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Bismark' a Cevap 

Yazan : Nizameddln azil 
3 ucii SaJfa ·ııda 

Kambur üstüne 
Kambur 

ltalyadan sonra Japonya
nın ıda aman dileyeceği za-

Halkevlerinin 
9 uncu YıldQnümü 

man uzak sayılamaz. " 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
Dq • k" @ Yle bir hiıcfue sahnesı 1 

bu diinyanın hiç bir tarafı 
~ ndan hariç ka:lml)"or •.. Ya~~ız 

~~r~r~ merkezleri günden gun.c 
.~gışryor. Cihanın diktkati ıbır 

k
g(in vimali Afrika bir gün Bal· 
a 1 ' .• A. nar, bir gün İngiltere, bir gun 

r· tncrika, ıbir gün Uzak Şarlk ~e· 
ınc l0planıyor. Fakat her fCY ın: 

d~~ıı. pcik çabu'k lha.tırlatıyor kı 
Uny, • .ı b ' ek a····· var Ma-h . cııt:ıa ır t oguş • 
allı hadiseler ıbunun yer yer 

c ~ı • b" cı.,.,anan safhalarından başk ır 
~ d · · ı etgı .•• 

Son günl.eı-de Uu& Şarktan ve 
~~'Ponyadan 9c& çok bahsolundu. 

tr ~n Japonyanın donanmaeı
kı bir araya topladığını, fırka fır· 

ıı. asker hazırladığını, Sinsa?u~u, 
A"Ustralyayı F elcnı.cn'k Hındıs· 
tanını tehdit• ettiğini. Amerikaya 
tncy;dan okuduğunu duyıduk. Er
~i gün Japonvanm, açrkıtan açı· 
Ca sulh taval!B~tu yapmamakla 
bcrn'bcr, bir vesile düşürerek suih 
b~ni ortaya attığı haber alın
dı. 

Japon tehdidi, mihver hesıı.bı· 
na fena biT manevra oeğildi:· 
Br:itanya imparatorluğunun . bır 
ktsırn !kuvvetlerini ınahaHınde 
bai°lar. ltalyıınların gözlerini yrl· 
dıran 0 yaman. gözü pek Avus· 
lra !Yahlan kendi toprakları?ı 
kıorumak kaygusuna düşiirüır. bın 
İi;inde Afmerika ayanını !korkuta
rak yarılım Ifıyihasını baltalamak ı 
ınakısadı da varc:lır. 

F a'kat ilk ıcsir geçtikten ~onra 
Japon tehdidinin kuru sıkı bır şey 
olduğunun cöze çarpmamas~na 
ihtimal yoldtur. Bir defa AmNer.ika 
hakkındaki hesap yanlıştır. ıte· 
kizn tehdit Amerikayı yddınna· 
dı. ,Ma;inc olarak kızdırdı, ayak· 
!andırdı ve harp ihtimalinin her· 
kese tabii göTünmeşine hizmet 
etti. Demek ki bu :manevra m~
Verin isine ya111yaca1c ye:<f e İngl• 
liz davasına hizmet etm1' ol~u. 

Başvekilimiz Bugün _Saat On Beşte 
Mühim Bir Nutuk lrad Edecekler 

Tehlikeli 
Mıntakalar 

B. Eden 
T rablusgarpta 
Bazı Mıntakaları 

Balkanlarda 
Vaziyet 

Japonyanın Uzak .Şadcta~ı te
cavüz tehdidini y;erme getırme· 
&ine gelince. bundan pek de ürk· 
rneğe sebep olmadığını he~es 
bilir. Japonyanm içi bir barut !ı· 
çısına benzer. Büyük servet bır
kaç mahdut eldedir. Halkm bü· 
YIUk kısmı hem açtır, hem de oku
rnuştur ve hoşnubnı%luğun.u ifade 
ctmeğe de alıtUn~ır. Sıruf kav· 
Rasını körükl~eği i.,. edinecek 

lngiltere Hükumeti 
Akdenizde Gemilerin 

Ziyaret Edecek Londra, Almanların 
Bulgaristana Hulül 

Yunan Matbuatı Hareketine Başladık-
Türk - Yunan lannda ısrar Ediyor 

.., 
Dolaşamıyacagı 

Yerleri s;ıdiriyor Yan münevverler çoktur. 
Japonya, memleket.ini. ~ası~ T •• d •• .. H ka\.'i\Jranı mali, iktısadi ve içtıına! ı.ondra, 22 (A.A.) - İngiliz Bah· eS8llU UllU ara- Londra, 22 (A.A.) - Müsta-

t.. __ , l .J
1
'ye e·""'ela ..ıve "'ezareti tebl'"' ediyor: kil Fran ız aı' ansı bildiriyor·. 

v.unran ara çare <1 "·.. "'J •• -o t] K d d · } Mançuko,ya teca'\-:ÜZ ederek dün· İtalyan hUkCmetl, Akdenizln bil· re e ay e ıyor ar Balkanlarda Alman otehd 'di 
:taya ilk kundağı sok'tu. Burada yük bir kısmının uyrıscraın için leh kar ı mda İngilizkrin ne duşun· 
derdine deva bulamayınca ~on: llkcli olduğUDU geçenlerde ıiltm etmf.9 K hire. 22 (A.A.) - Evvel· dükleri kat'iyyen gizlı tutuluyor. 
g0~Ya el uzattı. Bu da Qşlerı tir. ki gün Kahir~. gel~~. H~~iciye Siyasi mabfıl er lngilizlenn, 0 • 

~temcyince bütün Çine h~- İngiltere hUkCmeti de Akdenlz:de Nazırı B. Eden dun butun gun as- yunlarını iyi sizlcdlklerini söylü-
knn olmak istedi. r;ne §iiyie bır ğıda'ld mıntakanın seyrlsc!alne keri meseleler hakl;nda konuş- yıoı1ar. Salahiyetli lngiliz makam. 

ya w S.:ılkell olduğunu blldirlr. Bu mın· ma1ar.cla ibulunmu§. hür Fransu: !arının Batkanl roda Alman h zır-
Cc~intj ile Çirrliler~ ytklıracagın_ı t tal blri""llr..... k -~,ı • · Yakın Şark 1-uman lık~arı hak''·ındııkı a·~zlcr·ı ~-a-..ıcn J b k şağıdakl nok arı .....,, ..... U\."Vouerımn · 11. • t "" .... :ı. :su 
Ve bi.itün A'"'anın efendisi 0 a ı· ta a 8 ı rd r· da G 1 Catroux ı· ı de ...n nru"pLcmdı'ı:. l VJ U "'inde kalan su o ı · nı enera c .. -· n 
Cceg~ı'nı' •"'ndı. ha arın ''" (D 5 U ı d ) - (Dmamı : Sa. 5

1 
u. 5 te) + c\amı : a. , • e = (Dc\llmı :sa. 5, su. 4 d ) * 

9inliler uyandrlar ve kalkın· ==========:~~~~~~~===::~:========:~:======== 
~t:·ri9i:1u e:;~~~::~ 1ta;;::: = M a h 1 Q t Ya g" 1 a r a M u m 
dıı. Japonlar senelerden beri ho· ı 
~il.layıp dunıyoı:lar. Çin.de bazı 
.CtniryoUarmı ve nehir boylarını Yagv 1 Karıştırılıyormuş 
~ etnıckıten daha ileri gideme. 

• Bütün ccp'he hat.lan arka· ~a. milli Çin hirkıimetinin nü· ecf . koopcralİ• Haliç fenerinde Türk Margarin fab· 
·ıı~u hala ha.kimdir. lstanbul ~el ı~esı baklanda rıkamndan satm aldıklarını !abnka 

ı; h:J.A • fınin mahlut Y~i tan L:..: h--tin 8tlhfbl lbrahim Behlül lşmen ııoyle-
.. aniya bir kam!bur ~aycsı hhkika - .... 6 -Ycııd b yaptığımız .... d bıralu· m~ ve son zamanlarda Uç partide 

ır: Bir kam'bur adam. kam u. ·· brfısm a ~d w yeni bir aurpra 
1
• t aldık : Koopera.tif N ışletmcsıne 4000 ki· 

t ~ an kurtulmak ü:midile cin ug· yor Dün de fU rna uma ' kir• ıo sattığını da ill\'e etmı,tir. 
t~gı bir hamama gitmiş. orada • • eratilinin adını • \l-;ı~ri kızdırmı,_ eski kamburu Beledıye KOOP 1 ın yağlarına ka· tcBU Y AG, ZONGULDAK 
l'tı Crınc Yeni yeni kamburlar kat· ıamış olan ~;;nde oıeo Stearin tşçtLERİNE YEDİRlLEMEZb 
~lar. r~tırdı#I forJT\ i ·ağı helis iç :ra· _ Ereğli kömUr işletmesi amelesi J. 
J adını verdikleri ç ~ nni ir yağının ~ çln alınacak yatlara iki mu ese 

filt aPotıya da dahili dertlerine dir oıeo'su, y..... .,. ~ . ' "'~ uhat ve zonballk yolun.da çare ğı d,cğıl • geri kalan numune göndermiş. bu müc:>sscscler-
"•aıit k esası alındıktan sonra d ve sa· j den blrls1 Belediye Mcmurl r 
l'tııld en kamburlar:ı çoğalmış. Iİk Stcarindlr ki, mum ımall~ndan I· /.. l~ KoopcrııtiCI, hiç şüphesiz ki koopc· 
tt:hd~nacak hali kalmamıştır. . · nayidc kullanılan ınun1 Y il W ratif bu yatı !Una ile hll%lrlamı~trr. 
Artı idi karııısında lngiltere ıle barettır. oahlll)cci Dr. B. LGml Tokuzlu (Devanıı: :,-. 6, • U. ı d ) * 

eriltanın el ele verip har.eke• Bu maddeyi mıdılQt yağcııarın. 
<I>e\·anıı: Ss. 5, su. 2 de) ** 

rlffit•t;l·blil'f liA.}''4' 
1 

A·ı R d Gazetesine Göre Gunun En 

Bir Hafta içinde Bütün Taksilerin 

İşlemesi Muhtemel 
ons ve a yo • 

M·"him Hadiselerı 
"'-- U yıJdönunıUdUr. Baş\c1'il bir ou· 
~ Bugün Hıılkevlcrlnln do&wıtlllCU 
....._ lUk lrnt edecektir. • . . AlfoDB öldli. ı~akat İ!;\lçre A· 
~ "abık l ııanyıı Kntlı On t çünr.ti 

J edi ·or ansı bu lıab<-rl Vık:ılP ~ tık •·-"'r haber 'rrlllyor. * Sl urlıl ıınLU,. hcyş kanalının tıatan Ud vap Uıttyatla teını.kl lAıtnnclır.) 
(Bu haberi, teen·Ut edlnclye kadal' t -....acrıe taımte 

"'--
4

_ ... coıı ve 11).J-~· 
~ ·~nerfka. BUytlk Okyanus tııosunu "' * ediyor. vestıeelle te1mf9J"eıl• 

l Pa.nyadakl MID yangnıllU' Qurlne yardım prmışttr.) 
!erden mUreklcep ~ AJalaD müfrellell bplDYU& 

.Benzin sar!ıyatını azaltmak gaye- dlği neticesine vnnnı~ \'c bu husws
slle taksilerin tek ve çift olarak ça- takl mUtaı!a.sını Ankaraya bildır
ıı.ştmlına.&I ve husus! otomobillerin m!şti. 
de kaldırılması hakkındaki tahdit İstanbul 'M:retınln bu mUtaJ ası 
kararı vesaiti nakliye buhrnnını bir Ankarada da cs:ıslı bir .Şekilde tetkik 
kat daha arttırnuş ve bu buhran mc\-ZUU olmuş ve hakikaten bu knra.· 
bilhass& İstanbul vil1yctini tetkik rm benzin tasarrufunda nıllsbet bir 
ve t~ebbiliılere glr~ek mecburiye- netice vermediği anlaşılmı~tır. 
Unde ~ VUAyet yaptığı tet Diln yaptığımız tahkikatta bir 
kDderde otomobillerin tek ve cıtt o- hafta zartmda tek ve çift taksilerin 
ıarak çaııştırııınumm benZin ta- ~emesine mU.siıade edileceği kana-

l urrufunda hiçb1r tayda tem.in etme- atinin kuV\~W olduğu anl~~tır. 

Sa bı.k ispanya 
Krah 

Afons 
Fransaya Göre Öldü 
lsviçreye Göre Sağ 1 

Lonıdra, 22 (A.A.) - ~n 
radyosu Romııdan aldığı bir ha
bere göre,, eab:& lşpanya Kralı 
13 üneü Alfons ölmii$tür. 

Bcrn, 22 (A.A.) - l viçre 
tdgr f ajansının Roma muh biri 
aabı'k 1 panya Kra1ı Alfonş'un öl. 
düğü habedni tekzip etmektedir. 

l V l n : Geçıcnlerde Anadolu 
aj ının bir telgrafı eabzk 
Kral Alfons'un saltanat haklannı 
oğlu Don Juan'a devir eurctile 
tahttan fer _gat ettiğini bildirmi~
ti. j 

Almanlar 
İspanyaya 
Girmişler 

cDüıı alınan Jınberlere göre 
ispanyadaki son yangın ve ka: 
sı rga feUiketzedelerine yardım 
nıaksadile ispanyaya beş Alman 
askeri müfrezesi girmiştir. Mev 
cudu nıalüm olnııyan bu müfre
zelor teknısyenlerden nıürekkep 
ve motörlUdür ... > 

-Radyo Gazetesi -

r 

1 B
AllN 
fRJJ61 
ALOSU 

B ın Birli inin bu liCllekl ba
losu, dUn gece gllzld bir da
\ elll kUUeehtln hazır bulunduğu, 

Tak im guln08Ulld& 'erllmt,tır. 
Baloda, Adliye \'ekili Fethi 

Ok.) r, 1 tanbulda bulunan me
bu 1 nmıı:, Yali \e Belecll.)c Rel
ı;I Doktor Lfıtn Kırdar. Poll 
mrıdürü fu:r.aflcr kalın, gaze
te liahlp ' e başmuharrlrlcrl, ec
nebi koruıoloı; lar, ma tbua t mUn
te ipleri \ C Şf'hrlmlZ.ID lJerl Selen 
klnıııclt'.rl ~ardı, 

Balo) a gt'lenlerl Ba!iın Jfüllğt 

rıamrna Hakkı Tank Uıı, kendi
sin has neı.akctle karşı lıynrıık 

her birinin a3 n ayrı hatırlarını 

Mmmştur. 

Balo ço1' ııam1.mJ bir ha\ "& 1!.'fn· 
de sabaha kadar delıun eflnlttir. 

Balo haldunda yan a daha et
ranı ma!Cmat \-ereceğiz. 

26 Şubattan itibaren 
Va tan Sütunlarında 

Günün Sesi. • \1 

Nur~ Güntekin'in her gün 
başl ıgı altında bir güzel 

Ustad ve Edip Reşat 
Vatan'da .. Günün Sesi" 
yazısını bulacaksınız • 

Trablusgarp Hatıralanm ... 
Yazan: =Nuri Paşa 

En h ayali romanları erid b 
b günü batlayacaktır. gHel c ~r~!«'n ~u. h ki.ki ~m?ye çarpm-
olan Trablu arpla olan lik g nbuun mühım bır hadue sahncai 
okutacaktır. 8 ası, hatıralan h rkc ZC\ klc 

Nep-cd •• • • 
ecegımız dığer yazıl n altıncı yfarnızda okuyunuz. 

- Baba, malılUt ne demelrur7 
- Arapça (karqık) demektir yamun .• 
- Peki, böyle lcantak teY ya pan}ara ne derler? 
- Arapçuı da, tiirkçai de ( baltediyorlar) derler JaVl'W'ftl 
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fli~UlJlif~~YAZAK:f'o\.SAMiTEZ~~---~m=.:,a:ıı:-.g 
Etmeydanından Sayısı Yetmiş Bini TramvagM alzemesi Temini 

İçin Yeni Tedbirler 
Değirmenler, Pazartesi 
Günü Faaliyete Geçecek 

1 Yağlı iş il"' 

Gazetemizin, bir haCt:d!'' Jıi' 
rinde durduğu gayet rnü}ıiı'1esele' 
mesele var: Mahlut yağ ~ tıb· 
si ... «Vatan» bir teneke ya~ ~· 
lil ettirdi; yağda yüzde 1 . .ı'' 
betinde su bulundu. Halb~:ııt"" 
mi yüzde 1 su bulunması P ıJll 

Geçerek Hareket Eden Kafile Saad
abat Köşklerini Yıkmıya Gidiyordu. 

-67- Kar b .. k Fabrikası Tek Ekmek T·pi 
Bırb bareme dönünce ona 

bir ~ eoonamak için kendini güç 
upteckbilcli; fakat babası ona: 

- Hızır sefcıe çık.ıy.ot' Safi
naz. heaıen ona bi;t kaç kat ça. 
m r ve OZlm bir yolculuğa çı
kan bir ~ lüzumlu eşyayı 
hazırla! 

Deyince, kerrdini tutamtyarnk: 
- Sderc mi çıkıyor; demek 

bızi bırakıp <gidiyor öyle mi? diye 
hayk~ktan kendini alamadı. 

Hasan Ağa kızının teessürünü 
pek .iyi takdir ediyordu, ona yak. 
l ı ve t.q>kı biı küçük ç.oouk gibi 

~yarak: 
- Kızım. Htztr ~kte h~

lıdırl O, ben darda kalanlara 
yardıma koşnak için yaradılmı· 
mdır. Bugüne kadar hep baba· 

mın ölürken bana vasıycl: cttiğı 
bu emri ye!İnc getimıeğe uğra~ 
hm. 

Zeyr yOtcu.,unda mio imda
dıruza bundan ötürü ~urtum. 
803tancılann hücumuna uğnynn 
dclikaniılarm kavgasına bundan 
dolayı ~ım. Hatkm ezilip ek· 
meiinin dinden alındığını gördü
ğum için onlarl birlik oldum. 

Şhndi darda kalan yur.clum· 
dur. ~her yandan sınır· 
lan ır. Eğer kafam kopan· 
)rp kar lan c:lqllen y,ul"dd~a
nn feryadına kulaklarımı ka· 
p nam kathelik etmiş olurum. 

Tan un dığnn · nlann imda-
dına lc:O!il*en aziz yurdu,mun 
uğrun canımı fedadan nasıl ka· 
çarım.> 

Diyor. Onu seviyol"!!Un, fakat 
sevgi memleketine hizmc:'te ko· 
tan bir yiğ~i yolundan al !'!oy• 
mak hakkını snrnı v.ermez kızım. 

Safnnz ıboynunu büktü ve göz
lerinde parlsıan y.a,. an parmak· 
larına içirerck: 

- Haztr da, sen de doğru dü
şiıruiyoraun baba. Fakat Veli ~le 
Dursun bana geçenlerde artık Is· 
tanbulun havası bize iyi gdmez. 
şöyle hep birlik.le tcbdilhavaya 
çıksak iyi o1ur demişlerdi. Biz de 
onlarla birli."'tc )"Ola revan ola
lmı, Hıura ncskadar yakın olur· 
sam o kadar mes'ut o0lacağımı 
h~diyorum. 

Heın 1 tan'bulda setıin de bir 
hnyli düşnanın var, Hızır, Dur· 
gun, Vdi de gittiklen sonra bizi 
rahaı bıraiaınazlar ki ••• 

Djye cevap ver.eli. 

XVII 

Başlarına kl11Jlız.a sartklar sar

mış mehip bir kafile, önierinde 

yüzlerce davul ve yıüz.lercc nak
kare olduğu bai:cle büyük bir vel

vc?e He Oivanıali cM'ldesi, lkya· 

zıt, Sanu~hancçarşm, Fatih, Otak
çılar yolile f.ıyühe doğru ilerliyor. 
du. Kafile yürüdükçe çoğalıyor, 
velvele bütün şe'hri sany;ordu. 
Dük'kanl r kapah, evl'crin perde
leri inik ve şehir halkı dehşet 
içindeydi. Heı!k.es. tekbir getire· 
rek, nara atarak, tüıkü söyliye
rck bağrran, clilerinde:ki ırcnga· 
renk bayr.ıı.klan sail yıp, çeşit çe· 
ııit siluhlım §Q'kırda'tan ve cadde
lerden 1lel gibi akrp giden kütleyi 
korku ile gizlice kafce ardından 
seyrediyorıdu. 

Etmeydarundan hareket eder
ken sayısı yetmiş bini geçen bu 
kafile, ~irndkapıya vardığı za· 
man yüz bini buirnUŞt.u. 

Bu alay Saadabad ıköşklerini 
yıkmağa gidiyordu. 

Bir.inci Mahmut: 
- BlOllarm yakılmasına rızayı 

hümayunum ydktur. Adayı din 
ve mHdi na-sara indinde baisi 
hande olur. Ancak nedim ve 
tahriplerine ııuhsat olunur. ( 1 ) 

Di.ycrek, sayısı iki yÜze yakla-
şa.n, kasır, konak voe köşklerin yı· 
kırmasına müsaade etmişti. 

İbrahim Pa~nın Fransadan 
ve Vcned' ten mimarlar gotirte· 
rek er..siz •bir cennet köı!"Csi haline 
gotirmck için hazineler dolusu 
para sarf ott.iği Saadabad köŞkleri, 
hak ;ıe yeksan edilecekti. Yüzler
ce çeşit lfıle ve rengarenk çiçek· 
lerle bezenmiş bahçeleri, bütbül
lerin ötüp, kuşların cıvıldaştığı 
Ui.tezarları bekleyen akıbet çok 
hazindi. Az sonra rozu dumana 
katarat\c bir kasırga gibi ilerleyen 
akur bir kütle, seyırinc doyum ol. 

' mn.yan bu gülistana saldıracak, 
bir soğanı bir avuç dolusu altın 
mukaıbilindc elde ed'Hen eşsiz liı.· 
lder iri nalçalı k.u.nduıalarla. czi
tecC'k, nıııdide gül goncaları yer· 
lcrde sürünerek kırılıp gecilecek, 
pembe. beyaz, sarı ve gök.mavisi 
mermerlerden vücu.de getirilmiş 
fısk.iydi havuilar m:olozlatla dol
d~ı. 

