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Danoncio'ya kinci 
Kapalı Mektup 

Yazan: Aka OGndlz 
Tanak! IQımızda Okuf1UIU 

'rUrlliyeain Siyaseti Değişaemi til' 
Türkiye; Bütünlü!~ne Ve lstiklô.line Karşı 
Her Taarruza Sılalıla Mukabele Edecektir 

.. ' j ( 44'i y_.. 

4 ' ' 

k 
kunılu~ :yıldönümü kutlandı. Resımlcrı mız tdnınönü Halkevindeki tör ene İftİrak edenleri ve istiklal 

-~-.ıA E lerin do uzuncu d' l · 1 · · .. t kt d' !>iin latanbulun bütÜn Hatkevle rınv"'' v martını hürmetle ın eyı§ erını gos erme e ır 

lngilizlerle Dostlu~.umu~ 
Berrak, Tem iz ve Su rekl ı 

Olması için iki Tavsiye 

1 _ Britanya Korporasyonunku 
Başıbozuk Halden Kurtarma 

2 • yanlış Propagandalardan 
Uzak amal(. 

Yazan: AHMET EiıtlN YALJJIAN 
w muz tıya tahammülü yoktu. Kö'DrÜ

a ngilizlerle dostlugu ? den geçinceye kadar ahenksiz-
0 hangi ölçüye göre .olma.: Iikleri yaldızlı kelimelerle ört

h? ,Bu mevzu hakkında bir, ikı mekten bp.şka. çaremiz yoktu. 
gün evvel bir yazı yazmıştıF. İngilizlerle Til~klcr. mertçe 
Bu yazıdaki fikirler o~uru~u.ıı.· karşı karşrya geçtiklen zam371-
rın coğu tarafından ıyı karş.- ıar, daima kolayc~ anlaşabıl
landi. Tasviplerini telefon~ mişlerdir. Seciyclen, menfaat
lnektupla veya ziyıaret suretıle ıeri samimi a~la.§?1~lara. varma.
bize bildirdiler. . ıarına ıpek milsa1ttır. Aralaı:n· 

Fakat itiraz edenler ~e ekSlk da kurulan h~kiki d~~uk, .d~~-
olınadı. Bana dedile'r kı: . ya yüzünde~ı en muhım ıstık-

Dün Halkevlerinin 9 uncu Yıldönümü Kutlandı 

Başvekilimizin Nutku 
Bütün Türk Milleti, Aziz Milli Şef'in 
Etrafında Şuur Ve imanla Toplanmıştır 
Ankara, 23 (A.A.) - Halkevlerl· t akti grup rcls vekili Ali Rana Tar· ı 

nin kUruiuşunun yıldönUmU b ıgtın han. mebuslar, genel Kurmay ikinci 
bUt11n halke'\'lcrindc \"e odaları'lda re 1 orgPnı rnl Asım Gllndllz. vekn-
~·apılan tı renle kuU nmr tır. l Ucr cı kinı ve kalabalık bir halk l B. Mussolini 

Diyor ki: :Uu ınllııaı:ıdxitlc Ankara hilkrnm- lfUlt ı lr.thüunUJtur. 
de de )'.aplan toplanbda BUyUk Mil· Törene 16Uk1Al ma~ı ile b~lıın· 
lct Meclisi Rcl5ı AbdUlhnllk Rcnda, mış \c bunu CUmhuriyet Halit Par
Bafvekll Doktor Refik Snyd:ım, Ve- t.W Ccncl Başl<nn Vekili Başvekil H N 01 
killer, CUınhurlyct Halk Part i Gc· Doktor Re!ık Saydamın sUrckll al· er e ursa Olsun 
nel Seıt •erer. Fikri TUzcr, Parti mUs O> umu: 041\. 5, u. l de) * A 1 manya ile 

Yağ İşi 
Umumi Hayata 

Ait Temizlik 
Davasının Ancak 

Bir Safhasıdır 

Sıhhiye Vekaletinin 
Nasılsa Gözden 

Kaçan Bir Müsaadesi 

Beraberiz 
Roma. 23 {AA.) - Stcfaoj 

bildir~r: 
Duçe, bugün saat 17 de, Fa-

bt hücum kıtalarının Adriano 
tiyatrosunda tertip ettiği bir te· 
zahür toplantısı esnasınd bir 
nutuk Ö)~cmiş ve ezcümle de
miıtir kı: 

Ben buraya Fa · derin hura· 
ret derecesini hİ&ısetmck ve !bil
h haıp zamamnda çok sev· 
diğim sükutu bozarak aöz söyle
miye geldim. 

- Yazının esası haklıdı~. F ... · rar ve emnıyct unsurlarm~n 
kat bu 'bi fikirlerin mihv~ biri kalacaktır· Bu d?~luının 
p~ ~ tarafından tahrif yanlış telakkiler, fena ıtiyatl8:!'• 
edibn~nden korkmuyor m"..sıı· hususi mcnfa8:t . dolapları vu
lluz? İngiltere ile bizim ~~.ız- zünden güzel ısti~atıarını ka~
da bir anlaşmazlık ve kusk~~- betmemesine. be~çı olm~~bheplı
lUk var diye göstermek ıç.n mlz için vazıfedır. Bu ltı ar

1 
n, Yağ meselesi hakkında giriş- 1 kalmak e~bette mümkün değildir. 

Biz., Sekiz aydan değil, Altı 
Senedenberi Hnrpteyiz 

Biz, s kiz yıclanberi harpte 
değiliz, biz altı seneden'beridir, 

Hariciye Vekilimizin 
" Ulus ,, a Beyanatı 

1 ürkiyenin Siyaseti Deği ıneınistir 
1t t ifakl~rın~ Sadıktır, Herkesle ')lyi Ge~in~ 
ınek Nıyetındedir. Türkiye, hn1niyet 
Sahasındaki Yabancı Faaliyetlere A~la 
Lakayt Kalaıuaz. Toprak l3ü t ünlüğüne 
Veya lst ik laline Yapılacak 1 Jer Taaı·ruza 

Sılahla Mukabele Edecektir. 
Ankara, 23 (AA.) - Türk 1 b " . l" k d 1 Bulgnr bey · h kk , • şen utun a u n a r arı ten\ ir et· 

nn mesı a ınc..a meyı fn) d l ı bulmu~ 'e bunun 
yarın çıkacak o lan cUlun gaze· İçin dow d d w h 
l i n~ğıdakı .mülakatı neşret- l laricr ... !ruv:~ı) ' o~ruky~ mSu term 
mcktedır: . J .. ı .,..u- ru aracog· 

Bu '- ı 7 · d B . lu na murac at ederek kend m· 
" ın aın e ugnrıstan- d · b .1• la Tıürkıye rn8ındn imza ol en g~zetom ıze r mu alrnt "er· 

d 11 f d k " unan mek rıcaoında bu lunmuııtur. 
ar yon etr ın n ı muhtc- cUl h Lj • 

lif mütalaa v l f · l · b . k \ u > mu arrırınm r- arıcıye c e sır erı, ır ne; 'dtılnnızc sord d ' 
günden'beri, aj ıu haberi olarak _ Bulg ugTli~}ua d~klı ı: 

ed. B ·· • ar • ·~ c raıs· 
n~r ıyoruz. u muta a ve tef- '-'onu etr•fı- ..:ı •- · • k' · ı d b k b J .. nan·Kı n~rıyntı ta ıp 
sır er en ıı ı~nı. u sulh, dost· buyurdunuz B · 
luk ve itimat vcsik sının mana ve d"· cTi.ir.k 'ıy.e Bu nevn~at alrnsıl~· 

k d b 
· ugarıs.anı nsı lZ 

mn aa ına nzan tamamen zıt politık •ına .ı ~ • t" · 
h. 1 .. ıoogru go urmuş· 

mn ıyette o mu tur. tür> den tutun d B ) · Ul b •• ....11.. 1 T •• l. UZ , C U garı&• 
~ u~• u muJJaScget c ı ıur" tan Toünki)"('yi Mıhvcr politika-

ef:karını ve bdki tered:düde dü- (D \ mı: ~a. li. u. s tc) X 

Bu Seneki Basın Balosu 
Çok Rağbet Gördü 

Balo Sabahlara Kadar Sürdü 

bu ad tmezıe- istid tınra karşı açı an tiğimiz neşriyatı okuyucularımız 1 Bundan ba ka ibu yağ muna-
nlardan istif e c fena a ki hedef dost- aln'ka ı'le takil>. ·dıyo' rlar ve y zı· k .... a.<ıı umumi hayata ait temiz· 

lni? münakaşalarda w• k ' k .... ..... 
B rd. • k deınl oruma • ya devam içinı tC1vıklerdc bulu- lik dav.asının ancak bir aafhaaı.-

yani 3 kanunusani 1935 tarihin- ı · 
denlbertdir ki harple bulunuyo• atanbul Vnfüi B. Lutfi Kırdar Basın b \osunda 

en de şu ıceva.bı ve ım. Juğu sarsma b ' kd' ' 1 L 1 b 1 k _ Kendi kendilerini alda~- tır. . . neyoı1ar. Çünkü pek İyı ta ır dır. Na8l sa vır yo unu u1up ·a-
lna.k istiyorlarsa meidan s_:c- Evlenme gccelennde es~ler, ediyorlar ki yae mesdcsi her nunlann haricine çıkmak, mü&a· 
hesttir. Türk • !ngiliz dostlu~· en"- karı kocalara şu tavsıye- günkü hayatımızla. sthhatunizlc, yatı bozmak, hnlkın aıhhatile ve 
rı~ temeli 

0 
kadar kuvvetli~ır g

1
• f~}darlar: . . kcscmizle sıkı alaka olan mu· gıdasüc oy.namak mümkün ol

ki bunu bir kat daha iyişteştir Y _ Belli etmeden eşının aya- hil:n bir davadu. Bizim lknraci- mıyacağı, bu vesile ile herkC!in 
tklek ve fena unsu~.ıaro.an kur- (D*'ıunı: sa. 6, u. 4 te) - ğeri:mizin bozuhnaaıııa, 90iuk kafa ınd yer ~tmelidir. iju 
i- et1 a ..,. r.oc.ug~ummun gıda lZ 'kalmasına ~ '-'l 
"(ll'nıak için temiz bır nıy e - ,.. uk b "l f 1 f l" rıkgo .. z- mrm.ckette zua ar, ·nnunlann 
Çıl b sars m a 1 il an V'C l anın a.,, . .. .. . 

an münaka.cınlar unu : luk etmesine, fiilen inhı.sar kur- hukmunu kırma!J. vo açılq;ozluk 
tı\aı, aksine olarak canlandırı . . 1 ı • masına, belediyenin teftiş ve mü. etmek için kullanılamamalı, tica. 

~~ı~~ad:er~~ir ~~n:~i- çok Eg., ence ı rakabe mekanizmasını harc'ket- ı ııe<te bile kazanç. halka gö eri· 
~ ~eyzuu ola?ilme~, bir ~ost: siz bir hale !koymasına seyirci (De\wnı: Sa. 

2
• il. 

4 
te) 

d: ıçın en gi.ızel bır imtihan eı·r Mu"sabaka 
26 Şubat •Sayımı~dan 
itibaren 9aıetemıı~~ 
çok eğlenceli, .~ol mu· 
kaf atlı bir musab~k~ 
ba,ılıyacaktır. Bunun a • 
silatını yarınki sayımızda 
bulacaksın ız. 

d lrnıuıni Harbin son senesin
lek bizde sansUr kalkmı§tı. Meın 
aeı-~t_~ ımeselelerinden ~yce 
du. .~ bir lisanla bahsedıyo~
d k. Yanlış iktısadi gidişlerı ~~ 
bıeue tenkit ediyor, bazı ~ancı 
Q eseıeıer hakkında da çc'kınmc 
~~ kalem oynatıyorduk.. Fa
be Almanya ile olan munase
la~eliıniz, tenkitli münak~
~U an hariç bırakılıyord~· ~~= 
e.rıı bu 'münasebetlerin ıçyüzu 
lu .~llla.zlıkla, tatsızlıklarla do-
~in en küçük bir sarsın- ~ 

lün!l•ıül·l•JJ'kl!E$.J149 
1• • • G .. e Gunun En 

Ajans ve Radyo Gazete sme . or. 
Mühim 'Hadıselerı 

..ı... ,·er<ıiğl mülAkatta ~ık 'e dil· 
il{" H r'.ici3'e l 'eklllntlz ct1htt» a 

r&.;t sl3 asetimid llıin etti. il daim3 beraber olduğunu * lu oUnl bir nuhıkla AJnuur;ra e 

Ew . . • "l 
ruz. Bunu mütenkıp, Genemi t ·~b:n •ınıhıah"g m, uğrn~ak- ağır imtihanını geçirdi. Bütün l:s· 
Frnnco' nun cevap vcrmomezlrk İ3~ yı .az H ~~~ı 1t:ım bir a?nm tnn'bul. ınatbunt b ı~unda hazır 
edemiyeccğimiz talebi geldi. Ge· .. ~~nbı.zl ı arık Us dan bu1unınak için ıttHak etlni ti. Biı· 
neral Franco'ııun yaTC!mıınft gtt· ıymnı u amnzsınız.. t '' J .... - •L ) L lod .. H u _ T un ... aı=u v a m istiyor· 
mek bizim için bir vazife idi. nxKı arrk. hde bu sene en (D<wnmı: . 6, .,U. 6 te) + 

Fakat hakikatte biz, Blutokrat, ~========~~~~=~====~~~~~=== 
Mason ve Kapıta!ist dünyaya 
karşı ay klandığmıız 28 teşrini
evvel 1922 tarmindenberi htırp
teyiz. 

19 39 eyiülünde, hart>in arife
(De\ anu Sa. 2, U. '1 de) =•= 

26 Şubattan itibaren 

Vatan Sütunlarında 

Günün Sesi. •• 
Nuri Güntekin'in her gün 

baılığı altı~da bir güzel 
Ostad ve Edip Reşat 

Vatan'd G" .. s ·11 a ,. unun esı 

yazısını bulacaksınız. 

Trablusgarp Hatnalanm ... 
Yazan: Nuri Paşa 

En. h~yali romanlan geride b~rakan bu hakiki hikaye çarpm
ba aünu baıJayacaktır. H ele arunün mühim bir hadiae aahnesi 
olan Trablusgarpla olan alakası, bu hatrralan herkese zevkle 
okutacaktw. 
Nevedeceğimiz d İğcır yaulart altıncı aayf amızda okuyunuz. .. 

Ramizin Karikatürleri 

bildirdi. i. \"e t;'Z balkoclaııı ~ıldı. * DUn memleketüı yeniden 4 1ıl9lke\ tul altına ,erecek bir * lrlanda bitaraflığını, Amerika garan 
ııllndan bahsediliyor. grtı!at plinl b&Zll'lıyor. 

U _Ulan egek, o mllkioe yajmm ütlilne yÜz elli ıram vjetalin sattık. pyri o Urfa yajı 

değil ~ereyaiı •tıhr· Baa 200 ınarkaunı ! 

Gazetemizin en lbeienilen hususiyetlerinden biri k1y:melli aa
natkinnuz Ramiz'in ne.fit karikatürleridir. Bu karikatürlerin 
aı aara faaalaya ufnunua. tiryaki okuyucuları sinirlendiriyor. 
d u. 26 Şubattan itibaren Ramiz'in karikatürlerini her aayı
maııda bulac:Marua. 

* O\'Yetlet Blrllti 16 &enelik anıunü 
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----YAZAN: M.SAMi TUi$ __ _._ 

Hızır, İsyandanSonraBütünlstan bul-
lularınSe.vgi ve Saygısını Kazanmıştı 

-- 68 ı 
f!inddd mc~lcnin kızıl a1ev· 

lerini yükselıe yü:ksolte kasırlar
dnn birinin .içine daldı. Meşafc
yı ipek -perdelere yaklaştırdı. 
b vela hafif, sonra gittikçe ge
nil'liiy cn bir alev ve duman sütu
nu etrafa yayilıdı. 

l lerif bu vaziyetı ıbüyük bir 
memnuniyetle seyrediyor ve bir 
bay.kuş ötüşüne benzi.yıen kahka
haiarı koridor1an dolduruyordu. 

, Çolk gcc;meden koca kasrı ateş 
sardı. nyaıh bir duman ve kızıl 
bir alev aemceyaı doğru yükseldi. 

1 Sabafıtanıberi ka21ma sallama'k
tan yor.ulan ins&n.'lar büyük çı
narılnırın arasında kıvrıla kıvrrla 
yayılıp genişliye.n bu eteşi gö
rünce meserretilc hayJm:dılar: 

- Bire !brahim Paşanın 
Saadabadında bir kızıl iale açtı, 
homıın yofdaşlar •ale sa}asına 
koşalım. 

Ko~ular ve ateşin etrafında 
geniş birı halka çevrrdiler. Da· 
vullar gümbürdüyor, zuma1ar 
ortalığı çınla.tıyonqu. Ateşin et· 
rafında çılgın bir ra!ks başle.dı. 
Şarap testileri ortaya çıktı, lale 
soğanları tuza banılıp meze ya· 
pıldı ve saııhoşların naraları yan· 
gının kodtunç çntır.dısını bastırdı. 

Saadabadda binken ôinlcrce 
insan, yıllaıtdanberi ıbir masal 
dınler gibi inleyip yürolderinde 
kı.ı v:e haset uyandıTan lale sa.far 
sının korkunç bir benzerini ya
ratıp aa<baha kadar eğılendiler. 

XVlll 

isyandan evve1 adı ku'laktan 
kulağa fısıldanan Hızır, İsyan sı
rasında gösterdiği mertçe hare
ketlerle bütün İstanbul halkının 
sevgi \ıC say:gasım ıkazannuştı. 

Onun\ memlı$ctc saldıran düş· 
man akuıcılarma ika.JŞı koymak 
için hazırhldara ba~ladığmı işiten 
gençler yaıwnıda yer almak için 

1 k'()fU}"<>r, ihıtiyarlar genç olup da 
birlik.te ııeV&,.'ICl ~lerine 
hayıflanıyorlardı. 

İbrahan Pa~ntn ıhazrrla:dığı 
ordunun ardında y« atan HtZı· 
nn bine yakın acııd'Cllgeçtisi, iki 
gün içinde y'inc top'\anıvcrmişti. 
Fazla olarak bunlar her biri birer 
ikişer ar:kadaş ayammş, içinde 
dövıi.i~ek a.nuları !kıpırdanan 
ba~a y.iğitler de ocların arasına 
katılmıştı. Böylelikle Hrzmn kü· 
çük kuvveti bir ha'.Y'li ehemmiyet 
keSbeden .lruvvcstli bir müfreze 
halini a1mıJtı. 

Hızır Paıtronaya ha:hor yol
layayadc de!m~i ki: 

- Halkı &izde gayre'ti dini 
mübin yok mudur, diye ayaklan· 
dmbk.Mcmlcke!t i11crine bakma
yıp zevk V'C sa-faya daan 'V'ezir· 
lcr katılo ve Üçüncü Ahmet hal'c
dildi. Artık bizim Asitancde ya
pacak iPniz. kalmadı. Mertliğe 
yabşan ockır ki, öne düşüp hu
duda varabm ve dÜl§maJ!la kar· 
ıılaıcrlım. 

Pa.trooa. Hızıra "1 oev&bı yol
ladı: 

- Bu işleri görmek jçİnı ardı
ma yct:mit bin inean ıtaktldı, gel 
gelelim ~imdi gaza yolu görün· 
dü diye ;yıola c;ı:knr.mam, korka
rim ki ardımdan gelen olmaz. O 1 
zaman daha Gebzeyc varmadan 1 
hünkann adamları tepemi!ı:e ç,ul
lanıp karımızı itmam eıd:erlcr. 

Bana Mahmut Han rüthe ve 
ma.-a.p tek \f ediyor, sanma ki 
buna inandım, ona ver.eliğim ce· 
vap şudur: 

- Ömri.iımün ne suretle sona 
ereceğini bilrni,yor değilim, şimdi 
ye kadar baıınd~n büyük işlere 
karışıp tahttan padişah indiren 
ve onun yerine yeni !bir padişah 
idas -edenlerin hepsi boynuna 
yağlı bir komend takılıp boğula· 
rak celliııelın elinde can veıımi§· 
tir. Be:ni bokUyıen akıbet de ıhu· 
dur. 

hndi senin tdld.ifint kabul et
aern )1101.ıda giderken arkamdan 
f eıman yıolJa:yıp bir han köşesin
de ve bir dağ ya!Jlacında karımı 
itmam eylerler~' 

Ben ışı olunına ıhıra'k'tım, 
amma muradımız hünkara bir 
ordu hazırfatıp sefere çıkmaktır, 
Yolu aç.ık olsun, aırdmdan yetişi
rtın S>;şall~l .. 

Hrzu zaten onlarla yoldaşlık 
ettiii kısa zaman İçinde bütün 
İsyan serçcrdelerinin ırnahiyetle
rini öğrcnmitli. Onlar. birer kal
dırım kabada,Yısı idi ve §imdi 
ltıhçlarının hakkını fazlasile çıka. 
rıp bitr hayli zevk ve safa etme
den yerlerinden k.ıpırdamıyacak
la;ını bili)"Orıdu. 

Bunu bilmekle beraber, isyan 
•arasında bir hayli fenalık1arı ic· 
radan onları vaz geçirdiği gibi, 
tmdi de belki miUet ve memleket 
hİ'zmeÜnc se~Nim ümtdi-

le ha'ber yıollamak:tari 
alamamıstı. 

Patrıona adamına: 

kendinı 

- Ağana söyle, AJlab muinı 
olsun, doğru yıoldan şaşmasın. 
Dl)"Crek sözü k~sti. 

