtı jıl 
man itfaiye bu havuzdan 
edecdttir. 



c Ankara il o ıeportaııar J 
Türk Paraşütçüsü 

Kanat Ozerindeki 
Türk Genci Şahlandı , 

''Y- r·· k. ' aşasın ur ıye · u 
Diye Bağırd ı, Ken· 
dini Boşluğa Attı .. 

Yazan: AHMET E~J/~ü'~!~!~:. .. 
Bu harbin .Hk d evresi bir ımna· l~ıe her d''tsüz 5\lretıtıc yapma. 

<:ı Yarattı: Atman para§Ütçüsü .•• !ayışı ~~~~e~ir ki. altı tan'.?rc~ 
Bu f ..ı Alman sı PJ -- ~ı· genç para§üt'ÇU 

umacı etra ınua vl n cı· ı 
Pr d den a ıya bbaı gen~lı· ..ı 0Pagan.duı efsaneler u:> ur· 'k' · metre roura . 
"U: Yıaka-•ıı, -.A.aıımı"', yakını· ı ·ı yuz. ha ·a hemen aynı sa-

..... ,, ;yu. ,, ğin~ bır ı;ıı .> bu hareke· 
na geleni çar,parm • mı~. m~... niyede düşniı~er velann gözün· 

ParaşUt9filüğün bu kadar e· tin manasını anhyan 1.n. • ti· 
h d v ve rl k bir havacı "' ım 
e.ınmiyctli bir rol oyııa ıgı de en P~ a. l d'r EıHi gençten 

~lhinlere "'Cr dlltigv i sırada Türk hanı geçınnıbuer ı . tecrübe neli· 
~ " An h' b' 'nde zor Paraşütçüsü ne hatdedirr • ıç. ırı uf k bir çizik ve bere 

~atada bulunduğum sır~da b;;k~ ceıtınde e.n a 
)ükından görmelk jstednn. !~ .. rü gö~!111;~~:in havacı?ı'kl~ uğ· 
~u unun kıyme:t.li ı.(mum duı u ~ 'b--t-masından berı an· 
B O . - · · Bana 8 unaga '19'.. • • B . aman Nurıyıe gıt.tım· :ak.... ay znman. geçmıştı. u 
lür'kltuşunun çıok esaslı s~e~~ uçlbir zaman içi,n istisnas~z 
kurulmuş olan tesisatını, p~radşu kadar ll' trencin böyle ince hır 
to.j· L • • ··t lkulesın en sunettıe e ı c -~ı. •-dar _n,,.,n-

ı:n erıru paramı k d eçe~ ,.a <7'.,-
atlayı"lan • ... öst:erdi. Neticede .. a.- imtihan an i . Tüıık gençliği-

c -r k ra§ut- hık ~'!da etırne.sıı. 'd d naat getirdim ki. ı .Ür pa. . 1 v e kadar iıtlı a ı 
çi.is.. • t' V'i bilg.ısı sa· nin havacı ıga n . b' :de i-

u, az.mı cesare ı e "t -"du;;.ıına ve h~rlıangı ır ...,k. 
Ye-tinde çok Heri gitm~. paraŞU - o-ı .. - ..... • • i \ . ve 

hTJ1<tır yi talim vıe ıteıvJY'Ck• ıyda • ..:tl...--'· çüliik.'te en ön saka yer a "n~ . de n.e .a r ,,.._.,CJI; 
Paraşüttıe.n lbah3eddken şu . ida~e s~ edebileceğine guzel 

göz" .. timııek lazımdır kı, ı;ıerun ternın 
P<lr:;~l~e cesaretin . ve. nefs~ bir ~ellld: ütçü tyal'nrn ika palı 
haltim'ıyet.ln en ince 'bır ımtihıı IBır pa § • • kapı nr açıp 

ı . . , __ lıt v yaslanıp yolcu tar;:~~hu;'~et. açık aske· 
nıdır. çın,de bır NV uga . k _ tJ.anıaz .l'"'\Dıı -..:· B · 
oturduğunuz bir tayıyarenın .. a a. a~erı olaca'lctır. unun !" 
Jlısı, ye.rdıen yıiizlıerce metre iuk: r'inta~rltk\f1Unun ta\im V'C terbı
!IC.tii.1.:lte açılacak. bura~ . e.n S larıı araşın~a açık ~yya· 
drnizi boşluğa koyu;verl sın,ı:,· yıe .esak dı üzerine tırmanmak 
B. . . ibc kıanun anna .... renın daanna bo .. •ugwa atlamak ta 

iT an .ı.çın cazı b' k -a ... ~ b' b' hal'inde. ta ıat a- ve ,,. 
ı ır cısun . b' aiı'i ha· vardır. "t 

tıunlarının iradeşız ır b hal Geçıenlcrde, bir genç pııraşu • 
!inde kalacaksınız. Fa1;;.t. : ha- .. atlamak makısıı.dile kanadın 
ajz· ürkütmi) ecdk. ne uuz p ~:1t'-·ne urmamn.J!I, orada boşluk-

ı cak ara- u• u d" . at 
kimiyetinizi snl'l\mıya • anın· la ka1'Şlia171nca ha§ı ~nmu§, • 
~tünüzün kOlu.nu . t. m zam lamakta tereddi.it etml!I. O za-
da .tutup ç.ekecdksı.nız. man ·tayy-ared",!! bulunan öğret-

0 zaman ba§lmzı:n üStünde ~o- rot"" 5adcce demiş ki: 
b. '-- - 'ıpe'k şemsryc .... • 

ca:mıın rr oıcyaz lk - Og" lu m . kanadın üıerı-
açılac.ak cazibe kanununa arşı 
istikl3lin,izi Üdn etmiş olac:~~: ne çıkıp ta atlamakta tere d : 

n.ız: Göt.ide y.e~::Sm~ık= \ir düt gösteren ilk T ürk gencı 
aını açıp 9f:Y h 'le etrafı 
:Y:oku rahat~ .vıc azzı .. ~n iple- sensin ! 
~edecemmı.z. paraşu ak . r·· k nc'ı c:ah --:J:• e»e k dümen ikuHanac O z aman u r ge :s • 
tını ç re v. . ri seçecek· 
".e yerde inecegmı.z yetik tazyi:kin lanmı§: 
sın.iz Oraya varınca b k T" k" 1 
ıı.yaıkl'ı:ır:ınrı:a gelmemesine a a· - Yaşasın ur ıye. • • 
ra.k kendinizi uStalk'kla yana ata· Diye bağırmış ve kend ın ı 
<:aksınız... boşluğa t 

Söylemesi kolay, ama . boşluğa atmış ır. 
ııtılmak insan için o _k!~~r y:ı Tün&~ tesis&tmdn havacı 
b:. -·y kı' ı:--ddüt e,1Jl}C'Uen

5 
• . · hıız: ces11ret ve ... """' ' ..... ~ ~u .. _..ık uencının ya 'aza . . tldt • ter. on. ı · r D d K 

nu yal!'Plak ıçın oesa .. .. .. e L ·ı . . ·ıc ka~tla ma un. . 
ra. m-·-ndiniz:c ve paraşutud~u~ . vı ~ıaı 11' ..... fıra indiren bır ça· 

INC y ~- tnlZI ""'tıma erlOI ,,. } • • ta.rn .. ister a ~en n• _..::ı.-ıı, eser 'erını. 
guvcn • · · ya li~a tarzımn Y"""""":. d" B 

kayhederc<k ipi ~~zsenızl 'aı- ~;;,.;nn ka.'harara'k. gor um. u
<,;c.ktiğiniz ip her n~ssa ~çı m • iO&-··-d e1' olduğunun ve na· 
sa" O bir iki şanıye aon nun ne ~ h :,..,.C!l'ini gele· 

r z:,aman • şşı sil ya.pıldıg:ının Q.J v 

ta ~erin bir noıktuında yaın~l • cck yazımda an•ataeagım. 
bir yığıntı haHni abnanızı b e 

trıck lilZ?Jll·.. . . 
T .. 1. ..;:.ı-rihı.ii cesaretınm ur"' ;para~~..--· 

=..::n.-.n...ıı:;:.. . O'f'!Ç'C1\ "e bilgısinin yı~"l!iınL •· 
~Üınhuriyet bayramı?da _fert ha· 
tınd d • ·ı ıı~ ki.cilik bır ta'kı~ 
L e egı , c 'fi ..- "t İl 
11alinde gösterm~· Paragu es. 
li.ikte h '..A.. • ---.le bu !kadar genı§ b• lyulT Y~'-' l• 
ır tecrübe yapılmam1f ..,•e Y8P 

~an küçük oııecrilb.eler birde ~ki~· 
~lı kadar iyi netice verıın~mı~t~. 
tııi ki;ilik takıımın yap'tlğı !ccru· 
be., l"· ..1. • • havacrlıga ne 
k !\hır;; gcncmın 

adar istidadı olduğuna ve hava· 
cılı· . . d'·. -'~1·sek me· 
t: gın ıcap ettır ı~ı _:>~ ~-ilde 
l}"~tleri ne kadar ryı bır ,ea. . 

?cfainde t.Qplad1ğına en iyi bır 
lırıtihandır. 
29 lıitte in 1940 günü Anka• 

tad ŞT - ı are ı . a §ehir civarında a 'tı ta~. 
ıı:u "k Gwn • ç.u fasılalarla u91'tlu~ur. • 
~~'k darrcsi civarın.da tasarlanan 
"lr l' · c aelt tneyıdan üzerine ge ı~u_ıc 
ı~ Yüz ·ı· b' ımetre ırtıfaıoda ta ı a ın 
:i'Yarclerin kapısı açılmıştır. 
lier tayyarcd:e aekiz, on genç 

;ardı. Her tayyarenin kapısından 
.a bir defada ancnk bir kişi ge· 

~ıp atlayabilir. Bütün tayY~relcr 
e ı.. ı... _ .. "l 'ın adeta bir :-ıuıunan para~t9U er .. .. 

fa ınsan satkımı eklinde, goz~J° 

el ıtla.ları sezemiyeceğj bir tekı -
e t "de· r' . a:yyareden fırlayıp para~~ .. 

blllt art ~-1 .... , u"st'ür Butun 
lı . r ·1' an goruı.m ~ . . t 

r l§ tayyarenin iki yüz kilome • 
c sii l · .ı bir t~k rat c meydan üz.erınç,en 
t~ defa uç.tuğu sırada ol'rnu~ur. 
lıı~cr gençlerden yalnız biri, bo'· 
t~lın e§iğin.de bir tek santye te· 
'kın dllt. e.tseydj altmış metreye ya
kacı rllesafo giQıi bir fark olur, ar·. 
l an atlavnsl-arın lbutün ahengı 
"l>~ı.ıl J ·~ 1 1 
tı Ur 'e daha sonra atıııyama· 
b1tı hangi tarafa d;;,..eceği ve bir 

rıa • '"'Y _,_ • 
Ct~· Ytgınına rastgelip gcJ'.lnıyc· 

~I h _.J' D .. e.&ap kabul ot,meLUı. • 
~t. : Ünün bir 'kere ki. bir s:sn ı : 
l>ır) ıı~~a sÖyleyi1le (~üz ymmı 
ıb,. dıycccık kadar bir uımandan 
"rc.t~. 

=-Bir Doktoru 
Öldürmek 
İstediler! 
Bakırköy Akıl 

Hastanesinde Eli 

Bıçaklı Bir Hadem~·· 
1 :bakan a'3.ıye 

Me~u't suç ara eşi dün 
.. .. za ma\t'k'Cm l 

dörduncu oe Bakırköy Akı 
öğ'l~en eonra efi c:lo'ktor 

. ·lahora:tuar § •• 
hutanesı Ö '· o"ldürmek ıçın 

H J'I z,.anı 
Neşet a ı .. "yen hastane· 
üstüne bıça'lda .)'IU'ruden Muhsin 

şk' hademesırı 
nin oe ~ Mllasına ıbat-
K duınanın oduru~ hid' ara on şa ı 

ladı. Hadisenin t7~ buçuk saat 
Duru~a vır 

vard ı. ~ . l . ve davacı 
"~ .ı" Şahrt erın 

kadar surou. .. hadise 
ı.. w ına gor.e 

dokitorun an"'_Jng 

§Öyıle ohnu~ur: ıhastane 
Muhsin Karaduman . . Eli· 

h deme rmı§. 
laboratuannda a l""" ve i .. ·j 

v <iütüs't ugu J 
nin çabuklugu, .. rnmn· 

. idaresını . 
hizmetıle hastane N_,, .. 1 Halıl · · Doktor ~- d nun etrnı~tır. l d <:.ı sıra a 
Ö 

!bu un u.,- . ~ z3can mezun lb. 9lJÇ ışıe· 

M_..ı1.. • Karaduman ır 'ııı· 
uu61Jl . Jakasını kesnı~ 

d ig"j irin idarece a tekrar ..,. . bu d n 60nra 
tir. Muhsın n ~ ·nr sık eık has· 
hizmete ahnma~ ı:çı.. ' doktor 

1• ıtmege \ e " 
taneye ~c ~p ~racaat etmege 
i\~t Hatıle müracaatında 
baıla.rn~ştı~:. ~fde evvelki gün 
reddedıld~ı lbı ak saklayarak 
kıoynuna bı: •ı•ct; d&ıtorun .)"<>hı· 
te'krar ge~~ Doktor odasına 
nu ibek:'lerru~ır. 

ııirerken: . ..~ğim dem~ 
_ ,S.en ınle go 

V A TA N 

Bir zııter yalnız harp fllolıın ile kazanılamaz. BuyUk bir ılenlı: dt':\ lt':tl mutlııkn bir bl}Jilk ticaret 

HA p DENiZCi 

, 

Zaferi G 
Ticaret Fi 

• 
1 

lar 
Deniz ticaret gemileri, bugün 

modern harbin zafer a mitlerin
den birini teşkil etmekıtedir. Bir 
mılletin hayat ve i şesini temin 
eden dcmiryıoiları nasıl bir dıev. 
lctin can damannı kuvvetlendir· 
mekte ise ıdeniz ticaret gemileri 
de, harpte ve sulhte, deniz yol
ları üzer.inde ayni roliı oynamak
tadsr. 

Yazan: Btl amettln 'OLSEL 
Eski Bahriye Vekaleti Mü teıan 

dad\r. Almnnlann tehli'kelcr do
ğuran taarruzlarına rağmen ln
giliz ticaret filosu deniz üzerin· 
de vazifd1crini yapmaktadır. Bir 
buç.uk sen'eye varan harbin hü
tün tahribatı lngiliz ticart"t filo· 
aımun .anco'k yüz.de üçünü imha 
ctmiştır. lng 'teren:n mi1ttc\fık
lerine ıı 't ticaret filosu ise bu kay 
bcd1len tonajın hemen iki, Üç 
misli ık adar fazladır. Bu gö..-ter;r 
ki, Jngilterenin dinde bugün 
19 39 en esinden daha fazla to
najda ticaret filo-su vardır. 

rini de biliyoruz. 
Tkattt gemikri harp ~~nnsın

da, bir devletin harp filosunun 
her wretlc y~rdımoılandır. Bu 
gemilen:le çalı•en gençler, hnrp 
fitcnnınun ifaiyatlannı tef'.ı<il ,.e 
temin edt'r. Ticaret filosunun te
kamülü. harp filosunun te-k:ımülü 
ite beraber yüriir. Birini diğerin· 
den ayırmak her tkisi'lli de felce 
uğratına:ktır. 

Jngiliz L\caret f'l~unun ( 10 
tc:ırinievvel 940) tarihine kadar 
kaybetıtiği gemi zayiatı yekunu 
2,367,869 tondur. 

:ıhlp olmalıdır. 

v • 

J 

ticaret gemılerınin in~sı için l.i
z.ım gelen planları tc: .ıukl-e mcı1-
gu'ldür. 

Ne\) ork T s gnzcksınin 
if asına gore AID('wcanın bir 
milyon tonu tcc ' z eden bir ti
caret fil un n munha! \an ln-
gıitcrenın ıhı:> c nı ıem :n C"lmek 
için Hint "e BU)uk At ntık Ük'· 
ynn~sıı üzcrınd kı naklıyatı de
ruhte t"tmi tir. Bu ıki deniz uzc
rind<'kı tehlıke i scfrrlcri y lnız 
Amcr ka gC"mi1rri ynpma'kta ve 
}uzum ı ol n mnlzrme:>i lngilte
rc hesabına Am<'r'kny gctır
mektedir. in ılı re 'c mutt fık
lerinin mib on! rı aı n tonajda
ki gemılere du en vazife hu mal
zemeyi .> a:lnıL Amerik d.cın ln
gılteııe) e n kletmektedir. 

21 • 2 - 941" --- -. 

Avrupa, Asya 

Harbi veAmerika 
M r. Rooscvclt'in demok-

rasilere y rdım proje11i
I nin müzakeresi & y n meclisinde 
de am ederken, Amerika yeni 
bir mesele ile karıılaımıı bulu
nuyor: Uzak Şarkta beliren h rp 
tehlikesi. 