Öyleyse, bu yağlı iıi ra;yor 
sudan para kazanmak 
lar! •• 

Knsırtarın gül ağacından ya
pılmı aodef kakmalarla i,!enmiş 
1'cr biri eşsiz birer snnat eseri o· 
lan kaptları odun balta arilc km. 
hlca.9;;, ~ eatırlarile parçalanacak. 
tı. Ta ndan ı4kan koca bir avi
zeye k-oca bir odun savrulacak. 
nadide pmdanlar ıparça parça 
edilecek, ipek döşeli divan1ar di
diklcni.n al.tı üı&tünc getirilecekti. 

Ray ve Bandaj Yapacak 
1stnnbul tramvayları malzemc'!iz- 1 bllkc gitıni~ir. Karııbtık fabrıkası· 

ilk ytızUnden günden gUne ihtiyacı nın ray ve bandaj lmnl edip cdeml
karşılamıyaeak \'eziyete dUşmek· yeceği hakkında mahallinde tetkikat 
te 'e hariçten malzeme tedarlki ka· yapılacak ve mOsbct bir netice alr-

Ekmeği Ucuzlatacaktır 
susta ıcendisile görUşen muharriri· Çöpün Tarifi .ı· t1'_ 

Ço"p m•u•tc-LLl•cli, scı.~. 1) ~ 
Tek tıp ekmek hakkmda koordi

nasyon heyetinin verdiği karar me· 
riyet mevkiine girdikten sonra ls
tanbulda ltararın tatbikine baş· 

lanmıştır. Bu akşamdan itibaren p~ 
zartesi sabahına kadar eski tip ek· 
meklerln yapılması için alınan ter
tibat yenisine göre uydurulacak ve 
eski elekler de temizlenecektir. 

mlze şunları saylemlştlr: lUlll ti'' 
«- Yeni tip ekmeğe ynl'ıyacak un müracaat ederek, «çöp11 "" eJıf 

t.,! olamt.:nııl:ta idi. mrsa derhal teşebbüse gcçilcx:ektlr. 
yapılmadığı takdirde, ınuk•" 

için değirmenler pazartesi sabahın· feshedeceğini bildirmiş. . . ...1 
dan itibaren kırma başhyacnklardır. Yahu, bu ne bitip ~~ 
Aradan geçen bu kırk sekiz saat i· çöp derdi? •• Yanılrruyoraatl'ı dif. 
çinde de eski tip elemek unu için altı ay önce de «çöp nedir~' 1.Jr 
hazırlanmış bulunan tertibat yeni· bazı Avrupa ,ehirlerini_!I ~r~ 
sine uydurulacak ve ekmekler de yelerine sorulmuftu. lJCIP"'"" 

Memnuniyetle öğrendl~ıınl7.e gore, TramvEıylarda :s • 7 kuruşluk bi-

i9)'ancılar Bahariyeye gcldikJe. 
ri zaman h yıli yorulmuş, hatta 
bir çoklarının tııkatları kalmamış 
okıuğu haklc yeni bir ham!c ile 
ileri atıldılar. 

iııtanbul Elektrik, Tram\·ay ve Tünel !etlerin lhdıuıı hakkında umum mti· 
umum miid!lrlllğfinil•ı Romanynya dUrlUt,Un vermiş olduğu karıır ve
yaptığı SOO bandajlık bir sıpariş M.· kClletçe kabul edilmı,ur. Bu da u· 
len Bükreşte bulunan heyctlrnizin ta- mum mlidUrUn Ankaradaki temasla· 
''aı.ısutu ile mUsbet bir netle.! vermiş- rınd:ı. bu neticeye \'armıştır. Veklı· 
tir. Gönderilecek pik kaııplığı olarak let derhal bunun projesini hazırhyıı-
1'.ındajJar en yakın bil· zamanda ls- rak Heyeti Vekllenln tasdikinden ge 
tantıula gelmiş olacal<tır. Bu suret- çlrccek ve kararın tatbikine ba.,la
le de en mUhlm ihtiyaç karşı.lana- nacaktır. 

Yüzde on beşi çavdar, yüzde sek
sen beşi de buğdayı ihtiva edecek 
ekmeğin bugUnkü buğday \'e çavdar 
piyasasına göre, eskisinden 30 - 40 
para noksanlle satılabileceği anlaşıl· 
maktadır. 

temizlenmiş olacaktır. cevap gelmcmiı. ~ 
:.:.tJ 

Baltalar i1lcmcğc, satırQnr kal
kıp İmru:ğe, ka21malar çalışmağa 
b~iamı ı. Körpe ağa:ç4ar köküne 
inen dameleııle yere aeriliıyor, çi· 
9dc: tarhları ayaklar altında çiğ· 
ncnip ibir viraneye dônütyor, az 
evvd bütün il\ti§amile ayakta du. 
ran koca bir kruıır kısa bir müd
det i'Çinde bir yığın enkaz ha!ine 
geliynrd u. 

Buğday ve çavdar piynsn.sının bu Her ne İse, acaba t:Ç.,,. ~ 
gUnkü vaziyete göre yeni tip ekme· tarifini yapmak o kadar ılJI 
ğin fiyatı eski ekmek fıyatındnn 30· ı fCY mi? &.! 
40 para eksik olabilecektir. Bilmem, belki de zordut• ;;J 

c:ı.ktır. Umum mlldllr, günUn muayyen 
Bir mUddet~nbcri Aııl':arada te· saaUerlnde tramvaylann işletilme· 

r.ıasıarda. bulunan 'I'ramvay, Elek· mesi hakkında yapılan tetkikler hak 
~rfk ve TUnel ld.,rdcrı umum mU· kında da vekAletıe temasta bulun· 
d~ı·ü Hulki Eren, Arıkaradan Kara- muştur. 

Pake.t daha dört beş gün için un 
stoku olması dolayısilc eski Up ek· 
meğin çıkarılacağı tablt g!irUlmck
tedlr. 

BugUn 1stanbul~a eski tip ekm.ek ya!. Şu f stanbul denen ~ 
unundan şehrin dört beş glliılllk ıh·• t'rÇOP» grupuna sokulacak o 
tiyacına. kifayet edecek slok vardır. nesne var ki ... 

Hntkın bir mamurey.c saldırışı, 
bir Sipahi ortasının bir düşman 
OTıdugt".ıhına haskm yapışından da. 
ha §iddct ve daha &Üra.tJ.c icra edi
liyıordu. Knpıları kırıp içer.iye da
lan'lar elleri.!!e yiı tc hafif, paha
da ağrr brr !!e:Y gıcçirinoeyc kadar 
rasl:adığı her §eyi kırıp gcç.iriy,or, 
hosa giden. pahası olan bir ~Y 
ctde edince bir göı~c gibi süzülüp 
yolda.,Iarıooan uzaidaşıy,ordu. 

Bu mab:ııcri k'<lla'ba~rk akşama 
kadar derenin iki yamnı süsleyen 
mamurdcri yıcre sermiş. yorut
d ça ağa~ann gQ'lgcsim:le dinic. 
nip yeni bir hamte ile ileri ntıla
rd;, bnzusunun lm~ini göster· 
me~tc devam etmişti. 

Niha~cl: güneş battı ve ayın 
gümü ışılkları ta'tlı 'bir şırıltı ile 
a'kıp gitllen derenin su'larına ak· 
&e.tti. O zaman bir hapisane kaça. 
ğı bir meşale ahp yü:riidü ve: 

- Bre yı<>ldaşlar, her yanı ka
ranlık bastı, b iraz.dan göz gözü 
görmez olacak, bdki efe ayaz çı· 
kıp sababn kadar titreyip duraca. 
ğız. Varıp size bir ate~ uyandıra· 
yı.m. 

Diye haşlkırdı. 

( Arkası Var ) 

(1) Suphl mrlhl. 

r 
Soruyorlar? ' 

Kundilllde bir okuyucunıu:ı so
m.>or \O dJyor kf: 

Birkaç ısenc CV\' ı bclcdlyenln 
gazetelerde gördllğUmU:ı nıiltaJ!',

nlnrına nazaran ~rtıı belli ba.,1r 
caddelerindeki büttin bln:ıların ay 
nl renkte \cyn gri ile u:nışabllen 
n~·ık renklerde bndanalannın ı , e
yn boyanması knrarlaşbrılmı' idi. 
Bu karar bir rnfü'ldet de,·am ettt. 
I?nknt geçen seneden beri şehrin 
muhtelif ı;mntlcrlnde bu karann 
bilUınn olarak her çeşit blnalann 
sarı, ııenbe, nuı.vl, yeşil renklere 
boyandığını görtlyoruz. Bu renk
ler göz nlıcı olmakla kalmıyor, 

B) ııl 7.ıunanıla sokaklarda tek kal
mış birer bina mıuız.ara ı \"eriyor 
ld göze ~irkin geliyor. Jkabn be
ledi.) c esld karar mudblnee blna
lılrın açık renkte boyı:ınnuı ı için 
liizırn gelenlere tcbllg-at ynp:ımaz 

Müteferrik: 

Haliç Şirketi 
Satın Alın yor 

Vapur Seferleri 
Tanzim Edilecek 

Haliç şirketi son senelerde kendi 
kendini idare edemez bir vaziyete 
.girmiş ve İstanbul belediyesi bu şir
keti murakabesi altına alarak de
vamını temin edebilmişti. 

MUnakalo.t vcklUetl Haliç Şirketi
ni satın almak için tetkiklere başla· 
mıştır. İstanbul belediyesi de satın 

alınmasının temini için çahşmak· 

tadır. 

VekaJet, şirketi satın aldıktan son· 
ra köhne blr hale gelen vapurları da 
tamir ettirecek, ayni zamanda se
ferleı'i do t.an!:im edecektir. 

Deniz Nakliye Tarifeleri 
Hazırlanacak 

Şirketi Hayriye, Haliç ~irketi ve 

Denizyollannm tarifelerinin tanzlm 

edilmesi için Mfinakall!.t vel(O.letl e

mle vermlŞtlr. Blr nisanda toplana· 

cak olan tarife komisyonu bu emre 

göre tarifeleri tesbit ve tanzim ede

cektir. 

Bir Hııftada 1,450,000 
Liralık lhracat 

Geçen hafta. zarfınd:ı. yabancı 

memleketlere 1,450,000 liralık lhra· 
cat yapılmıştır. 

SaU\hlyettar bir znt, dUn bu hll· 

Şeytanın Aklına 
Gelmiyen Tedbirler 

Muhtekirler Mallarını Banka 
Ardiyelerinde Saklıyorlarmış 

Fiyat Murakabe komisyonunun dirilmesini bankalardan istemlştlr. 

taşradan mal almak llzere şehrimi· Bu malla.r ne para mukabilinde re· 
ze gelen tUccarlann aldatılma.malan hin olarak bırakılmış ve ne de b311· 
için murakabe bürosuna mliracaat kanın haczetmlş olduğu mallardır. 

etmelerini temin ettiğini evvelce Bunlar doğrudan dolp"Uya malı Fiyat 
yazmıştık. Murakabe bürosunun gözUnden ka· 

Haber aldığ"ımıza göre, Fiyat mu· <;ırmak ve beyanname vermemek ı

rakabe bUrosu bazı tüccarları l}chri· ı,;l-ı bankanın ardiyesine konulan 
mlzde ellerinde mal olduğunu bil· mallardır. 

dlğl mUessese veya. firmalara gön
derdiği halde bu firmalardan ta,ra 
tticcarları bir tllr!U mal alamamak· 
ta.dırlar. 

Dün l<"'iyat Murakabe bUrosuna mU 
racaat eden Cizreli bir t.Uccar mal 
almak için gittiği bir müessesede 
bir türlü mal sahibini bulamadığını 
söylemiştir. 

Yaptığımız ta.hklkattn bil' çok top 
tancı tuccarlann mallarını satma· 
mak için dükkl'\nlarında bulunma· 
dıklarını ve ancak yağlı bir müşteri 
ele geçirdikleri zaman meydana çık· 
tıklan anlaşılmıştır. 

Bütün hunlardan başka bazı tUc
carlar ithalM eşyalarını kendi de· 
polarma koymayıp ta banka nrdl· 
yclerinde sakladıkları ve h~yanname 
vermedikleri anlaşıldığından, Fiyat 
Murakabe bUrosu banka ardlyelerin· 
de bulunan lthalo.t eşyalnnnın bil· 

Diğer tarat•.11 1-ozı eşhasın t.Uc· 

car olmadıklan halde ellcrlnde bU

yUk mikyastr. mal bulunduğu ve 

burlan el altırdarı sattıkları anla-
şılmıı;;tır. Bu ~ı•tlllar ellerindeki 
matların kendi ihtlyııçları lçln ıo.zım 
olı'l~ğunu ileri s!ırrıekte iseler de 
hwılar hir değil. bir kaç yUz kişinin 
iiı:. yacını kar~ılıyacak kadardır. 

Şimdiye karlar elman bUtUn ted
"ıiı"ler toptancı tUrcnrlann hileleri'! 
başvıınnaları UT.erme tesirsiz kal· 
r.1aktadır. So;ı •· .r..anlnrda yaka! ı· 
nn ·, bir l<aç l·<'rnkndeci ttıccar dıı.· 

nr. çok top ~ncıl~l'ın nO.rine yanan 
'.dır relerdir. 

Fiyat Mur:ı . 'Je bUrosu bankala •• 
d:ır gelecek -:e\·ap!ıın beklemekte· 
dlr. Bu husustnk' tetkiJ<at netlccstn
de yeni tedbirler ve şiddetli mUey
yidl'ler konula-::ıı.kt: r. 

Bu suretle eski tip ekmeklerden 
daha dört beş gUn yiyebileceğiz.> 

Piyasa Haberleri: 

insalsız 
~ulıt k rıer 

Yüzde Yüz Karla 
Satış Yapıyorlarmış 

DUn Şehzadebaşınds. tUt.UncUIUk 
yapan İbrahim on ilci kunışa sat· 
maın Jtızım gelen pilleri yirmi beş 
kuruşa. sattığından, Gala.tada Re· 
vani sokağında oturan Mişon ço
cuk emziklerini yirmi beş kuruşa 

satması ltı.zrm iken clll kuruşa sat· 
tı(rındıın suç UstUnde yakalannrak 
adliyeye teslim edilmişlerdir. 

lngi.ltereden ithalat Efyası 
Geliyor 

Yakında. 1ngutereden kWllyetll 
miktarda ithalM eşyası gelecektir. 
Bu eşyalar geldiği takdirde piyasa
da bir ferahlık olacağı muhakkak· 
br. Bilhassa ellerindeki mallan sak· 
lamnk için bin bir hileye teveesuı e
tlen t.Uccarların saldadıkları mallar 
ellerinde kalacaktır. 

Gelecek bu mallar arasında çok 
miktarda kumaş, teneke, boya, çu
val, eczayı klmyevlye ve tıbbiye var 
dır. 

Fiyat Mi.irakabe Bürosu Tesbit 
Ettiği Fiyatlan Tafraya da 

Bildirdi 
Fiyat Muralcabe komisyonu. taş

raya gönderilen pil ve maıka.ra tiyat· 
lannda. ihtlktır yapılmaması lçin bu 
eşyaya koym~ olduğu kA.r nisbet
lerlnl bUtlln vllAyetlere bir tamım 
halinde göndermiştir. 

mı? \.. _______________ ,,, Dün Ş~onede bir otomobil kazası olmuş, şoför Cihadın idare· 
sindeki otomobil iki tramvay arasm.da kalarak parçalanımı~tır. Res
mimiz kaza.dan sonraki vaziyeti gösteriyor. 

Yüksek Ticaret ve ft.tısat mektd>i mczunlan dün Beyoğlu Halk. 
evinde SCllclik toplnntılannı yapmrşlardır. Rcamimi:z toplantıda 
hazır bulunan Yükeek TicaTet mezunlarını göc;tcnnektcdir. 

her ~yclPn ev,·el onu ımes'ut etmek istiyor
dum. rnknt tıu ölmüş kndın h"1' an kafamın 
iı;-lnıte idi. Maııdcrleyde kendimi yabanc·ı his
setmeme scbeıı o idi. Adeta e"· sahl~lnl 

bekllycn bir misafir gibi idim. KüçiicUk şey
ler, uru.cık sözler, bu e\·de eğreti olduğumu 
her an bana hatırlatıyordu. 

Bir yaz gilııll kucnğnn JeylAk dolu olarak 
bnhçc<lcn dönüyordum. Frithdcn bir saksı 

istedim. 
- Kliçlik Jondaki ıbe,}ın: bWfır uz.oyu 

\CrC)lm mi! Dedi. 
- O çok kı.)-:mctll bir şeye benziyor, Frltb 

kınhnm yazık olur. 
- ·ıuısıs dö Vinter beyaz leylWar l~ln 

hep onu kullıuıırdr. 
Peld demekten başka ne yapablllrdlrn. Ulr 

taraftan güzl'I kokulu leylfıkla.rı vazoya ko· 
yuyor bir taraftan da dfü:ünilyordum: 

- Reheka biiyle yapanım:. Birer blrı•r 

d lları alıp höyle düzeltirmiş. Bu va1:0 Re· 
bekanın .. Uahccdcld lcylllklar da. Uehekanın, 
bumda her r.y onun ... 

Bir snbııh ııoı.ta ile kocaman bir paket 
alclun. Bu, ne:ıtrls'in \'adetnıi'1 olduğu he· 
dl.)e itli. l\lcrakla kfığuh ve ipleri aı;-ıyor· 

duın. Kapalı ııvJmtıerin içinde ne var dl~ı: 
dalma mernk ediyordum. Kitaba benziyor• 
du. Açhm, c'Yağlı boyanın tarihi» isimli 
dört dit ,güzel bir nnat eseri idi. Resme 
merakım olduğunu hlldlği f~ln hunu giin· 
dermt,tl. Çok beğend!m ve sc' indim. Kitap· 

ÜZÜNTÜ 
...............................................~ 

Yama: Dafne d. Mı ... -.:c- Çe.irem: R--. A. E. YaJmM 

lara bayılırım. PakeUn içlnden bir kfığıt çık· 
tr. 1 

- nmıt ederim ki lıedlyemden hoşlann· 
caksınız. Bu taıuıa şeyler 5C\'dlğfniı.e ernl· 
111ın ••• 

Görtimcemln 7.e\'kleriml bilmesi 'e ona. 
glSrc dU llncrek hediye seçmı, olma ı beni 
~:ok menınun etmişti. 

Kitapları kllçUk tınlondakl bir mn anm 
il7erlne yerleşUmıek istedim. Fakat "'°''in· 
<imden mi, heyecanımdan mı, her nedc•nsc 
kolumun hıı.lı bir harekellle mıı~arun fü:e· 
rlndt'kl kllçUk bir heykcll dfü;ürı\iinı. 

Bu, neft hlr ııan'at eseri idi. Bin ımrça 
ohlu. Hemen yere eğilr.rok parçaları topla· 
dım, bir kdğlda sarıp çckınclerln blriııln lcl· 
ne sakladım. KabahatU bir t:Qcok gibi malı· 
cuıı idim. Rlraz sonra lakı;lrn geldi: 

- llnyrct, dedi. Beatrl 'in biç kltnpla re· 
imle alAknsı yoktur. 'nsıl oldu da. sana 

kltnp hediye ettf 'l Jlo ne ince d~ünoo.. Ba
~11ldmı doğrusu ... 

- Ne güzel dllşUnmU.,cı.. değil mi 'l Acaba 
Beatrls'Jn benfm lınkJurndııkl fikri nedir! 

- Ne fikri olacıık ~ 
- Yani acaba beni na&ıl buluyor. Sana 

hiç yazmadı nu ! Sö~1emed1 Qtl 1' 
- Ne garip sualler soruyonıun, t'anon Be· 

atrls tle blı; çok az konuşuruz, hemen he

men de hiç mektuplaşmııyız. 
Ancak pek mllhlm bir Mdlse olursa hana 

yıı.uır, ben de ce\'ap veririm. 
Bu Mlztenlen benim mektup yazdırat'a.k 

lmclar mlihiın bir hadl .. e olmadığmu anla· 
dun. 

Ertesi gUnll }'rlth yemekten sonrıı. kahve 
getirmlştl: 

- Size bir Ş<'Y ııöylemek 15Uyorum, diye 
l\lnksiıııc ynkl~tı. 

Mak hn ha~ retle yüziloe bukıyor \ e din· 
il) ordu: 

- il 1 D m·crıı ile uşak Robcrt ara ın· 
dıı dünden beri rn~ı;ıa de\"Dm ediyor. Ro· 
bert çok mlltooııslr ... 

Ben hemen 111 anladım. Halimden heyoc~ 
nımı bem etmemek tctn Jasper't okşamağa 
başladım. ll'rlth ııöze deva.m etti: 

- Voziyet şudur: Küçük aJoncJakl kıy· 

meu h~ykellerden hlri kayıp. Robert bu hey
kf'.Jl kımıak ,·eya. raJmakla itham ediliyor. 

Rol>ert inkar ediyor. Mbls Dan\'ers hu bey· 
kelln ka ·bolduğunu bu sabah fuketmtş, bir 
dliztiye brar ediyor. Robert'de ağlıya ağlıya 
it.hamlan reddediyor. 

- Belki heykeli başka bir hlune~l lur
nu,tır. 

- <>elaya Misis dö Vlnterden, Robcrtten 
ve benden ~ka klnıse gimıedl .. 

- Pek fi.la MJsls Danvers ile ben görü· 
,urüru. Kaybolan heykel hangi i? 

- Porselen Jıe~ıkel-
- I<'akat o pak kıymetli idi. }\lutlakn bu-

lunmalıdır, 

Frlth. 

- Emredersiniz, efendim. 

Frlth oc.Ja.dan çıktı. Baş bnşa kalınca !ak
sim hamı. ılönerek: 

- BUtlin bu meseleler benden zlyııde sa
na alttır. iliz.metçi ku·gaJarına karrşmnk

tan Jılç Jıoşlannıam falrot bıı heykelin kıy
metini hlldlğlm lçJn alika gösterdim. 

