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llaJkeyler"m·ın ·~·ıdo··n::.-:"node Ba §Vekilimiz nut~u .irarlt ediyor -
, " .... -.. nutku dinlıyo ar 

-Başveki ı i mizi n Nutku 
-Acaba Halkevleri Bütün 
Vazife ve ideallere Aynı 

H ızla mı Yürüyor ? 

B k·ı Buna Hayır Diyor, 
aşve ı, G 

Fakat Geri Kalanların v eçen 

S denberi Azaldıgınıda 

Halkevinde butun<tnlnr 
[Foto: VATAN] 

Milli Şef'in 

İltifatları 

"' 

Ankara, 24 (A.A.) - Ri· 
yaseticümhur Umumi Katipti. 
ğinden: 

Ticaret Vekilinin Dü 
Ofislerle Memlekette 

• 
inhisar Kurulmuş 

an atı 
sla Hiçbir 
eğildir 

İhtikQrla Şiddetli Bir Mücadele, Yeni Kuru/an 
Vazifelerindendir Teşkilatın Başda Gelen 

Ankara, 2t (A.A.) - Ticaret Ve- YENi İAŞE PROGRAMI 
kili MUmtaz: Ökmen. bugün Anadolu Karornam<'ler 'c statUlcr hl\kO· 
Ajansı il matbuat mUmes:slllerlnl metin iaşe programını vuzuhla ifade 
kabul ederek yeniden teşkil edilen l· etmektedir. Bu program muhterem 
aşc Müsteşarlığı ve muhtelif ofisler Ba~ckllimiz1n BUyUk MUlct Meclisi 
~ında bir S'Ö~cde bulunmuş· küı'6ü.Sünden llAn ettiği gıbl me\'zuu 
ur. mUmkUn olduğu kadar basıtc ll'ca c· 
Ticaret Vcldll, bu yenl ~cltktlllc- den mUte,•ıızi ve realist bir ro . 

rin kurulu~ ile istihdaf cdllcn mak· ııımdır. p g 

sat "e bunların çalışna mcvzul rı U· Devlet, halkın ve mlllı mUdafna· 
zerinde matbuat mUmcssllleri tnıa· nm znruı1 lhtlynç maddeleri ile m~· 
fınd n sonılan suallere cevap olarak gul olacaktır. Bu maddeler yıycc k, 

şu beynnatı yapmışlardır: giyecek, b rınacak ~e yatacak mad· 
<- Blltyonıunuz ki, bUtün mlllet· deleridir. İl!tlhsal "e stok fnnllyotl bu 

ler milli müdafaa kudreUerlnl son nıaddeler llzcrlndc teksi! olunacak· 
haddine çıkarmak, milli kaynaklan· tır. Temin ve tevzi rnUkcllcflyctf bu 
nı lizıı.mt derecede istismar etmek i· maddelere mUnh:ı ır olncnktır. İn· 
çln çalışıyor. Bu&{lnkU harplerde cep san ihtiyacının blnlcrce tcnevvtl lrac 
henin 'c cephe gerisinin ayakta dur- ettiği 'e nıCl'!lelA bir yüz tuHı.letı için 
ması, ancak askeri hazırlıkların ta· yirmi muhtelif mııdde kullrınıldığı 
mnmlanmuı ve cemiyet içinde lsUh· bt d 1rd b 1 b 1 lUk d 
snlden fsUhlMte kadar uzannn lktı· r ev c z m u ncv s ma • 
6Bdl faaliyetler sllşlleslne devletin delerle meşgul olmamıza maddeten 
tBllzfm edllmt~ blr mUdahalest ile lm'kAn yoktur "e bu yol blzl esas licnret Vekili B Mümtaz ök·men A d ı A" h · • • n o u ınnıı mu arrırınc e ne s·· ı ·· Memnuniyetle oy uyor 

AluDet EmlD YALMAN 

Halkcvleri ve Od lnrı ku· 
ruluıunun dokuzuncu yıl dö
nümü ve mevcut Ev ve Oda
lara yenilerinin k tılması mü· 
nascbctiylc yurdun her tara· 
fından aldıklan asil duyguları 
havi telgraflardan çoh mütc· 
haısis olnn Reisicümhur Milli 
Şef ismet lnönü, kartılık tcb· 
rik ve daima artan ba rı le· 
mennilerinin iblağına Anado
lu Ajansını tavııit ctmiflcrdir. 

