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gcUrilmesi Ticaret Vcklletince kararl~ıştn'. Bu 
'aımtn ~ işlerinde çalışmasına müsaade olunması için 
Dahfüye Veklılctinden mUsaadc ist necektlr. 

Şaşmayan 
Ö çüler 

Buıgaristanla olan anlaş
hıa, hadiselerin icabına gö
re serbestçe kararlara vnr
ll'lak prensiplerimizden bir 
Şey eksiltmemiş, bunlara 
Yeni şeyler katmıştır. 

\'aıan: Ahmet Emin YALMAN 

~~en hafta Ankara.da bu· 
hınduğum sırada Tilrkku

~~nuıı Havaeılık mektebinde bir 
ı or uçuşu dersinde hazll' bu· 
nllnuu!ll·. Bir pilot, sise ya~aln· 
d Irsa. ıstikametini nasıl tayın e
ş eeek, yolunu nasrl bula.cak? 
\' ertan .icadı sanarak alet ve 
k asıtaıa11la işte bu dersin tatbi· 
ı:tı Yaprl1y-0rdu. lşin CS3.Sl şu-
. Ya varıyordu ki, sise tutul~n fllot. hissine tabi olmamalı, a
eUerinin ölçüierine in'11lmalı ve 
0nlarcıan §aşmamalı... . 
. Bugün propaganda. denıl:_n 
~. her gün, her dfı.disede go· 
l'Ü§lernnizi bu'landırmıya çalışı
l'o:r. Buna karsı tutacağımız 
~?l, Türk milli ~iyasetinin de
~yen ölçülerini gözö~Un~e 
Ubnak ve .on'1arn. ıtam bır gil· 

Ven duymaktır. ~ 

_. ::..--
dJM bUdlrll~n togiltz J)arlc.l)C Nazın ıB. Eden, ):ıundıııı C\\CI llıırbl)C N zırı tiıfııtll 

Mısıra gel b' ) ap tığı ıııeyahatinde ıcunınndanJarla birlikte ... 

·-" 

Mühim Hadiseler 
Bekleyebiliriz! 

1ngil tere Hariciye 
Nazırı 

B.Eden 
Mısıra Geldi 

Avustralya Başvekili 

enzies 
Londraya Gitti 
Kahire, 21 (A.A.) - Edenle Ge· 

neral DUl'ln Mısıra muvnsalatr mü· 
nııscbetlle İngiltere büyUk elçiliği na 
mınu beyannttn bulunmıya memur 
edılen bir zat şunıan söylemiştir. 

Nil ordusunun parlak muza!tert-
yctındcn sonrıı orta fnrkta \'c Afrt· 
kadukt siyası 'c as kert \'aZıvcU bir 
dııhrı ve tamıımen gözden g~çlm1ck 
zamanı .şllptıt'sl:ı; selmlşUr. Harp ka
bine 1 kabinenin n kerl mUşa\lrlni 

de terfik ederek hnrfclyc nıızmnı 

göndermek surcUlc bu askeri şef-
• !er \'e diğer makamlar ile lstışnrcler 

\•uku bulacağı şUphcsizdlr. Harp ka· 
lılnesl için bu harp sahnesi hakkın· 
da aznsından biri \'tuııtnsilc doğl'u

dan doğruya n1alflmnt almaktaki bU· 
31lk fayda a.şıkArdır. Edenin cwcl· 
ce orta şarkla yaptığı ziyaret ve 
buradaki meselelerle ı;qıhslyeUcrl ta· 
nımnsı sebeblle bu 'azlfeye kendi· 

Mihver kaynakları, orta.lıga 
§U kanaati ya.ymıya ça.Jışıyo:· 
laı-: <Türkiye, Bulga.risU:nla ~r 
ll.ltlaşma yaıpın:ı.kla milli emnı · 
Yetine ait meseleleri kendi ka
buğuna çekilmek ve BalkanW°
da olup bitene seyirci kalmak 
diye karşıladığını ortaya. koy-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~filn~ ta~n ~~m~~mampek ta~l-

lsfanbul Belediyesi Kooperatifinin Mahlut dlr. 

ilıuştur.> 
Böyle bir tefsire girişenler, 

fUıcak kendi kendilerini al~ır
lar. Türk mmeti. düny.s. yilz~n
de olup biten hadiseleri,. tcla~
slZca., fakat çok ya.kın. bır ~
ka ile takip etmektedır. v~~ 
Yetin demokrasi için en ko~~ 
göründüğü dakiknJ:ı.nl~.. hızı 

Avustralyanın Arzusu 
Yag"' larını Bursa Belediyesi Sathrmıyor ı.ondra, 21 <A.A.) -nun ı.ondra-

ya selen Avustralya Ba~·cklli Men· 
zies, bugün gazetecilere şu bcyanat-

Ankaradan Sonr!l Borsaya ta A~~:~:~~~:: Pasifik denizine alt 
gayet sarih arzueu bu rnmtakada su! 
hUn muhu.fazasmdan ibarettir. Bu 

G·den Yağlarda iade Edildi ••zım•·~::.:'".:::~.~~:'::ı-:.: <>lumw.dnn şaşırtmak ıçın her 
re ve wsıtnya başvuruldu. 

r'""'uu..ı' .. ._.· b1r an için bile bük~l
edi. gözümüz bir tek sanıye 
ımadı. Hedefini iptidadan ~z-... .,..,...,,. 

........ --- .......... ........ ıw 

eri hesapla.mı§ ve .göze alm~ş operatifinin adını tafıyan yag· 

ilk
• et e vcka:rı lan sattamuyor. s unadan mat-

. m:netin s un vı · • ba..-•za bildirild:ıı:.; .. e ıgöre t.s-
e kendi yolumuza devanı ettık. -·~ &6 ... 

e tanbul Belediyesi Menıunn 
O zama.ndanbeıi ccrey~n • Kooperatifi adına yapıla~_ın&h" 

en hadiseler, dcmokı_:.ası ta:~- IUt yağlardan Bursada tucc:ar-
UUn zaferine bağladıgım~z ı~ı- dan Lofçaboğlu Mustafa v• 
llıadı her taraf.ta teyit et.ti. ~h Ol"taklan namına gönden1e~ 
erin a.cıağı doğru ~rkma~ı ıh· elli teneke yağı Bursa Beled~

tirnalinf işte iptida.danbeı; hr yesi m uayene ettirmİJ ve netı-
8a.ba koyup ona göre tedbır ~ • cec:le bu yağlann Bursada ~t!1-
ığrmıza göre, diln duymadbuıgı- _ .... ını muvafık görmenu§tır. 

nı•.. tereddu"d'u', dUnyanm · .. ...- l «. Bu ya::ı:.1~r lstanbula iade o un-
. ümitli manzarası ka~ı- I> ... 

da bugün duymamız ve ha· nıll§tD:; telefonla Bursa. Bel~i-
·seıerın ica:bma göre kanı:1' h berin d gru 

\'e.,._ek hus"·'·nndaki serbeStı- yesini aradık ve a o •uı uu...... .. z Ju ı.nadıjmı şerduk. Buraa DahUJyecl Dr. B. Mııbmct Juet 
!11~ kendi elimizle ba~ıa.ma.nıı 8°el~~'? e Reis muavini bize: 
tçıu sebep tasavvur edilemez. .!:eo~IY~;:~~~~==;::===:::=:;::=:~~=:=::=:~:===-
Buıgaristanla olan an]a§Dla- =- y . t a B e r at ş e h r i n i n 

llıız, . harek~t ve muk:ı~em:: lngiltere unanıs an 
tı:rellsipıerim1zdon ve hfı.dısel 8 . A k Yakında Yunanlılara 
2'iıı icabına göre serbeStçe ~a- 200 ın s er 
~lara varmak noktasınd~ki n- •. • ş Geçmesi Muhtemel ı 
tinı ve istikıaıimizden hiçbır şey Gonderıyormu 1 

~:\1~=ş~~ı!~11:.ra· an:ak -h - kça E 1en1 er 
tn Bu anlaşma, bizim. k~bugu- A ma 
~~~:n~~p~~~~~ 11 r 15 Km de t\~~a:a:~~:r!.~;: Masa_ a • 
~ak için faal bir siyase~z H k" t St ~~ ve Bulgaristan~ ~§ Reuter Muharriri, Son are a ra-

ligi yaıparak tecaıvilz. ıhti· • • • • • 8 k d ~nekarşıyenibirmıınevt •1. Tefsırmı Elde t e Jık a ım an 
~ kura. ~ delalet eder. lngı iZ d k' d ~kauıZ~retıe yeni bir k lçin Uydurulan Tepedelen e m en 
~Ut havası ;peyda olması- Etme d' D h Muhimdir 
ili ~zinı ve Balkan milletleri- b lere böyle ,yor a a 
gı~ SIYaseti bakımından v_e İn· ha er - ~{ilstakll KlDına'.nın şimal batıSlnda Te. 
hiçbiı- menfaatleri cephesı~den ı,ondra, 21 (A~~ or: pedelen bölgesin?dl? harekat Yu. 
ta~daı zararı olamaz: Belki de Fransız ajansı blldet~i 130ston rad: nanlnar lehine ıınk~f etmekte· 
~ a an dokunur. Bır defa har D~ilY Sketch gaz d ğı btr haberi dir. 
iti de al~anlara ya.yılınası~a .. bel- yosundan naklen al ıöze çarpan ye- Yunanlılar, Berat'a 15 kilo-
t'e fe :mani olur, sonra gonulle· birinci sayfasının en g etre yaklamıı,lardır. Bu &\Jretle 
§ebb·::Uhlık vererek yıldırma t~- r.ınde neşreı.nılŞltr. 11 ırda bulunan ~ rat'ın pek ya'kmda Yunanhla· 
1i ""Uslenne karşı bir a..ŞI tesı- Bu habere göre, 1' 

9
dan 200 bln c !ine ge9111csi ihtimali vardır. 

,... .rc:ı.par u .. .. b' okta ola- 1 ordusun t rın c ·11.lt ta . çuncu ır n General va ve, yunanıstana gi • B harcıkat stıatcjık bakun· 
c1a bit- ş~ ~ar ki, her i§'te yarı:ı:. kişilik bir kuvvetınuıunduğu ve nazl· an u Teııedcl~n'cie!kinden daha 
~tlı.tlı duşunce payı ayırmak b' mck nzere yolda b etmeden ev· ~inufir. 11 inci İtalyan ordu· 

r(;,. Yakından duyulan ır ıer yunanistana hUcUJlldan Balkanlar - hattı ricati csilecc:ktir. 
uevanu· Sa " Sü t te) - . 1 in bura şunun . . b ~ · ~ • • u, • vcl tngllız er 1 u.arruza • ldek' 9 ull'CU ordu ılc rrtı a· 
~ = Aımanıara karŞ şuna ı . lllııııııı,,,; r yoluyla . al dahillndcdır. tını da kaybedccokttr. l B M ı• • g~cleribth:~r tablt kayıll ibtl· Yunanlılar, Berat ~erine yap· 

lt> • • • Mec lSI Böyl: ll:kt edilmelidir. ı didarı harekiLta 300 ~ir almı~-
Q l\1A yatla c tıı mahfillcrl n· 

4'R1T A tçTIMA EDECEK ı..ondra snlfıhtyet r ...... , girlŞ· ıaııclır. R d t . 
.\lll{ Yunanistana k .... ., c: a ıro gaze csı> 

le Ilı ara, 21 (Telefonla) - Martın gllt.crenln . S" ,. Sil. "I de) + !:::==:::ı::;======== 
"- llda 1 coevarnı . - .,, ..,, "'\!tı 

11 
BUyUk Millet Mcclısl M e· ~ 11 11 11 

«Evet, yağların hepsini !ıtan
bul "ıd ettirdi .,, di~ ab ri 
teyit etmiftir. 

On Beş Bin Liraya Talip Var 
Diğer taraftan yağ tüccarların-

dan Yuvalqm Yuva1dmopulos bir 
muharririmizi görerek kendisinin 
mah1'ut yağ i,ınde çak mağdur 
bırakıldığını anlatmı~ ve cEğer 
Belediye sıMıi formüllcri!c bu iş· 
letme fuıklkını .daha fazla bedelle 
ıatrnağn talip ise 'ben ~imdıden 
on ıbc!! bin liraya ahnağa bazı· 
run.> demiştir. 

(Uf'l\ amı: Sn. S, Sil. 2 dtı) ** 

Bulgar - Yugoslav 
Deklarasyonu 

Budapeştc, :eı (A.A.) - te
fanl: 

UJ-:Seımzed g-a:ıctcslnln 7.agreb 
muh birinin 4blldlrdlğiııc gorc, 
yakında Türle • ,Bulgnr dcldürns· 
yoouna mtı,ablh tılr Bulg r - l'u· 

gosln\' d oftllira5;)0DU 

<-a.ldır. 

imzalana-

Hava Gene 

Değişti 

Bay Matsuoka 
" Dünyanın Hiçbir 

Milletine Hiçbir 
Tavassut Teklifinde 
Bulunmadım ,, Diyor 

Tokyo, 21 (A.A.) - {D. N. B.): 
İngiliz kaynaklarınn göre Japon 

hUkllmetlnl.n lngiltercye yaptığı ba· 
'l'IŞ tckllfı hakkında matbuata beyıı
nattıı. buluna'l Hariciye Nazırı Mat· 
suoka demiştir ki: 

Japon hUkQmetınln Hariciye Na
zın sıfatlle dünyanın hiçbir mille· 
tine dltnya banşının tekrar tesisi 
için hiçbir zaman bir la'liassut tek· 
lifinde bulunmadrm. Slam'lo. Hindi· 
çini arasındaki lhtllll!tn Japonyanın 
tavwısutuna dair olarak İngiliz ha· 
rlclyc Nazırı F..den tarafından soru· 
lan bazı suallere cevap verdim. lşle 
bu cevapta dünya barışının tekrar 

(l>clwnı: Sa. IS, Sil. G cl3) *X* 

''S . evı~ Sfend,, 
Bugün Kardeş lranda Büyük Bir 
TarihiGünün YirminciYrldönümü 

Bu, Bütün Bir Milletin istiklal ve ileri 
Medeniyet Bayrağını Kaldırıp Bu Bayrağı 
Zafere Ulaştırmak Kudretine Malik Bir 
Oğlunu Başbuğ Olarak Kabul Ettiği Gün. 

Bugün, kardeı 
ve müttefik Iranın 
bir büyük t rihi 
günüdür. Bugün bir 
büyük ve f<'l'CRi 
milletin, hadiseler
den hiç bir makus 
tecelli beklemem ı 
'1rrına ulaıtıcı bir 
dönüm noktasıdır 
ki f ran tarihinde 
41Scvim Sfend» adı 
il ve altın harfler
le yazıla ol rak ıe
refl dolu bir y 
tut r. 

Sevim Sfend, ya
n~ Sfcnd dının ye
dmci günü, yani 
ıubatın 22 inci gÜ· 
nü, serdarı ıipch 
Rıza Han Pehlevi
nin, Tehr nda, mes 
ut neticeler veren 
bir hükiıtnet dar
besi ile lran mu-
ka~dcr~!ın .. el koy. ..._ 1 
dugu gundur. En Kıırdcş 'e nıüttt-flk tmıun llO~ Uk ~-· t ko b l · .. ,, ,...,r anrı'lt 

YD, c.e a ctın mu- hazreti (Hılıım;\Ciıı •• hin h oj~te 
tetafikı olan Kec r nıZA ~AH Pt 111.F .. \ ı 
han dnnının tenperver ve cahil t mil h~"-'' d J • en yonlarc fersah uzaklarda 
UKwn ar arı elınde §ercfli ma· · · "b' h · •w zisinde b"h b ' • lmlt gı ı er yenılıge yabancılaı· 

cukl n 1 ad er ve en sıl ço- tınlmıı ol n iran milletinin medc. 
• n arası.n a snyılmnk hakkı- , ni düny ortasında vekarla boy 

na nen malik olduğu medeniyet- (l>o\oını: ısn. c;,. il. a dnl XX 

n den 
asıl 

r udum? 

• e 

(Yazan : Rebia TEVFI K ) 
.~irmi sene evvel genç bir 

Turk hanımı Parise gidiyor 
Bir Türk diplomatı olan ni~ 
şanlısı ile buluşacak ve ev
lenecek. 

Pnrise vardıktan bir iki 
sene sonra nişanlısından' bir 
mektup alıyor. Meğer haya. 
tını başka birine bağlamış. 
Hanım, memleketine dön
mekten .sıkılıvor. Elinde ser
ı~ayesi .Y~k, tfaknt biiyük 
b~r azını, ı~e bir 5anat zev
~ı var. Pnrrste, sonra Ber
lınde terzihancler açıyor, 
~· 60 ışçı çalıştırıyor. Bu 
ık~. ş~hri~ ımoda hayatında 
nıuhım bır rol sahibi oluyor. 

Bayan Rebia Tevfik, ha
yatının meraklı tıikayesini 
bize üç safhada anlatacak, 
c.vvela altı ay ugraşarnk Pn
rısteıı nasıl kaçıp kurtuldu
~U!"lın hikayesini, sonra Pa
rısın bugllnkli halini, daha 
sonra da kendi hayatının 
canlı ve meraklı romanını .. 

BAY AN REBiA TEVFiK 

Parisin süs ve moda mı
hitindo geçen bu canlı ro
man kadın, erkek bütün o
kuyucuların merakın 1 uyan
dıracak bir kıymettedir. 

Bu Tefrika 26 Şubat 
Sayımızda Baş l ıyor 

Aynı Sayıda Başlzgacak 

Yeni Yazıların Tafsilatı nı 

Alhncı Sayfam ızda 

1 

lı 

~~~~~ı!ç~:r~I ~~:tı~p~~~~~ ~H 1kev1 e r·ı 9 uncu y ı I donumu 
~ te n tauı olduğu müddet zarfın· a 
lt,ı-lt\içen Siyruıı Mdıseıer hakkında 
~~aııYe VckUımiz ŞUkrU Saracoğlu d" ·• ·· " ~ltıpl~ta bulunacaktır. Bunu mU· - k oıan Bu Yıl onuınunuıı 
ı~ltııtı Celisin lilent celsesinde Baş· Yarın J{utlanaca d k' Tören Prograını 

ltı topı Refik Saydaınm Mec· r İstanbul a 1 
~erııea aınnası doıayısue bir nutuk Ankara 'e . . S famızdadır. 

HariciY• umumi Katibimizin beyanatından: 1 Okuyun UZ 
Yakıcı bir yaııgın havası arasında esen hafif ve sNin bir rüzsar .. ~:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;:;;;;::;;::::_.H 

Balkan - Ydpaze küçük amma l1fW1 hlıUaıattıl , ., 

""-! lhUmaı dahilindedir. BeşıDCl ay 
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Üçüncü Ahmet Elini Öpmek Üzere Belediye Haberleri: Muhtekirlerin 
Yeni Bir icadı 

Piyasa Haberleri: f zin Alan Muallimler 
M 'f "d" ,..... tar•f~ 

Yanına Gelen Mahmudu Alnından Belediye Umumi 
Öptü ve Saltanatı Ona Devretti Meclisi Toplandı 

-66 

Gümrüklerdeki 
Kahveler 

Çıkarılacak 

aarı mu ur ugu .. c ır 
hazırlanan bir istatistiğe gor 91 
alan muallimlerin yüzde •il f. 
kndınmıı ! Erikek olacak del~ 
Erkek izin alıp ta aıe ~ 
Dönüp dolı:şıp kürkçü d ~ 
eve gidecek değil mi? f "e P 
ce de vaziyet malum. 84:~ 
kama, ortalık süpürme, iJ 
fendiye yardım, çocuklar• 

- Evet saadetlu hünkür; ne 
si.lm, ne de ~hzadcleunızin ha
.> alları na dokunulmaz, buna Al
uh tcı, kul da razı değihdir. San

mam ııki, y-cnı hiınkoar da rıza gös
l ı ınlcr. 

Az sonra ı .. piri zade ile Zü
.aıı Hasan Efendi, sarayın murnh. 
hasları sıfatıle Eitmeydanma git
tıler 'c padi~ahın saltanatı tcr
he ruzı olduğunu haber verdiler. 

l!>,lı an sergerdeleri Üçüncü Ah
medın şartkırını kabul, onun ve 
~ehzadderinin hayatına dokunul 
mıyacağını vadoet:.mişlcrıdi. Gece 
} arısına doğru şehzade Mahmut 
kaf.eston. çıkanklı. M~oyn ka
pısı yanında eski ve yeni iki taci
dar karşılaşt1lar. Mahmut amca
sına doğru ilerloclı ve elini öp
mek istedi, Üçüncü Alhm,ct onu 
alnından ö,ptü ve sahanatı devır 
ve ferağ etti. 

Bu elim vazifeyi ifa edlcttcen 
metanetini tkay.betmemiye çalı§an 
Üçüncü Ahmet, artr· orada vü
cudünün lÜ2'Umsuzluğunu göre· 
rek gözleri ya,la dohı sarayın 
dar koridor.tarından scndeliye, 
scnddiye ~deler dnirc.simn 
basrk ve karaa41k odalarına doğ
ru "rüdü. 
~ncü ANmet, l"Cndinin düş

tüğü akıbetten Mahmudu ve do
layısile han.edam 'korumak endi
ıJesile kafeste fU ırnan~yi .. a. 
-zrrlayıp ona gönd:crmişti: 
Hayır endit ey vücudu kerim, 
Kimseye ibne kendini teslim, 
Hacet esbabın adalet kıl, 
Fukara haline nayet ikıl. 
Kimsenin inkisannı alma, 
Benim itdiklerime hem kalma. 
Sana Şehzadeler emanettir. 
Daima aaltanatta ıvar olasın, 
Ferli şevketle ,berkarar olasın, 
Eyleye bahtını küıade Huda 
Haymei ömrün ola paberca, 
Fer bulup demi bahtı mesudun, 
Ola meJhur namı Mahmudun. 

XVI 

İsyan muvaffakiye.tle neticelen
mı§, Üçüncü Ahmet .tahtmdan İn
dirilmiş, vezirler katJeditmis ol
makla beraber, isyancılar henüz 
neticeden memnun değillerdi. On. 
lar vurma<k, kımıa•k, 'y.akmak, yık. 
mak ve öldürmek istiyorlardı. 
Eğer bu işler devam. ederse mey
danda bir ·en yıetımiş bin kişinin 
eline .biraz bir şey gcçeıbHccekti. 
Halbuki isyan sırasında ne dük
kanlar, ne de vüzera konakları 
yağma edilmemişti. Yeni padi§a
hın vereceği üç. •beş akçıe oiHus 
bah~i~i onların l-arnını ıclO!)'ur
mazdı. 

Ayak ıta'knm arasında başlayan 
mırıltı isyan sergerdelerinin kula
ğına kadar erişiyordu. Patrona ve 
arka'cia~an onlara meram anla
tanuyacaklarını anlamağa batla,!ı. 
)ar. 

Bütün serıgerdeler Ortacamide 
toplandılar, her \kafadan bir ses 
çıkıyıor, herkes baŞka telden ça
lıyordu. 