:\l&kslnıln yüzüne baknıa.ğa cesaret ede
miyordum. BütUn cesaretimi tuplıynnık s(izc 
başladmı: 

- ana ılı:ılın en-el söylemedim. Fnkat o 
heykeli hen kırdım. 

- Kırdın mı! Peki, neden demin l>ylo
medln 'l Prlth bumda iken neden ustun 'l 

- Bilmem. Korktum. Beni budala buJma-
tımdan !:Cklntllm. ( Arkası Var ) 

Kadınların Çenesi ~ 
«Merkezefendi» mezarl ~ 

yüz sene evvel ölen bir • '/ 
ait, gayet enteresan bir ıne;,_, 
ft bulunmu§. Üzerinde §ÖJ1' 
lı imif: ;J 

«Karı dınltısından ölell 
Halil Ağanın ruhuna fatih'~ 

Ben, kadın dınlhsmuı ~ 
hayatı zindan cttifrini bt1İ~ 
ama, dipdiri bir adamı öid9'. 
ğünü bilmiyordum. 

'Karışık f 
Şu dünyanın bugünkü ı,J~ 

kadar kanş.ık değil mi 7 11 I 
dünyanın mı ya! Kan~ ~ 
ha neler vu, neler .•• 

Kahvenin, nohut ve alf.:.ı1 
knrı§ık olduğunu elbette bil". 
sun uz. 

Yağların ve sütlerin S&I il' 
n ık olduğu zaten mnlu~....il 

Şur sı muhakkak ki, itıtr" 
kan§ık işlerdendir. .J.. 

Hulôsa; JU kanpk, bu k ~ 
Maalesef bu ~ burad• :J 
ceğim; çünkü zihnim dahi bll' 
lerde kanııktır-. 
Şahabeddin UZUNKA Y~ 

Maarif Haberler}; 

llkmektep Ogretmenlt 
rinin Maaşlarına 
Yapılacak Zam 

Mnarlf mUdUriyeti, 93G, ve 91' 
nelerinde zam görmeleri JcGJ! 
lstnnbul llkmektcp muaııııııl 
zamlanru alabilmeleri içln >-e: 
ne blltçesine leap eden ta.hsiS' 
muştur. 

Her sene btltçeyc blr mllttJ! 
slsat konarak 938, 939 ve 940; 
lcıinde zam görmeleri k.nlJW 
muallimlerin de zamları veril 
Diğer tara.tt.ıı.n İst:'nnbul a\\1 

rlnden olup ta Anadoluyo. nsftl ti' 
muallimlerin yerine de o~~ 
larak' 036 senesinde zam görıtl 
bul edilen muallimler terti ~ 
mektedlr. Son günlerde btl ·~~ 
.co - 50 muallim blr derece f"' 
maaşa gcçlrilmlştir. f 

* Maarif mUdürfyeU kıdeıı' .J 
mı alacak mualllınlerln ııaJı:1'1""'. 
letkikatma devam etmekıecJll' 
pxlan tetkikat neticesinde ~ 
mış muallimin zam görmcS! ~ 
tlğl anla.şılnuştır. Bunlara r;/ 
dem cetveli hazırlanmıştır· .p 
lerde taadlk edilmek nzere 
Vekdletine göndmlecakilr. 

o --fi/ 
Gümrüklerdeki Japon 

Çıkanlıyor ~ 
Uzun zamıındanberl gttın il' 

duran Jııpon mallan nzcr1ndv.,1 
Ula.t hallolunmuş ve bn ~ 
gUmrUklerden çıkanlması lftJ' .J 
tnka Ticaret mQdUrHlğü ~,;; 
lırtanbul birlikleri umuınl ~ 
ne ynzıl~r. I 

Gilm.rilklcrdcn çr~ f 
mczkOr mallar SUmerbllnl' ~ 
Mallıır pazıı.rlan tarnfmdal1 
dllecektır. , ____ _/ 
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Brucellose 
Hastalığı 

Profesör Doktor Süreyya 
Tahsin Aygün, Bu Hastalığa 
Karşı Bir Aşı Bulmuştur 

Jnr \'e !ennl i\Jetlr.rl_e dolu, mesai o

dalarında kabul cttı. ı dikkat 
<A.ııaıı, dert verip deranan arat· 

tn.aın> diye bir söz \'ardır ama, 
<I !"din de nereden geleceği belli ol· 
znuYor. 

Y 1-ııç insanın aklına gelir mi ki, yl· 
b~etlrıtz blr ım.ımıı. et, içeceğiniz 

r fincan süt bir masum yumurta· 
cık, bcsıı bir ' tavuk, gözUnUz gibi 
C\dltlnlı: bir kedi ,eya J<öpck. ı:o· 

tııtun-uzun bıllık bıllık oımaşı için 
bı&hı:cnızın bir köşeelnde t>eslcdlğlnlz 
"e ı:ocutunuu hilesiz sl\t tçlrcbll· 
llıcJc fçfn satın nldığınız, kUpell \'e 
111Vrl sokanı bir maltız keçisi, sızı 
deı'llerın en bUyllğUne, en korkUn· 
cuna maruz bırakııblllr. 

Profeıı!Sı·Un verdiği şayan h\•al· 
edenlyetin bazı o 

maJOmat, m ı bir belA oJduğı.ı· 
d be-riyete naııı 

c, ..- h tsbat edecek bır 
nu bir Jcere da a 

mııhlyettcdlr. d bir spor ıcvgl· 
.,.. sıl ki sa ece, 
.,ıt • ••Utle atlıyan 

t \'ynrcdcn par...,. 
sile, a. kU modern harpler• 
d ımanlı, bugtln ıcmıı.k ır;ın be· 

llndc silah. can ya 
de, c e esine inlyorffn, hay\"an 
şer!yc~n t fsıcıhı için, iki ayrı cins 
eınsJerınln 1 .-ıttıc ttrmeğo 

Ok birbiri)' o " 
matıl u. de • b iki de b lmlye· 
uğraşan Alim ' bu ma· 
rck • (Brueeııos) d nllcn 

·-- 3 

Yeni Bir 
Sinir Harbi 

lHJ arpten vvellti buhrann 
devrelerde, diln>n ede 

biye.tına bir kelime lrn.z.nndın1 

mıştı: Sinir harbi. H ·ki har
bin, oyun teklindekj bir kor>y:ı· 
sı olan bu h rck ti rd , adc. 
kur§undan oyuncak • < r 
~-ullanılıyor, bunlar §U hudull:.n 
bu hududa cöturülUp get rıli· 
yor; b zı akcri tayyar 1 r, 
«yollnrını taıırorak» ~u vey bu 
meml ketin topr klnn üzerin
den uçuyorlıır; bu iti crlip deıı 
hü ,om t al"kadıı.r m mi k ti • 
re baun larziycler, hazan tel~ 
ziplcr, bazcın d iht d r ıı-ond • 
riyordu. 

En korkuncunıı. diyorum, çUnkU, 
gunıerce doktor doktor dol~acllk 
ve dcrdıni.zin ne oıduA·ıınu bir tUrlU 

huf h talığm ,ilcut bulmasına, ya· 

Yıımııama sebep oımu,tur. • ~ • ı· d J F } A Th" ( } Al ' l Anlaşılıyor ki, •i&lAhal> dl~e ya· Bismark (nyalcta), Fren mn ıııyası nca ın en • awe (ortada ve • rs oturan sa& ı A manyaya v nncleıini aöyl rkcn 

Harp hntladı. Sinir harbinin 
yıprattığı bazı bünyeler çabu' 
çöktü. F kat, di~r c phdcn 
zorlam k için artık kur~un a&ker 
oyunu kifi değildi. Mutccavi 
meml ket bUttın nıkcri kuvvet· 
l rini h rp ı haaına dökmek 
m cburiyctindc idi. Fakat, bu· 
tün bunlarla d fclhedilcmiyc
c k, açılamıy cak kapılar var
dı. Halbuki, h rp g yc:lerinin 
tahnkku yoll rı bu k pılann ar. 
k ınd kalıyordu. Fakat acaba, 
ıilihlı askerin muvaffak olanu· 
yacnğı y lerd yine kUl'fUll aa· 
kerl ri kullanmnk kabil değil 
miydi? Zira bu teaübe, daha 

. . 

d 
ktor Süreyya Tohıin AyJÜn ç ııır en 

f'rof'esör 0 pılan bazı ~c:>1er, hakikatte fellket 

öğrcnemıyoce~~~niZI açtığınız za· doğum1ağn. mUstcltUrlrr. 
Bir sıabah, Er.,... -•· SBtemlyccck· Muhterem pro!dör, iki muıııl \'C• 

nı yııta'ktan ı:ıkm.... rcrek bıın şunları ııöylcdl: 
an.. KcndlniZI drh~ t1I hBls!Z his· c- Bf""Ol' ilim adamları, iki ayrı 

sınız. d bir ağrı ,·ar· •" ' 
scdfyorsunuz. Ba~mız a cinse mensup hay\'anı blrlcştlrt'rek 
dır. Katıyyen iştlhnnız yok- Vara, elde edilen döle (ns11) demelttcdır· 
yoğa hemen kızıverlyorsunuz. Ara· ıer. bence, bu nıwl döliln hakiki ı.
dan bir iki ı;1ln s-eçlyor. geceleri u· mi (ııoysuz:dur). Herl<eıt bilir ki, dUn 

Bl "~· bir de al t Y\lyamıyorsunuz. r a,. :ı:ı yadaki her nevi m:ıh!Cıkta, ıuı e n· 
drreceyl koYUP bakıyorııunuz ki, rarken, soyunun derinliğine inmek 
dUr: JAzımdır. Tabiat, bu nevi birleşme· 

hapı yuttuk. " kt 
- Eh diyorsunuz. ıcrc, dalma. bir ceza tarh etme • 

Mutlaka: z:ı.turreye yakalandı:· ko • dir. MeselA, eşek ne kadar munis bir 
Tclefonıı. sarılıyorsunuz. ada ~ hayvandır. Keza, At da, ,sevimli ve 

turuyorsunuz. nihayet doktor gell· her ikisi de sahibine gayet mutldlr· 
Yor. Dikkatli blr muayeneden sonra ter. Fakat. ikisinin biri smes1nd n 

izi hop oturtup, .. -•~ıı""' malCım 
ı aldığlnız ce\•ap. s • vücut. bulan katırın •1A41• ,,. • 
hop kaldırmağa kAfldlr: dur. Biraz evvel, yemini veren sııhl· 

- Tifo! d" ttde bir bine, hlc; bir seb p yokl<en, çifte at· 
Ve yahut, bir GÜ" ken uı Sö- aktan r;cklnmez. Sonra, tabiat, bu, 

ı::ayri tabllllk hlıısedccck15lnlz. ~angl :ll.nAsız blrlc.şmeğc. en btlytlk ce· 
ıurnuz mecllsten harlQ • her lamı~· zayı vcrml~tır. :M lCım olduğu Uzcrc, 
bir uzvunU%da bir akıntı bq H 1 katırı, kısır yapmıştır. 
tır. Bre aman! Bu nasıl oldu? a. lnsanıara baktığımız %8man da, 
bukı "a'-"ct mazbut bir insan51nıı:. yl görmek Jmblldır. Kısır bir 

• ., " uklusuouz. ayni şo utıaka 
C\'ll, bıı.rklr, çolul<. çoc k· insanın soyunu araştırınız, m ' 
11:ıın lişl!telerlle kat'a alAka~ııı:,;:de bir ırk bozulduğUna ş:ıhlıtA okluraun:ı~ 
tur. Bunu evvelce, tA. sençliğ l , bir hırsızın, bir ah .. sızın, 

' ı hııııta ı· Ve;, a, _,.ft da muUakıı, bir ırk 
aldığınız bir mUnasebetıı z ayyaşın soyuı...... • 
gın nUk ü sanıreınız. aııınıı. tesadUf edilir. 

I>oktora. kOfal"SIOIZ, taıımlnlnlZ ka;;: (Brucellose) denilen bu has· 
ş ' k J<arıomıalanna. kar· do-·dur. l /it dn bu ır y· .. 

tı•-u ta ıoı ' rdiğl ceznlardnn blrl 
Deııoğukluğu! . ikna şı tabiatın \'e 
~o doktoru, ne de rc!ıkaYI ' tın k mUmkUndUr. 

ct.ıncnın lmkAnı vardır. Doktor, k ad~: :ast lık, muhtelif ·y~r\ r~, 
~- Hayır der. Bu hUJ1talık nU • ' lif .. ek!lde tsimlendırl m f . 

, t s nee muhte ., Altdcnlı: hunım sı, 
"'tınez. Mutlaka, yeni bir ema Maıtıı humması~ \'C Bııng enfeksiyon 
lic ldlr. . i dalgalı hummııd Bu hastalığın Mal 

liaydi bakalım, ayıkla; şimdı P. • dl rı ,•ar ır. 
tltıcın ta"ını! Biraz evhamlı tsenıı: gibi a a a alt mikrobu ilk de! , 
" ,, k a iSe ta humm_aııı~ lr ın..ıliz tarafından 
e ltnrınız dıı. hafifçe oyna ç ' Bruce tsımh b c· Bundan sonra 
t~zUnUze uyku gırmcz oıur. 1887 de bulunmuştur. Uplerine 
t liaıbukl, karınız da aynl şüphenin tesblt edil<'n diğer mlkr:o dennılş· 

ırı altında, başınızın etini yemek· de aruce'e izafeten Bnıc 
İedır. 

\' eh Ul blr Ur. lbOmlnll maddeler 
c Yahut bacağınızda d şe Bu mikroplar. 8 zaman yn· 
~ varaır.' Adeta. ynruyem!yorsu· arasında otduk~;;;:~n sUtıerinde 

şarlar. Hasta bunlardan yapılan te-
altı, yedi gllndört ay. bulnşıl< toprak 
reyağlarında Uddet canları· 

a ~ktor, elinize, ro'mauzma iU'ıcına 
~ bir reçete verir \"C arkasından 

ve eder· 
«- Kap;ıcalara gldccekStntz. 

lıaıb . r .. .,,.ı te· 
~ Ukı, her insanda ayr ...,,. bir 
._ Uru olan bu berbat hastalığın 
"!it ı.,_ 

«ll ..... ı vardır: 
lilccııoseı> 

l(U.iu hastaııtı çekmiş ve ayıarcau 
t hu tUrıu doktorların tUrlU tUrl 
hı. 14lcrı )1lzUnden tUr!U tUrlU me· 
'"f\a <I" ' t bıı· ıı, ~şup lltıç yutın uş bir dos • 
~' Yana Ynkııa bunları anlattıktan 

lira h , teş· 
lı 8 ' IUilalığının ne ~lduğUnU 
tıı ve tecıavı eden iki doktorun ısmt· 

'"erdı: 

~....._ :Prorcsör Doktor SUreyya Tah· 
l:lln.\te refikası Doktor Kab!le AY· 

boat 
lıqtaı unı, ayrıca, proCesörUn bu 
~ tk lı;ln, yeni usul bir :ışı bul· 
~ lldan da. bahsctml~tl. 

'-tını bı, çiftçiyi, bilhassa ev kııdın· 
)tlt al!kadar edecek bir ehemmi· 

il oı 
llht ·an bu hastalık hakkında 

lıı~~rern profesorUn ma!Qmatına 
~~a.t ettım. 

' Ziraat cnstitUlerlndekl, kitap 

d dıı uzun m 
ve sular 8 

1 
Salamura be· 

ıı! zn eder er. d 
nı muh a d 17 inci gün e 
yaz peynirlerimiz e öınlek pey· 
telef olurlar. TUium v:~,:.. So!!tltul· 

'llŞıynm~.... ., 
nirlerfmizde :> d fazla yaşa· 
muf etlerde, 14 gün en 

--ıt edUmlştır. 
dığı t..,..., mUııtelt hayvan 

Bu ııastalığn, en rellr Beygir, 
S ra ko:,'tln ., . 

keçidir. on k \'C mlJ..-robun saçıl· 
sığır, katır, eşe !!inen fııvuklar en· 
dığı topraJdard~ö ~klcr \"e kedllrr de 
fekle olurlar. Krt içmek suretlle bu 
hastalıklı sUtle 

talığa yakalanırlar. 
1 haS sanınra, hasta keç • 

BU mikrop, in vı keı;llerl 
uuınu içmek bu ne 

ıerln ıs tal rn 'bakmak, çift iş· 
sağmıı.k, ha& : kasaplık. ahçılık 
ıerUe uğrıt:ıvi ~Uerl yemek \'O tut· 
etmek bu er umumt arıza, çıı 
mak suretlle gc~ıı.ş· ağrısı, kola:,· hid· 
bul< yorulmak, uyku, iştahsızlık gi· 
detıenme, fena 1 

gısster r. 
bl haller . u d:ılma, b!Syle oıınaz. 
:Maamafıh, b e goı·c, 39 - 40 dee 

Mikrobun nevinteŞ yapabileceği gibi, 
rcceyc kadar a 

• 
1 

Tarih kay.bedilmiş ve kaza· 
nılmr.ı sayısız harpl~rle dolu· 
dur. fak at dünya aturuldu ku· 
rulalı kazanılm•~ iken kaybe
dılmi tek harp görü mü tür: 

l 29 3 Toi.ırk • Rus h rbi. 
Bu harp!e tarih, sılAhıı sarıl· 

mı~ bir mıllctin se,~kedi!diği her 
cephede bin k hraman tk yarat. 
'lığını im} dctml"I 'e hiç bır a • 
ıkeri li:> eıkati olmadtiı he ide 
kumıınd yı c c almıt bır hu· 
kumdarııı her ccp1ıedc kazanı!• 
mı binbir musuaa, mı.icaddc, 
anusadome ve ımuharebcden 
kaybedilmia bir harp yar tına· 
sına phit olmU§tur. 

pjJevnc"yi kazanan, Şipka·yı 
!kazanan. Kafk tarda oeuk. 
açlık. vasıtllsızlık, kuvvet nis· 
betsizliği ve her türlü imktm!lıZ· 
lık:lar kerfısında bir ta'hammül 
rekoru kuran 1uı'Jc mil eti 1293 
tc hal!l'JlJ olan Ru tarafından 
değii, harp hatılarlkcn dinde bu. 
lundurdusu Tunanın ntejik 
kıymetini tak'darden dahi aciz 
bulunan kendi umumi karargiı· 
hının (?) cehli ve ahmaklığı 
tarafındıın mağlup cdilmi,ıir. 

Her günü, millct"mizin mazi· 
amc ne derece layık ol<iucunu 
iSb t ederek geçl:ni olan bu 
harp, her safhası ıkcndinden 
onra gelecek nesillere hamaset 
destanları yaratma'k cehdine ıu. 
tulmuıı bir J"üıık neslinin asil 
§D'h m§]arı ile ıclmaslanar.ak 
geçrn~ o:lan btı harp, ni!: garıp· 
tir ki kıaadüflı-rd('n galip un' a· 
nını alan ha'SJllı bize ne dcr<'co 
hayran etmişse had" enin tama· 
mtle d şında duran bir ba ·a 
deYleti, yani s· maık'ın Alman. 
yasını 0 derece tuhaf b.ir tchak· 
küm vdasına seviketmi~ir. 

AyastdanO!I mua9-ıed~ini iO:
zalayan Rusya, galebeınne rııg· 
men böyıle bir aevd n tuıtu~a
mıştı. Yahut tutulıam mı ı. Zıra 
askeri §Crcfini ha!l1ıİ aebcpierc 

çok hafif do tezahUrlcrl olur. Mcsee 
lA, insanların mikroplu gübrelerle 
kuvvctıendlrllmek isten t>ostıınlar· 
dn yetişen sebzelerden dahi bu has· 
talığa yakalandıkları ı;örlllmUştllr. 

Bu hastalığın insanlarda o kııdıır 

1 t ---"UrU vardır ki, ekseriya, 
~ap ~· '1 

tifo -ıp ve tUberl<Uloz a malarya, • tt• • 
ı t.ırıhr. Klinik emrazın, basta in 

karı' tanımak lınkılnl!ızdır. Cıldl 
ııan arUrı t ayni zamanda lekeli hUm· 
tezah ıı. R 

d korunnaaına sebep olur. o maile e "Y""" 

"'r"zınn tet!tıdUf edilir. maUzma .... 
Profesöre, kendilerinin bulduğu n· 

b-'""cttlm BUyUk tcva.zulıı: 
şıdan ...... · 

bir k"~ıt mlnAıımı ver• _ Bunıı, ...., 
"°'"'' d .ıt!ldlr dedi. Hastanın mek doı;· ·~ eı ' nc-1 .... 

kanından ııldığımU: mikrobu, ....... -·· 

t:a •a a••laınak surctile tedıı· 
Yine has ~ r . ı 

"'tedlr" Başlıca, dört nev 
\'l etmen · h · 

u bulunan bu h stalığln ıç 
mlkrob bl çok t.cda.\'I \IBUll ı·ı vaı·· 
şupheslz. :ızım tatbik ettiğimiz u· 
dır. Ama, u b t 

ıılmdlyc kador daima, m s e 
sul, ~ ıntı:tlr Me5Clc, bundan iba· 
net.ıcc ,er y • 

rettlr. 
tmın on yedi sen<'slnl hııy· 

Haya Uzerlndekı tetkikata hııBrct· 
\'anla~ muhterem &.llm, bnna ı;ok 
mit o an bir meseleden daha bah· 
enteresan 

setti: m bilir misiniz, dedi. Ne· 
- Bilme d n suretıle lngllttre e, 

sll 1<ar~~1:dok sığır yeUştirllerek 
bir ne\ ısnderlllr. lşte mihrace· 
:aındl~~dcs ,.0 mUbar k adde· 
terin· m ları sığırlar bunlardır. 
derek taptıl< F:.rtuğrul ŞEVKET 

r 'a v vv J, büyük kuvv tlcri hareket. 
iz bir hal getir c k k.dn.r t ıir 

icra etmenin kabil olduAunu 
göıt rmifti. 