' 

Az sonra çadırlar sökülml;re, 
yükler kabrbra l üklenmiye, a§ 
kazanları aırnbaılera 4conulmfya • 
ba,.ladı. 1 

Hızır müfrezesine hareket em· 1 
ri verecekti. Adamlarından biri 
koşup gelerek ilerden tozu du
mana katıp i:k.rliycn bir atlı kafi-
leY.İ göstcrıdi. ' 

Vıcli pli'laeına ol attı, 0Uf'9Un 
gözü pek adamlardan bir kaçım 
seçip gelenlere doğru yoliadı. 

Fakat bu geıl'cnler kötü niyetle 
gelmi:yıonardı. Atlıların önünde 
Fatma sultan sarayının kethüdası 
\"ardı. Hızum çadırının önüne 
gelince attan inıdi.ler. Kethii<la 
Hwra: 

- Ağam sen.inle iki çift lafım 
var. 

Dc~i; o bu suretle onunla giz
lice konuşmak iıst.cdlğini de an
]aıJl}ış Oluy:ordu. 

* Kocasının feci akıbetini haber 
alan Fa.fana suhan, halkın ayak· 
lanmasınm böy~e !bir netice do
ğuracağım bibne.kle beraber, yi
ne ~k teessüre kapılmıştı. 

(Arkası var) 

BURSA TOTON PiY ASASI 

AÇILDI 
Bursa, 23 (A.A.) - Şehrimizde 

tUtUn piyasası dUn açılmış ve ilk 
muameleyi inhisarlar idaresi yap
mıştır. Fiyatlar 29 He 70 kuru.ş a
rasındadır. ZUrra vaziyetten çok 
memnundur. 

Bursa mıntakasımn bu seneki tU· 
tUn rekoltesi geçen yıla. nazaran iki 
mily-On kilo fa~adır. Buna nazaran 
Bursa muhitinde bu seneki tütün 
miktarının beş milyon kiloyu bula· 
cağı amaşılmaktadır. TütUnlerimizin 
kalitesi ytiksd."tir. 

Günün resimlerinde: Beyoğlu H alkevindel<i törende 
hazır bulun anlar 

Shirley Temple'in duble edilecek filmi için ses müsabakasına İfti 
rak eden kız çocuklar 

Belediye Haberleri: 
Tek Tip Ekmek 

Çarşamba ya Çıkacak 
Yeni tip ekımek unu için de

ğlr,mcncil'er bu sabahtan itibaren 
faaliyete geçecokter. Yüzde on 
beş çavdarh ve yüzde seksen beş 
buğdaylt unu yapmıya iba!fbya· 
caklardır. 

ı&&i tip eiklmeklerin, daha dört 
beş €linLük un stoku bulunması 
dole~ısik: çarşamba gününe ka
dar devam e<lıcoeği samlma'kta
dır. Yeni Üp ekmeğin çarşamba 
günü çıkarılması kuvvetle muh
tomeL görüLmektedir. 

BELEDİYE KÖPRÜLER 
MÜDÜRÜ İSTİFA EITİ 
İstanbul Belediyıesi Köprüler 

müdürü Fen Tatbikat mekıtebin· 
deki anuallimHği ıtercih ederek 
vazifesinden i ifa ebni~tir. Be
lediye Tciılliği ı afıa Vekaletin· 
acn Köprüler müdürlüğüne yeni 
bin mühendisin tayin edihneşini 
istemiştir. 
AY ASPAŞA - DOLMABAHÇE 

YOLU 
Belediye Fen işleri müdürlüğü 

Ayaspaşa Dolmabahçe yolu· 
mm yeniden planını çizmektedir. 
Eski plandaki ivicaçlar tamamen 
ka1dırılmai..-'tadır. 

Belediye umumi meclisinde 
bu yolun yirmi metre üz.erinden 
gösterilmesi anüna~aşalan mu· 
c~ olmuJJtu. lmar müdürlüğü bu 
noktayı da nazan dikkate alarak 

Yağ İşi, Bir Sıh~at 
Davasıdır 

Şıhhiye Vekaletinin Nasılsa 
Gözden Kaçan Bir Müsaadesi 

(B~ı 1 incide) 

lecck bir hilJmetin mukaibili 
malıdır. 

1 rın sahta çıkarılmasına müıaade 
ol- i&tenilmit ve 5/10/1939 tarihli 

ve zeyl dilekçede .sadeyağı İ$111İ· 
nin (tereyağı )ile iltibası hatıra 
gelebileceğinden bu uim muva
fık görülmediği takdirde (Rafi
ne yemek yağı) olarak tebdili 
tetkik olunmu~tur. 

Bu bakımdan bütün hu mesc· 
lenin Dahiliye vo Sağlık Veka
lctleri ile kı)1me.tli Bdedtye rei
simiz Dr. Llılfi Kırdar tarafın· 
dan esaslı b!r tetkik.ton geçiril· 
mesi çok faydalı oıur. 

İşin Sdlhiyc V clkalotine ait bir 
safhası da vardır ki tet:kik edil-

meğe değer,. 

MezkU.. kooperatifin dileği 
tetkik edilerek (rafine yemek 
yağı) namı altında yemeklik, 
börek ve simitçilere ve pastacı
lara ait olmak ve tlifik iiç for
müle uygun bulunmak ~ile 
yukarıda adresi yazılı yai ima
lithan.esinde yağ imali ve bu yağ. 
lann satıfa çıkarılması muvafık 
görülmüt olmakla keyfiyetin di
lekçe sahibi lstanbul Belediyesi 
memurlar kooperatifi ıirketine 
bildirilmesi ve ıereğİnİn ona ıö
re yapılarak neticesinden malu· 
mat verilmesini rica ederim. 

Sıhhat ve Muaveneti 
lctimaiye Vekili 

İ rtanbU') Belodiy•e kooperatifi· 
nin adını kıullanarak kanuna. ay
kırı surdte mahlut ıyağ yapan 
fa"rikanm üst kwtında bir cam 
çerçeve içinde aşağıdaki tahri.rat 
amldır. Bu tahrirat, Belediye za· 
bıta nizamnamesine ıaykırı ola
rak mahlut yağ yapmak v-e buna 
hiç münasebeti yok iken (Rafine 
yemek yağı) adını takmak mü
saade,&ni vcrİ.)"Orloa.:r. Haibuki 
Vekaletin a.lakaıı dairesi başka· 
larmın ayni :>"otda mı.iracaatlcrine 
.red cevabı vcrm· tir. Y.a'lltz Is- yerine .Miiateıar 

Maarif Haberleri: 

Çift Tedrisata 
Devam Edilecek 

Maarıf müdüriyeti İstanbul ilk 
mekteplerinden bazılar:ında bina ve 
malzeme noksanlığından dolayı ya
pılmakta olan çift tedrisatın kaldı
rılmasına prensip itibarile karar ver 
ml'8C de, yeni bina. yapılamaması 

dolayısile çift tedrisat şimdilik kal· 
dırılamtyacaktır. 

JEOLOJi TETKiKLERİ 
Fen fakUltest jeoloji ordınaryUs 

profesörU HAmlt Nafiz Pamir, Pare
jas ve asistan Enver Alınlı iimi tet
kikat yapmak Uzere Bursa ve Ban· 
dırma hıı.va.Usine gıtmişlcrdlr. 

--o-

Çakı jle Arkadaşını 
Yaralamış 

Diln Fatihte iki dcllkanlı vakit ge
çirmek için gtttiklerl kahvede kAğıt 
oynarken kavga etmişler ve bunlar
dan biri 8.l'kadaşını bıçakla yarala
mıştır. 

Vaka şöyle olmuştur: 

,. 

Soruyorlar? 
' p:lam ona ~öre çizccelktir. 

BELEDiYENİN CENAZE 
ARABALARI 

tanbul Bele.s}i,}re lkoo.peratifine Sıhhat Vekaletinin lbu karar· 
mahsus olmak üzere !böyle bir namC6ini okudu:ktan aonra Bele· 
müsaade verilmesine kanuni ce· 'diye koopera.tifinin yaptırdığı 
vaz ıbulunımasını tasavvur ede· mahlut yağiar.ın (rafine yemek 
miy.oruz. yağı) olmadığı aşikardır. Hele 

İbrahim ça,·uş mntıallesinde otu
ı·an Mehmet ile Saim eskldenbcri 
dost lkl arkadaştırlar. Dlin kahveye 
giderek biraZ kAtıt oynamak istemiş 
!er, fakat oyunun, en hararetli bir 
yerinde işl evvell ağız kavgasına dö
kerek sonunda dUv~mQşlerdir. Bu 
arada Salih cebinden çıkardığı sus
talı çakı ile 'Mehmedl göğsünden ve 
sırtından yaralamıştJr. Ara.ya. giren
ler bu arkadaş kavga.sının bir facia 
ile nHıayetlenmEBinc mAni obnuşlar
dır. Yaralı hastahaneye kaldmlmış, 
Suçlu Saim yakalanmıştır. 

!. l!ilMen bh' okayucwnuz tele
fonla tiftruyor ve diyor ki: '.l"ranı
,·ay arabalıw'ırun say.ısı azaldı. 

Ba:r.ı llfllrltlerde bekleme (durak) 
yerleri kaldınldı. Nakil VIMNtala

r1n1n aır.lıfı kalabalığm çoklağu

no daha ziyade glize çarptınyor. 
Bütün bunlara &IJtıllr ama, kor· 
kuııç olan cihet!: Tramvayda a· 
ra sıra - böcek - buhınmıu11clır. 

Bir kaç V&Jcanın ljllblcll oldufurn 
lçla sizden \"e daha d<>tnno a!A· 
kadar olanlardan BOruyorum: A· 
caba Uam\"&ylana içi, kaaapel~ 
rl her gün sefere başlamadan e,·. 
''el dez.enfekt.e eclUtyor mu! Sa
ball ilk tramvayla işe glt
tlfimlz için bu arabaların için
de herhangi bir ecza kokU80 
duymadılnnıza glire, arabalann 
yalnız sUpliriUmekle iktifa edll· 
dlğl anlaşılıyor. Meade 1;1ok mU
Jılındlr. Zaman naziktir. Bu te
mizleme ,·e U~larna işine fazla 
ehemmiyet verilmesi icap eder. 
BUhas a tram\'ay memurlarına 

talimat 'erilmeli ve böct>Jdl kim· 
selerl tramvaylardan indirip po
lise teslim cttlnnelldlr. 

'-'------·--------'j 

lstanhul Belediyesi mezarlıklar 
müdürlüğü cenaze nakliyatı ,.e 
ayni zamanda mezarlıkların tan· 
zirtıi için geniş lbir talimatname 
hazırlamak.tadır. 

Bu.gün.Jeli cenaze o.toma.btl'leri 
il-e cenaze arnb~arı ihltiyaca ki
fayet etmecJ.iğmdcn yeni ot<>mo· 
b:lier tlavcısi zaruri görü1rnekte
<lir. 

İZMIR MEKTEPLERiNDE 
TA YY ARECILIK 

İzmir, 23 (A.A.) - TUr1druşunun 

birer şubesi halini alacak olan lz
mir mekteplerinde tayyare dernekle
ri evvelce ordumuza İzmir mektep
leri tayyaresi adı ile bir tnyya.rc he· 
diye etmişlerdi. Bu defa Maarif mU· 
dUr!Ut'ÜnUn yardnnr ile bUyUtUlen ve 
takviyo edilen tcşklla.ta yıı.vnılanmız 
seve seve kaydolmakta. ve geniş yar
dımlarda bulunmııktndırlar. Bu se
neki TUrk Hava kurumu lzmır şube
sinde açılan dernekler hesabına kı
s& bir zamandrı. Göztcpe Amerikan 
kolejinden 98. HAkımiyeti Milliye ilk 
okulundan 61, Gazi orta okulundan 
34, Göztcpe Kız enstitUsUnde.n ıs. 

Dumlupınar ilk okulundan 15 ve Al· 
sancak ilk okulundan 15 lira yatırıl
mıştıı·. 

Dairelerimizde yan:."ış iş yap· :k..myatıanede yaptırdığımız tah· 
mmnak için h'Cr iş mükerırer İm· ı Hl netices~dc bu yağların Sıhhi
zalardan geçi;'Or, fakat bütün ye Veıka:ıotinin tebliğine ne dere
bu itinalar aşağıda surdini yaz· ce ay.kın mamulatından olduğu 
dığıml'Z müsaade gibi yanlış işler açıkça anla.,,ılm Diğer taraftan 
yapr!masıınm önüne geçemiyor. okuyucularımız dahi yağ mese-

lstanbul Valiliği ve Belediye leı.ile yakmdan alakalanmışlar 
Reisliğine vıe gazetemize mekıtup ve tcle-

Mahdut mewliyetli lstanbul fonla şikayetlerini bıldiıımi~er
Belediyesi ımemur1İn kooperalifi dir. 
firketinden alınan 23/9/1939 Cihangirde Tüf~çisaHh sokak 
tarihli bir dilekçede, Eyüpte Ba· Amasya apartımanında Bayan 
bariye caddesinde Aralık soka- Atiye Türkan diyıor .ki: 
ğında kain ve mukaddema Gala- c .. Belediye memUTları koope. 
tada Karaköy Palasta 9/18 nu· ratifinin yağlarından bir müddet 
marada mukim Haydar Berk- evvel ben dıe kulılandrm. Bu yağ· 
man tarafından Vekaletimizin lnr tavada biraz yanınca fena fe· 
3/3/1938 tarihli ve 4226 sayılı na lkokmakıta, biran İçim:le de 
miisaadesile marg11trin imalatha- yarısından faz:1ıuıı u911alkıtadır. 
Resi olarak tesis edilen ve bu de· Neşriyatınızda çok haklısınız. 
fa mezkür kooperatif tarafından Diyebilirim ki bir çok ailelerin 
·alınarak lnevakısı ikmal edilmif ikiııyetlerinc tarcüman oluyorsu· 
olan 6 nwnarada yağ imalatha- nuz ... 
ne3İ, tarifesi sadeyağı namı al- Pangaltıda Şairnigar sokağın· 
tında yemeklik, börek ve simit- da 5 4 numarada Bayan Şi&riiye 
çilere, pastacılara ait olmak üze-! Cıelal diyor ki: 
re sureleri ilişik üç fonnül ve c... On üç yasımdanberi ye· 
beyanname dairesinde Üç nevi m~k işleri ile 'bizzat uğragmayı 
yemek yağı imaline ve bu yaila· ı zevkedimniş ibir c.v kadını~ım. 

SiNOP UMUMİ MECLISt 
Sinop. 23 (A.A.) - Vildyet tm\U• 

ml meclisi 20 glinlUk çalışmasından 

sonra 1941 yılı bütçesini 395,752 li

ra Uzerillden kabul ederek mesaisine 
nihayet vermiştir. 

Beı!ıediye memurları k.ıoo.peratüi· 
nin yağı kadar ömr~de bir kö· 
tiisiine tesadüf etmedim. Ucuz
luğwıa. tama ederek ben de al
dım. Fakat, lrokusundan iğren
dim ve dethal attım .. » 

Tıramva.yda yag meşe}esine 

kulak mi.saf.iri olan bir biletçi: 
- Geçen gün valide o sö)"lc

dıkleri yağ'dan iki yüz e1li gram 
a1mlŞ'1ı. Bağırarak yanıma geldi, 

bak oğul tavadaki yağ ne kadar 

kaldı. 

Baktım, tavanın aL'tı su, üstün
de de kapkara bir yağ tabakası 
var. 

Bir daha. bu 
iki ohun .. dedi. 

yağtla.Jl alrrsam 

- Fakat şlnull daha fa7.la budala bulmı-
3 a<'..ak mı! 

ÜZÜNTÜ 
- Misk Dan,·ers bana \'iZ cellr, anladın 

mı f Allah bWr, ben üzülmedh. lkm anla

mıyorum ondan neden bu kadar korkuyor· 
ııun? 

- Misis Danvers'i çağırayım da onunla 
anlaş, olmaz ını? , 

- Sakın ~taksim, bufıu yapma... Onunla 
sen konuş. Ben korkarım. 

- Bu ne demek! Korkmak nasd sö:r. '? 
- Ne yapayım-: Elimde değil korkuyo-

rum işte ... 
Tam lıu sırada kapı açıldı. tı;erl Prlth ile 

beraber ?t..118lıı Dan\en girdi. Mak&lm sinirli 
idi. 

- Bir yanlı>:hk olmuş. Misis Dan,ers 
heykeli Mlsm dö Vinter Junmş. Robert'in 
btı ı,te hiç kabahati yok. 

- Heykel acaba tamir kabul eder bir şe
klide mi kırıldı! Bu !IÖ7.leri söylerkt>n, Misis 
Dan,·enı mU!ıtehzl bir tavır takınmıı:tı. ~an· 
ki heykeli benim kırdığımı kırk yıldan be
ri blllyonnuş gibi bir hail \"ardı. Robert'l 
ltha.m ederken benim IUraf edip etml;>ece· 
ğiml sanki te<•riibe etmek istemiş idi. 

- Zannetmlyonun ııarça parça oldu, de· 
dlm. 

- ı•arçaları ne yaptın! 
Bu Huali Maksim sormuştu: 
- Bir kAğııla sarıp sakladnn. 
Kabahatlnl zorla itiraf eden bir suçlu gl· 

bl idim. 
- Peki, kAtJdı IM'nye l!lakladın ! 
- Bir çıelcmenln içine koydum. 
Maksfm yan püacı, yarı ciddi bir tarnr-

la: 

...................................................... 

-34- Çeviren: Reaan A. E. Yalman 

'-----------------------------------------' -Misis de Vinter zannedersem sizden kork 
muş olae.ak. Haydi ona. kAğıdJ bulup parçala
harı atınız. Oanmuz sağ olsun. , Rofıet de 
mlistcrih olsun. 

- Bu heykeli hannmn kırdığım ,bir an bi· 
le düşllnmemlştbn. l'akat her halde böyle 
bir knm hlr daha olonıa rl<-a. ederim bana 
haber ,·eriniz de ..,akları bo.'i 3·ere itham 
etmlyeytm. 

Mak im kızm.,tı. llırçın \C kat'i bir ta
vurla: 

- Pek Al:i ... Bir daha 1>ize hahcr \erir. 1ş 
şlıııdlllk Jıallohnuştıır. · 

- Hclki de Mı-.ls de Vinter heykelin kıy
metini takdir etmemiştir. 

- Et tim. Ama kaza oldn. Parçaları (la 
onun lı;ln sakladım. Belki tamir kııblldir, 
diye düşünıliim. 

- Yazık ki tamir olamaz. Bu küçUk sa· 
londakl efjyalann heı•ıd ı;ok kıymetlidir. Çok 
dikkat cdenllk. Eskiden hanım kendisi toz 
alırdı. 

- Ne yapalım. Olan obnuş, artık acımak· 
ta lalde yok. Misis Danvers ... 

Dl.)erek :!\laksim onu saydı. 
Kadın odadan çıktıktan sonra hfr müd· 

det hl~· kono,n1adık nlıayet hen hlr şey 

ı>öylemek lüzmnunu hi sederek: 

- Çok lizüldlim, l\lakslm, dedim. Fakat 
ne yapayım, bir kazadır oldu. Kltaıılarr 

.)Crleştlreyim derken heykel yere dfü:tli par: 
çalandı. -
-Artık bunu düşl\nme, ya\'rucoğum, ne 

('lıeınıniyetı ,·ar? canın ~ ol!ıun. 
- El·et ama.. Kıymetli bir parça imiş. 

)llsls Danvers khn blllr ne kadar kıznm:
tır. 

- Ona da ne oluyor? Heykel onun tle· 
ğlldl ~"R .. 

- Hal ır, onun değll tabii ... Fakat bura
ıl!Nll blitün giizeJ şeylerl6 o kadar iftihar e-
dlyor ki. Her şeyi benimsemiş gibi. .. Ne ak· 
ı;I, ben de o gllzel ,aylerdeo blrltılnl kır

dan. 

- 7.avallı Bobert kıracafına ~nln 
mış olman daha lyL. 

kır-

- Ben hiç tiyle dilşünmüyorum. Misis 
Danvenı bunu hiç affetmly«ektlr. 

- Korku değD, ama izahı güç blr §eY'" 
- Çocuksun, ııeo ne y&p&<'aktın, hlllyor-

muson '! Jfeykell kırar kırmaz zW çaJıp onu 
~ağırıM-akttn: Ve «Bu heykeli tamir ebnelı: 
kahll&e yaptınn. değUee atın!» DlyecekUn. 
llalbukl sen kırdığını gizledin. Parçalan da 
ı;akladın. Bu çocukluk değil ele nedJr ! 

- Yeni bir kapıya glmtlf hbmet.çllere 
ben7Jyormn değil mı, l\laksbn f Klarlll'I çok 
sev~·orum, o da benim gibi acemi-· 'Onun 
için onunla iyi anlaıpyorum. Stkılganon ne 
yapaynn, eliın<le değil ... 

- BUlyonım, yavroeu~ıun. Fakat bu sı. 
kılganlık denilen şey geçer. Seıı bunu teda~ 
,ı içln hl~ gayret etmiyorsun ki ... 

- Yaptığını zfy&retıerde 11e kadar •ıkı
lıyorum bUsen, l'tlakskn. lnsanlar tı.na ba-

kıyor, her slizUmn her hareketimi tenkit 

edebilmek l\'in bir 8'ıhep anyor. kJrni dtfı

mı adetii didik didik ediyorlar. 

- Antma ettin! Hiç de değU, sana Ö.)le 

geliyor. 

- Tabi.i bu hayat, 'nsanlarla &örü!jmek, 

emirler vermek, senin alı!]mış olduğun bir 

Şt>ydir. ı-·akat ben 1Ja.tka törlU ~t.lşttm. 