Bu tehlike, ciddi olmamakla 
beraber, endiıe uyandıracak ve 
bir memleketi düıündürebilecek 
mahiyettedir. J ponya, Büyük 
Okyanusun en uzak garp sulan
na k dar h rp gemisi yollamı,, 

l 
f ngiltere buna knrıılık derhal A· 
vustralyalı askerlerden mühim 
bir kuvveti Sing pur'a gönder

i mek lüzumunu :hissctmi~tir. A· 
mcril.nnın da bu tehdit lmrıısın-

• dn harcl.et&iz !.almaması lazım
dır. Zira, bu gibi h rp tchditleri-

1 

nin, gayri ciddi b tladıgı hal
de, ciddi btr hale döküldiıgü 
olur. Acah Almnny , hakıki 
bir lngiliz ve Fransız müdahalc-
aine innnmıı ol aydı bugünkü 
Avnıpa harbini açar mıydı? 
Demokrasiler ailiıhlı mukabele
lerini daha Avustury vcyn Çc
koslovnkya iıgalindc göstermiş 
olsalardı Alm ny Lchistana 
yüriim:ek cesaretini gösterebilir 
miydi? Bunlar halcikaten sorula
cak suaJlerdir. Binaenaleyb 
hcrh ngi bir siyasi nümayiş şcl·
linde olur8Ll olsun, n:,j;{cri ha
zırlıldara ayni tekilde muknbele 
etmek devletler için en z ruri 
bir vazifedir. Bu itibnrln, Ame· 
rikanın, Japon nü.-nayiıi karvı· 
aındn fili bir hareket göı;tcnnesi 
icnp etmektedir. 

Sulhte, milli l$tihsııli memle
ketin lbir limanından diğer bir li
manına ve yahU't memld.ettcn 
ihraç edilen ı:nallan dünyanın her 
kö!lesine nakleder ve oralardan 
memleketin mu1ı'taç otduğu mal
lan memleket limanlarına geıti
ı .• Cihıın devletleri ara111nda en 
büırü'k scrv.ete malik olan mil:ct· 
\<:rin bu ı:er:etle1i topl~nkta 
deniz tııcarct goni rınin büyük 
r<Xü vardır. Hususile hildar o· 
lıın de'\ let.icr böyle ıbüyuı;: .., e 
miıhim ticaret fılolıı.rı kurarak 
memlekdlerini refah ve emntyet. 
t;e tutacak eervıetlcri !kendi ül~e· 
}erinde topfamayı bır vazife te

Sahıllcri çok olan he devletin 
muazzam tisaret filosu bulunma· 
111 §llr't r. 

A keri ve mahrem malzeme
nin nakli bu şartı doğuran en bi· 
rinci amddir. T ıeşk.Hatı harbiye
nin yabancı bir de.vlıe!İn eline 
dü5f1lemesi için her f;Cyfoizı ~n
di gemıleriniz ve kendi evlatla
nnız ile yapmaruz zaruridir. A'k· 
si talOOirde her şeyj rakip dev
le:lin eline hazır malumat tc'ltlin· 
de geı;ınıiş olur. 

Alman ticaret filosunun < 1 O 
re!!l'inıc..,.v-cl 940) tnrıhine kadıır 
ka;.)ibı ttiği gcmı zayiatı ,>dkunu 
(1.547,810) tondur. 

Bu m' tıır1arı her iki de.., }etin 
ticaret gemileri tonajı ba'k1mın• 
dan mukayese edecek olursak, 
Alman zayiatının Jngilı.z zayıatı
na nazarıın üç mislinden fazla ol
duiu tezahür etmektedir. 

Alm n clenızaltı gcmılcrinin 
fııal.İ;} etJ bu mi..h m ton jı rmh 
~lm k için bir ıkı dq;ıl, pek çok 
eı.rnder ça 1 ı ı l"zımdır. 

Amerik bugün, yalnız bu 
maksatJ değil, hakikaten harbe 
girmek için bile, skcri bir harc
ı,ctte bulunmny , esas itibnn1e 
ka r vemüı bir nıhi haldedir. 
Bugün Amcrik da, f ıiunle de
mokrasinin mücadel · de de
mokraı;iler lehine rol oynamnk 
ve bu cephede, hakiki bir mü
cndclcyc girişmekten kaçmamak 
yalnız bnıt ki devlet ad mi n
nın değil, Am rikan efhan umu
miycsine h~kim bütÜn ıah İyet
lerin temsil ettiği fikirdir. Cüm· 
huriyetçilerin n mzedi Wnndcll 
Wilkie, dcmokratlann • Mr. 
Roosc clt üçüncü defa Cümhur
reisligini kabul tm ydi göste
recekleri - namz tleri Mr. Harry 
Hopkins, Cümhurreisindcn son· 
ra gel n phıslard n H riciyc 
Müst n Mr. Wclles ve Cüm· 
hurreisinin muavini Mr. W il ce, 
Ameriknn efkiın umumiyesi üze. 
rinde biıyiık nüfuzlan olı:ın kim· 
ııclcrdir ve bunlann hepsi Ame
rik nın bugünkü harpte dcm~k
r siler lehinde mü ir bir rol 
oyn ması liızım g ldifi fikrinin 
hararetli tnraftarlandır. Bunu, 
Mr. Roosevdt'in ıahsi mümes
silleri sıfatile Avrupaya gel rck 
lnciltercdc b rbi görerek ve yar
dım fikirl ri bir kcre dah kuv
vetlenmiı bir halde Am rik ya 
dönerek filen gÖslenniılerdir. 

lfıklki etmi;ılerdir. 

Büy:ük servis yapan ticaret ge· 
milerirttıen harp zaımanmda 9Ü· 

railerinden clola:> kına g;cmi· 
J.cr vazifesini de bddiyebiliriz. 
Almanların g'el'Cl bu harpte ve 
gerek geçen harpte böyle gemi· 
}erden ne kadar buyuk jştifııde· 
ler temin ettiğini gwüyoruz. ln
gilizlerin ise bu gemilerden hu 
hnl'.pte •Kafile nakJiyatmdu 
muhafız gemiler vazifesinde kul
lanmak suretile istifade ettikle-

lngiltcrcnin müttefiklerinin ti· 
carct filo unun ( 1 O teşrinievvel 
940) tarihine ık adar kaylbettiği 
gemi zayi tı )dtünu l ,441,339 
tondur. 

İngilterıenın müttcfık:lcrinin c· 
!in-de bulunan gemi Lonajı 
7,500,000 dir. 

BU""Ün Kımadadn on r"':kiz lbü
y'ük tıcuıct gemisi inşa edılmış· 
tir. Avustralya tczgabl.mnda y -
pılma'kla olan pek çok gemiler 
van:lrr. Büyiı"k bir lngilı.z tieyeti 
Almeri:kada b.il' (tip) te büyük 

in ıltt'~nin .r'I nde boyle bu
yı\t;t bir lİc ret fılo:m bulunm • 
sa) dı lngıliz ndalnrına erzak ve 
diğer maJdelen n.akJetmek im· 
ktinı tknlanazdı '\:C fnogılterc har· 
be pek daha ço'k bir :r.orlu"ıtla de
vam etmek mec'buriyetindc k.alır
rlı. 

Bu göaterır l:ı, ticaret gemileri. 
ibugun bır devletin h rptc znferı 
temirı eden un urlard n biridir. 
Bunu ıhma\ etmek doğru bir ha· 
ııeket ol m z. Deniz nakliye va
srtalarmı arıtımlak "~ mukemmcl 
bir dkılde 1,ulundunnak itiraz e
dılcme:z brr ıh1iyaç:tır. Bır baki
bttir. Ve tıc ret gemıleri bir 
memleket içın kıymete doeğcr bi
rer erulh ,,.-c h rp unsurudur. 

lngtkere, Aımerika, Japonya· 
nın deniz 'ticaret filoları çok bü· 
yıül:ıtür. Norveç, lsveç, Danimar· 
ka, Holanda ve Yıunanistan eibi 
küçük mmetlerin muazzam to
najdaki ticn.Tet gemileri dün~D· 
nm tekmil limanlarına akın eder. 
Ve bu memlekıetlerd'Cn getirdik· 
lcri e.crvıert: yekunu her aene mü
him bir miktara baliğ olur. De· 
niz ıticaret gemileri dünya mede· 
ni.> et.inin en yenı eserlerini ta· 
~r. Gcmilelidc en yeni icatları 
gö:ımek miintköndür. Medeni 
tatb&atın mek'tebi vazifesini ya
p~. B~ ~hlrde ~a~d~ın1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

te-kmil medeni ihtiyaçılarım yenı 
brr ticaret gemisinde bulmak ".e 
örmek zevkini, bütün tiekemmiı. 

g d b'f' .. lü ile, elde c c! ı ırsınrz. 

Bir milletin medeni kabiliye
tini. inşa ettiği tul'et gernisi ile 
tereddüt'SÜZ ölçeb1inı.inn. At\[ın· 
tik üzczinde dola§an v:e munta-

......ta servisi yapan ticaret zam t'~-
gcmilerinin ıtonajı akla hayrıe.t v.c· 

ek bir. dereceye yüksclm~rr. 
rcc •t • lh 

Ticaıre1ı ganuerı, su zama· 

nında, mensup ollchfkl_o.rı ~11:e· 
tin lbütün dünyada ilmı kabıhye• 
ti hakkında medeni p~opa~e:ıda: 

BiT miUctın içtım•tı 
en g\üzcl bir r&la-

111nı yapar. 

11cviyesininl 
mıdu. 

BtıEün ln-güotıcrıcnio bu h~rp• 
htaç olduğu madıdcı~eırı ge-

te mu - ·-~- d'W rek kolon~inden \ıe ger~ ıger 
memleke'Üerden na4cledCie:k l~-
·ıt nı'n mukavcımet ve zaf.e.rı-g) ere . el 
. temin edeceık lbır uneıımın a 

:amt gemileri olduğu me,ydan· 

\'e cevap almayIDCf. v,cla ibağınna• 
v ba,.lamış ve b1çaima sarılmış· ga ,.. - 1 

Orada bulunan memur ar ve 
tır. k .. .. _,_ .. 

.. tahdem r onune geçcrC'A mu· 
mus d' . k c:SSif lb1r ha ıscnın çı masına 

den lbıralkıınamışlardır. 
rnM\ihsinin cl!eri, L>Harı tutul· 

d 
v halde ha~a haaınyormut: ugu . v 

15 şene <le hap.ıst~ yatmaga 
- Bu admu öldüreceğim. 

razıyım· · ı --" ik Haklın ı§Bhiıtleri dm ıcu ·t~.n 
hadiseyi ölüme 4.eşehbus 

aon~~ tı·-. .Je ve binaenaleyh ken. 
maul)'e mı •• d"w" 

ı~'- ·.,.,.;ti haricin.de gor ugu d' ea1a:nı.ı--
• 1• ç.i yu Ağıreeza mahkeme· 
ı~ın su ~ek üzere Müddeiumu
a~~w VC: de etti. Muhsin bugün 
mıhge ıa u. ine ....Larcla-.. a maı-w.emctı ._,,,, 
aı;ırcez 

cnkıtır. 

Bir M ezar Ta§ının H ika y e si j ~:n .• &Jıt 
Rcloolye şehfr lçlrnft':n meznrlıklıı· .. f 

n kaJdırdıktıın 1111nnı. tarihi Mrrkex Dunyanın En Yaş ı Ağacı 
Efrndl mCUtrhfrnı dört 8Me tW'\cl Dün)anın en ya.,ıı 8 mcı bir çınnr• 

dır \C Queen!ilnnd (A,,ıstrBl:>ııda) 

ı1 bir ekle sokml)a ~lamı~tı. dır. 1'111.sekllğl 19 metredrn rnzın 
Mcz.arhk bOytlk bir itina ile tandm olmamakla ~mb<•r tamam 12,00ll 

&cnf'l lktlr. 
Gmko - Roml'.n medenl3ctl ha!Jla· 

nıadan m \el, iki misli datın .} Ultack 
\ c d Ilı budaklı idi. 

edilmiş, ~ollar açılmı,, ha\ uzlar )&• 

pıbnı , nğnçlar .., e c;l,.eklrrle lısltrn

mlşH. Burada imdlJ e kadar hiç iblr 

Tilrk mezarlığında glirlihnlJ en l.lhi 

klltliği\ usulünü de tatbik etııılJO Amerikada Kedi Bolluğu 
ba!jlamıştır. J[er ollınün \ Azılı adrtt>I, Anıcrlkatla. kedi ııc-k c•o'ktur. En 
aile 1 mi, hıutsJrğının dn ı tılr .,1ra azı 120,000,000 kccll \llr<lır. YaJnız 
nwrıarasllc bu kutüğo kııJ dcdllmck· Ne'') ork şehrinde bulunan kedilerin 
tedir. Dört cncdcnbcri lıurıt)a 61S~ DJI ı 7 ınllJOtı<hır. 

olil gomlıım~tur. Mezarlıklar mU· Sibe ryada Sıcak 

hu ofanl 
kAnı .}ok. 

\k tmek im-

llollBnll \;lftllk nlılplr.rl, bu tatlı 
60~ nlnrırı inrkJcr için f) 1 bir J rm 
01 cn,.,nı dhşllınnlişl r. llo11nnda 
lncl lrrl, lılcla.) ette blnız n.-ı:ıl nmış· 
lar, frıknt oııra tatlı tatlı '.\ettıhc 
haşlnrnı,ıor. ., • 

Son Moda Gerdanlıklar 
·mlurl ktı.)umcuJ, nnılım biri, 

;:\lısır krallı;elrrlmkn llntslıcput'un 
hç bin ene C\\C'I lmllnndığı lılr gcr
clanlı ·ı nl ııcn tnk11t etmiş, pl.}nı;n.}ıı 
~ıkarnıı'J. 

dıirlllğlı her olilnlin lbtUne bir nuına· 
ra im ha 1 dB koymaktadı r. Bir ölil· 
nUn mez.arı tıeŞ seneden enel çıl· 
tn:ınuıktndır. Bclcdl.} c mnnrlıkl r 
için bir de tarife )apmı~tır. lezar 
kanna , e göınme 400, kapak açına. 

160, bet yaşına 
0
kada.r çocuk me

:r.arlan içln de .. oo kuruş teebll 

nu gcrd nlığ'ııı bll) Uk bir rn •bet 

kaz.andııtını ,..on'n ,.,.ıl "OJI ku•'UJll-' o\') et matbuatı, fm kal de lılr .. --. ., " 
Jı ıdl eden hah!>Cdlyorlar. lbeJ'lnnın <'U, dlln)a ınUı.clrrlndo nıcH~ut hC'l· 

Krasnolıık «ı.)alctlnde tcnnomctr<ı, kdlcrtn bo ıııılarındnkl "em nlılün
hlrdenblre. taht ıfır 80 dereceden nn D.)nını yapmış \c 111lllonlarca do
G drrece.}e ~ıkmıştır. Ayni umanda lar luu.aıımı tır. 
huı.Jar ~z.Ulrnl.}e, )ağmurlnr yakını· 

)n başlamıştır. Sabun Ne l§e Yarardı? 
lbcın nnın diğer 3 crlerlnde so •uk 

etnılttJr. 
Mezarlık H ada halindedir. Bele-

Sabun, it at cdlldlgl zıımaıı temlz-
80 • 86 denıcc araııındadır. 

ilk için de~ll, çlnrn parlnldık , er-
dQ e talın ectilcn bir tarife u hum· H o lla nda inekleri Soğanla 
da ııııcıcrc daimi ıncı.arlıklnr da t>at- Besleniyor 
maktadır. Buraıla tarihi tıtikl rneı.ar 
t lan da olduğu gibi muha far.n r.dll- '.ft•k lf edilen lıt fuhrlkalarınılaıı 
mi

41 
Hı cııkl tn .. çılık anatil .}eni birinin rınnasında <ılneklerlmlz çok 

r>a~at Adeta ku<'.akla tırıtını,tır. ıu~ bııhtlıdır» .} ıııılı idi. 
:ıarlrklar mUdUrlllğ\1 burada tam 100 Hu flmın, şimdi kutularının tlzcrl
sene ıw\cl ölen e.}1t HalU l ulnd ne şu eUmle.}I de llihc cdehlllr: « Ut
blr ı:atın c;ok entel' n bir taşını da lr.rlrnlzln hu ıı i bir l'flJlhnsı \nr· 
bulmuş , e uınalı bir tıu rcttc m~ dır:ıt 
faz.a altına almı'itır. llu t8'ta aynen llollandadn. her ı;cne mil.} onlnrea 
§Unlar J'8:UlıdD': cKarı dırıltı ıııdau 1 kilo ot n ) ou,ır. Harp dolayı ile 

mcı lc,:ln ı.uıınnılırdı. 