Yazan: günü Bmnark'ın o me ur aö· 
zune yeni yeni tdhiplcr yığ
mak:tadır. cŞ r.ka doaru-Drarrk 
nııeh Oaten» bir buçuk yıld n· 
ıbcri ayı ız Pomeranya1ı. sayı ız 
Sıık ony lı, Ba~raiı yemekte 
dev. m edl)'Or. Ve sık k riv · 
yel edil.yor ki p~a yürüy.ü 
cenubu rki i trkametinc doğ
ru bir y run çurıh y pım k i lt· 
et dındadır. Ye a> 1 rdanberi 
garbın ve duny nın muhtdif 
mcrkc%lcri bizun h rbe ırirdiai
mirdcn. irmek uzcre bulunu u. 
muı.dan dem vurup duruyor. 
Ye geUb ıiıkut ve üitCınumuıc 
hergün her tarafta yeni bir tef· 
airl' istimlar olunuyıor. 

f te, Almanyanın o nubu f r. 
ki Avrupa, bilhasaa Yunanıatan 
üzerin pmak iıted · · bugün· 
kü alnir h rbinin kıaıı.ea hikbeıı 
budur. Yin ki.h orad , kih bu
rad tahtit edilen ask l relen, 
yeni pl nl rdan, fU v y bu te· 
kilde aiyaai ~&)ıiklcrden bahae· 
diliyor. Bu fcrki ainir harbi· 
nin a yeıi, harbetmektc olan 
bir meml k ti durdurmak ve 
zayıf dlif n karıı taraf ncfeı 

NİZAMETTİN NAZiF 
borç:lu olduğunu, bilha sa Av· 
rupa cephesinde ka~ ·ari bir in· 
hizamdan nasıl bir aihirle kur· 
tulmu~ olduğunu anlamı~ bulu· 
nuyordu. O. ·ı ıür.lclc harbetırni~ 
ve ı ferinin ne lbü~oük bır t li 
n~iı oiduwunu, hatti ne umul· 
m z bir mucize oldu~unu anla· 
yab lm ti. Faic t Almanyn, B" • 
mark'ın Almanya ı. her iki harp 
cephesinde bir casus ürüsı.i bu· 
lundurmu olma ınn rağmen bi
zim Tuna boyl11rındn kabul et• 
tiğimız bir haıbo Aye efanosta 
nihayet .. 'lCri§imiıin eırrını anla· 
yamamı~ bulunuy•ordu. 

Serün ko~csinde Tüııt mu· 
rahhes arma h kim bır dıl kul· 
lannuığ& kıılJuDJnek curetini 
Bmnark' vıercn i te bu cehlidir, 
Er'.ki.nıhubiy inin ynnm 1U11r 

sonra dn bütün belagatıyle ken. 
dini h" ettirecek olıın ve belki 
üç çeyrek sır &onra yine nük· 
setmek ·razı göstermesi ihtimal. 
lcri belirecek ol n cehli... İşte 
bu cehlin kara deıyaeı içinde 
y~ixdüğü ve Seriinin en ihti m
lı salon~ Tında bol ~nh üni
formasından bir tnV'U& ururu n
lanık dolattığı günlerde diplo· 
masinin incili MakyaV!cl' in Bis
mark adlı havarisinden §Öyle bir 
a~;ct k.nzanm ı: 

cBütün tnrk m lesi Pomc· 
ranyalı bir Alman neferinin ke· 
•mtklerine de ma I> 
Şa~ bugün Berlini ne derece 

dü§iindürüY,Orea, 2 7 yıl önce ne 
detiecc clü§iindÜNnÜş olduğu 
mcçtıu~üınüz değilse o günlerde 
de ~rk o g{inlerin B rlinini bu 
dcrl"ce dü~ndürm&te idi. Bun
dan su and kimsenin §i.iphcs.i 
yo~ur. V.e hiç r;üpbe iz bu aöz· 
lerle Bi:smark Ya'ltm Şarlt~a ya· 
kından Ugilemni dlanJar 

illin.) n.nın en bUJ Uk nitın toku· 
nun muhaCıUarı lJd .kadındsr. 

nu tok Amerlknda cAltln kal b 

dr.nllcn ı·or Knokndıı Ildır. Mu· 
hafızları da llıl kadındır. elly 'l'al· 
lor Ros , uzun müddet .Anı rika 
d rphaneslııde meruura idi, MU&\lnJ 

l\I ry O'Rcllly'dlr. 

Çok Yaşamak için Ne 
Yapmalı? 

Alimlerden biri, tamam kırl llı; 
eno r.atL,mıt ~e bu mUdd t itinde 

tilenlorln 381 ıannı, meslek '\C c;anat· 

1 mu bit et.mi • •ettcc: Y snti 6· 
nıUr dil bir tıu(ıık ene... Arık hıı· 
, ada ç.nlışan rlttçUerln ' ati ömrll 
'70 senedir. faklnl!itler, dnıtnamacı· 
lar 61 ne. &,rbc!it m l!'!ld(r erba· 

atı öınrU 1 ô~ M>nedlr. 
bının ' 

t hdetnlcr umuınl.)ctle '10 ı;ene. 
M d -- lltrl>CT 4Uıh 4G tien<',>1 go-
Knn u·-·· 

1 
çnıı~an, fakat uzun ınlltl 

ı;C"Jllet. er. _ .. uınek için mllıul.Un ol· 
Crt ya a.yı.w 

k- .. nr açık h ' cin ı;nJı~nı ;\B 
cıuğu '"' 
g&)TCt cdellM• 

Madam Bovari'nin Mezarı 
Nerede? 

J;"Jobc.r'Jn 1 .)ClllUt eserinin kJ.'ıra-

eında Ahnıınyay zernan ız dil§. 
mnn kazandırmamak hedefini 
güdüyordu. Almanya, garp hu
dut.uında h~ ıd.m konu a'bılmek 
iç.in şark hudutlarına dost diller 
dö'kQp yalte~lanmayı aiyaef di· 
ninin en büyıiik tcauu'bu h line 
yll\ cltm ti, F:r n ayı Rus yar• 
dunırulıı.n ve Rtı&yayı bir Fran· 
tıır. ittifakından mahrum etmek 
için Berlinin bulduğu ta çıkar 
yol u idi: 

RU3Yayı i!ikillendirmemek için 
Balkanlar ı.i::erinde sarih bir id· 
dia ecrdetmcmek. Fransa 4lc 
RuŞ',)'11'.)'ı kucaklıı~ırmamak için 
Fren ız pol;tikasının ihtiras &a· 

ha!!ında Almıı.nynyı dola ırmıı· 
m 'k. 

Fakat hu politiknnın yÜrÜ)Ü· 
~ öyle bir gün getirecekti ki 
ık buduılarınd n emin bir Al· 

manya P risi çianeyecek, Fran
sada imp ratorla birlık:te lmpap 
ratwluk hulyalıırıru vıe hedefle
rini de tardedcc&, aonra carhın 
bütün devletleri, kendi ih1irne 
sahalarında, Hohenzolern karta. 
lının beyaz bürniliılerc bUrün
mü b"r zuhuri kıolu ile birlikte 
dolıı ığını ve dünyaya perva· 
sızca mc ·dan okuduğu göriıle· 
cdk'ti. Blsınark'm MoSkıovaya 
veni •i temin.ati bu Md·~e ara. 
amda ancıı1c bel' on yıl seçeeek· 
ti ve bir müddet sonra d on 
binlerce Pomcranyalının kemik. 
lcrilc t.dri cdHm" bir rot Ber
linden kalkan trenleri lst n'bulıı 
u la§tıracakt1. ( •) 
Ve biz, 93 tekinden a küçük 
otmnyan bir wlişizlikle Aiman· 
yanın garp dtwası için milyon· 
)arca Meihmdtciğin ıkemüderini 
fcd edecek.tik... 

İmdi. yeni hlltbin geçen her· 

Muhafızları 
manı lac1Am O\"Drl O mart 1818 do 
mm tur. ıu.an, k~ bir 1:\or· 
ınand.1)3 k Jl\DdC. Rt'y kll.3e'i\nln 
bııh inde idi. Bil h ro bu bahg 
rneyd na çe\l'Udl. Meur ta~lll'ı J.;al· 
ılınldı. "ereJc konulduğu, n oldu u 
maJQ.m de ıı ... 

Ortada bir 1 ürk munmmaııı 
olmndığını ııöylemcnin, sanırım 
ki zom nı geJın ir. Oııtııd bir 
Tı\irk mu mme 1 yoktur. Tı.ir· 
·ün özü de aöni grbi çık \ c 
ay-dındır. Bug{in dünya uzerin· 
de nl" 9.3 un, ne de 914 ün ltir
!kiydcrini bu!m k \"CY tc'kr r· 
1 ~mak :rmimkiin d Ildır. 

Bitrmarkl 
.Bir z m nlu enin. Be.rlın sn. 

lonlarınd kol'tuklarını kab rtan 
guruT bize h 1 bancıdır. Fa· 
kat biç bir ne,.limizden hiç bir 
z k olmak, 7.aafa dü • 
tütümifz zamnnl rda da, çok 
kudretli olduğumuz anlard da 
daimft milli seciy~izde çeşn i
ni muhnf ı:a et.mi ol n vekarla 
gö• ümilzü gerer · nn ~ylc 
deıiz: 

«- Biıt:ün garp '\ e dtiny 
mcseleııi tek Ml"hmedın kabıır· 
galarına değml"7., Fakat garbın 
'\"C dünşanın en ufnk bir meııe· 
lesi bir ·ı urk ı tik~"Hni t'Cndit, 
Türk emni) C'ıliru ihl:ıl çe nıai nl 

un yııgorısıln bure.d kaburg l • 

nnı f cd et.m te tek saniye le· 

reddut et:mryccek tnm 18 mil· 
YQn v rdırl 

lkanzuS'. 

1888 d fettlğl mc"!elero (H<'n· 
rkh) rnm·ceı rt JsmJ , tırlldJ. Henrlch 
40 ya.,ına amuıdnn ldü. N'uzllcr fcu 
rü tetkiklerini takdir tın diler. Ulr 
çok 1 ı)nıctll c erlerini 3 tılur. 

Amerikada Mecburi 
Askerlik ve Kuyumcular 

Şili'ye Dair Anıcrlkada, uux.ıburi k rll in 
Oenubl Amcrlkamn bu c\bnhurl· kabuJU YlttUnden kuyum ular bir linç 

) ti Pa Ink d<ınld l~erlndcdlr. • hafta lptnda tam m 850 ınll.}on ılo· 
hlll .12%5 kllonırtre oldu u lıald g latlık f Gapnuşlardır. rlık ku
nt ıı 1 u: ile COO kilometre arn!iın· YtınıculQnn d tmc.> in luı,> rın<'··· 
dadır. 1 ahal thly 1 '74~ bin lccburı n kerll~n lmbulll ile ku· 
kUometro murabbaıdır. lifu u 6 )uın ular tM' ındıı 11e ml na ebet mi 
nıll) on kat'! rdır. 

Aland Adaları 
nıııtık dcnl:dnd bulunıın hu ada· 

nın l Ukı;ck bir tmtcjlk nlmkll ' r
dır. Kınm muluıret 1 na ınd , 
rnın ıılnr \ a lrıglllzl r tarufınclıın 
t hklm c(llldl \C 1 ron t t't• bulu
nan Ru nto u •bloka aJtma alındı. 

'nr, dl) onıunuz. f Arz.odollnı: ıu, C\. 

\<'J bC'kltrların ı;ll h altına alınma ı .. 
1 nuıı 1..-nbul ndllmezdcn <ı\' el, • 

keı'llk \' ğınd bıılunnn bUtün scnç-
1 r nlşanl:uım3 ' '1 ~il o ba"lO.· 
ını lıır. 'l'nbli bundan en ~ok l ıİr • 
de eden ele J.-,ı,>,ım ul r olmu.. l"I· 

ldımın tır. 
Alnıanyıının, bu •inir harbine 

evv l iler kadar ınetleeden emiı 
olarak atılmadığı muh kk ktır. 
Faknt, AJma.ny: bugijn, akeri 
de n c bil , hiç olmazaa ıiy 5İ 
bir zaf r kazanmak ihtiyacında. 
dar. Zir , dcmokr ıi cephesi, 
biri cenubu ıarki Avrupadn, 
di~ ri ıimali tarki Afrikad ik; 
harp kaz nmııtır. Am rikad P 

Okyıınusyaya k d r da aiyaeı 
bir nüfuz eahaaı koplamııtır. 
Amuik nın demokrasilere yar· 
dım ryiha11 da bunünlerd ka· 
nwı tehlin girince d mokraai· 
nin s!fui zııf ri lam m ol cak
tır. 

Bun mukabil mihv r d bir 
,eyler ha:r.ırlam k z.aruretind • 
dir. Bunun için üç t bbUıte 
bulunduğunu görilyonız.: 

l - Balkanl rdft tııhpdatla, 
vcyll d cc tahtidllt hııbcrlc
ril Yunani anı taxyik v hal. 
ya ile bir aulha razı etm k, 

2 - H bctiatand ki •İvili ri 
kurt rmak bah esil muvakkat 
ve mevzii bir mütar kc y pm , 

3 - Uz k Şarktaki bazı ma
n vr larl Amerika uz rind ır 
sinir h rbi yapmak, &0nra ıu h 
ümidi öıtcrer ıinirleri yatıf• 

tırm k v umumi bir ulh imh • 
nını tecrüb etmek. 

Bunl rın iıçU d timdiki hal· 
d , ham e hkfun birer t •• 
ıcbbü halindedir ve, ıinir h r
bine ldırıt edilmeden, harp de. 
vıım etmektedir. 

Vahd t COLTEKIN 

laşe Müsteşarı 
Ank , 22 {T le!onln) - ta e 

mU8tct<arlı ın tayini takarrur eden 
Kayncri 'allsl Şefik, 'azlf aınc ba • 
l m k Uzcrc ynkınd Ank raya e· 
ı ektir. 

Yeni l<'şklllt.ın derhal faali~ t 
&eçmc 1 için Muh be, zat itleri Hı 
ıe~ıwm mUdl\rJUklcrlno, Tıcnrct ' 
kAl tinin nyni ~lcrd çalışan memur· 
Jarı 'ek !et n bu ' zlCel rl d ruhl 
etmlşl rdır. 

P trol ofısl ubc m\klü.rll.lğUn t • 
kUAUıındırmıı. mUdUr muavini rln· 
den Doktor N d l GUcer l > n cd 1· 
mlfUr. 

---o-
Kadın ve Çocuk işçilerin 

Fazla Mesaileri 
Ankııra, 22 {Tel fonla) Kadın 

,. 12 ~'llşındnn :yukarı kır: ' erktık 

işçi çocuklara m ucat sana;)ilnln 
g \ e gUndllı: post Jannda m mu 
m an ı gUı d ıı atı g memek 
üzere 3 saate !tadar fazla mesai yap· 
ınR.lanoa ınlliıaade oıunmufl\ır. Ccer 
postalarınd i lf mUdd ti k z at 
tccavUr. tmly ektir 

Emniy t Müdürü 
Ankaradan Geldi 

Mevceleri Keşfeden Kim ? 
Dranb"nın, larkonlnin tel iz teJ. 

grafı ırat ctrncl rlnc l ol çan cl\lc\0
• 

c ıı teri k fo4cn a h:n l ahu<ll olan 
, 0 J857 do llıunburgdıı doğ n Hen· 
ri<'h il rtz'dlr. 

n :> Uz.lij;ll, dl\ Un lıııl\l.) 1!!11, lllıh .••. 
1040 ı;em1fllndr, lıu usll on har

t 1 rda 350 mil.) on dolurlıl nıU<'m. 
hernt bnışl41r. Bizim ıı rnnıızla 
'120 mllJ on ı ını. .. 

atılan nıUem heri erin lıa1ınctu 1· 
tın, pl!ıtln \C pı.rlantalı nl n 31b:llk· 
lcrl gell.)or. 

nırk ç ı;1.ln V\el <'mnlyd 1 ı n 
hakkında nltlkadarloı l:ı t mıuı ctm k 
fçln Ankaray gitmı, olnn Emniyet 
MUdUrU Muzaff r Ak im dUn ıın 

balık! trcrlc Ankarad n şchrlmltt 
gelmlşttr. 
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OKUYUCU--------... 
MEKTUPLARI 

Defterdarhğm Mesai Saatleri 
lleletl Vekile kararile ysz saati 

tatb(k edilerek bütün resmi daire 
'c mücssesclerckı mesai saati ııa

balılc) in dOku~dnn 12 ~ c \'e öj.ih•
~ in hir buçııl, saat tatil ile ısaat 
~ kadar olmak lrL.cro t'CSblt e
dllnıiştl. 

Def'terdarhkça, ı:ubat lG den iti
baren, meı;al akşamları ~ buçu
ğa kadar temdit cdıtmbjtlr. Hal
buki blitlin reMni daire ,.c mües
e'iclcrdc cı.id 1 gfbi, aJ;:,am a:ıt 

t-,te tatil edlldlği 'e bu '&:ı.i)et 

daire 'C mlie;!!Cficler arasındaki 

\'llh<tct ve lnsk·amı ho7.duğu \ P 

hU!ıw;sa ynz sal\tlmll'n beklenilen 
lnldclcrl ihlal ettiği görlilınekt~

dir. Dl~rr ı·lhctten, ~ftcrdarlı

~ın im emrini Heyeti \'ekll.ı knra
rllc t.f'Jlf etmek miiıııklin ctrj:,rildlr. 
Bu husus h:ıkkında dikkat nazarı 
nı ooltw.deıim. 

Kıırllerinlz.ılen 

Ali A ip t~k:I n 

UIKAYE 
SON MEKTUP 
Yazan : Necıa MARAŞ 

Necdet başını kAğıtların Uzerlno 
biraz daha yakla:;tırdı. Alnında bl
rıkcıı ter taneleri gözlerini buğulan
dırmış, saçları dağınık ve perişan 
şakakl..ırına yayılmıştı. önünde aya.
~ı kırık bir rnns:ı. altında samanlan 
dökillmU eskı bir koltuk vardı. Tit
r k parmaklarla dcmlndenbcrl şişe
slni ı.slcndircn beş numara l.Rmbanın 
fıtilınl kı tı. Avuçlarıle başını birkaç 
kere sıktı Sonra tekrar kağıtların 
Uzerıne eğıl<'relt yazmağa. başladı, 

Son mektup, a.ı-tık son satırlarma 

gelmişti. Necdet bu ufak hudut kö
yüne tayın edılclıdenbcri tam bir se
ne yazları kışları, geceleri gilndlizlo
rık uzun bır sene oldu. Yarı aydm
lık bir son bahar gUnU onu lokomo
Ufm savurduğu kam hır duman yı
t\"mı arasında bırakmış, kendi de ne 
olduğunu anlaınad.ı.n sözden kaybet
mı ti, Nccd lo en ziyade tren yol
culuklan dokunurdu. Öyle ya. nh
tnndan ağır a~11· ayrılan vapurun 
gtivcrtesmd<'!l insan hiç olmazsa da
h:ı. alışarak sevdiklerinden uzaklaşır. 
Bu, ayrılık acılarını biraz daha tem
dıl ederse de trenin ctrnflL vakit bı
rakmadan bır anda kapıp gotUrmc
ıılnden daha insaflıdır. Necdet andan 
ıı}rıldığı sahnenin en mukaddC'S ha
tırasını Semranm gôzlerinden yanak
larına doğru kayan bir yaş şeridın
dC' huluyor, ve yalnız onunl:ı. teselli 
buluyordu. Necdet başını tcll:rar avuç 
tarının arnsın:ı alarak uzun uzun 
ııılı:tı. Son olarak göndermeğe karar 
\'erdıQi satırlara m n;ısız nazarlar
ı ı baktı. Bu slıkütıı kendi de h.ıyret 

<'d yordu. Neden Semra onu iki satır 
yazı il<' aramamıştı. Neden ona ettl
ğı vaatleri unutmuştu. Onu bir sabah 
Ercnköyünd<'ld köşkün balkonundan 
yandald bahçede görmüştü. O ka
dar gl\zcl ve neşeli idi ki, e(;er yal
nız hu gortişk kalsaydı saadctinı 

gözlcrınc çekltğl bir zJyafetle tadıı.
C9.k, ve hiç bır zaman kalbine işle

nıiyecek olan bu gtizel hayali şüph<'-
ız zamanla ımutacaktı. Fakat Uç 
ene hemen hemen her gtin gibi bir

hırlerıııı gordUler ve sevıştilcr. Son
ra N(!('det bu hilcra, kasabaya gel
dı Semra ı e onu unuttu. O son ay

tık kırlc yıldan beri orada imiş 
bl alışmıştı. Annesi ve kardeşile ko
nuşurken bütün zeklls.tnı kullandığı 

halde bri ttlrJU Scmraya ait tek bir 
şey öğrenememişti. Bildiği. hakikat
lerin tekrarı nekcıhat devrine giren 
yarasını ııasıl kanatacığuu bildiği 

baldo yine öğrenmek, uğrunda bü
tün haya.tını verdiği insanın hjç ol
mazsa mesut olduğUnu işibnek isti
yordu .. Yine bir sabah kız kardc.şile
ha.hçedc dolaşıyordu .• G<ınç kız onla
rın evine de>ğru başını çevirdi. Son-
ra birden bire. 

1 

- Ağabey dedi. Hiç Semra.~ sor
muyorsun ? Necdet: sarsıldı. 

- Nesini soracağını dtye söylen
di. 

Nesini mi soracaksın? Onun 
scnın yllzUnden öldUğtlnU bilmiyor
muyum sanki. Genç adam hızla kar
deşine dôncrc1t b!iğırdı. 