.Bütün bunlar ben.im ~imi ııııkıyor. 

( Arkası Var ) 

GUNIDE~.: 
ll,, ~ı 6 ~ 

= 
FOYA . ~ 

Belki, dün «Vatan» ~ ~ 
muşsunuzdur: «Kozan» .. :-~ 
dın kılığına girerek, d.~ 
de köçeklik yapan bit 
meydana çıkanlnuı. dl~~ 

İ§in asıl tuhaf tara~ 
Bu, saçı ondüleli ve , #ı 
listik balonlu tesözde kab' ~ 
muayene edilmek ü~ ::.i
ta tarahndan hükUınct taDll'" 
ğine .sevkedilmesi!.. ~ 

Bu adam, İ§te o ._...- I 
baha tini itiraf ederek: '::' ~ 
keğim; lakin geçiınndc ~ 
dm kıyafetine ıirdin1» __ , 
Demi~ amma, kaç para _. ~ 
O itiraf etseydi de, etıP"" 
de mesele anlaşılacaktı .. • '-. 

Bu vak'ayı anlatırk.d! "<!,_ 
gayri ihtiyari harbe ~ 1; 
kü, bugünkü harp dabi. ~ 
nen hakikatleri aç~_r::tf 
yÜk bir hadise sayı--;-·~ 
den mi? Neden o~ 
miletler de, erkek •-:~~ 
foyalarını meydana ÇIP"~ 
ondan! .. 

yunuz: 
«Namık Kemal ._,.. 

ki: ~ 
- Sen benim için lıi 

kitap yazdın ve elbette .A 
canll!Jldınm§ gibi ba1"
gaye takip. «tin. ilih. •• • 

Görüyorsunuz ya! 
üstad, Namalc Kemali 
racak bir mucize 
O halde, canlanan bir 
de komqmuına bayrel 
meli! •• 

ilah .•• » 
Bu yazıyı okucluid-' 

inaaıim, karmcalarla 
halyanlarla avapn 
olclujuna inanacais • 
Bilmem aiz de ayni 
.. ? J& 
unızşababeddin u~~_j 

TABVIJI 
:?4 ŞUBAT 19'1 
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Papuç Meselesi 
j Yazan: AB B A p J ı<ooımı• 

- Sen biliyor mu un 

Rusya dan Geçen 
Almanya Yo u 
~~ ugiinkü h rpte tn ilt re 
t::j ile Amerih:n Birle~:~ 

c!r.vlctlcri nı ıısındn •ıkı biı i):bir
liğiııe ne lmdur ihli)nç oldu.,u· 
nu tahlile cal•t ıı:ımız bir ) zı· 
m zdıı bilhn •n u c'' eti ı nı t 
etmistik: Dcrnokr ı. rin l 

(Ahnıetıe :'.\lehmet Kadıköy ya
Pllrtında Y&nyaım ottıruJ·orJar.Amet 
&'l:Uete&fnı mUtaıaıı. ile meşp.I· Bir· 
den ba,ını knldırır \c arkadnşına 
llor ki:) 

annsı kimdir? 
Sen bllıyor musun 

karısı kimdir? 
- Sen bfllvor musun 

teyzesi kimdir? 

Ncdınıt ı 

"""'"''" / ,. 
l "'uınma ı i İl' çal )m')a c - liayrct! Fıyat Murakabe ko-

11ll:ııyonu bazı yerlerde. ayakkabıcı
ların YUZde elli hattA yüzde ytlZ 

EJınln JtörU' • 
11 "·edımln karısı kaç Y şın a 

elindeki b "tün vasıtalarln bun 
:ı:nrdım etnııyc k ar ' crmq 
olan Am::riknnm b:ızı ku'' et· 
leri, bilv sıta, knrşı tnraf-ın lehi
ne kullnnılrr.nktndır. Bu da, 
Sovyet - Amerikan ticareti ile 

l.A t t l•I "'-'r!a lllal ııattıklannı tesbft e m..,.. - .. , . ., Hndı söyle 
Ncdımlc C\'lcnm ftU • 

Patıucun bu kadar pahalı olduğu 
başka memleket var nudır acaba? 

bakalım! .. 
Ncf'l'nln ka)rıana· 

- Peki sen • kimdir? 1 - Elbette vardır. Be.Jcsana ltal· 
Yaya! Hele Afrika ııarekAtından 
Bonra pabuç orada ~ kadar paha· 
lıllllldı ki ... 

sını biliyor musun ı kim· 
~ Sen Fıızulınl~ baenn g \ yapılm ktndır: Sov) etler Birli

i:i, Amcrilcncinn aldıgı b zı ınad· 
deleri kendi yclu ile Almanyn
yn aevkedrırck Alm nl•arun 
h ıp snnayiinc yardım etmekte, 
bu suretle Amerika, dol yı il , 
ker.di gayesi • leyhinde Jıullan 1-
rnıf olmaktadır. 

dlr biliyor nlllsun. U -
Hadi bınık bunları edebi m • 

- Bırak şimdi po!iUkayı! zaten 
Bcrunıe ciddi ırıt edilmez ki? He· 
inen politikaya dökersin! 

-· 1 "ma "unun şurıı.sın· ı ~· kUA'nva yo a,, • .,. 'ı' l 
~= Üı.tİı tatlı lconuşuyordulc!.. ~ ~ • :l 

d edebi ınUnakıışn mı 1 ~ \ı l 

- Aftccforsln sen onu, politika 
Ciddi ltı.t değıl midir? 

- Bu a b bU ı - ı sanki? Kendini git te pa ucu • 

- Yok cıı.nnn, demem 0 deme 
dcguı Şimdi ayakkabıdan ba!ıSC
diyordUk da-

yllğo okut! ı 
büyük dedın de aJdnna Ankaradan Reportajlar O yazımızd Sovyct - Ame

rikan ticaretinin geç n sene il 
bu sene ıRrımndaki f rlu · arel 

eder k gösterdigimiz bu vnzi· 
yet, lnciliz - Amerikan i~birligi 
mC$Clesi mevzuu bahsoldugu 

anda ilk aöze alın cak derece
de mühim bir meseledir. 

_ Pabucu aro mnmet ey· 
geldi. Allah ganı ' 

1 

- Hoş ha polttiltıı. ha ayakka
bı, lkblnin de bahSl sözO ayağa dU· 

VUnnek değil midir? 
- Peki sazn ayag-& dOş!lrmiYe

linı de hafa mı dUşürcllm? Şa.pka
tılar da mı fiyattan yUk8eltsinJc:r? 

- Hayır c!end?nı, onu d«nek ı:s
tenıecıımı 

- tşın doğrusunu istersen bunBı 
bir çare bıı!malı ... Hem biliyor ~~
sun ayaJckabılarm altı kalınlaş 1 

• 

Ça flyaUar da kalınJn.şmıya baŞla· 
dr. 

- Sade f'ıyat.lar mı ya, a:>~a
bıcııarm enseleri bUc kalmlaJ1b· 

- Evvelce yalnız pa.stınnacrla· 
rın ensesi kahndıl 

- Sahi bırak şa.ka.yı da bu işin 
80nu böyle ne olaCD.k 1 

- Ne olacak. ayakka.bıcılar, dtl

PedUz mllftetiyl mantara bastm
Yorlar ... 

- Hem de hakikfsine! .. Hele !ka-

dınlar! bas 
- Hani kadmlnra mantara -

nıaz derlerdi? . , 
- Kör kör p:ırmağun gozUnd~ 

.AyaJdmbıJarm altına dör:t pa.rm 
•ft- •·oyalı rMmcn hcrkooi mBll man.... ,. ...... ,A ı 

tara t>aStı:rdJklarını llln .,.....,..r • 
_ )lantıır bir do ha!lfUr, derler. 

z.•akat nğırlığmdan çok fazla para 
çekiyor-. 

- Hem bDlyor mtJ.'Un, ben ı o 
mantarlı ay&kkabll8n hiç ııovm -
yorum· canım ayaJd<abılan takun 
yaya çevirdiler!. 

t, --'o o eski yalın kat -Eve n~ 
canım me6tler!- . 

- Evet nerede o eski ince saka 

ayakkabılıın! . 
- Evet! Hele daha böyle gidcr

,,...~Rı çıkarncak
Sek pıı.bucun tıırunu 

sm!... Ne-
- Tadhi marlhi bmık ıuna. 

dimin cBuseden pabuç gtydlrdım 
1
° 

nermln pAyine!> dediği zıunanlarr: 
şimdiki arasında ne bilyUk fa 
var Eskiden kadmlııra bUsedcn pa· 
buç. glydlriyorıann~. biz takunya· 
dan pabuç glydlri)"OrllZ! 

- B"eeden pabuç giydirdim o 
c "" • eQintln 

nermın p4yine!> mısraı ?ol 

ını? 

- N o zanncüln? 
_ Ayol 0 Ncf'!'nln! 
- Ben Nedim divanını ezbere 

bilirim!., bu 
- Be Nedim divanmda baJ1a 

n ı' 
nıısraı gostercnln kOlesi oıurun •. . 

- Had! b!l"ak Kısa Kürek gibı 
il! etme! .. 

- Sen de Yusuf Ziya glbl ko
nuşma! .. 

- Sen bUlyor musun Nedimin 
babası kimdir! 

~ 

ı~n! .. 
- Ki:mC? 
- RahmCt!Jye! 
_ Ralı:mırtll kim? 

rk .... ilk arnbalıuia l~e gıt'°' bah e ..,,.. 
P bucu bUyUk! .. öyle ya~· 

- a ldl, ben koOn t>uçla· 
dl sağ ol:taı pabuçların moda ol· 
:rm. bu h ·rtı ne kadar sevınlr
duğllnU gö nce 

dl!... ının dua 
_ Kiminin devesi, kim • 

BI! .. 

- Yani? duası 
- Yeni pabucu bUyütiln ll' 

Herkesin pa.bUCU bUyUd • 
tuttu! sağ oı-

Fak t pallUCU büyük 
- ~·ır zavallı bu koca idi kirll ,u.., • 

sa ' ınak için ne keıdar zor-
pabU~_:Jı' AttıŞ pııJıam! •• 
Juk ~·- ... 

-•·at Murak bo komisyonu 
-F""' 

işe ol ıcoyınu~ ... 
- Pabuca el ıtomnaz. ay k ko-

nur·-
_ Ben oısa.m pabuç Uzcrinde lh· 

tikAr ~panlan ııUrgUn ederdıml 
- Hadi ç121111edcn yukarı çıkma! 
_ o senin dcd!ğin ltalyedır! 

- Ylno politikaya 00..,111.dm... o
nun pııı'bucu çoktan dama ııtı?dı! 

- Politikayı sen ya.pıyorsun! 
_ Canım şunun şurasında taUı 

taUı pabuçtan b3hsedıyorduk ! lşt 
~111 ı Zaten acdlm -ya, scniiı
le ctddJ bir mevzu konUfulmıız! 

_ Asıl seninle konUfulmaz! 
_ Brrok AJlahmı ııcvcrs n bu 

mevrou! Başka bir şey konuşalım! 
za.tcn bu pabuç meselesi oğu:rsuz 
bir mevzudur. 

- Neden? 
_ Ne zaman pabuç meselesi or-

taya atılsa hemen ya edebi, ya sı
yıı.sl bir münakaşa başlıır ... 

Bu uğursuzluk. hayntta yalnız 
mısırından şikAyct eden SUleymıın 
efendlnin ö!Umllıne d:ıir merslyeden 
beri devam odlp gidiyor .•• 

_ Doğru hnkkın var ... 
- Hele allı düz, ökçesi pençesi 

bir pabuçlar çıkalıdanberi pabuç 
k daha uğUnruzla.ştı! .. 

işi .,:O Evet pabuçlar dUz taban ol· 
d ğu za..-nandanberi!" H yret de-
~ i" ESkiden dllz tabanlık 

ğilıTI· ld' . rdu ! Şimdi şıklık o u ... blr kUSU _,. k"' 
Bu esnada ,·apur Kuuı o)e )8• 

( ıak üıerooır. l·ok'ul:ır ayrıkJıı· 
JUL§1l A ğındıı kalın mantarlı a· 
nırJar. ),... .. ,,.an uııın boylu t>arı· 
,·akkatıı ..-.; ,, l\I 
"' el bir kadın, .ı\mctlt', c-
t>ın \C güz 
~·ın önün<! durur:) 

_ Şimdi bak buna da ®'L tab8Jl 

t>akalnTI! 
de oosmı" ama haspaıya _ :Mantara " 

hani' da ya.kı.,cımış . AllPAP 

Doktor Digor ki: 

- B A O E ~.,:.!! !;!~ma~ 8~;:~ 

Havacı T rki 
Bir Tayyare Kamp ve Mektebinin Oç Sene içinde ras~~~;rbi~~ri~~~,: b~e=~~~ 

l 
lij;1 tesisine ç lııırkcn bu tclgrn· 

Hiçbir Kaza Yermemesi Ne Demektir, Bilir misiniz? ~~::·:-;:ı~~:.~.:h;~;:!1:. t!: 
şingtondan gönderilen bir hn-Erkcnden kalktık Turkku- yazan : Ahmet Emin YALMAN ruhuı devam eden çalı ınnlıırın bere göre, Japonyayn sevkcdi-

mı umumi müdürü B. Os· verdiği nctiedler karşısında cid- len ve hnrp san yiinde kullanı· 
mt.n Nuri ile beraber meydana den büyük lbir fıaynınhk ve if· hın bıızı maddelerin tahdidi ka-tün memleketin en seçmeleri gi. halinde bir istikamet ta'kip et· 
glıtik. Uçwılan se)'l'ettik. Mey- riyor. Elde böyle tal-ebe italitesi mdk vazifesi verilmişti. Her ta- tih r duyuyorum. Düsünün bir rnrı, nyni zamand ' Sovyctlcr 
ıdandaki !binalarr gezdik, han· kere ki çnlışmahmn hil-gi,> <', BMiğinc kn,...ı cin tatbik cdile-bulununca her ta.lebe)'i yetiştir- rafı ikapalı olan piloı.t yerinde Ü- ·,.. 
""arlan -.Jik. Tayyare ve mo- tecrübeye, titizce emel ve itin - cCk ve «§İmdi Sibe'"'"' '-'Olu ile .. ~~.c..u m<'k için gir~en maıırnftan en }etlerin yardnnıle yolunu arıyor. ·.1- " 
ıtorlann yainız baktın ve tami· mükemmel verim temin edili- du. Ta~a.~ ~rdiği l5t a· ya dayanma ı ayesinde; son Almnnyayn yapıl n ticnrete ma· 
rini temin etmekle ·almıyan, üç sene .'.çinde Turklku,.unda, ni olun .. caktU".» ) or ve seçme içm yapılan mas· met seytan icadı sayılacak bir 
ycnid~n her türlü yedek ve bü· rafın ka.t kat fnlnsı böylece ele elektrikli kalemle kağıt üzerine uçucunun kendi hatusı netice- Ameriknmn, ihracat madde· 
tün tayyare yapabilen imatat geçiyor. dcthal çizil~rdu. Biz de mu sinde tcsaduf edrlen lbir tek lerinin t hdidi bilhassa Japon· 
yerlerini dola ık. uki ve yeni tayyare porÇllla- üzerine ac:rilcn lbu keğıda göz· pl!:ınör knznsı haricinde hiçbir y ya k8rfıdır. Şüphesiz ki bu. 

Her fCY insanın yüzüne ı;:ü· b lerı'mı".,ı' dı'kmi• pı'lotun ııı"ıı ı·çı·n- 4'aza. olmnnıı~ır. gÜn doğrudan doın-uy bir Ja-ı ,_ f ı·k rını İT araya getiren dairede c- .. ~.. y·· l · ıeb · ı;ı ıüyor, oer tara ta a a var, .ı n ,_. _ _. . uz erce noemı tn1 e yet~· pon tehlikesi knr"ısında bulu-! peyce oyalandık. Burau bem oe çırpmma•ıfırını tıuı;ıp cuıyor- k :r 
aevgi var. llür'k havacı ığını bir - d\ık C b J. tiren bir ıayyllre kamp ve me - nan Amerika, bu tedbirleri nl-müze, hem nümune kıol1ckaiyo- • ad i ~ ki pil-ot ne 11.a· 
iman haline getİTcn fedakar ve dar tecrifüeli oluraa ol'llun ald- te.bi için böj'l}e bir netice, muci- m ktr. dnh faz.l acele etmek 
üstün gençler arasın.cin bulundu- nu ... Bdkan ha?'bindc İş gören ze saya1aeak kadar nıuhim bir lüzumunu duymaktadır. 

d ilk Türk tavvarelerinin ıseksen le lkaranhkıta yol aramıya o ka- b I ) ğunuzu görüyonsunuz, uyuyor- beygirlik m~örlcrind:cn iki nü· dar güç alıro"OT. Çün1'ü aletten ~yıdir. Bir . d.efo i~i. "e . ~ gi i Şüph iz ki, bi:- m mleketin, 
sunuz. • d h._, . .. . B bır baı1a, ıayı te§kılatn, lyı 'c 1 l rd L. • t .. t · t" 

Talim ve terbiyeye ait techi- mune «:,mizlenmi,., buraya geti· :zıya e ı111'crıne gU'V~ıyor. u· ''erinde mllih::~e kavuş\mca ~e e ~nıx::rı cct~u.s c. mıı ~· 
.lm. o·~ t"' ı·· t" ı ·· nun netice.sı' olarak da. mese~fı J -··-~ caret munascbctl b rdenbı zatın hiç n:o3cs.anı yok. Motörlü n ış. ıger ur u ur u parça- Türkün ne.er yapabileceğine • crmı ı • • 

tay;ya~erin en ba tılcrinden en lar ve nümunclcr, tayyare ve Enuruma gitmesi lazım iken bundan e ulı bir lnıtihan ola· ı ~c. kesmesı veya ~na ba.ıka bır 
mc• c Uıt"-~'-at '""utl rına mahllUıı otörlerd in i fı canlı bir Adananın yoıluna sapmış gidi- H . l • -ı.· • ,.._ bir 11tikamct vermesı kolay d l-o0uı; _,, d . d" b m r " c.ı g.ol .en ı.n..... d. B . • • d.k. h ld tayyarelere kııd r her rurluau bu· surette ı:;öııterlj'M)r. Talebe için ıyor, yınc onuyor. o 'Una m eğin ı.tım ve t-crbi.)c!'nde ır. • unun ıçın ıım ı ı n e 
rada bir ar yn getirilmiş motör- çok istıfadcli bfr dera ve tecrü- yol nrı)"or. Kurs otuz altı ders dünvamn her m~l~ctine kar- ~rncrik d , Japonynya • olan 

1 rl b devıım edecek. bunurı sonunda ·v ihrac"t n h rpt vclk d aili: UÇuŞS mahsus P anö erin C yerı." ŞI t m numn'Ta Jmı bulunu} O• ~ l ı, . ,. ~!\ c:.__ 1 C• 
d w M k k pilot, nlct kullarıma'l..-ıta ta:ına- rcccsme ınaırmıyc _. r \•er her çeşidi de doğrudan ogru- e ctepte ör .ıç.U§u için ya- nız. Bunu göğ 'müziı gere gere • • • 

ya burııda yapılmı~ man bir dere yeri var. Buraya mıle olgun bir ha~e gclcce'k ve llÖ> li) ebrliriz. mıftır. . 
B 1 b . 'h 1 · ·ı k' kör uçuş dip.lomasını alacak. B l 1...-~b A ik Planör deyip geçmeyiniz. un öy e ır cı az yer qtırı mi.o ı Bu imtihanın manası derin- unun oenı er, mer ayı 

lnrdan her biri motörü c ik bir siac tutulm~ bir tayynrenin pi· Genç muallime bayıhyo- dir. nt:ım y lnız 'f,ürk haHı.cıhğı i l eden diğer bir mesele d • 
ıtayiyare deme'k'tir. Aralarında tot yerini ımii:kemmeJ aurette rum. Mcvzuuna hnkirn.. için değil.. ayni lllNUerlc her sah • ha v rdır ki, o d cenuplu kom-
pike yapabilenler v~ pikede dört 4emsil ediyor. lçerd~i bazı •• Deni 0 kadar iyi anlatıyor ki da yni muv ffakwyyd.c vnrnbile. ıul~dır. Filhnkil;n, c~nu~~ A· 
yüz kilometre sürııte çı'knniıır leler yaııdnnik pilot tayya· ıbiitiin cehaletime nıimcn ben ceğtmizden o\iPhe c-tmek i~;n se· meraka d koskocn bır dunyn-
var. Tal~ bu p'anörlerd~ ha- resine istediği sürati veriyor, en bile kavrıyorum. Ne kadar taze hep ta avvur clmryorum. dır ve bilhna Avrup ile olan 
va ile yüz göz oldu'ktan conra şiddetli yalp vaziyetlerini t :t- bir heyecanı, dereine ne keder O h lıclc Türl.kuşundn bu ticareti çok genii bir miky sta-
motörlü tayyareye geçıyıor. bik ediyor, her ti.ir:lü <lönü~eri derin bir 1€ı.kll!Sı var. Açıkçn ik.adnr hü:>-ıük muvaffakıyet te- <lır. :Harpten evvel, bu ticııret 