O de\rc<le, A\nıııanın bir çok ~c.r
lcrlnde temlz.llktrn zl:> ele sU c c-hcm
ınl) et 'erlllr<ll. - U. N, 

Sincap Avı 
1 inlnndl.)n hllkOnuUnln emrlll'I 

<ırm:ın bekrllcrl l,IS0-0,000 ııılnrap ,_ 
lamı~larıltr. IJunlarııı derl!il, hllkO· 
mc-te 20 nıll on frwık \&rlılat temin 
tmlştlr. 

Bundan sonr Amerik nıo, 
dcmokruilcrc yardım proj sini 
dcrh 1 tatbikn koymnsı ve ger k 
A vrupada, gerek Uzak Şarkt ki 
h rpçi kuvvetlere knrtı müessir 
h rcketlcrde bulunması b klcne
bilir. 

V hdet GOL TEKiN 

r ez Ef n 
Hamamı 

Mimar Sinanın Bir 
Eserini Az Kalsın 

Yıkıyorlardı 
Mimar Sinanm kıymetli eserle. 

rinden olan Merkczefendi hama
mı sahipleri tarafından l 300 li
raya bir cnkazcıya antılmı .. tır. 
Sahibi gibi alan da bu 16 kumalı 

ıaheıerin Mimar Sinana ait oldu· 
ğunu bilmiyorlannı§. Eski eser
i rle me§gul ol n bir zat vaziyeti 
Müzeler idar ıinc bildirmiıtir. 
Müzel r idaresi derh 1 İJc el koy. 
muı ve asarıatik dan oldugu için 
hamamın y:ıkılnmıyacağını alaka· 
d rlara bildinniıtir. Şimdi hamam 
tamir edilerek h ika açılacaktır. 

---o 
Tayinler 

Aıık ır , ::o (T 1 fonla l Kırılc-

hıın tmym k mı l\lchmct Alı lI n 
ka:)nı k mlığın , 11 ı kaym ıl<a 11 
1nhmut ICcmnl hırıkh:ın k l m . 

k mtıtın , MUlkl:> cı ı llf tl ı H 1 ı 
Ha&'! k ymllknmht:-ına ta.> I'! cd l· 
mrk Uzcrc Dahıtı~e V kAlrtinc bir 
kar rnnmc- hazır! nmı 'e l11k k 
tasdlka iktirnk etmek lız re Baş...·e 

kO.lcte ' rllml Ur. 
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OKUYUCU------------.... 
MEKTUPLAR/ 

Mekteplerde Okunan Sosyoloji 
Kitapları iyi Değil 

Maarif \"elıfUcUnln cı;kidcnherJ 

llSf'kırin on tnnıh •~in ktthul etti
ği osyolojl kJtaı•I rı ı,;o'k fena bir 
şekilde )azılmakla beraber. lQiııde 
hir çok hahblcrinia ekt!ik olma...,ı

lc de fenalığını bcllrtt~r. 

Halbuki liselerde okunan oı.3ö· 

kjl kitabının bel' ı:eyden en·cl ta
lehr.nlıı :t>e\1) loo göre yazılması, 
'e kültur hakımından Q<Jk n~ık hlr 
türkçc \C ozliı ohna.sı şartbr. Fa
kat bizim ffitcdlğlmb: gibi tünk~·c· 

dr. nl'.l!jrodllcn ısosyoloji manuelleri 

\C telif eserleri anı..,ında ancak bir 

tane bosyolojl kitabı bunlardan 

müste!"nadır. 

1'ıılebc, ı 1 Hakkı Bıılta.ccoğ-

hımın c;rkamığı eııeıi daJıa orijinaJ 
h11ln1aktadır. 

Rlr eserin kı!i<l \C öı.lü olarak 
.} azılınası talebe için, ijjtretmen 
için !."ok fa)dalıdır. :t:her l~ t;ay· 
fadan iharet olmalı, ı;os~·nlojl bahe-l 
hÜtlin mm uları Jı:lne tn]tlaması 

bir ~erin 1:Uz.elll~lni bir ko.t daha 
arttırır. 

Ilt-zı hlr e:-erin reklıimıru yapmı
yorum. A"'tl l'\Ö) lemck iııtedljhn bu 
gihl ~rlerin mekteıılere kahul et
tirilmesidir. Çünkü yukacdıı öylc
diğhn gibi liselerde okutulan sos
yolo.ii kit.Ahı çok feMdır. Taleheyi 
rn öğretmeni hu dertten kurt&ra· 
lıııı. 

M. KORKMAZOGLU 

BİR KEMAN SESİ 
Yazan: BEYSAN KEYDER 

Atı .• Bu ses, hiç kesilme· lu~u ]ar, ibiribirkrmi uzaktan 
11ın i iyorwn bu gece... Ruhuma uz~ğa gayet iyi anlamışlardı. 
dökülen nağmder benliğimi sar· Meliha. bugünün ak amı onun. 
stn. beni ehediy.ctin lahutiliğine la bulu'ŞClcağı saati bekliyordu. 
götürsün. .. İçind.e soMUz bir eziklik vardı. 

Meliha, batkıOnun ·:cnarına da- Akşamın iJk karanlıih ile bcra
yanmı~ yıldızlara ibakıy-0r, pek b:cr kemanın ifk nağmeleri kula
yakından gelen bir ~cm_an .esini 1 ğma gelidiği zaman heyecanı art· 
d nliyoııdu. tı, bahçeye fırladı, dtar§lla~tıkları 

Ferit Bey, kö~ komşuları idi. zaman: 
Onun yüzünü kımse göıırn~-rti. - Ferit ~ artık y;uın ıgiCÜ· 
O. yalnız B)"SJZ gecelerde çtkar, yoruzl 
dt-niz k>ena.nna kadar inerdi ve - Nasıl Meliha nanım yaııın 
bu geıinttleri de ancak k~a bir gidiyor musunuz? Oh. Demek 
zamana ımun:hasır kalırdı. ki. ben yine yoamıı.lıi;ıma gömü· 

Mdiha, onun y:üzünü görımek kceğim. 
ıçin bir ç.ok çarelere başvurmuş, Meliha, 4cor.kak fa'kal azimkar 
kaç gecder onu görmek ümidile bir sesle: 
sahile kadar inmişti. - Niçin Fer.it Bey? Yalnızlık. 

İ te şimdi bütün bunları düşü· tan kurtulmaık v.e~·a yalmz olma
nürken dalgın nazar}arını ~ahile mak, eizin elinizde değil mi? 
doğru çevirdi ... Kim bilir belkJ - Nasıl? 
vine oNıda idi. Belki onu orada - Mesela niçin evlblmiyor&U-
görebi.lirdi. İçinde parlıyan bir nuz? 

neşe Jle iç.eri gırdi. Merdivenleri - Evlenme'kl Kim evlenir be-
döıdcr dörder atlıyor, bir an ev-

n.imlc MeUha hanım? Ben ki, ar· 
"el sahıle vaıunak için koşuyor- t k .._.,,t.. bed ·• h 1 k d 1 • ,DU un ıı assa annı ay-

u. _. betmiş bir insnnnn ... 
Bahçe kapısını geçccegı sırada 1 • 

kemanın pek yek.!.nda intediğinı ı - Anlayamadım Fent Bey? 
duydu. O!duğu yerde durdu, eon. 1 - Onu söylttnek çok acı, 
ra sağma 'baktı, bahçede hafif. anlatamıyacağım onu size ..• 
hafif harckıet eden bir hayal gör· - Ya .ben tsrar edersem? 
dü. Bir iki adım yaklaştı. Evet, Meliha bu cümteyj, aöyliyerek 
yanılmıyordu. Orada birisi var· koı1ka1c adımlaııla ona yaklaıııtı. 
dı. . . Fakat acı bir çığ.tık •kıopa-m1amak 

Ya~·a~ ya~ş ilerJcmıye baş- içtn kendini güç z.aptetti. Zira 
ladı. içinde ganp bir heyecan Fcridin yüzünün sol tarafı tama· 
fıskm.}'ordu. men yaıılk!tı. 

Kameriyeye yakla!}m~tı. Fa- c ·· .. M lih 

1 
- orl\)'orsunuz ya e a 

kat hakim bir 6C! ona hıtap edi- hanım. bir kimya tecr.übesinde 
yordu: l yüzümün sol ıtarafını hemen he

- YaykJaşmaym küçük ha- ı men i..-a>fuıettim. Bu vaziyetimi, 
nıml Orada kalın. bu korkunç yüzümü gören bir 

Nlcl.i.ha şa~ıııdı. Bu ne biçim 1 kimse benimle evlenir mi hiç? 
adamdJ böyld Fa'kat kendisini Meliha, onun kor gibi yana-n 
çabuk topladı . Sesine rnüştehzi 1 k~ru göz~erinc bakıtı. içi bir an 
bir ahc.nk ~ererek: onun sanatına, sesine oJan a.Şkile 

- Nıçin beyefendi, dedi. Ya'k yandı. Sonra: 
sa sızı rahatsız edeceğimden nü 1 - E.v.lenmck ydlnız gitzd-\jğe 
ı>orkuyo!ISllnuz? vabeste ckğikfo Ferit bey ... 

- Oh .. Hayır efendim ~il~kis - Peki, bana kim gelir ki-? 
muazzep o?:manızdan c;ekınıyo- M lih •-· k .. ·· b kt 
rum 

Fakat o ses bu defa yalvaran 
bir mana ile: 

- Yalvarırım size buraya gel· 
meyiniz, diyordu. 

O gece, biribirkrinden uzak, 
fakat \&un müddet orada ka~dı
lar. Aynlacakları zaman Ferit; 
•• treyen bir sesle sordu: 

- Yarın da ,gelecek misiniz? 
M Meliha cevap verdi: 
-Belki!. 

* Aııtık. ıııev.sim değişmiş, ha· 
valar eertn1emiş.ti. Mclihalann 
~ehrc dönımcFerine bir gün kah 
mıştı. Fakat o, lher ~am de
\ am edip gelen bu1uşmalardan 
u.laklaşmak istemiyıordu. Yalnız 
kııı.dığı zamanlar~ kendini tahlile 
uğraşır ve ekseriya uzakitan ha
> alini .gördüğü, y_e ~sini işittiği 
bu aanalkar adama 'karşı bir m· 
cizap hissedi;yo0rd4. Onunla, ilk 
geceden sonra karşı karşıya hu-

e a ~zarara· onllıl"le a ı. 

Mclihan.an sükutu Feride cesaret 
Vermişti. Hemen Me!ihanın el
ler.ini tutarak: 

- Sahfü mi Meliha? Sizden 
bunu istesem redde.tmiyecek mı· 
siniz~ 

Meliha, titrek bir ~esle: 

- Bdki, diyebildi. 

Ertesi giinü her iki kö~ün ö
nün<le nişan ıtd>rikine gelenlerin 
otomo'billczi sıraıamyordu. 

Mollaaşkı Camisi 
Tamir Ediliyor 

İğrikapıda Fatih devrine ait 
Mollaaşkı ca:miinin minare sıvala
rı ~opmuş ve bir ktsmı gece ma· 
bedin üstüne .dü§erıek ça.tısını 
yikm ır. Belediye /bir !kazaya 
meydanıvermemOk tçin minarenin 
derhal ıtamir edilmesini Evkafa 
hiküı;niştir. 

NECAT ALİ. ... LEYLA MURAD .••• 
OMMO G0LS0M'den sonra 

Mısır Sin~acılık aleminin güzide san'atkarı 

Sehhar bakışlı Dilber Yddız .• BlllNI RlllK 
A~ın Gözyaşları filminjn cHilmi:r> <aİ Süleyman Necip 

Mü?terel~n ıt~m DOKTORUN AŞKI 
sıl cttıklerı 

Türkçe sözlü ve şarkılı fi!:mindc 
Aile yuvalarını bir kurt gibi kemiren ••• İçtimai yaraları ne§• 
terleyen mühim bir menu. Aile arasında münak&§CISı hit

mi.yen udi ibir da:va 
ASALET UNVANI ••• ASALETLE AŞKIN ..• 

AŞKLA VAZİFENİN MÜCADELE.Sİ. 
Henk"'C~ tarafından merakla seyredilecek bir aahescr. 

Bugünden TAKSIM s·n d Bugünden 
iu°baren 1 emasın a ın>JC<ff1! 

Namık Kemal, Necib Fazıl, 
Anllyanlar ve ötekiler ... 

Namık Kemal 

Tanınmak hırsı olmasaydı in· 
sanlar, aralarında zaman za-

1 
man cyarı lllı.h:> lar belirdiğini gör
mek saadet ve gururundan ebedıyen 
mahrum kalırlardı. Ve eter kolay 
tanınmak ve sante ~ohret yapmak 
ihtikarı zaman zaman bazı zekaları 
tahrik etmemiş oi11aydı insanlar yol· 
larını şaşıran pusulasız ve sekstansiz 
gemicllf're donerler, doğru ile yalanı, 
haklı ile haksızı, al!tl ile beyag-ıyı 

seçenıezlerdi, ö!Unclye kadar tapmak 
nıahkflmıyeti ill' yaratılanlar, UAh 

olmak lstıdadı ile doğanlardan ayırt 
edilemezlerdi. 

Hıı.klkl san'atkAr Ue dUzmccesi 
arasındaki fark, '8hlanmak için her 
iştiyaka, bütUn imkanlara ve hUrrl· 
yetıere malik iken usulu uslu duran, 
gem tartnuyan, gemi azıya alnııyan 
endamrrun zari! hatları ili" gözU çe
ken halis kan at ile ikide bir ı,<ah· 

lanmak i.stiyeıı \"e her tüı·IU şahlan

ma imkanlarından mahrum oldu$!'ıı 

için layık olmadığı hıı ihtirMa her 
tutuluşunda dingile çifte ıııtvıırup 

topuklarını yaralıyan araba beygiri 
arasındaki farktır. 

Halis kan kUheyJAru hepimiz seve
riz. Niçin? Bunun için. Ve yük ara
basının ırgadı olan beygirin en büyük 
savleti nihayet merhametimizi celbe· 
der. Niçin? Bunun için ... 

lmdi esasa. girelim : 
Son günlerin en bUyUk alakasını 

Uzerine çeken eseri ile umumt bir 
hayranlığa muhatap olması Uızım 

gelirken dostum Necip Fazılın en 
sinsi tarizlerle en bayağı çekeme· 
mezliklerin ittifakı tarafından tertip 
edilmiş bir suikaste maruz kalması 
beni cidden mustarip etmektedir. 

Necip Fazıl aylarca çal~ara.k mey
dana getirdiği büyük esere bakarak 
başkalarının göremedikleri bir işi 

görmüş insanlar gibi rahat bir ne
fes almak \'e sevinmek için hiç kim· 
seden müsaade almak mecburiyetin
de değildir. BUyUk Namık Kental 
hakkındaki eııerinin her S3lirında 

kendisini mdnen tatmb1 edecek en 
u bir adet hikmet mevcuttur. 

Dostum her dostundan evvel eseri· 
ni bana vermişti ve ben her i~imdcn 
evvel bu eseri okumak kararını ve
rerek kitabı elime almış bulunuyo
rum. 

Ciddi bir çalışma eserini, hiç ol· 
mazsa eserin meydana getirilişinde 

sarfrdilmlş olan dikkat kadar bir 
dıkkatle okumak Uızmıgeldiğinl bil· 
miyenlerin tavşan eürati bilirim ki 
fikir ftle01lmlzın ezeli hastalığıdır. 

Ben, elbette bu hastalığa tutulmuş 

olanlara benzeyemezdlm ve elbette 

SULMACA 

Soldan eağa: ı - Yiyecek • Se

vıı.p 2 - B~h ba.şına mlnası ol

mıyan ketime • Çağl.ıyan 3 -- Mem· 

leket • Kadın ismi ol - Su • !'1em~! 

YAZAN: 
Nlzameddta 
· NAZir . 

bıı hastalığın belll bıı.şlı Arazı olaıı 

yanlış hüküm, sakat iddia ve küstah 
tem bana yabancı ka.lmıya mah· 
kQmdu. Bunun için dostum Necip 
Fazılın <Namık Kenıab ini makul 
kariin tatlı itiyadı ne, yani yudum 
yudum içerek, lezzetim tadarak 'h~IA 
okumaktayım. Şimı.ıideıı söylıyeblli· 

rim ki yü:ı:lerce Rayf alık ciddi bir 
tetkik eııerını, lntişanndan on iki 
saat sonra tenkide kalkışmış olıınla
nn her sözü okuduğum her sayfarlan 
bir nıuhte.,cıcm tekzip almaktadır. 

Okuduğum her sayfa ile dostum Ne
cip Fazıl se\•gime \"C şöhretine ne 
derece !Ayık olduğunu bana bir defa 
daha tasdik ettirmektedir. 

Ulu Namık Kemalin adını taşıya
cak bir eseri ancak bu ayarda bir 
aeil san'at adamı üzerine alabilirdi. 