- ÖldU mu. ltim öldü! 
- Semra abla öldü ya! 
- Ne zıım:ın, ne zanıan? 
Genç kız usulca NecdeUn ellerini 

tuttu. 
- Sus ağabey dedi. Sana hepsi

ni anlatacağım. Semra abla sen git
tiğin sıralarda bir otomobil kazası 
geçirmiş, ve a~ğJ ezılmlştı. Sonra 
hastahanelerde yattı, doktorlar bak
tı. En sonunda ayağının kangren 
olduğunu ve kesilmek lazım geldi
ğini lşittık. Fakat o dalma beni ya
nına çağırır <.Hale derdi. Ben aya
ğımı ölsrm kestirmem çilnkU ona 
kesik bacakla görilnm<'k istemem> 
o kim? Dıye sorardım. cSen bil
mezsin daha kUçllksUn der gUJerdi. 
Sonra bir gtin kapılarında bir oto
mobil durdu. Semra ablayı sedye ile 
göturilp blndırdıler. Koşnralt yanına 
gittim. Saçlarımı optli. Dudakları 

titriyordu. cAı·lık bacağrmı kestire
ceğim> dedi. Ynpnıa Semra. abla onu 
unuttun mu diye ağlaıııağa başla

dım. <Hayır dedi. Ondan mektup al
dım beklememe !Uzum kalmadı> 

A vucundn tıır kağıt parçası duru
yordu. Bana uzattı. Otomobil hare
ket etti. Kı'lğıdı açtım. 'üzerinde ko
caman bir son mek.tup yazısı vardı. 
Htı.lc hıçkırarak ağlamıığa başla-

ı ılık günü nasıl bUyük bir maharet- dı. 
le gozl rlnden yaş sctımıiş. nllSil se- - 7..:ı.vallı Semra abla dedi. Tekrar 

lcrce onu yalancı bir sevgi ile bü- evine' dönemedi. Vakit geçtiğinden 
\ ük bir aktör gibi oyalamışsa. Kcn- kangren vücudUne yayılmış, onu 
dıne ba!{ka blr partoner bulmakta da ayağını keserek dahi kurtarmağa. im 
muhakkak ki sıkıntı çekmemişti.. kfın kalmamıştı ... 
, •ccdet dort sayfalık k~ıd:ı. ıstırap Genç kız sözlerini bitirince yanı
rcken kalbinin tclm'nll sıtcmlerini başından gelen acı bir kahkaha ile 
döktü. Ktmsesiz, tescllisiz geçen giln döndU. Necdet yere oturmuş katıla 
!erinin kini ile satırları doldurdu. katıla gUIUyor, parmağını ona doğ
Son mektubu son dakikalarını yaşı- ru uzatarak mütemadiyen: 
van bir ıdam mahkumu gibi son bir - Son mektup, son mektup diye 
g-ayreUe kapadı '\: l' neferine vererl!k söyleniyordu. Bu hali emrazı akliye 
po taya yolladı... hastahanesinin otomobiline girince

* Aradan on sene geçıniştı. Eren-
koy asfaltında kayarak giden büyük 
l ır otomobil geniş caddeyi a.rkasın
ch bırakarak sokağa saptı. Ve ye7ll 
parmaklıklı beyaz bir köşkün önUn
de durdu. Seneler bural:ırı ne kachr 
liı>ğf.tıtlrmlştl . Necdet yaprakların 

tozlu yollarda sUrUklcndiği bulanık 

t ıı· son bahar gtinU bıraktığı bu yer
leı ı on srnc sonra tekrar karşıl:ıı:ın· 
rn ndotA tanıynmadı. İki tarafı a
kasya ve ıhlamur a.ğnçlarile çevrili 

&sfalt yol, muntazam ve şık bahçe
li köşkler, her şey her şey ba.,ka idi. 
HattA ıkl sencdır tamir edilen be
yaza boyanan kendı evleri yeşil par
mııklıklı geniş bahçeleri bile değişik
liğe uymuştu. On senenin izleri ken
d lız rinde de gorüıtliyordu. O şimdi 
on sene evelkl içi lımtt dolu şen mtllı\ 
zım değil, saçları ağarmış ruhu ihti
yarlanuş ağır başlı bir binbaşı idL 
Bütün lrad ınc rağmen başını yan
dakı köşke ~e\•h·mektcn alıkoyama

dı. Orası da değışmıştl l<'akat diğer 
evler gibi beyaza boyanmamış, üze
rinde çuUak beliren kaplamalan yı
kılmağa ylız tubnuş, on sene evvel 
sarı bır kanaryanın yuvası olan bah
çe harabeye dönm\lştü ... 

Necdetln yıllar sonra eı.ine avdc
tı etrafta ailesinde buyilk bir bay
ram sc\•lncı yaı·attı. Oğlunun hn.sre
tıle her giln biraz daha çöken ihtiyar 
annesı otomobllı kapıda gôrünce 
düştü bayıldı. Ve llk klll'fiıla.şma an
lan kolonya ve limon kokulan ara
ıında tel!şla s-ectı.. Genç adam ar-

ye kadar sUrdil. Sonra ağzına büyilk 
bir kilit vurulmuş gibi sustu. Yaşa
dığı mUddetçe tek bir keHme konuş
madı. 

~ecla ;MARAŞ 

Darüşşafakanın Kız 

Kısmı için 80 Bin 
Liralık Tahsisat 

İstanbul bcledıycsi ve Eı:kaf ida
resi Da.rUşşafakıı mektebinin ya
nında. ve <.'ivarındn bulunan sekiz 
medrese, cami ve türbe yerini mek
tep idaresine tebel'ru etmiştir. Bu a
rada Sivaııl camii ile tekkenin mezar 
lığı da vardır. Tekke ve cami yık
tmlarak şhndiden mektebin bahçe
sine llıi.ve edilmiştir. Şımdi arsa ha
linde bulunan Zekeriya Efendi, İz

zet Efendi, Dcbbağzade, Valde med
reseleri de bu mektebe teberru edil
miştir. 

Burada kızlara mahsus bir DarUş 
şa.taka yapılması esas itıbarilc ka
bul edilmiş ve 80 bin liralık ta bir 
tahsısat ayrılmıştır. 

6 Sene Evvelki Cinayetin 
Muhakemai 

6 sene evvel sevdiği ve kıskandığı 
kadını öldürerek Kasımpa.şadaki evi
nin bahçesine gomen ve sonra da 
kendisi olen Zckı llc kardeşi ve eniş
tesi hakkında t.a.hkikata mUddei u
nıumilık devam etmektedir. DUn de 
ıs şahit çağrılmış ve ifadelerine mü 
racaat edilmiştir. 

Bu rebimde işaretle gÖfôtcrllen zat, bir muharrir &:acafından kendisine atletizm işlerinde ~halet 

tstanbul bölgesi Atletizm Ajanıdır. Onu Balkan oyunlarında '\o"Ui fiJ batjlnda göröyenız. .• 

Mükellefiyet İşlerinin Yolunda 
Gitmediğini Bölgedekiler de 

Nihayet Anladılar 
ieşkilô.tta Çalışan Bir Muharrir Arkadaş 
İstanbul Bölgesinin Atletizm Ajanını 

Cehaletle İtham Ediyor 
Bundan evvel yazdığım bir ya

zıda mUkellefiyct işlerinin orga
nizasyon bozukluğu ylizündcn iyi 
gltmedıği ve bu şekille randıman 

vermesinin lmkAnsızlığını tebarUz 
ettirdikten sonra, kurtulma yolunıı. 
girmesi içln de çnre olarak halk
evlerlnc bağlanmıısının d<>ğnı ola
cağını ileri sUrmUşt.Um. 

Bu yaztmızın gerek İstanbul hol
gcsi tc.şkilfı.tı !rinde ve gerekse ku
zalo.rd::ıkl ld:ıre tı.mlrlcrl üzerinde 
büyUk bıı· teSlr :yaptığını bazı ha
rekeUerd<'n anlıyoruz. 

risinin, spor muharriri bulunduğu 

bir sabah gazetesinde gözUmU.ze i
l işen bir yazısından öğr<'niyoruz. 

İşi inceledik, hakikaten hcsap
hır yapılamamış ve meseli! bu mu
harrir arkadaşın dediği gibi imiş .. 

Fakat bizi düşündüren nok.t.a şu
dur: 

İstanbul bölgesinde Bayan Jale 
Taylan, Bayan .Mübeccel, Füruzan 
Tekli, Tevfik Böket ve Zeki özı
.şıktan mUrekken bir aUPtjzm tek
nik müşavere heyeti vardır. Böyle 
bir heyetin teknik noktaları en ziya 
de bilen bir merci olması !Azım 

gelir ve bu böyle olduktan sonra 
Atletizm ajanı heyetten sormak 
lUzumunu da ımı hissctmemı,ur? 

Heyetin içtima. Plmcdlği de bir 

İkinci müsabaka. da birinci sınıf 
hakemlerimizden Şazi Tezcnnın i
daresi altında Boğazici ? Da.rüşşa
faka arasında oynıı.nmı' Uk devresi 
O - O bcrabel'e bitmiştir. 

İkinci devrenin yirmi beşind da
kikasında Boğaziçinden Gazanfer, 
bır korneri gole çevirerek yegflne 
sayıyı kaydetmiş ve maç ta l - O 
Boğaziçinin galibiyeti ile neticelen
miştir. 

Son maçı da Galatasaray· ~ar
riye yapmış ilk de\Te 2 - 1 Gala
tasaray lehine bitmiş, klnci devre
nin beşinci dakikasında yaptıkları 

golle Hayriycliler beraberliği temin 

etmişler, maç ta bu netice ile sona 

ermiştir. 

Bölge direktörlliğU de nihayet bu 
işin yürUmedlğtnl anlamış olacak 
kı, hafta içinde kll\p murnhhasın
rrnı bölge merltez!nc davetle, ntli
kellcfıyet işlerınc H1zın1 gelen e
hemnılyctın verilmedlğtndcn şlkı\

yet edere), kliipler<' bıı yolda çalış· 
ma tııvsiyesınde bulunmuş ve va
zlfclerınden bahsetmiştir. 

Diğer taraftan 'üskUdar kay
makamı 1stanhul bölgesi direkt.ör
lilğtlnc gönderdiği bır yazıda Ana
dolu klUbUnUn mUkclleflerle uğ'raş
madığını yapılan müteaddit mürıı
caatlerin hiçbir Itt'tice vermediğini 
hattfı arandığı z:ı.man k!Uptc kim
senin dahi bulunmadığını blldıre

rek. mükell<'fierin çalıştırılamadığı
nı acı bir şekilde llA ve etmiştir. 

fikir olarak orta.ya atılamaz. ÇUn- ı--.. --.-.-;.:::~------------
kü l stunbul bölgesi direktörü bu ~ 
heyeti en ziyade lçtımaa davet et- 1 · 
mekte, hattA kendisi bile her top-
lantısında bıılunmaktadır. 

o halde ne için bugtine kadar Bl!GUNKU PROGRAM 

GörUIUyor ki, istenildiği kadar 
bu işin yilrüdUğü iddia edilsin, gti
neş balçıkla sıvanmaz, mızrak çu
vala sığmaz derler. Vaziyet gün 
gibi Aşikardır. 

milsabakanın neticesi llln edtlme-
mıştir. 

Bir noktaya daha. işaret edelim: 
Bız vazifemiz icabı olarak yan· 

lış gördilğtlmlli: taraflan tenkil el· 
tık. TahammUI edemediler ve ten-

kit ''azifcrnl.zden bizi mcnedecek
lerinl zanneclerek gnrlp olduğu ka
dar gülilnç bir kararla cezalandır
mak yoluna da gittiler. 

9 Program, !l,03 Ajans haberleri, 
9,18 Marşlar ve hafif parçalar (Pl.) 
9,45-10 E\' kadını - Yemek listesi. 

12,30 Program, 12,33 GilndUz faslı 
12,50 Ajans haberleri, 13,05 GUndUz 
faslı programının devamı 13.25-14,30 
Radyo salon orkestrası. 

18 Program, 18,03 Radyo caz or

kestrası, 18,50 Ak'l&ffi fulı 19,30 A
jans haberleri, 19,45 Eski piyasa ve 
mesire şarkılan ve oyun havalan, 
20,15 Müzik Hot MU8i.e. CPI.) 20,30 

Bu işin yürümediğini vo yUrU
mcstne do imkfin ohruı..dığını açık 

bir şekilde görüyoruz. 
Bu iş yürüyor ve yllrtiyccck id· 

diasında bulunanlar yalnız İstan
bul bölgesi idare tlmirleridir. Fakat 
dışanya sızmıyacağını sandıkları 

ve ber nasılsa blztm haber aldı· 

ğımız bu hareketler öyle zannedi
yoruz ki, bizim ne kadar haklı ol
duğumuzu açık bir şekilde göster
mektedir. 

Bugün teşkllAtta vazifedıı.r, hat
tA tekn'ik müşavere heyeti azasın
dan hlrisl yanlış gördüğü bir işi Fin musikisi: (PL) 20,45 Solo ve dUo 
kendi gazetesinde çok haklı olarak şarkılar 21,15 Konuı,ma 21,30 Se6 ve 
tenkit ederken, Bölge Atletlmz a- tel birliği korosu, 22,15 Sving. 

* Pentatlon birinciliği bıından blr 
ay evvel yapıldı. Her müsabaka
nın neticesi daha o gün ll~n edil· 
mek lAznn gelirken 1stanbul böl· 
gesl ajanlığı neticeyi bir ay geçti
ği halde ilAn etmemiştir. Meğer at'· 
ıetızm ajanı Pentatlon hesaplannı 
bllmlyor ve 1stıınbulda bulunmıyan 
monitör Nailinin gelmesini bekli· 
yormuş. 

Ajanın bu hesapları bilmediğini 
Mlen İstanbul bölgesi atletizm tek 
nlk ımUşavere heyeti azasından bi-

janının da teknik işlerde cehaletle 
itham ediyor. 

Bu çok yerinde tenkidile vazife
sini yapan bu arkadaşı tebrik eder
ken, İstanbul bölgesi direktörlU
ğilniln bu tenkit karşısında ne gibi 
bir hareket yapacağını da büyük 
bir merakla beklemektoyiz. 

Kemal ONAN [CON] 

Liseler Arasında 
Futbol Maçları 
Liseler arasındaki futbol şampi

yonasına dün öğleden sonra. Şeref 
stadında devam edilmiştir. GilnUn 
ilk karşılaşması Kabataş - Vefa 
arasında obnu.ş, ilk devre O • O be
raberlikle neticelenmiştir. İkinci 
devl'ede de her iki takım birer gol 
kaydetmiş, bu suretle maç l · l 
berabere neticelenmiştir. 

Bu Hafta SARAY Sinemasında 
DU:\IA'ııııı «LADAM O KA~lELYA» eserinden iktibas ,.c sıınatkür 

VERDl tarafından operaya tatbik edilen 

LA TRAViATA 
Nefis ve zengin filmde: SC:ALA de 1\IİLA~O'du.ıı 

M A R 1 A C E B O TA R 1 ve C L O O 1 O G R O L L O 
Romanın Opera Ruayal orkestrası ve teganni heyetlerinin iştirakilc 

rulınevnz parçalar teganni etmektedirler. 
iLAVE'H:N: FOKS JU&~AL son dünya lıarp havadıslcri. 

Bugün saat 11 de tcnzilAUı matine. 

TAKSIM 
Sineması 

Bugün 
Şaı•k filmeHiğinln son ve yeni 
muvaffak:ıyetlnl teşkil eden ve 
ım!mlekctimizde ilk deta görülen 

EMİNE RIZIK ile 
SÜLEYMAN NECiB 

tarafmdan oynanan 

Türkçe Sözlü • 
Şarkılı Sözlü 

DOKTOR'un 
AŞKI 

Çok t'akdir kazanmakta. ve 
emsali C'Jbi rağbet görmektedir. 

Mevzuu, oynanması ve mu
sikisi itibarile mükemmel olan 
bu filmi .scyircilerhnizc tavsiye 

ederiz. 

Bugün matineler 11 de ba..'lar 

Taşova Tütün 
Piyasası Açıldı 

Üç Buçuk Milyon Kiloya Yakın 
Yüksek Kalitede Tütün Var 

r~'' 
r Erbaa (Hu&USi) - Evvelce 1 Taşova. (E.ıba.a, Nibar, c:IJOl'ıı 
,ubatta açılacağını bildird~im tütün!ler:i kıt'a, nefaset. ra~ M,Jı 
T ~va tütün piy~ı bazı zaruri bakunlannıdan fe..,'!kaJad.eclil~etl' 
sdbe,p'l.er dolayxı.tk gecik.m~ir. sul &ağlam, b.aetalııbtz YC 

Şubat içinde Enbaacla a.mha.ra oi.a.Tak idrak edilmiştir. ~· 
müstahsil ıtarafınıdan getirilen Demet işleri yakında rd6c 
mahwlün, İnhİBarlar henüz mu- tir. Denk Bııa}jyeıai.ne ~~,rıt 
bayaa emri almadığından, diğer devam eclilmdctedir. f ıya yıD 
a.hcılar da ımerkez.lerinden bu 1 normal şaıtlaT altında ce~ 
yolda mubayaa emri ahnadıkla· edeceği ümidi ku:vvetli<Iİr· ~ 
nndan satışa ba..,.Uanamam~. T ~va mıntakası bafİ~ pt' 
Öyle ümit ediliyor ki satışlan an- geceli, gündüzlü çalışarak ~ı .
cnk şubat sonlarına d.oğru başla- fis tiitiinieri bir kuyumcu. g .,,,ır 
nacaktır. tiyeu::k, ietik!balinden enl~ 

Mınla.kaı köylerinde ı..et~dk~er- yeıttc. alıcılarını ~lemek.t f
de bulunan eksperler merıkezldrL Ekıik Ekmek Çak.aran Bir 
ne a.vdet etm~erdir. E.lcsperler Kapabldı ~ 
kÖylerde tütünlerin demet ve Kartal (Vatan) - K ~ 
denık ameliyd.e.rin.de ileri ve fen- Ankara ca.ddeeindc Mdıın~ 
ni usullere dair mli.s:teh i1e etraflı şidin idaresindeki fırın ~ 
izahlarda bulunmu~lardır. eke.Ik ç.ıkatııruŞ olduğu~n ; 

Şimdiden T Cl.:,"ôO\'a merkezinde tal Belediyesinoe dunelier. 10~ 
(Erbaa) Austr.o • Tıiiıık, Fele- dere edilmiş~ cezalanıdır~lıi' 
menk - Türk tütün §irketlıcrile * Ka:rtal kazası ~ıu-~ 
Mithat Nctmli müessesesi -:muba· ro kBtibi Sinanm KartaJdao dl 
yaata hazırlanmış bui!unu~dar. maın haaci>ile yerine Doğan~ 

Üç buç.uk milyon lciluya varan edilmiş ve vazifesine bati~ 

'rrakfa Blberıe~ 
•DLllACA Edirne (Vatan) - Bir~ 

beri şehrlmizıde bulunan ~ 
mızdan Omnan ŞM!nhaŞ ~ _ _.
Balkan bugihı EdirneQen ~ 
du. .~ 

Mebusla.rmuz ~ ..... · 
duldan müddet içinde halkl& ~ 
dan temas etmışler ~e ~ ~ 
lcri dinlemişlerdir. lıl~ ~ 
vasa., Stlloğlu, Uzunköprü '7e '
kazalarını da .ziyaret etmifleı' , 
diklerl dileklerin yapılm.aSı JGI' 

' 

Soldan Sağa: l - Tayyarecilik ce
miyeti 2 - Viranelik 3 - Ülfet et 
- Tarihte meşhur bir göl • Ayı 4 -
Eski bir menfa - Yarım 5 - Doy
mamış - Gözü görmeyen - Mart -
İçeri glrlnee dışan çıkan 6 - Arı

nın yaptığı madde - Su 7 - Açıktan 

- İskambilin beyi 8 - Yerden biten 
şeyler - Avuç 9 - Kalenin kulesi -
Yoğurt ile yapılan bir içki 10 -
Nota. - Kandnmak - İşaret edatı 
11 - Çatık yUz • Sonuna (İ) UAve 
edince bir adet • Bir şark vllAyetl 

Yukarıdan Aşatıya: l - ıfürek 
sıkıntısı - İle 2 - Koy • Erkek ismi 
3 - Musallat· Desti 4 - Blr nevi 
kürk - Bir meyve 5 - Su - Nöbet 
bekliyen 6 - Sa.ı;sız - Güzel - rabıt 

edatı 7 - Kısa. değil • modem • · 
harp silAlu 8 - Rutubetli - Nida 
9 - Şiş • Teli~ 10 - Dizi • ÖmrUn 
uzun olsun. 11 - Eski zamanlarda 
askere verilen maaş - Senenin birin
ci ve sonuncu aylannın ismi. 

Soldan Sağa: l - Tepedelen 2 -
Sömür - Hara. 3 - Amarillis 4 -
İbre - lnlş 5 - Ree • Ray - Zer 6 -
Vade - Hu 7 - Nizamettin 8 - Tam 
- Oba 9 - Maraz - Aza.ml 10 -
Adana - Rey 11 - Zam • Naime 
Yukarıdan Aşatıya: 1 - Sair • 

Namaz 2 - Tömbeki • Ada 3 - E
mare - Ram 4 - Püre - Vatan 5 -
Eri - Ramazan 6 - Adem 7 - Eh
Hyct - Ari 8 - Lain • Toz 9 - Er
siz - İbare 10 - Na • Şehname 11 -
Ru ·İyi 

j 'ORUNUZ 

alnıqıl.a.rdır. ,,. 

Merkez Kızllay .kmıunun~ 
kongresine iştirak eden ın .; 
mızclan Osman Şahlnba.f ~~ 
lcanlığına seçilm1şt1r. Edirne ttl-_,J 

de pek fazla sevilen aziz m~ 
Osman Şahinbaş kongrenin bitr' 
da: 'İ 

(Edim.enin, Türk i.HkesinÜ' 1. 
sınınnda milli birliğin örnek bit' -j 
ri olduğunu, Milli Şefin e.mrlJlcl' ,I. 
zaman olduğu gibi, bug{in de ~ 
ve tetikte bulunduğunu ~ 
bahtJyanm) demiştir. * Edime (Vatan) - Viliytij 
muml Meclisi bugün saat H ete 
mıştır. Meclisi Vali Ferit NOflltl 
nutukla açmış ve bunu reis ,.~ 
ktıtlplcrln ve encümenlerin s/!f;IJ~~ 
kip etmiştir. Burulan sonra '~ 
1940 yılı mesaı ve hesabı kat1 
lan okunmuştur. 