Bu mü~K.ül znmanda artık ls
tanbu1 kadılığını elde etmi§ olan 
Zülali imdatlarına yet~i ve: 

- Bunca yıldır ibaduHahın 
hakıkını yiyip içenlerden hesap 
sorulmak gerektir, Onlar yıllarca 
zevk ve safa ey'lerken halk zari 
zari inleyip yats.yordu. Bu zevk 
oe<&ları yakılmalı, beytülmali 
yağma edenlerin mal ve mülkü 
müsadere edilmelidir. diye htıy· 
kırdı. 

Zaten herkesin istediği buydu. 
Gerçi SaTaç Mehmet Yeniçeri a· 
ğası olmuş, Urlu Sek!banbaşı nas
bcdilmiş, Deli Mustafa Kapıkei
hüdalığını elde etmi~ hulasa is
yan eleba§ılnrı rüyalımnda görse 
iı.anamwacakları mevJci ve man
sablara geçımi§lerdi ama; yetmiş 
bin ıkişiye ode bu kabil birer mev
ki vermek •mümkün değildi. İş 
timar, zeamet, mukataa ve tevli
yctlerin takeiminc geldi. Bunlar 
da hemen taliplerine verildi. Fa
kat ortada daha İı!.tey:en, verildik
çe isteyen büyük bir kütle vardı. 

Kadı Deli fbrnh'm yetmiş do
kuzuncu cemaat odasını mahkeme 
ittihaz ethıi.ş, taraftarlarını tatmin 
için bü.tün gün karakuşi hükümler 
vermekte devam ediy:ordu. 

Fakat isyancılar yalamak ve 
yıkrna'k hırsile yanıp tutuşuyordu. 
Nihayet bu arzu aer,gerdcleri sa
raya müracaata mecbur etti ve: 

- Erbabı eemiyet Saadalbad 
köşkleri yerinde durup dev:let ve 
millet hainleri içinde zevk ve snfa 
eyledik9c dağılmayız diye, ayak 
dırcrler. İstanbul kadmndan fet
vayı ~rH alındı, lhünkara arzey
lcy.in. 

~iler. 

Birinci Mahmut bu müracaat 
karşısında biısbütün şaşaladı. Za
ten tahta geçtiğı ve glıya devletin 
idaresinı clıne aldığı gündenberı 
hergün ısyancıların binbir talebile 
karşılaşıyor, humarın hepsini is"af 
meoburiyehnde kalıyordu. Fakat 
lstanbulu süsleyen yüzlerce kasır 
ve kö~lerın yağma edilip yakıl
ma9lna müsaade etmek isten:,ıiyor. 
du. 

Halbuki ıb-eri tarafta cahil ser
gerdeierin idaresi altında baldırı. 
çıplak, ipten, kazılktan kurtulmuş 
binlerce insan ya'kılıp ytkılacnk 
konakların, kasırların ve ıkö!iklc· 
rin içindek-i ipdk hn-lıları, gümü§ 
§nmdanları, bild6r avizeleri ve al
bn tezyinaıtı düşünerek bir an ev
vıel !bunları de geçirmek hırsilc 
yanap tut:uşu'Yordu. Bu yağmada 
ellerine birer zea,md fermanı tu
tuşturulmuş olan Veli ile Dursun, 
i§lerin a1'c:hğı şekilden tela~lanma
ğa başladılar V'C günlerdenberi 
Hasan Ağanın evinde oturup de
rin derin düşünüp duran Hızıra 
ko,..ular. 

Hızır onları dü&atle dinledi 
ve: 

- Biz, a-tın gemi az~a aldı· 
ğmı ve binicinin atın arzusuna 
ta'bi olduğunu 90.lctan ice8tirmiş
tik. Fakat bir yol ok yaydan çık
mŞı. 

Şimdi.ye kadar iştedilderimiz
den nedamet ıgetirmiş değHiz ve 
laik-in şimdidıen sonra olacakların 
içinde bulunmak i~emeyiz. 

Y oldaş\an toplaıyın, az vakitte 
Üs.küdara geçip yola revan ola
lım. Bu iŞlere hududa varıp yur· 
da saldıran <lü~nnlan defetmek 
için kanşmı~ık, dedi. 

Veli ve Qursun yapacakları işi 
anlamışlardı. Onlar g(tti:kten son. 
ra Hızır Hasan Ağaya haber yol
ladt ve haremden gekn ihtiyarla 
başbaşa vererek '[.CUn ıuz~ıya 
k~nu~u. 

Mezbaha, Darülaceze 
Şehirtiyatrosu, Kon
servatuar Bütçeleri 

Tetkik Edildi 
Belediye umumi meclisi dün öğle

den sonra reis \'ekili Necip Serden
geçtinin başkanlığında toplanarak 
belediyeye alt müesseselerin bUtçe
leri Uzerlnde mUzakcrelerlne devam 
etmiştir. 

Karaağaç mezbahasının bir milyon 
i84 bin 892, DarUlAcezcnin ise umu
mi varidat yekQnu 224,921 lira ola· 
rak kabul edilmiştir. 

Şehir tiyatrosu dram ve komedi 
kısmıııııı her ikisinde önden üı: sıra 

flyaUannın 50 kuruştan 75 kuruşa 
çıkarılması dolayıslle bu sene vari
dat yekfınu beledıyeden 38500 lira 
yardım olmak Uzere 147986 lira ka
bul edilmiştir. 
Konservatuvarın varidatı belediye 

bUtçcsinde 91364 lira yardım yapıl· 
mak ve konserler hasılatı ile 10436{ 
Jıra kabul edllmiştır. 

Diğ"er tarafta!\ Sular idaresinin 
teşkilat ve vazife, Elektrik ve Tram
vay ve TünC'l umum mUdUrlilğü teş
kilM ve vazife tallmatnameslnin tet
kik ve t dfü hakkındaki teklifler 
mUlkiye encümenine havale edilmiş, 
Cihangir, Ayaspıışa ve civarı plAnla
nnın yeniden tetkiki için belediye ri
yasetine iadeei kabul olunmuştur. 

Vali Et Tüccarları 
İle Görüştü 

Kasaplar Bugünkü Şerait 
Dahilinde Satış Yapamı
yacaklarım Bildirdiler 
Vali ve Belediye reisi doktor L~tfl 

Kırdar dUn de et meselesi üzerinde 
tetkiklerde bulunmuf ve nıutavnssıt 

Fatma Sultanın sarayından toptancı tUccarlan çnğırtara~ kcn
döndüğü gün-den'beıi Hızınn ve• dllerlle konuşmuştur. 
receği kararı kalıbi çarpa çarpa 
bekleyen Safinaz, ft:>abasının Hızır 
tarafından çağınlmasını: nihayet 

bu kararın tebliği için S_!tnarak he. 
yecanlanmıştı. 

( Arkası Var ) 

r 
Soruyorlar? 

Bir okuyucumuz anlattı \'e 
sordu: 1 
Balıkpazanndıı bir kııll\'ecl ga.-

J·et doğru ve tanı ttlCearca blr 
harekette bulunmuştur. Bu kah 
\•cci lınlls kala\'O bulunamıyaca.ğı

nr ve ısatılanların hep karı~ık ol
duğunu bildiği için halkmuz.ı al
ctatmnk gibi gayri ahl4kl bir Jıa
rekott-0 bulunmaktan ise diırfuıt
lüğü tercih cılerck dUkkAnına 

şöJle ,bir leYhn asmı,ıır: 
BURADA HALİS ARPA 
KAHVESİ SATILIR 

'Se do~ru blr hareket cle,tril mı? 
Keşld lbl\tUn esnaf bu knb,·ecı
deıı ılers alsalar da. onun eserine 
uyı;alar... Halk tn hiç olmazsa 
halis \'eyıı karışık bir mııl mı al· 
dığını bile bile almış olur. Acaba. 
esnat 'arasında hiiyklerlnlıı ade-
di çoğalacak mı f ' ) 

~---

DUnkU tetkikler ve görüşmelerde 
bugUnkU narh dahilinde etin satıla
bileceği kanaati hasu olmuşsa da, 
kasaplar evvelce ken<illerlne bırakı
lan ytizdc on kll.r haddinin bugün mu
tavassıt toptancılar tarafından veril
mediğini ve bu şerait dahilinde de 
satış yapamıyacaklarını blldinnişler

dir. 
Yapılan istatistikler netıccsin(Jo 

939 senesinde karamanın toptan fi· 
yatı 28 kuruş olduğu halde 9t0 ta 
37 kuruşa çıkmıştır. Dağlıç 938 te 
30 bu sene 41, kıvırcık 938 tc 30 bu 
sene 41, kuzu 938 de 42 bu sene 51 
~ş olarak kaydedilmiştir. Bu Js
tatlstikler yukardada kaydettiğimiz 
gibi narhtan yüzde yirmi beş !azla 
olduğunu göstermektedir. 

Tramvay Malzemesi Siparİ.fi İçin 
200 Bin Liralık Döviz Verildi 
Tramvay malzemesi tedariki gtlç

lllğtl karşısında umum mUdllr Mus
tafa Hulki Erem, Ankarado. temas
larına devam etmektedir. 
Avrup:mın muhtelif firmalarlle de 

malzeme ıılparlşl için muhaberelerde 
bulunulmaktadır. HUkQmetımız 200 
bln liralık dövizi kabul etmiş ve ls
tanbulo. bildirmiştir. 

Daimi Encümen kabul edilen 200 
bin liralık dövizle malzeme slparl4I 
için çalışmaktadır. Yapılan teklifler 
de encUmende tetkik edilmektedir. 

Beyaz Kaputları Boyayarak Top 
Başına 4,5 Lira Karla Satmışlar 
l lnber aldığ•m>Za göre piyasa-ı bez ısatın almakta ye buol.arı bo· 

da lküfüyetli miktarda kaput bezi yatarak top başına 4, 5 Hra<kın 
lhtıkarı xapılma'ktadır. Kaput be- fazla kar temin etmel-tedirler. 
zi bilhassa köylünün j})ıiyacı için Bugünlerde bazı boyahanelerin 
ço'k lüzumlu olduğundan köylü- kaput bezi boyamalarının son 
nün daimi surette aldatılması ba- haddine vardığı söylenmektedir. 
kımından bu ihtikir mcS"Clesi ala- Falbrikıı. maıınulatının büyük bir 
kayı çekmektedir. kısmının 'böyle boyanması üzeri-

Kaput bezi narha tabidir ve ne piyasada beyaz kaput bezi kal. 
topu 6, 70 liradan 9,65 liraya maıyın<:a. müşteri mecbur ola·rak 
kadar satıimaktadır. Fakat bu renkli kaput bezi almaktadır. 
bezler beyaz bezleN:lir. Narh ko· Genişlbir kütleyi alakadar eden 
nur!k-cn boyalı kaput bezleri na· bir mevzuda işi kitaba uydurarak 
zarı itibara alınmadığından bir bu d.ereceye kadar ileri götüren 
çok açr~zler bu vaziyet:ten i&ti- açıkgöz muhtekirler milli korun· 
fade e_dcreık kaput bezi imal eden ma hüküm\.crinin en şe.dit müeyy\
fabr&alardan külliyetli miktarda d.elerile cczalandırılacak1ardır. 

Ayakkabılara Konan Kar Nisbeti 
Hiçte Pratik Değildir 

Ayakkabılar Yine İ steni/en 
Fiyata Satılabilecek mı ? 
Dün Fiyat Mürakabc i.."<>mİsyo. 

nunun ayakkabı fiyatlart hakkın
da vermiş okluğu kararı yazmı§ 
ve ıbu huŞ\1 taki fikrimizi bildir
miştik. 

Bugün temaa ettiğimiz bir çok 
ki~er Fiyat Müra.kabe komia
yonunun koymuş olduğu ~iır nis
betlerinin pratik olmadığını ve 
ta:tblkatında büyük m~üllerle 
karşılaşılacağını eöyJcmişl-crdir. 

Fiyat Müra'kahe koım'9yonunun 
teşekkül etmesindeki maksat yiik
sek fiyatılar dolayJBile zarar gören 
ha~kın bu gibi ihtikarlara karşı 
himaye&i.dir. Bunun için de Mü
rakabe koımisyıonu elindeki im
kanlardan ~ifa<le ederek bu hi
mayeyi temin etmeğe çah!l.'Illakta. 
dır. 

Dün de yazdığımız gibi ayak-

kabılar için konau kir nis'beti bi
zim vitrinlerde yine yirmi be§ Ji. 
ralık etik<:tler görmemize mani 
olanuyacaktır. Çünkü: 

Maliyeti on dört lira olan bir 
çift hus\1$İ ısmarlama ayakk.abı 
yirmi beş liradır. Ama denilecek 
ki: Vıitrindeki ayakkabı 'hazır a
yakıkabıdır. Binaenaleyh onun 
ancak tarifeye göre yiizde elli kar 
niSbcti hesap edilerek 2 1 lirnya 
satılması lazımdır. Yirmi beş li
rahk etiket ıkoyamaz. 

Peki ya o ayakkabıcı vitrinde
ki niimunenin hususi ısmarlama 
ayakıkabı nümunesi olduğunu id
dia edersell ••• 

Bundan ,başka ayakkabıların 
maliyet fiyatları ne ~el.~ildc kon
trol edilebilecektir'? 

Bunu teshit etmek için formül 
bulmanın imkansız olduğu bizzat 
sa1ahiyettar şahıslar tarafından 
söyknrnektedir. 

Bütün bunlar nazarı itibara a· 
lınırsa ayaklkabı fiyatlarında ih
tikarın önüne gcçilemiyeceği mu
hakkaktır. 

Komisyon her ne.kadar erkek 
ayakkabılarında azami maliyet 
fiyatının 14 lira olduğunu tetıhit 
etmişse de acaba on lira maliyet 
fiyatı olan bir aya'kkabıdan ma· 
liyet fiyatı 14 liradır diye kar nis. 
beti alıl'l\ffiBZ mı'? 

Diğer tarahan fantazi 1'adtn 
ayakkabılarında kar nisbeti ko· 
nulmamıştır. Bu §Clkilde. kadın a
yakkabıları isteru)diği fiyata mı 
satılacaktır") 

İıııte yukarıda yazdığımız se
beplerden Fiyat Mürakabe kornie. 
yorıunun !ko~ o1duğu kar nis
betleri pıat.ik değildir ve Tatbikat 
sahasında müşteriyi aldatılmaktan 
kurtaramıyacaktır. 

Bu yüzden Mürakabe komi5)'0-
nunun ayakkabı fiyatları hak· 
kında daha pratik kararlar ittihaz 
etmeei şayanı temennidir. 

Halk için Çorap 
Ve Fanila 
Tip va Fiyatlar 
Tesbit Edildi 

Yapılan etUt neUccslnde halk için 
hazırlanmakta olan çorap ve t'anllll 
tipleri imal edilmiş ve fiyatları tes
blt edllmlştlr. 

Bu hususta bir rapor hazırlan· 

maktadrr. Rapor, numunelerle bera· 
ber vekAlete göndel'lleccktlr. Vekl
let fiyat ve nUmunclerl mu,•a!ık gör
düğü takdirde bu tiplerde mal ima
llne IAzan olacak mevaddı iptldalyc
yl temin için iplik fabrlkalııl'llc diğer 
fabrikalara siparlıfler verecektir. Bun 
dan b~ka bu gibi eşyanın ihtiyacı 
karşılıyabllecek miktarda. imali için 
de lAzrm gelen tedbirler alınacaktır. 

EtUt neticesinde erkek çorapları, 

dUz ve fantezi olarak ayrılmıştır. 

Perakende olarak düz çoraplar otuz, 
fantezi çoraplar 35 kuruta. satılacak· 
tır. L~stik çocuk çorapları 22,5 ku
ruştan 47,5 kuruşa kadar boy boy· 
dur. En bUyUğtlnU kadınlar da giye
bilir. Tek kat kadın çorabı 40 ku
ruta satılacaktır. 

FanllAlar yazlık ve kışlık diye iki 
neve ayrılmıştır. Yazlık spor fanila
lar 5-0 kunış, yarım kollu 65 kuruş, 
kışlık birinci tip 120 kuruş, lkfncl tip 
130 kuruşa perakende olarak satıla
caktır. Bu fnnilii.lar kadın fanilAsr 
olduğu takdirde beş kuruş fazlaya 
satılacaklardır. 

Brezilyadan Nisan İçinde 
73,450 Çuval 
Kahve Gel:yor 

Son gUnlerde memleket dahilinde 
kahve buhranı hUkUm stınnektcdir. 

Kahve vaziyeti bu şeklide devam e
derken gUmrUktekl kahvelerin ne
den çıkarılmadığı sorulmaktadır. 
Öğrendiğimize göre, gUmrtlkteki 

23~0 çuval kahvenin 9SO çuvalı İs

tanbul birliğine aittir. Fakat bu kah
velerin fiyatları yüksek olduğıın<ian 
gUmrUkten çıkarılamamıflır. Geriye 
kalan HOO çuval için transit olduğu 
söylenmektedir. Bu knhvclerin mem
lekcllmlzde kalıp kalmıyacağı henUz 
belli değildir. İstanbul Kahve ve Çay 
1thalAtçıları birliği gümrükteki 950 
çuval kahvenin gUmrUkt~n çıkanl

ması için Ticaret VekfılcUnden müsa
ade istemiştir. Bıı kahvelerin bir 
hafta içerisinde piyasaya çıkarılma
tıı mümkün olacaktır, Bu kahvenin 
maliyet fiyatı yUksek olduğu halde 
perakende satıf fiyatı şimdiki satış 
fiyatının ayni olacaktır. Bu kahve
nin satışlarında mutavassıt ve pera
kendeciler çok az bir kAr alacaklar
dır. 

Diğer tııraftcm öğrendiğimize göre 
memleketin bir senelik kahve ihtiya
cı Brezilyaya slpari.ş edilmiştir. Bu 
ku.tl\'elcr nh;an nJhayf'tinc kadar tneın 
leketlmlze gelmiş olacaktır. 

Gelecek olan kahvelerin 26650 çu
valı İstanbul Birliği adına, 16800 çu
valı İzmir birliği emrine ve 30 bin 
çuvalı da Brezilya şirketi emrine 
olmak lizere kahveler yakında Rlo 
dö Janeiro'daıı yola çıkanlacaktır. 

Bu suretle kahve tiryakileri yine 
ağız tadlle kahve içmek imktı.nını 

bulmuş olacaklardır. 

On iki Bin Metre İtfaiye 
Hortumu Alımyor 

İstanbul belediyesinin Amerikadan 
12 bin metrelik hortum stpaılşi uie
rindekl t~ebbUslerl mUsbet bir ne
tice vermlftir. HUkQmet te akreditifi 
kabul etmi11 ve bankaya d& bildir
miştir. Bu suretle ltt'alyenln hortum 
ihtiyacı temin edilmiş olmaktadır. 

Tek Tipten 

ma ve saire ve saire..... . Jllİ 
Bütün bu işlerden kurt? 

için yapılacak yegane ~re 
tepten dıfan çıkmama";-·:· ,'I 

Kadın muallimlerin 1%111 I 
lanm çok görmek doğrusll 
tilmcnliğe yakıimıyor. fi):~ 

Onlar izin almakta ha 1ol"~ 
Ve bu haklannı meşru , ~ 
kullanıyorlar. Düıünün bıt ~ 
bayana manto lazım, Bef~I 
daki Karlımandan tutun 1'~ Vj 
paşaya kadar İstanbul k:,ıı. b" 
nunefendi kepçe. aranıla~~ 
ğenilecek ve sonra o tel'V" dlı 
terziye, prova üstüne pro\IJ 
ş1lacak.... (ı 

Ayakkabı almak Ja:ı.J1'11-
Mürakabe bürosunun ~.t:' 
te olarak ilan ettiği nıcr 
mutantan lüks ~:ı.alaf1l1 
ıılmaaı icap ediyor. ·Je&l~ 

Beğenilmedi. Deği§l~ ';le 
Bir numara büyük, bır P 

küçük •••. 
Podösüet, glase .... 
Ya haftanın filimlerİ.·• 
Gece gidilse olmaz. ıJ 
Sabahleyin de sekizde 

mıyor._ 

Cumartesi, pazar. 
Çok kalabalık .•••• 
Ne yapmak lazım? •• - .. 
- İzin.... il 
Mubarck can kurtaran 

gibi, yapıJan kurtuluyor··" 

Berber Mektebi 
Berberler cemiyetinin to',t 

lantısında mektep açma 
den vazgeçilmİf... • . 

Doğrusu yerinde bir fi~" 
talıkta o kadar çok ber~..,, 
iruınn ne yapacağını f8f11"1.• 
§Biı, yukarı, dikine detne>1' 
temadiyen traı ediyorlar; 
fani ajanaı ıunu demi§, ~ 
zip etmiı, D. N. B. • 
mamıf.... ıİ 

Be birader sabahl n 1' ~ 
fırlayıp trq olmaya üıenCJI V 
dam bütün bunlara nasıl 
nır.-. d~ 
D~ünün bir kere bu k• /, 

berin akşama kadar traı~t, 
dilden sonra o, yaldızlı ·!:ıo 
yı meslek ve kabiliyetw:. 
timsali gibi dlikkanına asa" / 
berberin önüne oturup trt-{I 
nın azabını çeken zavallı 

Sonra Ekmek nn hallini.... / 

30 Para Ucuzhyacak Zabıta Haberle!}; 
Tek tıp ekmek için kararname Bes Beyaz Zehir KBf 

Ankarada neşredilmişse de şehrimize ' J o' 
hanüz tcbUğ edllmem.ı,ur. Şehrimiz- çısı Daha Yaka a 
de bulunan Toprak mahsulleri ot'lsi b 1.sP 
umum mUdUr muavini Bay HAmlt, Beyoğlunda Büyük aY fi 
dUn ofisin İstanbul .şubesinde tek ek· kağın.da 13 nwnnrıııda ~d 
mek tipi etrafında mesaisine devam ile karısı Rahime ve k~ 1' 
etmiştir. Bu arada bazı de!lrmencl- dullalun eroin k.açakçılıs' ) 
ler çağınlmış ve kendilerine talimat lanm haber alan zabıtaa;J 
vcrilırnlttlr. ları dün ani olarak bunl~, 
Yapılan hesaplara göre, ekmek gı- duldan ev.de a.rn.ma yap 0e 

Yapılan araıma netice&İ'l 
da hassasından hiçbir şey kaybctmı- miktar eroin bulunmuP' 
yecek ve 20 - 30 para kadar da u- iar verıcl&lcri ifadelerind~e 
cuza mal olacaktır. aa.tmndrkılannı, fnıkat &C!J ;. 

Tek Up ekmekten hUkQmetln mak beri eroin ikullandıklarmı 
sadI ucuzluğu teminle beraber buğ- mi !erdir. Jj"iı 
day istihlAkinl azaltmaktır. Bunlardan baŞka ~a ~ 

Yeni tiple bunlar tamamen temin 

edilmiş olacaktır. 