Mektep tesisa'tını dol tık· yapıyor, ir;tifa ve İ'Stikamet bakı· görüyorum dci lbu mekte,pte min eden rt ve u ulleri tnh1ıl daha ziy de Almanynyn idi. 
tan sonra para§Üt ku esine uira- mındnn dümenlerini erbcstçe muallim b !kımından da gaye, edince, bütun ırnemlceket ışleri Fnkot İngilter nin aıkı nblokası 
dık. Sonra. Türk kuıunun tehir- ku3lanıyor. denı takrir ederdk saat doldur- iç.in pdk da&ate değer dersler üurineı cenubi Amcrik ıncm· 
deki aaıl mckıtebine geMi.k. Bu- Maks t şu: Sise tutulunca pi- mıık değil, talebeyi en ~kııek ala'bi1iriz. lckellcrinin Atlas Okyanu u )O· 

rada günlerce kahp bir etüt yap !ot kendini kaybctmeğe a ın. va ıf arda 'birer Tiirk havocısı Turkku u neden l>u kadar lu ile Almanynyn aevl:iyatta 
ırnağı ne kadar isterdim! Öğret· miıneviyattma hakim olsun, his· diye yeti tirmektir. muvaff 'k ·oldu) Ayni ı.ıart V() bulunması müml.ün olmamak-
me usuHer;İ o kadar iyi ki orta aine inırnmıyarak aletlerin yardı. Sivil mira! Albi<lin Davcrin u ulleri ba 1·a memleket ~ eri- le.dır. Bun mukabil cenubi 
mek~ mezunu bir senede lise mile karanltkıta yolunu bulsun.. denizci olduğu derecede hava- ne de t tb k edemez miyiz;ı Bu Amerikanın Sovyctlcr Birli i ile 
mezunu dercceşinde fenni m - Ziyaretimiz günü mck.'lepte cı olduğumu iddia cd.e:mcm. nıokta1 n lba n bir makalede ol n ticar ti birdenbire yiık 1-
himatn sahip olarak da, hem hava hatiarının teorübeli pılotla- Fakat ı:;azetedlıkten uzak ge- tahlitlden go:;irmıc-k i terim. Cö- mi ve evvelce Alnnnyaya sev· 
d'c merak ederek artlıyarak. 11 dere göriiyOTlarcfı. çirdiğim on ecne içinde t.ceadüf r«e siniz ki b his mühimdir kcdil n m il r bu aefer Ru Y • 
kendine mal ederek.. cAcaba içlerinden biri ciha:z.ın içine beni tayyare i eri araeına attı. 'V'C derind=t. ) göndcrilmiyc ba§lnnmııtır. 
Maarif Vekaletinden bu usulle· k panmııtı. Kendisine düz çizı;i Türkkustında l>u anfottığım Ahmet Emin YALMAN Bugün Ameril a, cenuplu 
rin t~k'ktcn ~irmeie mcnk~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- k~§~ nrun d buticaretitah· 
eden oMu mu?> Diye sordum., ' dit etmelerini istemektedir. Fa-
cEvet> di)"C.rı olmuŞtu. k t §Üphesiz bu, dece bir nu 

Birkaç dershanede ders din- üzerine tahakkuk cdccclc bir 
le.dik. Herk-es g&zünü dört aç- mesel deği .!ir. Bunun için, 
mııa. Belli ki dersi imhha.n v~r- Amerik bir taraftan İngıtere 
mek ve diploma afmak içın dm.. ile, diger taraftan c nubi Ame· 
lemiyorlar. Ancak bu malumat rika ile kı bir iktısadi ıvc tica-
aycısinde iyi havacı olacnkları· ri iıbirligi yapmak i mckte-

~1 biliyoıd-ar. Jdy~l T~r.k. havacı~ dir. 
olmak da ken ı crı ıçın P~'. Loııdranın merkc-Llndc bir postu Bu lctJerln beheri ll l}UJn G pen- n olm k.. Çocukların ruhundan Mr. Hop!<İns'in Londmdaki 
kazandıracak bir meslek degıl, bllromına bombıı ltıabet cbnt,, bina ae jhlal olv)or. Bundan başka, bom· JU\Jnmak, ıhhatlerinln muhııf117.n,,1 temaslnnndnn aonra Va~ington 
bütün bir ideal, uğrunda seve harap olmuş. bardımıuı netle ı patlıyan gaz \O itin no )apıJm ı ı un g-eldl~lrıl bll- hüklımctine bu hu ust bir ra-
seve ölüncoc'k yüksek bir ga- Ertesi ı-Un yoh!a.n g~r enkn ım bonıl rllo mc,gul ohnnk lı;Jn de ııı~k, n h.. por ' 'erdigi ve Amerikanın dc-
ye... • . 

Hadsiz alaka ve aztr?, ıfa: 
de eden bu zeki yuzlerı 

;)1ğını tızerlnde gcın~ bir ntll\enl hw.ırsl cklplnr t('f,'kll olumnu,. mokrasilcr yardım projesi ka· 
durduğunu rartQorlar. Bunda bir il r cklt,tn, hlr kıun,yon Uzcrlnc Sığınaklarda fstirahati nuniyel kcsbcttilrten sonra bu-
Ce\kalidelik ~·ok. Fakat mU\tt:rlln ~erlcstırllnılş eyynr ntelytı ı ,. r. nun tııhaklrukunu le.'1\İn edecek 

ita ~tız ,.e burun boşlukları, ,-ucu 1 clkler kızarır w: fVrl~a zorluk 
1\. rtce a~ıJmı' tabii k11pıları gyı /r: kuruluk, ağrı , .e yutJrn l hntleın· 
tı iıt ve burun ılçlııde bir .Urü ıtrı:- husule gelir. nazı ,·nkaı;;:ı. cerahat 
<la' e !;'rkıntılar yardır. Bunlar araı- ı- cfkJor üzerinde utıık. u Bu balo 

•• _ _ı ..,...ririyorum. Köy enırti· 
go;ı.ucn D-T •W. • 1 k' 

tülcrinde teea;düf ettı.gım tıp c. ı 
gbğtilinıtekl şu yafta \"ar: «MU\'ak- Tt:lhlil<c işareti \Crllir \'erilmez blı· Temin Jçin plan içine, Uuı.k Şarkn ihracat 
kut posl.a bll~u! •• » 3 ilk bir sUrotı nıkn mah lllnıı "cll- m~ddclerinin tahdidine dnir 

hbf:e'lt tcşlt mikroplar üre)1P l~ damlacıldarı peyda oıur. Gıirlilli-
lllrıer. Hele ağızdaki Jlişler, • Bademcik OUhnbı) di3ortıı. an a· 

~liş ve bozulmuş olurlar5& onla~ ~or ki Mdemclk UUhabını ı~a!ımak-
lt ~Ukl:ırı, mikroplar, ~ıı çel> Dl !ıı sebep mikroplardır •. ~ ~orul· 

lrer l'U\'B teşkil ederler. la beraber ıslanmak. üç ~Mit bir 
''aıc _.... ~ğll haS· kalnlllk~· • tar ı:ı. bu mlkroplıuv&D d ıner mak .ye uykll!WZ . ün mikroplara 

•e llı: 3-apan azg1n eo31ardan ~ bl t&lıiı:rn haller de. \ 'Ü<'ud ıtmaıarı iti· 
~ de, ctinlln birinde. her bani r karşı nıuka,·cmetınl aza ~ln ha
lta,. betıle, bunıann azgı~1 

;:: bari.le, udemdk HtJhapl:; ederler· 
t-.... lfllık yapan mOrropJarın bu ~ zırlayıcı bir de ı;cbep t~ 
~JttL-L J _,.ıc {lJa, UtUıabllla U 111• 
tlılh..~rda yCl'le§Jlle6 ' ,..... şu Jıalde badenıclk tedbir 

-•llOlndUr. ııuş insanlarda Dk yapılacak U ~ 
~ ~ Uurıan nıikroıılann vücudc gl~- ııutaya 131 bir yatak i tırab~l bir 
cı e Cdne mani olaC'ak bir takını mu· lin etmek. 'i.icııdilnU ku\•\C li-
1\faa ı t lbatknl· n -•· bir kat dııha CJl(ı Uzu,·ıan \ardır.. ' e JıaJde buluudanıı.-. dan 

bıı er, hunun mU roplara kar~ı olan üyÜP liOğtık alma uıa me~ flf 
t~ıttılleadeleslnl tern1n i!;'ln b<Jğtl:ıd~ !cmıe111oktlr. Verilecek 'ıda~ar :.~ır. 
4 :t1J oıunnıuş muhkem kaleler halin , ·e hazını kolay nuuldeler ocı:nıaııır 

r. ıntJ<rop öldllrUcU 
ll nuruna raJ la t>oğa· 

~ lld"11clklerJn lenfa dedikleri be- da1J1)atJnak, ılık gnrga ar fall"" 
az ka bir tıp Utllıabı izal~ e . 

tlrrq n dıunarcıklanndan :ıengln zı )'Ulll~a ·a.şlannda bademclldn· 
ı .. ,. 110 Yapılnııs olamaları bu fi&\'&.~· mak 16 bu 68

' k ,.0 k (at.dalı • nctl-
. "IQ " rdrrn ettnc " " hır kuıtrotıerlnl arttıracak mUhlm re :l·a k bir tedA'1 tanıdır. 

"aetf teşkil eder. oekl' ,-erece Dr. ?\ uri ERGE~"E 
~0lllarıa badenıcikler arasmda 

ate§ gibi çoc:ınclar... Bunlar bı-
birer m-emlclketin her tara-

rer . ~·· kk 
fından lleçilnu§. .ı ~r u?un~." 
devle"'t usulleri harscınde ı~. ~
rebilmeW>in ne kadar bu~k 
b . imet c;]cfuğu derhal goze 

ır n ~., h . 
çarpıyor. Ha-vaeıı'lga eveıı o-
lan her Turk yaVl"U9una, ma· 
hallinde sıhhi muaycnc?cn. geç
tikten ~nra Aıtkaraya ım~iJ:ıana 

elirnt'k iç.in yol parası veriliyor, 
~tihanda muvaffak olmnzea 

duna iade olunu)"Ol'. yur • 
Devlet kadr<Mruna gınneyen 

b' ·n.,an için yıol parası sarfet
ırkı kırtasiyeciliğin lhawalaeı-

nıe ' 1 b" f . sığmaz. Böy e ır masra ı ıs-
na Halbu'ki bu eayede f sayar. . 
ra ._a .. ·nı, büyük §ebır ço· 
aeç.me tJIUI. h 1· . • 

kn ve \•akit ve a ı ıyı o· 
cu .'ı arı T .. k 
lanlar arasında kalmıyo~. ur 

1 ~mda meın1ekctın her 
havacı ıg f ha kı temııit e· 
kö.şcs.İ her sını .. 
dilmi§' oiuyor ve havacılığa bu· 

,.,_ .. 1 t .., nır muhteri, cBombardımaıı lrlnı. 
Hakikaten ,.cnı.· nıın·ll1.7 cpo .IJorlnr, l zım gelen şeyi 3 pıyorlar. tedbirlerin de ilnvc edileceği nn-

kııtusuıı \aılfetilnl gorUyor. Gelip gıı \'aıır a ır \C tchll\mll, Ek~rt3ctlc'ı fınılnl \Crc'llğl bir ;ynt k ınodcll )ap· la§ılmnktadır. 
Cf'nfrr, sırhndakl kutuya, mckturla· gccelPrl 'o bomba ) ğmuru Hında mış \c lhUm bcrntuıı lnıı,. Bu )a· Vnbd t GÜLTEKİN 
nnı ıı.tı,>orlar. A)nl umanda, posta ~şmak mccburi)cU \ 'ar. ırnkat, hU taıc ~elikten bir silindir şekllndc<llr. ============== 
bUrosunun ncrr3 e nakJoJundutunu tUn bunlar lıcp gönUlllllcr tarafından Boyu lkt ınctrt', gf'nl'jll ı bir metre 
liğrenlyorJor. \O fahri olaralt 3 pılı3or. Şhnc!ly<1 ZO Kant.imdir. pır tnmfı, ~cro konul

Yangın Bombalarına Karşı kadar htı ylttderı lenlfll'bl • 111 ylir. dutu zıunan yu\'arlanmnma ı ıcın, 
feri ~n}ftlr. 

Londranın, 3angın bombııların.'l dUzılllr. 
kBr.ı!I aldığı tedbirler cidden nakhı 
değ;r. ,Pasif korunmıı, lclıı açılan 
lan ile tılrfok ııara topll\llnm:ı. Bu 
para ne yanım öndlı"™' tıletıerl to
darlk olunJTIU'· 

ııunıar. bir uurercye benıl)or. u
zun hfr ıteğneA'fn u<'una ib:ıjflr 'c Jcc

rilil kum dolu. Or.erl do kahn amba· 
IAJ k tıdı ile kapalı. Damların lls· 
tUnıle bekltren cgönWlü yangın 1-0n· 
dUril<'U• lcr, bomba dil tü, yanmaya 
ba tadı mı hemen lizt'rlne tentıf'l'fl)1 
ka;mtQ orJAr. JUtrt )"arunc• kmnlar 
at şJn Uz rtnc dökl\hl~ or \ e mUkem 

mel a6ııdllrüyor • 

Londra Anası luhterl, bu )nt ın rııuka,enıctı

nl gl.is~rmck için blu..nt Jntn ın 1.ondra ıfın111darının 3enl !}dl 
J'C!i Key bllhasn paytahta iltica lrenıln glnnlş \C bin. nın iklnr.I k • 

cı1r.n k din 'e ~uklarla J11Cfgul 0 • tından ~ı bırnkurtnı ' fia.limcn 
lur. 

Bunların UrahatlnJ temin için 
tcıtkU tı hlr kwlın:ı te\dli nıUna ip 
görnıli~ 'c kendi ine «1..ondra arı~1,. 
un\anmı \ennı,. 

1ra1<at, bıı \az.lfl'll iızcrlnc nl k 
kadını h<'nüz bulamaml!• Huna da 
11 bep rtlann pek ağır olrruı!iıilır: 

L<ındrayı tamanılle tanımak, teşkl· 
IAtsıı kumar, ı, bilir, 131 )1lrekU , e 

~rknıı • 

Londrada Muz Eksikliği 
1nglllzJrrln en ı:olc m ıllklcrl , <' 

lştıh:ı ile J cdll ll'ri nıc~' elcrc'lrn lıl· 
rl dr. mııı.dıır. on ınma.nJnrıt :r.on· 
drad muz bulmak imi. nı J;alm • 
mıt- nutün gemiler. lınrp malzeme
,, naldlne huredlldl 1 Jı;ln Jıartı:ten 
mur. getirmek kabil olmuyonnu!}. 
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OKUYUCU , r------ M EKTUPLARJ 
Maçka - Beşiktaş Caddesi Bozulmuş 
Beşlkt~a Akaretlerde müte

kıılt Kemal J<:rtiirkten aldığımu. 

Mr mcktuııta deniliyor ki: 
Jo:\\ek c bil) ii.k bir ehenınıi)·etı 

otını)on !Uaı;ka - Be.tolkta';' <·adde
si bir knç C"lle~nberl Be;pığlunu 

Şi~li '" Maçkayı Beşik~ 'e Rc
'llktnş tarikilc B<>ğn:w hağla)an 

ımihhn hfr Rte\ ki kazanmıştır. 

Hnttil hundan dohıyıdrr ki, esı..i 

trıınl\ny şlrkrtl otobüslerini hu 
) ol:ı tuh"f" etti. 'J'ranwaylar bele
di) C) e geçlnl'e otobü"I r ayni k.· 
it• bırakıldı. Yolun k~ttiJ:-i e
hemmiyet gim gcçtikf,.'C artmakta

dir. l'aknl laçkadan Akaretlerin 
hn.'jlangıc~ına kad:ır olan ~·ol o 
derrec bozulrııtı'jtıır lii, otobiislı-r-

ılf' l!lı;tlli touı• glhl ı>ıc;rııya ı-ıc:rıı
ya serer edllİ;)Or. Yolların bo?UK

lııktı artımııktadır. Hu yiızılf'n oto

hü!ılerin de ;)B~hm tekerlekleri 7~
dell'.nınektedlr. 'rronı\'llY idaresi, 
heledl;) enin. yollar bcl•'<llyenln, bi-

rinin bozukluğu dlgcrlnl ho:c.ıııak

tadır. Bu malzeme kıtlığı zanuı.

nında klıçiik bir hhnınet ile hu yol 
tamir edilse de hem otohiisle,r, 
otomobiller bllshlltlln hurdalıı..'jnıak 

dır. ÇUnklı Beyollıına en kesUnne tan, ham de burudan g"9CJ11er ısar-

_....;.; _________ ...... ___________ , ______ z:or - 2. 941 ------

Doğum ve Ölüm Hakkında Bir Tetkik 

Profesör Kadri Raşidiıı Tetkik Ettiği 552 
Fakir Ailenin Bin Beş Yüz 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ Sek~nAI~~cu~Ôlmü~1227~~ş~m~ 
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1 
um ıs et erı stan u u, na 

~ lulu, Rumelili Ailelerde Başka Başka 
~<fl ) Yazan: MI t at PERi ] 

Dünkü kroı müııabakaama i§tirak edenler 
KOJUeanaıtnda 

bfr radde olan hu tarikten her- sılmaktan kurtarılsa, belediye re- • 
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fE5) rof esör General Kadri 
1F' Raşit şehirli anne ve 

babalardan şikayetçidir: Az, 
çocuk yetiştiriyorlar, dünya
ya getirdikleri çocuklardan ilk 
yaştan sonra hayatta. kalan· 
lar, sayı bakımından kendi 
yerlerini doldur.mağa ancak 
kafi geliyor. 

ŞAPKA MÜFETTİŞLERİ 
Yazan : sema Sadri Aydotaa 

B u iki soytarı akşam Ustü kö
ye girdıler. Birinin başında 

cskı bır sllındir diğerinln ba.,'IUlda 
rengi yeşillenmiş bir mck>n şapkıı. 

vardı. İkisi de siyah soluk ceketle
nnln ah dU~clerini ilikkmişlcr, 

bacaklarına da bir örnek santraçlı 
kahve rengi bir pantolon geçirmiş· 
lcrdı. 

Artık koy ufuklarında penbe 
gUnchiz karanyor. güneş ()vayı 

süsliyen ırmaklarda erıyordu. 

Kendilenni karşılıyan çıplak a
yaklı çocuklara emir vcnlilcr: 

Muhtara. söyleyin, müfctt~ler 
geldi! 

Bır sUrU sarı saçlı, kirli yüzlü 
çocuklar muhtarın evine doğru koş
tular. Koşarken haykınyorlardı : 

- Müfctti~ler geldi, mU!cttişlcr 

geldi: 
Köy kadınları kapılarının önüıw 

çrktılıır, tarlalardan dönen koylü
l<'r yıkık setl'l'rin üstüne sıralıındı
lar: 

MUfettışler geldi, müfettişler 
geldı! 

:MU!ettlşlcr sahte bir çalımla geç 
tile, bu kalabalığın arasından, 

muhtarın evinin önüne geldiler, ih
tiyar buruşuk ytızıu. bir kadın ön
lerine çıktı: 

- Muhtar an damında. şimdi 

gelecek. 
İhtiyar yüzlü bır kadın daha, 

yandaki bahf}Cllin içinden seslendi: 
-· Hoş°ça geldiniz oğullar, dama 

gidin, dınlenln hele .. 
Çocuklar her ikisinin elinden 

çantalannı aldılar. hep birlikte 
muhtann evine g!ı•diler, divana 
çıktılar. 

Müfettişler gelmiş! 

Duyan du)IDlıyana söyfodi. Gö
ren gönnlyene anlattı. Bütün köy 
muhtarın damını sardılar. Her ağız 
d3n bır ses: 

- MUfettışler gelmiş! Nice kl
şldıı· bunlar, başlannda simsiyah, 
up uzun, tos topıırlak şapkalar va_r, 
bu şapkalar müfettiş şapkası işte. 

Acap ne iş görecek ki bunlar. Na
hiyeye gideceklerse tepecekleri yol 
tUkenmcz. Hl'lc blzc- llişirler mi 
dersin? 

Müfettişler gece muhtarm evin
de kaldılar, yediler. ir.tıler, yattı

lar aşağı, fakat köy sabaha kadar 
çarpıntı için<le. 

- Ne yapacak rnUfctti.şlcr? N~ 

önlerin<len g*yor, Geçit resmi ya
paı· gıöi her geçeni dUf'duruyorlaı·, 
ıntifcttışler: 

- Heınşcri, bu ne, şapkanın ytik
sektiği en az beş santim olııcak, o
lamaz bu, d~yc yirmi beş kuruş ce
za .•• Yaz makbuzu Mahmut! 

Mahmut arkadaşıdır. Zımbalı bir 
ck.'fterden bir yaprak koparıyor, 

üstüne bir şeyler yazıyor, veriyor 
kbylUc~"izc: 

- Aman, aman, bu nasıl siper; 
genişliği Uç santim bile yok. 

Cebinden bir şerit çıkarıp ölçü
yor. Olmadı, ver yirmi beş kuruş 
ceza, atıyor parayı cebe ..• Yaz Mnh· 
mut makbuzu. 

- Yl'.Şil şapka olmaz işte! 
- Bu şapkanın tcpesı sipsivri! 
- Senin şapka ensiz: 
- Bu şapka boysuz! 

Şu şapka. çok yüksek. ôlçelrm, 
Oooo! Nizamdan iki santim !azla. 
Sen elit kuruş vereceksin. Atıyor 

parayı cebe, yaz Mahmut makbu
zu, dayanır zavallı koylücUklere 
zımbalı defterin yaprakl~ıru ..• 

- Aaan. Kırmızı şapka, t.ıı.limat
hamede de bu renk yolc Çantadan 
bir kttap çıkarıp karıştırıyor, yok, 
yolc işte. Ver bakalım sen de elli 
kuruş, yaz Mahmut makbuzu! 