Kızılay Kongresi Y a'PJ' 
ET.baa Kmlay kurumu C. l'l-..J 

sa'l.onlarmıda senelik ko~ı 
yapmıştır. Faaliyetle dolu~ 
nenin hesaıbını 'kongrenin . 'ıf 
lerine t1W1an Kızılay heyetı.., 
met.Ji çal~malarından dolaY~ 
gre reisince takdir edilm~ ~ 
hesap raporları ve biitçe · ~ 
rak umumun tasvibinden ~ f 
ten sonra intihabata geç.ilın(!', 
pı\lan seçimde: Eczacı ~ 
Varol, Dr. Mmcıt Baray, D~~ 
let Çoruk, oeza ıhakimj .. it. 
Güyenf, lnhiearlar müdiitiJ . (1 
Güngören, tüccardan Me!k:1'~ 
korkut. ekıspcr Na.2mi Mil1 ~ 
belediye muhuihi Basri A· 
idare heyetine seçilımifler~ 

~--.... SÖYLİYELiAI r 
lnhisarlaran Bir lngilizce Yazısındaki 

Hatalar 
pus)ayı okuyablldJm, fakat ~ 
ıunı ıuılıyamadım. Baflı ~..; 

1 
aunduğum bu yazıyı m(}sallD"""' 

B. .NaneyJ;)-en ımzastıe: 
Bazı gazetelerde arada bir karl 

mU.,kiiUerlnl halle , yeltenen ve 
muhtelif baljlıklar lllhnda lnttı,ar 
eden siltonıar prönüyor, ve bir 
müıMet eonra (arhk halleıdllecek 
müı}kill kalmadığlndan mı f) er
tadan kaybobıveri,yor. Buna dcl-

dea mlit.eessınm, s-finkü pndJ -
nim bir ""'1kiiliim ~tı. 
ı,m l$ıiBdea çdDn8k ~ eriıJo

bUdJğlm mahdut ~arel~.re ibq vur
dwn. bir neUce ala.madmı. Gaze. 
teniz, dilnyaıım en çapf'&'1k mese
lelerine dair hükümlerini her gün 
bize !Okuttuğuna nazaran, elbette 
beni aydınlatabilir ıd.lyc si'L.e mü
racaata karar ,·erdim. 

Ben :kendi kendime İngilizce öğ
renlyonun. Çok ı!idwıtı çektim 
a.Dlllla, arbk Times gazeUı6lnl 

Jflgat ~ardmu lle ulıyabllecek 

kadar bir tttakkl dde ettiğim için 
kendi keındkni tebrik ediyor, caz. 
mhı ellnOOn bir l'ft'Y kurtulmaz» 
di~·e Ö\'Ünüyordmn. G~en gün bü
yük bir frukutu hayale uğradım: 
Aldığım bir 5lgara paketinin için
den Çlkan matbu bir tngllhce 

le birlikte okuyalon. ti 
cWe Guarıuıted that tb«ı "' 

blend of tbese OfprettAıs .re ol"". 
de of the choloest Turldah 'f-;;/ 
oos farnous for their anıcıı., 

and nü.idea. ,, 
Turldsh Statc Monopolld 

bul • Tarkey» ~ 

Ben jml yanılıyorwn, y~ J 
yazıda hatalaı- ,.ar mı'l ~, 
yor kl bu pake4 lngUtere ~ 
mer.ikada satılmak üzere ~I 
mış, ~nra her ıneıdemıe bu~~ 
tılmn}tlr. Eğer lnglltere ,e ··,,J# 
rJtaya gidecebe bu kadar ,....., 
Jı Ja.ı.ı tyl bir reklam olur ,,,. f. 

Cevap - Hakkınız vıır. S" 1 
zıda bir kısmı lisan hatasıfl~ 
kısmı da tertip ha.tasına 1 
yanlışlar vardır. Reklim dı)'C' -
ecnebi memlekete gidecek. ~el 
satır bir yazının bu kadat 11;1, 
sm"Ctte tercüme edilip baPJl~ 
doğru bir şey değildir. MeıııJ"'°"f 
hesabına fena rekldm yeril1' 
çer. 

' 
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V'ATAN 

·r ~;;;k-. Mah~ul!.eri O~is~ 
Nizamnamesi Mer ıyeteGırdı_ Balkanlar~~~~~~~e! Hava 

H'arbi 
Afri 
Har 

j Bir~aç Satırla 1 

.. .._" ek un fa!>· desine :göre rakip müesscsclerae ~ manlannı niyot1eri, ıheycti 
r~ ~V ra, 22 (Telefonla) - !ı. düğü yeıl}e.ndc ekın . ibuvc fıusınııta maddi menfaat rabttnforı bulu: umumiyesi idbarile, nr.ttk üphc· 

Mühım Haber er 
-ret dkH T __ !!_ '- '-ede ve 1 v"""a tical!cı:hane §Cr.i'klcrı 'h rak h uretindc hazırlanan 09 ~aran .Kaı>:• 1c d nan ar ~.r • nd ye ma al lbırak:mnyacak derecede $ *Londrn, 22 _ Church ıı, dUn r 
.. 

1
• •vı_ahsulieri Of;_; nız" a_,.me· ....... 0 alıp !...lıeıt:Ine.k hak ınıı a ve yakın a1mıba4ar ııy.nı zamn rı a,"ikardır. Maa::mn"ih bütün dola- İcifyadaki Meydan• 

.. ll'lcr,.,,. t ..... .. ... - 9G'• lJl" idare rne-"ıs" i reis ve nznlık~nrında L ı 1 k Ce İ C b talrn.tlndc knrn ve d rlz ımvvcUt' 
N· -.. :cı e ~r. maJik. ollacak'tır. c;ı şan ~ayiaıan h~p doğru o ara. ' H nup a u a Şefleri oldutu h ide et'nup lller 

hı ~arnnameye göre Ofis Ve- . enin diğe11 bir macl· bulunamıyacai..,fardır. kabul etmek muvafık değHdir. ara ücum Nehrı· ôeçı"ldı' deki 1 Uhk mi rı te!U ctmı tır. 
ClQ\ ınuvafakatilc lüzum gör- Nizamnaw- Meseli\ Alman kıtalannın Tunayı Kahire, 22 (A.A.) - ôrl şark O Yt'lllnı;ton, 22 Yeni z ı n 

=-r ı• Al il ş ker şı·rketı•, Amerı·ka !id~9~nidş;~.ldAu'nk~~rkı ~auyraiaslıanrıı b~a~ueİ Jns-ıllz kuvveUcrl umumi karars- hı Nairobi, 22 (A.A.) - RC:Jmi nın yeni unıumı \:ıtll 1 h \'ti b I} r 

a 1 Ed
•ı e ... .. ..- :: v tnrnfındnn dün nkşam ncşrcdılcn tcb teMığ: r !!llll Slr C)Tll Ncvall buraya m s ye 1 en pu u - 1 (Başı 1 incide) - ~~ek. icBap L...cder iki, bhir l~lüddh et· liğ: Ku.., vet)j keşif tncırru:ı:ları neti· vnsaıııt: ctml tir. 

hk- ı.c:JlQerı u.~aristana u u te· 20 '21 şubat gecesi lngıllz bomb r- cea' d C :bA Af "- I * Londrn, 22 Balen lngıltero 
Hazineye 300 Bın" Lira öden1eğe 1\1a uın d20 şGucbnaet~ka·~atyığıb!~.1~ntıo~:~~: keti başl mı_§ ibu'unuyor ve katın dınıan tayyareleri Slcilyada Catanc Cubn d enu ' 1 ~uı;a ıta arı de zirnnt 1 ler fıe o k d r chemm 

hk a • 06'"" il" bir atide da'ha !kuvvetli bir hare· ve Coml ta"ryarc meydanlarına JıU· a ff e.re$ını ağır 1 arilc bırlıkte yet \'*rllmck•,.,. ~ •·ı z•· t "'' 
d sonra mn c- p "fik t k ., muva ak;._•ctıe rrann-ııttlerdır. Bu " "'-"'. n. uU nazı 

li vukuf tetkikatın an ve firketl ral Mar9hall ası ı mın 11 a;ı~- ketin de vukuu muhtemeldir. Bu- cum ederek büyük hasar vukuuna h k t" ·.r 
1
• 0 "T··

1
• -s Hudson her yaş gnıpundiln topr 

1' liaııne, ıtastfyc cdJlen AJpullu şe· 
r Şlrkeu nleyhine 800 bin Jlrıılık 

bir 

hazineyi haklı bulmtlf "'" daki kara ve hava ikuvvetlerının nun bıı,şlıca alametleri Bulgar de. scb blyct vermi"lerdlr. Her iki tn'-'· .nre e ın J!elice3ı 0 arak ta n<:h· lı;ln clzenı olnn mUhlm miktarda , 
me. esı 300 bln lira uue· _.__ ı t ı· anln.t Y ~ rın. munsa·oındıı dü ....... n içın bü-
devlet ııazln ne dil, dema ar.ttınıması P anını • miryo'i aranda seyrüsc.f e.rin cezri yare meydanı tızcrlne de blr çok k '- h ..... tanda.~ıın hlımıct ıılırrnıasına dair y 

l •lacaıt davaBı açmıştı. Davayı as
'1e n. 

hkQm etmiştir. Karar. .- b' _..ı "--d d 1 · l yUk ek y:u ene~nmıyeti aız bir mevki o. 
mıye ma katları ııuzurunda tef· mıırU'· t 1 ö ır tar~a tan it e t mış oması, s inffilk kudretli bomb lıırla l n Jmbo .dU..'qT)u ür. nl bir plı\n tckl r ctnılştır. 
iki tarafın avu Herald Trlbuna gazc ne g re, Tuna üzerındc bir rn-k nokltnlardıı. yangın bombnlnrı atılmı"tır. Çıknn B * Montevıd~ 22 9100 t ı 1 

ık rdusu bn,.kunıandanlıın T"'' .,, urnd A-uıl;...,_~t ı nı ' tardn top ""• on Ur 
hım edllmı..tır. Amer ·a 0 _, ö• ko""pru·· ku~a ha .. •rlı'k\ 0 nnın yn· Y 1 rd "0 kll t "'" . .,._ " l 

'i' . .... ... .. angın n :ın v ome re mesafeden ve harp mııl .. em ... ·ı ıg· tinam cdtl· nglllz N ven&tlc kruvazörtı 24 sa 
Pasifik üslerine ve bilhassa. Havai pılma''"''a ibulurımnsıdır. K*'"a, " ili bil k f 1 h d .. ~o 

odne! ticaret maJıkemCSI tetkik 
C(tl;yordu, Epeyce uzun sUren bir eh· 

.,.,. ~ gur e en esı s va uman BU· ıı.tllk bir zl tt b ı ı ti Fili ı d ınrııın en son sistem " mistu. Blr liva kurmnyile bir ı. .> are e u ıınmn t 7"- r 
\'e P n n 

3 
Bum ar toprakılamıda askeri ehem tunları yUkselmiştlr. Bu sütunların bay ve bı"r r.n.k Avrupnlı \'c ) erlı bugUn Montcvıdeoya gol mı Ur. Kı u 

bomba tayyareleri göndermek fikrin· miu-»ı" ha:.. n-•1-•alarda bı"r ....... k hang LI lnr el d dn....... """ .. -" "'"'"'' ..... ,._, ,..- vann a yanan ...,. ... an 1 I vıı.,..,r buradan yiyecek nlncakUr. 
dedir. J _,, ~- _ B l t 1 tn Y n ı• ir alınmı tır. ev ere a ıı;:,onulmu tur. u ev er ayycırelt'r nden çıktııtı znnnedllmck· Londra 22 Bi k 1 p 

b 19 ııubntta cenubi Habe :...nn· • - r 88 er or Bir Filo Hollanda Hindistanım zaımanı gdince. Alman subayları. tedlr. Bund n başka bombnrdrmnn d M d ~ tekiz h yeti hAlcn lngıllz mUdaf n 

Son Karardan Memnun 
üstahsil b" ·umetin bu ka. 

M·~ara, 22 (Telefonla} - lunıın m nun k&lmış ve te• 

Müstahsil, 

l.tıstnhsilin ihtiyacınıdan fa~a rarındıın ınem · ve mallarını 
c ındc bulunan hububata d kon· halükle kabul etınl§ b _ı stır 
~ ihakl..,ndaki kararname !>'°~ Ofise sevtkı::tm-eğe a~amt · 
tyı. neticeler vcrmokteıdir. !esbıt Ofis mubayaatı günde 3 bın tona 
~ılen fn,,,.tın kendisini hunaye 

Z . t Ed k h · ı 1-. n tlc ı d u ı u rıı ı a eg yapılan hntıekitt netı" • ıyare ece na ta SlS o unacn.-,ur. e n c çuş P s e c gen ş bir . d tertibatını tetkik eüne>k Uzcrc İn· 
Va,.ington, 22 (A.A.) - (B. Alrnnı\ hareketinin pek yakın· yol üzerinde \"e civar demlryolunda c ın c altı top igtına.m cdilmiıı, giltcredc bulurunııktadır. 

-s d k bOyU 469 esir alrnmıc-tır. n.C.) R~er muhabirinin ;,·ara· a vu uunu Tunadn buzlatın bu k h sarlnr vukua gt'lmlştlr. Bu y• * B lgnıd, 22 - Yugoslavya bah 
tn,n göre Hnticiye Nezaretinde ene erkenden crimeğe bıı~laması harcklta çok bUyUk bir ınu'liaf!aln- Cerabub' Hücum Niyeti yok rl)cslnc alt üç mot.örlU bir ta~are 
bir Amerikan filosunun Hollanda da kolaylaırtıracaktır. Fakat bu Y tlc iştirak eden ta)ryarelcıimizın K hıre, 22 (A.A) - Ştddetlı merkezi Dalm çyad 11rnç ad ın 
Hindistıınile Malaya yarımadası ana kadar ancak ~eyynhl r> hep 1 U erine dönmllşlerdtr. fngılı.z hucumlnnnın pu • urtuldiı. dUşmUştUr. Tayyarede bulunan döJt 
ı:manlnrına bir dostluk ziyareti Bulgar· ana girmi tir. Hııkıki bir Kale Boğannd Büyük Bir Hav ğu h k mda İt lyanlar taıafın· ltlş!dcn üçU ölmUştl\r. 
yapacağı, beyan edilmiştir. isti1a hareketi benuz başlamamı§· Harbi mi? dan yapılan hay.ali ıddinhıra ce- * H ngkong, :!2 - Sıam hilkO-

A..:ı ...,~ ,_ • L ya'kla mt ır. 
'-'Qen bir fiyat o~duğuna ..-anı o0u· 

H-alkevleri 9 uncu Yıldönümü 
mir mebusu Reşat Mimaroğlu bir hl· 
tabedc bulıınşeak, bunu da ha1kevt 
reiSi Profesör Yavuz Ati:ıdanm söz· 

(Başı J inc1de) X 
lıaık şatrtmız .Aşık Veysel kendi yaz 
dıA"t ve bestelediği eserlcrlnl okuya
cak, Sıvas, Çorum ve Bolu halkev· 
lorıne mensup gençler de kendi 0 • 

Ytıntannı oynayacaklardır. 

ıeı1 takip edecektir. 

A • k Efka"' U tır. Londnı, 22 (A.A.) - Reutcr ajan· vap .olarak aaliı.h .> c~t r ınıı.htıl- met! bugUn n rcttlğı bir tebliğde, 
men a rı mu· İNGILIZ MATBUA TINA GÖRE sı blldlnyor: ler 1 rablu ar:p çolundc ~rabub 1 Tokyoda sı m ile mndlçını arasın· 
mİyesİ Heyecanda Lon~ra, 2~ (A.A.) - Tim~~ Bugün Kent sııhlllorlnln bazı nok· vaha n hucum etmeğe !uzum dıı ~rcyan etmekte olan sulh müza· 

gattte&ının dıplomntık ınuh rrırı tıılıııı Uz rinde vuku bulan çok bil· olmadığını dun nk m beyan et· kerelerinin çıkmaza girdiği hakkın· 
Vaşington, 22 (A.A.) - 1 la- yıazıyor: yUk tayyare fanlıyeU, Pas de J<:nıe m~erd ır. Bu vahada muıhasara dnld hnbcrlcrl tekzip etmektedir. 

Ayrıcıı şiirler okıınacalt, gece saat 
20 30 dn Yavuz .Abadanın bir nut· 

''as: Almanlar Bulgnristaııa girmek botazmın cenubunda bil) ilk bir hu· ed len ltnlynn gama.onunun ıbir Presburg, 22 !Ste!nnl): Çc-
Japonyanın ccnUbi Pasifikte hıı.zır.lıklannı açıkça yapı)"Orlar. v muhaıcbc inin cert'yan etmekte k~ç güne knd r t m olacağı n· ko lovnkyanın c ki Parıs cfu-1 o-

lialkevleri G'ençleri, Gazl TerblYC 
~llStitfisU talebeleri, memleketin 
muhtelif kÖŞclcrindekl oyun havala.• 
rııu asrllannda okluğu ,G"ibl tekrar· 
UyacaJdardrr. 

' ....._ yapılacaktır. kile ayrıca mera"'"' • 
Be 0wıu Halkevmde 

Beyoğl~ ff olkevi de bugUn için bir 
rosramı ııazrrtamış.tır. ls

merasim p ve Ba.fvckilln nutkunun 
UklAI marşı İ An! Gök· 

ı esinden sonra • 
din emn ,_ .. aA bulunacak bir 

İstanbul da 
Emln°önil halkevl, dokuzuncu yıl· 

dönUmu merasimi için bUyUk bir 
PrOG"ram h8%lrlnmıştır. Merasim sa· 
at 14,30 da. tstiklll marfl fle bnşir· 
Yacak ve .Ankarad:ın Başvckilirnlzln 
86yliyecckleri nutuk dinlenecektir. 

Parti viltıyet Jdare JıoyeU reisi İZ· 

Mahliit 
(Bn'ı 1 lncld ) * 

Bu n u m u n c ı e r Zonguldak 
Sağlık mUdUrlUğU tarafından .Anka· 
ra Sihhat VeklleUne _gönderilmiştir. 
Veka.Jctln klmyıı?ıancslnCle yapılan 
tah111 neticeslndc lstanbul belediyesi 
Yar; işletmesinin Ç'önderdlğl nUmu· 
nenin amele tarafından l'enllmcslnln 
tavBlye edilemlyeccğl cevablle iade 

edilmiştir. 

BİR tç HASTALIKLARI 
MOT.EHASSISI FİKRİNİ 

SÖYLÜYOR 
Doklor LAmi TokuzlU, Paris ,.e 

Viyana tıp takilltcsinden mezun, iç 
hastalıkları muıeııass.r.ıı. mahl~t yağ 
rneselesl hakkında dıyor ki: 

ltamln baki· c- Yağlar arasında v _ _._ :Mesel!, 
nundan çok fark vw""• 
çiy kremadan yapılan tereyağların· 

vitamin A 'VC D da. fazla miktarda 
Vardxr. Halbuki, vejet:alindc hiç yok· 

==-

B. Eden 

bir hh.••""-e 
pınar '""'A spor kolu la· konser verıJcrek B.r· ·--

spor gısncrUerl de 3apıla· 
rafından 

caktır. 
Gece saat 20 30 d:ı. da mern im 

ıl eak temsil kolu tarnfmdnn yap a 
crırtıııan lsimll bir eser oynanacak· 

ur. 

Yağlar 
tur, Margarin vo don yağlannda ise 
hemen yok gibidir. Susam yatı glbı 
nebati olan yağ'larda da hıç denile
cek kadar vitamin vardır. Avrupada 
,ftamlnslz yat; ylven !aklr ailelerde 
bir çok Arızalar göı1llmUştUr. Bun· 
Jara taze tereyağı 'erılfnee bu An· 
zalar kaybolmuştur. 
Hazmı bakrmından dn yağlar arn· 

smda fark vardır ,\1e ela don yağı· 
nın ha.zml güçtür. 

Ma.hlQt yağ kulla~mnk eğer bu· 
zrruretsc, halka ut'''- yağ tedariki 
için Avrupnda olduı?'ı ~lb. çok temiz 
ı.'(Jetaline yn vJtamı ı, yahut ta te
reyağı katmak sur, ıı.., ucuz ve ol· 
dt.kça kuvvetli yağ eld~ etmek mUm 
kündUr. Yoksn. bugl.ı•ı b'l:dckl ma.h· 
ıııt yağlar ve tahlıl ettirerek raporu· 
nu neşrettiğiniz mahiyetteki yağlar 
ı:ıı; te !ennt ve sağ"lıl. bakımından 
u-vsfyc)•e şayan de.;. Ji".> 

ictıp cder.ııe z.or1a bir nüfuz. mm· Ve foaltyetlcrinın bi1inımesınc ve olduğun ı de!Alet edıyordu. ııılüırdı~. Camiz.ondan :kaçan ne· susltL mUebb<ıt küreğe ve medeni 
takası elde edcceğıne dair Tok· hat.t!ı büyütütmesine hiç bir ıtirnz- Mbtrnındlycn de\Tlye uçan lngntz kerlcr ltnly n g rnızonunda açhk haklnnndan mahrumiyete, eski baf
yo"d~ yapılan bcya~at ~ rıı~~nd. I da huhmmuyorlar." Bu aureıtle. Al- avcılnn sabahtan öğleye kader yük· hükum aurdu unü bıldirmektedır. \"ckıl Mlllan Hodscha 18 c n#ır 
resmı Amerika mıhfıllen kat ı bır m nlnt Ba kan mıUctlerının sınır. sek irtifada uçmuşlardır. lcr_. , • h P c. Nardny Novine gn.zet mU
sükut muhafaza ediyorlar. Bu su· leri Üzerınde mücssır olrnu ve Ta)ryarclerln tahliye borulnrmdan Erıtr de Faıılıy t Devam Ediyor dUrU 15 sene ağır h&p c, ki mat
kut, Ameriknnm fngiltercyc yap· Yunamstanı kıorkutlll'ak halya ıle tışkıuın ve ı~ent sahillerinde denize ll rtuın, 22 (AA.) - Erttre buat. bürosu ı Plcrre Prıodavok 
tığı yardmıı aza mnksızın J ı;ıpon. bır aulh yar>.naya medbur etmek kııdar uzanan bir çok duman sUtun-1 ve Habe,.İıs n bol esınde İngiliz l5 sene ağır hap:ıe mahkOrn cdılnuş 
ye ile harbedc'hı eceğine dair B. ümidini bC3n} orolar. Jnrı görUlUyordu. kıt atının fn h.> clı d vam etmek· lcrdır. 
Ruzvelt tarafından ,>:apılan bcya· Almnırlar, Yugo lavyada, Bul. Pek çok miktarda olduğu anlıı.;ıı- tedır. Y enı ıtcrı barekctlcrıne tc· liahkQmların mall r:ı müsndcre c-
nattanbcri dcvnm ebn ·tcdir. camtanda ve Yunanistanda bır lan \'C mnn:ı\'ebc ımretlle hareket c- \:CSSU! olunmak uzcre, zaptedrlen dılccekttr. 