Bu adamlar ne oluyor? 
izleri bulunmuyor 

sin!> diye gazetelere 118.nlaı- vcrmeği 
akıl ettikleri gibi, çocuklarını bul· 
dukları zaman da keyfiyetı yine ga· 
zctelerle ilAn etmek neden akıllan· 

na .gelmiyor? t~inde y~adıkları ce
m lyetin insanlık ve hassasiyetine ne
den hünnet etmiyorlar? Herkes eni· 
konu merakB. düşüyor. Polis te bun· 
!arı haber vermiyor. Hiç olmazsa yıl 

sonlarında bu gibi hAdiselerin mufas 
sal btr listesi tertip ve neşredilse ba· 
ri de kimler hayatta, kimler ö!U, han 
gfleri bulunmu~tur, hangileri hAICi 
kayıptır öğrenebilsek. Bilhassa ka
yıp çocuklar hakkında efkArı umu 
miyenin çok titiz bir dikkati oldu· 
ğuna şüphe edilmemelıdir. 

Besbelli ki hep hiddetle 
kalkmışlar 

la) ek gençlerimiz tarafından ye
.,--. ni çıkarılan bir aylık sanat 

g"llzeteı;ınde edebt eser ııana.tkArın 

~kın bir hiddete tutuluşunun eseri 
olarak gösteriliyormuş. Pek gençleri
miz ta.rafından çıkarılan ve Yenilik 
adını taşıyan bu aylık gazeteye bir 
parça daha olgun bir nesle mensup 
olan genç bir muharrir, Şevket Rado 
Akşamdaki sütununda şöyle bir l ..,. 

fe=' vvelki gtin ;:-azetelorin ilan vap veriyor: 

1.5:. sayfalannda şöyle bir Hlına. < ... Demek cMai ve Siyah• üstat 
ra.stladnn: Halıt Ziya Uşşaklıgihn hiddeti, cYa· 

« Filan mekte-bln bilmem kaçıncı ban:ı> Ya.kup Kadrinin öfkesi, cÇalı 
sınıf talebelerinden oğlum ( ..... ) iki Kuşu-. Reşat N"urinln kızgınlııt"ı , cYc· 
haftadanberl kaybolmuştur. Gözlük· zldin Kızı> Refik Halidin ateş püs
lü, kara gözlll, çiçek bozuğu yüzlil· kürme.sl ve cKara Davut-. Nlzamet· 
dUr. Evden son çıkışında. kül rengi tin Nazirin gazabından ~ka bir 
bir kostüm glymiştl. Nerede olduğu· şey değildir.> 
nu bilenlerin ( .... ) mahallede, (. .... ) Genç, sevimli ve zarif meslekta..şım 
sokağında Rnnesi cS ..... > Hanıma ha- Şevket Radonun bu sualine, herabe· 
ber vem1eleri !nııaniyet namına rica l'imde sıraladığı muharrirler nasıl 

olunur.:ı> btr mukabelede bulunurlar veya bu· 
Dün de iki ilç gazete şu mealde bir lunmak isterler bilmiyorum. Fa.kat 

ilan neşrediyorlardı: doğrusunu lst.erunlz ben Yenilik 
cZevcim ( ..... ) iki aydanberi iz ver· muharririnin edebiyatı görüş tarzını 

meden kaybolmuştur. Bulunduğu ye· yaba.na. atmak pek doğru olamıyacak 
ri bilenlerin ( .... ) Adada, cX) nu· kanaatindeyim. Zira Kara Davut, 
maralı hanede Bayan fılana hab<'r hakikaten benim öfkem, hiddetim, 
vermeleri i!Ah ... > kıT.gınlığını ve ateş pUskUnnek iste-

Bu nevi lllınlara 1939 ve 19j0 yıl· diğim anlardan birike birike meyde.· 
ıarında da bir hayli rastıa.nmı~tr. Ne na geımı., bir .gazabımdır. 
oluyor bu kocalar, ve nereye gidiyor Aziz Şe•;ket Rado, yazısını şoyle 

bu çocuklar? bağlamış: 

Meçhul... cEdebiyat = Hıddeb formülünün 
Gidenler geri dönüyorlar mı? Ka· bir hakikat ifade ettiğine gönlti i· 

çanlar avdet ediyorlar mı? Kaybo· nandınnak kıı.bil olmuyor. Çünkü ec-
lanlar bulunuyorlar mı? dadımız: cHıddetle kalkan ziyanla 

Meçhul... oturur> derler. 
Aca.ha bu ilanları verenler. bu i· Bu cümle ka<:lar Yenilik muharri-

IAnlarla umumun merak ve dikkati- rine hal\ kazandırabilecek bir esas 
nl tahrik edenler, kaybettiklerine ka 
vuştukları anda e!kArı umıımlyeye 

bir şey borçlanmı;ı olduklarını neden 
düşUnmUyorlar? cÇocuğıım kcıybol· 

du, gören, bilen varsa bana bildir· 

Bir MotörU Kırtarmak 
için 240 Ton Arpa 

Denize Döküldü 
Şik limamna .kayıtlı on ilcl .ton

luk Yalova motörü lineadaya 
arpa götürürken ıınütıhiş da\ifaya 

tutu 1 m~ ve ibatma'k.tan kurituılrnak 
için ımotördeki 240 çuval arpayı 

denize atmak m~buriyeti~dc 

kahruştır. 

Bundan ~aŞka ıdün Bcflkt~ 
ıscWınleıinde Oc.niz karaya küııli
yoUi m;ktıarda ~er.este atmış ay
rıca \Hır and&lm eırkazını braya 
vurm~ur. K~l.orin 'betan bir 

gcJnİy>c arııt oılıduiu toahmin eıcW
mekted'ir. Sanıial ~a da 

bulunabilir mi? 
Bana, kalemi eline almış ta ziyan

la oturmamış kim gösterilebilir? 
Besbelli ki hep hiddetle kalkmışlar. 

Nizameddin Nazif 

BUGONKO PROGRAM 
8,00 Program, 8,03 Ajans haberle

ri, 8,18 Hafi! program (Pi.) 8.45/ 
9,00 Ev kadJnı • Yemek listesi. 

12,30 Program, ~2.33 Karışık ~ar
kı ve türküler, 12,50 Ajans haberle· 
rl. 13.06 Karışık şarkı ve türküler 
programının devamı, 13,20 • H,00 
Karışık program (Pi.) 

bir nevi kumaş 5 - Kedinin cttişrnan t8'tklkata ba~nmı..,tır. 
oldttğu hayvan • Noea. 6 - İngiliz 

18,00 Program, 18.03 Mtizlk: Rad· 
yo Sving kııarteti, 18,30 Meydan fa· 
sıl, 19,39 Ajans haberleri, 19,(5 :Muh 
telif solist okuyucular, 20,15 Radyo 
gazetesi. 20,46 Temsil. 21,SO Konuş
ma, 21,oiS RadYQ saton ~tra.•n,, 
22,3-0 Ajans haıberleri, 22,45 Radyo 
8&kı!ı orkecstnıSI proçamımn devamr, 
23 Dans miııBJ#i (l".t.) 23.26,123,30 

Kapamı,. 

Zabda Haberleri: hariciye nazırı • Dahi - Taksim et 

7 - Ödeme • Jo'ekmlenk ıniıslf>mle· 

kesi 8 - Nota • Bir nevi kum~ 

9 - Bır şark vilQ.ycti • ~ gibi 

bağır 10 - Hurafeler 11 - İılek ve 

koyun "beslenen yer • Bir uzvumuz. 

Yukarıdan aşatfya: 1 - P~an 

olmak • GümU~ 2 - Edebiyata 
mensup - Akıl hastası 3 - Nida -
Gönllllil 4 - BtiyUk baba • .lı:ll6ızın -
Kabul etmemek 5 - Başına (Ko) 
ilave edince hüküm - Bir namaz vak
ti • - Bir Orn<!k ücret • nefis sanat 
7 - c;oz renJ;'i • iskambilde bir 
tabir 8 - Rum ismi • Cinayet işle· 
yen 9 - ibadethane - Bir maden 
10 - Kader • KUCrct 11 - Bir nevi 
a:eyik • Reklam - Deli • Kırmızı. 

DtlNKÜ BUL!WACANIN HALLİ 

Sn1dan !iağa: 1 - Sadedil • Ak 
Ak 2 - Keramet • Ulu 3 - Anadi· 
li • Mar 4 - Kibar - Uyu 5 - An -
Ömer 6 - Er • Maden 7 - Malck • 
ses s - Alık • Nere 9 - Mas • 
Semaver 10 - Alışık • Mini 11 -
Kerem • Ben. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Kakırda

mak 2 - Seni - Lale 3 - Araba. • 

Antakya Halkevi 
Temsilleri 

Antakya, (Vat.an) - Yurdun her 
tarafında olduğu gibi ha!kevl rinİA 
yıldönümü milnasebeüle Antakya 
halkevinde de hazırlıklar yapılmak· 
tadır. o günkü merasim için bir pro
gram hazırlanmıştır. 

Bu programa göre, 23 şubat pazar 

günü saat 14,55 te .merasime lstıkl~l 

marşile başlanacak ve muteakıben 

radyodan Başvekil Doktor Refik Say 

damın nutku dinlenecektir. Nutuktan 
sonra, halkevi reisi bh' hıl&bcde bu· 

lunacak, müteakıben temsil kolunun 
hazırlamakta olduğu cHlmnıetin oğ· 
lu"> ve «İstiklfıb pıycsleri temsil e
dilecektir. Ayrıca mılll oyunlar da 
oynanacak ve müzik konseri verile· 
ccktir. Temsil kolunun çalışmaları 

ilerlemiştir. 

Mısır 4 - Dadanmak • Şe 5 - Emir 
Al • Smı 6 - Del • Ödemek 7 -
İtişmek 8 - En • Name 9 - Umur 
Sevin 10 - Alay • Seren 11 - Ku· 
run - Serin. 

Eb.1 Ekmek Çıkaran fwm
cdar Cezalandırtldtlar 

Dün zabtt.a tar.afından yapılan 
k.~ntt'Ol neticesinde Eminönü ka
za&ında Muradiye caddesind:e 
Pa~otun fwıntoda 6_. ve Fatih 
kazasında Saraçbanıeb~a 172 
nusnaııalı Hü.eyin Ka.vlağm fırı· 
nmda da 145 tvaeı noksan ek
mek bulunarak musaderc e<litmi§ 
ve fırınctla-r cezalanıdırıfnuııtu. * Divanyolunda benzinci Ka
aımm döldtanmda lrnxhrıılıma:.kta 
okm yağlM>c:ıyanın pa-rlaımaaHe 
yanıg111 çı.kıml§l!a da &İrayeıtc ~y
dan v.enlmedcn sıönOürulmü~r. * &yoğlunda Ç~si ec*a
ğında 2 nuırna.rah Loago&un lo
ka.ntaıtnnıdan yangın çıkm~ da 
sira.yete mcy.c!_an vıcrtlmoc:kn eön. 
ooriilmii.,<itiir. * ~för Yasin Efcoğlunun 
id.aresind.eki 245 1 ~arab oto• 
mobil Dolma.bahçede M~n oğlu 
İsak isminde birme çarparak 
muhielif yıcrlerindcn ~.aralamış· 
tır. 

( 
Ermenileri Kimler 

NiÇiN --
' ve Nası/Aldattılar? 

Boğos Nobar Heyeti 
' 

Bu Sırada ''Balkan K o1fl1' 
tası,, da Ortaya Atıbnıştı 
ı~~~~~~~~~~~~~~~~~--=_.../; 

Anlatan: Putlkyaa - Yazan: M. Sdlt 
rTercüme Ye iktm.a balda mahfmdur J ~ 

Diğer bir gün yine bu gazetelerden şlnde mağdur (!) Ermeniliğe~ 
ilirl, okuyanları heyecanlandıracak edeceğini ilan fldiyordu. r; 
bır hadise atıyordu ortaya. MeselA.. Söylemiye lüzum yok ki, bU oı ili' 
Erzurumda yuvalanan soysuz komi· meni komıtacıla.rmm bir o;>'IJJ111 pi 
ta gruplarından biri saraya, Babıt).· Bu bahane Ue Balkanlarda 'le ft( ~ 
lıye, !ııtanbuldaki elçiliklere gön· donyada bulunan Ermenilerin; 
derdikleri birer feryat mektubu ile, seleri ve ka:ıalarma eı uza,tıla e!O 
ı Urklerin ve kUrtlerin köylerine hU· !ardan da para vurulacaktı· 11 ıııı.: 
cum edeceklerinden, hayatlarının leh soyguncular yine etrafa dağıl .. !&' 
likede bulunduğundan ba.hStıdlyor, Yine zenginlerin yakalarına şıı" 
muhafazalarını istiyorlardı. Müraca- lar ve fısıldadılar: r;ett 
at ettikler! makamları, slyast adam· _ Islahat meselesini takiP ~._.,. 
ları telA.ş \'e endişeye dllşUrUyorlar· olan Bakston biraderlere ,-eSV"" ı1 

de. temin eünek için, Rusya, trsı1 etJC 
Halbuki Mdisenin içyüzll başka Azarbaycan taraflarında bir t 111 

idi. Maksat bir hAdse çıkarmak, ls- seyahati yaptırmak ıa.zıın .. Mflld 
tanbul elçilerini kızdırıp müdahale kalım keseleri ve kasaları! .. ~...s 
mecburiyetinde brrakmaktL Gerçi, her halde hedefimize varııcab
vuku bulacağı haber verilen hücum arzularımıza kavuşacağız... ıı.ı 
yalan değildi. Çünkü, bu şirret herif- aııl~ 
!er, mahza. bir vaka yaratmak için, Ermenilerin kimi bu yal ~ 

alde.ndr, Kimi de korkudan al ~· 
civar köy ve kasabalardan birinin e "' 
çok sevilen ve sayılan bir ağasını gibi görünmiye katlandı. }"in (-
kurdukları pusuya düşllrmUşler, za.· !erce lira toplandı. Nihayet bırdşll' 
vallıyı lime lime etmişlerdi. tşledikle· (Aram Rafi) admda şöhret bil# 
rl bu kahbeee cinayeti de mesel!, blr serserinin reisliği altında ~ 

blr heyet te seyahate çıkarıldı· 
ya Türklere, ya. Kürtlere isnat eyle- lar, bir müddet Rusyada ve lrt"'l" 
mişler ve diledikleri vaziyeti mey- ...... t 

dolaştıktan \'e oralardaki fr:-
dana getirmişlerdi. Kurdukları p!O.n prt-
lcabı, feryat telgraflarını çektikten şılarla uzl~ıp anlaştıktan so~ 
sonra dUkklnla.rrnı kapamışlar, evle· zarbaycan yoluyla Vana ' ~ 
rine kapanarak silaha sarılmışlardı. Ehtimardaki Taşnaksoııyon ııc ~ 
Fazla olarak tahkikat yapmak için şubesi müşterek bir faaliyete el 
gelen memurları, askeri kurşun yağ· dılar. Fakat bunlar ıslahat ıne!I.,. 

unutmuşlar, gezdikleri yerıerd~CJ'· 
muru ile karşılamışlardı. 

menilere Rus muhabbet :ve 
Bu ve emsali !ıa.diselerin yUzlerce-

lığı şlrlngasına. başlamışlardı· _,ıt. 
si sayılabilir. P". 
O sırada şeametli bir harpten çıkan Bu şırınganın da bedava ':l' 
Osmanlı devleti, ne de olsa zayıf bu- ğını sanmayınız sakın. oraııırd~ 
lunuyordu. Ecnebi devletlerinin ard· Ermeni kese ve kasaları yınc c4-
ııız arasız yaptıkları teşviklerden en- lenmllf, nice servetler tAtııtl 
ret ala~ Ermeni komitacıları ile Çar- mi~ti. ~ 
!ık Rusyanın bir oyuncağı olan pat· Şark vilAyelleri ıslahatı hl 
rikhane de, bu zafiyetten istifade e- Ermenilerin noktal nazarıarıtıl f 
diyor, Boğos Nobann Avrupa payi- dir:mek ve müdafaa ebnek nz~ 
tahUannın kapılarını aşındıran he· ğos Nobann Avrupa payitall~ 
yetine yardakçılık yapıyorlardı. dolaştığı .sıralarda. bUWn ~ 

İstenilen ıslahatın plAnları tama.· komitalan, bu mesele üzerı.nde_...t 
mile. lsta.nbuldaki ecnebi devletler· tefik bulunuyorlardı. Yalnız :;-· 
den ikisinin ııefirlt'rl tarafından ter· var fırluuıı mUntesiplerl ıu J<!l 
tip ediliyor ve bu işe en ziyade Rus Ermenilerin tanınmış mUtef~ 
.sefiri ön ayak oluyordu. Ne gariptir rlndt'n, sevilmiş muharıiJ'l 
ki, o sıralarda Kafkasyada Ermeni· müteşekkil olduğu için, bfiYnl'df" 
ler boğuluyor, vuruluyor, Rusl~mak Ermeni ekseıiyeti bu fırkaY• iti 
istem!yen Ermeniler sUriller halinde ziyade temayül gösterdikleri iÇ ~t 
n1ahv ve ifna. olunuyordu. Daha gari- rek bu ıslahat talebi mCBeleSil1 
bi. bu kanlı hadiseleri gören ve işi· gerekse tırkalann birleşmesi ~ 
ten İstanbul fesatçılarr buna göz yu. büyük roller oynuyordu. O 
muyor, kulak tıkıyorlardı. Ramgavar fırkasının tstanbU