Nabi v,c Fikri isminde uÇ ,;_ı 
da Suhanahmctıtc crotn fi 
ken suç ü!iltiinde ya'kıılanıı"'jlı9 
Er.oinciler Adlo/~ -«f 

- Rebokayı ~ok tıe\'el'dJ ... 
dlı. . ..• ~ıb' 

- :?\lakııim, bu ı>öylediklerlnlıl duysa. f:Ok 
Uzlllürclii. 

- Amıııı Frank, sakın oua bir şey söy
lemeylnlı. 

- Buna emin olablllrslnh:. Her ne kadar ÜZÜNTÜ 
Bu söı:ler evvd!i. beni Jınyrete dllşünntt,

tii. Fakat dil§Undükçe ona bak \·crfyorwn. 
se,dlğl bir tnsanıo yerine gelmiştim. Onun 
her şeylnl gaı;petnılşttm. Ta.ı:rdığrm ismi bi
le duydukı;o.a elbette mtitees ir oluyordu. Kim 
bWr bana: c~tı.1s dö Vinter.o dlye lbttap et
mek ona ne &.;adar p:-üç geU,yordu. 

* Bcyoilun<la Kü~cl 
k.ağınd8' 2 numaralı ~~ 
umumi evinde yaptla~n 8;ı r 
ticesinde vcs&asız k dı ' 
Kınduğun.dan ev '/;"'/ 

lnk .. ım 131 \'e ılıhatll görllnUyon;a. da son 
uunanlarda ~ok ıstırap sckmı, ,-e üzüJmüş 
tilr. Eskl şt>ylerl hntırlama.ması. unutmam 
ıı um. Siz gençsiniz, şenıılnlz, tıonr& akıllı 

bir kııdın mız. Mııkslme mazl~i ve mazide 
~ektiklerini unutturabllinılntz. 

Unutma r liızımdır, heploılL.ln uııutınannı: 

lfızsmdır. Hu \'az.lfe &ize dil,llyor. Bizi yeni· 
den mazl)'I düşünnıeğe se' kotmeylnlz. 

- Size ı>öı; ,·crlyorwn, l'"rnnk, hlr daha 
bunlardan Jdç bah etıniye<:el;riın. l<'akat .. ı. 
zlnle dost ohnak 'e her şeye rağnıen do t 
kalmak istiyorum. 

- Teşekkür ederim, do tluğuma emin ola· 
bilirsiniz. 

Biraz daha yUrüdlik etraftan sünbül ko· 
kulurı geliyordu. Bnhı;c ~lı;ek dolu 1<11. Fa
kat her gUzel ~Y gibi bunlur dn bir aya. ka· 
tl:ır solacak bahs:ırva.n dökiilen ~·nprakları 

MtııiirecC'k, hlihin bu tn.ı:ellkten ve güzellik· 
ten eser knlmıyacnktr. 

Artık om ~·aklaşı ,yorduk: 

- ı~ranlt, dedim bu bah i kapıuııaılan ev
\'el bir ımal ılnlıa soraca~ın? 

Şliııhell gözlerle bana bakarak: 
- Cevap \'ercmt.:ı eceğiın bir ~y 6ormayı

oız. eledi. 
- Hnyır, öyle tiu:ıl değil. Umumi ·blr rue\·~ 

............................................. 
Yuan: -32-

zun clnir ... 
- Jı;mttderslnlr.. 

E\'ln önline gelmlı;flk. :\lıı.ndcrley hi\tUn 
haşmet ,.c a1.aınet1le karşmm:dı:ı. idi. Guneş 
camlara aksetmiş. Elmas gibi etr.ıfı parlat
nıı,tr. Yan fÖı.le l•'rank'a. baktmı. Heyecan· 
h idi. :Se ,ı;oracağıım tahmin edeınl~ordu. ~a
ktn \'e kayıtsız bir besle sordwn: 

- Reheka çok mu güzeldi! 
l i'rank hemen ce,·ap '\·ermedi. Dalgm dal

gın ünlinc bnktı. Sonra içten .gelen bir &CS· 

le: 
- ıı:,·et, <lc'<ll. ZıınncJen;em onun kadar 

gUıel kaılın yoktur. 
l.·a\'nş ya\'llŞ menner mertlh·cnıerden çık· 

tık, eı,·e girdik. Çayı tııtemt-.k için zlll ı;nl

dını, Aramızda b&~ka bir -.öz ıeı-medl. 
xı 

:'\fisl'I Dan\'ers'I çokluk giirınllyordwn. ller 
-.nbah küçük salonn telefon ediıı yemek 118· 
t~iııl okuyordu. l\llinasebetlerlıniz bundıın 

ib!lrettl. Bıına. bir oda hizmetçisi bulmuştu. 
Sakin, terbiyeli ,.e g'Uler yUzlll hlr kı7Alı. fırı. 

tul de ııua.rıs idi. Çok azla klbar yerlerde 

hlzınet ebnwll' olduğu için züppe do detil· 
dl. :t.anneden;onı bUtun şatonun hlzmetçlle· 
rl lc;lnde benden korkan ve !,·ekinen yalnız 
KJaris idi. Onun gözünde be& .,ato .,ahiblnln 
kansı :'\ll!ıis dö Vinter tdim. Ötekiler bana 
yabancı nıua.melesl ediyordu. Hlzmctı:I ya• 
ma.ğı AJl"'ln bile çMna,ırlarnnın kumaşını 

, .c ~oraplnrnnı istlhfafiı bir gö-ıle &ftzdüj'UuU 
farkC'cllyordwn. 

Ben çamaşıra fllfıu çok chenunlyet ver· 
ınezdlm. Silse, dantelllya mrralum yoktu. 
!'ladeco temlzll~e bakardım. Venl gelinlerin 
clUzlnelerce çama':'ın oldutnnu mt'<'mualar
da '\'e gazetelerde gl'rllrdtim. Benim 'JKık böy
le şeylere malik olmak aklımdan hile l'eç· 
mezılt. rakat AUs'ln çıun&ŞırJarımı tetkik 
ederken takındığı tanı gördükten onra 
hem('n cl.onılradald bU~·ük ~ıımal}lr mafaza
lurımlan birine ~·azdım. Nimıune g<itıterıne
lerini i"'tedtm. l'akat Alls hlunett('n ı;eklllp 
yerine sade \e mUte\'D.Zl KJarls ıeııınce ben 
de yeni çama.'}ır ısmarlamaktan ,.az geçtim. 

:\flsls Dam·ers'ln bana JL&rşı olan h~n 
t&\nDI ~u IUl'etle izah ebob;lcrdi: 

Bütün bu eşyalar ara5ındn. ötrklnl gör
nılye alışkındı. Her şe~in mutlak blr sa
hlbesl bir zamanlar o idi. Ben Rebekayı 

tanunıyordmıı. Fakat her halde berk in 
M>yledlğine inanmak Iaznndr. Yilrü:rtııfli. se. 
111, cöz.lerlnln rengi, rtebes llmtl ve giiLel aJı
lukUe kendine h~rkesl hayran bırakmıtıh. 

Hayalimde Rcbckayr o kadar r..ıınlanıhr
mışum ki, Adeta onu tanıyor gibi idim. 

ı··rank ban~ mıı.zlyl unutmamı \'e unuttur
mamı tenblh etmişti. Fakat bu m~ kadar 
gijçtü! Jlf'r türlli teferruat bana im öhn\l,, 
kadını hatırlatıyordu. Ha,·adıı tuleta onun 
kokusu vardı. Onun yerinde oturmıık, onun 
cışyalarını kullanın:ık bann ağır gcllyortlu. 
Kope-kler bile hfıl alışamnnıışll\.."'tlr, onlar 
bite ııaıa. onu arıyorlardı. 

BUtün bu ebeımmiyetslz, fakat benim l~ln 

iiıüntüJil şeyleri yalmr. ben hlıs .. c<li~·ordunı, 

Hayatım wwıu hlr üı.üntü !~'inde ı;ı:çiyorılu. 

ç~ız bir llzlintU ... Rebeka.yı dli':'Uıımek i . 

temıyordum. 1'lak im ile mesut oltnak, 

.( Arkası Yar ) ı 

Kaniye ve evde bulunoJl 
rnal&cmeye verilınişlcrıdit• / * Yüksekkaldırımcl.ıı. ,ı'J t 
Lonısali ismirule geııç hı;,.~,,e 
beliada vapur.il'C Kadıkor, 
mekıtc iken Ha~arp~~ J 
rında ayağı kayarak deP"" ~ 
~. boğulmak ÜZCl'C a;eıı ~ 
nlmı ır. ~./ 
=====~ 
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(Garbı Auadoludaa J 
1 

Aydının Meşhur, 
Sıtması 

Hastahane Başhekimi Diyor ki ; 

'' Burada Sıtmaya Tutul
mıgan Bir Ben Varım I" 

1 Ya?..an : Herlaaaa BI 111et J 

. ed de oldukça faz.ld 
Yakti}c buralılar bir dıtbımc· Zatürrı h;'nr Ttıhll bunlar dn 

•el halind d rlerrnit ıldı cA.r<lın· hatrtanuz 0 f h 'ık mcwlm d ğı§• 
dıı b"I ı.t· fakir ve zayı ıı 

Yaz olunca kllSlarımız ı e • • l l tahaınmiil cdH.-nı)'!or. 
'
118Ya tuıtulur .• P Mendere~ nehrı ımc er ~~~a hastalfk1ıır? 
aya~iarımn v\jçudc seti~ığl ba· -

0 1 
t yok. Hıı..ıahkhır nor. 

la lıklar A:rıdın viliıyctl halkını - }t d t bıi goz. hn talı• 
~ıtınad n kırar, geçmnni~, Bun· ~aı:~rd 1~:mıyc-tle köylürıUn 
arın bir ıama zam nla kurutulu-, gı. ldct rından biridir. 

>'"<>~ Ve bu ıuretle d bu lf)tma a• hasta H:9tane ılc köydü ara ın· 
~ tinin böyleUkt önü alınmıı 0

' d k-; ünascbet dcrece1I ne te· 
~h~ aım 

A ırlar cohil 4ifürük9iil rf IUld d~~~moldır. Bunu kolay-
elind alm olan }\nadolu hıı - - ttik ıaımıayınız. Bıı se• 
ka, §ehirliıi, küylileil ·hep bir ara• ~ el~e meydana getirdıği bir va• 
d. doktor, ha tane ve i ca .ka~!~ n~ c; •• • EvVıell ri hastan nin ın. 
- ırıatJa, ıtaar.ıupln - ayak dıtt ! z y anıazlıı.rdı. Yavııı yavıı 
1 r, Öltlü1 r ..ıırıücfültt1 fakat 1 1• tine u ~..r- ~i lııurtalarını 

, vu t~ 9U:t ölüm ıwı:;rcceıı I 'b" • 
l\c )'eni tilib Jtaı; ı 01.Bfi son t" me 0 ba~ladı\ar. e ızmı 
kayıta tklaiııu nıutlıffaza eNtller. ge ır ""h' ve çetin ıniicaıddemiz 

lünıı artık vı lyı b6yl değil. en rn;ud ıın ou.ı•nUn bunların için· 
dl bu or u. i'u i a 

t, d ln.eıtnları kurtarma ça ı 1_; 
KıöylU lhawt smı bir hastane)' efi hlz' tanımayan bu hı\.ıra 

y hr biltn için c fi atıy.of. ıut• rk /;izi t·anıta ak ve ısındıra· 
ıt\niına klnin, ~ hutalı ma ":kt& B' nevi imtıhandı bu .•• 
rtıeı'hcm er~or. Bu Un ~ocu '· rı: c • ~ndıı mu.va.fEıık olcluk: 
na d~orlük t h il ıttıtt köY f.tkat ~ I 180 haetalıgı tedavı 
ıu k d çok• nasta 11 ° • 11_ 1 r, taytlııntııY&ca il a r ed'I k&yÜne. ka :oatı na, m.a: 
tur. ı en. vine lal)"ör ve hızı 

ıBu bü,> 1 l kim y•pU) B n hl 1 f ı~fece ilAn ed~tdu. Biz 
hem rı c v p vetı tllrlm ı M m• e:tra 8 dllffitzt bu eldlde yap-
ı t tı uın 1 rl..... ptopac;ıı.n 
Aydın vll tine eldi tın ,Un trk. cı· bu koca h •tane vllôye-

ilk if ıo1ar 1 1 S yataklı. t m tıı,.. Şlrn ~· K4inl.klcrimi.t faz· 
klllt:lı Memlek lha tın tlhh~ ~:· ~c ~areced~

0

[ı:a1 bir hal a1dı. Bu 
tim. Bu benIDı içln en 'B ~ 1k~ hi bi~ zaman 8 rzuıya luyık d~ğH
:zlya: t ve va fe idi. edcnbctJ di~. Yalnız h lkı h 6'lane~ ç,ek· 
N tıp AY!(lın on Uç s n ı k ı;ıhotindcn bize memnunıyel 
A(rdın vıllı.yetlnlıı 7ara ını tıarm l!ı me • 

ü fik blt bab ol• vcrıy:or. l h 
ona dalma m l k rn~U dok. - Ha taneye hasla gC" en as· 

::ı~~,!a;d:tnd~~.1 ~e~~lelni mu· taların ~.~üd n;~c~i ~;l:~tn1~d~r. 
hltlne vdlt'nllt ydlırtnl§. F k.a 'bur. ishet yine söyliyeylın 

Bana güler blr y.Uz c: a t u n ..d..irrl ·r H tanemi· 
n n tııttnııamı lii 1i • mun 1 

• 1. k 
- DU meım dl G le ··i·• derecesinde gc ıp te ur-

, bir türltl bitlremecHk, ~ttaıÜsti:lfi: ::r:mu:d.k1anmız üzerindendir. lf~ 
hastalaun baıftal .., mev• tihara lfqtk olan nokta şudur kı 
gör~ bize en f.az!a ıı.ı:• elWör. Aydınlılar ha•t nelerine ve dok· 
sime göte ıattirııc 9 g 1 k ehemmi.Yet ve kıy· 

El• • "'"sanın tah,a kenarına tor arın6: Ç()l c...l.irdcı müıtakil 
ını ..... met verıyıor ar. ':1=' 1 vurarak: çalın§n. v,n kazanan bir k.aç sayı 1 

- Şey.tanın !kulağına, kur- doktor bulunuyor. Hcpıı de de
şunl ... Ön üç 1iCn~e~bor~. b~r:· icırH ve mütehassr tırlıır. .. . .. 
~ayrm, size bir d~iksız soylıy • ........ Fakat ei..t yalnız; ikoylü)'u 
b ·11· . • A • ..ima .,.elıp tc •rtmaya Ih tmek:te gayte.t ınrfel• 

ınm. ~,.... .. • "''-a buraya ce e ff k 
t~kaianmayan. hcnclcn ıcıı~ • · · ve bund d muva 8 

mı ınız fıhj,. 
kimse yoktur.. olm~unuz. Acaba aewın 51 

• 

Dek" ,divc sordumı IİZ kcn• t sk_i{atı vuoude getJrerclc dok· 
- ._ ı, ""' ? ye C§ 1 ok l sı {ikrinJ 

dinizl naeıl konıdunuı. torun köy ere s u ma ) 
- Bunu ben de bilmt.rorum. tatbikte ço~ mü<!kül"t var nu . 

beni herhalde Allah kor~du, tvc• Be.ıhclkim Necip . A,.·~ın. bır 
Ya benim ·anundaı btr mıktoP arı ··ddet. durdu ve rlındekı aıgara. 
öldUrenı bir tı~ıı& varl.. . ::ı ırnasasmdaki tal:>laya bastıra· 

Ay.dın vilnyc:tinde ıtma var rak: · ded. 
dry0,.,ıı... Bu pöyle olma'kl ıbe· _ Bu eöybediğinlt. ııc'Y~•. 1

' 
t. • "I'... . b 1 k 88 ka· .. Jıştılar, 'lClıce el• 

r~ocr eskisine nıs eıt e ıy 1 tatb~ etmese ça . d k'l&t ·y· 
hul edilemiy.ecek derecede aza • de edilemedi. Bcfkı e teş ı ı ı 
mı tır. Bu daı olmamalı, ama. ne hıızırlannııımıştı. 
l'a.palım ki tabiate hakim oJııtıll' MUmbit, güzel, ıJrin Ayclın v~: 
~ruz. Nehirler taşıp ortalı~! al· • eti de bir_gÜn nasıl o!sıı ~ata~ 
lak buliak edince civar koylüker llakyl ndan kurtulacn:k. Cellat lgod • 
1> k ·ı Küç" ı arı 1 .. l kunıtu u ata lıklardan geçı emez. . • r· ün bntalk ıgı nnsı b ki ki 
Çocukların karınları .dalakta~. §!.§l· • un Şimdi Celladın ata r11

; a· 

}':o~. daba ufacık ya a~ -~kt~· ~~d~ yeşil yeşil padncard t~i~~:: 
Çclnnsiz kalty-orfar. Buyu ebrı.n lstn5,YIOnun a ı es • 
'lh:-ı k •- ır var. l U" ~~ eri kanını,lıktan or~unç S h'h t i.6tasyonu 0 m •· l d 
ı:ıa.Jc geJnror bir ,.,ok loğösa ka· ı r.ı'!.et a.1enderesin kol arınak a 
d ..., • ,.. -•- iki • ı:.;ı.u n "'' .... en ·ısa ınlar evvdoc sıtma Çel>t • erın· ~düzen verildıg• ~nu 
Qcn. karı'.;ız kaldrldarı için hasta· ~· zamanda göreceğızH .. ik et 
ıı.cyo geç geliyorlar ve onları ne ır Neriman ı m 

l'cııık ki kuııtaramıyoruz. 
~ . 

Samatya VenUsü Güzel .Katın~y~ 
ö 1 d ure n Dok tor Tevkı~ ~~!!~1 

"'' 
At ı iki nl morga gönderm ş tahkllcata 

it Uddeiumumllik epcydenber 1 alır aımaz dcrhnl rd 
.\i.i.rtaJ tahklkatllc mc~gtıl oluyordu~ ~ap~~ış, kızın öldüğü Şi!~ yu tmt 
l d!lyc Vekili Fethi Okyar da gcÇen ~ hastalık fişlerini tetkık e "kşl, 
~rde 1 beyanatta nun b bcr diğer ı 

lata gazetelere vcrdiğ t hkl· hastahane sahlblle era Uracant 
ltau nbu1 mUddelumumUlğlnln n 1 ti. doktorun da ifadelerine m 
4\ıı a nı<'şgul olduğunu sli)'l~ ş etmişti 
tı Jcı lıımınde bir kıza kürtaJ yap· . ah in ve barsakların mil· 

{:ı iddia edilen doktor .Ali Snip hak· :Morg, r m indiğini gördU· 
;ındakı Uk tahkikat bitmiş ve mUd· dahalc natıccslndc del k alındığı· 
l?eıurnumllık tevkif kararı almıştı. ğU gibi ncslclcrdc do çocu tt 
oıu tahkikata şimdilik gayri mevltuf nr gösteren Araz tc.sblt etmiş r. k t 
ıırak devam ediliyor. Yakında mcvkuC ve gayri me\' u 
tıu11 öhrctlni crJJecoklerdır. 

la 
1 

do Sıımatyıı. Vcnüsü Ş suçlular mahkemeye v l~bO· 
I~' Yan Ve bir kUrtaj neticesinde ö· * Bakırk~ akıl hastııJınnesl . 

n >,ı l · ya· t Muhsınl ııa e.trnat<'I Katınayıı. kUr aJ ,e1ı doktor Neşe 
tııııı.lar hııkkındakl tahkikat bitiril· ra~u~:r tehdit ettiği lı;ln yakalanan 

ltı~ Ve ııu~ıuıar ycdJnci ııorgtı hA· :~;in Duman. dün ikinci coza :ı~~ 
bolt l~ınc Verilmişlerdir. Bunlardan kcıncslnc verildi. Dunışması : ~·c· 
Itır lor Yordan Hüdavcrdl derhal tev ırtüddcıumumt kendisine cc 
~a Cdıırnı, ve dün rreç vaıdt tc\•klf· d~· . i ıstı:dl. :Mahkeme TııfkÖP-

tı ) ., t rıımesın orulmaııı 'e 
ltırııa o gönderilmiştir. Dolttor, ev- rlldcn suçıunun yaşının s tıruımc· 
ttı~ıu~ ~·c giderken ı;özlcrlnc siyah ımıycn şahlilin Hızarla gc bcst bı· 
~lld laknuştı. gc c ,.e kcndLc:lnln derhal ı;er 
qrtı deıurnuınU!k, on gUn ı;onra mc· sl~nıasına karar verdl. 

arı ı:ıkartılan KnUn:mın cesedi· ra 

s • 
1 

So'\ıyet. rin, bir buçuk 
nedcn'beri Avnıp nın ıubın• 
da bilh ta~ınd., cereyan 
etmekte olan hadiıcl.cr kartı· 
ında ı rarla muh f ı tn k· 

tc oldu"'u ' Ot, R Ya tarlhl
ııin akı,üe hayrctö d f;cr bir 
tezAt t ·ll ctme-kt dlr. 

On ee.ktzlncl ve on ıdoku· 
ı.urıoo asırlar, Çel'lıtr1n Omııın· 
h Jmpatatorluğu al~yhlnc ıı.~· 
tıklara nrdı arası kesilmJytn 
har.plcrle doludur. Bu harp• 
lerle ula~i)mak is.tenllcn gaye· 
!erden ihlri de Cetmcnlcrln, 
f8Mcİ Ve lıbu t Avnı-p • 
ya isti! !atını lSnJe ~eek kuv
vetli sedler vacude getirmek 
suretile bu mınt:ıkadakl lav 
hvinılerl h mayc Vt- mulhafa. 
za eylemekleh ibaretti. Çar 
Birinci Nfkola, 185 3 encsl 
ikindkanununda, lngıltcrenin 
Peter~hurg .sefirJ ( Hamılton 
SeymoUT) a, ilk defa olarnk 
(Hıısta Adam) tabirıle tavaif 
cylediğl Osmanlı imparatorlu
ğunun taksimi teklıfinde 'bu
lunmu~u. NLkola, günün birin
de bu Hasta Adam ölünce 
meyclanı ıbo~ bulncak olan A
vusluryanın Balkanlara inme· 
inden korkuyor, bu tchllkeye 

mani o~a'k için tıaatanın sa -
lığında mirasını taksim eyle• 
meği muvafık buluyordu. 

1885 te Bulgar pren i inin 
~rki Rwneh villi> etimizi Uhak 
eylemesi üzerine AvuSturya, 
Sırbistanın dahili işlerine ika· 
:rışmağa ve :bu ıküçuk mili ti 
ikasadi esareti altına almnğn 
teşc'b!b\ls etti. Bu teşebbU•. 
Rusya ile Avu tur')'a arasında 

0 lkadar şiddetli ıbir ıbuhrn.n 
doğunnuftu ki ıbu yüzd~n ~ır 
harp çıkması bc~lenm!,ıı. Bıs· 
mark araya cirerc'k l!lı tatlıya 
bağladı. 