Bu şapka kontrolil öğleye kadar 
sürdU. KoylUlcrdcn dörtte üçü de 
yfrml beşliği, elliliği siizUldU. İmam 
uzaktan bu manzaraya için i.çin 

gUlüyordu. Muhtar mUf'cttlşlere e

t;ildl: 
- Beyler, yoruldunuz. Kimse de 

kalmadı, biraz yemek yiyelim. 
- öyle ise kontrol bitıti. 

İzbudak tekrar caminin önüne 
koştu, avaz avaz bağırdı. Yanık 

yanık haykırdı: 

Şapka kantarlı bitti! 
Çardağın altına toplandılar, ha

lılara dizildiler, koca bir tepsi pl
ltıv! Koca bir tepsi et, kmırrnış 

oğlak parçaları. İki müfettiş kol
ları sıvadılar. İmam da evinden 
gramofonu getirdi. Yıkılc duvarın 

düz bir yerine yerleştirdi. Kurdu, 
şimdi köy şarkılarla çnılıyor, bi
zim mllfettişlcr güneşin asma yap
rakları arasından dökUlen keskin 
ışıkları içinde pirinç yığınları ve 
kızarmış oğlak parçalarile cenk
leşiyorlar ..• 

( Sonu yann) 

ye gelmişler? Nereden gelmişler? 

İmamın oğlu söylendı : ~ 
Yüreğime bir kaygu düştü. Bu ı 

adamların biçimleri dola.şık! Bir 
köylli lltı \'C etti: 

Benim de ıçtmc biı" başka ta- BUGONKO PROGRAM 
sa düştü. Hele birinin gözleri kur- 8 Program 8.03 Ajans haberleri 

bağa renginde yemyeşil... 8.18 Hafif parçalar (Pi.) 8.45 9 Ev 
bitenler güldü. Gülmeyenler dü-

kadmı - Konuşma 
UndU ..• 

* :MUfetttşler sabalıleyiıı erken· 
den muhtara emir verdiler; köye 
iltın et. şapkalar kontrol edılecek. 
Herkes başına şapkasını geçirsin. 
köy odasının önüne gelsin: 

B 
lzbudak'ın sesi gürdü, cami
nin tahta .kapısının önüne 

çıktı. Daha ortalık yeni ağarıyor
du Alacıı tepelerin siyah bürUn

12.30 Program 12.3:J Saz semaileri 

12.50 Ajans haberleri 13.05 Karışık 

Wrkiller 13.20 H Kanşık program 

(Pi.) 

18 Program 18.03 Radyo caz or

kestrası 18.40 Radyo ince saz hoyeti 

10.15 Müzik Lys Gauty PlfUdarı 

19.30 Ajans haberleri 19.45 Solo ve 

beraber şarkılar 20.15 Radyo gaze-

Galatasaray Perayı 2-0 Yendi 
Küçük Fenerliler İstanbul B. Takımlar 

Şampiyonu Oldular 
D ün Fenerbahı;e stadında 

yapılan karşılaşmalarla ts
tan bul şampiyonası nihayet bul
muş oldu. Bu mUsab:ıkalıu· şampi
yonada ne biıincıltk ve ne de milli 
kümeye gireçek dördUııcU takrmı 

tayln noktasından hiç bir rolll ol
m&mak'la beraber İstanbulsporun 

geçen hafta Gtı.lata.'Ulra.yı aı;ık bir 
farkla yenişi Fenerbahçe - tstan
bulspor maı:mrn ehemmiyetini bir 
kat daha ıır:ttırmış ve sahaya ol
dukça mühim bir kalabalık kütle
si toplamruş bulunuyordu. 
Diğer taraftan Galatasaray - Pe

ra mUsabaka.<ıı da ayni derecede 
ehemmiyetli idi. Fenerbahçe ls
tanbulsporu 4 - 1 Galatasaray da. 
Perayı 2 - O nınğlt'lp etti. 

Fenerbahçe - 1stanbulspor gU
nUn Hk karşılaşması Şazi Tezcanın 
idaresi altın<ln. 1<•encrbahçe İstanbul 
spor arasında idi. 

Her iki takmı s:ıJıaya çıktığı za
man tstanbulsporun geçen hattaki 
takmuna ilA.veten eski Galatasa
ray!? Ccllll ve SUleyman olduğ'u hal 
de en kuvvetli şekilde ldl. 

Buna mukabil I<'enerbahçclılcr 

de Ömer, Es:ıt, Rebllden mahrum 
olarak şu kadro ile İstanbulspor 
karşısınd:t dtzfldi: 

CJhat • Nnct, Zıya • Nazi!, Fık
ret, Leblp - Küçük Fikret, Nac i, 
Yaşar, Niyazi, Cemil. 

Oyuna lstanbulsporlular b.."lşladı. 
Ve muavin haltında kırılan bu hU
cumdan sonra F enerliler 1stanbul
spor kıtleslnl bir tazyik çemberi 1-
ı;lne aldılar. Hücumlar blrlbirini 
takip ediyordu. N ihayet d<>kuzun
cu daki kada orta.dan bir hUcumda 
lstanbulspor aleyhine bir frikik ce
zası verildi. Fikretln güzel bir vu
ruşu ile top a(;larn takıldı. Fener
liler bu suretle ilk gollerini kazan
dılar. Sarı IA.elvtttliler, bunoon son
ra d a tnmamil" oyuna. hı\klm oldu
lar ve oyunu lslanbulspor nısıf sn.
hasma intikal ettirdiler. 

17 mel dakikada sağdan küçUk 
Fikret vasıtasile açılan bir hücum
da, Fikret topu ortaya geçirdi. Sol 
açık Cemıl güzel bir kafa. vunışilc 
Fenerin ikinci golünü de kaydetti. 

Arka arkaya. yapx1an bu iki go
le rağmen lstanbulsporlular cnerJi· 

terini kaybot.nıemişlerdi. Anıda bir 

yaptıkları hücumlar da .1''cnerbaıhçc

ııılldafaası için tehlike olmaktan 

uzak kalmıyordu. 

29 uncu dakikada Ya.şa.r deplas
man yıq>arak ileri doğru fniadı ve 
güzel bir vunışla topu üçüncü de
fa İstanbulspor ag-la.rma taktı. Bu 
üçihıcU gol Fenerlilerin galfblyclini 
garantilemiş bulunuyordu. Fakat, 
buna rağmen İstanbutsporlular oa.n 
1ı oyunlarına devam edtyorlardı. 

Devre sonlarına. doğ'ru İstwıbulspor 
lulo-r da Cılıa.t vasıtasnc bir gol 
kazandrlar ve devre de 3 - l F'ener
bahçe lehine bitti. 

ı kinci devrede rllzglırı Rl'ktu>ı· 
no. nlarok ba.şlıya.n sarı lllci

verlliler derhal lstanbulspor nısıf 
sahasına yerleştiler. Bu arada gU
ul bii" oyun scyretımcğe ba.şladık. 

Her iki tarafın da favulsUz bir o
yun oynayışı maçın ZôYkinl b ir kat 
daha arttırıyordu. 
Sağdan açrlan blr h\lcumda. taç 

çi.Zglsl önUndc 1stanbu1sporlular bir 

favul yaptılar. Kaleye olan mesa
fe çok uzak olmasına nı.ğmen kü
çUk Fikret hıç beklenmlyeın bir şe
kilde topu ağlara. t.alcarak dördlln
cil Fener golünü de yapmLŞ oldu. 
Bundan sonra da oyun yine Fener
ltlel'in tazyiki altında geçti, Fakat 
netice değişmeden mlisabaka 4. - 1 
Fenerbahçenin galibiyeti ile sona 
erdi. 

Galatasaray - Pera 

Günün son karşılaşm881 Gala
tasaray - Pera arasında ol

du. Tank'ın id3reslndeki bu oyun
da Galat:a.sanıylıların eski defter
leri karşılrujtırmak kablllnden Sa
lahaddin! merkez muh:ıclnıe alarak 
çıktılar ve taknn şu şcldldc idi: 

Osman - }<'anık. Necdet - Musa, 
Enver, Halit - Barbaros, Mıuıtafa, 

Snllı.hadclln, SalCıhaddıin, Mehmet 
Ali. . 

Peralılar da cezası biten müdafi 
Hıristoyu merkez muhacime almış 
bulunuyorlardı. 

Oyun knrşılıklr hUcumlarlıı baş

ladı. Fak-at dakikalar ilerledikçe 
san kırmızıların ağır bastıklan 

görilldU. Çok geçmeden orta.dan 
bir hllcumda Pcra kalesinin önll ka
rıştı. B;.1 arada SalAlıaddln Galata
sarayın ilk golünU 'kaydetti. 

Oyun, bundan sonra, zaman za
man Galata.sarayın baskısı ve za
man zaman da mütevazin bir şekil
de golsliz olarak cereyan etti ve 
devre do ı - O sarı kırmızılıların 

lehine bitti. 

Müsabakamn ikinl'i dıwrcsi zevk 
siz geçti. Hattll bir aralık sPrUCfi·· 
mck istidadını bile gösterdi. tık da
kikalarda hllcumlar karşılıklı olu
yordu. Gala.tasa.ray hUcum hattı 

bir türtu anlaşamıyor ve gelen fır
satları kaçırıyordu. 

Bir hücumda kaptan Sıtli\haddin 
~üzel bır iniş ve nefis blr vuruşla 
Gala.tasarayın ikinci golünü de yap 
tı. Maç ta bu suretle 2 - O Gala
tasaı·ayın galibiyet! ile ncticelendL 

Fenerbahc;e B Takımı 

Şampiyon Oldu 

B irinci kii.mo B takımları a
rasın<la tertip edılen B ta

krmla n şamp iyonası dUıı niha.yet
kmmiş ve Fenerbahçelller ba.şt.a, 

Beşıktaş, Galata.saray gibi hasım-

lanyıc diğer rakiplerini birer bi

re1· yenerek hiçbir mağlllblyeU hat

ta. beraberlik bile kaydetmeden B 

taknnlan şampiyonu olmw,Iardır. 

Dün sabah Galatasaray - Fener

bahçe B takımları arasında husus1 

bir maç oynanmış, san lA.civerUller 

hfl.kim ve güzel bir oyundan sonra 

maçı 3 - 1 gibi açık bir 66.yı tıar

kile kaza.mnışlardır. 

Fenerbahçe taknnnıda ilf'riıll için 
bUytlk Um.itler veren genç istidat· 
lar gbzo çarpmaktadır. Sarı lAci· 
vertı.lleri kazandıkları şampiyon

luktan dolayı t ebrik ederiz. 

1 stanbul kros .blr.inclllği dün, 
Şişli Ue Tuğla barma.nluı a

rasmdaki saha üzerinde 3l8PJlmış
tır. 

Birinci ka.tegori ma;a!esi 7500 
metre idi. Birinci aU<ıtik Yıldnıdan 

E.,CQ'Cf, ikinci ~tan Artan, U
çUncü Remzi oldu. 
Takını itibarile de 10 puvanla 

Beşiktaş takımı bir.inci geldi. 

ANKARADA 
Lig Maç arı 

Ankara, 23 (A..A.) - Bugün 19 
Mayıs Stadında ikinci devre lig 
maçlarma Ankaragücti - Maake
spor ve Gençlerblrllğl - Harbiye 
idman yurdu maçJarlle devam edil
mLştlr. 

İlk maç, Ankıır~cti - Maske· 

spor arasında yapılmıştır. 

Birinci devresi O - O beraberlikle 
biten bu maçta ikinci haftaymın 

son beş dakikası müstesna Anka
ragUçlUler, rakiplerinden UstUn bir 
oyun çıkal'l'llışlar, takat sayı kay
dına muvaffak olamamışlardır. Bu
na mukabil :Maskeı;porlular maçın 

son beş dakikası içinde tazyikten 
tanıamile ınyrılarak AnkaragUçJU
leri sıkrştmmı.şlar ve galibiyet sa· 
yı6ını çıkararak maçı 1 - O kazan
mışlardır. 

Birinci haftaymm ilk a.nlanndan 
itibaren serl hücumlara ba.şlryan 

Ankaragflçlillcr, Maskespor kalesi
ni tazyikleri altına alrruşlar vo bu 
tazyiki devrenin sonuna kadar git.
tikçe ar.tan bir şiddetle muhafaza 
etmişlerdir. Buna mukabil Maske
sponın müdafaa hatları canla baş
la çalışarak nrkiplerinin sayı kay
dına mAni olmuşlardır. 

İkinci haftaymda yine ilk daki
kalardan itibaren oyunun hAklmi· 
yeti Ankaragüç!Ulere geçmiş, Mas
kespor kal~i devamlı bir tazyik 
altmda Jcalmı~ır. Haftaymın 40 ın 
cı dakikasına kadar bu tazyik altın 
da. kalan Maskesporlular, bir itiraz
dan dolayı hakemin sol açıklarını 

sahdan çıkarmış olması neticesinde 
10 kişi ile oynamak mecbul'.iyetinde 
kalmışlardır. Fakat 10 kişi ile oy
na:mala.rma rağmen çok enerjik bir 
oyun çıkarnuya başlıyan Maskc
sporlular AnkaragUcU kalesine tml 
bir iniş yapmışlar ve bu arada 18 
pas çizgisi üzerinde lehlerine bir 

fa.vul ka.zamnışlardn-. 

Maç, 1 - O MaBke60prıın galibiye
ti ile neticelenmiştir. 

Günün ikinci karşılaşma.cıı Genç
lertılrllği - Hamiye idman yurdu 
arasında yapılmıştır. 

Bu maçın birinci haf'taymının 

son dakikası iki tarafın blrbirin; 
yoklaması ile geçmiş ve mm .. ~ uın 
olmuştur. Ondan sonra Hart>lyt. 
idman yurtlular birbirini ta.kip e
den akınlarla Gençlerin kalesini 
• klik eli vaziyetlere dUşllrmllştUr. 

cUk tUllcrl dağılmağa yeni b:ışla- lesi 20.45 Pagıı.nlnl (Pi.) 21 Dinleyi- --------------- ---------------, 

Oyun Harblyeltlerin hAkimiyett • •· 
tında cereyan ettiği bir sırada 19 
uncu dakikada hiç bekle. ilm1ya11 

bir anda soldan derin bir poo alan 
merke-z muhacim Ali yerden ve 18 
pas çisgiısinin dı.şrndan çclcUğl çok 
güzel ve sıkı bir şüUe Genç! ~-e ilk 
&ayıyı yapt~r. GaJtp vaziyet, 
te oynayan Gençlet' baskılarını dev 
renin sonuna kadar muhafaza et
mlflerdir. Rakiplerinin tıazyiikinde.ı 
lcurtulnıak fll'1'&trnı b uldukça ndln
ferit alanlar yapmıflarsa da bu a.
krnlar ya isabetsiz ~la W:ya 

Gençlerin mUdafa.asmm mildahal&
si ile tehlkell bir ~ almamıştır. 
Devre 1 • O Gençlerin galibiyeti fı. 

le bltm~r. 
mıştı. Çamur, tezek sıvalı evler, el istekleri 21.30 Konuşma 21.45 Rad 
yeşil, knra çalılı bahçelere karşı yo orkcstrwıı 22.30 Ajans haberleri 
h9.ykırdı, haykırdı lzbudıık, inlet.- 22.45 cazband tPl.) 23.2:> 23.30 Ka
tı köyü : 

Şapkalar kantarlı olacak!? .. =pa=n=ış=. ============ 
Herkes başına geçirip köy danıı nın 
önUne sıralanacak, Jı,-ı.ydl müfettiş- Yeni Neşriyat: 
ler bekliyor, gelmiycn kaçan baç 

verecek! 
Köylüler sabah işlerini bıraktı· 

!ar, davarları, ağıllan, arıları, tar
laları bir yana kodular. akın akın 
köy damının yolunu tuttular. 

İki müfcttı.ş bir tahta sıraya 

yanyana otumıuşlar, çantaları ba
caklıı.rı.ıun arasında, muhtar arka
larında. a.yakta, koyliller bh·cr birer 

Gençlik, Nasıl Bir Fransa 
istersin? 

l•'ransaıun ookl Başvekili Paul 

Royn:ıud tarafından bu adla yazılan 

eseri Affan Ataçeri tUrkçeye çovdr
ıniştır. Bu çok kı~mcUi eser okun
mıya değer. 

_, _____ En genç artl&tler - En yeni Danslar•••••ıa 

Nefts - Zevkli - Etlem:ell bir mevzu 

Güzelliğine doyulmayacak Sahneler 

BAHAR C iCEKLERi 
Bw, rollerde: 

MICKEY ROONEY • JUDY GARLAND 
Çarşamba akşamından itibaren 

M E L E K Sinemasında 

İkinci haftaynı birinci devrenin 
tamame n aksi olmuştur. Oywı ~

lar b~az derhal hUcı.mıa. geçen 
Harbiyeliler ilk dakikada beraber
l ik sayılannı çrkarmışlardır. Bu se
f er rüzgarı aı·kalarına alıp oynıyan 
Harbiyeliler hfı.kimlyoti kendi leh
lerme çevirmişler ve Geıçleıtıirli· 
Cini tazyik altına almı.'jlardır. O· 
yunun büyük bir kısmı Gençlerin 
nısıf sahasında cereyan et.mi\rtlr. 
Ancak H arbiyeliler 1 - 1 berabere 
vaziyeti deği~inniye muvaffak o
l~. Maç bu ııureUe l - 1 
beraberilklo neticelenml~tir. 

Profesör, bu şikayetini bir 
his meselesi diye ortaya atmı
yor. Beyoğlu Zükür hasta.ha· 
nesinde tamamile fahri olarak 
fakir aileler iç.in çoktan beri 
bir çocuk klinik'i idare ediyor. 

Burada son 7, 8 ay içinde 
kendisine mürac::ı.at eden 552 
annenin kaç çocukları dünya
ya geldiğini, bunlardan ne ka
dar öldüğünü araştırmıştır. 

Ailelerden ne kadar İstan
bullu, ne kadarının Anadolu
lu, ne kadarının Rumelili ol
duğunu da araştırmış, ayrıca 
bu ailelerin maişet seviyesini 
tetkik etmiştir. 

552 ailelik bir grup böyle 
bir tetkik için geniş bir sa
yı teşkil etmez. Fakat her hal
de iyice f:Jrir vermeğe yarar. 

Bunun için çocuk hastalık
larının bu kıymetli mütehas· 
sısını ziyaret ederek yaptığı 
istatistik hakkında malitmat 
iste<lik. Bize şunları anlattı: 

- Hazırladığım istatistiğe 
mevzu olan 552 aileden 1586 
çocuk dünyaya gelmiştir. Bu 
çocuklardan muhtelif yaşta. 
ölenler 359, geri kalanlar 
1227 dir. Ölüm yüzde 22,7 nis
betindcdir. 

Her yüz aile başına 287 ,3 
dıoğum düşüyor. Bu yekiındran 
ölenler çıkarılınca geriye 222.4. 
çocuk kalır. Bunlardan iki yü
zü anne ve babalarının yerini 
tuttuğuna göre her yüz aile 
bir batında ancak 22,5 fazla 
niifus yetiştiriyor demektir. 
n.ı:::5) u istatistiğe mevzu o
~ lan 552 'aUe fstan bulda 
otunmaktadır. bunları bir de 
Anadolulu, Rumelili ve İstan
bullu diye kısımlara ayırdım 
ve ölüm nisbetlerini tesbit et
tim. 

Ölüm Anadolulu ai1elerde 

Trakya Haberleri 
Gelibolu (Vatan.) - Vıalimiz 

Atrf Ukıe Gd.iholuya gd<erdc bü· 
tün resmi d aireleri teftiş etmiş· 

lenlir. Şehrin muhtelif işleri hak
kında Part.i ve Belediye reisi Ra
if vıc ika:Y1Jllakam SabTidcn izahat 
a:lmışlardır. Gece H alkevi salo
mmda (Dcvle!J;.ilik) hakkında 

Halık evi 'b~anı bir konf crans 
veıTm~ir. Ertesi gÜn dk.ıuHarı zİ· 
yaretle ihtiyaçlarım ve nıoksan• 
\.arını iışar« ederek bl.Hliarın ya

pılması haıkkında emirler v-cr· 

mi~ıerdrr. * Hayıebolunun Arz uHu kö· 
yünden çalınım öıküzlct-in faiHerj 
Muratlıda iskan ıeıdilcn göçmen· 
lcrd.en YU6uf Aıtımaca ile H üse
yin Kartal ~lan anlaşıldığın
dan yaka.landılar~ Adliyı:cc tev· 

kif eıdihn~erdi.r. * Murıwtlıda oturan Y ugo&lav. 
ya muhacirlerinden lsnail oğlu 
S abr.inin evinde ikaza.en çıkan 
yangın netic~inde ıiki gözden 
ibaret evi ilıe ahın yandı. Aiınan 
tedbir rıdioeeindc etrafa sirayc· 
~ m~an wc-ilmedi. 