Siyasi mahf !eri meşgu eden takım şnyialar çıkarar k BaHcan· den tayynreler 6000 lll 7600 metre me\ıkı.er t kviye cdı meıktcdır. 1 * Londrn, 22 - Londrarun al • 
mesele §'Udur: Şayet Japonya ce· !arda sinir harbini iadetlcndiri- )ilkscktc uçmuşlardır. Kiamaya'nın Karıısındaki Adalar hlyetll makamlarında cöylendığlne 
nubi Pnsifik.te kuvvete müracaat yorlar. Yunan· na ve Balkan Pike inişi ynp:ın tnyyn.relerin çı- lıg l Edildi göre Bulgarfstandakl İngtliz elç.I !-

ederse, Amerika mukavemet için mi!l Uednc deniliyor ki: A1man· knrdıtı hususi gilrUltU ve uzaktan Kahire, '22 (A.A.) - Reutcr nl~ vnzlyell hnkkuıtl:ı. ~mdlllk bcya· 
Jncitterc ile birleşecek midır? ya, Yunanıstana filmıek için Bul· gelC'.n mıtralyöz seslorl mUtcmndlyen ujnnsmın hntynn Somalisinde nıı. taB bıılıınmıya lmkAn yoktur. 
Böyle bir sual varit o!ul"$8, ceva· goriatandnn geçmek üzcrediı. lşltlllyordu. Kı nayn" d kı hususi muhabiri bil. bl; bll:~~n, 2_2 - Bir husust muha-
bının ne olacağına dnir Ametika Bu duman perdesinin arkasın· dirİ)'IOr: yor. 
Harici}'~ Nezareti henüz hiç bir da Almnn ae.., ulc~ini farlket· ,-T--h·,·.·k--,----t--- lngiliz kıtaatı Arap vapurların. k Amiral Dnrlnnın Prui c ya.pbfı 
i.~arettc bu,unmamı~tır. mek mü~ündur: Bu1gari6tann e 1 O il ın a a d k K" · onu!lmalar rııcnfi bir netice vemıı,. 

Efk . U k c: k .. k d _,_ ij an c;ucat~ . ısmay~ nın tnm tir. Alman hariciy nC%art!tmdo vı. 
·iın umwnıyc ise :ı:a • ::ı'ar mutczayıt mı tar a a=er kıtaları 

1 

knr§ısınd 1 De crpentı ve M n. '1 ile Berlın arasındaki b h d 
\'a:ı:İyetinin gösterdiği in'kişaftar Ye tayyareciler sokmak, bu nd"ı.· (Başı ı Jndhıe) + gnyapnp r.dnllarını j gnl cıtm" ler· vam ettiğin 

1 
aret edil u :,:ı'" c-

kar§lSlnda heyccandndır. Amerı· tadan Yunanistanı te'hdıt etmek Sanla Maria de Lenca ve İtalyan dir. Bu ndnlnr ltıılyanlar tıırafın· .... 'D--ıı 
22 

Bl hme ır. 
Ea rad..,0$Unun Çun.kınn·d~n ala· ve Yunan1ılar'ı ltıı'-·an• rı~ uyu • B;.. ı t tik ~• d d h _ __ı.ı___ _ • "' ~- n, - r U5US1 muhn.-

"' o ,,. ' " .. ,gz 8 ıım .. ~n en uzanan ve o-ı an til hyc coumıflı. Bu arada bir bildlrtyor-
rak vcrdıği ha~e gore Japon. maya mecbur eylemek. rad caıı> doğı-u ffmaJJ A!rlkıı sahi· Jt f>a nnıaeı h ttınd antibarche · 
lar, cenu.bi P ilikte fı tekAtta Bugün Alman! r her §eyden il boyunca 'l'rablus • Tunus hudu· devnm ctmdct•eclır Cenup Afri· DcutlJche Allgcmeıne Zcitung ga· 
bulunmaya musmt \"ku1ccyıı z.İ,>ade kuvvet kuH nrnnksızın dund:ı Prıınsız topraklarına kadcır el· ks.-ıı kıto ı h }ya~ garnizonuna zetesine göre, Almanya, ltaıya, Yu· 
no1.lafarına yüz'binkrc.c nsker s(>n kendilerine .)Ofu aç rnk ku\ et· den hat h · . . goSla\',Yll. Macarfsan \'e Slo\'akya • 

· uoum etmı' ve bu gamızo:ı nehri rasında bir .n1mrUk k teli t k 1 dermektedir. terini azami derecede i:erı &Urnıe- Sardtinya nd:ı.sından Sparth•ento geçerek Junı.tbo"yn çc ·ilmi~tir. 
1 

b" ar eş 1 

Ayni kaynağa nazaran, J pon. ce uğra§l)"Orİıır. Şayet tehdit er burnundan ittbaren SardUnyn ndıun- it 1 S 
1 
.. d So V • t çın mUzakcrelcr cereyan ctmekte-

h dd okl A 1 
ynn oına ısın e n nzıye dır 

yanın yenı am ına c st arı parn e~mezsc o zamnn mnn ar nın garp sahilinin 30 mil açığından • 
viicude getirm~ne mfıni olacak muhak~ak ki kuvvet kullanncak· gcçC'rck şıırlcn doğru bu arz hattı 00• _Looıdr.ıı, 22 (A.A:) -:-:- lngiliz :ıı AUna, 22 - Yunan remli teb· 
müşterek ted'birlerın alınması için lardır. yıınca Paol 1'"uonıyn ve ornd:ı.n d:ı. 1 tih'b r~ t ~· re:tı bıldırryor: llğı: 
İnglit.Crc Amerika neııdinde i~llm- BiNBAŞI ELIOT' A GÖRE Ct'nubn \'O şarka doğru ltalyon "hl· ·.arkı Afrıkadıı. b~nan ?ir mu Cepht'nln b:ıu noktıılanndn :mah· 
zaçlarda bulunmu;tur. İngiltere, Ne\'YOrk, 22 (AA.) - Marut A· ıı boyunca Santa Marta de Lence ha'bır hnl'yan Som lı ındekı son dut dcvrlye faallyeU olmuştuı. Bıı.YJ 
Japonyaya ker:tı tahnkİitta lbu- mcrıkalı ıı.skcı1 mUtehn ıs Binbaşı bumuna mUntchl olan hnt. nal eri vaziyetin inıld~nfı hn kın-da mıntakalarda piyade ve topçu ateşi 
lunmak fikıinde olmadığını, an. Ellot. Ne\")'Ork Hcrnld Tı lbune gaze· Bu tcbllğ'c riayet ctmlyt'Ccl< olıın vu m lum tı vermektedir: teati edilmiştir. 
cıık Jnponyarun .demokrasilere teslndc şöyle diyor: gemiler tehlikeden bizzat mesul ola- İtalyanl:ı.rın Mega'da te3Jim 0 1. * Atina, 22 - (Atina ajan ı): 
karşı rmrlııem-cl !bir Oıareketinde C"B:ılkan1ardakt vaziyetin nnıı.htaı ı caklnrdır. mam bu mıntnkada bulunan be- İngilız krtalnrırun Limnl adasına 
ku1lanab eeeğl aAcri kudreti art. Nil ordu unun elindedir. Akdenlzdo ltalyan sahlll rlndcn 0 • yazlardan miırekıkep kıtaların ımu. ihraç edilerek ad yı bir denlz ,.e 
tıımasına miıni olmanın ıc.ap etti- Nil ordusu veya. bu ordudan mU· tuz nıU me3afe ıçertslnde giden go- harebeyc b lar ba lamaz uğra· hava Ussu olnrnk tahkim iettlklt'r 
sini beyan e~lcmekıtedir. hlm bir kısmı a.nsızın Selılnlkte gö- miler n tehlikede olduklarr hakkın· d ·lcırı muv~Hakiy:ctsiz.hği t ·il hakkında yab ncı bir radyo tarafın 

d 
zUktugü takdirde Balkıııı lıUkQmet- d kı lDIO temmuz tarihli tebliğ ytne etm.ddtedtT. dan n~llcn ~aylayr kati ınırottc J a p on ya a lC'rlnln ~e Balkan ahalisinin ho.ttı merıyettedır. Bu hnrd.ct Mo le ile Yavcllo. tekzip ederiz. 

H t ı k harekctlnt'le tam bir değişiklik ola· nun irtib tuıı k~ckt-c, Moyaic-
OŞil U SUZ U eaktrr. Oradaki \•nzlyct, Tilrklyo, nııı S •• K J Yi ccnnl-wtan çevirmek tehdidi ar 

(An dolu Ajansı} 

T rabtusgarpte 

Kambur ü tüne 
Kamb~ r N~rık. 22 {A.A.} - Sirı-sn. gııristnn, Yugoslavya \e NU ordusu uveyş ana 1 ııaında bulundurma~tad'ır. ftaq. 

pur'a Avustratya kıt"alarıntn gel· gibi bir çok meçhul Amillere bağlı bu Tıkandı mı ? ynnlnr ıbu hudutta ıtutunsalar.dı 
mesi iızerınc 1 oık~'da haşıl olnn lunmnkta ve şimdi söylen bilecek ye- ~~? kalalın ~aruz kaldığı müş· 

TUrk - Bulgar 
Deklarasyonu 

(Başı J incide) == 
(Bıı.~ı ı incide) ** hoşnutısuxluğu bahıe m~vzuu eden gll.ne şey ise problemin bUU!n unsur- Cenevre, 22 (A.A.) - 1 favna kul.ıtln H ?c ı anın istilası gayri 

tiklerini Sovyetlcre hiç bir , 'evyork 1 unes gıızcte i diyor kı: lnn işe karışmadan bir netice çıka- ajıımn bildiriy.or: mu yyen hır z man için secil.irdi. 
k ·den 

ıtı~ınÜ§!tÜr. Nazırın hare etın ta· 
evvel Trablusgarpta bazı mın l 
'- · U'hteme -11;aları ziayıet etmesı m 

te geç brijven~miycceğini göriin· Mıhvıcr dovlctı."cnrun dııınde rılamıyacnğıdır. İsviçre matbuatının v.crdiği ha. -o-
zaman w d sulh sÖZ- yeni bir fot._mü var. Japon ar A· Sinir harbi yapmıyn yalnız Al· bcrtere göre Alman ıtavvnrelcri ı• • t 
Ce b"ırden b1re agzın an "" ngı er 

1 ,. vu·•ra ova kıt"alarının Singnpur"a manınrın kııblllyctıı olduğu fikrine taı fındnn bahrılan iki v punın eye 
1 • fırlnmnğa baş amı,..ır. . ... " 

Sovyeiler Birliğinde 
ve Iranda 

en lh ihtıyacını gelmesini 'bir ctecaviiz hareketi» o kadar alışmıf!Z ki, ChurchtU'ln de Süveyş kanalını ukndığı Kli'hirede 
Jnponyanın. sud..ı 1 d ydu olar•k tav.sif edıyorlar. Bır fngi· bu oyunda müthiş bir rakip olduğu· kan lı tikayan en.kazın temizlen· Yardım 

kendl. hesabına i aet c u • .. Uhl 
- .. he edilemez. Bn lıc hz hmanına fngıliz. kuvvetkrinın nu \'e bnzı m m kozları ihtlyat. o- mesi ıçin büyük gayretler anrfe-

dir. 

Balkanlarda 
guna ~p I Ameı"ka ile devam· çıkıırılmaeı bir harp hart:kcti ıe~· larak tuttuğUnu unutuyoruz. dilmek.le ise de fimdiyc kadar bir 

Heyecan mahrect 0 an k Ja onla· kil cdcc:ck. falcat Rouerdıım üze· Nevyorö Dally Mıror yazıyor: netıce alına:mamı tır. 
lı bir surette bozuşma p rınc nazı bombalarının dü mesi, HiUcrln yakm fll-l'ka doğı-u bir 

Bale, 22 (A.A.) - Baslcr rın h.iç işi~e ~1J;~z~i olan hal- yenı ~ kanunun t kvtyesı au· Alman hareketinin Türkiyeyi harbe 
Nachricıhten gazetesinin Budape§· Mıhverın .• bir kö i olan rctındc kaydolunacaktır. sokmayacağına ka.nl olmaktan uzak· 
tc rnuhabiri bildiriyıot: yadan sonra dıger d"l-~k ihtiya. J S .. •• ·• llt' ve Yunanıstan d:ı mUtcm diyen 

vcnn!!mlşlerdlr. 

--
.Ayanın Üçte İkisi 
'l arufından Tasvip 

Ediliyor 

İyi Karşı} 4ııdı 
cTUrk • Uulgnr deki rn"yonu kom 

~u rn mllttcnk lııuıdn tıllJ1lk b r 
mrmnunl)ct hmmlo getirmiştir • 
~ctJC'.r lllrlll'fndc de cınp:ıtl ile k 
ılıuıdılt'ım ga1.etdcr znuıl tadır. 

«Atına r. •tC'lcrt 1 e, bu hu u 

B. Eden'le General Diff in Ka· Jnponyanın aman ~ :;;;k sayıla· apon ozcusu fldd Ue vuruyor. I<,akn.t en Ziyad 

hireyc muvasalııtlan Balkıınlarıda cını duy.acağ~~Iham~'7u'"nu·· • er Ja· Ne Diyor ehelmnlycU olan cihet BOyUk Brl· 
h z· B k <>W _.. tanynrun da orada bulunınaııı ve ı-C,.ecan uyandımu:,<rtır. rrıı. : maz. Fa at f. ko ı"-'cr papalık H 

Almanya, Bıılgıır!standan geçerek 
Yunanlstıının üzerine ntılııcaıtıncı da
ir tehditler snvururlten, böyle bir 
leş bbUs esnasında pek bUyUk tabii 
gUç1Ukler1e knrşıloşacağını pek ı\ltı 

bilmektedir. 

v· ,\__ §ıngl:on,. 22 (A.A.) -
1'-\Ylln aza ından üçte ikisinin yar. 
d_ım kanununu, b i1 chemmıyet· 
ııız. tacHlr.ı.t ile, tasvip etmekte ol· 
dul! rı nln ılıyor. Bu da esasen 
gazcteledn mü.kencr defolar izhar 
ettüUeri h lk duygUlarına da uy· 
m ktadır. 

hı Tllrk gıuetclrrtndc çık n Jlll.il 
ra bllyU.k hlr )er \t'.mtcktedlr.» 

- R dyo Gazetesi 

c:.d •· _ ....... ,;n son :ı:ı· :.... r .rnn , ,.. -rı0•·ıio, 22 (A.A.) - vas: dolh• Akdeniz sulan kontrolUnU ka· en ın Knhireye ycı.y._. pono)'a • ..,.e . .ı....umi sulh ,ı ı "' b" 

Yare.ti takip eden had~cl'er herke. makamı ortaya ~tsınt • J:::."'a gel· Şayet Japonya. Singapur' a taarruz. t1 surette çlnglllzlerln elinde bulun· 
sin L d vazaye ~··-·· ederse Amerikanın dodıal hnre· durmasıdır. 

ıuı.tınndadrr. bakımın an 'k uz-l-ltır. Bu· 1 !1'- Am" 11 w 

ı .ı... n rın 82" kete g,.,,..,.,,.ğini ngııu . . ıra ıg_ı. VAZIYET KARŞISINDA 

* mİş o may.-a .'!- · bı'r dediko· -...-- ğ d 
" •-•·•ı .. , .. lük' .... Jh sozlerı nın Japonyaya ihtar eıttı ıne aır YUCOSLA VY A VE ~tuıa, 22 (AA.) - MUSuuu .. ran• gun .,... d ) 

gıt du haddini a~maı. Amcn ·an mcmb arın an ge en yUNANISTAN 
11Jıınsı bildiriyor: Enıjn YALMAN haberler ha'kikmdn CJO?Ulan bir Londrn, 22 (A.A.) - Almanlar, 

Süttın Yunan gazeteleri, İngiliz: Ahmet _ suale cevaben. resmi Japon llÖZ· ~imdi Jtuvvetıcrlnl gö krcrelc, faknt 
ltaricıye n11Zin Edenin yanında im· ......o- ciisü B. Koh. i demıştir ki: kuUamnryarak mUmkUn olduğu ka· 
~llt-a.torJuk genel kurmay bnşkıını Bayburt' un Kurtuluşu «- Japonyanın 5İJ'l8apur"a tn. d:ır ilerlemi)'C gayret etmektedirler. 
trı en~aı Dili olduğu halde Kıihfreye orruz cdebilcc.cğmı zanncaj.en kim Nevyork Oally Mlroı:" Ynzıyor• 
r ll\'llaalatmı bUyUk ba;ılıJdarla ncı:ı· Bay:burt, 22 (A.A.

2
) 
2 
:c~;5: ae var mıdırh Nazilerin Balkanlarda glriştiklcrl 

t'clıyorıar,. burdun kurıt.ulu~nu.~ .• burada B. Kohtşi. Pasifikte buhran çı· sinir tuırblnln şlddctıemne 1 hakkın-
""' t>ıter taraftan Yunan gazeteleri. dönümı..i otan dunku gun h lkın kacağı şayiatnrının doğru olma· da tefsirlerde bulunan Tim~ ı;nz te
' lltk • Bulgar ooyannaJTlesi mUnn.· pad'ak m.erasiml~. ve ku~lan· dağını beyan eeclrek söz!crini bi· sinin diplomatik muhabiri bu kana-
~tUe 'l'Urk matbuatının - .iya· co&un hey.ccanı ıçınde teza· tir.m ir. attcdlr. 
._ııı iktibas \"e Türkiye ile ..,.ınanls· mı..+ır. Bu ve ile il_e .. yn.pMıt.all~ı Şefı"· IN-<>-A KANALIND.A Alman kuvvetlt'rlnln hllha&!la Jıa· 
""il ~· k ili ı SOL ,.,. ••ııwctıerinln kısmı kUlllııl Av-
l'a arasındaki tesanUdil bilhassa. ha- hürat Tür'. mı etınrn bağ· MÜNAKALAT ... " 
""l'&tJe ka"dedı'yorlar ve Balkan mizin etrafındaki saı-sı1manlz -a· 22 (AA ) St f • rupanın garp krsmındıı bulunmakla· 
.,,,._ J 1 d ha ca ı ... Bükre~. . . - e anı: dır. Almanlar, ştmdlkl halde Ytı"""'· 
ı...:.'.' 1Cltotıertnden hi'" blrınln kcnd j·1 ı;',l,nı bir kere. 11• en K - ..ı iz bag~ layan So 0

-
-~'tıl:ı y u ~· Tunavı ar.croen e • ıavyayı rahat bırakmnktadırlaı· 
l'et et~:8° ile harbi Balkanlara sira·n ·-~a=si=Je=g=~=· =r=m=~=tı=r·=====~~ lina kn.nnlında münakalat inkıtaa mu rln uıaUcrl Yugo lav nazırla· 

ırmıycccğtnl yazıyorlar. :::: • m~ır McÇhu1 sebeplerden ki t 
il N •-Ac bulunan Kral Faruk'un ugrn . t k nnı kali)'Cn tcs n c mcmlştır. Na-
. l:.DEN MISIR KRALINI dcvte5""" dofnyı bir vapur, yana yn ara zırlar, Yugoslavyanın bllı\harc y nl 

SlHuATINl SORDU tin-i sormak olmuştur. k alı kapamı~tır. Münakalntı bJr nızama iltihak etme 1 hakkında Hll· ~ n &ıbha sonra Eden, &ışvekil Sırn an vd tesis i~n tcdbirl'cr alın· 
ııııı a~irc, 22 (A.A.) - Bugün Ede Bund:yaret etm!ş ve çayı Ba.Ş\•e an ev . ıcr w.ratınd n yapılan teklife c ' P 

h.ıı.atal!k işi saraya. giderek sarılık :t:):C!"aber içml.şt'it"· mıtlll'· 
lığ-ı geçiren \'C şimdı nekahat 

Almnnlan en çok endişeye düşü
ren nokta, Ege denizi sahilleri uzun· 
luğundıı. sağlam bir müttefik UssU 
mevcut olmnıudrr. 

Yunanlstana gelince, bu menlleket 
bUtUn bu ~aylalar karşısında aUkO· 
netini muhatnzıı etmektedir. 

LONDRA MEHAFJLlNE GÖRE 
Londrn, 22 (A.A.) - MuatnkU 

Fransız aJanı bildiriyor: 
Londrn mahfilleri Rumen • Bul-

gar hııdudundııkl Alman hnzırlıkla

nna knbule lAyık olsun oımasm mu. 
tat bahan !erle Almanyanm ~imdi· 

d-0n bir kuvvet nUmayl.Şı yapmak nl· 
yetinde olduğuna nl1\mot tclAkkl et· 
mektcdlrlcr. 

Bıı bnhnne, hic fillphcslz Yıınania. 
tn.nın kıtadnkl topnıklnrınd:ı bir 
tek İngiliz askeri bulunmasa dahi 
Sel nlkte 1nglllz kıtaatı 'bulunduA'tJ. 
nu iddiası olacaktır. Tehlike btıgUn 
bilha Mntsuokıı.'nın lx'yann.tındnn 

eonrn uznk doğı.ıd !tinden daha nen 
gözllkrr\rktrdlr. 