19os de Avustur>anın Bos• 
na Herseki kendi llbUlk~~e 

1
ka!• 

·t.i devlet rnün cud crı· 
ınası, ır. . . . Al 
ni yine gerginl~tır,nnştı. • 
manyanın Avusturyayı ıtutma· 

Çar hükumetine tiddetli 
sı ve . 
!bir ihtarda :bulunmııeı Uzerıne 
R sya olup biteni !kalbule mec· 
ib:r oldu. fakat ıbu eiya .. i hczi· 
metinin ac19lnı çıık rma1c f • 
.1 Balkan ittifolkını lkur<lu. 

t1 e 'k" .. . 
Müttefikl~rı 1 ur ·ıye uz.erme 

ldırdı. Balkan de~etlerı bu 
:~ardbeden lbüyümii} ve 
!kuvvetlenmiş olarak çcktıt~r: 
Bu 6efer de Avusturya pilr.tıyı 

ıkaybetm~i. 

19 13 yılı eonbatumnıda ls
t buln (Ley.man Fon San
;;.,) ıku~andasındn bir ~i
man askeri ıel 'h t heyetinın 

bncsi Slav • Cermen rcka
~:tini ~eniden ale~l~ndirdi. O 

n R,,....,a Harıcıyc Nazırı %arna -.1 • 

\>ulunan (Sazonof), (Meş um 

ler Les ann6es fat les) 
sene - h" ~ı· 

dl hatıralarında, bu nmse 
a t I . 
hakkında §U eat~r arı yazıyor. 
l·hwnıburg • .Bagdat adı veri

« muazzam p!anın cerçekleıı· 
·~~! b'bncsi için Almanynnın 
tırıe 1 1 d' 
lstanbula el k•c»;rnasıh cap :~ ı·I 

.ı Çünklİ bu e ır. "ıma 
yorou. B k'" f 
denizin~ Jraka ve 

1
asra d·or .c· 

zine bağlayacrk o an emır· 

T 
• 

rı e 
m n R 

AR • 
1 H • 

av ve 
abeti 

Japonyanın 
Sulh T avassu u 
n n zak rktıı Japonyanın 
~ bir ıulh te~ebbü Üne yöl 

açmak için suları bulandırdıı;ı 
bugün .daha İyi anld§ılıyor. Va
kıa, ilk zamanlar Japon)a Fran. 
uz Hindiçinisi Üzerinde t lcp-
1 rde bulunmuı, lınkimİyctİni 
Uzak Şarkın bu kôt lerinc k dur 
uzatmak ihtirasım cöıtcrmi«tı. 

Japony bu lnlcbini, Fr nia 
mağliıp olup Almanya ile müt • 
rck :yap r ynpm z ort ya nt· 
mıftL ltalY, gibi, mihverin bu 
orta ı da, «p•rç lanacak» Fran
sız imparatorluğundan hissesini 
kapmnk istiyordu. Japony nın 
Hiııdiçini üzerindeki bu taleb 
Üz rlnc, Fransa gayet yumuinL 
davranmtf ve, faltzınln bu yen 
saldırııına k rıı bo>nunu biık• 
mUtlU. Fransız hUkumetinin c 
zamanki finriciyc Nazın M. 
Baudouin Fran nnın Hindiçini 
topr klarını tek baıına müdafaa 
edcmiycce ini bildinnİfti. 

Bununla beraber, Hindiçini
d oldukç mühim bir Fransız 
kuvv ti vardır. 20 bin Fransız, 
l 00 bin yerli n erinden lbar \. 
olan bu kuvv tin kumnndanı, 
ilk zam nl r, J ponyaya arıı 
tek bntın müd fa y hazır ol
duiunu söyl mitli. Fak t fÜp
heaiz ki Hindiçinıdcki bu kuv
v ti l" J ponyaya karıa o lop· 
rakl rı müdafaa d mczdi. 

Yazan: Cemaı BARDAKCI r nin n' nevi c~ eeti icabın
d n bulıun~.ordu. 

J pony nın Hindiçiniyi 0 le 
1 irm k iııtem i karı ındn ılk 
akıUliimeli .. st n lngilter ol· 
muıtu. Vakıa Am rik n Birle· 
tik devi ti ri, Uzak Ş rkta her
hangi bir statuqu degiıikliğine 
r zı olmay cağım d ba vvel 
bildimıi,ti, fakat Japcmyanın, 
Hindiçiniye ültimatom VcrtDC$i 

hadu ine k rıa ı ini ç anna
nuıtı. f nailtere · , Akdenizd ki 
kuvv tlcı-dcn bir k ını derhal 
Uz.alt Ş rk ıulanna eöndermeğ 
karar v rml~ ve hareket geç
m i hazıt oldugunu bildlı miı· 
ti. 

Eski Konya V l i i Vuku ibul Cllk ımücadeledc 
Almanyanın -baııı bin'bir bcliıy 
girecek, Rusya ı:fa onun tehdit
lerinden, tecavüzlerinden kafi 
olarak kurtulmu alac k1u 

yclunun do!uracaftı geni~ öl· 
çüde ticari 1.şlerln tevzi merke· 
zi olmağa namtet 'bulunuyor• 
du. Bu sebeple Almnn hükt\• 
meti lbüWn dıkkatini lstnnhul 
ı\.rzerine çevirmi!'l\İ. 

Diğer bir de\l'letin tehlikeli 
olabilecek rekabeti ba füt.er
mcden onda ycr~e~mt~i UrU· 
ri gör~ıordu. iktidar meVıklin· 
de (Talat • Enver) ka'blnesl
nın bu unm ını d 4:>u mak • 
dmın huııulüne 1nüsaıt ~lr fır· 
ı t •o:ı.nıyıordu. (Leyıman). yal· 
nız Türk ordusunu tensik ve 
ıslaha değil, ayni zamanda 
Osmanlı fmparatorhıii'u Uzcrin
Cle kuTUlacak Alınan hAkimi· 
yeti binasının da temelle.rlnl 
atmnğa memur edilml§tİ. Hal
bu'ki biz bu hale asla muvafa
kat edemezdik.> 

lngiltere ve Fransanın ta
v nutlarile :bu ımesele de pa
muk ipliiine bağlandı. Fakat 
biraz .sonra Avusturya Velinh· 
di Ferdinand Saraybosnada 
katledilince ıköpni yıkıldı, ipler 
kırıldı. Avu ... turya bu cin ay eti 
bahane ederek Sıl'bıatan üze· 
rinc çullandı. Rus;a, bu Slnv 
de\ leti ocurtarmıı'k iç.in sefer· 
bcrlik y ptı. Ve Cihan Harbi 
clcdiğrmlz. büyuk yangın bnı· 
ladı. Rusya, bu harbin başlı:ın· 
(?1Ctnda, Dnlma9Yn \e Ama· 
vutluk eahillcrinj, le geçirmek 
ve Balkanlara nUfuz etmek is
tcmcıindcn kor.karak Italyanın 
ltıliıf devl~tkri ittifakına alın· 
maııına bile r zı ohnamı tı. 

Rusyanın 1 tanbul eliti 
(Cienü in Haricly-o Nar.ırı Sa
zonof a yazdığı 27 <temmuz 
1914 tarlhli me:'ktubunda'ki !1U 
eatırlan da biri" ·tc ~uıy lım: 
«Eğer biz himn.y et.miyecek 
olurıak, Sırb· tan kuvvetli 
kom!IUSU tarafından ezilecek 
ve Balhn'lntda muvazene Al· 
m ny lclline bo%uim ola
cakltır. A\'usturyanm zafer~ 
Y kın Şarkta bunca fedakar· 
Irklar ve gayretler pahaaına 
kazand ığmıu: nüfuz ve itiba· 
rın yıkılmnıını, 6İyaııt, ık1ısadi 
menfııatlerirnizin mahv ve he· 
ba ofo111sını intaç edecc'k~ir.:t 

Yine Ru yanın Karadeniz 
kuvvetleri Umumi Erkiınıhnr· 
biye Harekiıt r;uhesi müdürü 
(Memltz) de 14 il ~nun 
1914 tarihli rapor.unda, mem
lekcıtfoin Ba':kanlar ü:zerinddd 
tarihi emellerini, vazifelerini 
~ ~ilde huisa ediyor: 

cRuşya. Balkanlardaki ıiya
si me\'kiinin ~yati t'hemrniyc
tini daima ısarih ve " zrh ola
rak görmü~Ür. En büyük dev· 
lc.t ndamlarımtz, Rusyanın, tınr
kt v e cenubu ~rki Avrupada 
sakin tam ' eya yan müstakil 
Slav kavlınlerile diğer bazı 
milletleri. Rumenlerle Yunan· 
lılar olacak • ıbir devlet halin
de toplayarak aralarında sulhu 
temin eylemek ve onlara Av
rupa kültürü vermekten ıbaret 
olan tarihi vazifesini ta~ir ,.e 

teıktıır t't.rnekıteh ıgeri kaltttflmı 
tardır. B~~tn ana siye tlnıiz, 
hududanmızın dı~ında kalroı~ 
olan Slav milletleri ilhak eyle· 
ll'IC>ğİ, Slav nehirlerin! RıJı d • 
ııizine akıtmağı dü üntn kt n 
çok uznktır. Yıılnız bu lkUçuk 
devletler grullunun ık-endilerinl 
idım~ edecek ımll;terck elya t 
bir merdceze, rblr rehbere ve M· 
miye muhtaç bulunaca~t Up .. 
heslıclir. lıte 4lu kil vu:ı. ve 
ınUdııfl devlet Rusyadır. O· 
nun bu vnzlfesl mUnfcrit dev· 
lct adamlarının heves ve arzu
ları. siyasi mütefdckirlerin rU· 
)a ve hu!yııları deftll, mukad
deratın dnvetl v.c ıtarihbnl.Un 
kt§I lcııb1d1r.> 

Avu tucyanın Balkanları a
ralarında taksim tekHfini de 
Husy.a oldcletlc reddetıml~ti. 

Bu UtunlMıda sayıp dlik
mek hhll olmıyan ve c.iltler 
do\duTnn ıbu t~lttk4'i ve iddi • 
lar meydanda duruı*en, hu U• 

sıle nazi liderlerinin komünizm 
aleyhindeki devamlı hUcumları 

nu tarıhıen iki buçu1.: )' ıon· 
ra maruf Fran .. ız muharrirlerin
dçn Madam Tabouis"in (Mori. 
anne) gaz tesindc çıl.an yaıı· 
ıilc IJın.ber verdiği hir Atonupna 
bızim bu kan atimizi teyit edi
yordu: Ceno 'da ~kyam Ce
miyetinin· oplanlılar yaptıcı 
gÜnlerıclen birinde \>ir diplo· 
mat. Sovyetlcr mümessılinden, 
M06'kıova ile Berlin ara ındıı.1.:i 
münaac'b tlerin nuıhıyeti hak
kındn malumat istemiş. Rus 
diplomatı dü Ünmcdcn fU ce
vabı vermiş: 

J pony bugün, Hindiçiniyi 
Çine lcarıı bir Ü olarak kullan
ma rauıundan v zeeçmi§ gibi 

örünüyor. Aıyad bir impara
torlu kurmak v hakimiyetini 
aittlkç daha gcniı bir ı h ya 
teımil etmek hcvcsind olan Ja. 
ponyayı, Hlndiçini üzerindeki 
em Iİhd n alı oyan nedir? 

Şüpheeiz ki, bilha Japon 

hemiz unutu' m mı~~m. Al-

tAvrupad kork;tuğu):nuz tek 
de,•Jet Alman}~dır. Bize karşı 
nüfu% ve istilu ~eller• besli
yebilec~ yalnız odur. Bu yüz
gen, Berlinle münaııe.bctlerizniz 
ne olursa ol un, lbütün dünya
nın kendisine kar§ı harp aç..ına
sına &elbop olacağın kani ol· 
duğumuz gÜn Üçıüncü (Raylh) 
lle ittifak etımekt~n çddnntiYc· 
ceğiz.» 

g mil ri~in Singapur aularınn 
doğru y klaımn ı Üzerine. İn· 
giltcre ile Am rıkanın &eilcrini 
)'tik ltmlı olm lan, Singapur'n 
Avu traly kat lannın gönderil. 
rnesi, J pony yı h ckctind tc
rcddüd ıcvl edecek bir mildir. 
Fakat Japony , bütün bunl r
dan dah cvv 1, Sinm • Hindi. 
çini iJind tavanut '\'azifesini 
Üz rin almııtı. Bu müzakereler 
d v m cd rk n, gerek bu ıhtı· 
lift , ıerek A vnıpn harbinde 
sulh için tavaıısut dcbilcce&ini 
ileri sürdü. 

manyanın Çekoslovaidarın Is· 
t.i:klüllerini imha .eyJeınelerl, 
Romanyayı İşgal ederek Bal
kanları tehdit altına almaları, 
halynnm Yunanistanı istlltiya 
lhlkıcım 111 h~ ında Sovyetler 
hlıkumetinin ko.yıtsız bir seyirci 
tavrı takınmasına ne mana ver
meli?. Acaba Ru"y es.ki siya
setini te~ veya tadil mi etti~ 
B un ihtimal verileme2. Çün1'ü 
!crt'ler gibi milletlerin de asır-
1arın mirnsı ve ooğrafi durum· 
!arının mukteza ı olan siyatıi 
an'ane ve a ·tdelerinden, isllh· 
ııaü uğrunda hesapsız. fedakar· 
!ıklar ihti:yar eyledikleri mak-

Bu konu!!tnıı csna~ındn hazır 
bulunanlar ovıyct1er milme i
linin cevabını alay lel-kki et
mı.şler 'e gı.ılmü~ler. 

f tııkat hCıdi eler Ru diplo
ımatmın &özlerinin bir hakikati 
if :de ~~edığini ortaya koydu. 

Bu ozler de dcli,Jet ediyor 
ki . Ru ya, menf aderi ihlal 
cdıl e dnhi sonuna ıkııdar bita
raflığını muhaf. za edecektir 
Çünkü bu Ohlnl) in daimi ola: 
mıyacağına, mütecavizin ergeç 
tn.1-ati ~'CSilerok yere serileceği. 
ne ~ ' te o z mıın çiğnenmiş 
menfaatlerini kurtaracağına ve 
~11:'.rnn k:,busunun da ba61nın 
~~nden tkalkmı§ olacağına ka
nıdır. 

Binacnal yh, Japony nın, böy 
le bir umumi cih n sulhun yol 
nçabil cck bir :r.emin haır:ırladıgı 
v bu niyeti har k t geçti i 
kabul edilebilir. 

Vahdet COL TEKiN 

Mclttcp T lebclcri Bir «Kultür 
Tayyaresi» Sntın Al caklar 
lstıınbul ilk ve oı t , ytfü le mek· 

tr.plerlnln hcını n h p inde hc.wacılık 
dernekl~rl kurulmuştur. TUrk Hu 

i t. ve hedeflerinden birden 
ayrılıp uzakla:zna1arı mümkün 
değilğir. Şu halde?. 

Geçen ,Jbat ayı aonlarındı:ı r 
inti r eden y zrlarımızda, ltııl
ya, Almanya v.e Rusya de~et
le.rfoin aon altmı;ş sendik Ya. 
kın ık eiyaıtctlerini iza\\a ç • 
hoırkcn, Almanya He Sovyet· 

Karısının Buyucu Olduğunu iddia 
Eden Doktor Boşanmak istiyor 

!er arıısınd imza! nnn anlaş· 
manm sebepleri h l-1cında §U 

mül baz d bu'!unmu~tu: c:Sov· 
yctlcr hükUıneti Rıbbentrop'un 
Moskovaya götürdüğü i1i.r.lf • 
nameyi tereddüt üz. imza etti, 
Çün ·ü bu anln~a sayesinde 
bir Gtere zahmetsizce pe;k 901.: 
madcl; unenfaatkr elde ede
cekti. Sonr bu ani mıı, dün· 
kı.i azılı dlıs:manı na yonnl sos
y Hmnin hırsını, gururunu, ce
saretini arttırac %ı A4man~a. 
yedikçe ~tiha ı artan bir obur 
ndam gibi muhakkak i til:ı si
yasetine devam eyliyecekti. Ve 
onun dul"up dinlenmeden etra
fındaki küç.ük millotlcri yut. 
ması, ölçü üz bir surette bü. 
)Ümesi, kuvvetlenmesi ele ln
f;iltcrenin sabrını tüketecek, 
lngiliz artıl nınm nlhayet ayağa 
kalkm aın eebep ol cııktı, Zi
ra A' ru~n üzerinde herahngi 
bir de\ Jetin hegemonya tesis 
eyleme ine mani olmak lngıite-

Doktor &y Ş. llo kansı Dayan j dUn de pıl ihtlltllrr patıklnrı ıdd a o 
~n:;ın dUn ilçüncü hukuk mahkeme• lunan Dnruh, Yako, Snl:ımon il ç t 

8 botanma davnl rın bakılıyor· num rnlı gilnde tek mımarnlı ot 
du, D v ı dolctor tezini mUdata mobilin! kullanan şoför Şab nın mu 
od rkcn bir çanta aç&rak ortaya blr• hnkcmclPı ine d vam etti. Bırıncl d 
çok şeyler çıkardı ,.c anlatmıy ba~- 'ıı. mlldcl lumumlnln ldd asını ö> 
ladı: 

mc ı, ikinci d va dn, k:ır rın tcllı 
- Bay b kim, d vamd çok hak· mi için baı;kn güne bırakıldı. 

lıynn, n refikama, çoculdanma \C 

OVhne lltırfcdllmek Uzere para \ crı· 
Yorum. Bu bayan aldığı paraları bü
YDcUlcro \ riYonnuş. Blr gün knnn· 
Penin arkasına kalemim dUştü. E· 
ktldim, kalemi ararken lime bir u
facık sUpUrgc geçti. Ucunda dUğtlm
lU bezler vardı. 1' ryolamc:ıo. yatağın 
nl lrndn muskalı tilü kcmlltlerl, ba~·· 
kuş başı, şurada hurado. bir çolc bü· 
yU mnlzcmc ı buldum. 

Mn.hkeme bu tııhnr ve garip şrylc
rl tetkik cltllttcn sonra suallıll bayn
r.a tc\'clh etti. O her Ş<'Yi lnktır cdl· 
yordu. 'Mahkrınc ahlllcrln çnğırıl· 

nm için talile edildi. * Aısllyc ikinci eez mahkeme ı, 

* Sultanahmct ulh blrfncı ce 
h kimi, dün tcv1tl0ı nede rkad ı 

)'arahyan katil mahkQmu 341 

!lumlu Ahmcdln duru ma.sır.a b 

dı. Şalıltıcr gclm m ti. Muh k n 
tatile edildi. 

H va romun V r m 
Huyr.i} c lı .. sin.iıı hnmiycılı ta 

!ebeleri, iaymetlı ıııüdur ve o~ 
retmen' rinın ı~·dklcrilc kuru 
mumııı bt' ~Uz lira tc-hl'.'rrud 
bulurunu lım:lır. 

Tı.i~ hav ! rının ~orunmn ı • 
lerinde o terı'~n bu at·kaya le· 
§ekkür edılmcktedir. 
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OKUYUCU 9\1 
r MEKTUPLARI 1 

Bir Maznunun iddiası 
Gaz.et.en.izin 16 :şubat L9H tarih

li nÜ!!haSmm altıneı Bayfruımm bi· 
rinci Kütunuııda {Gayri nıllbadfl 

bonolarmdan t;nhtcldirhk yapanlar) 
başlıklı yazı hakkında aşağıdaki 

IEııh ttnun yaulmasını dllerhn: 
• ahte mbb3dn tasflye 1;emkala· 

larilr1 bankalardan cekUen para 
mfktannı hnzı gazeteler gibi f>frin 
de pek fn7Jn gijsterdiğtnlz.I gör· 
düm. Bu para 97 bin ıtra otms.yıp 
namıma ciro edflen ik adet \'tıKI· 

kanın .-üosunu ma7.nnnlm'dan 
mata' rt rolü .)'Sp9D birinfl iti-

lmat ederek kabul ettJm ve yfffm 
olarnk ztTaa1 Bunk»ımltın on üç 

bin lira aldım. Kendlleri hald.kt. 

rımııt yalnız cirolan flllhte hm·i
yetle J'&ptlan bonolario. ahnan pa
ra da illtve edlllnee hu miktar o
tuz htn lira kadardır: )1uhtellf al
tı yedi şahı-. ,.e mua.mflleye alt1ir. 

Rana Jsnat olıınıırı tın~· panının tah 
Hne hoflmt~·erek tın&b.'itıttan lh~ 

retttr. Bunu bir dtısta Jtbnat ede
rek iylltk olmm dl~ e • "nptmı ve 
a.htbi ıo.annettlğtm şahsa tamomile 

tr.slinı ettim. Bu ,.lhct ma.7.nunun 
itlrafile de sabittir. Hcıklkrıt mu
hakeme !<Onunda tecem edet·ekttr. 

lstanbul Tevkıfhanesi 13 ncü 

Ko~unda Maznun 

Halit Kınna.r. 

VATAN AŞKI 
Ya7..an: Gl.ztn G'CBMAN 

Galata nhtı.mın.dan Tıransiwan .. 
ya vapur.umm a~I ı pek acıklı 
d'du. 

Sallanan ıınen.dii~. gözyaşları. 
vedalaı.an evçililcr, vatanlarına 
gidıenlerin sevinci. a.ynlan1M.ın 
hüz.w karşsında yabnnctlar bık 
n :.likadar oluym:du. 

Bun~ann içinde <>nheş y:a.,Ja
rım:ta bir genç kız va:rdı -ki clem.ir 
tel örgü ankastndaki babasına 
s:ın veda ..> ini y.otladı. 

T.itreyen dindeki mendil :ka
aba ltk siyoh bir bulut şdclini 
alıncaya kadar sa tandı. Gözleri 
lortanbu1 ufclclarma daldı. 

Bu geoe ls.taıJbuiun gruhunda 
bile acı brr hüızün vaTdı. 

Güne; baktr 11CJlg.lni mor bu· 
lu:tia r alikasında gi:zliyorıdu. 

Kampana çaldı. Bü:t'iin yolıcu· 
lar güve~den ye,mek salonuna 
indiier. Ycrlnrz &etl1S kız hiç hai:e
ket etmedı, ~duğu Y..erde d-.aklı. 

O, Vatanından ük defa aıyrı
hyordu. Memeden ·csi:lmiş kü
çük bir çocuk gİbİ hıçkmy•or, ağ
lıyor, daha vat.an sn\anndan ay· 
nlmadan vat&n ~n~ c;dciyor
du. 

Derin. derin ~fes ahy-0r., bu 
havayı bu saf ve cmiz h<wayı 
ciğe!{erine doddur~u. 

Eğer kab.il olsaydı. Son hudut 
boyunda aldığı ndesi bir daha 
hiç bıra~mıyao:ıktı. . 
Şu insanlar ne tuhnf daha bır 

kaç saat evvel mini. mini ah.şap 
, evinde ç.antalannı bo.zır.lıyıor, gü
lıu;yor, avnuy.or. acı ,keder, hiıç 
bır şey duyımuyoydu. 