Prof. Kadri Raşlt 

yüzde 25,2, Rumelili ai}el~ 
yüzde 24, İstanbullu anele d 
yüzde 18,5 dur. Yüz aile)'~ 
şen doğum ise Anadolul ffe 
da 321 Rumelililerde 3 
İstanbullularda 244 dür. f 

Bu doğumlardan ölell dit 
ouklar hariç tutıukluğu talı , 
de geriye kalan çocu.klaJ1l1 
dedi: 

Yüz aileye; Ansdolul~ 
24-0, Rumelililer 24-0, 1~ 
lular 200 yani yüz Anaao'~ı 
ailede 4-0 çocuk, yüz RuJJl ....1 
ailede 40 çocuk ~ 
bir artış kaldığı halde te '
ettiğim tstanbu1lu ailele~ 
cak kendi yerlerini tu:--"ir 
kadar çocuk yetiştirmek~ 
Bunlar parasız bir yolu ~ 
ğe gelen fakir ailelerdir. 
gin ve okumuşlar arosınci' 
nisbet burulan da azdır . . .ı 

Bir de bu ailelerin mali' .. 
lerl meselesi vardır. Tetk~,Jf 
tiğim ailelerin vasati geUJ~ 
göre ayda nüfus başmS 
kuruş düşüyor. Bir aileye~ 
şen miktar ise 4171 kurtı~ 
Bunu yine Anadolulu, R 
Wi ve İstanbullu diye e) 
cak olursak: 

Anaaolulu bir kişiye 
kuruş Rumelili bir kişiye.~ 
kuruş İstanbullu ıbir kW' 
1040 kur.uş düşm.ektcdit· .. .t 

Bu hesaıp ailelerin va~ 
aerine göre tesbit edil~ 
Bu hale göre ıhastah '
müracaat eden 552 aile~ 
sından Anıado1ulu bir 'I,. 
3660 kuruş Rume1ili bir 
ye 4000 kuruş, 1st.a.nbull1l 
aileye 464-0 kuruş vasati 
lir düşmektedir. ~ 

Muhterem profesörün .:-.J 
tl. ·stati +.: -· • •• - endiP.i me ı ı sı.ıgmı ogr llP':ı 

sonra kendisinden tstarıu:J 
ailelerin neden daha az ~ 
yaıptıklarmı sordum: 

Profesör gi.ilerek cevaP 
di: 

- İstanbullular maişet '
Quklanna bedbin bir göıl~ 
karak çocuk yapmaktall ~ 
niyorlar. Halbuki gererı . 
dolulular, gerekse Ruın dl 
Allah rızkmr verir diye 
fazlasını düşünmüyorlar'· ; 

Generale bir sual dabS 
dtım: ~ 

- Neden fstanbıtllU"' 
ölüm nisbeti ötekilere 
daha az? . 

Çünkü okıuma seviyeletl 
ha yüksektir, çocukıarııı• 
ha iyi bakalbiliyorlar. Uf 

Ben prof esörc teşek~ 
dip ayrılırken kendisi ilıı ~ 
ti: 

Yapmış olduğınn ?>! 
tatistik ya:lnız Türk v~ "" 
lüman aileler üzerin~ 

SORUNUZ-----
~-........,,SÖ YLİYELi!J r 

Nizamettin Nazifin Süleyman 

Nazifle Karabeti Yoktur f 
Ankara.da Y~rde :MJhrlban JUkA.yeleri sıra ile çılmıaktadd'~ 

llkaY soruyor!. Mubarrlr Niza- manian henüz kitap halinde 
mettin NuH, merhum 8ftleYmall mamıştır. 

Nazifin alleelnden midlrT Bir ka- Soğtttllide Tuzaklı ınualıiıJJI 
raheti '\&r mıdır! Mahmut A tUlA.- :file soruyor: ' 
mn btkayeJerl banp gün çtkıyor, Aspidistra o.dı \erilen ı;ıalıı' ;/ 

lonI• romanlan Jdtar balhtde 41" .. 
çı -s danının toprağını ne ,-aJ<ft 
baaJlmış mıdrrT timıeliyi~? ~ 

Naznin Cevap - Niz.a.mettin Cevap - Marttan nisan• 4' 
Sülıeyma.n Nezif ile hiç bir kara- salon f'iıda.nlarmın topraklartıı' ~r 
beti yoktur. Nizamettinin ailesi " -· ği.<;ıtinnek muvnfıktır. Faka,!. ·~ 
R umelili. Süleyman Nazif'ın i3C Di· sılan mllteakiben gölgclı bil'~~ 
yarbakıriıdır. :Msh'Jnut Attitanın bir hafta kadar tutmalıdır· ,, 
hikayeleri muayyen gUnJede çık· bu cins fidanlar güneşten b 

mıyor. Hikıiye muharrirlernniziıı mazlar. 
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H~ik~vle- i · 9 uncu Yıl 
·· Kutlandı İngiliz. lerle Dönümü un t halkçılık prcnslplnden \e bunun no-

Müstakil 
İrlandanın 

Afrikada Harp 
Vaziyeti vaJnız muta i k tta~ mu avalı tel k- Dostluğumuz 

1 ifa edilecek borcun, • in öden- Ucesi ol ara yur . B. f} ğ \ . ) S 
k ... <na.·~ııtınctde)* j ,•cresmıçaı1flll81ar kısındcnmülhmndır. <~ıııncidc>- ıtara 1 llllf\DlCI'l\U onVazi,yet1eEüyük ~~lııtJa karşılanan açılış nutku ta- gUn!U~ l fahri m1Jlct hizmetlerine 1 BiltUn faaliyet (!Ubelerllc Juılkevlc· ğına basıvcr. . 

p CYlernıştır. mıyec ıııcd bil' çok saaUer ayır- 1 fikrin ruhun ve bedenin blitUn Kan ile kocadan bunu kını Garanti ı ni Ediyor ? Bir Debö-işiklik 'ok I>artı idare hevetl azaSJnda.n Nafi ı yUksUnm en ldl"'inl takdir ile bu r • l ı~tı·y.aklannı bcsllyccck, doğl'll· • . .. . d 

B. Mussolini 
Diyor ki: 

(Unşı J lneldc) * 
sinde bulunuyoııduk. Hnri>e ta
m miyle haz..ır o~ma;>ı lıeklıye
mezd1k. Fran adnn soma, bır 
numaralı dı.i m n knlıyıor ki bu 
duşm n kar ı IK>ll kan damla ı 
n kad r mücadele cdeoeğiz. 
Libyaya 14 binden Fazla Subay, 
356 binden Fazla Er Gönderdik 

A.tuı K " ·ı mak !Azım ge t> k b!lıyetını ası '"i u clf duyup önce yaparsa digen uzermo e- Londra, 23 (A>.A.) - Sun-
h anau söylediği bir nutuk ı e d bUtiln Jmdrct ,.e n da yu dilşllnilp bulmayı. g z vnmh surette hakim olur. day D·~atch gazetesi, Büyük ı:ıı.ııcevıerinln maksat ve gayelerini uğufrcda hıılkevlCI'inl 11uzurunltızm- yaşamayı, lyiyı tnkdır edip yapm yı Bundan maksat şudur: İlk ....,... 
zatı eyıern• ... ı sar en d0 ,, ...... 1 11rı 1ıc se u kl edecek va"ıta ve imktınlara 

1 
.. Batanya'mn Alman tahtelbahir· 

8 ..,. r. . sevı;l 'e şükran ıt:ı- tel n Tilrk id !ine kurulan itiyathnn, devamı m_u lerine karşı harp et.meııine yar· 
... llndan sonra halkevi gençlerı. \8zt!c bflırım. ııazırlanıış, mUşterck ' nascbetlcrin şekli üzerinde bU- d Al ~<>-aranlıktan J.::ı11>a> adlı kantat'ı lamayı k" b ""ı olanlann emir \"C hlzmcU :i- "k" .•ftrnf dım edecek aynı zaman man 

.. o ld ı a,,. yük tesiri vardır. Her ı ı '\.U ı 
1 

_ _J • bit tell>.sij ~Ykm.lşler ve halk türklilerl İstanbu a ne tahsis etımi.ş bulunuyorlar. Bu kendi lehine olarak itiyatlar ıstil" ına knr 1 H arma nın 8• 

IOl·teınışıer ve mllli oyun1or oyna.- ı • de sebeple halkevlcrı lnkıh\bın cmrlnd~- kurulması için gözünü açmalı· raflığını zaman altına alacak bir 
llııthır ve takdırle karşılanmışlardır. Ha]kevterın u ki gönWlerdc yurt aşkını taze " plan n~reLme"11:tcdır. 

B • • • • ın O une\l yıldonilrn anlı tutacak, kalpleri milliyet lmn- dı~~ k-:ınlar ve kocalar eski- Bu gaz.ete, p:unın De \lalem aşvekılımızın Helke\ ıucrl n dlln Em nönU, Beyo~u. elle tutu..turacak, Kemalist idcolo- . ve B. Roo:ıeve t tarafından der-
munascbe c Uh ,.0 diğer n ~· u kötıcle- lcrin bu ovununa gelırler ve Y. • . d"l . ld w B "\ 'ıll N tkU . Beşıktaş. Fa jlnln ışığ'ını yurdun en cra \ n şaka bir tarzda biribirlerinin kpı.ş. c. ı mDı.şbo .~gu.nu v~ . . 

U O kUdarl. de törenler yapılmıştır. t rıne vayacak, doğruluk, iyi! k \•e gU· a. a;:....na basarak hakimiyet kur ·ıc nın u .m ı z.yarctı esna ın: 
A.nk kil Dr. halkevlr n t"rcnc saa " u ı d Jar- Y ı:::ı .L B D V 1 le bu mcseleyı ., ara, 23 (A.A.) - Başvc il halkcvlndc u zclllk prensiplerini bilt n v c an w 1 1 b 1 rı da der a.a • e n era ı 

''~fıJc Saydam halkevle11lnin kurulu- Emlnön orkestrası tarafmd:ın çn- da kökleştirecek hakiki kUltUr ocak- mi agk~ ça ışır ar azı a - SJÖrfümüş olduğunu ilave etmck-
fUnu ' u u mUna· H,45 te ev 1 ba•lanmış. er ı: d" 

n dokuzuncu yıldön m 1stlk!AI marşı e ., n J&rıdrr. - Biz devamlı mUn~sebetle· tc ır. • •. 
Sf:betue bugün yurt: içinde yo.pıimış ıman il Doktor Refik Snydıunın A Bu muUu günde on seldz milyo- rimizde efendilik, kölelik iste· ~u plaJn-~-godr~: b~ fi .. 
Olan kutıamaı torenini ve yeniden 4 Başl"Ck sövicdi"'l nutuk dinlendlktctnl nun temennisi bir tek dilekto topla· . A k d 1 k \•e mu·· saıvat ı - nan a mn Llııra ıgı, ı..lk Ankara karada J b ld u heye e!l meyız. r n aş 1 B" J "k Am t" • 1 . .,. cvı Ue 57 halk odasını ısuınbul parti ar lk· nıyor: Tür.k milleti ve aziz Ş \'ar • t . ır eşı • er ·anın gar an ısı a • 
halkevinde Sö"'ylemtş oıd··.,,, aşağıda· sonra, maroğlu ve ha ıs enz. d 1 dk. j 1 d d 
iti ...,,M bııŞkanı Reşat M Yavuz A- olsun.~ Müsavata ve karşılıklı savm unn vaze ı cc. . ve r an .a a a· 

nutku ne açmıştır: ·ı başkanı doçent doktor ı Jıısa.n Büyüklere Çekilen Telgraflar ve fedakarlığa dayanan evlen- sı Pana~.a g bı. beynelmı{d bır 
SaYin yurt~ .... ıarrrn. c\ öyleV verml er. B lktn• k hale gdtırılcccktır 

- rd "u badan birer s m ,.ft sonra bir nan EminönU, Beyoğlu, eş -oY• meler sürekli bir ahcn ve sa- · Bu.w•n, Uk l' halkcvl J<u Uo • ku uş " •· 2 1 lnnd ru t olarak 
bu ... dür Hınecr bır ljlir o T"rende Vali O-'"Udıı.r, Fatih ,.c diğer bıılkevkri adet temin eder. Tahaj{kum.c .• -.. r ~ a.~ . llıuz ""'nlln 9 uncu yıldönUmU · f Ur u "" '1 ll d f h k 1 h 1 d ş bU halk konser 'crllm ş . ıunmuştur. tarafından Reisicllmunımuza, Baş- da "ananlarda ki nhenk ise cı a- m~ ı. mu .ır ansı ır ~ a ın e 

imdiye kadar, 379 hnll<evi, ~41 dort LOtfl Kırdar da bu vekil Refik Saydam ve ParU Genel dan ibaret kalır, ilk sarsıntıda Büyük Bnt.anya, ~crika ~e lr-
~ı açmış idik. Bugün yeni e~ Re""t Mtmaroğlu Sckretc:"i Fikri TUzerc tazim telgraf '\,'Jkıhr. landa tnrafın~an ıcra edılccek 
4'llkevi ve 57 halkodBS1 açıy · ..- .J t1 • b 1 t 1 b 00<> t 1 it d 

Knhlrt>, 23 (A.A.) - Umumi ka
rargtıtı tebliği: 

Trııbluzta kaydedilecek bir hAdiec 
olmamıştır. J.::Mtrc 'e Hab şi tanda 
hıır ktıt lehimize olarak lnk\şaf et
mektedir. 

18 şubnt tarihinde Meganın dCiş· 
m i Uzcrlnc GOO den fll.%ln lr alın
mış, b r çok mitralyöz, bir knç top 
1ttlnıım cdilml tir. 

İtıılynn Somali lnd Cuba rrma~
nın ,arkında hıırcktl.t memnuniyet 
verici bir tıırt:da devam etmektedir, 

* Londra, 23 (A.A.) - B. B. C. : 
Öğrenildiğine göre Fransız hııttııstı
vn Af:rlkruıındnn gelen hllr Fransız 
kuvveUcrinden bir kısım kıtalar İ
talyan Erıtresl snhlllerind bir nok
tada karaya c;ıkmışlnrdır. HUr Fran
sızlar İtalyanlara karşı rnuhareb('le
re l.ştirnk edeceklerdir. 

Akdenizde 8 Gen1i 

1 Teırinıeı:vel 1937 tarıhi ı e 
31 k" nunll'Sani 1941 tarihi ara
sınd , Lıbyayn 14 binden faz.la 
auhııy ve 356 binden fazla er 
gönderilmiş ve burad biri be~İn
ci dığerı onuncu olmak ÜZel"C ikı 
ordu teşkil edılmıştir. Libyaya 
en ron modelde ve her çapla 
1.900 top, 15,300 mııkinelı tü
fek, 1 1 milycn top mcnnisi, bır 
milyara n faz.la fışck, 24 bin 
ton e bise, 759 si!Uhlı nrn.lba ve 
sail"C de gönderildi. Bu r amlar 
iSbat ediyıor ki hazırlık itinalı 
olarak yapılmr.mr. 
Son Ayl r:ın Hadiseleri Ancak 

Kinimizi Arttınnııtır. Bu da 
Lüzumludur 

llu surctıe ".!83 halkevi ve 198 11alko· •ı yurttaşlar, Jarı çekilmiştır. İste İngiliz - Türk dos UJ,"\1 le.) n;_ mı c ır n ro a ın a 
d ~ aıa.rmd11 <Sevgı~ı toplantıda dınıedığimlz Gece Yapılan Törenler da müsavata Ye kanıılıkh <'m- 0 acaK>llr. 
.;;;

1 

kUltUr ve sosyal çalı~Uk ede- Şu ku s~zfere bir şey ııo.vc edıle- DUn gece de mutcllt halkevlcrlnde niyet ve a:tyeıva dayanır nevi- 3 -. Carp s~illcri Amerika· Londrn, 23 (AA.) - Amirallik 
rk vata1l4aşıanna kılaVU ho.lke- irşaUdlr . a~ıık için kısa bir törenler yapılmı~ur. Geceki torcnlcr den olabilmelidir. Entrikalara, d n lncı 1ert"yc gonderılecek cm- dair ınln bugtln öğleden sonra neş-

Ccklir. Ayni zamanda A.nkar;" Uyele- mez. :ör:~~~:ızı Ebedi Şefin reh- de de ev başluınlan tarafından blr vehimlere ve hu usi menfaat tia içın liman vazifeşini görceok- rcttlttt tcbli~: 

Batırılch 
9 knnunuovvelde, bıziın ha

reketimizden bır kaç gün evvd 
vu ua gelen ve düsmanı Bingn 
ziye getiren muharebe ba ladı • 
Bu aon .yların hfıdm:leri, ancıık 
kinimizi bılemı tir, kı bu da lü
zumlu bır §eydir. vı salonlarında, hn.lkev1erlmcrlz hız Jrnç söz. t k Hlmdl de ona ide- arılış nutku söylenmiş ve fllrlcr o- mı'kroplanna karşı mukaveme- tir. Bu emtia geçtikten sonra §llrk Akdeniz denlzaltılarmıız, İtalyanın rtrıın lsUd:ı.Uarma ve hamlcl ncalk ı·ıı;ıe açmış 1 

• •• ı " 1 ı nıcl 1 1 k d"J d iz d l ll il ıı.k lt\t 
,H - bcr 

1
t>" ermek için Mlllt Şe!ım • kunduktnn sonra temsiller vcııllmiş, ti her vakit için tam olmalrdır. s u i c mgı tereye sev c ı en aşırı or u arı e m n a ı· 

Veren eserlerinden mUrekke~! ser- al şeklini ~ Auurlu mcşnh: ılc de- daru;lı eğlenceler tertip cdilmL,'ltlr. Bu bakımdan ortalıkta dü- mdk üz.eze tekrar gemilere yuk- nıı kııı ı Jı ır<'kfllınıı devıı.m <'lmek-
Balkanlard Son İngiliz Kalesi 

CVieri amatör resim 'e fotoo·- zln nurlu ı;-0 .,. l .. 1 ·ı -1~· dlr. Deniz. ltılıı.nnuz, son günlerde BirtnclShıi gc- ctmekteyız. Osküdarda zclmive muhtaç iki mcse e go- etı CC<:lil•lr. !riırb ni de açıyorum. gi. gtızel vnm tıl arzumuzun, irfan aş- Halkevlerlnin açılışının dokuzuncu riiyoruz: Birincisi, Brit.anya 4 - lrlanda d~izinin her ıkı bir ı:ok muvnf!ıı.kıyetıcr kaz:ınmış-
çe.n ilene a9ug-ımız bu ser da tu- Evler, im':nmıızın müec cm bir yıldönUmU blitUn yurtta olduğU gibi kornorasyonunun vaziyetidir. sahili, irlanda ve Amcnka ihra- tır. 
sanattan çalışmalıınnın b~toğraf kmıızın. O ı r )·alnız bil ı 'c gör üskUdar halkcvlnde de bUyUk bir Jı;aer bu kol'p()rasyon Türkive catına Juır ı vukuu ımuhtcmel Up!oldcr denlzo.ıtr.ıı, lkı düşman ~ halkevıertnin resim v~teren ay "arlı!ı;~r. yu:tm~ıann knrştlıklt mu- merasimle kutlandı. Saat UÇ'te Baş- il; İnfillterc arasında bir iktı- taarruz! ra mfıni o m k için bu· l~c gemisini balırmıştır. 
•ahıuımdilkl b~ııarmı ~ı uı ~k- gU de f'e -ıdlr de. nu topluluk bizi Vt'kil Refik Saydamın nutku dinlen· srıdi koöprü olacaksa bugünkli yük Britanya ve Amerikanın To\er C ı izalt.ısr, bir İtalyan pct-

llalkıınlarda son lngillZ kalc:ıt Yu
nnnlstandı v lnglllz snrnntislnden 
\•azgcçmek ıste:m!ycn Yuruınıstan ol
muştur. Buna karşı koymak lüzum
lıı kil v bu nokl.nda bUWn mesut as· 
kert uruıurlnr mUttclılt bulunmuştur. 
ArnavutıuktaJcl İtalyan askerleri 
mııhtc.ş m bir tarzd hareket eıbn!r 
lcr ve cf ane\1 mahiyette şan 'e 

nı zamanda genç ve kab ye iki de habbct .} ~ etriUk .... 1 ·ı k lsl l b tı t 
evıuc.r irin maddi, m!nevi teşV b1 !crdiyctçllikten ayınP ccmı) " dikten sonra, CV\'clll. edebiyat kollu başzıbozuk halden kurtıul~a ı: bir ne'\.·lı ~:,vrıyc s te.m.i ı e on· rol sar'l'. <"111 n a ııınış ır. 
Uıtıva eden, toplu ve Juymctl1 r d uıa.ştuır. reisi C<'mal Yener bugUnUn ehemrn • dır. Korporasyon yarı wyası trol edi eoc:ı.Ktır. Hcgc t d ızaltı ı, bir İtalyan iaşe 

aşkırr.ı a yaınızlıktnn çcktnerck ki, yctınl tebarüz ettiren kısn bir nutuk bir teşekkül mildUr? Yalnız Bu gazete, p "nan kabulü ha- gemisini batırmıştır. es~:· nrkad~larım. d ''"" tnsa::bhdir, t>cnzcrlcrl ıle bcra- söyledi. iki meml~kot.in iktısadi mün3- !inde hlandanın Birleşik Amcrİ· Utmo t denlzıılUsı, bir loşcı geml-uamnkta ol ubM- bu peb ıu ......... aktan doğan haz ıılma, Bunu ınUtcakıp söz alan hars ko- sebetlerini düzeltmiyc çal~~ ka tnrnfınd n kahul edilmit olan Bini torpıllcmlşllr. Bllft.hıırc hu vc.pu· Yı!dônUmUnil ku ,·e ber u '"" E ı rln 
aınız haikcvlcrlnln •k e huzurunu da arttrrır .• ve !undan Ercüment Klrekum, halke\lc- bir uhıumi menfa t mÜcsseEC: hu: tı harekete o dukça mu nb+ı run Jnçındnn su nlarak batmakta o.-

rnuz b'!giln, YD biltUn Tilrk camia- şe' • vzıyeUcrtni kısaca söylcdıkten rlnin ilk açılışı Hı açılıştaki gayeıc-, si midir? Yoksa fmsat dü tUkçe bır gayri muh rıplik sıfatını takı- duğu görUhnUştUr. °!~la:n::t t~pJıyo.n Cilmhdurı: bu :: onları yasada tarif eden sa- rl izah etti. Sözlerini biUrirken, Us-1 ihtıkiir derecesinde kar ara- nacağını ya'Zmaktadır. Tnıant denizaltısı, bir düşman 
Halk Part!Sinln de kWtUr vo ev'l ::ıara da bir göz atalım: küdar halkovlnin faallyetıno ve hal· yan, fuzuli inhisarlar k.urmağa Makale muharriri di~r ki: kafll ine topları ile hücum " r·i7, 
b unlar p:ırUmlzln altı umdelerl i· kın eve karşı olan alt\ka.ııına temnB calışan vurguncu b;r harp t.i- Çok )Ük&ck me,,.'tldde bulunan vo dUşmnn iaşe gcmllcrind"n hlıine a~:u~u dakikada, yaınız hnlk- ~e çalışırlar, bUtiln yı.ırttnşlar, ederek bu altıkanın dahn tazlalaşmn· careti irketi midir? Bu jş milp. •bir zattan öğrendiğime göre B. 1 bir ol>Us ıs: bet ettirmiştir. !"" •'l t, 
evlerimizde ve oc1aıarrmı:1C:ıı ~~: ~:ss~ten, mUnevverlcşmlşlcrln ;mec- Bını temenni etti. hem bir m hiyettc kalırsa gay- De Valera, B. \Viılkie'yo Birle- diğer l>lr hilcum csnnsınd:ı. bır tor-
lanmqı olan yurdn.şl= Milli 'Şefi· muudur. Onun bUtUn varlığının fazla Bqiktaıta ri mesul unusurlarm at oynat- şık Amerika ile irfanda ar sında pllle katllcnln en bUyUk gemlslnı ba-
tUn Türk ndm~ı~nve imanla birleş- veya noksanı bu elemı:ınlarm mcsu- Beşiktaş halkevi her s ne olduğu ma.sına uygun bir saha haline bir taktın mesaı. birlikleri şdtil· ı llrmışt.ır. 
mlz ctra1