İnfi dcıların mücadelesi ta
mıuni)e ifıl• ctmi ir. Bu ıfliıs ar· 
tık kat"iyyeın tnhakkuk etmiş bu· 
lunuyor. 

B. Ruzv,elt'.in yaroım ı· yihaaı, 
Anıc1ikanın dahıli sıyasctındc de 
ıniı ir olmaktadır. Bu Jiıyih 
Cumhuri)'letçı partayı de ikiye bol. 
nıiıştür. Pnrtı şef crind-cn brr çoğu 
B. Willkic" nm luyılın lehindeki 
hnttı lıtıreketıne ı~ırak etmokJte ve 
partı azasının büyük bir kısmı da 
bu 1 • yih yu muhntH lrnlmoktudır. 

o--

Macar Maarif Nazırı 
Belgrnt, 22 (A.A) Sofyndan g"elcn 
Ma r 'M arıt Nnl'Jn Homanı, bu
glln Kral ntı.l!JI Prc118 P ul kabul et· 
mlştlr 

-o-
JAPONYAYA KARŞI 

TAHDiDAT 
Ncvyorit, 22 (A.A.) - H 

rald Tr.ihunc g zctceuıc Va~ı 
ton'd n gönderi.en bır haber 
Ja.ponyaya se'1todılen h rp m" 
zemesinin tnhdıt eduoc.eiıni oı 
teren Amcııiknrun ye.ni bır tedb 
rinden bahsedıım tcdir. 

Bu h 'bcrde Reısicwnhur Ru, 
velt'in y kında yeniden 12 m d 
denin 1 ruıı U3Ulune Uıbi tuıtuııı 
cağına daır bir beyann nl'C ncırc 
deceği bı dırılnıck:tcdır. 
JAPONYA AVUSTRALYAYA 
İHTARDA MI BULUNDU? 
Sydnıl"y, 22 (AA.) - Avu 

trnlyanın <r:ltizum uz siJtihl ınm 
sı> hnk.kırı<la Jaı ny tnrafın<la 
yapılan ıhtnr'lara d rr Avu ra y 
Hari<-İ) c Nazırı B. 1<".W rt de 
mimr ki: 

Bu hu u re mi hiç bir h 
ber almadım. Eğer ih arlar ge 
sc A\ustral •ıı ıcap ed~n ccva 1 
,,. m,. n 



& 

Adliyede: 

Hamal Değil 
Hırsızmış 

Soğan Ağa mahallesinde HAkim 
Suphl Bey apartmanında oturan Ba· 
yan Vesile, dairesinden taşınacakmış 
Karakulak hanmn gitmiş, oradan 
Mustafa leminde bir hamalı !;.ağır· 

mış ve kendisine ~mı göstere· 
rck: 

- Bu eşyamı taşıyacaksm, sana 
para vcrmiyeceğirn. Şu odadaki a•ıi· 

zc ile şişeler senin olsun. 
Mustafa eşyayı taşımış, sonra a· 

partmanın Ust katındaki; .şimdi Ka
rabUkte bulunan bir doktorun odası
na girmiş, burada dolaplarda bulu
nan binlerce liralık kimyevi madde
yi aşırarak Ahmet ve lsmail ismin· 
de !kı arkadaş da bulduktan sonra 
eczacı Mıgırdıca satmı.,tır. Sultan 
Ahmet Sulh ceza M:kimi dtln Mus· 
tafanın sorgusunu yaptı ve tevkif 
elti 

Bakırköy Hastanesinde Doktora 
Bıçak Çeken Hademenin 

Muhakemesi 
Bakırköy akıl hastahanesi lttbora-

tuvar şet! doktor Neşet HalHe öl· 
dürmek kasdile kama ile tecavüz et· 
tığı için yakalanan haslahaneniıı es
ki ml.istahdemlerlndcn MUhsln Kara
duman evvelki gün ikinci ağır ceza 
mahkemesinde sorguya çekilmiş ve 
mahkemesinin gayri mevkuf olarak 
yapılmasına karar verilmişti. Davacı 
Doktor Neşet Halil dOn Muhein hak· 
kında hınru,chrllerindcn bizmt Mı.ıh· 
sinin lstanbulda bulunan amcasın

dan tetkikat yapmış bu genom çocuk 
luktan beri insanlara ve bilha8sa. hay 
vanlara bıçakla. tecantiz eıt:me na&la· 
lığın& uğradığı ve kendisinin bir Şi· 
zoit olduğunu öğrenmiş ve müddei· 
umumnığc bir istida. vererek kendi· 
sinin hayatının tehlikede olduğu ~n 
bunun yakalanarak Tıbbıadli -m\ies· 
sesesinde muayene edılmeslnl iste
miştir. Müddeiumumlllk Muheini bul· 
durarak evvda. tabibi adilkı!'e ım.ıa
yene etttrccck icap ederse trbbı adt1 
mllşahede hanesinde fennf muayene
sınt yaptırncaktır. 

MuiıSlntn butdumlması için polise 
yazılmıştrr. 

Yaman Bir Dolandınc1 Tevkif 
Edildi 

Dolandırıcılıktan sabıkalı bulu· 
nan ve pa.şa zade olduğunu söyHyen 
Şe-.~et isminde bir genç birçok kim
seleri tedavi ettireceği ve onlara izin 
alacağı bahaneslle dolandırmış ve 
kendisinin gazete muharriri olduğu· 
nu söylcmiŞtlr. Sultana:hmet sulh bl· 
rlnCI ceza Mkiml dUn sorgusunu ya.p 
mı~ ve tevkif etmiştir. 

( Köçek) Kadın 

Meğer Erkekmiş! 
Kozan (Vatan) - Çar~da. ibir 

erkek, kadın iktyafetinde giyin
miş o1arak tutuldu. Cidden ente· 
r~an olan hadi3e ~ur: 

Aslen Pınarbaşı.,!lKl Tepe ma· 
hallesin.den A~ oğlu Hasan 
uzun zarnandan:beri ·adm •kıya· 
fetile düğünlerde (ıköçok) oyna· 
yara'k geçinmcği_itiyat edinrnİ§ ve 
hcrharıgi bir düğün yerini d~
duğu zaman davetsiz olarak ica· 
bet edip para kazanır ve beraber 
gezdikleri a~adaııile birlikte har. 

VA AN 
Yeni Tefrika ve Yazılarımız 

26 Şubat Çarşamba Gününden Baş
lıyarak ( VATAN ) Gazetesinde iki 
Yeni Tefrika, Yeni Bir Sütun, Diğer 
Yeni Yazılar Başlıyor : 
Bunlardan Bazıları Şunlardır: 

Günün Sesi ... 
Reşat Nuri Güntekinin Bir Sütunu 

26 Şubattan beılıyarak kıymetli üstad Rettat Nuri Günıtekin 
bu unvanla Vatan'da kendine mahsus bir sütun açacaktwr. 
Rept Nwi Cüntekin bu si:itunda Günün Se.i'ni, süze! üelubu 
ile, ıeniı ve zerü ıöriiJile aksettirecektir. • 

* • J 

, Trablusgarp Hat1ralanm ... 
Yazan: Nuri Paşa 

Enver PaŞ4ntn kardeşi Nuri (Paşa} mn umumi 
hcttp zamcmında Mısırın garbinde kurduğu cephe 
umumi harp tarihinin en meraklı bir hikiyesidir. 
Nuri Pa~ın gerek buna ve gerek Trablus Garp 
harbjnde Afn1caya gidişine ait hatıraları 26 Şu
b"atta tefn1ca halinde (VAT AN) da neşredilmeğe 
b'a~anaeaktır 

• .. 

Paris Cehenneminden 
Nasıl Kurtuldum? 

Yazan: Rebia Tevfik 
Yirmi sene evvel bir parasız Avrupaya giden, 

Pariste em, altmış iş~i fialıştırarak terzihaneler ku
ran, Paris moda hayatında mühim roller oyntyan 
bir Türk Bayanının kendi hayatı hakkında yazdığı 
hakiki r~ ve son hadiseler üzerine Paris ce· 
hertneminden ka<;1Ştntn meraklı hikayesi. 

* 
İskender Fahreddin'in Riyaseti Altında 

ÇOCUK SAYFASI 
* Rebia Tevfik, Rezzan Yalman, ve 

Şehriban Tay 1 an 'ı n. İdare Edeceği 

KADIN ve EV SOTUNU 
* lllahmut BALER'in 

BAL KOŞESI 
car~=~~ orta boylu. yay'ıa ha- Aka Gündüz, Nizamettin Nazif, Cemal 
vasında ya~dığından canlı, kan• B d k 'A 1 i K ·· (" k • V 
lı. Pınarbı:ışı ilindeki ı:Uzeller gibi ar a cı,ıvusre oymen,'s'ev ZI azman 
çatık kaşlı, siyah ve uz.un !kirpik- (Askerlik İşleri•, Eski Bahriye Müsteşarı 
li, dolgun ve müdevver yüzlü, / 

VATAN 

Bahçe ve Çiçek 
Bahçelerini tanzim, çiçeldaini ~ ~ .,._ 
mak için ıniiteha-. tarafmdan J'Ullnut ...-Jeri olramahchrlar. 

Ba eeerler arumda es ZiJade bmi,e otm.bileueUer: 
Gül Bahçesi 100 Kuruş 
Salon· Çiçekleri 100 ,, 
Karanfil Yetiştirmek 50 " Yurdumuz Çiçeklerinin Tarihi 75 ,, 
Pratik Çiçekçilik 50 ,, 
Park ve Bahçe Planları Tanzim Olunur. 

Matbaamıza Müracaat ' 

İnhisarlar idaresi ilanları 
ı - Enelce akreclltltl müteübtt ftnılıt,,ya /Mt olnuılr tDere alıllacafı 

llA.n edilmiş olan cl.000.000> adet tuz çuvalı için akreditifi idaremiz 
tarafından açtınlmak üzere de teklif verileıblleoetl ve bu tekli.tin 
2• Şubat 9-fl pazarbcfri günü saat tam 11 de inikat edeeek kond&yona 
verilmesi llAn olunur. (1312) 

Devlet Demiryollan nanlan 
Muhammen bedeli (2080) lira olan muhtelif cins ve ebatta ~ir 

maden vidası, muhtelit ebatta 6 köşe ba.şlı ctvata, muhtelif eb&tta pi· 
rinç madeni vidası, muhtelif cins ve eba.tt& demir ve pirinç ağaç vldast, 
Tirfon vidası, bakrr perçin çivisi ve ya.yl.ı rondelala.rdan mürekkep 70 
kalem malzeme (U.3.9!11) cuma günü saat (11) on birde Haydarpaf&· 

da Gar binası datıHindeki komisyon tara.tından taabhUdiirıü ifa edemi· 
yen müteahhidi nam ve hesabma açık ekstltıne ueuıue aatın almac&ktır. 

Bu işe girmek istiyenierin (156) liralık muvakkat teminat ve ka· 
nunun tayin ettiğ'i vesalkle birlikte ekstltme günü saatine kadar ko
misyona müracaatları lAznndır. 

Bu i,e alt şartnameler kcnnieyondan paruaz o>arak dafrtılmaktadır. 
(1380) 

iLAN 
30. Topçu alayının birinci tabur komuta.nhğına aıt resmi mühllr 

zayi edilmiştir. Yenisi yapılacağmdan eskisinin hUlonü yoktur. Bulun
duğu takdirde en yakm askeri komutanlık veya askerlik şubesine tes
llın edilmesi ilAn olunur. (1357) 

Tramvay Durakları 
Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
Seyrüseferde sürat temtni ve fazla yolcu nakli maksadite, mtlte

hassı.s bir komisyon larafmdan tetkik neticesi verilen ve belediye yük· 
sek makanu. tarafından tasvip buyurulan karar mucibince tramvay ı,e
bekeEinde 29 durağın llğv ve 11 tanesinin de ihtiyaca uygun ve ~lın· 
dikllerin civarmda daha mllnaslp mahallere nakledibniş ve bunlan 
gösteren lcvhalann yerlerine konulmUf olduğu muhterem yolculara iJAn 
olunur. (1346) 

Deniz Levazım Satmalma K~misyonu llAnJ1r1 
2 Adet kasa ufak boy c:Avnıpa anahtarlı> 
l Adet yazı makinesi <Normal şaryolu> 
1 Adet kazan creslın ve evsafına göre> 
Yukarda cins ve mikt&n yazılı Uç kalam eı,yanm her bir kalemi 

ayrı ayrı 25 şubat 941 salı günü saat H ten itibaren pazarlıkla alına
caktır. İsteklilerin Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatıan. 13f5 

1 Askeri Fabrikalar Satına'ma Komisyonu ilanları 
Telli ve telsiz telefon ve bunlara alt benzin motörleri tamiratından 

anlar usla ve işçi alınacaktır. 
Ankarada çalıştınlmak üzere, talip olanların bir istida ile Askeri 

Fabrikalar umum mtldürll\ğllne müracaat etmesi ve istida ile birlikte, 
şimdiye kadar çalıştığı yerlerden aldığı bonservia suretlerinın ete cön-
derllmesi ilAn olunur. <1187> 

j lstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan 
yıttardrr uza.«tğı ve ondüle yap· Hüsam ettin Ü !sel (Donanma ve Deniz-
urdığı uzun saçlı ve nereden te- Askeri ihtiyaç için beher kilosuna 6.5 kuruş fiyat tahmin edilen ıo 
darik ettiği bilinmiyen ve içinde cilik) ve Diger Kıymetli Muharrirlerin ton karaman koyun eti 26121941 günü saat 15 de pazarııkıa satın aıı-
cıu dolu la tık balon merndi taze nacaktır. Muhammen bc!dell 6500 lira olup kaU tem1natı 975 liradır. 
ve ,güzel genç ıbir okadınL.. Devamlı Yazı/arz Şartnamesi her gün komisyonda görllleblllr. lsteklllertn belli gUn ve 
Oğrond~e ıgöre; Ceıylhanın saa.tle Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Camusluey köyünde bir düğün- c124b 
de oyun oynayarak !kazandığı * 
para ile Kozan.ıclan kadınlann ih- Askerl ihtiyaç için aşağıda cins ve miklarlan yazılı iqe maddelc-

J.yacl Ol ..... Lazı ... ....,..,.~ar alarak l T k" S rinin yeniden pazarlıkları 27/2/941 -''-ü hizalannda yazılı saaUerde 
..... IU ....,,,,... Zabıta L.raber erı·.. ür ıye •n'at Mektepleri 6'""' köye dönmek üzere iken; yaradı- nı yapılacaktır. Şartnameleri her gün komisyonda görlllebillr. tstcl<Werln 

Mezunları Cemiyetinin d F dık d }ışındaki oynaitl~ı yüzünden fe· belll gün ve saatler e ın 1ı a Komutanlık satmalma komisyonuna 
na ,öhretli ıbır kadın zannile §\ip· K•• •• d B• Konıreai gelmeleri. c1247> 
helenen bokçib~ı Ali Ali.ş Ha.a· OIDUr en lr üçUncU defa olarak toplanan kon- Cinsi Mlktan Malı. Bel. .Kat'1 Te. Puarlık 
nı ve arkadaşını yelala.yarak za• Z h } k grenin muvakkat reisliğine muallim Kllo LK. L. K. S. D. 
bıtaya gotiriyQ_r. Zabıta muayene. Kişi e ir enere Halil Cevdet Oflas seçllmiştir. Ce- - - • - ·-
si için hükumet tcLbipliğine sev· miyetin mUCS6isi Başkan Doktor Ha· Yoğurt 8000 2720 408 10,30 

11 kedı.yor. İ;-te doktor •muayenesi· ô 1 d Ü fız Cemal Lokman Hekim idare he· SUt 8000 1800 240 

ni yapacağı zaman kendisı de iti- yetinin mufassal raporunu okumuş- -------------------------
raf ediyor: c:Ben erkeğim; lakin suadlye plAjı soyunma odalarında tur. Bundan sonra sanayi mek~p- ŞEHiR TİYATROSU 'l'EmlLLERJ 
geçinmek için kadın 'kıyafeıtine yatıp kalkan Mustafa ve Thsln is- !erinin tarihçesini, ehemmiyetini ve 
gırdbı, dryor.:t Su dolu memeler mlnde iki amele yaktıklan kömür- cemiyetın !Uzumu ve terakkisi hak· TEPEBAŞINDA • 1ST1KLAL CA.OD.ESlNI>lı 
meydana çıkı.yor. Zabıta nihayet den zehirlenmişlerdir. Tahsin öl· kında uzun ve çok ~ullU bir nu- D BAM & 

1811 
• it O il E D 1 il 18111 

hüviyetini ve durumunu teSbit mtlş, Mustafa baygın bir halde Hay· tuk vermiştir. Daha sonra heyeti i· Bugün saat l5.SO da Gündilz saat 15,30 da 1 
ederek yukarıda bildirdiğim gibi darpe.şa. Nümune haStanesine kal· darenin bütün hesaplarını tetkik ve Akşam 20·30 da Alq&m 20,30 da 1 

Bitin Alrılarıa Panzehiridir 
Beyhude ıstırap Çekmeyiniz 1 

BiR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu muannid BAŞ Ye DİŞ atnlannı 

sttraUe izaleye kafidir. Romatizma 
evcar, sinir, maf.ııal ve adale 

ISlır&pl&n 

NEVBOZL."'lıı""Je ted&vi edJHr. 

Müessir llA.ç: NEVROZlN'dir. 

Tlrldye Ca•llarlyeu 

Ziraat Bankası 
Kuruluşı tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk~ 

Şube ve aja.ruı adedi: 265. 
Zira! ye tic&rt her nevi banka muameleleri. 

Para blriJdlreDlere 28,800 Ura lkram.qe 'Veriyor. 

Ziraat Ba.nkasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsapl 
en az 50 llraaı bulunanlara senede 4 defa çeldlectik kur'a ne 
da.ld plt.na göre ikramiye dağrtılacaktir: 

' adet ı,tee Urabk '·"° Ura il f » DM » %,oet -. ı 

' :t 260 lt l,Mt lt 1!0 lt 40 
ü > 181 ıt ,.... ıt 188 » %0 » l,ZM • 

Dl:K.KAT: Heaaplannd&1d paralar Dlr sene içinde 50 ı~ 
"dUf!niyenlere ikramiye eıktıfr takdirde % 20 ta.zlasile veril 

&a:r'alar MMde ' mıta, 1 eyHU, l blrlDCIJd.ımıı. 1 lllllri ~ 
ı Udraa tarllder1nde ceidlecekUr. 

oyuncu olduğu anlaşılıyor. dınlmıştır. çalışmalarını takdir eden murakip· MEŞAI.El.EB ' Kı&&Lm: OBALAJI 

l d .L lerln raporları ok up tna . t Her gün gişede çocuk -~ m.sllleri için bilet ver''t?'. r şte şura a >uır no taya temas * Şoför Emin Yılmazın idaresin· un .... vıp ve as-
ctmek gerekıtir kıi; kadın kıyafe- dekl otomobil Ankara caddesbıde dik olunmuştur. Beyazıt, Llleli, Aksaray, Şehreınlni ve Topkapıya otoböıl tem.hı olundu. 

tinde bir el1kek yakalanmış diye Jan lımllnde birine çarparak muhte- Yeni idare heyeti aşağıdaki tarz- ------------------------- • 
ve casu luğundan tüPheknen bin. llf yerlerinden yaralamıştır. da intıha,p edılmiştir. T • Jş Bankası 
lcrce halk 1... zahtlaya mtnnet "nd R~•-~d Başkan: Doktor Hafız Cemal Lok-* Yeldeğlrmenı e ""'~ e so-

!Mt 

l .... MMLlrabk=,...,.... 
a > ıooo :. = aooo-...... 
2 > 750 > =l_ ...... 
' > li09 > = 200f.,... ; 

d~ularım ~ar ocleı1ken aıkın man Hekim, Asba.ıran·. , ....... 'lım Sır· 1941 K k 
h "nd . _ .J kağında Marlntn evin<len yangın çık 'f~ .... ...,.. U .. ÇU .. 

aı.i e ve grup grup Jamıarma rı Dökunter, Muhasip: Sabahaddin 
dairesi önüne koşuyıorlar ve yığı- mış ise de sirayetine meıydan vc.-U-
lı) orlaııdı. Bu ara.da ıbtr ses yuk- meden söndürlllmliştur. I~ıksaç, Merkez müdürü: Vahit E-

seliyor: Nasıl olur da aramıza bir * Gala.tada Kalafat yerinde bir rlm, Genel Sekreter: Ali Karyot Asli Tasarnıf Hesapları 
casus gelir) Diğor t1·r ses : Buna depoda bekçi Emin ile arkadaşı Kir- azalar: Hasan Altınok, Muallim Ce- j 
imkan yok) Üçünoü btr sos: Eğer kor bir alııcak ytlzUndcn kavgaya tu Iı\l Arkun, :ı.~ahreddin Ergin. Yedek kramlge Planı 
c sus ise hükümet oezaıııını ver- l Fah ı A tuşmuşltırdır. Orada bulunmakta o- Aza ar: r rsoy, Niyazi Mocan, 
meden biz verelim diye haykırı· 
yorclu. işte bu hadise ve bu sesler hın \'8 kavgacılan ayırmak için a- Avni Karakaş, Sabiha Lokman He-

• > 250 > = 3()08-..... , 
• :t 100 > = 3500-,.., , 
80 > cso > = '4)00. ... , 

aoo > 20 > = 6000-..... 
1'9'idel• : ' Şubat, 2 JıCayll. ı 
tol. 3 .&Jdncitepia t.uit..!.:# 
p&llr. 

mifü !:Hı~i ve milli bağlılığı can· raya giren İhsan adında bir şoför, kim. Murakiplcr: Muallim Halil Cev
lı ve manalı ~ekilde Lir daha tok- Klrkor tarafından çuvaldız ile gö- det Oflas, Muallim Muzaffer Yaşar, Sab1b1 'N Nepiyat l1Udl1rl1: ABMrr DUN YAU'~ 
rıır<& veııih:: olpn. 1 zlinden ağır surette yaralanmıştır. Muallim Kemal Denker. BMddıp Y•: VATAN KATIJ.A.Aal 