Ya şımdi, niçin P.yni şey.l.eri 
}apmı.yordu. Ynpa11!azdı. ona va
taı. nt inın, vatan sevgisinin ne
k:ıdar derin v~ önüne g.eçilmez 
bır kuvvet olduğunı..ı vatandan 
onu ayıran her mil daha iyi anla
tıyo-rdu. 

Aıy siyah bulutlar arkasma giz-
lendı. 

Sıkı hır y~ b. sladı. 
O. kaç..'"llaıdı relanma.ktan kork

madı. 
Arkasına inae bu pardesü al· 

m .. yı dahi d~iinımrdi. Siyahla-
an deniz üz.erınde iledey<:n hem 

beyaz vapur. k!efene ıbüriinmüş 
brr hortfak gibiydi. Yıunus balık
ian he:rzarnanki adetkri ~ile 
yine yarı.,a çıkmı,...Jardı. 

Aoaba on'ların vatanında da 
hudut varmıydı} Kimbilir, belki 
bı• ummanların dcrirrHkilıerinde de 
ç• it. çe it bal · miltcderi vardı. 

Nerc}e gidiyordu~ Hiç tanı
nlddrğı, bil,ne-.-üğİ, yep y.eni, bir 
&leme, gdin gidıyolldu. Hem de 
onbeş yaşuııda k.üçücük bir gelin. 

Dalından kopan mış üstünde 
Jalc!er titr~ bir b..\il koncası. 
- Hicr!ln. 

Genç kız cıilkindi; 
-Sizmiciniz anne! ödüm koptu, 
~ dalguııdım da 1 
- Niçin yemoğe inmedin~ 

- Oh unn::ciği.'11, ıbu vatan ko. 
?i.UUU\U doya, doyu koklamak is· 
tivorum da, B~lki bir daha, kim· 
bi ir ... 

Genç kız sö}lediği bu ~imbi
ur kelimesinden o kadar ürktıü ki 
gö .. lcr: buyüdiı kall>i burkuldu. 

Kendıni bu siyah dalgaların 
arasına atm:ık köpek balıklarına 
) em olmaık istedi. Fakat niçin? 

O henüz hürri.y;ctini kimseye 
..a~ış d-cğildi. 

- Haydi Hicran, f,"<!! .ar.tık Ta. 
rık sen.ı sorup duruyor. Hem bu 
)a~mur altmclo. dwulurawı~ De· 
1 miein sen~ 

Kulcesi ~bi ~ iki miiiC't.ten 
insan vardı. 

Biılb!rlerinin Hsa.nlannı btlme
yenler hardı::.eıtl:erle ~ya ça.. 
ltşıyodaroı. 

Hele k~<H Romen kaptanı 
pejk enfesti. Bütün yoicu!Mla ;m. 

laşıyor, hepsfil;e ayn, aıyı-• pkıa.la. 
şıyor, on-ları eğkndi.riyıosıdu. Kok.. 
teyi pat1ıiler, dans, miizik bepeİ 
güzd<Ji. gurbet yıolıculsrı bile kıe
dıerck.rini unutm~aıdı. 

Uzun bir zaman d.eıni-de gö.k 
birbirile hirl · Sonra bir ge
ce maktan Rod osun kıl'arı gö
ıünıcfu. Sazan bir ge.npslnin d\.. 
~nddci flener prr.lhısı ııonra 
gövilesi bdiTiyor. y.ine göik ve de. 
niz. bir tencere w: k~~ gibi bir
kşiycııclu. 

Sabahm Hk ~ıkları ar891nda 
'f.f"W'13Üi ~.a Beyyuıa yana,.•ı, a
r~ ı;apkalamw atıp ~ci giy
diler. 

Hicran ni..~mhsı ve annesile 
birlikte vapurdan indi. 

( Hot.d Amcricaın ) da iki 
saati& !bir istirahatıtcn sonra oto
mohı1 yolculuğu, Fıramw hududu; 
yine yolculUk, lngiliz hurludu. Bir 
çırik uf k ·asaha1a?'dan aoıruıa 
Mka. 

* H. ran, ha!al!lll:ı ge.'lin grtmiştL 
Ha 1 ası 11ür kırii ama k ocu.ı arap 

olduğu iç.in &cndcrce Ak9tada kal
ın''!, tama.mile de,ğil9e bile yarı 
yarıya araplaı;miştı. İlk aylar zü· 
z.el geç,t i. 

Balayı s eyyaha.ti, Lübnanla.-r 
lüks zenginlik. Hicranı ancak üç 
ay avutıtu . Fakat v;ıtan aŞı her 
şeydı:n Ü tündü. Onun acasmı u
nu•amıyor, ona kı>vu~lAk hasre· 
tile yanıp tutu,.uyouiu. 

Odasına çc<kilip mini. mini 
bayraklar dikiyor, onlarJ öpüyor, 
Ol-.§U.Yor gÖ?Jya.~arite ıslaby.ordu. 

.Bu da uz.un sürmedi. gÜn geç
tikçe i!<ırardı, eoddu, besıalamp 
y.ııtağa dü tü. 

Dok 01'lar ıhiçbir şey •anlamı
yor, bu hastalığın ne oıduğun.u 
keStircmiyorlardı. 

Onu bilen bir tek ık.işi vardı. 
Hicran. Vatan a.~ı, o vatana 

susanw]tı. 

-Anne 
- Ne var Hicran? 
-, - Gidelim ar:tik ıburadan. Biraz 
daba Brobreok v.atan luulr.etile 
gözlerun açık öleceğim. Götür 
beni anne ne olur götür beni. 
- P.cki kızım yalnız azıcı'k iyileş 
he-nen gideri:ı;. 
- Oh anne hen burada durduk
ça hastayım, y.ola çrkıttğım gün 
iyilefirim, ben vatan hastasıyım. 

- Pc!ki ç.ocu~ yarın hemen 
gideriz. 

* "f:rablus,.'\am, Halep, Meddcah-
bas Tünk hududu. Hicran basta, 
hasta yatakıtan 'knlkıtıı, Komparıtı· 
marun pencerıesinden oa§lm u· 
zattı, göriüıen manzara karşısın
da gözlerin yaşarmaması kahil 
değil.di. 

Kızıl Tiirk ıbııyracı rüzgarın 
okşay.ışlarile da~a.t myıor, sanki 
y.olaılma ~ geldiniz diyor.du. 

TUr!k a keri aetl Mehmet, yine 
baku y.ü7iinün sıer.t ı;~tleri eiyah 
çatık kaşlan dimdik ~r heykel 
gibi vücuduylc trentn bir başın
dan diğer ba!jına sert a<iımla.rla 
yıürüyıor, Tink gücünü. 1:.tirk'ün 
kıu.dretillıİ ve as:ııldt.ini bir daha 
gooererek yo.lclJları oolamh· 

'f yı<>r.du. T ıren btitıtin dU.diikleri.le 
- Pc:ki anne. Peki. iniy.orum. muk.abeLe ~. 
\ole.ular çiktı. Atina, Alro.pol, * 
yolcuhır çikltı. Athıa, A.krapo-1, Arrl;.ara on.sekiz mi~onı Türk-
görülcoed: yerlerdi. Fa.kat bunla- ü:ı 'kudretim ve kuıvvetini topla
rın hiç bn-j in~ kendi va.tanı dığ-ı yer, Ça."lka~a l_ e A:tatürl:"ün 
gfui yakın d:cğil&i. ~ü. 

A·yıü günün ~u va.}>'lr ye· ~rk Türk m.>Uetinc CD göç.. 
4İ. ~ ~.oloo:l.atla dold.:u. &brl mı:ız; Wroıdi buaD öıd:ır.. 
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Yeni Yıldız: G. Garson 
Sinema Alemine Doğan Bu Yıldız 
• 
ilk Filminden Sonra, Şöhretini 

Bütün Dünyaya Yaydı 
Mister Chips'ın koluna. ya.slanarak 

sinema Alemine ilk adımını attığı 

günden beri bütün gözler ona çevril
di. Herkes, her yerde ondan bahset· 
meğe başladı. Daha. diln onu hiç bi· 
rimiz tannneyurduk. BugUn bUtUn 
Amerikan mUookkitleri onun çocuk 
be.kışlı gözlerini, nhenkll vücudunu, 
anlayışlı oyununu methetmekte bir· 
le.şiyorlar. 

Greer Garson Amerikalı d~ğildir. 
Sakinlerinin öteden beri sebatlan ile 
nam aldığı bir memlekette, İrlfinda 
da doğmuştur. Daha kUçUkken onun 
tiyatro hevesi uya.nmış, fakat aile 
meclisi toplann.rnk: <Sana hocalık 

meeleğinl intihap ettik!> Dediği için 
muti bir kız mfatrıe lisede ve Ünl· 
versitede dikkatle derslerine çalış

mıştır. 

Fakat o istOOiğinl bilen, şahsiyet 
sahibi bir kızdı. Tahsil müddeti bitip 
de, iş tutmak zamanı gelip çatınca: 
cBendcn hocalığa fayda yok!> demiş 
ve Londranııı bUyllk bir IIAnat fır· 

masına Sökreter olarak girmiştir. 

Bütün gün yazıhanede çalışıyor, ak
şamları yorgunluktan bltkln bir hal· 
de eve dönünce de. asıl mesleği te
lakki ettiği ar drama.tik'e çalışıyor

du. Hiç gezmeğe gitmiyor, mümkün 

dediler. 
Evini Jngıliz usulü daya.dJ, döşedi. 

Firma artık onunla meşgul olmaz 
olmtı.';ltu. Onu, belki gUnün birinde 
işimize yarar diye angaje etmişlerdi. 
Elbette bir gün ona göre bir rol bu
lunurdu. Bazı şık hanımların tesa
düfen beğendikleri bir kuma~ satın 

alarak senelerce dolapta ahkoyduk
ları ve: •Çok güzel... Çok gUzel ama 
bununla ne yapacağımı bilemiyo
rum!~ dedikleri gibi, film kumpan
yası da Greer Garson'u ne yapacağı
nı kestiremiyordu. 

Greer Hollvutta yerleşti. Gezile
cek görülecek yerlcrlnl gcr.d.I, gördü. 
PlAjlara gitti ... Ve. .. Sıkılmağa baş· 
ladı. Hollvud onu faal hayatmda.n 
bu paralı fakat boş hayata almak 
için mi ayırmıştı. 

Grecher'in evine döndilğil zaman 
ki haleti nıhlyesini tahmin <:dersiniz. 
Daha geçen eene Londra tiyatroların 
da parlrynn güzel krzla, bugtinkU sır
tı kanburlnşmış, uçuk benizli, hasta 
kızın ayni olduğuna kimseler innna
mazdı. 

tşte o gtin evine döndllğU zaman 
Greer bu halde idi. Birden telefon 
çaldı. Stüdyosu onu çağırıyordu. Ro
bert Donat ile beraber Good Bye 

Mister Chips {Elveda. gençlik tsmlle 
bizde gösterilen film) ismindeki fil
mi çevirmek Uzere Londraya gitmek 
ister mi imiş? •• 

Hiç istemez olur mu? Telefonu 
kapattığı zaman kanburlaşan sırtı 

d1lzelm~. gözleri parlamrya başla· 

mtf, yanakları kızarmıştı. KendiBine 
kUçük bir rol de vermişlerdi. 

O günden sonra Greer sıkrlmağa 

vakit bulamadı. Bir ay içinde şiş· 

manlamış, rengi ve n~esl gelmişti. 
Amudi fıkart iltihabından eser kal· 
mamı.ştı. Mister Chips'in karısı genç 
sağlam, neşeli, mesut bir kadın de
ğil ml idi.? Greer de !Unıdclti phsl· 
yetine kendisini kaptırdı ve film blt
tiJden sonra neşesihl ve sıhhatini mu 
hafaza. etti. 

Good Bye Mister Chips her yerde 
büyük muvaffakiyet kazandL Artık 

Greer Garson'un şöhreti bUtUn dün· 
yaya yayılmıştı. Ha.ftalık mecmua
ların kapaldarma resimlerini bastı
lar. 

Bu filmden sonra (Süza.n ve Allah) 
ismindeki filmin baş rolünü oynadı. 

Bundan sonra da. bir filmi diğer 

bir film, bir muvaffakiyeti diğer blr 
muvaffakiyet takip edeceğine eml· 
niz. 

olduğu kadar az sarfetmeğ~ ve para :---·--------------------ı.:--------
blriktlrmeğe uğraşıyordu. Senenin en nefis ve en çok beğenilen filmi 

Bir gUn Birmingham'ın Repertory 
Tncatiır'in direktörü ile tanıştı .. Pi· 
yeslerden, artlstler<len o kadar he· 
yecanla bahsetti ki direktör kendisi· 
ne küçUk bir rol teklif etU. 

Muvaffak olduğu bu rolü başka kü 
çuk roller takip etti. Ve artık artist 
hayatmm didinmelerine daldr. Bu di
ha.yatınm didinmderinc daldı. Artık 
ileriyi göroınez bir hale gelmeyince 
arkaya ba'kmamıya ahdetmişti. ŞJm

dilik daha her ~yi ileriden umuyordu 
Umduğu kadar da. varmış. Bir gün 

Golden Arrov (Altın ok) isminde ye
ni bir piyesin muharriri Greer Gar· 
son'u bir lokantada görüyor, beğeni
yor, kendisine takdim edilmenin yo
lunu buluyor ve derhal eserinin baş· 
ltca rolünü ona veriyor. İşte bu pi· 
yesten sonra Greer Garson İngiliz 
ttyatrosunun en bUytlk Umltlerinden 
biri oldu. Artık lötPrnelcre lüzum 
kalmıyor, yalnız Londradan sahne
ye çıkıyor .. 1stedl(;"i rolfi yaparak 
istemediğini yapmamanın zevkine e
riyor. Artık onun da fikrini almak 
zırhmetine katlamyorlar. Greer Gar
son adam akıllı yol almıştır. 
t~e o smılımla Metro Galdvvyn 

Mayer ile bir kontrat in1zaladr ve 
HoJivuda gitti. Baverly Hılls'de o
na bir köşk gösterdiler. Burası senin 

Ölen millıet:e hayat veren adam 

BU KADIN 
BENiMDiR 

HEDY LAMARR· 
SPENCER TRACY . 

TUrkı:-esl Orijinal n~ı 

i PEK 'te MELEK'te 
Sinenıalannda görillmcmiş bir muvaffakıyetle devam ediyor. 

Bngün ııaat 1 de t.en:dlA.tb matine 

• FLERS CAlLHAVET'in meşhur eserimlen "ktiha.s edilen ve 111 

CABY MORLA Y - EL ViRE POPESCO 
ARMAND BERNARD ve VİCTOR BOUCHER 
gibi 4 büyük deh-a!kiır arıbist ıtara-fmdan yaratl'lan 

AŞK ve iHTiRAS 
Büyük FTansız filmi önümüzdeki Salı akşamı 

- SUMER Sinemasında ... 
Seın. 'bü<tiin büyii'kleıd~. dahct .4111------ DOUGLAS FAİRBAI'lı'KS Jr. ------~ 

biüy~k$in. . r JOAN nEN1'"'ETT ve GEOBGES BA..."11\iCROFI' -
Ha~ , Kqpr:ii. ~ ltıtan. tarafından yaratılan ems:ılsiz mUthiş ve korkunç 

hul. 
Ne $1yıun, ne toprağın, ne sen· 

de alınan her nefes; hiç l>K şeye 
~ez. kl!YUS edilemez, öiç.iir 

1emez. 
Vatan: 
H:Cranın Qn beş gün &0nra 

eski di.nçlıiği. lw.vvcri neş' cei yeri-
ne ge Leli. 

T ahii gekcekıti. O vatan hns-
t.26ıych. 

Hasta şif asın' buldu. 
Va.tan. ~nin a.1kın ıherşeyden 

büyük ve üstündür. Sen bizim$İn 

YESIL CEHENNEM 
Fevlml!l.de nıaccralıırla dolu filmi scyrebnek üzero 

SUMER Sinemasına 
Her gUn her seansta lidcta. muhasara edilircesine seyirci kitleleri 
hilcum ediyor. 
Bu filmde şeytanlar tarafından glrllmesl nıCl\OOilen mukaddes ma
bet önünde çü erkekle bir kadının şayanı hayret sergüzeştlerini 

tasvir eden sahneler 
bizim kalacc.bın. ı 

Güzin GORMAN ~---· 
Buglln naat l de teııziWlı matine 

22-2-941 ~ 

FiKiR 
Nurullah Atac'a Ce!.!!J. 

Tenkitsiz San' at mi 1 
Yazan : Blştl ŞABDAÖ J 

12/ 2/ 9H tarihli Ulus, <Sözden 
sözel> stitununda. Nurullah Atacın, 

bir fıkrini yaymaktadır. Bu değer
li kalem. <Sanat eserlerinin değeri· 
ni, güzelliğini tahlil yolu flc anlat
maya kalkanlara. 1}8Şlyorum. Ken
dilerini sanatkArdan daha beliğ mi 
sanıyorlar?> Diye başlıyan yazısın
da münekkidin, nihayet, bahSettlği 

eserden ziyade, bahsediş t.arzr ve 
bunun için ileri sUrdUğti fikirlerle 
alft.ka toplıyan bir kimse olduğunu 
anlatıyor. Ve madam Rachlld'in 
«Güneş satan adam> ından bir pasaj 
naklederek neticeyi şu iddiaya bağlı
yor. cSanat eserinin, güzelliği daima 
lerkiptedlr.> 

Muhterem dostuma göre, belki bu 
fikirleri yerıidir. Fakat geçen yıl, &y· 
ni gazetenin muhanirlerlnden Yaşar 
Nabi ile yaptığı bir münakaşada da. 
hemen hemen yukankl görüşleri mll· 
dafaa eden ve daha geniş da.vranarak 
cBlze münekkit lAzmı değildir> kana
atine varan arkada~ız belki bU· 
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1JLMACA 

Soldan Sağa ı - Arnavutlukta bir 
febir 2 - Sonuna (GE) il!ve edince 
müstemleke • Et yettştinneğe mah
sus çiftlik 3 - Bir çiçek ismi • -
Mıknatısın iğnesi - Yokuşun aksi 
5 - Ciğer - Demir Y<>lU - Ateş 6 -
Mühlet • Nida 7 - Erkek ismi 8 -
Tamam - Çadır 9 - Hastalık • En 
fa.zl& 10 - Bir cenup vUA.yeti - ll'i· 
klr, Mütalea 11 - tıAve - Kadın ls
ml 
Yatsı 6 - Eş • Bedel • Ar 7 -
İbadet 2 - Nargile tntunü • Etrafı 
denizle çevrilen yer 3 - AlAmct • 
muti • - Sebze ezmesi • Memleket 
5 - EzmekJ,en emir • Oruç tutulan 
ay 6 - Yokluk 7 - İktidar • Uzak 
8 - Alçak • Un halinde toprak 9 -
Erkeksı.z - Cümle 10 - Nefi edatı 
- Meşhur bir edebı eser 11 - YUz -
Fena d~il 

DVNKti BULMACANIN HALLİ 

Soldan Sağa: 1 - Nevale - Ecir 
2 - Edat - Şel~c 3 - Diyar - Le
man 4 - Ab - Abani 5 - Fare • Si 
6 - Eden - De • Bal 7 - Tediye -
Ca.va 8 - La • Alpak 9 - Siirt • 
Anır 10 - Esatir 11 - Mandıra -
El 
Tukarıdan Aşağıya: 1 - Nedamet 

• Sim 2 - Edib 3 - Vay • Fedai 
4 - Ata • Ani • Red 5 - Rar • 
Yatısı 6 - Eş - Bedel - Ar 7 -
Ela - Pata. 8 - Eteni - Cani 9 -
Cami - Bakır 10 lla • Söv 11 - Ren 
- tıan - Al 

Edirne Halkevlnde 

miyerek, belki de bile bile v;: 
aynl mevzua dönmllş bulun~ 
Muhnrririn - içinde nasıl bir i' ııt 
gizli bulunduğunu bilmly()J'UIJl • 
na daima kendisini zevkle of.1l 
kalemi, hayli garip iddialann d& bil 
dcclsidir. Nitekim bu makale # 
çok bakımdan tenkide, itiraza d 
ola bilir. Ilı! 