1 

- "'!; kn.bnrtan ma.n- ııyeU ııJtmdııdrr. gibi bu sene de yıldönUmünU te5lt ı- düşer, İngilizlerin de, Türklerin )erine taraftar olduğunu söyle- Şimdi le bit olunduğUnn. göre, 28 mış olm8$ınm g gtıs bakmanızı Sevgili yurttaşları. çin çok lyı hazırlanmış, gUzlde ,.e de hakiki menfaa.tleıine ve ar- miştir. kçnunusanıdc battğı blldlrllen Trl· zıtrasma dikkat gözlle Bu çok ehcmmlyeUi noktn:ı,'1 da. .mPn.evver d vet4_lcrle salon )>a.vtan- zuların ·ırı o arak d t · Mumıuleyh, Alman · tilau t k- ton d nlzaltısı, ikl ltıılyıın ia.ş gomi-
nca Merfm. 1 tt.ıktnh wın-n; btl )"tlVJll'll az- başa doJm~tu. Tam saat 15 t An· ğumuzu çıkm:ızbro sUrüklcr, 1 ~ırtnde f rlıındayı müdafaa ede- slni tahrip etml Ur. 

n birliği yaratan Uer arasın- ıhantııırıı\knnızı çcJccrru< yeni yılı çı- karadım naklen radyo ile BaŞ\ekll GozümUzü açtığımız zamnn dU- bılmck için silah satın aLm k üze. 
vU odalannm dll b k y H b. dıı. halkevicr1nin ve bir hakl- yor \'e sözO evin sayın re ine ıro- Dç>ktor Refik Saydamın nutku din- zelmesi güç tat ızlıklar arşı- te Amerika)D kendisinin muta· unan ar 1 

bulunduğunu söylen:~~· bulunuyo- :kıyorum.> Jenilmek sureUle başlıınuş, bunu mU· sında kalırız. cnnt ctmi2 olduğunu beyan et· 
kat ifade ettiğime Ab.ıda tcııkıp şehir armonisinin çaldığı ls- Dünyanın bugünkü halinde i- mı ve B. Wi'i.kıc'yc Amerikanın .Mina, 23 (A.A.) - B. B. C. 

nımSeık. iz .,'lllık teerUbclcrc dayana· 
" eni enl lhUynçls.r 

rak ve beliren Y y ve 
arak hazırlanmış 

gözönUnc alm 1 k divanınca 
..... nel baş'ltan ı 

geçen yıl e>-- teşkilllt \'e ça· 
tasvip cdilmiŞ yeni b kurum-
hşrıto. taHmatnameleri ile ~"dut bir 

-'-1 yaınız mu.u lar, fo.allyeUt:.un • 
1 

yerlerden 
kalabalık alabilen :;;kı toplulukla
genış meydanlara. ak ve derin· 
ra. nakledebilmek. yayın ,..,1aroır. ı ,_ .. ıı. .. ma ko.vuşm ..... 
eştirmek m"""'' s.vıuırnda çalış-

1'ri%amlr bir hUrlyet h k mnıetlnin 
l?lak lmklnını bulan Tür odalar-

vıerden ve Yaşama şovkl, bu e kÖ" 
ıft,..,, tarlalara. " 

dan Uı.şıp meydan ... ~· ktir. 
kadar gtdcce 

ler ve sınırlara ve tUrkUJcr, 
'Mahalli ve milli raJuslar ın.,at· 
Yeni ve güzel tercnntıınler ve ı ve 
lo.rla birleşerek Tllrk Mşlarm 
1NnUller1ni ilcrlemlye, kaynaşmrya 
g'öttırecektlr. 

Arkacıaşıarım, ası 
d. llk hav Bu büyük bhilk ve ır: 

i yardmtl içtnde, partiden istedikler 
K6rnıelerlne rağmen sırf bir takım 
kUçUk t."'"cller yUzUnden b<>Cıılıynn 

.. ...,, -ıışms%-
cv1er ve odalar olduğunu, ıı-
1~sa lsimlorilc size haber "·ereceği· 

Um Memnu-rnı, geçen sene söylemiş · faz 
IUyetıe söylıyebllirlm kı, otuzdan li 
ı. a~'ISı çe "' olan bu ev ve odaların s " • 
kacıa.r inmiştir. Bunların da kOçü: 
l'erıerde olduğunu bilhassa tş:ıret 
derek lsimlerınl bıı.nnı bağıŞlanıanIZl 
l'lca edeceğim. Umit ederim ld, bu 
Çatt:;nna senesinde onlar da diğer ar
kada.şıannm hizalarına gelecek ve 
bo, kalan yerlerin! aıacaJdardrr. 

., ı-,...t et-
Qırıı.sı gelmişken tekrar ..- -

Yavuz n tiklfıl marşı ayakta dinlcndLkten son- yi bir Britanva korporasyonu Jrıandunın mrlli tamnmiyetini hi- Yuntın kıtalnrı dlln biri Pogrndcçln 
<- Büyük TUrk inkılft.bmn feyizli ra Pa.rtl Kaza. reisi ZUhtU Çubukçu· iki memleket arasında.ki ilctis1- mnye cdece~ini pctk ziyade iımit şimalinde, diğeri merkez cephesinde 

verimleri arasında halkcvleri - ııdla- otlu kUçUk blr hitabe ile mcrnslml di münasebetlere hizmC't edebi- etlznckıtc olduğunu anlatmıstır. iki hUcumd L buluıunuşlnrdır. Blrin-
nnm da delAlet ettlgi gibi - halik!~ açmış ve bunu takiben hıılkevl rC'lsl lir. ~u şartla ki, mazbut ve mc: Dublin Tekzip Ediyor el hUcumc1 ltalyanlardan 200 lr 
beraber halk için çnlışrno. prens P HUkmU Arkbk tarafmdıın halkevlcıi sul bir manzarası olsun. ~~nın Lohdra, 23 (A.A.) _ Press alınmış, dlğcrlnıle <ıo dllşman ağır 
nln tecclligıllıı olarak mustesna :: ve bu meyanda Beşiktaş' hnlkcvinin masraflarını k_ap~t.n_ın~ ıçm a.- A ociation ajamına Dublin'den zaylııt.a u~ntılmıflır. 
yer almışlardır. Her sene bu yıl an- mesaisi izah cdllmişUr. 1 radıi!ı karlar b~r ıhtıknr .m_ıs~- resmi bir membadan bikiirıldi- Atına, 23 (A.A.) - Emniyet Nc-
nUmUndc btUUn mllletçc ayni z:ı te- Halkevlerlntn grafik faalıyetı de nı t~k·~ etr.ne:ıı? ve her ıyı t~- ğine göre, B. De va:era ie B. :ı:ar ti tar fından dUn ak am ncşre-
dn. halkı;ılık prcnslplnln za!':l1 cidden güzel manzara nrzetmekte l- cnretın ılk ıhtı,ıı;cı olan. o~nı- RooseveLt rasmda muz.akereler dil n resmi t bllğ: 
slt edem. dl Halkevlne mensup genç! r Mılll 1 yet havasını temın edcbılsın. cercy n cttiğıne dair ç•kan ve DU.Şmım tay~ nrelerl Ege dcnlzin-

Hıılkevlerlnin faaliyet: tarzı ve r~kslıır ve marşlarla merasime neşe İkinci meseleye g~ll?-ce b~ ?n bugünkü pazar gazctdcrinden deki adalardan birine netk:eslz blr-
rogramı pek tabı[ surette partinin veıımlş \'e ~hlr armonisi fefl Cemil p~gnnda mesclesıdır. İ;"gılız- birınde nesredilen ba'berler tn· kaç bomb atmışlardır.. 

P Dlil er idaresinde otuz beş klşlllk Icr şuı•J.smı anlamalıdı~ ki, Tilr- mnm e n&ılsızdnr. .Bnh i geçen AUnn, 23 (A A.) Yunnnıstan
Shirley rreınple'i 

Duhle Etınek 
Müsabakasını 

Kazanan Çocuk 

şch:;1 armonisinin rnUntchnp parçalnr kiyc,ıfo p~ganda•'!l.. ıh~ ync-111 gnz. te, B. Wendcll WjlJkie'nin dıı.kl lngllit: havn kuvvcUcrl umu
dnn mOrckkep olmak Uzere verdiği n yoktur. Gazctelc;ımız m , Dı. ime yaptığı ziyaret esnasın- mt karargfthınm t bllğl: 
k r ile halkevl ar kolu gençleri- tcrC'k dava.mızı kaFİI a~akta \ e da başvekıl ile mustakti lrandn- lnglliz h:ıva kUvvcUerl t:nra!ından 
n:::~ıosu hazlrun tarafından dikkat halka anlat1!1-:ıkta. ngıliz gaze- nm bitnrnflığınm Birle ik Ame- dUn muvatf kıyetıe yapılan bir akın 

al4ka ile tılkip edilmiş ve takdir- tclcrindcn hıç gerı ~almırr~nr. rika de" ıct.erı tarafından gıırnn- esnnsınd T<'pcd len civnrındnkl Bu
~;inl eelbetımlştir. Salonun Bc;ııkl.dş Halkımız ~a bu mUd~er\ • a- ti edilcc~me dair görü tüğünü g1 mınlak ındıı. dllşmanın motörlll 
halkını uımamen istiaba kAfl gelmo- vayı kendı davası ıve enım- ve Amertk nm lrlandayı Pana· nakli vnıntalnrı kolları ile asken te-

e5i sebcbne bu merasimden Beşik· siyor. ma gihı beynelmilel hır mıntnkn cemmül rine, d polu.ra ve fütıyat 
~ ııiılarm isUfadcslnl teınln için muh Araya mfı~n-~z propaganda ııddottiğini söylemiş olduğunu mıılz nııo ve erzak yığınlnrınn. mühim 
t~lf mahııllero ev tarafından op:ır- karıştı mı, btitun bu ~enk. bo- ynzmRk1tadır. hasatlar yapılmıflır. 

lm k sureWo bunların da zulur. Ortaya tereddut gıre.r. 
!ör kuru a ö l b" l bel" · · in lmkAn ,.ertımıştır. Zıhinlcrde § ve ır sua ırır. 
istifadeler e «İngilizlerin istediği nedir? 

Hariciye Vekilimizin 
uıus'a Beyanatı 

(a.a,ı ı Jn<'kle) x 
_.J_etmistin c kadar, birbi. 

sına 9CV<K. .. • 1. 1 
• -Lır1 fikir ve muta aa ar nnc a,... d 

yıürütülmüştür. Acaba. bu aıra .• 
Tii~ politiknşmı ta~~ ~en bı.r 
kaç söz sÖy.~cımeyi munasıp bul· 

maz mısııuz? b 1 
Muharrirhnizi ne~~k~le ka ~ 

d H r.icry" e Vekılınuz. kendı· 
e en a · · · 

h• "fade vuzuh ve samtrnıyetı ne ası .• 

Bizim Türk menfaati bakımın
dan beslediğimiz sıkı dostlu~ 
kfıfi görmüyorlar da hakikı 
Türk menfaatleri haridnde ve 
buna aykın bir İngiliz dostlu
ğu, yeni bir İngiliz Muhipleri 
Cemiyeti havası mı yaratmak 
istiyorlar?> 

Bu Seneki Bas n al su 
Çok Rağbet Gördü 

(Ba,z 1 lndlce) + 
du, bütün lsıtanibul masasının en 
ön ıırırda o".mıuıına taraftardı. 

Diye reddediyor, fakat Ü· 
mit ap._.,ı kapamcyıorıdu. 

Yer bulmak ümidile davetliler 
at dokuzda baloyu istilaya ba -

!adılar. On buçukita olu:acak ve 
duracak yer katmamıg.'tı. Ad!iye 
Vekili Fethi Okyu. Vali Dr. 
l..:utfi Kırdar, Generol ishak, 

ret sayfnlan yazmışlardır. Blltlln 
dilnynyı hn.yran bırnkmışlardrr. 

Tıınıntod:ınbcrl, hnrp Mdtsclcrt bi
zim nleyhlmlzdc \"ukuo gelrnl.ştır. Bu 
dclimn böyle olmuş takat nlhnyetlnd 
Romn, Kartncayı tahıip ederek dün
ya h rltasındnn BilmlşUr. 

Es nüıal muhurcbcdir \c zn.fer 
muUak surette mllcmmendir. tnsn
tcre, gallp gelemez. 

H r Ne Olurn Olsun Almanya 
ile Yürüyeceğiz 

llcr oo olursa ol un, İt.alya sonuna 
knd:ır Almanya ile beraber yUrüye· 
cektlr. 

A'lrnnnJ nın harp kudrctJ nzaım -
mı,, fakat fa.r.lnlaf111ıştlr. Ahrıanya· 

nm insanca ı:aylatı \e maddi za.yıa
tı asgaridir. 

1 Kumand:ı, basit bir neferlık· 
ten b lıyarak milletine inlulApçı b r 
hız vennlş olan J.'Uhı erin kuvvcU 
cllcrfndedlr. 

2 - Ahn n sil hlan, İngilizlerin 
ııillhlanndan tc\'kaltıdc yükııcktir. 

3 - Şarki Avrupa, hmncn lnm 
mile lngtltcr ıılcyhlnd dlr. 

4 - 1014 1018 d kinin nkalne ola· 
rnk İngiliz nbloko. ı hıçblr kıym tJ 
hnlz dcğıldlr. 

5 - Mün er mlll tlerinln rn n v -
yntJ, İngfllzl rln m ne~ Jyatınd 
yUkselctlr. Mıh' er, zat er içfn m 
d le cdlYor. lng ltcre ölmemek i 
mücadele ediyor. MOnfcrit lhl 
bahsetmek nbt.allıktır. Şehirlere ' -
pılnn blltUn bomb:ırdım tara 
men ltniynn mm n n 

yıflatm k imk ızdır. 

6 - Jnglltcrc yalnızdır 'e An 
kadan m taeel y rd ı ı 

takat bu ynrdunl nn Alnı 
tını tecavüz cdcc le d r cd 
si l znndır. 

7 - İnglltero ma l p 
bitecektir. 

8 - ltnlya, birinci pi da b 
vardır. Jtaıynnın silMılnn, ri 
tcdnltArlıtı say lnd gU 
ta.zlalaşma.ktadır. 

o - İtalya, ln lltcrc ll bo 
çllfmly c et UI lnd n d 
gurur duymaktadır. Mıll ti r, c 
r t edebilmekle bUyUrl r. 

10 - Mlhveıi mağlQp tmok 1 
lngfllz ordularınm krtayı f tllA e 
mclerl 14zrmdır. Halbuki bunu h 
bir zaman du,unmemlştir. 

Amerika Birleşik dc\I tlerınin 
dahaletıl, blr domokrnsl olmıı.k hul 
sınıı vo bundan b~ka, mlh\ :ı1n 

merlkaya karşı bir hUcumunıı d 
maktadır. Am rlkanın lsUI~ ı 

~ek laterım ki halkevlnde veya o
<lııaında bina~ ve bütçeden evvel, 
~11 fa.aJlyet Amlllnl bu vaBJt& ile 
haıkın Yetlşmcei davasma inanmış. 
Ve bun du"'"''"' bir züm 

il cevabı vermıMır: 
ı e, ~u !'tik ınd de Türkiye po • aa a -

İngiliz dostlamruza. halisane 
tavsiyemiz şudur: Pronaganda 
sahasında kendilerinden men
faat arayan şlipheli unsurlar
dan günahları k:ıdnr korksun
lar! Bu gibi unsurların İngi!
tcrc lehinde yapacaklan nc~~
yatı, tesir bakmıı:nd~n . İn~lız 
menfaatleri alevhın? bır mıh
ver p~ndası dıy~ ka:rşıl~
malı ve katiyen hoş gönncmelı-

Ba ın Bi.rliği 1 an'bul mın'taka 
re' inin tdefonu günlcrıee durma
dan ll§ledi: Şu kadar bilet. ~ ka· 
dar ımaea, fU kadnt ön sıra •.. 
Hakkı Tank·m dostu çıo ·, hepsi 
kcnıdıleri iç.in veya bam dostları 
için ricacı vaz:iy~tinde bilet, rna· 
sa i tıy-0ııla.r ... 

hC'Jllf!Jl bütün ecndbi lcomsolosla· 
rı, ecnebi l)'luhahi.rleTin hepsi, 

kendi 8aze.tedlerimizin ço'k kü
çiı1c bir k1911lı gcl-cnl:tt arasında 

lUnQ bir !antczidır. 

Ur. heyecanını J ••• --. 

l'(!!\Jn ,_. teşkil eder. Bu 
ı-;ıh.... ..,, ele a1m&S1 Amiri 
'<lllte ile bilhassa idare ' 

nıu.a.ııbni d~ktoru .ınUhend!Si ve tek· 
n<3y ' ' bu mil
i etıi ile hayatlarını esa-'en bü 
et Ve devıet hizmetine vakfetmiŞ 

tUn "ataruıaşıarımızı kastediyorum· 
liaıkevıertmlzden bazılarının, bUtçe 
~ıııe ha.la. tatmin edici bir ı.nuzamuıa 
"llVı ••• _ Uz -· ""'1'lllladıklannı görmekle 
nıekt odasına. eytm. Hnlkevlnc ve 
~!"ttıın etmenin yı.ıkarda saydığım 

&'Ul tUmrcıer için ba~ta gelen vn· 
~clerden biri olduğunu tekrar ha· 
~ latırırn. Bu mUnasebeUc de ııalk· 
1ıulerı ile odalarına. bUtçc işlerinde 
lt küınet daireleri kadnr titiz ve ter· 

rıu 1 0 rna1annı tavsiye ederim. 
~ llrkadaflanm, . 

ler UU Şefimizin ve partimizin gös· 
A dl~i Yolda yılmadan ve yorulma· 
" n • ı <.:alışan m nete ve ,•atana kar; 

muzm neş-
cemaı Nadır ar.cat111Ş Shlrley 

d meoınuası, 
rettiğl <Arka a.ı;ı> edilecek 
Temple'ln tilrkçeye duble ıı.sınd3 
bır fılml için kız ~ocuklıır ar 
bır mUsabakn açmıştı. Yedi 

dUn yapıldı. 
Bu mUSabaka Blrincil!ğl alanın 

çocuk iştirak etti. Arka" 
smini koyı.ıyoruz' Fakat c nun 

~e 1 blrlnclnln kim olduğu 
daŞ> cı ar 1 -"a ı;ıkma· dl mecmua anı ..... 
e,-veıa ken l ·Aı .. arkada• hatırını 

d lcdikler ı,,,.,. Y 

sını ı k ismini blldlrmryoruz. 
kırmayara a i!/Urak edenlerin 

ı.ınsabaka.Y ını ikinci saytam!J.Ja 
toplu bir resın 
buJacaıcsınız. 