1 Ş' 
O sırada elele veren ve ecnebi dev- kez: şubesinin reisliğinde de, ~ 

!etlerinin yardımlarını bu defa mu- rir Diran Kclekyan bulunu)"O ıl 
!hakkak ve kati surette temin ettik· Ramgavarların fırka ittihn.d1 

lertnl söylemekle övünen komitacı- Bundaki teşebbUslerindekl n111~e 
!arın istedikleri şu idi: kıyeUerlnin başlıca Amili de 

1 

cAvrupa devletlerinin müşterek idi. ıtİ"_ 
kontrolü allmda ~k vIUi.yetıcrlnde Umumi harbin yaklaştı~ 6 

muhtar bir idare temin etmek!> da. idi. Karamaz adında :Kafl<~.,; 
Tabii, bunu temin etmek paraya bir çeteci, Bulgaristan ve nofll; 

mUtevakkı!tı. Komitacılar harcanma dan bıı.şına topladığı kendi ~ 
sc icap eden bunca masraftan kese- kaç serseri ile hUk!lmet eri< çiJl 
terinden ödeyecek değillerdi ya.? Yi· bazılarına suikast yapmak 1 111~ 
ne yaman bir soygunculuğa daha tanbula gelmişler ve fakat. c ,., 
yol açılmıştı. tane heyetl<"ri, tqra- ve ı;enaatlerini yapmcığa vakit , 
larda, kasabalara. köylere ve İst&n· kAn bulamadan yakayı ele v~ 
bulda Ermeni mahallelerine dağıl· dl. Tabii, hilkümet te bu ~ 
mıştı. Ermeniler yine avutulup al· ele gr.çirdiği vesikalarla k0ll11 

1 
datılmış, az bir zamanda komita ka· tasa.vvur ve tcşebbUslerinl şıı ıt 
saları yine altınlarla dolup taşını- ve pek haklı olarak şiddeUl b 
mrştı. kibatıı başlamıştı. .#, 

(Boğos Nobar) heyeti, Ermeni pa· Bu takibat. benim İı;ta~ 
rasile Avrupada mükemmel bir .se- vaziyeliml güçleştirmişti. Ç ~ 
yahat yapar ve ortalığa fesat saçar- azılıların çoğu, ittihatçılara ~ 
ken birdenbire o zamanlar (Balkan timden şüpheleniyor, beni 6id 4 
komitası) adı ile anılan, başı dönllk için !ırsat gözlüyorlardı. Tabi1 4 
Ermeniler tarafından kuvvetli bir mazchm artık lstanbulda. ıeJııİI. 
bA.mi tanman heyet te. ortaya atıl· nesi haziranının sıcak bir gW ııı 
mıştr. Bunlar, giiya Makedonyadakl çok sevdiğim İstanbuldan a)<t11Jıf 
Ermenileri Tilrk boyunduruğundan mukadderatın çizdiği cereyan" 
Jcurta.rdıklannr, refah ve rahata Jra. mak mecburiyetinde kaldıJJ1· 
vuşttırduklarmı ı:öylüyor, ıslahat l· - BlTI'~ 

SORUNUZ ~ 

r~----~Sô YLİYELi!J 
Amerika ve lsviçre Postalan 

· Neden Gecikiyor 
bHmcktedlr. Amcrlkadan Lı~ 
tayyare postnslle mektup g ıı ııı' 
rllmlş olursa oradan d:ı. anc1' ıJ 
ayda memleketimize seıet>iltıl 
4.cdir. 

!kandillide öğret.men Bayan N. 
K . &0nıyor: A\.TUpa postalan h -
ta tntkama glnnedl mi. İs'\·~re

deo yirmi günde mektup ahyonu:. 
Aıaertkadan üç aydanhert mekU.ıt 
geJınlyor. Acaba benun ne gtbl tıo
bepleri Ta.rdu 1 Beyoğlu firur!ada ~-eŞet ~ 

ClEVLP - Avrupa postala.rmm 311 .,,._ 
oruyor: Şehrimizde ı;ab '# intizama girmesi bır zaman mcse· 

lesidir. 1svlçreden, Fransa.dan yir· 
mi ı;ilnden CV\'el mektup alınama· 
maktadır. Bunun sobebi postalann 
İtalya ve Alman.yada seclktiril· 
mckto olınesıdır. Amerikadan an
cak Lizbon tarikiyle mektup alma· 

\e akşam çıkan türkçe pZ 
.kll!l tanedir r l 

CE\"AP - Sabahlcırı ç.ık811 ıcıl 
ÇC ()RZCtclcr altı tanedir· oı ıJ',f 
çıkan gazeteler beş, nkşa.ın ç 
lar ise üç tanedir. 



HARP ıaşe-
2

MüSıesar ı "ma 
Bir Vali Getiri iyor 

Hindistana
mı Yaklaşdı? Sovyetlerl~ 

lngiltere 
BulgarGazeteleril Roma Berlin, ve j Naziler Egeye 
Beyanname İçin Belgratta Ne f nerlerse ... (Ba,ı ı lndde) ** 

senesi ha.zlrnnında tczga.ha konmu11· 
tu . .Aynı sınıftan NorUı Carollnıı. dn 
yine 1938 senesinin tcşrınıewcllnde 

P T . E d i ı en tezgtıha konmuştu. 

(l\a'ı 1 incide) * 
yapmıı olduğu beyanatı hatırlat· Ne Diyorlar ? Düşünülüyor? ma~· ı ınc1de> + 

efrol Of"ıs"ı Reisligv ine ayın . Londra, 20 (A.A.) - Dün 

G 1 d ak§'lm A vıım kamarasında so~~-

B T 1 h 1 t b 1 a e 1 lan bir suale cevap veren Haracı· 

mıı ve demiştir ki: •• 
Sovyet hükumeti, ıdaha bala bu 

m efelere cevap vermemiıtir. 
Utro, Atatürk'ün 

Bir Sözünü Alarak 

Roma Ne Diyor? 
Roma, 20 ( A.A.) - Stcfani 

a,i:ınsı bildiriyor: 

ristana mütchnuısların ve fenci
lerin hululü b ılamı1tır. Ve bu 
meı:nlcketi korkutmak için de bu. 
duUa lntaat tabı; olunuyor. F • 
kat Bulgarut n mutavaat etmiş 
olmaktan henüz uzaktır. Ve Kral• 
Bori ve milleti k derl rine bo-• 
yun eğmiı değillerdir. Ancak, pa· 
zartesi günü Türkiye ile inual · 
n n dostluk paktının bir muka· 
vemet hareketinden ziyade son 
bir ümitaizlik aayb ıı olmıasııncııl'!.D 
kori<\11 bilir. Eğer anlqma, B · 
gnristan için h nüz bir selamet 
a3111 ol bilece zamanda akde· 
dil memiı ise bunun kabahati 
Türkiyedc değildir. Yugoslavya 
doğrudan doğruya o dar leh· 
likedc değildir. Fakat azçok uzak 
bir tide vaziyeti d.Jıa iyi tecelli 
etmiyecektir. Büyük Brita anın 
lam taısvibile b ılamıı \'C devam 
etmiştir. Bunun d hedefi B~a
rist m, Romanyanuı uğradıgı Al
man boyundurugu:na diipnek a· 
kıbctindcn kurtarnuıktır. İki mcm 
l&et arasındaki d mitecavüz 

• a a S an U bir va· ye müsteşarı B. Butler, !apo!' 
. M" teıar bu makama l Hariciye Nazınndan huswı • ~ır 

t An.kara, 20 (Telefonla) - t~r.. us. 'leceğini söylemif .0 • mesaJ· alınnuf olduğunu bıldır-
1.fe lqkilitı hakkındaki karama- lının getın b kinıin tayin edıle· 

Bunun ÜU!l'İne B. Cockoıs, fU 
suali sormuıtur: 

Müz.ak~crin vaktile Baltık " Bulgaristanın Düş
manı T ürkiyenin de 
Düşmanıdır,, Diyor 

Türkiye, kendi m tlubuna ge· 
çen ve realist ve itidal ııiyasejini 
teyit eden bir harekette bulun
mUJlur. Alm n • Yugoslav ko
nupnaları ve Türle - Bulgar l\D• 

!atması, mihverin htırbin idaresin. 
de oldu u gibi dünyanın müst k
bel teıkilitı hakkında takip ettiği 
umumı direktiflere uyan ve ayni 
z.:lm nda vuku bulan iki diplo
matik vakıadır. Malumdur ki, 
mihver harbin tethiılcrine ve tab. 
riplerine maruz kalacak Avrupa 
ve dünya mmtakalannı tahdide 
çalıpnaktadır. 

' . devletleri denen dcvletlerın la· 
nteni • .. . T" t Ve· makla bera er . mittir. 
kaJ ? neırı w;eruıe ıcare.. -·ni bi1dirmemiıtır. B. Butler demi;tir ki: • 

etınde bir komisyon vucude ceıgı •• arlığınn bağlı ola· Avam kamarasının d malumu 
Retirİlınittir. Bu komi&yon 1aıe İa§e Musteı 1 Petrol Ofisi olduğu veçhile, bazı hadiseler ve 
Miistetar)ığmda çalı§llcak yüks~k rak kurulacak ~ an dairesi mü· ezcümle Hindiçini ile T yland a· 
llıetnurlan ve Müıtetarlığa tayın 1 reisliğine Dıt Tıc~e~ karrür et· raaındaki ihtilaf sebebile ~~~ 

runması ile alakadar kısmı h k
kında B. Butler bir çok İngiliz 
hukukçulannın flkrine göre, fili 
ve hukuki tanıma arasındaki far· 
kın hemen hemen namevcut ol· 
duğunu biliyor mu? Sovyct hü
kumeti bu tanımayı al'%u etmekle 
olduğundan, böyle küçük bir ıe· 
yin iki memleket arasında iyi mü
nasebetler tesisine engel olmaıl· 
na müsa de etmek doğru mu· 

Sofya, 20 (A.A.) cGccikmişllr> 
BUtUn Bulgar gnzetclcrl TUrk • 

Bulgar bcynnnamcsıni ve Türkiye 
Hariciye Vekili Şükrü Snracoğlu ile 
Bulgnr Hıırlclye nazırı Popof'un bu 
mevzun dair beyanatlarını bUyUk 
başlıklar altında neşretmekte ve iki 
devlet r!'Jslnln fotOSTaflarını bas· 
maktadırlar. 

edile(':ek tahsı aeçecektir. ıaviri Talhanın tayını tak" P t ol Şarkta artan ıerain)ik ken~ısı.'.'ı 
8uıün malümatına müracaat . . Talha Jstanbulda ı cJ. l göstermİftİr. Reımi Japon sozcu· 

ettifinı Ticaret Vekaleti Müııtef&. mL_ıft!tr.t ııirketile kurulacak 1

1
8 e· •u", dün gazetecilere bir beyanatta 

rı LI 1· 1 M .. t rlığı· unı e " "rin temas ar- .. h rh 1 na ıt Nazmi, a,e us eta • . . . birliği yapması ı,. .. bulunmuttur. Bu beyanat, e . a • 
ili\ ıetirilecek zat bakkınd~ ıntı· ~m :!.ıunınak üzere İ&tanbula gon de Avam kamara&ı azasının ıttı· 
ı.t eden haberlerin tanuım;.e h!1· ı d:rilınittir. lama gelecektir. İngiliz Hariciye 
~ tnah&Ulü olduğunu bil arını§· •• • , • Nazın, Japon Hariciye nazınndawn d~? . Gazeteler, başma'knlclcrlndc, nn· 

laşmadan mütevellit samimi mem· 
nunlyctlerlnl iT.har ederek bunun 
TUrk • Bulgar mUna.sebctlerlyle Bnl
kanl:ır sulhu ıı:ın haiz olduğu ehem· 
mlyeU tebarüz cttlrmektedırler. 

İnsıiltere, muharebe meydan
l:ırı, entrikdarını yap bilmek için 
milletler :ır ında kinler anyor. 
Milletler ve devletler, bundan 
böyle, bu fikir ü:ı:erfode çok sarih 
fikirlere mal!k bulunmaktadır. 
Hiç bir millet, Londranın kendisi
ne vermek istediği bu kötü v zi. 
f yi kabul etmiyor. 

~ ~ ., I K d · Form u , er ı · Japon resmi sözcüsün_ün ya~hgı ... 1ah1 uf ya g ar en 1 beyanatın ayni umumı mc~lınd.e 
D ., · ı d • 1 ve nazikane yazılmıt husuııı bır 

B. Butler, bu ısuale ıağıdakı 
cevabı vermiştir: 

Mevcut ol n yalnız küçük me· 
&eleler değildir. F kat bu m':~e!~
den ayni zamanda bazı buyuk 
meseleler de vardır. Halen bu hu
&usta aözlerimc baıkn bir fey 
ililve edemem. 

d U Un e Q J 1 r • mesaj alımıtır. Bu ~eıaj, hnlt;n ne e yg d bulunması layık olduğu ehemmıyetlc tetkik 
derece arasın a 1 • '1 kt d" (Ba,ı il incide) =-k= otuz d 1 t müessese en, cdı me e ır. b 

)' . _ öğTendiği. §Drttır ve ev en derecesi yirmi Vaıington, 20 _(A.A. ~. - ~e 
~de ı~t.ıaası oldug~~ . Gcnere mekteple~, Iefma bile aşağı olan usan meclisi bahrıye en~umenı r~-

Cihan Harbinde Başlıyan 

Sulh Politikası ~J' Kıınra~er !id ğı;;r. tahlil altıdan bır d~~c yoğ olarak ka· isi B. Vinson, dün, d~nız hareki· 
ıl ıettırdik. ı • . oruz. yağları yem tı ıubesi müdürü Amıral Starn'ın 

Belgrat, 20 ( A.A.) - Yugos. 
lavyada tam bir ısükunet hü~~ 
6ürmektedir. Halk araısmdakı m· 
tıbaa ıöre Balkanlar aulhunun 
bekçisi yerine kaim olan Sovyet· 
ler Birliğinin hayirkir müdahalesi 
sayesinde artık Balkanlar sulhu 
temin cdilmiıtir. 

Zora gazetesi bllhns.sa şunları yaz. 
maktadır: 

B l&Talla Ne Diyorlar? 
bkamı lngilü: $İy set İn tama-

milc uygundur. Muzakcrelerin 
gayC$İ, n zilerc am.ıkavemet hu· 
susund Bulgurlar dah faı.la 
kuvvet vermekti. Fak t müzake· 
reler bir t raftaıı ccrcy n ed r
ken dijer tara(tan Bulgar n zır
ları Alman bwuliıne müsaade ct
miılerdir. 

raporunu aşağıya geçır;.J 3i99 bul etmezler. • .. bu bir mektubunu okumuflur. • 
. 

0
' afından Lcfman dereceaın! go~ede bi· Amiral bu mektubunda Am~rı. 

Vatan gaz~csı. ~: bir .kö· yağlarda yüzde on ~ıs~Jdnia edi· kanın deniz müdafaa tedbirlerıne 
Avrupnnın cenubu şn.rkl:ılndckl 

gerginlik gözönUnde tutulursa TUrk, 
Bulgar beyannamesinin hususi bir 
ehemmlyeU haiz olduğu ıınln•ılır. Bu 
sayede sulh Balkanların yarısında 

olsun temlnedllmiş oluyor ki bunu 
Almanya ve Sovyetıer Birliği de ar
zu etmektedir. Türkiye ve Bulgaris
tan, 15 sene cn·el Anlrnnıda imza 
edilmiş olan dostluk munhedcslyle 
hudutları çlzllmı, bulunan ve Cihan 
harbinde bnşlıyan sulh polltlknsınn 
devam edeceklerdir. Bu beyanname· 
nln Balkan sulhu üzerinde tesiri ola· 
cağımı vo nğlebl ihtimal harbi Ege 
denizi ile Adrlyatık denizi arasında 
movı.ılcştlrcecğine .şüphe "Yoktur. 