Bir defa 4!Sanat eserinin glııt Jı' • 
daıma terkiptedtr.~ Sözlin'U dl~ 
olabiliriz. Gerçi bu söz bak ~ 
kısmen allkalı bulunuyor. Fako.ttA!f 
bir hakikat olmaktan pek u:;w 
ÇUnkU bizzat sanat eseri bl.1' ııtr 
olmaktan ziyade bir t:a.hlll n!ltJl ~ 
sidir. Sanatklira neler çektirerel' çı# 
nu ne işkencelere stlriikliyerek edtf 
lür. Benda, bunu ne gUzcl üade ~· 
cZavallı sanatklir kaf~ı, kadJtl_..d( 
minden daha çok azaba. du~ 
Nihayet sanatkAr, kadmlara p
mcz. Tek bir defa doğunna.Jd& 
tifa. etmek elinde değildir:> ~p 
teşekkill etmiş çocuk, eksik5fı tJf' 
yaya gelmi~ olan yavru ise bir#" 
kip olmaktan uzaktır. Sanat ~ 

·de böyledir. O sanatklı.rm tçınde()ll 
mUrekkep bir halde bulunur. ı,et> 

dışına taştığı gün eskisine nf5 ~ 
çözillmUştür. Yalnız bu çözillllŞ ı;.1 
lA compleks bir mahiyet ta.Şfl'· 
çözülüş parça parçadır. satırı.ar 
de bölük bölüktür. İşte mlln~ 
güç kavranılabilecek dB.ğılışt 
!aştıran adamdır. Muharrir a.rlt~ 
şmuz, sanat eserinde en bUy{lk ~ 
yetin sanatk!nn duyduğu hll)# 
da olduğ\ınu s6y!Uyor. lşte asıl 1' 
bundan değil mldir? Heyecan ç~ 
duyan, beyninin vo hislerinin _ ... ı -
emılarile tahrik edilen adımı ay~ 
manda boşanmak, sonu tahlile 
varacak bir dağılışa. bir deşar:I# 
!aşmak mecburiyetlndedir. Niçflı / 
ler o? Neden yazmak, anlatnıal<•ııl 
!aşılmak ister? Çünldl birlcil< 
tııluş çaresi, meydana getirecd1 

vasrtasUe tahlildedir. of 
Diğer taraftan, ark~ ıeııJ 

sUrdllğü fikrin bir cephesi de_ -...t 
dln lüzumsuzluğu ve faydas~~ 
Muhattire karfı iki reaııteyt ., 
etmek isterdim: Bir kere. ya.ınııt# 
atkAr mı duymaktadır? sana -tr 
ortaya attığı düşünüş ve d 
mahsullerini pek çok insan v~ 
eser sahibi olmadıkları halde 1: 

derler. Buna rağmen bünyede ,eı 
eserleri okumakla bUyUk bir ~ 
duyarlar. Onlar lçln sanatıct~ 
lilzurnsuz değilse, okuyucular 1 
münekkit lUzumsuz, tesirsiz ~ ~ 
dasız bir şey değildir. Di~ •• t 
tan dllnyanm her tarafında ·ll!W'; 
zat rnUelllfl de dahil, blr sana~ 
rjnin okuyucuları, o kitap ll31<.""...ıf 
münekkidin empoze etmeye çııll;j 
fikirleri hasretle ve büyük bir t 
süsle beklerler. Nurullah Aıac' 
re, belki bunun sebebi tenkit ~ 
fikirlerini öğrenmekUr. Ve ııe 
de o husus! fikirleri beğenme)(~ 
kat böyle dnhl olsa, bu mmat w 
den ileri ı;eliyor? Muharrir bel 
nekkidi, okuyucu için ıuzurnsUJiııl 
maktadır da sanatkA.rlnr ve 0 e'll 
gelişme muhiti için elzem gör111 et" 
dir. Bu sebeple bu nokta ~ 
kendlsile henUz ihtilü.fta olrn ıl 

için düşüncelerimi söylemeYl 
bulmuyorum. !!J 

Mesele ne kadar lşikiı.rdır· 1' l)t1' 
Edirne, (Hususi) - Bugün sn- na gelmiş eser, tam bir tahlil 

at 5.30 da Halkevimiz salonunda. U- olmasa bile, mUellifin dtınalt 
niversite Hıfzıssıhha profesörü Mu· nında iken tam bir terkiptir· ~ 
bittin Erel tarafından (Evimizde na- tez kitaplaştığı zaman kaJ'ILIÜ'(! 
sıl beSleniriz) mevzuu üze.rinde bir rln ve kavranılmaz mahiyeti.ti~ 
konferans verilmiştir. ÖnUmUzdcki kadar çok şey kaybeder \'~ 
cumartesi günü de Universite ikinci doğru yaklaşır ki bütün ta cJ 
iç hastalıklan kliniği doçenti A. ıs- yıllılc ilk mektebe da.yanan bir:!' 
mc.t Çetingil tarafından da (İnsan yucu Faust de hoşuna gidcCe (j) 
bünyesi ile cemiyet bUnycsi arasın- şeyler bulabilir: ve bir 1ı0yıı.eı ti 

dald benzerlik) mevzuu etrafında lo'nun ~ri ıstırabını anlayıt' 
bir konferans verilecektir. nedeki aktöril alkışlıyabill~ 

SORUNUZ---_,_.~ 

,.,,..----uSÖ YLİY ELİM r 
Zifos Çamurlarına Çare Yok mudur1 

t1 
Beyoğlu ::iırasenilel'dc! Ho.yrl şı \'aktllc belediye bir karar el 

Goktıd tınruyor: Yağmurlu hıwa- haz etml.şti. Kamyon, kanı~ 
Ja.rda "bazı yolların çulmrtanndn otonıoblllerin tekerleklerine per4' 
t.oplıuıan balar kiiı;-ük c-öllcr mey- miini olacak şekilde blrcı" 5 
dana getiriyor. C'addelfmle bu ım· konulmasını mecburi kılrnıfU atf 
retle b'UIU bir çamul' husulo &;eli· ralan bu perdeler kaldırıldı·~ 
yor. Şoförler bu.ra.tıll'dan ~~rk('o ı;i zlfos çamuru elbiseyi bO 1~ 
iÜfatlerinl indirmedikleri &ilıl bu l<'akat sokağın blltün mJ1'.I'OP 1' ti 
yollat'da 1'3.lltgeldlklerl nt:..nıJaşlıı.· Ustc b:ı..şa getiıdiği için ısat11 -ı.! 
rm zif08 ~a.murile mdanar.akla.mu kurundan tehlikeli bir şcydır·cr0' 
da diişünnıüyorlar • .Elbl5eler, y'ci7., am&fih bütün kab!ıhat şof~ııııJll' 
gar. çamur lçlnde kal\yor. Ba gibi dir. Boylcı bir Mdlse vuh-U ~ ı 
şofôrlor için kanuni bir CC?'Jı )'Ok ğu zamruı aı-abanın numartı ti' 
ınu ve kime muracaatla .şika)·et c- lıp hlidlsoyi st>ren ikl kişi illl8"1' 
delim'? ilkte dCl'hal polise :rnura' 

CEVAP - Zifos ı;mnuruna kar· d;ı.va agmalıdır. 
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- H:;Jkevlerinin 9 µncu 
Yıldönümü Töreni 

Eden Mısıra Geldi 1 Bingazi Cenubundaki 1 Hava Gene Değişti 1 Bir~aç Satırla 
(Başı l fnclde) * Muharebede Alınan (Başı l incide) *X* Mühım Haber er 

manda Pasifikle ıııtkndar her dev Zırhh Arabalar tec Usu h:ıkkındnkl flkrlmt bildir· 
kıt için de faydalıdır. Bu ha11>te Ja- :llm, Hiçbir millete dolaşan ş:ıyuılnr-

n G .... Genel Başkan Vekili 
ponya bizimle mUttc!ık olmayıp mlh· Ja iddia cdlldilj"ı vcçhllc dUnya bnrı· 
ver devletleri ile ittifak akdetmiş· Ta m 107 ının tekrar tesisi nmlmadıle bir Ja· 

razar unu · [ k lcrdlr. Bu vaziyetin, geçen hıırptc ol- pon tnvrı sulunu tazammun eden 
duğu gibi, Avustralyayı sakin bir ılC!bJr mesaj göndermedim. 

Ba vekilin Nulkl;l ile ~!:b.~~:ı .. d••· . Ş 'd' Bu seneki sergi gdeçhen 3 _ Söylev (Halkevlerı): 
Pasttık denizinde mUemmen bir SU• Araba Eranko yapmayınca rette yaşatacağını iddia etmek gn. 

Londra, 21 ( A.A ) - Nevs Chro-IUnç olur. 

) H Ik serg ır. b .. riik ve a a "'1 1 h Avnı Ankara, 21 (A.A. - a .: senekinden daha U) Halkcvi azasından ı• e ı 11 evilcri ... :n ..ı.-'-,,,.,,r..cu ytldönüm .. u.~ d " f d 
~.. a..uKw.<.w zengin ır. tara ın an. I · ) 

nü kutlama töreni. pazar gunu ld 4 - Şıir (Münevvere ses enı§ 
saat 15 tc Ankara Halk evinde c. ı· staD b U a Halkevı azasından Ihsan Hınçer 
H. P. Genel Ba~an vekili Ba~· tarafından. d ' ) 
Veo'kiJ Dr. Ref:ik Sa~amın nutku ..... Halkevinin Halkev· 5 - Temsil (Saadet Pcr esı 
ile SÇt)aca'lctır. • ld Emın~n~ .... kutlama proğra. Halkcvi Temsil ~beşi tarafından. 

Bu nut.bı C. H. P. Umumı ar lerı yıldonumunu * 
Naf. Kansu· ı· 23 şubat pazar. 5 

re H d ı m · J 4 4 te · eyeti azasın an . Gündüz saat • · . r 
nun hi'tııJb.csi takip edeCC'ktır. Ah· 1 - İstiklal marşı: HalkevJ o • 

Bu konu~mada1dan -~n~:· Beh· keStrası tarakfı nddnıın~ vcrılecek aıı· 
?net A.clnanm bcsteledıgı w Ka· 2 _ An ara 

1
. ut 

Çet Kemal Çngların ya:zdıgı « · ı l Ba kan vekr mm n • 
f . ıtcmsı ynn Gene • 

ran1~ L'1ğa> ant.eza kunu dinlcıme·.. .. C H P. fstan· 
cda!ecdktir. I 3 ~ aozu: • · 
P~ramın diğer &ısım arını -;:A •et İdare Heyeti reisı sa· 

halk tilı1küleri ve hatk danaları bul ~ila;>t Mimaroğlu tara!ı~<l~n. 
tcŞki! ctmdk"'icdir. ym e~ .. •lev (Hafkevknnm ı~. 

c__ b' ı·w· •---su, ar· 4 - o} len). Ha1kevi reısı ~ ve tel ır ıg.ı fi<U•~ üm r t ve gaye • 
h l rıını terenn a ıyc A·badan tarafından. . rrıonize halk aıva a. y el Yavuz '""ş·· (Münevvere scslenış) 

edecek, halk §BİTİ A~~ecr ~~ür: 5 - nr f hsa Hınçer 
kcn:di ı-az.dığı ve lbe~n= Ç~m Halkevi az~ındnn n 
külerİ söy.lryeceık. ?ıvas, törene tarafından. oıi.cs· 
Ve Bolu Halkevdermd; mahalli 6 - Konser: Halkevı 
katışmaya gelen takım r, tra-sı tarafından. 30 da: 

Sanyer Halkevinin 9 uncu 
Yıldönümü 

Halkevlerinln 9 uncu yıldönUmU 
mUnasebetllc 23 fUbat 19"1 pnzar 
gUnU sant 15 te e\'lmlz ta~afmdan 
tertip edilen tören programı. 

1 _ tstlkltıl marşı, 

., - C. H. P. Genel Başkan vekili 
Sa;•ın Başvekil Doktor Refik Sny
d:ımm nutuklan (Radyo ile), 

3 - Evimizin bir yıl içinde mu· 
ı. tfmlze yaptığı hizmetler: Halkevi 
rel!ıl Muslihlttln Oky:ıy taratındnn, 

4 - Kanun adamı (Piyes 2 perde) 
temsil şubesi tarafından: 

5 _ Spor hareketleri ve milli O· 

talkıslar yapacalktır. G · Gece saat 20. 
1·1 • ve azı 1 İstiklal mar~ı . . . 

Genç Hafke'\~ ı erın . . A· - ..... Halkcvi reısı rica olunur. 

T crb.iıv•c E06titüsü talcbes1ın~.den .~2~-:.~Aç~~~so:z:u~·~:.:~:.:..:---;:;----.:-:~:::;:-;::-

yunlar: Spor şub<'sl tarafından, 
Davetiyelerin evimizden qlınması 

,_, dif köşe erın • 
na.dolunun muh't d oY"a· d K t·f · ı n 
kadın ve e~k11~ ~~1:;:a:ııanndal .stanbul Bele iye oopera ı ın 
nan bazı mt ı oy !eri töre· 

;~d:!:. t~i:."::'.~::.ibe ·•· Mahlut Yağları 
~andıracak,tır. 

* ) ** dımıaktadır. Hele içinde koleatrin 
• . dokuzuncu açı· (Ba ı 1 ıaclt!tı madxlesi fazla bulunan İç ve kuy. 

Singapurdaki Avustrıılya askerle· 
tinden bahseden Mcnz:lcs şunlan söy· 
leınlşUr: 

Açık olarak beyan etmek isterim 
ki, biz hiçbir tecavUz: poliUkıısı tııklp 
ctmlyonız. Sadece ihUyatk r bir si· 
yaset takip ediyoruz. Bu siyaset, 
1914 tc mevcut olmıyan tehlikelerin 
1941 de Pasifik denizinde bcllrmesl 
Uzeı1ne kendi nrlldafaıımızı hazırla· 

mak gayesini istihdaf ctmeltledlr. 
Bu sözlerimin tahrik edici bir be· 
yanat teşkil etmediğine kanllm. Su!· 
hUn muhafaza edllec<'ğlni Umlt edl· 
yoruz. Faka.t uzak olduğumuz için 
kendimizi müdafaa ctmıyeccğimız 
veya buna muktedir olmadığımız: zan 
nedllmemelldlr. 

Imparatorluğu tcşkıl eden bUtUn 
memlckctlcrln kendilerine terettUp 
eden ro!U oynıyacaklannı söyllyen 
A\"UStralya Başvekili şöyle demiştir: 

Uk vazifemiz, en mUhlm harbi ka
zanmaktır. Avustralya ''c bUtOn ln· 
glllz domlnyonları namına, Jnglllz 
milletine yalnız olmadığını söylemek 
tııterlm. Biz bir aile teşkil ediyoruz:. 
DUnyada dllşmanlarımız oldukça bu 
all<'1lln her ferdi ne yapmak ıazım 
geldiğini mUkemmelen blllı' ve bu hal 
dUsmanlanmız ortadan knlkıncıya 

kadar böyle devam edecektir. İngiliz 
milleti, geçirmekte olduğu imtihanın 
en mll.fkUl anında bile yalnız kaldı· 
ğını zaPınctmcmclldır. Nomh: varsa 
mtıcadeleye atıyoruz. 

Menzles, belki Amerikayı da ziya
ret edeocğinl söykmlştlr. 

1 Hİ~~v.l_er~bu ecne 23 §U~t Doktorlar ne diyor? r yağlarde yapılan bir mahlut 
ış yı onum ırclüf etmekte ır. . T Fakültesinden mezun safra kesesindf: kum '\'C taş yap- Berat ve T epedelen Pa.z •• ar gü.nüneHtaeslk Par•:....:nin kül· Pans ıp ··fdıassm dok· 

...... · h staM~lan .mu . makta ve karaciğer arıza ve san· '?ümıhu~t)"::aki lbasantannın C.: ~:/~;met J:a.ct diyor kı: aw· cıtannı husule getitmcktcd. ir. Şiddetle Bombalandı türe sana H lkıev1eri v ....., -r-.....vagwından ba a Y .• s 
L.:, _ _,~_ eseri 0ıan - ~. ı~ ol· « ı-·-~ d w y ., M 1 es ı n de ı Uu.>"I~ ld"nUrnU ma um h ı kolay olma ıgı ?ÇJn. ag ese Kab~l'e, 21 (A.A.) .- ngiliz Odalanmn yı o L ttndır. Ancak. Jarın ıızm.. dda: t_'\.ri'bat yapar; G 1 k n 1

9 ml'OB .. ~ .J L! k C VUCU aJI c hur'ıyet az ete• hava kuvv,_e_t Crl uımuml ararg • duğu üzere ı;- b t ıtakip eoen oir er ' _iL J' ast tı:Unamilc O• um -
bu · 19 ,.u a 

1 
cd a metw;ıo ızm . d . . , hının tcblıgı: törenm .. 1 öt en· sonr • • . .. t istif adcsı c - T 8 · d 

ilk pazar gün~lyhaapllı'nmd:~ir. lamadıit ıçınBvucugwçalar. lbütün ha sinin Görüş arzı rr lngiliz hl'Va k~v_v~tler~, yenı c~ 
hd ttur u ya • .., , , Arn vutJuk arazısı uzerındc ço;c: beri bir teamul 5...ı··r-'er~;,;; memk· ma u • k .. eri yo· G 1 . d D yor 

Cl\o <>• 'loo· cih ıarınl Ve aracıg ün çın e egışı büyuk foaliyettC ıbulunrn.uştur: Parti Gene f :da kutlanaca zım O ıı:zı ·,.m· don, susam, pa· b"lh dd tlı 1 k t'n her tara ın: . .. en ha rar. nun J,.. .b. "gw. ihl' Cümh' • t'' Berat üzerine ı asım şı e c ·e ıb v.•Jdo··nu·· ....... üne art tor k -.A kuyru'k yagwları gı ı y.. 20 ubat tar ı urıye ın 1 8 d 
1 u ~"'l ... , .,. bir hücum yapı mıştır. utıı a ~:ı~klarını tamamlamıbştrr·ı\.,,. da· lı:~ hiç ~ılihli dc~il~~ri.lcYi:t:d~l~ Doğru Değil mi sütunundan: ' kb·ıı· lalar büyiık hasnrn uğratılmış. 

t 1 S "C "'"S 1 IA lmt a• an ıaYll\ -, r m"·tar yangın rıkarrlmı ve Törene saa H~ an..ev1in..l,. 11-· a.: - u•"' :ı..ıılorı lbakımmdan, ,. uı; ... 

L- '- .A.nkata .~ or-'d:.- • vuc .. .- H <Fir.manm kiralanması ve infilaalnr kaydolunmu ur. ·ı epe. 
kik& 'A~ ı.. 1 acak ve saat ıçın ·ı . "faxie edemez. er· bö 1 1 d'I dclcn'dc nıuhtehf depo ara "e as. l"''l""ı marşı H.e. va~ anan'an•••:ı V""" la.yıkı_ e .iStı danın fayd lı olın sı alıcıya ··y c muame e e ı • 
""' w ..., ..,. .a.. ~ı d d 1 arar ker·ı taho .. utler<' muvaff kıyetli tam 15 tc torcnın l B• an vıe· h. a_ngı ."'. ırdoa k-ıft'yl ·la dahıl ol.· mesi 68 e vatan aş arın z P G

..ne .. Q!lu 1 k lm .. sac hücumlar yapı:ml!I, bir ço1t hasar hile C. H. • Sa':'":.ıa .... bir nutuk 19ın ':1cu d Ydksa. (aydıı ycrı. görmesı e a ıız, o mue • 
1 D Refik :.Y"" ••· H lk ması laznn ':' senin halk nnzarınıda'kı kredi· vubua gctirl!m.,. ve knrsa lık çı-

k\li r. u .. rılan a • .. n • t h karılmı tır. Bombardıman tayya-k Ycnıucn .. -s '1" ne zarar v.erır. w ı sini de düşünır. uın ena e:>" 
verece ve '"~' ı•ını ı an b r bir yag 01" • • reler ...... ız· c, bu hücumlar esna ın· Od 1 rının ar -s ~ V ·et.alinin, ne' a 1 

.. w•( 'biıhassa resmı ve yanresnu .,., 
evi Ye 

8 
a '1' · · nulii'U eJ .1 h8z.ın1 guç degı • da avcı tayyareler.imiz refo'knt el· cdec~'kıtı'r. Başvekkı ~aheınr tarafın· ması dı>layısı e . h ........ en yok dairelerin isimlerini taşıyan ı 1 h n 

..... k etı ~... bu d h i,. ve diiwnanıa ynp ı nn av 
ta )'O re m ck<t" Ayıni an a reket etmeleri kat ~en dog· ınubarebceinde, bizden hiç ir a. 
dan dinlence .. 

1

rde bütün Halik· gibidir. 1 d J.stanbuldcı ük' yıp knydedameıde.n. .. d.~~a~.ın 

Eritrede Bir Ayda 
1 General,47Subay 
627 4 Erbaş ve Er 

Esir Ed ilmiş 
Knhlrc, 21 (A.A.) tngillz umu· 

mi karargdhının tebliği: 
Llbynda, Dlngazlnln cenubundakı 

muharebede 107 İtalyan orta bUyUk· 
!Uktc muharebe nrnbrun iğtlnnm • 
dllmif ve yahut tahrip edllml~tlr. Bu 
muharebenin vukua geldiği geniş sa
hada iğtinam olunan diğer harp 
malz~cslnln sayılması devıım et· 
mcktedlr. 

Erılı ede. 20 kO.nunusanl ıle 20 fU· 
bat arasındıı, bir ll\•a kumandanı ge
neralle blı ilkte 47 ltalyan suba) ı, 
69 İtalyan erbaş '\'e <'rl ve ~76 ı. 
talyan mUsteınleke nskerl lr edil· 
mlştlr. Bundan başka l\tavl Nil, YU· 

karı Nil ve Goeam mıntakalarında 
dn blr çok esirler alınmıştır. 

* LonC!rn, 21 (A.A ) neuter: 
Lonclra askert mahfıllı!ı·ınde, bugün 

Bingazldekl vaziyet ccntercsan bir 
v:ızlyat olarak tavsif' edilmektedir. 
Almnıı tayyareleri tarafından hcr
gUn yopılan hücumlar hakkıııda şu 
cihet tahmin olunabilir ld. ltalyan
lar, bizzat hendi vatanda~nrını ko· 
layca bombardımana kalkamazlar 
Fakat Atmanları bombardrrnanları 

icradan menedecek kadar otoriteyi 
de haiz bulunmamaktadırlar. 

«Afrikadnki Mussolini İmpara-
torluiu Sona Eriyor» 

Londra, :n (A.A.) - Daııy Mail 
gazeteııinin hususi muhablrınc göre, 
Erltrede harelta.t sahnesinde bulun n 
askct1 mUtehassıslnr şefi, Afrika· 
d:ıkl Mııssollnl imparatorluğunun eo· 
na ermek Uzcrc bulunduğu fikrinde· 
dirler. Habcşlstanda. Somalıde ve 
Erllredc 1talyanlıır her noktada çe· 
klllyorlar. Aşağı Habeşlsto.ndıı. bu· 
ıunıın bUtUn ltalyıı.nhınn yakında 
merkez ynylalanna çekilmesi beklen
mektedir. Bıızı millchaıı:nslar daha I· 
!eri giderek muka\emetı Erftrcde 
toplu bir halde y pmak için İtalyan
lardan çok yakıııdıı merkezi Habe· 
IJIBlaıu do terket:mclcrl ihlımnll mev
cut olduğunu söylcmc.ktedlrlcr. 

Hıı.bcş vatanpervcı·ıcrlnc gelince, 
bunlar o kadar kuvvclcnmlı,ılerdil' ki, 
qchtrıerln haricine çıkmak İtalyan· 

Jar için bir tclıllltc te~kll etmekte
dir. 

nlcle gazete inin Llzbon muhabın 
yazıyor: 

Japonyanın t(n·a ut teklifı, geçen· 
!erde ı;•ranko ile MUSBollnl arasında 
vapılan görUşmenln Alen<'n meydana 
konulan ilk netice idlr. Bu görtlşmc, 
esnasında Frankoya mihverin sulh 
taarruzunda. mutavassıt rolUnU oy
naması tekile edilmiş olduğu rivayet 
cdllmıştlr. Pılhaldka sulh tanrruzu 
yapılmış ise cte başka bir membadan 
yapılmıştır. ÇUnkll mumallf'yhln bll· 
vUk Brltnnya ve Mareş:ıl Petcn ile 
c;ok lyı mUnasebctıcri vardır. 

Japonynnın Bcrlin \'e Romanın mu 
vatakatlerlnl almadan harekete geç
mcnılf olduğu mulınkkaktır. Bu te

bblls için Japonyanın intihap edıl· 
mlş olması. Fra.nkonun kendisine 
lckllt olun n rolU kabulden lmtlnn. 
etm ş olduğun dehi ııddedılm~ktc
dlr. 

Muhtıranın Metni 
Neşredilmiyecek 

Tokyo, 21 (AA.) (D. N. B. ) : 
Yabancı ga:ı:ctccllcr toplantısında. be· 
yanntta bulunan IIarlelye mUmeıısuı 
İşi, Mutııuokn'nın Londraya göndcr
dlti mulıtıı anın nıetnlııl bıldirmek

ten imli ıa etmiş, bu metnın ncşrc
dllmlyeceğlni bildirmiştir. 

Berline Göre Resmi Bir Banı 
Teklifi Bahis Mevzuu Değildir 

B ılln, 21 (AA.) Hnrlclyc Ne· 
zaı ti n mına beyanatta bulunmı· 

ya memur edıleıı bir zat, Japonya· 
nın 1nı;iltercye yaptığı ta\'nssut tek· 
lifi lı ıkkında çok mUphem bir ce· 
\ ap \(:ıımı,ur. 