... -: bı'r ..,...., )~oktur. Tü~iyc 
gı!lffi~ ..,-~ T-..ı.· b .. 
•r.(faklarına sadıktır. U1111;rye u. 
ı .. devletlerle. bahuwue ıkıomıu
tu~ l . · gerinmek kararındadır. 
larıY e ıyı Y • h 

•• k<i e kendi emnıyet &a asın· 
Tur 'Y lacak yabancı faaliyetle· 
da yapı 1·1- k 

hareketlere aala aııı;a)'t a· 
re ve Tüdciye toprak bütünlü
Jarnaz. ....... iıftiklalinc yapılacak 
"'üne veJ- b 1 
g ruza silahla muka e e her ıtaar . 
ecıeccktit1. · 1 

Tüt1k~e _ Bulgar~tan an a~a. 
. b" yerde hiçbir ıtaarruz 

sı, h1~9 ıor lınadıg"' ma eöyliycn ve 
eme ı · · ·· 

lhl 
. . ~-orum8''k gaycsını gu· su erını :K. • • • 

ik" komşu d.cvletın samımı· d:Jc eti sıkı'11lası v.e sözlcşme~İ· 
Y _ Türkiye lbu ta~da ve b9 ma· 
dır. ı. her eli sıkırnıya ada uzanacaıı; 

~aima amadedir> 

:lirler. Uttef·k '11 • İki !o.c;t ve m ı mı tin 
biribirlcrine karşı "~JJ?-cakları 
en sürekli ve en t<'sirli ;prona
gıanda şudur: ~ 

1 - nostlugumuzun saf ru
hunu böyle entrikallll"dan ve 
hususi menfaat oyu~lanndan 
koııuyarak ancak samını~ k.a
naa.tlere dayanmasına ımkan 

bırakmak, 

2 _ Anlaşmazlık doğura-
b"Iecek hadiseleri karşılıklı bir 
s~ygı ve emniyet içinde denhal 
konuşup halletmek. • • 

S _ Berrak, tcmız; samımi 
bir münasebet tarzına daima 
sadık kalmak ..• 

Ahmet Emin YALMAN 

Hat&.ı Tan'k., bir gaze'te say· 
fasında ~aç harf bu unduğunu, 
her harfi basın k için kaç mili· 
gram mti:rek'kep lazım olduğunu 
he p eden ndmndır. Pok iyi ta
savvur edc~iniz ki senelik bnın 
balosunun verileceği Şehir gazi· 
noau s !onunun her aıın-timcre 
murab'bnmı iptidadan hesaptan 
g.eçirdi. Burnyl.\ kaç ~:'~· • k.aç 
iılkam~e ıığdu ıla'bncccgını tyJce 
ıe1lcrk etti. Mua kafi değil:di. Ka. 
pı !kapı dolafara.k masa< iskemle 
topla dl. Yeni brr davetli baloya 
gelmiy~ ta.lip olunca derha1 san
dalye hesnplarını zihninden ge· 
çiriyor: 

- Münhat yer >d. Ya.rın bir 
dafta mur caat edın... Bdki de 
clmıvt>ceğ nı bildir<'n olur. 

id. 
ı. 

KalabıılıE;rın 901duğuna rağmen 
balonun lho ra'hat lbir havası 
vaııdı. Kimse' berki de fazla eğ
lcnmcd i, fakat kimse ınkıl'madı. 
Eğl-cnce programı diye yalnız 
gııainonun programı vardı, 

Maealara buyük kağıt keseler 
içinde hediyeler dağılıdı, bunlar 
arasında bulunan Balo gazdlesi 
her senekinden iyi Klı.. 

Dana yeri bütün gece daima 
tıld&m tıklım doau kaJdı. Danı 
edenler ayn yrı ç.lFtlef'C dcğLI, 
her tarafı kımıldanan tek parça· 
L, bo• renkli bir &cutleye benzi· 
yordu. Ba1r) aaba'hlaTa kadar de· 
\ m l"ttı 

Sizlerin \'8.Sıtanızla bUUlıı ıtaı, 
mlllctlno hitap tmek 1 tcd m F 
1taıyan mlll U za!<'rc ı yıktır v 
fcrl elde cdcc kUr. ÇünkO 1taı 

milleti, kcnd inden Uıl p edfien 
dak(Lrlıklıu-a m ı tc~ll oo ek 
\'ckarhı. tahammUI etml'ktcdlr. 

İtıılyanm zaferi Ad 1 bir sulh ol 
cnktır. 

H .. rici Kısa Haberler: 
* ncrne, 23 SOfyadan ()elen bır 

telgrafa göre, bu ~lrdc bulunan ln
glllz tebaa.ırı kadınlar yarm Bulgar 
payitahtını tcrkcdeccldcrdir. Tel
~atta. Sofyada bUyUk bir gcrglnlt c 
hilkUm •Urdllğll \ \1carıa mUna.k 
IAUn k ilmi' o'du~ illı\ edllm 
l 
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ATAN 
Yeni Tefrika e Yazılarımı·z 

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

ünün Sesi ... 
Reşat Nuri Güntekinin Bir Sütunu 

26 Şubattan bqhyarak kıymetli iisted R.,llt Nmi Güntekin 
bu unvanla Vaten'da kendine mehsas 'bir süıt1ln açac:akbr. 
Rc§at Nuri Güntekin bu sütunda Günün SeA'ni, güzel üslubu 
ile, genİJ ve zarif göriişile abettirecektir. 

* Trablusgarp Hattralanm ... 
Yazan: Nuri Paşa 

Enver Paşanın kardeşi Nuri (Paşa} mn umumi 
harp zamanında Mısırın garbinde ~urdta9u cephe 
umumi harp tarihinin en meraklı bir hikayesidir. 
Nuri Paşanın gerek buna ve gerek T rablus Garp 
harbinde Afrikaya gidişine ait hattraları 26 Şu- · 
ba++.a tefrika halinde (VATAN) da ne~redilmeğe 
b -'!anacaktır 

Jf. 

Paris Cehenneminden 
Nasıl Kurtuldum? 

Yazan: Rebia Teofik 

Yirmi sene evvef bir parasll: Avrupaya giden, 

Pariste elti, altmış işcsi csaltştrrarak terzınaneler ku

ran, Paris moda hayatında mühim roUer oynıyan 
bir Türk Bayanının kendi ~yatı h~ncle ,yazdığı 
hakiki roman ve son hidis9'er üzerine Penis ce
henneminden lcaçrşrnın meraklı hikayesi. 

* 
İskender Fahreddin 'in Riyaseti Altında 

ÇOCUK SAYFASI 
* Rebia Tevfik, Rezzan Yalman, ve 

Şehriban Tay 1 an' ı n idare Edeceği 

KADIN ve EV SOTUNU 
* Iılahmut BALER'in 

BAL KOŞESI 
Aka Gündüz, Nizamettin Nazif, Cemal 
Bardakcz,Nusret Köymen,ŞevkiYazman 
(Askerlik İşleri), Eski Bahriye Müsteşarı 
Hüsamettin Ü!sel (Donanma ve Deniz
cilik) ve Diğer Kıymetli Muharrirlerin 

Devamlı Yazıları 

* RAMiZiN KARIKATORLERI 
Kıymetli sanatkamnızuı karikatürlerini de 26 Şubattan iti
baren her sayımazda bulac alumız. 

1 Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu llAnları 
Nümunesine göre 200 - 300 Ton Yerli . 

Linters Pamuğu Alınacakhr 
Tahmin cdılen bedeli ,«82500> lira. olan 200 • 300 ton numunesine 

gore yerli lintcrs panıuğu 28 şubat 94.1 cuma ~U saat 15 le Ankara.da 
Asl::eri fo.bnkalar satın alma komisyonunca pazarlıkla ihale edilecek· 
tir. llk temınatı 5375 lira. olup şartnamesi 413 kuruş mukabilinde komis
yondAn venllr. 1stcklılcrin 2tDO sayılı kanunun 2 ve 8 cü maddelerinde
ki vesaiki Jınmll ,.c bu .işle '&lakad r tüccardan olduklanoa dair Ti<'uret 
O<bsı ''tt;ikruıllc mezkür gün ve aatte komlsyenda ibalıuımalan. cl819» 

* 328.f sayılı kanun mucfbincc 2240 ton demir hurdası mahreç lstas-
yonlarmda vagon dnhillnde teslim şartile beher tonu 17,5 liradan satın 
alıno.caktır. şartname parasızdır. İsteklilerin teklif edecekleri hurda 
miktarı 15 tondan 8.'1$ olmamak lizere yapılacak tekliflerin teklif e
dllcn miktar üzerinden yUzde 7,5 teminatı He birlikte 1 mart 9U tari
hine kadar Ankarada. Askeri Fabrikalar satm alma komisyonuna mü-
racaatları. «1320> · 

lstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan 1 
Askeri ihtiyaç için 26.2.941 gUnU saat 11 'de pazarlıkla 10 ton ince 

makine yağı sa.tın alınacaktır. Muhammen bedeli t:IOO lira kaU lemi· 
natı 675 liradır. Şartnamesi her gUn komisyonda görillebUl.r. İsteklilerin 
bclll giln ve saatte Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna gel· 
melerl, (1212) 

~ATAN ,,. 
·a-f'Jarikulade Bir Roman 

Dünya 

Ve 
Edebiyatının' En Son, En Büyük 
En Çok Satılan Bir Romanı 

RÜZGAR GiBi· GECTI 
Amerikalı MARGARET MİTCHELL tarafmdan 7•.!•nqı ._ bütüa medeei dillere çevri.1mi§tir. 

Ba roman Amerikada 2 ınilyon, lnıilterecle 1 milyon, Almanyada da yana milyon, Framada 

250 bin ve bütün dünyada üç,dört sene içinde 5 milyon nüsbaaatılmıfbr. Ahliki, içtimai, fel· 

lefi, tarihi ve aakeri bir roman olan ROZGAR GİBİ GEçrt plleeerinin en büyük mez:iyeti oku· 

yucuyu tamamen tedıir ve tesiri.altına alarak daima ıevkle, nfl!' e ile heyecan ve merakla kendi· 

aini okutmaya süriiklemesidir. 

Esenle pek canlı levhalar vardar: Sevmek,~ sevilmemek, bayat ve atk mücadeleleri, 

milli muhl\J'ebeler, iatildil h rbi safhaları nihayetsiz manzara teıvirleri iftimai miimkaf"br ede· 

bi ve tarihi sahifder ve bunlar arumda tam bir ihenk. Okuyanı bdrtırmadan heyecanlandıran, 
ıevindiren, diifü:ndüreıs ve ağlatan bir kitap ki bu derece beyecanve merak ne ~a, ne ti· 
yatrolarda duyulmuı, ne küıaik eserlerde okunmuştur. İki, üç aenedir İstanbul ve Ankaranın 

yüluek aileleri içinde inaifuce, almanca ve fransızca nüshaları elden ele gezen, medhü sen.uı ku· 
1alda.n dolduran MARGARET MİTCHELL'in ROZGAR GİBi GEÇTl romanı bu kere kıy· 
metli cserlerile, tercümelerile irfan muhitimizde t.anmmq HlLMI ZİYA OLKEN ve AVNl İN· 
SEL wafmdan büyük bir dikkat ve itina ile ulındaki letafeti muhafaza ederek aade ve tatb bir 

üslubla türkçemize çevİm\İJlerdir. HİLMİ KİTABEVİ de eseri aefu bir .m-ette tabederek roman 

kollelaiyonwıun 66 na numruını tefkil eden külliyat içinde nefl"Cylemiftir. 

Büyük bir rağbetle karıılanacağı muhakkak olem bu büyük ve muhte,şem rQffianı sür" a.tle 

edmın.ek i:stiıyenkT lSO bıruş mu1tibilin&e her: kitaıpçı.d.an atabilrrer. 

HiLMi iTABEVi 

BULMACA 11 Deniz Letazım Satınalma Komisyonu ilanları 
ı - Ta!mlin1 bedeli olan c125<D Ura ile 500 adet kömür küreğinin 

25/2/941 Sah gUnU saat 15,30 d&. Ka.sımP64ada deniz levazun se.tmalma 
.kaınisyomlnda pazarlıkla. eıaiiıtmest yapılacaktır. 

s 

' , 
r 

' 
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Soldan Sağa: 1 - Yerinden ko.ldı· 
rıp rahaıtEız ebnek 2 - Bir kaza 
merkezi • Usul 3 - Cem edatı • 
Zamirt şahs1 • Namus 4. - Ek • İlım 
le a:lAkadar 5 - Kezcp 6 - Akci
ğerıere ait • Çarpık 7 - Nehirlerin 
taf}mBBı 8 - Ma.h • Bir meyve 9 -
lnme • Tenvir vasıtası 10 - Atın 

ayağına takılan demir • Ağ'acm ak· 
samından 11 - Boş çıkma • Tadat 
et 

Yııkandıın Aşağıya: 1 - Bulga· 
ristanda bir yer 2 - Evveli bdli ol· 
mıyan zaman - Koyunwı tUyU 3 -
ZekA. • İnce kabuk t - Mağara • 
Eski alfabede blr harf • Mektupktra 
yapıştınıır. 5 - Nota - Eılki alfa
benin ilk harfi 6 - Bir uzvumuz -
Nota 7 - Bir adet • Çalgı - Şimali 
Afrika.da bir memleket 8 - N asyo
nal sosyalist • Umumt 9 - F..dat • 
Titrek 10 - Ölüme mahkQmlyet • 
Eğreti verme 11 - Cömert • Fikir 

D~'KU BUAMAOA.."il:s' HALLl 

Soldan ~a: 1 - Havakunımu 

2 - Harabezar 3 - Alış • Lut • su 
4 - Fizn.n • Nrsrf 5 - Aç • Kör • 
Pire 6 - Bal • Ma 7 - Alenen • 
As 8 - Nebatat • Aya 9 - Burc 
- Ayran 10 - Mi • İkna • Şu 11 -
Abus • İk • Ve.n 

~·nkandan Aşatıya: l - Hafa· 
kan • Ma 2 - Haliç • Lebib 3 -
Arız • Sebu 4 - Va.şak • Nar 5 -
Ab • Nöbetçi 6 - Kel • Rana • Ki 
7 - Uzun • Tank 8 - Ratıp • Ya 
9 - Ur • Stmsa.r 10 - Srrs. • Yaşa 
ıı - uıurc • Kanun 

1 

$1.eı~ 

Dolar 

ORSA 

Z'~ ŞUBAT 19U 

• 

1 

İsviçre I<'rac. 
Drahmi 

5,24. 
132.20 

29,7725 
0,9975 
1,6225 

12,9375 
3,175 

31,1375 
31,0975 

LO'Va 
Peçeta 
Dinar 
Yen 
lsveç Kronu 

·~ .. r.lml&t 

To.hvillıt tlzcrino muamele olma· , 
mıştır. 

ŞEHİR TİYATROSU 
Komedi Kısmı 

Bu akşam 
Saat 20,30 da 

KfRA UK ODAJ,AR 

2 - Ka1'1 teminatı c187.50> lira olup f3rlnameısi her gUn iş saati 
dahllinde meZkür komisyondan bedelsiz alına.bilir. 

3 - İeteklilerhı belli gün ve saatte komisyona milracaatıan. c1364.> 

* ı - Tahmin edilen bedeH cl4.000:. lira olan cl0.000> metre erat 
yazlrk elbiselik kumaşın 27/Şubat/941 p~be günü saat 14.80 da 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

. 2 - tık temlnıttı c1050t> Ura olup şartnamesi her gün komisyondan 
almabillr. 

3 - lsteklllerln kanunun l.stedıği vcealkle birlikte ve belli gUn ve 
ısaatte Kasnnpaşada bulunan komisyona mtını.caaUarı. c1365> 

* l - Tahmin edilen mecmu bedeli c12400> lira olan mevcut evsafı 
mucibince 2500: 15500 kilo sUlyen tozunun 26/ 2/941 Çarşamba günU sa
at 15 de Kasıımpa.şada Dz. Levazım satınabna komisyonunda pazarlık· 
la eksııtımesi yapılacakta-. 

2 - Taliplerin verecekleri miktarlara gl}re yUr.de 15 nlsbetlnde 
kat'ı temlnatlarile belli gUn n saatte komisyonda bulunmaları. 

3 - Şartnamesi her gUn if1 saatlerinde komkıyondan o.lmabilir. 
<1258• 

48.000 Jtilo koyun eti 

23.500 kilo kuzu eti 

enin bedeH 
Sa. 

71 
68 

38 
70 

850 kilo sığlı' eti 48 77 
1. - Yukarıda miktar, cins ve behe'I' kilolannm tahm1n edilen be· 

detleri yazılı Uç kalem ctln 12/ Mart/ 941 çarşamba g1lnU sa.e.t H de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İşbu Uç kalem etin ilk teminatı c3791> lira c7> kurlll} olup 
.şartnamesi her gün iş saatleri dahilinde kamisyondan c255> kuruf be
del mukabilinde alına.bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı tekil! mektupln.nm havi kapalı zartıannı en geç belli 
gUn ve saatten bir sa.at evveline ka.dar Kasrmpa.şada bulunan komisyon 
00.,kanhğına makbuz mukabilinde vermeleri. <18-H> 

11-
Beher k'Jen111 

·'.l'ahmln bedeli 

201.360 Kilo Sığn' eti 48,77 Kuruf 
105.123 Kilo Kuzu eti 68,70 Kuruv 
H8,H2 Kilo Koyun eti 71,38 Kunı11 

1 - Yukarda cins ve miktar ve beher kilolarının tahmin edilen bedeli 
yazılı Uç kalem etin 26 şubat 94.1 çarşamba gUnU saat 14 te kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı cl4.805> lira c23> kuruş olup şartnameel her &1ln ko
misyondan c1382• kunış bedel mukabilinde alı:nabilir. 

3 - 1ırteklüerin 2490 sayılı kanunun istediği tarzda tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını havi kapalı zal'flarmı en geç belli gUn 
ve saatten btr saat evveline kadar Kasımpa.şada bulunan komiayon 
b&fka.nlığma. makbuz mukabılinde vermeleri. (817) 

* 1 - Mevcut evsafı mucibince tahmin edilen bedeli 14000 lira olan 
35 ton ara.p sabununun 25.2.941 sah gUnU saat lG te Knsımpa.şada De
niz Levazım sa..tm atma komisyonunda. pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - tık teminatı 1050 Ura olup şartnamesi her g1la iş saati dahilin
de mezk<ır komisyondan bedelsiz tı.lmabilir. 

3 - lstcklilerln 2490 sayılı kanunun istediği ve.saikle birllkte adı 
geçen komisyona mtlTacaatları ilan olunur. (1323) 

İnhisarlar İdaresi ilanları J 
1 - Keşif şartname ve p!Anı mucibince idaremizin Tekirdağ va· 

rap mbrikasmda yaptıracağı tuğla baca. in.faali işi pazarlık usuliyle 
yeniden eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli cl2U0.80> lira muvakkat tcmin&t.ı 931 liradır. 
8 - Pazarlık 10/ 8/ 941 pazartesi l;(lnll saat 14. de Kabataşta leva.· 

mn ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname sözU C"ec;cn levazım ı;ıubcsinden ve Tekirdaj' mü· 

dil.rlUğUnden 62 kuruşa. almabllir. 
5 - lst.eklilerin pazarlık için tayin olunan gtlıı ve saatte ~

mesinin F fıkrasında. yazılı vesaik ve % 7,5 güvenme :paral8.rile birlik· 
te mezkQr kom!Byona müraca.atıarı. (1243) 

6ahlb1 ve Neşriyat MUdürU: AIDU:T E.\'ll.."'i l:·~~ 

Basıldığı Yer: VATAN MA.TB.LASI 

23 • 2 • 941 -------

Ba,, Di9, Kezle, Grip, 'Bom.&tiO" 
Nevralji. Kın.Idık ve Bütüıı Ağrılarınızı Derhal ıeeer 

lcıabtııda Cftade 3 Dşe ıııııabtllr. TA&UTLERINOEN SAKINl'flo't1.i 
Mv.R YERDr. PULLU KUTl't.ARI ISRARLA ISTEVISIZ 

Hayriye Lisesi Müdürlüğünde~ 
3 neti ta.kBit 1 Martta ba.şlıya.cıağmdan Yartm 10 ncu &fiJlfine ıtt 

dar takBitlerini ~eye yallmuy8ll. taıebenf.n mekteple aJAkaSl ıceSll" 
ceği HA.n olunur. 

Demiryollan t1an'ıat14 Devlet 
Muhammen bedeli 679Ji00 (altı yüz yebniş dokuz bin be~ )-oı 

lira olan 150 adet Demlryol makas taknnı 10/.4/19t1 perşembe gtı.~ 
11aat 15,80 da kapalı zarf usulu lle Ankarada ldare binasında s• 

alınacaktır. ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin 80930 (otuz bin dokuz yUz otuz) I~~ 
muvakkat teminat lle kanunun tayin ctUği vesikaları ve tekllfiı 
ayni g1ln saat 14,80 a kadar komillyon reisliğine vermeleri Ilzın'ldlt~. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

tılmaktadır. _<1281) .,,, 
~~~~~~~~~~~~~~~~-----.......,., 

T ~ İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

ikramiye Planı 

--==-

tS41 IKr~~ 
ı 

1 .. ~ 2000 Llrabk = 200f.-"' ' 
3 > 1000 > = 3000.,,. , 
2 > 750 > =1500·__.., 

' > 500 > =200o·__.., 
1 > 250 > =2000·__..' 

35 > 100 > = 3500,__.. 1 

SO > ~ > =40C~·__.. 1 
~00 > 20 > = 6000·__.. 
~ : 4 Şubat, 2 Jıl.ayrs, 1 ,J,;, 

to8. 3 Allincit&Jrl,lı tari!.!...:~· 

Tlrldye C:a••ul eti 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sennayest : 100,90(),000 Tilrk ~ 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticıı.r1 her novl ba.nka muameleleri. 

rara Mrlktinmlere %8,800 lira lkramlJe .ert,yor. 

Ziraat Ba.ııkMmda ~baralı ve ihbarsız tasarruf hesşpı::Jr 
en az 50 lirnlı bulunanlara senede 4 de!a çekileclik kur'a no 
dald plbıa göre ikramiye dağrt.ılacakbr: 

' adet 1,000 liralık j,OOI Ura ''1 ıoo adet 60 lln1ık ~.oot ıJt' 4 > l500 > !,000 'D , 

, > 260• » 1.ooo > 

1
, 120 > 41» > ,,806 , 

4t > 160 > t,OOI ıt 160 > !O > a,ZOO ,f_ 
DlKKA.T: Besaplanndakl paro.lar olr sene içinde 50 lir~/ 

'1 dllfmlyenlero ikramiye çıküğ:ı takdirde % 20 tazlaılilo veril 
lüır'alu eenede 4 defa, 1 eylCll, 1 birinclkônwı. ı aıar' •' 

ı bu1rwı tanhlerlnde çcldleooktlr. 

~----------------!1111111--.,,,. 