Belgrat, 20 (A.A.) - Havaa: 
Türk • Bulg r an aşın sının imza
aılc alilk dar olarak, Sclgrat lii· 
ynai m hfillerinde, Balkanlard 
statuqu 'nan idameaini istihdaf 
eden yeni letcbblislcr ihtimali 
gayri varit telakki olunmamakta
dır. Bu tetd>büslere, Yugoonvya 
da dogrudnn do ruya ittirak ede.. 
cektir. Ma rnafih, Türk - Bulgar 
dekl"rnııyonunn mü§llbih bir Bul
gar. Yugoslav enl ıması hakkın
da Belgratta dolaıan fAYİalar 
rağmen, &iya&İ mahfiller .a. böyle 
bir p ktın lüzumsuz olduğu fık
rındcdir. Bulgar - Yugo 1 v mü
naıebetleri.nin Bulgaristanl Tül'
kiye araıınd ki miinnsebetler:lc 
kıya& cdilemiyeccği tebarüz etti
rilmektedir. Filhakika, Yugoslav
ya ile Bulgaristan araunda bir 
ebedi dostluk paktı vardır ve Yu
ıo lavya, Bulg rislanın Alman 
kıtalarına hudutlarını açması tak. 
dirind , Bulgaristana hiç bir z 
man hücum tehdidinde bulunma-

gönderilen vıe uzerın .k tinde J süt yağı bulundugu ı kR,...
1 

Japonlar tarafından yapılan 
. d şık etı e e - .. • b" le §esın e yapı ıB ı diyesi lemez. w protestoların hıç ar aurct nazarı 

(dikkat Jst:uıbu] J~ ~esi) H Jbuki Kooperatif bu yag· itibara alınmamasını teklif ctmiı· 
K'Ooperatifi Yag.. • .ed H. a .. d' on bet aüt yağı bu· tir. 

1 "h" .. ve uzerın e larda yuz e .. d • .. 1 Yazı ı mu uTU ha . yu<Var· I w ·r etmektedir. Bu teklif, encumen enız us c-
Bcrıkman iımzasmıd vı"'hür ve Jundugunu ı an .. ld bu yağlar· rinin inki§afı programına ait 242 
1 k "h" · altın tı mu y· ynı fonnu e •-L • •• 
a mu urun nıekeler ıne a • betinde oleoıste- milyon dolc.\lık wwsısatın muza· 

imza lbulu~1?0?'11n Tıı:nekenin da yüzde kır~ nıs österilınektedir. kercsini yaparken okunmuflur. 
malımız degrldırl. büyük arin bulundugukı:l. hakikatt~, Amiral mcktubund , Cuam ada-h. da bu un an .. ekkep c ıme, f . bu ben ır y~nın f' emek yağı Bu mur d n yatıdır. Fakat, sının müda aasına aıt na • 
aan etikette rn ~e y lar bu· mum yapılan o hakikat ecne- ı zer bir teklifin geçen acnc yapıl· 
Formül 2 ve eaıre IL>:nzı teneke her neden~t; ~J achı Urtan aaklan· dığını fakat Japonyarun kuıku-
1 ılma.mı" ıoır . b' ke}ıme le D ı w• ı_ ') 
unan aç d ~le alınan bı ır . . Çünkü bu mad· lanabılecegı " ygusı e o :zaman 
yağ üst kısmı~ . an "' . sanm- mak isteıunı.ştir. d • kıym' eti yok· tekiifm reddedildığini hatırlata-

w .. uncsının rcngı • biç bır gı ıu d ~· k' 
yag num ~ k ammda gayri· denın mahl~t yağı dondurmak rak tezkeresin e ~ıyor ı: 
tr~k terc;yag .1Yindc ıtopluiğne tur ve rnl tu ak için kullanıl· Tecavüzi mahiyette olmayan 
mutecanuı ve~~. "k cesamette ı ve kıva af ırm bu gibi te<lbirlerden Japonyanın 
başı ve dah~ u~eri havi ol- ınıştır. ub t iklarına ku ulanabileceii kabul edilemez 
beyazımtır~. ~ cm ( J 00 2 - Su .ve rut e cMcJerinin fikrindeyim. Japonya bu gibi ted
duğu, ~5 

•• 
1 folunıın nor- gelince: Yıye~ek • mı; kanun- birlerin alınmasından kufkulandı. 

gram yng .ıçın f r ikıtnrı) Lef· ta bitinin men'ınew aıt 0 d mi ğı takdirde bu hareketi bıı.klı ad
mal ıkalcn ~- ;175 rutubetı dıı, yemckik ya~lan_nbat. adza su dedilemez ve fikrimce nazan iti-

an <lcrecesı - • • b d mla bır nıs e ın e luuna 1 d 
m miktarı 16, 10 gram ~- yüz e Y.an -· edilme~te· bara a ma ı ır. 
ve ııu 5l halis &Üt ter.eyag· bulunabılec:egı kabul d l dır ki Guam adası Amerikanın mah-
1umnu~ f:• f.rnan derecesi 26 dir. Hatta, bunda~ 0 a)'l ep ~ dır. Harele hlfüz ~merııcanın nef. 
lannda w e l ıyac ğm .,.. devlet 'lt1Ü"C11~, ( zla gu: Uıe olan en iyi tekilde teabft edil-
d n 

8 !~ boırlm masına M!Za- hastaneler yüzde birdb ~n t~e:z:lcr. meli, herhangi yabancı bir devlet 
30 a ikaUDr un ·n"ın mahlut yu havi yağlan ka u e d Be· ta.rafından tayin edilmemelidir. .. " cçen :> o hrI rumuz a -
ran eo:zu g td - u ibildiren Halbuki, ta ı r~~0• b yağla· Bombalara kartı aıiuıaklar ya. 
yağlardan ° ugun lediye Koopcratıfın~. .,Uil d n pılması, limanın deniz tayyarele-
rae,orclur. P 11 u"zerinde nnda su miktarının yuzb l 0 dauog~u ri ve tayyareler tarafından kull • 

U'l arın . .,,..am u un • il . r-
ühii ır.e imza alb kilo ve on o· k k" Koo· nılacak hale getır mesı ve uU• 

an r tesbit edilmiştir. ~eme b!• t e· am'ın deniz: tayyareciliğinin bir 

Üstündeki Formül peratif on sekiz ~·1::>1~~.1 ır :iz ileri karakolu haline ifrağ edilmc-
··ı ke yağın içindekı :ıkı 1 0

• s ai için teklif edilen 4, 700,000 do. 
r -'- "zerinde yazıh formu yu"z seksen gram ter~~al :;uyfi~nutnı larlık tahsisatın mecliııçe kabul e· 

enetle u ' hl" gw ili osu ya k "b"d" Tut f d • k"losunu ma ut ya dileceği ınuhakka gı ı ar. u-
u s;· it yüzde ıs ·ı~ ı.atmaktadır. . ila ve Samoa'da bwıa benzer 
O~e::~earin » 40 

1 

Hulasa: Görülüyor k~ ~';:~: maJcşatlar için aarfına müsaade is-
s gı- » 30 "f' "k'ı numaralı formullu tenilen 8,100,000 doların da k • usamya ıs ratı mı b ,_ dan ne . • mub ld" p uk - ı » & • 1 ne gıdıı aıumın . ' • bul edılmesı teme u. 

am yag blut yağ rapo· lut Y;K in bakımından hıı; bır Madrit, 20 (A.A.) - Havaı: 
Buna ~ar§d ma iz bakın neler de vı ;.mbaiz değildir. Böyle ol- Japonyanm muharipler araaında 

~nu tetkik. C:. ~ kı~ehıalde mevcut kanun ve ta· mutavassıt rolü oynamağa ve nor
oırcneceksını:z:. ifin' • eke üze· dugu h' .. ,.!: ... ıerine tamamen l bir vaziyetin avdeti için tek· 1 K rat ,en ı· tname UKUJU B l d" ma d 
. - oo~eünde % ıs süt ya- una bu gibi mamulabn, c e 1• lifler toplamağa amade bulun u-

!tndeki formul. r Halbu· aykıı:t . k sten ve her şeyden w hakkındaki haber Madrit po· f! bulunması lazım '~ı::ı Zihni ye gıb~ ~f e sıbhatile aliıkad~r ~~ik ve diplomatik m hfillcrinde 
ı, kimyaıer ve nıua la tahlile evvel . ın d n bir müeasesenın b"'yu"'k bir heyecanla kartsl nmıı· C af dan yapı n 1 sı ıcap e e k • u • ener tar ın & w da süt o m.a . t'fnde edilcre pıya- tır ispanyanın coğrafi ve manevı 

tul~ran bu mahlut yagı~ gibidir. ismındc~ .~~ 1 
esi bir faciadır. v."ziyeti ban~ın tekrar teııisi için 

~llğından hemen eser ~okreınadır. salara d~ru 7 bu facianın her müzakereler vuku bulduğu tak· 
\lrada bulwınn anc.a.I k emul- Bele ıy:;' ~atmak için hareke· dirde en mühim rolü oynamaia 

~il krema au il~ !~ı.r~ e~i rapor· kı$l1lll11 • ~Y c 
1~air hala bir haber müsait olduğu cihetle bu heyecan 

ı.ıon haline get~ııtır, hile bu ! te ıcçtığın albuki yazdıklarımızın bilhassa kuvvetlidir. Gerçi 1 ~an-
d•n da anlaıılac:agı veç. "zde almadık. H k hakikate tama· 1 bük\ımetinin hattı har~etınde ~ağın lefman derce~! .. i;ağ· ı her kısmı ar ve ~:len ihtilafın halli için tavaıısul 
ı.;? ayanndadır. Hal bu. ı. su 26 ile mile uygun ur. ümkün olacağını zannettirecek 

tında lefman derecesının • B a n at 1 ~ç bir fCY mevcut değilse de ~~-v k · ı · n 1 n ey 1 f ranko'nun harp &ahncaının M a 1 iye e ı ı .. .. . amesi halkın n:r~lmasına mini olmak ve ban· •><* ramiye usulunun !~t ve ali.kası- :: avdetine müsait bir .h~vanın 
(~ l inddc) piyangoya olan rıı.g lhdasına yardım ebnek ıçın ıar-

k-.>"dolunmaktadır. • na arttırmıştır. . de mühiın de- letttiği ısabulı, azimkar ve k"!dret. 
~İYanıoyu 3670 numaralı. ka Sah§ usullerınde ve ezcümle li gayretler nekadar ehemınıyetle 

~\arıla Hava kurumundan devır a: ği§iklikler yap~l~ıJ b yiler arasın· kaydedilse azdır. Fransız • Al· 
t\ Maliye Vekaleti bu ~şi aza~~ Piyango idaresı ı : t:vassut eden man mülarekesiı:ıin 1spanya v~sı-

t.ı.rruf ve randımanla ıdare daki bilet aat~ftn dilmi~ir. Bu taaile neticelenmıf olduğu malum-
~ii ırare cdinmiı ve b~d~n ıse· ba§bayililder ılı•. ~omiııyonla~n- dur. 
lbtt-~li neticeler elde etmııtır. . münaaebetle ~a~~ 2,46 nisbehn· fı;panya gazeteleri Japon tek· 

Pttilli piyangonun 1940 takv~ da yapılaı_ı .yuz 2ıo,646 liralık liflerinden bah&eden Tokyo dlel· 
~1~ . fi kin 2 mıl· deki tenzılittan • tir aflarını tefsiratta bulunma an 
)o •ıt 12 aylık sa • piyan· bir kar huısule gelmıf 'd.are ınas· gr tmektedir. Fakat Ya enete-
,. tı. 620,3ı2 liradır. E&kdı tt" ilen Milli piyangonun ı•A-ur ına· ~e~eB··lindeki muhabiri rönder-
,o d ka e aı 1 ııtır l'f'"'.. sının ..... .. .... ı .are inin irat Y 860 rafları da aza.m d;oya nazaran diği bir telgrafta Japon aozcuıu 
~ bır ienelik aafi k~ ~.6~1, go aıJarında eskı ~a Jık bir tasarruf .tarafından yapılan bey~natın ~~
~·'dır. Buna göre MıUı pıya~ira genede 26,851 }ar& iyangolann man Hariciye N~retınde .tev ıt 
.. ~.tene zarfında 1,018,452 kir· vardır. fevkalade 'htfyarı lüzum· ettiği intıbaı aksettırmektedır. 
d~ ka,. temin etmiıtir. Safi .. ihdasından dolayı ı ırtnen ida· Muhabir diyor ki: 
-i b • . ·· de 63 tur. .. ..1 sraflara r•e.··- • • Alm fk · · 

Q:.. " artlf nısbetı yuz safi lu goru en ma t hasılatına 0 Bu husvstakı an ı ~ı 
ı.~ -~t .. lıtına yükseltmek"'~ z re masrafları.~ın sa 1~ 8 e inınİJ ve . d eden hiç bir aküsamel b~l-
~b Çofaltınak için aldı~kı )an nisbeti yuzde 21f1 d yUzde if~ e rum ki bu da hayreti mucıp 
~ İrJ d .. unları zı • be 1 masra ar a l mıyo z· H'tl kendi t'~..ı· ~. meyanın a s-- .. nle- bu se • P e. d bir tenakus o. b"r teY değildir. ıra ı er 1 1 
~ '"Oiliriın. Milli bayram gu o 68 oisbetm e 1 

1
.. eçhile cunevcut me.se e e· ·"le ı.. •• tane ' usu u v ak 

f'vlt lnaqaua olmak üzere uç. • muştur. . 1 dünya va· . üzakereıine batlam zama-
lit •iade piyango ihdas edilnUt· Bütün bu netıce ~r, d vresinde rın m Jdiği yoksa muharebe 
.ı _ . lialka Yo bayilere doğrııd•!' ıi"ctinin buhranlı bir ·y=t nornıal nınhın sf:de bir tarzı hal aramak '<O~ ı.., ikrarnı· ~ d'l · tir Bu vazı sa ne ah "b' de am )' .. Y• ut1.et satmak ve bul elde e ı ~ .. • Milli piyango· • . A vrupanın t rı ıne v . 
~, ~~ için Ankara, ls.~an bir bale don~n~e, . ki flar kay- ıçın. edeceği ıthakkında bır 
'çl~de Milli Piyango burolan nun daha m~.hı~ an şa rnı ı~a~en"lmeaini fngilidere bara-
t.liE ıı, otomatik kürrelerle ~u~· dedeceii tabudır. ··rülen te· kara ktır 
~, ~~İrlerde piyanao çekil.m~ Buıün piya1od;a~a~ac:ak t«:'1 ka~uh."bir, Japon teklifin.i e~~:
~ . ttaat Bankası pbe ve aJ811 kiJnillü arttı.rma a ve tatbik 

1 
Leopold ile Krahçe ı • 

'ile Poata merkezleri ~-T· birlerin araıtırı~sı::,ra da de· ~e ıK:e tarafından yapılan tek· 
~ ~ınleketin en hücra koıe ~- edilıneSİne bun an e m 
~e hUet aahbmflır. Onda ~ır nı olunacaktır. 

l'•ine tam bilet ve tanı ik· 'VB 

Hük\ımet organı olan Vreme
den maada sazeteler ıson hadise
ler hakkında mütruaa yürütmü· 
yorlar. 

Vreme baımakalesindc v ziyct 
hakkında ıu neticeleri çıkarmak· 
tadır: 

Ankara deklaraııyonu Balk n· 
lar aulhuna bir yardımdır. Dcklfı· 
rasyonun istihdaf ettiği gaye Av
rupanm bu kısmında yeni bir cep· 
he kurulması imkanlarını ortndan 
kaldınr. 

liflerle mukayese ederek şöyle de
vam ediyor: 

crBugün To~o'nun tavassutile 
barıtın iadesi mümkün müdür? 
Kral Leopold teklifi yaptığı za
m n bizi nikbinliğe sevketmemek 
tedir. Bununla beraber Japon tek. 
JifiniJl vaktinde ve muvafık biı' 
tekilde arzedilmit olduğunu teı· 
lün etm k icap der.» 
HALBUK1 SULH TEŞEBBÜSÜ 

ISRARLA SÖYLENiYOR .. 
Japonya Hariciye N zınnın ln

gillere H riciye Nar.ınna gönder
diği sulh meısajınd n bafka diğer 
bir aulh ıayinsı da İtalyanlarla 
ıulh yapmak üzere Almanyanın 
Yunaniıtanı tazyik ettiği haberi· 
dir. Kolombiya radyoıunun Ati
nadan alarak neırettiği bir h bcr
de Almanyanın bu hususta Yuna
nistanda tazyikte bulunduğu sıl· 

sızdır. 

Yirmi Beş Senelik Dostluk 

Utro sazeteslnde yıızdığı blr ma· 
kalede B. Ancf, 25 senelik mazisi 
olan TUrk - Bulgar dostluğu ilzerln· 
de uzun uzadıya durmakta ' ' C eski 
başvekil B. Muşanof'un Anknrnyıı 

vaki ziyareti csnaaında Atatürk ta

ratı"dan ... stsrıeıımlş ,olan ~ rılSzlerı 
hnlıı1ntmakUı.dır : cBulgarlstanın 

dllşmanı TUrklycnin de düşmanıdır.> 

Bu Anlaşma, Bulgaristanı 

Bir Çok Sarsıntılardan 

Kurtaracaktır 

nu makalede bilhassıı şöyle ele· 
nllmektedlr: 

İki memleket nrnııındııkl nnlaşma, 
ht\dlsclerf! rngmcn, Buls-nrlstanı bir 
çok sarsıntılardan kurtnrar:al<tır. 