1 laı lclycnın s!lzcfüıU bu tavassut 
teklifini tekzip otmeltslzln şilyle de· 
mlştlı 

t91, Jnponynnın batı arzusunu lm· 
yıl ve işaret <ıtmek lstenıışsc de 
Matsuoka'nın r~ml bir barı9 tekli· 
fl b:ıhıs me\'Zuu dcğddlr. 

"Sevim Sfend., 
(8 ı ı in d XX 

gösterdiği gün bugündür. 
Bilahare Pehlevi adı ile bir ha

n dan tesis ed cck ol n, Şahinı h 
Rıza Şah Pehlevi unvanı ile İran 
tahtımı çıkıp mu sır medeniyetin 
bir büyük mürıidi ıvc A5yadan 
g rili(p kogmn a and içmiı bir 
büyük ihtil "lci olarak dünya t. • 
rihindc mümtaz ve ıcrcfli hır 
mevki tutacak olan S rdarı Si· 
peh, milletini bu saadete 

*Nevyork, 21 Vlchy den bura-
ya gell'n habcrleıe ı;-öre, Amiral Dar 
lanın Parlste yaptığı mUzakcrcler, 
beklenen nctkeyl \ eı m<'Jlılştlr. 1',ll· 
haklka Fransız·· Alman mUnasebet-
!erinin ycnld n noı mal bir şekilde 
tesisi isteniliyordu. Bu olmamı tır. 
* Londra, 21 Rcutcr ajansının 

Habcşlstaııdnkl husust muhabırl ya
zıyor: l'ıab lmparat rumın munta
zam kuvvetleri cenubi Afrika subay
larının kumandası allında olarak ilk 
barcketıerlnl Dnngladakl mUstah
k m mevziine kıırşı yapmışlar ve ilk 
defa olarak ate9 hattına burada gtr
ml~crdlr. Gojjam vlltıyctl kumanda· 
nı İtalyan Albayı Tercih, Hnbeş va-
tanpcrverlerlnln isyan harekcUne 
artık hAkim olamadığını itiraf etml
ye mecbur kalmıştır. 

Vaşington, 21 - Amcrllta tay
yare fabrikalarının genl9letllm<'sı ! 
orduya munzam 15 bin tayyare ya
pılması için Roosevelt'ln p:ırl!mcn

todan ikl milyar 500 milyon dolar 
tahsisat istemesi bcklenıyor. 

Vaşıngton, 21 - Roo evelt ın 
husust mUmessııı olnrak Ahıren bir 
ay kadar lngıltercd ikamet e.tmi 
olan B. Hopklns lmııHltı le' ktlAUan
dırmıya memur yeni h yetin azalığı· 
na tayin cdilmf tir. 

* Londra, 21 - Sovyctıer Birll
ğinın Londra bUyl\k clçl l Matskl, 
dUn Hnrlcl) c MUsteşnrı BuUer U 
bir görllşmede bulunm~tur. lkl dip
lomat, bu görüşmelerinde, son J pon 
ltı\'assut teklifi de dahil olduğu h l· 
de Japonyanın yapmakta bulunduğu 
faaliyeti bahis mevzuu etmlşlerdır 

Londra, 21 - Slngapurda büytı • 
bir hava \e deniz tl U tesı 1 pro~ 
sl tah kkuk ctml)c b~ladığı andan 
itibaren tıu şclılr A \'Ustralya, Yeni 
Zelnnda 'c dllnyaıun bu kısmınibkı 
diğer lngıltz topraklarının b flı a 
mUdafan kalesi add dılmeğc baŞl n
mı9tır. 

Vaşington, 21 - lngllteı c bU· 
yUk clçlllğl, Dltl lk Amerlk nın 
Şark ıs:ıhlllerlnde hava tariidlc Uzak 
Şarka tayynrelcr göndermekle oldu
ğunu bu akşam blldlrmlşt.lr. Elçılık 
bu hususta fazla tatsilıit vermemi • 
tir. 

Sydney, 21 - Mebu n nıe it· 
sinde bütUn partiler azası, Vlllkı '. 
nln A \'USlralynyı ziyarete dav~t ed 1-
mesl tckllflnl tasvip eykmekt<'dir 

Melbourne, 21 - Her blrı 10 b n 
ton hacminde bazı gemiler fnfa 
çln '\'C ille t kslt olmnk Uzcı c nltı 

m iyon sterlin t ıhsls edildiği dUn 
blldırllml~r. (AA.) 

·-o-

yun anlılar, Mühim 
Mevziler İşgal Ettiler 

Atina, 21 (A.A.) - Dün ak· 
sam neşredilen 1 1 7 pwn talı res
mi tcb iğ: 

d: . emle eUn d se de gıdai uvY kooperatiflerin ' tan a ~· 1 m ,.. b k 

ınemleket dahıhn başlan· Bu şartlar il tınırn:hlut yağlar r.u değildir, zira h .. uınd ve· yedi avcı tayyue~n duşurulmu ' 
evi ve 0c1Jarında tol"'rednc da top- satılmakta ola.n edı'l.-.ez. Bu ya Belediye otor.iıtesine itim~· o·vırıca b:r çıok düşman tayyaresi k bura ar a _.J t ""nte '"'" dı azaltmak gibi makw hır ~ hn rrı olacn· ve ı ... ·~-ı~ı martını muzıraJT: n.~... wı hak'lkında- b''' 1 de büviik hasara uğratı ıştır. ] 1 d~.oda ... ~.. d" ~ı ahlut yag ar k ticeye de yıo~ aça ınr er. ,,..., d h 
anan ar, ra ": • ı:uklannı ın· i:tibarııa m • . u:y.u"k bir aiiı n ne d w l ·) Şarki ltalynn Afnkasın a, mu 

Ve Ba§Vckilirnız.ın nu ld tesbit ki mücadeknızı O'U. Doğru egı mı tdif cephelerde kıtalanmıuı da· 
led ten aonra evved h"l'endc yıklö· ve ta'kklirlc ta'kip cdıyıorum.> t . .. -. 'm'ı müzaherette bulunulmu tur. 

a ı ın d A k yme sız· · t ı ... edilmiş pro~~m k ti yacaııclardır. MablUt yajın gı aı 1 
21 tubat tarihli Cümhurıye Musavvn".da yerele lbir mi,.,.ar 

Fransız Somallslndckl Cibutlyc gc· 
len mWtecUer Adlsababanın hemen 
civarında bulunan Habe~ vatanper
verlcrlnln 10 • 16 bin kişi kadar ol
duldnrınr s!lylemlşlerdlr. Bu mUltc
cilerc göre, İtalyanların kısmı ve 
nı \'Zil bir mütareke talebinde bulu
narak 2taly n kolonllcrtnin ve aile· 
!erinin luıyatlannı kurtannak için 
bunları t hlls etmek istemeleri ihtl· 
mal dahlllndcdlr. 

l 299 ( •) yılınd ulaıtınnııtı. 
Bugün lran takvimi ile dünya 
1319 uncu yılını idrak ctmiı bu
lunmnktndır. Demek ki İrandn 
bugün «Sevim Sfend» in tam yir
minci yıldönümü kutlul nmılkta· 
dır. 

Kuvvetli dü<ınıan mevziler.i i 
g l ettik ve 200 C!lir aldık. birler 
ara~nd tJUbaylar d vardır. B r 
otomat k sil"th '\lC' mebzul mikl r 
da malzeme dimize gc9ffi ır. 

~.mil törenını • u a ·m rakıslar, ••• . . gazetesinin ayni me.eleye dair düşman ta'.)")'aresi hasam uğrotıl· 
Torene maha1lı '\ıe ~ illerile lıgı. k' Haris Nusretın mış ve büyük bir petrol depo.su 
lıüı'küler v.e tiy .tro ıt~mı da Ziraat d_o tor:rc mahlut yağ, yazdığı yazıdan: yakıhnıstır. 
Çl'sitli bir göster& prog söyledik.lermc bgat'ı 'vag·tarın halı· r ~ -ı--

-,; c ne " "h' ı . i B B • }" .. • konmU§tur. . l Halkevi ve ha:ı:_"'Va~~tir. Yuni bildiğimiz. sac. cBize kalının zı mıeTJ teşvw ~ asın ır ıgı 
ıBu sene yeniden 6 ni z•· tası ~....... hhate zarar v.ennf'>'. ·ı· 1 eden nolkıta, biraz da bu >:ag: A l 

lialkodası açılmaktadır. Ay !arak deyagına Si gtda kıy.metın lan tarif eden l!imden alen za arına 
manda geç.en yıl Hatkoda&ı o bir cek nisbett.c •.ev: hayvani yağlar• ı gclmekotedir. « Mahlut > u ~lrntakıı .ıtcl llğtnden: 
faaliyete ge9J11iıt ol~nlardan inde bnvi n~batı " ~ir kaçının ilnve mıağşu~> manasına w~lıyıo~z. Yıllık balomuzun bu akşam Tak· 
sene i9inde Halk.evı derHaİkevi. dan bı.r/e~hdc edilen bir yağ'd~r Ha•bu1d bu nevi yagJar f'JP- simde Şehir Gnzlnosundn verilmekte 
Varlık göstermiş Odalar ediLmesı e l taze tere) agı, hesiz saf tereyağ değiWi.r, fa· olduğunu blrer mektupla birlik ııza-k ed. s·· rıkarı an la ilmc:ı: b rıe ~a\bedilme t ır. 19 32 den utt.cn ,. a tuzlanmıı.mış o • , kat bozuk veya yen lanna hatırlatmış, refiknlarlle lr· 

hk kurulu,lan ol.an ktn 0 • tuzlanmış vtyn bck'ıetilmi sade- mnddelcrd.en de yapılm de- llkte haZlr bulunmalarını rica et-
hugün-c kaıdar dahna ~rtmı8 nlarla rak kullanr ~ yağı, kaşer peynı· ğildir. Muhtelif gıdald~~d~~- mlştlk. Adreslerindeki dw:'ğlşlkllk yU-
lan HalkevJerinrn yenı a~ ~oda· yağı. ka~:n;..rülen k,aşeraltı ya~ı, !-erinden te.rkıp edi ıgı ıçın zUndcn mektuplanmızı alamııması 
birli:krte sayısı 383 Ü ı:e a rinden suz u m g1bi kaba yag· mahlut ismini abnıthr. Ni:ha- muhtemel olıın arkadaşlanmızı da 
lan da 198 i lbulmakta~ır:. el ve kuyTuk v: gd:ı:Uen et yağı hep )"et. Sıhhiye Vekaletini~ ve.r· bu satırlarla haberdar ediyoruz. 

·rürk inkılabının u~t~r olan! tar, içy~gı wlardır. Bun1arla bir d .•. for;mül ile Bdcdiyenın 
&osyal temellerinden ~llka top· ı ba_)'"Vanı ~~=ti yağ yani: .. Susııh· n~aret ve kefaleti altında ya· Şaşmayan 
lialkevleri ve Odaları 8 

il mTk.itar ne ) ey:tinyagı (mu • pılan ibu yağlardan, halkın 
lu Ve isaıbetJi telkinlcrfo icrası. man· yağı (şirla.gan '~.J r' pamuk çc·ı ··:.-adını ~"-etmekte mana 
ı· fik ' v-c ını vil ri vaıvıv.. ya ...... w •• } J 1 birliğin tam bir . 

1
: • tti· telif ne cw · eği yağı, eo O •• 

~~hdeti hahnde tccelhs~. ıca.p e en kirdeği yag~ a~;;aş tohumu ya. ~k'tur.> .... çu er 
t;ı bu zamanlarda en guze1 v~-ta f8$Ulyası yııgı, ı•---ra) karıştırıla·,\. (Ba"' J Jnclde) -rn·· l . olmaa; • _J. ağı .l.6"~ • CUmh • t " 

Usbet ooplan.tı yer eırı "n ğı, k~0 ~ w apılır. Öyle eörülüyor kı ~ye. d 
1 dtr. M~et tesir hudutları 1 gud rak mahlut yag Y g"'lonn sıh· . rtında yumurta kufeaı harici tehlike knl'§ısın a. B:ı • 

..:: b ak ar a bü' ·· bu ya k pzetesı, 61 ·ıd' B' 1 . .l bugu"n peyda olan tc-.... nden genişliyen u oc ler Fakat tu? t_;rleri ve ·ıy· k itiyadında deji 1.1'. ır kan aıuıı. 
ve ·ı 1 konser • . ddkı 1 

"""'. d w ız tatıma •w• rt • .nın be .-nu"t. yarınki bir Balkan birll-rı en kıonf.CTans ar. 1 h u~!a hat üzel'm d Yaz ıgın .• kara dedıgme e esı ·- • .,..... b' te r 1 bil" tc~illı:r gÖsterilen fil~ er, ka • etleri ay.rı ayrı .. ır. iki numaralı gun d ekte mahzur ıönnüyor, ğinin sağlam ır me ı o a ır. 
Ve k(i.ylü ile temin cd .. ılc~ sıeıytae· ~hHl rapcr:una gore~cudiycti tah. yaz em Gerek bu meselede ve gerek 
rn~lar vatandaflar uzerincl d· ... w mahiutunda m • iSbetindek~.i~ - dil 'ğer meselelerde görii§lerimi· l>ıl ' · tlar ma yag •. de on n C D zin bcrnı.klığını korumak ve ~er 
d· an geniş k:lkin ve uşa 'ca ta· min edilen ~z . erden B. · tUrlU \·ehimlerden v~ .te:e?diıt-t~·rrıancvi müza~e~~· ~ikıcri, kremada vıt~ının•cut değildir. erden uzak ko:lmak ıçın ıkı §a§· 

ı, mahalli, mi1h, ılım !ar E. viıtaıminlerı ıneVhlut ... npı1ırke maz o"l"U v"rdır: rıc~r-.ıil 1 ırncC1Tlua ' . . bu ma " 'rile O PROGRAM -s ... b QQ en kitap ar, sergi· vitnminı ı.sc arctin test BUGONK d B ·• k" 1 
l l'oşürler, açılan kurt>lar ~ccr'-..:ıc doksan derece hdar ~it yıığı adı 9 ~ ...... m 9.03 Ajans haberleri Birincisi şu ur: u mu§ ll za 
er h 1 !Le uz ınu ş hal c .... n .. ·'"'«>'" Pi> mantarda mu. k.nd .• dera. t.ımızı ida-•-' • . u Asa ddkuz ~u 11, t bir mah;voha. u ~ra nazar~ 

8 
Ma-ıar ve hafit parçalar ( • 

1 "1:ibif cd'hn· · m~as a .. · ı n ve ra,.- o.ı •'f' Y k 11 teal re mcsuliyetinı uzenne nıan tcc 
lllctnl ı . ış genış ·nkılapçı ile goster~ e ld wu anlaşılan Yjf 9 45 10 Ev kadını • eme s ru"bcli \'C tcmki~li rehberler, en 
f . eketçı, halkçı v~. ı el eri kırcma yagı o. ug. oiktur. u . 2 30 Program 12.33 OUndUz faslı . betli '-'Olda sukuneU , mctn-&.alı.yet sistemi bu mu.ess~ dar da hiç bir vıta.mınllY' nrldığı koo. 15~ Ajans haberler! 13.0IS OUndUr. ısatlc \'~ cesaretle yürUrnck ~un en hüe<a köyle<a:• ,~nd• mahl4t yağlanl1.~J: göote<ile• ;;~, .,........,,.,. d<''•m• 13·251"'30 :• dreUno sahip olduklannı is· 
bi •nrnltı. memleket an. ya etir· peratifin forıınu un k çekird~ği Radyo salon orkestrası b~t etmişlerdir. ]{en~i.lerine bu-
... : halk üniversitesi halıne g zeytinypğı ve ~amu Liç bir vıta· ıs Procrrnm 18.03 Radyo caz or- "n 'ıçı"ıı ve yarın ıçın de tanı ·•ııs b ı k d - _ • .ı ta:bıaten ıı h o· 1 19.30 A gu 

• unınma •ta ır. . i· yailarınıua leo carin ma • trtll!t 18.50 Akşam fes ı • kredi açabiliriz. . . Yıl<:lönü .. gu·'nü Baıııvckıliın ·n buiumnaz. O _n. dan gıdni )(es haberleri 19.4~ Eski piyasa ve lkincisı· de ş.udur. Dtinvada ~ll\ mu d Halk- mı . her buım .. '·ü jans h ol .J 

c.,1 n~t.ku ile ayni zama~ a fo· }utunun ıse et' yckttur. Çun"' şarkılan ve oyun 8 " arı sayifi ve cmnıyct kunıhıncıya 
to• crı ikinci arrıatör resım 1~c l:kc· hiç bir kıymE F , :ıaminlcrinden rneslrtıMUzlk Hot Mueıc. (Pi.) :m.ao ~adn; Mehmetçik her dakika 
\'~haf sergisi de Ankara .a. . A B. C. ·. d. ··ıd·ır Vitamin· 20·

15
musiklsl: (Pi.) 20.45 Solo ve dUo .-:.ı-e ı... ..... ındn kalacaktır. trıd k Bırın· · · • · havı cgı • f da Fın 21 80 Ses ve \'t\;c.ıı &JUi] y N c ••. c açılmı.ş 'bulunaca tır. . h"ı,.._ bırını .. ..ıu··n inki.ıa ın "l 15 Konuşma · Ahmet Emin ALMA 

"'l b scr~ı T ... ,,.ucu-o .. arkılar - . 2" 15 Svlng l'h.. .hCeçcn sene açılan u 0 
.. ·ı.z bir yag . . kalmc&ta \'e Y • korosu .. · 

-.. ıı ı·r H · .. ı san " tcsı~ tel birliği 'ti c ı alkevlerinın guze I . • tamamen . .._ıüJdcr uyan· 
&t b . en'" enn d daunn• gu..,.. h. • DU esme mens.up g ~l bir hazım aı 
Ptıgı eacrlcrden müte~ckkı 

Doğu Af rikada 
Londra, 21 (.A.A.) - Reuter ajan

sının doğu Afrika ı orduları nezcıın

dekl n1uhab~rl blldlrlyor: 
Klsma'ya 15 kilometre mesafede 

Jub{l ırmağının ağzında kAln mUhlnı 
ltnlynn hava meydanı ile karakolu· 
nun cuma günü cenup Afrlkaısı pi· 
yade kuwetlerl tarafından zaptı n
zerln , dUşman şimdi Juba ırmağı 
bölge inden bllkuvve tardedlimlş bu· 
ıunmakl.4dfl'. Dot,u Af'rlkaıu impara
torluk ordusunun başkumo.nd:ını ge-
ncral Cunnlnghnm Jubalnnd harckıı.
tının bidayetinde ıı':ığıdakl emri yev 
mlyl neşretrnlştl: 

Daha 91maldekl imparatorluk kuv· 
veUerlnln zaferi biz! doğu ACrlkasın
dıı. i!Uhar ve se\•lnce boğdu. Hiç şilp· 
hesiz bunu takip eden dc\Tcde bizi 
gıptaya boğınu;ı ve biz de bu kıta

ları taklit etmek için hnrarctıl bir 
arzu uyandırmıştır. lşte fırsat zuhur 
etmiştir. Bu ordunun cesaret ve lrnd· 
ret! d:ıhıı a:.-: değildir. Buna kani o
larak hareklta iştirak edecek cenup 
Atrlkası kıtıılarlle batı Afrlkası kı· 

talann mu\'affllkıyetıeı· temenni e· 
derim. 

Macaristandaki 
Ticaret Heyetimiz 
.Ankara. :.?1 (Telefonla) - Şehrt

nılz gelen haberlere göre, Mnearls· 
tnııdn bulunan ticaret hey tımızıc, 
Macar makamları nratıında devam e
den mUzakcrelcr on safhe~ a gir· 
mlş bulunm ktadır. :R 1 ticaret mu. 
zaltert' lnln bugünlerde imza edile· 
C' ğl t.ahnıln olunmaktadır. Hcyt:U· 
mlz bu ayın sonunda mcml<'kctımfze 
dönecek lir. 

Yirnü yıl ... 
Bu yirmi yılın hcrcününü lr n 

milleti, acrdan Sipehe itimat et· 
rnİ§ olm ki , 1299 da ne doğru 
bir bnrekctte bulunrnuı olduğu· 
nu iapnt için m dcniyct dünyası· 
n bir veııika olarak gösterebilir. 

Sevim Sfend ferdi ihtirasları 
tatmin için yapılmıt bir basit hü· 
kiimct darbesi değildir. Sevim 
Sfend, ildid r mcvkiini elde edip 
kendilerine müreffeh bir haynt te. 
min etmek, yahut devlet kudreti. 
ni ele alıp pekülasyonlar yap· 
mak, zenginle§tllck hevesine tu· 
tulmuı bir kaç muhteris komita· 
cının macerası değildir. Sevim 
Sfend bütün bir milletin istiklal 
ve ileri medeniyet bayrağını kal· 
dmp bu bayrağı zafere ulaıtır
mak kudretine malik bir oğlunu 
baıbug olarak kabul ettiği ve her 
,eyi göze alıp arkasına takıldığı 
ve kapalı gözle her emrine itaat 
etmek karannı verdiği gündür. 

Kardeı ve müttefik İranı Se
vim Sfend'in 20 inci yıldönümün
de tebrik edenlerin ba,1uıda elbe~ 
te biz varız. Biz: ki İranın her fe· 
lak tini kendi felaketimiz: '8ymı· 
tızdır; elbette bu Iranın her ıe· 
vincini kendi aevincimiz sayanz. 
Bugün Hazer'den Hind deniz.ine 
ve Hindistan budutlanna kadar 
uzanan geniı ülkede çalkanan 
«zindebaaat h> nidalan elbette ki 
gelip Türk hudutlarında dayanıp 
kalmaz, bu nidalan biz: f8rk hu
dutlarımızdan alır, en az Egeye 
ve Meriç boylarına kadar ulaıtı· 
rırız. « Yaıasın Şahinıah !u diye· 
rçk ... 

Ata Haueti Hümayun Majes· 
te Rıza Şah Pehleviye, İranın bu 
muhte,1em tarihi gününü vesile 
sayarak uzun ömürler temenni 
ederiz. 

Nizameddin Nazif 

( •) lr n tak\1ml, 

Sa" s tayyarelerunız a r 
ehem mı} eltt' hedt:fıerı muvaff a. 
kiyctlc bo:mbarônn n etm11leııdır 
Havn muharcbcleu esna ındn 
dü;:man tan r i duşııı .ı . Tay 
yardcrımiz.den bın bır dost mem 
lcket arazieine rırecburi ın' yap 
mı a da müreud> tı kurtulmu 
tur. 

Ahmakca Masallar 
1 
(Bnı;ı l lnrldc) + 

Ukl rl t ahhUU rl Y<'rin getirmek l· 
çın her n olursa olsun hazır bulun
duğunu bildlıınl !erdir. Alman t hdl 
dl sarahat peyda ettikten "e Bulgar 
emellerini tatmin etmek t cbbUsü· 
ne gtrlştlkt n sonra matbuat ta bu· 
na işaret otrncktcdlr. .. 