Bulgaristan bunu, Türk • Bulgar 
dostluğuna medyun oJncaktır. Cihan 

er Radyo gaz tcsi» harbinde iki memleket arasında le· 
Londra, 20 (A.A.) _ İngiliz tıs eden dostluk ondan daha müt· 

hiş olan dlCer bir harp hengılmeslnde 
matbuatı: aktolunan bu yeni anlaşma ile bu· 

mı§tır. 

Berlin Ne Fikirdedir? 
Bcrlln, 20 (A.A.) - Bir hu~ 

ınUhnblr bıldlrlyor: 

Sabah g r.et.clerlne bnsit bir göz 
atı~. Türk - Bulsnr dekl msyonunun 
Almanynda ynpt.ığı derin tcstrı g ös
termek ıı:ın k(lfidlr. TUrk - Bulgar 
dekllU'osyonu, Dcrlindc senenin en 
mühim dlplomalık h dlscsi olarak 
tclAl<ki edilmektedir. 

BUtlln gaz tcler, bıı.şmllknlelcrinl 
bu nnlapnıya tahsis etmekte ve bu 
anlaşmayı Balknnlnrın t k1nl ve is
tlkraı ı yolunda ileri ntıtmı' bir adım 
tclCıkkl eylemektedir. BUtUn gazct.c
ler, B. Sorncoğlu vo Popof'un bcyu. 
nallarını birinci sayfalnrındn neşret
mektcdlr. 

Völklscher Bcobachtcr, bu haberi Japonyanın tavassut teklifi ga-
zetelerin nazım dikkatini celbct· s-ün bir kat daha kuvvetlenmiş bu· dört sütun Uzcrlne <Balkan sulhu tc
miıtir. Gazetelerin mütalaasına lunmaktndır. mln edilmiştin ba lığı altında ver. 

göre bu teklifin Berlin tarafı~d~n Kararsızlık Hüküm Süren Bir mekt<-dlr. 
ilham edilmi~ olmagı da varıttır. Duet he Allgemelno Zeıtuns-, 
Esasen birdenbire hayırhah bir Yerde Berrak Bir Hava diyor ki: 

mutavassıt rolünü alan Japonya· Ynn re mt Dnes gazete.si de, be· Türk· Bul nr mUna cbetıoı·ı, sarıh 
nın harekatı, Japonyayı idare • yannamcyl uzun uzadıya tetkik ede· surette, Mihver'fn a.rzu ettiği Balkan 
den devlet adamlarının timdiyc rek vunları yazmaktadır: sulh Blynsctlnln mll.sbct yolu Uzcrln· 
kadar takip ettikleri siy~i mca· Beyanname çok mUhlm slyıısi bir do yer almaktndır. Almanyıı, Türk • 
lckle garip bir tezat tqkıl ~l':" k· 1 htıdlsc teşkil etmektedir. Eminiz ki nutgıır d klttra yonunu, cenubu tar· 
tcdir. Şayet Japonya sulh ıstıyo~- bundan doğacak mUsaıt nctlcclcrtn kide bir jstlkrar unsuru olarak e· 
ısa evvela s~lhu U~~ Şar~ta tesıs hissedilmesi gcclkmly cektlr. Bu an· l ımlnr. 
etmeli ve Çın harbını taııfıye ede· lnşmn, muhtelif sebepler dolayıslyle BUtUn gazt>teler, cLondrndakl hıı· 
rek İngiltcreye kartı ha~m.nnc sı;r • şimdiye kadnr daha ziyade kararsız- yal inkisarını> tetıarUz ettirmektedir. 
güzqtlcrden vazgeçmelıdır. lık hUkUm stlren bir yerde berrak Muht lif dllnyn hllktımct merkezle· 
DAlLY TıELECRAPH'A GÖRE bir hava hu ule getirmiştir. rlndckl bUtUn ak UIO.mellcr neşrolun· 

h • d nu beyanname ile Balkan mcmlc- ma.kUı.dır. Londra ve Novyork tel· 
Daily Telcgrap gazetcsı e gr nan, 1ngtlt.credckl BUrprtz ve si· 

· d k 1 ff ketlerinin her tUrlU kırgınlığı ve sul· batmakalcsm e, o ay muva a- nlrllllk üzerinde ısrar ctmektcdır. 
kiyetler kazanmak hulyaıile ser· tcfehhUmll izale etmek hu usundaki UmumlyeUtv Almnn memnuniyeti 
güzeft peJİ~de k~fQn devletlere niyetleri ehemmiyetli bir surette ye- bUyUktUr vo Ankara ile Bcrlln ara
Mwsolini'nın AıfTıkada ugradıtı nlden teb:ırüz etUrllmlş bulunmak· sındıı.kl mUnasebctlcrdc bir iyileşme· 
akıbeti ve B. Roosevelt'in metin tadır. Filhnklkıı bu ultcfchhUmlcrln nln muhtemel olduğu sanılmaktadır 
&özlerini babrlalmaktadır. mczk1'lr mcmlekcUer nrnsındn bir ltl-

Lizbon muhabiri tunları bildir- mataızlık hııvnsı yarntnrak iyi konı-
mckte<lir: şuluk mUna.'!cbcUcrlnin bozulmnaınıı 

Li:z:bon'un iyi haber alan mah· 

f'll . bu ıulh le§ebbiüünü Fran• sebebiyet vcnın ı lhtımaı dahilinde 
ı erı · • ..,,,_,_ t ·ık bulunuyordu Mu&aolını muUlKa ının ı · 

co .,Lesi telikki etmektedir. Mez· Bu beynelmilel st)•nst basiret ha· 

Afrikada Harp 
XX opıauı ı ıf.ııg) 

Yugosl vyanın son ay rdaki 
hattı hareketi bu vaadin esirgen· 
miyeceği intibamı vermektedir. 
Fakat diğer t raft n muhakkak
tır ki Yugoslavyn kendi istikJ"line 
doğrud n doğruy vuku bulacak 
bir tecaviiz.e muk vemet göstere

tir. Eger, Bul ristanın i ali 
ile Yugosl vyanın çember içine 
alınması tabakkukedcrse Yugoa.. 
lavynmn istikl" Ii artık &Özden ibn. 
ret k lır. F kat nnzilerin korkut
m usulleri h r vakit muvaffak 
olamaz. lıte Yunanlılnnn muzaf. 
fer ne mukavemeti bunun bir de. 
lil.(dir. Nnzi l biyelcri Türk azmi 
ka11ısınd da keza muvaff k ola· 
mamı§>tır. Şimdi bir cihet kalıyor 
ki: Hitler, bugüne bdar büyük 
bir itina ile akın<lığı iki cephe
den harbi kabul edecek midir? 
Ve Balkanlarda müdahaleyi za. 
yıfları korhutmal t n la ikri gö
türecek midir? 

Dai}y Tel g aph gazete de 
baım kalesinde diyor ki: 

Tü:-kiyc ile Bulgarist n nrasın· 
dn yapılan müzakerelerin esrarlı 
hiç bir tarafı yoktur. Bu miızake· 
reler, Büyilk Britanytının tnm tas
vibile baıl mıı ve devam etmiı
tir. iki memleket arasındaki ade
mi tcca.vüz ahkiımı lngiliz aiyuc
tine tnm mile uygundur. Muza
kercl rin g yesi, nazilere muka
vemet husu und Bul nrlnra daha 
f zl kuvvet v nn kti. Fakat mU
z kereler bir taraftan ccrcy n e· 
derken diğer taraftan Bulgnr na
zırlorı Alman hululüne m .. aade 
etmiılcrdir. O ısuretle ki müstaldl 
bir h reket filen imkansız bir ba
le g lmiıtir. 

İngiltere ile Türkiye arasında 
akdolun n ve Bulgar paktil de 
teyit oluruın aıılnım , Yunanista· 
nı müdafaa hususund Türkiyenin 
imkan nisbetinde f ngiltcreyc yar· 
dım etmesini derpif eylemektir. 
Bizzat TI.irL:lerin milli menfaatie
rine gelince: 

Bu menfaatlerin tehdit edilip 
edilmediğini kar rlaıbrmak mün• 
hasırıı.n Türidyeye aittir. Eg r na. 
ziler Ege biline inerler ve ora• 
d.. kuvvetlcnirl rsc, Türkiycnin 
lıtanbulda ve Canakkaledeki bi· 
kimiyeti tehdit altında kalır. Di· 
ğer taraftan Ruıya Almanlar 
Köstence limanında tahkimat yap 
tıklanndan Balkanlarda ve Ege 
denizindeki vaziy te blüyük bir 
alakro österıe g rektir. 

Hava Harbi 
ne'"' •. '"" 1 F 
k • mahfillere gore uenera ran. reketlylc blrblrln bir dostluk mua· 

ur ' . Ih 
'dan mihverın yenı su taarru- hedcslyle bağlı olan iki komşu ment· co ı·· .. 
nd mutavassıt ro unu oynama- lcket mütevazi, mUsbcl ve yaratıcı zua 'FakJ 

11 rica edilmiJlır., 8 bt apoek
1
t.ef: bir siyaset Uı.kip ettiklerini isbnt et

bbüsü f ranco nun u l ı ı mi terdir. 
~ddett.i;ini göstermektedir. 

Balkan Milletleri Arasında 

iş Birliği 

Radyo guetesinin bildirdiği
ne göre Habqistanda isyan ha· 
reketi süratle genitlmlcktedir. 1-
talyanlar bu yüzden müıkül va· 
1İyetted-"ler. Henüz ayaklanım· 
Yan kabilclere de imparator Ha
ile Sclasiycnin beyannameleri da
ğıtılmaktadır. imparatorun kızı 
prenıses te Habef vatanperverleri 
tarafına hastabakıcı yaZJhnııtar. 

(B Şl ı lnrJdt\) =•~ 
Yüksek infilaklı bombalar mühim 
miktarda binalara ve ticaret evle
rine zarar '·enniılene de atılan 
yangın bombaları liiratle zaranız 
hale getirilmiıtir. Bir miktar olu 
vardır. 

Antonesku 
(Bn.,ı l lndılo) -

demiryolu malzemesi inıa c:tmek. 
l ıniihim Malexa fabrikaları 

tc o an b" k 'l 
d .. .,,.rcıdilen ır ararname ı e 

un n"T d 1 t" · ı· en RUnlen ev e ının e me tamam v_ •• 
ktedir • .-ramame muessc. 

aeç?'emütebaki yüzde 50 hiue ae. 
senın . k • 

e<lini de tedıyeye ve anunı me· 
n ııime lüUm kalımdan oevlet 
:ülkiyetine devretmektedir. 

Dncvnlk g"tLZctesl de başmakalc

slndo şu ııetlcrye varmaktadır: 
Bcyann11me Bulgar milleti tarafın. 

dnn memnuniyet hissiyle knrşılan

mıştır. Zira memlekette istikrarın 

teminine az çok yıı.rıyan her şey ıyı. 
dlr. Bu nnlılfmanın Balkan milletleri 
arasında bir iş birliği havası yarat
mak surctıyl Balknnlard:ı. ve Ttına 
havznGindakl vuty t Ur.crınde te~lr

ler ylıpm ı b kl nmektcdlr. 

Nnirobl, 20 (A.A.) - Resmen bil· 
dıı lldığlne göre, cenubi Hnbcşistıındn 
Mega'dnkl ltnlynıı gıınılzonu, cenubi 
Afrlkn kıtıılarınıı ~llm olmuştur. 

Ekııl'rlsl 1 talynn olrnıık llzerc 600 
esır nlınmı~ \ 'O arııJarındıı bir çok 
top ve mitralyöz de bulunmak üze
re bUyUk miktarda harp mnlzrmcsı 
iğtinam edilmiştir. Mı-ga, Habeşls· 
tanda, l(e!ly hududundan 65 ldlo· 
met.re kadar şlmalde mtuıım bir 
mt>,kldlr 

Londra mıntakası üzerine de 
kısa aliren bir hücum y~~ılmıt. 
bazı hasarlar vukua gclmtftır. 

INGILIZLER 
Londra, 20 (A.A.) - Hava 

Nezaretinin tebligi: 
Sahil :miidafaa scrvblerinc 

mensup tayyareler, dün gece, 
Brut'de düımanın deniz üs.üne 
ve Calai 'de doklara hücum et
miılerdir. Tayyarderimizin hep 
·le· d 



Sıvas Umumi Meclisi Senelik 
Toplantısını Yaptı 

Ve Encümen Azalarını Seçti 

Sıvasın gi4el bir bl.ııa 111: HUkQmet Konafı 

Osman GUng8r, Mahmut Salpat, 
Hamdi Dilmen, Nuri GWtekln, Be
kir Karakurt. 

Sıhhat encümenine: Halis TUrk
kan, Halil Köse, HUsnU GUrz, Tevfik 
Yaraş, Mustafa Tiryaki seçilmişler
dir. Bu ı,ı mUteakıp 940 yılı 6 aylık 
izahatı okunmuş, aynen kabul edil
miştir. 

Müddeiumumilik Zincirlikuyu 
yollunda ara:ba ıt.ekerleii ahmda 
eziter~ ölen sütçü Recep oğlu 
Halis !hakkında tanklkata başla· 
mıştır. Tabibi Adli E.nvQI" Karan 
cesedi muayene c.tım.iş ve hariçte 
ölüm arazı göımediği için Morga 
kaldırılmasına Kizum gönmüştür. 
Tahmin edi!diğine göre hadise 
şöyle olmuştur: 

Ha11s çiftlikten araba ile şehre 
sü.t getiriyormuş. Arabanın ÜS· 

tünde uyumuş ve )ıcre düşünce 
tekerk-kler karnından geçmiştir. 
Mo~n vereceği rapor vazıyeti 

aydınlatacaktır. 

Yanan Çocuğun Bir Tabanca 
Kurşunile Öldüğü İddia Olunuyor 

Mt.iıddeiumumildk dün feci bir 
ölüm hadisesini tahıkke başla· 
mıştır. Yalovada oturan· Mehme
din a4tı yaşındaki 'km Nesibe ba· 
~ında ağır bir yara olduğu halde 
üç gün evvel Şişii Çocuk ha&tane. 
sine ıgctırilmiş ve tadavi altına a
lınmıştır. Çocuk ıc!ün ölm.ü~ür. 
Tabibi Adli Enver Karan ceaedi 
Morga kaldırmıştır. Babaeının 
iddiasına göre her ınasrlu ocağa 
düşen bir tabanca kurşunu patla
mış ve çocuğu !başından yarala
mıştır. Mor~n vereceği rapor ve 
Müddeiu.."nwniliğin yapacağı tah
klkat vaziyeti aydm~tacakıtır. 
Muhtekirler Adliyeye Verildi 

Asliye üç.üncü ceza mahkemesi 
dün üç ihtikar davasını daha tet
kik etti. Suçlulardan ıbirisi Şiş1ide 
Bulgarçarşısında oıt;uran ve Ga-

VATAN 
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Dişlerinin K.ıymetinı bilen Her Kadın 
Ve Her Erkeğin Diş Macunu 

3 Günlük Tecrübenin Verdiği Netice 
Çok Daha Beyaz, Çok Daha Parlak, 

Çoh Daha Sıhhatli Dişler 
e Eşsiz formül 

•Fevkalade tek 
sif edildiği için 
ikhsadi kulla 
nış kabiliyeti 

e Güzel koku ve 
zevk veren bir 
köpürme 

e Otomatik ma
kinelerle el değ 
meden yapılış 

Siz de RADYOLİN kullanınız! 

-

Sıvu. (Vatan) - Vllflyet umumi 
mecltsi yıllık toplantılarını \•alimiz 
Akif İyidoğanın başkanlığı altında 

blltUn azanın topluluğu altında ak
detmiş ve valimizin açış söylevi ile 
çalışmasına başlamıştır. Yapılan se
çimde reis vekilliğine Ahmet Göze 
(Sıvas), kl'ltipllklere de Asım ôz
demoğlu (G!lriln), Ali Durgum 
(Kangal) seçilmişler ve ibtısas en
cUmenl seçimlerine geçilerek dahili
ye encUmeninc: Şakir Noma, Ahmet 
Yorzam, RUştü Sar1sUzen, Nazmi 
Yaraş, Ali Durgum, Süruri Aksoy, 
Sabri Çekem. 

Kangal, CUrUn, Koyulhisar kaza
larına ait 941 yılma alt ihtiyaç ra
porları okunmuş, dileklerin tetkiki 
için encümenlere havale edilmiştir. 

latada cıvataoıldc yapan Leon is-••••••••••••••••••••••••••••._ 
minde bir tüccardı. Bu Ankara ~ 

T rldye Camharlyetl 
Bütçe cncUmenlne: Kfımll Kita.p-

Umumi meclisin sah ve cuma gUn
lerl saat 15 te toplantılarına devam 
etmeleri ittifakla karar altına alın-

çı, Şakir Koma, Tahir Divrik, Ah- dıktan sonra meclisin RelslcUmhura 
met Göze, Sami Soysal, Faik Dine- BUyUk Millet Meclisi reislfğlno, Baş
dar, Yusuf Yozat, Kemal önder. vekAlete ve Parti Genel sekreterllğt-

Maarif encUmcnine: Behçet Ba- ne tazim duyg-ılarının arzı içln tel
pran, Nuri Karan, Asım üzllrnoğlu, grp.flann çeki\ı,ıeı;tne ittifakla karar 
Melek TUrkistan, Durmuş Ötyakmaz verHcrek içtlmı..a "On verilmiştir. 

Nafıa encümenine: Şakir Koma, * Vilayetimizin çalışkan ve gen(; 
Faık SUnbUJoğlu, Mustafa Akbulut, seferberlik memuru Salih BaturUnlil 
Mustafa Çaldıran, SalAhaddin Çoş- tarafından pasif korunma esasları 

kun, Hasan ôzture.n. Uzerinde hafta lçlnde halk kıraatha-
Zlraat ve baytar encümenine: Sa- nesinde istifade • .:ı alAka ile kar

liha Ktlıçtuğlu, Abdullah Karaca, şılanan bir l<r;ınferans vermtşur. 

Edirnede Atatürk Günü Yaşandı 
Ve Konferans Verildi 

Eclirne, (Vatan) - Bugün 
Edirnemizde coşkun bir Atatiit'k 
günü ya.,,tıandı. Halkevimizin ter
tip ett.ıği seri lronscr ve k-onf e
ran&lardan <Kültür hayatımızda 
.Atatürk> ımenulusu kıymet
li genç~erimizden muhaırir ve 
mualJim Şaban Taşicın tarcıfından 
bugün güll')erıden beri bekl~yen 
•ir dinleyici kütlesi huzurunda 

verildi. 
Bir asırltk kültür hiiyatımızın 

ic;timai ve siyasi bütün sahalarda 
yarattığı hareketler tesir ve aksi 
tıcs.irle pan-0ramat?k bir şekilde ak 
settirilişindcn sonra Atntürkün 
ortaya nasıl çıktığını. nasıl bir 
bünyeyi eline aldığını ve onu biz. 
lere kadar ula~tırdığını göstermiş 
ve birhassa Elbedi Şefin şimdiye 
kadar görülmemiş ııeki'dc şahsi· 
yetinin bir tahlilini yapmıştır. A
latürkiin Gazilik cephesi üzerinde 
uzun uzun duran v,enc; hatip de
m~ir ki: O meydanı harbe yal
nız bir er olarak değil erlerin eri, 
klmlandanlann kumandanı ola
ralk atılmış, adına istiklal Harbi 
dediğimiz bu savaşın Sakarya de. 
nikn namdar muharebesinde kı
rılan kemllderin - çatırdısını or
dutannın hücumuna tempo yap· 
mıflır. 

O bir dahi idi: Çünkü bir kim-
9C: Gaz.i - MilJet d.oktoru - millet 
kişifi • millet mualJimi - millet 
hatibi - mHlet rehberi - • millet 
kurtarıcısı, en doğrusu millet ya· 
ratıcısı olabilrne'k için dehadan 
nasibini almı.ş b'll'lunmak gerdtti. 

de, mantığımızda velhasıl kül
türümüzde onun nissesi pek 
atimiz ek. imanımız da, scvgi
mİ7. de, mant1ğım17. da vıclhasıl 
'kütriirümüzıde onun hissesi pek 
90k vardu. Bunun içindir ki Ata
türk damıunn12da ikan, na.bzı
mızıcla atan, kalbimizde he\}"ecan
dı.r. KonEeraneitan sonra ;ki kon
ser verilmMıtir. 

L~ Kahve Buhranı 
Lilleburgaz, (Vatan) - On giin

denberl piyasada kahve bulmak im· 
kdnı kalmamıştır. Ortada dönen şa
yialara göre 300 kuruşa saklı kahve 
satılıyormuş. Çekirdek kahve bula· 
mıyanlar döğillmUş kah\·e almak 
mecburiyetinde kaldığı ve bunun 
da nohut ve fınchkla kanşık olduğu 
görtilmektedir. 

--o---

Liileburpz Köy bütçeleri 
LUleburgaz, (Vatan) - Kayma

kamımız Ferit GUryllcel, kaza köy
lerinin müşterek işlerin! kendilerinin 
görebilmelerini temin maksadile . ha
zırladığı bUtUn köy bllt.çeleri kayma
kamlıkça tasdik edilerek \•illi.yete 
gönderılmiştir. 

Y aimurlann Talıribah 

Mardin, (Vatan) - Üç gün
dentberi şehrimiz ve havalisinde 
yağan tiddetli yağmurlardan muh 
telif mahallelerde birço'k duvar
lar y~k•lımış ve Tdker mahaHesin
de bir ev çökerek biri kadın di
ğeri de çocuk olmak üzere iki ki· 
~i yaralanmıştır. 

Emniyet müdürlüğü memurların
dan Faik Çelene küfl'ü ince telin 
kilosunu 1 SO ve kalınının kilo5U
nu da 120 kuruşa &atmak istemiş 
ve Faik Çcleı;ı. memur olduğunu 
söyleyince SO ıkuruşa razı olmuş
tur. 

Müddeiumumilik tell'erin kiiHü 
olmasını ihti:kar sebebi eaymıştır. 
Muhakeme ıkarar için talik edil
miştir. 

Koço, Yorgiya-disin davaları 
da şahitlerin çağırılnası için baş· 
ka bir güne brrakılmtttır. 

Adliyede Tabibi Adliler 
Arasında Becayiı 

Adliye Vckaloti Oeıküdar Ta
bibi Adili Hi:kmetle İstanbul Ta
bi:bi Adili Salih Haşiınin becayiş
lerine karar ı.ıetımİ§tir. İstanbul 
Adl'iyeeinde muv.J&aten vazife 
gören doktor Nuri Beller de bu
günden itibaren 'f.rbbı Adli mü
şahedehanesind~i vazifesine dön 
müştür. 

Halkevlerinds: 
Fatih Halkevt11den: 

Halkevlerlnin açılış yıldönUmU mU
nasebetile evimizde 23/ 2/ 9H pazar 
gUnü saat 14,50 de başlamak Uzere 
bir toplantı hazırlanmıştır. Bu top
lantı ve konsere bUtUn ilzalanmızı 
ve bölge halkını çağırırız. 

Fatm Halke\·l11den: 

23/ 2/ 941 pazar gUnU saat 10 da 
Evimiz önünden başlamak Uzere 3 
kilometrelik bir kır koşusu yapıla
caktır. Bu koşuda derece alacakla
ra muhtelif mUkı\Catlar verilecektir. 
Kayıt her gUn Halkevinde yapıla· 
caktır. Apğıdn. isimleri yazılı hakem 
arkadaşların da saat 10 da Halke
v!nde bulunmaları rica olunur. 

Adil Giray, Naili Moran, İlhami 
Puleter, Ömer Besim Koşalay, Ali 
Rıza, HUsamettin GUrell, Tevfik 
Böke, FürUzan Tekil, Neriman Tekil, 
Selim Duru, Recep Ozan, Çeresl, t. 
Bakır, Fethi. 

Bakırköy Kır Kotusu 
Bakırköy Halkevln!n tertip ettiği 

kır koşularının birincisi 23/ 2/ 941 de 
yapılacağından koşuya girmek iste
yenler saat 10 da Bakırköy Halke
vinde hazır bulunmalıdır. Koşuya 

herkes glreblllr. 
-<>-

* Llileburgaz, (Vatan) - DUn 
yanlarında Babaeski kaymakamı ol

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 TUrk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
rara blriktlre8lere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve l'ı.barsız tasarruf hesaplannda 
en az 50 lirası bulunıınlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qatJ· 
da.ki pl~na göre ikramiye dağıtılacaktır: ' 

f adet 1,000 liralık 4,000 lira ııı ıoe adet 5Q llralık 5,090 Ura 
4 :ıt 500 » 2,00i ,. 

1 

120 » 40 :ıt 4,800 :ıt 
4 )) 250 1t J,000 J> 1 

40 :ıt 160 » 4,IM>t > 160 :ıt 20 > S,2t0 > 

onutAT: Hesaplarındaki paralar oir sene içinde 50 liradan ~a· 
ğı dtı.ymiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 ta.zlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eylCI, l blriııcllmn1111, 1 mart ve 
ı laaı.lran tarlhlerlnde çekilecekttr. 

Erkek Daktilo Alınacak 
zonguldakta takdiri kıymet mUmessilllginde çalışmak ve imtihan

da g()sterecekleri muvaffakıyete göre 80 - 120 lira. maaş verilmek Uze
re dört erkek daktilo nlınncnktır. Harcırah ve ibateleri mezkfir mU
messilllkçe temin edilecektir. Taliplerin 24 Şubat 941 pazartesi günü 
saat ıo da Ga.latnda yeni yolcu salonunun UçUncU katında 

EREGLI KÖMÜRLERi iŞLETME.Sİ İHRAKİYE VE KOK 
servisine mUracaatla !mtıhandıı ho.zır ~ulunmaları ilan olunur. 

1 - NUfus tezkeresi 
2 - Hizmet bonservisleri. (1318) 

Devlet Denizyollan l lanları 
20 Şubat Karadeniz Postası 

f 
20 Şubat perşembe gllnkU Karadeniz postası yapılmıyacaktır. 23 

Şubat pazar gllnli kolkaenJ{ <Erzurum) her iki posta iskelelerine uğ-
rayarak Hopaya kadar gidecektir. (1283) 

Onu. daM~tk.le de dahiler sı
mfı.nda buhınanlarla bir sıra:da hı. 
rakmak doğru olmıyacağı düşü· 
nülduğü içfo.dir ki .miHcti, ona, 
ht.si}atından. mantığından, tari
hlndcn. şerefinden.. namusundan 
mukaddes saydığı her ~n 
me.yıdana getirdiğı misilsiz bir çe
lenlt v-erdi ve bu ~lengin a<iına 
c.Atatür.k> dedi. 

Dağlardan akan seller Mardin 

he Diyarbakır arasında.ki Kara

köprüyü istila ettiğinden iki gün 

münakalat ke3ilmiştir. 

duğu halde şehrimize gelen vali Ih- ----------------------------

Atatüıık Türk rnillıeti için yal
nız 'bir kumandan değil, ayni za
manda yeni bir görüşün, yeni bir 
ııel.aldlciınin. yeni btr dünıya.oın ya
ratıc»l oklu. Esa.rcttcn - istiklale, 
hürriyete - su~. iptida.ilıiık.t-en -
medcniyeııe, öN:mdeın - hayata, 
zulıi.imden - hürü,-ellıe, zıılmet.ten 
nu.ra kadar her mefhumwı b.ilfiil 
muhıtevi)•aıUoı ~da. kemali
ni verdi. 

l,te bunW\ iç.Uxlir ıki her çatı
nın aıltında o var. Her hat•bin d~ 
liıs:le o var. Bu halik.at ondan ıbi.r 
parça sakfar. Her hamlemizde 
onıe1an bir zerre va.ııda:r. Taarruzu. 
muzda. mückı.faamızda, a.dale. 
tim.zıde, ckooıomimiulc, sanatı
mızda, ima.omuzda, ecvgimi:z· ı 

san Aksoy, kaza Uerlle ilgilendik
ten sonra Kırklarel!yc avdet etmiş
lerdir. 

ŞEHiR 11YA TROSU TEMStllERl 
TEPEBAŞINDA il 1ST1KL.AL CADDESİNDE 

D&AM KISM' KOMEDİ :&:iSMi 
BU AKŞAM BU AKŞAM 

Saat 20,30 da Saat 20,30 da 
MEŞALELER gıa.u r.t ODAl.AJI 

Her gUn gi.şede çocult :c m~mcrl için bilet vr.-;.;.:. 

Beyazıt, LAlell, Aksaray, Şehremini ve Topkapıya otobUs temin olundu. 

Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu ilanları 

Telli ve telsiz telefon ve bunlara ait benzin motörleri tamiratından 
anlar usta ve işçi alınacaktır. 

Ankarada çalıştırılmak Uzere. talip olanların bir istida ile Askeri 
Fabrikalar umum mUdUrlUğüne müracaat etmesi ve istida ile birlikte, 
şimdiye kadar çalıştığı yerlerden aldığı bonscrviS sureUerinln de gön-
derilmesi Uln olunur. «1187> 

S&lıibl ve 

Devlet Demiryollan llanlan 
Muhammen bedel! 679.500 (altı yUz yetmiş dokuz bin beş yUz) 

lira olan 150 adet Demiryol makas takımı 10/ 4/ 1941 perşembe gUnU 
saat 15,30 da kapalı zarf usuıu ile Ankarada İdare binasında satın 

alJnacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 30930 (otuz bin dokuz yUz otuz) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekllflerlnl 
ayni gün saat 14,30 n ~adar komisyon reisliğine vermeleri ltızımdır. 

şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-

tılmaktadır. (1281) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 

ı - Tahmin edilen bedel! <16.165> lira olan on altı kalemde cem'an 
I00.000 kilo muhtelif cins yaş sebzenin 21/Şubat/941 cuma gilnU saat 
14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı cl212> lira 38 kuruş olup şartnamesi her gUn 
komisyondan alınabilir. 

3 - lsteklllcrln 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları muhtevi tan
zim edeceklert kapalı zaı flnnnı belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (728) 

21 - 2 - 941 --- """' 

eevoour 

inhisarlar idaresi ilanları 
1 - Keşi! şartname ve plAJU mucibince idaremizin Tekirda~ 

rap fabrikasında yaptıracağı tuğla baca inşaatı işi pazarlık US 

yeniden eksiltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli c12410.80> lira muvakkat teminatı 931 ıtradl',;_. 
3 - Pazarlık 10/ 3/ 941 pazartesi gUnU saat 14 de Kaba.taşta 1 

zmı ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. f' 
4 - Şartname sözU geçen levazım şubesinden ve Tekirdal Jll 

dUrltığUnden 62 kuruşa alınabUlr. 
5 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saatte şa~ 

mesin!n F fıkrasında yazılı vesaik ve % 7,5 gUvenme paralarile bit 
te mezkfll' komisyona ml.iracaatları. (1243) 

* ı - Evvelce akredltit! mUttehit firmaya ait ohnak Qzere alınll~ 
llln edilmiş olan cl.000.000> adet tuz çuvalı için akredit!!I ida Jdlll' 
tara!mdan açtırılmak üzere de tekl!C verlleblleceği ve bu t~ _ _.,, 
24 Şubat 941 pazartesi gtınU saat tam 11 de inikat edecek komiSY""'" 
Yerilmesi ilfın olunur. (1312) 

İstanbul Belediyesi 
Beyoğlu :&:aymakam ve B. Ş. MüdürlUğUnden: Yenişehır SC~ 

ömer ca. 27 - 29 - 31 No. lu dUkk!n ve evlerin sahibi adresleri J1leÇJI 
bulunduğundan mahzurun belediyece kaldırılması için 48 saal zarfrrı# 
ihtarname makamına kaim olmak Uzere l!O.n olunur. (1309) ,_/ 

[ lstanbul Komutanl:ğı Satmalm1 KomisyonuJ dıll 
Askeri ihtiyaç için beher kilosuna 65 kuruş fiyat tahmin edilen 

ton karaman koyun eti 26/ 2/ 941 gUnU saat 15 de pazarlıkla satın 
nacaktır. Muhammen bedeli 6500 lira olup kaU teminatı 9i5 l~ 
~t.namesi her ,gün komisyonda görülebilir. lstcklllerin belli gUll 
saatte Fındıklıda. Komutanlık satmalma komisyonuna. gelmeleri. 

cı246' 

* Askeri ihtiyaç için aşağıda cins ve miktarları yıızılı iaşe madde!' 
rlnin yeniden pazarlıkları 27 / 2/ 941 gUnll hizalarında yazılı saaueıd' 
yapılacaktır. Şartnameleri her giln komisyonda görlllcbllir. lsteklil:; 
belli gUn ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık satmalma komisyon 

gelmeleri. c.1247> 
Clo&l 

Yoğurt 

sut 

Miktarı ~luh. Bd. 
Kilo L.K. 

-~-
8000 2720 
8000 1600 

1941 

.Kat'i Te. 
L. K. 

408 
240 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

l adet 24IOO LlJoabk = 2oet-...... ' 
3 > 1000 > =300o·- , 
2 > 750 > =1500·- ' 
" > 500 > =2000·- , 
1 > 250 > =200o·- , 

35 > 100 > =3500·- , 
80 > ~ > = 4{)(:0,_.. 1 

Tasarruf Hesapları 

lkramiye Planı 

soo > 20 > = 60()0 ...... 

' Keşideler : ~ Şubat, 2 Mayıs. 1 
tos, .. ..ıunc ••.,.rllı tarı:. ..nd• 
pılır. 