Londra, 21 (A.A ) - Reuter in 
dlplornntlk muharrlı 1 ynzı) or: 

lngtlız akııUlllınclinln ne olduğunu 
k~ tıınck için, Almnnlar, bir çok 
Balkan aylulan çıkrırmakta devam 
ediyorlar. Herhangi bir rcsnıl lngU 
tctıılrl cldo edebilmek için Alman· 
!arın en son yaptıkları gııyreUerl 

Belgrııdd n Bfağıdakl iki h ) at mah 
sulU lıııberl yuymıık olmu§tur. Bu 
haberler şudur: 

1 - lkl yUz bin İngi iz askeri, Yu
nanlstann doğru )Ol çıkmış bulun· 
maktadır. 

2 _ 1nı;l1lz kıtaları, dalı lmd • 
den Llmnlye ihraç edltml~Ur. 

l..ondra sulMıly ttar mahfillerinde 
şu bcyanMta bulunulmokt dır: 
Eğer Ahnanlar bu gibi nhnıak a 

ma&allar yayarak lnglttcrcdeki ııı.. 
hl) cttıır malıtlllcrdcn h brrler ddc 
edeceklerini snnıyorlarısa, çok ııldıı.

nıyorlar. 
Hntırlıırd dır ki ayni hedefli', Al

manlar, bund n bir kaç man vv ı, 
nelgraddan, lngnız lutalarımn Adrı· 
yatlktc ortnlnrd Agost ' ihraç <'· 
dildiği hakkında bıltAbl asıl n: d g r 
bir hab r y ymı,ıardı. 
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VATAN 
Yeni Tefrika ve Yazılarımız 

26 Şubat Çarşamba Gününden Baş
lıyarak (VAT AN) Gazetesinde iki 
Yeni Tefrika, Yeni Bir Sütun, Diğer 
Yeni Yazılar Başlıyor : 

Bunlardan Bazıları Şunlardır: 

Günün Sesi ... 
Reşat Nuri Güntekinin Bir Sütunu 

26 Şubattan baılıyarak kıymetli üstad Retat Nuri Güntekin 
bu unvanla Vatan'da kendine mahsus bir .ütun açacaktır. 
Reşat Nuri Güntekin bu .ütunda Günün Se.i'ni, süzel üslubu 
ile, genit ve zarif görüfile aksettirecektir. 

* 
Trablusgarp Hatıralarım ... 

Yazan: Nuri Paşa 
Enver Paşanın kardeşi Nuri (Paşa) nın umumi 

harp :zamanında MıSffm 9arbinde kurduğu cephe 
umttmi harp tarihinin en meraklı bir hikiyesidir. 

Nuri Paşanın gerek b'una ve gerek Trahlus Garp 
harbinde Afrikaya g;cı;şme aft hatrrafarı 26 Şu
batta tefrika halinde (VAT AN) da neıredilmeğe 
başlanacaktır 

"'" Paris Cehenneminden 
Nasıl Kurtuldum ? 
Yazan: Rabia Tevfik 

Yirmi sene evvel b;r parasız Avrttpaya giden, 

Pariüe elli, altmti ilçi çalışttrarak tenihaneler ku

ran, Paris moda hayatında mühim rohr oynıyan 

bir Türk Bayanmtn kendi il.yatı hakkmda ;yazdığı 
hııtkiiti roman ve son had;seJer üzerine Paris ce· 
henneminden 1kaçıştntn merak .. hika)'9sİ. 

* İskender Fahreddin'in Riyaseti Altında 

ÇOCUK SAYFASI 
* Rtıı bia Tevfik, Rezzan Yalman, ve 

Şehriban Taylan'ın idare Edeceği 

KADIN ve EV SOTUNU 
* Mahmut BALER'in 

BAL KOŞESI 
Aka Gündüz, Nizamettin Nazif, Cemal 
Bardakcı,Nusret Köymen,ŞevkiYazman 

(Askerlik İşleri), Eski Bahriye Müsteşarı 
Hüsamettin Ü/sel (Donanma ve Deniz
cilik) ve Diğer Kıymetli Muharrirlerin 

Devamlı Yazıları 

.... 

YATd &aet• Aboae Ucreu 
lLAN ıttAn.AJll KUru.f Türkiye llaldbde: 

ll&fllk IMlda olarak 759 SeMUk • a.Jkk a •Jhk Aylık 

ı IDOl sa,ta S..tlml MI 

2 • • • 360 14-00 750 400 150 Kr. 

1 > • > .. Hariç memlelretler: 

' • • • lto 
1 • • 75 SeneUk ••71* ..... Aylık • • > > » 50 . 

2700 1410 800 Kr. Yoktur 

İstanbul Belediyesi hiıılan J 
Ke.,lf nk 
bedeli temlnah -

6287,10 471,53 Jradı~ıs:r Kurbağalıdercnin tatıtiı1 işi 

1552,16 116,41 Kabataş vapur lskeiesl ~ısında yaptırılacak tahttz. 

zemin pisvarlar lnşa.atı. 

Keşif bedelleri lle ilk teminat miktarları yukarda )'MıJı işler ayrı 
ayrı ~ık eksiltmeye konulmu.,tur. Şartnaıneleri Zaıb•t ve ?J:uamelAt: mU
dilrltiğil kaleminde görü!clıilir. 

İhale 3.S!IU Pazartesi günU saaw H de Daiml Encü-
mende yapılıu:al<tır. Taliplerin ilk temınat makbuz ~ya mektuplan, iha· 
le tarihinden S gün evvel Belediye Fen işleri müdUrlUfUne mtiracaatla 
alacaklan fennı ehliyet ve 941 yılma ait ticaret odası vmka..la.rile ihale 
günü muayyen saatte Daimi F.:ncUmendc bulunmaları. (1114) 

Askerlik işleri 

bıt11atıann Toklaaalanaa 
Bat1a1111or 

Yerli Eminönü Askerlik ş. den: 
312 UO. 332 doğumlu ihtiyat eratın 

yoklama gUnlerl aşağıya çıkarılmı~
tır. 

AlAkadarlann illin olunan günler· 
de saat 9 dan 12 ye kadar yoklama· 
lan için nüfus hüviyet cUzdanı, f· 
kametgı\h klğıdı, bir fotoğraf ile 
şubeye müracaatları. 

312 Doğ. 24, 25, 26 Şubat 941 
313 Doğ. 3, 4, 5 Mart 9U 
3H Doğ. e, 10, 11 Mart 941 
315 Doğ. 12, 13, 17 Mar 941 
316 Doğ. 18, 19, 20 Mart 9U 
317 Doğ. 24, 25, 26 Mıı.rt 941 
318 Doğ. 27, 28, 31 Mart 941 
319 Doğ. 1, 2, 3, Nisan 941 
320 Doğ. 4, 7, 8 Nisan 94.1 
321 Doğ. 9, 10, 11 Nisan 941 
322 Doğ. 14, 15, 16 Nisan 9U 
323 Doğ. 17, 18, 21 Nisan 941 
324 Doğ. 24, 25, 26 Nisan 9ıll 
325 Do~. 29, 30. 2 Mayıs 941 
326 Doğ. 5, 6, 7 Mayıli 941 
327 Doğ. S, 9, 12 Ma.yıs 941 
328 Doğ. 13, 14, 15 Mayıs 941 
329 Doğ. 16, 20, 21 Mayıs 941 
330 Doğ. 22, 23, 26 Mayıs 941 
331 Doğ. 27, 28, 29 Mayıs 9U 
332 Doğ. 30, 2, 3 Haziran 941 

* Kartal At.kerlik Şubeslnclea: 

Taksin1 KRiSTALSalonunda 
BiR TARiH CANLANIYOR .•.• 

'08tad Be tekir M V B L l S SABABADDlN'ht ~olan 

KEREM DLE .ASLi 
3& kl.11Uk muazzam revU, ıba ~dan itibaren her alılljam ısalutemi'.ıde 

göreceksiniz. Memleketin ~ okayactlBo 

Bayan 1"1 U ALLA ve Arkadaşları 
Aynca: ı:> lkl';1Uik .muh~ saz heyeti. Her pazar saat 18 dan 18,SO a 

kadar BV'YOK REVU n SAZ HEYETİ ile BCYt)J[ MATİNE. :t"tyatlar 

da Ulıll1 (Yoktur. Masalannıu en>elcleo bpatıaız. Tel: .fM89. 

İktısat Vekaleti 
Maadin Umum Müdürlüğünden: 

İzmir vilAyeUnln merkez kazasına bağlı CUmaovası nahiyesinin 
Sandı köyünde şlmalen: Çamurdere tepesindeki beton sütundan Çakallar 
tepesindeki beton sUtuna hattı mUstakhn, ı,arkan: Çakallar tepesindeki 
beton sütundan Murtad köprtlsUne hattı mtistakim, cenuben: Murıtad 
köprttsUnden başlayıp Se.}litaH tepesindeki beton sütundan ve SaDdr köp· 
rUsllnden geçerek Cınıkoğlu tepesindeki beton sütuna hattı münkesir, 
garben: Cınıkoğlu tepesindeki beton &Ut.undan hudut baflangıcı olan Ça
murdere tepcsln<leki beton sütuna hattı müstakim De çevrili ve 810 hfık· 
tardan ibaret arazide Pre>fesör MUSTAFA HAKKI NALÇACI tarafın· 
dan 15.10.1035 tarihli ve 1/ 2 numaralı ruhe&tnameye müsteniden bltta· 
ha.rri meydana ~ıkanlan linyit madeni 99 yıl mUddetle mumalleyb uh· 
desine ihale oluna.cağından maadin nizamnamesinin S6 ve S7 inci mad· 
deleri mucibince bu lhalcye itirazı olanların 6.2.9'1 tarihinden itibaren 
Hd ay Jçlnde Ankaradıı tktısat Vekaletine ve rnthallinde vilt.yet makamı
na istida He müra.caa.t. eylemeleri llAn olunur. 

Devlet Denizyolları ilanları 
Mudanya Tarifesi 

22 şubat eumarteal gilnilnden itibaren :Mudanya !tattma eski tarife 
ne ve yeni vapurılarta her g1ln )>08ta. yapdacaktır. (1351) 

f lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyon111 dan 1 
Sellmiye civarında b6ıunan asker1 bir btna pazarlıkla 24.2.9'1 gU· 

ntl saat 10,30 da. tamir ettirilecektir. Ke,tf bedeli 2~ 7 lira 50 Jcunı~. 
katı teminatı 37 lira 13 ~tur. Şartnamesi her gün komlllyonda gö
rülebilir. İsteklilerin belli giin ve saatte Fındikbda komutanlık satın 
ahna Mmıililyonuna ge:tmeıert. (1211) 

* Askeri ihtiyaç için 26.2.9'1 gtinti saat 11 de puarlıkla 10 ton ince 
ma.kine yağı satın alınacaktır. Muhammen bedeli 4600 lira katı temi· 
n&tı 675 liradır. Şartnamesi her gtin komisyond& görtllebllir. İstekltlerln 
belli gUn ve saatte Fındıklıda komutanlık satın alma. komisyonuna geı. 
meler!, (ln2) 

* Merkez k01nutanlığı binası dahilhıdeld ceza fl'Y1 btnuınm tamtrı 

24.2.~l göntl saat 11 de açık ek8lltme Ue ihale edilecektir. Ke,if bedeli 
5439 lira 75 kuruş olup ilk teminatı 407 lira 98 kuru.ftur. Şartnamesi her 
gün komisyonda görttlebilir. İsteklilerin belli gün ve a&atte kanuni ve
sikaları ile birlikte Fındıklıda komutaabk aatm alma kom.isyonuna &'el· 
meleri, (924.) 

Şubemizde kayıtlı ve tütün ikra· 
mlyesi nlan nuılfU subay ve eratla 
şehit yetimlerinin senelH~ yoklama· 
ları yapılacağından htlvlyet cüzdanı 
resmi senedi ve tütün ikramiye tev
zi cUzdanı mal{UJer raporları ile bir· 
likte 1 mart 941 tarltılndcn 30 mart 
9tı tarihine ka<Jar dörder adet foto
grafla her gün l:lğleden sonra saat 
14 den 17 ye kadar şube)'e müracaat ------------------~~~-----

<tmol<rl 
11
•n °'"";'" Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları j 

Beşiktaş A~. şu~tadelt: Nümunesine göre 200 - 300 Ton Yerlı· 
Şubemizde kayıtlı 1312 doğumlu 

piyade asteğmeni Hasan ot. İsmıı.il. Linters Pamugu,,_ Alınacakbr 
Soyer (13299) tn şubemlu mtiracaa-
tı. Etmediği ta'kdirde hakkında 1076 Tahmin edilen bedeli ('82500> Ura olan 200 • 300 ton numunesine 
sayılı kanunun maddeyi mahsusasına göre YCl'li linters pamuğu 28 şubat 9U cuma güntt saat 115 te Ankarada 
göre hareket edUeoeği illn olunur. Askert fabri'kalar satın alma komisyonunca pazarlıkla ihale edilecek· 

tir. İlk teminatı 5375 lira olup şartnamesi 413 kurwJ mukabilinde komJs

Yeni Neşriyat : 
SERVETİ I<"'ÜNUN - Bu kıymeUi 
mecmuanın 2322 inci sayısı çıkmış
tır. Şiir ve sanat, hiklyelcr ve re· 
simlerle birlikte bir Aktüalite mec
muası sayılabilir. 

ŞARK 
Sigorta &ao... ŞlrlleU 

ISTANBUL 
c:ŞARK> Sigorta Anonim Şirketi· 

nin alela.de umumt heyeti 25 mart 
194.1 tarihine mllsadif salı gUnU saat 
on birde şirketin Galatada, Şark ha
nında UçUncU kattaki merkezinde 
toplanacağından sayın hissedarian
mız toplantıya davet olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAME.Si: 

l - İdare Meclisi ve murakıp ra
poriannm okunması, 

2 - 1930 hesap senesine alt bi· 
lanço ve kA.r ve zarar hesabının tas
diki, 

3 - Geçen hesap devresi içinde 

icrayı vazife eden idare meclisi üye

lerinin ibrası, 

4 - 1940 senesi ka.zancınıı. alt tek
liflerin tetkik ve tasdiki, 

5 - 1940 hesap devresi lçln idare 
meclisi üyelerinin huzur haldarile 
murakıplara verilecek ücretin tes
biti, 

6 - 19!U hceap devresi için idare 

meclisi üyelerlle murakıbın seçllmes. 

7 - Şirketle muamele icrası husu 
sun<la idare meclJsi Uyelerile direk 
törlere salıUıiyet verilmesi. 

İhtar: - Şirketin esas mukave 
lenamcsinin 29 uncu ve 31 inci mnd 
deıcri gereğince umumt heyet toı
lantısına iştirak edebilmek için c 
az 80 hisse senedine malik h!Bsetla 
larrn bllesale veya vlh·eklle Mm 
oldukları senetleri toplantı tal'ihl • 

den en oz on gün evvel ~lrkct vezne 
sint:ı veya lstanbuldakl bankalaroı. 

birine vermeleri muktazfdir. 

İDARE MECUS! 

lstanbul 21 Şubat 104.... 

yondan vertilr. İsteklilerin 2490 sayılı kanooun 2 ve 3 cU maddelerinde
ki vesaiki )lamH Te bn ~ elllkadar tticcanl.an olduldanaı& dıMr Tim.ret 
ocluı vestkaslte med<fır glhı n ııs..fut ikMllisyeatia lnılmu e.-. dllb 

* 3284 sa.yılı kanun mucibince 2240 ton demir hurdafiı mahreç tetas-
yonlannda vagon dahilinde teslim şartile beher tonu 17,5 liradan satın 
alınacaktır. Şartname parasızdır. İsteklilerin teklif ~leri hurda 
miktarı 15 tondan aşağı olmamak ti.zere yapılacak teklltlerin tekli! e· 
dilen miktar üzerinden yüzde 7,5 teminatı ile birlikte 1 mart 941 tarl· 
hine kadar Ankarada Askeri Fabrikalar satın alma komieyıonuna mü· 
racaatlan. <1320> 

Deniz Levazım Satrnalma Komisyonu ilanları 

20.000 Kilo sUt 
10,000 Kik> yoğurt 

Taluaio bedeH 
Lira 

3200 

2125 

Teminatı 

Lira Kr. 

240.00 
159,38 

399,38 
ı - 17 şubat 941 tarihlndeki kapalı zarf eksiltmee!ne talip çıkma

mMmdaa ~· cins, miktar, t.abndo beddkrile ilk tanlnaüan yaı&ıh 
süt ve yoğurdun 24 şubat 941 pazarleei güntl saat 14 te pazarlıkla ek· 
ıılltmderi yapılat'aktır. 

2 - Şart.namesini göı:mek isttyenlerin her giln ve pazarbğa t,tlrak 
edocelderfn de belH gUn ve saette Kasımp&şada bulunan komisyona 
müracaatları. (1322) 

* ı - Mevcut evsafı mucibince tahmin edilen bedeli 14000 lira ol&n 
35 ton ara.p sabununun 25.2.941 ealt gilntl saat 16 te Ka.aımJ>8fada De· 
niz LeYazım satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk tc.minau 1050 lira olup şartnamesi iter gtln ~ saati dahUin
de rnerı.k6r Jcomieyondan ~ obnaMltr. 

3 - tsteklilerln 2490 sayılı kanunun istedJğl. veeaikle birtiJlte adı 
geçen komisyona mtlracaaUan ilAn olunur. (1323) 

İnhisarlar İdaresi İlinlan 1 

1 - Evvelce akredftifl nriitMlıblt flnna.Ta ,..t o1m1ıık üaere .an..c.tı 
UO.n edilmiş olan cl.000.000~ adet tuz çuvalı için akreditifi idaremiz 
tıırafmdan açtınlmak üzere de teklif verilebileceği ve bu teklifin 
24 Şubat 941 pazartesi g{lnU 11aat tam 11 de inikat edecek komiayona 
verilmesi illin olunur. 0312) 

ŞEHiR TiYATROSU TDalU...ERI 
TEPEBAŞINDA İS11..a.AL CADDES!ND• 

DRAM xısıı.· • KOKED1 KISllJ 
BU AKŞAM Bugün saat 14 te Çocuk o,ruıa 
Saat 20,30 da .AJttam 20,30 da 

MEŞAJ.EI..ER ~:-t ODAJ.Aa 
Her gUn s4e<- çoc:ı:~ • .., .. "'c::-1 lçln bilet V( :iilr. 

ü)uıt, LllelJ, Aksaray, Şehremini ve Topkapıya otobtia temin olundu. 

BURSA DOKUMACILIK ve TRİKOT />. 
Türk Anonim Şirketi 

"i P E Ki Ş,, 
18ABI MIC:LISINDB•: 

Fevkalade Toplantı Davetnamesi 
Şirketimiz hissedarlar heyeti umumlyesi 3 Mart 1941 ta~ 

tesadU! eden pazartesi gUnU saat 16 da lstanbulda Yeni P~ 
caddesinde 47 numaradaki Şirket Merkezinde fevkalıide olarak ıçdlll' 
edeceğinden mezkilr gUn ve saatte Şirketimiz hissedarlarının iÇ~ 
mahallinde hazır bulumnalan rica olunur. 

MIZ&KIBAT RUZNAllBSI: 

30 K. Evvel 19j0 tarihinde sureti fevkalA.dede inikad eden tr 
kettmiz hiseedaran heyeti umumlyesl tarafından Ankara M~ 

il' 
Fabrikası Türk Anonim Şiı1teti cYÜNİŞ> in Şirketimize zam "' 

hakı suretlle birleşmesi hakkında verilen karann şekli tatbiki ve ııı 
huswıunda mUzakerede bulunmak ve karar vermek. 

r 
Tlrldye Camlıarlyell 

Ziraat Bankası 
Kurultlf tarihl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk llrall 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve Ucart her nevi banka muameleleri. 

Para biri.kUre»len 28,800 lira ikralıll1'e yeriyor. 

I 

Ztraat Ba.nka.nnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapl 
en az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a U. ~ 
dak1 pl&ııa röre ikramiye dağıtılacaktır: 

' > %80 • ı,ete » 

' .W 1, ... Bnlak 6,lot 1lra '1 Hl .aet 151 llnbk Ş, ... ıtıt 
'» 500 » %, ... -. 1 UI » H » 4.8N' 

d > lM > &.tel » 111 • ıe > l,!M » 
DllOlAT: H~planndald paralar Dir sene içhıde 60 l~. ~ 

tı ~ ikramf7e ~tatı takdirde % 20 !azl&sile verüeOP""" 
.a.r'llılar .,.._.e 4 defa, ı eytfll. 1 ~lrilleDEAau. ı ..n ve 

ı ltazlna tarOOerlıtde ç.eldlecekttr. 

Esk·şehir 
Şeker Fabrikası MüdürlüğündeJI: 
Fraec~ ıon.aa, tesYİyeei ve dökümcü mtalan ~ 

Fiili ukerllk hizmet.tnt yapmış olan tallplerdon tstanbulda bul~ 
ıar vese.tklerlle bhiikte BahÇekapı Tq Handa UçUncll ka.tta ~ 
Büromuza ve taıp-adakller doğruca Eeklfe}ıir Şeker Fabrika.sın• ~ 

raca.at edebilirler. Ya,pılacak imtihan neticesine göre 2,5 Hr.adaJl 51 

liraya kader yıeınıaiye verileeektir. 

Delllzyollan İfletmesl KoopEratd 
Şirketi İdare Meclisinden: 

Şirketimiz Umumi heyet1 10 mart 1941 tarBline möıladtf ~ 
teei gUnU ııa.a.t 10 da Tophanede DeY!et Denizyollarr Kılavuzlu" f' 
visinin bulwıduğu eski yolcu salonunda senelHc A.dl toplantJl!UI' fil 
pacağmdan ortakların mezkQr gün Ye eatte hazır lMıhuenalal'S 

olunw. 

MV"ZAXERE OLUNAOAK MEV AD: 
ı - İdare J.lecliSi raporunun kıraati, 
2 - MUl'&kıplar raporunun kıraati, rJI 
3 - 1940 senesi bllA.nço ve kArtl zarar lteS&bmm tetkBc .. 

diki ile idare mecliSi azalannın ibrası, _4' 
4, - Müddeti hitam bulan idare meclis! azalarüe yedek ~ 

yeniden intihabı, -"' 
5 - Müddeti hitam bulan ~rket murakıplarının yeniden üıt.111""" 
6 - Murakıplara verilecek Ucret miktarının tayini, 

~--------------------~ Erkek Daktilo Alınacak 
Zonguldakta takdiri kıymet m Umesellliğinde çalıfmak ve lfll~ 

ek gösterecekleri muvaffakıyete gôre 80 - 120 lira maq ~ ~ 
re dört erkek daktflo alınacaktır. Harcırah ve ibateleri mezkCt ~ 
:mesefllikçe temin edilecektir. Taliplerin 24 şubat 941 pazarteıri 
saat 10 da Galateda yeni yolcu salonunun tlçllncll katmda, (İ 

EREGLI KÖMl'RLERt lŞLEl'MF.SI lHRAKtYE VE ~ 
servfslne müracaatla imtihanda hazır bulunmalan ilA.n olunur. 

ı - Nüfus tezkeresi 
2 - Hizmet bonservisleri. (l~ 