"' I 
mUmktln oluyor. (Dm"Mu: • 5, U. S te) X ve g zete muh birlerine beynn tını y zdınyor 

fFoto: VATAN) 

Yazan : . ti. Anla mamı· ... 
rı;:=ı vvelki akşam Halkevleri· elle fa!11'l,~~:~ında zihinleri 
16::. nin dokuzuncu yıl dönü· ~n:;~ak için .e~den ge~C? 

ınu münasebetile Başvekilimi· h:r şey yapıldı. Bızım ~er .•~-
2lıı sesini duyduk. Doktor Re· miz a.çık ve beIT~~ oldugu ıçın 
fik Sa dam, bugün mevcut 383 ortalığın sislcndinlm~~e sc· ı 
lialke~nin ve 198 Halk odası· yirci kalamazdık. He.rıcıye ve· 
nın ne kadar esaslı bir i~tim~i kilimiz, Ulus arka~a~~~za be: 
faali •et ve ne kad:ır gcnı~ ~~ır nat şeklinde scsını yukselttı l 
külttlr hareketi teşkil ~t~ı:,rıni ~ biltün dü~yay~ tekrar . an
b' la,ttı ve Halke,..ıennın ve ıattı ki Türkıyenın siyasetın~c 
Jı2:ı~nın milli birliğimi~ ~a· hiç bir değişiklik yoktur. İttı· 
ratan amiller anısında .mUhim faklanna. eskis\ gibi sadıktır. 
bir yer o.ldığını izah etti. Emniyet sahasındaki yabancı L 

Başvekilimizin hakkı .• ':!il'· faali etlere asla. la.kayıt değil· 
Ha)kevleri bizi bera~r duşun· d' ~opra bi.ltUnlUğUn yapı
meğe, beraber ~alır.µnağo., berak ı~~~k her taarruza sJlüıla mu· 
ber eğlen~eğe ~vkediyor, zev kabele edecektir. 
lerimizi yükseltiyor, aı:ı~an Bulgaristania sadece el sıkış· 
yeni yeni istidatla~ yeti§~rrne tık ve ne birbirimize, ne de b<UJ 
imkan veriy<?r, da~nık mı 1 e: kalanna. tecavüz emelleri. bes· 
nerjilere yenı ve mu§terek mec leınediğimize dair söz.leşti~: Bu 
talar açıyor. • hareketin temin edcbıle~e~ t~· 

Fakat acaba her Hal~evı bu . ler hakkında kendimızı hıç 
\'azifelerc ve ideallere dogru 8l-i ~fr zaman aldatmadık. ŞUkrU 
ni hızla. mı yürü~or? Başve •. Saracoğlu da Numan M~ne· 
bu suale hayır dıyor, fakat ge. mencioğlu da, bunun cbcl~ı .~e 
ti kalanların geçen sencd~n~f ıfa.yda temin edecek kUçuk 
azaldığını da. memnunıye e b·r hareket olduğunU'.t ve 
sÖylüyor. c~ddetli bir yangın karşısında 

Doktor Refik Saydam, Hal: esen hafif ve se~n ro.~ra t>:n· 
kevlerinde günlUk ve re~~ ~a. zediğini> daha ılk gun?,e so~
aliyeUerle vatandaşların gonill- lediler. Müşterek tecavuz tehlı· 
lU olarak işlere sarılmalarını ve kelerinin karşısın?~. yakı.n ko;"1· 
Yeni yeni çığırlar açmalarını şumuzla söz b!~lıgı ettık dıye 
faideli buluyor. uzaklardan emnıyet s~hamıza 

Ankara.da bahçeli ev'ler o.ca· gelebilecek tehditlere go: yum· 
fıncla; bir, iki vatandaşın ~~m_:- mufl olmaktan çok uzagız. 
trıetile başlıyan çocuk . k.lubu • • • 

Yunan Harbi 
Şkumbi ve Devoli 

_. Vadilerine Şiddetli 
Hücumlar Yapıldı 
Manastır, 24. (A.A.) - Rcutc:"in 

iL' ArnavuUuk hududundıı:ki hususl m•:· 
• hablrt bildiriyor: 

1 
Yunanlılar, Elba anın cenubu ş_nr 

kisinde Şkumbl ve İ>e~:oll vndılerln· 
de ~ddclll hücumlar yapmışlardır. 

DUn. ta.aUyet., topçu dUeUolarl\n 
inhisar ctmlflır. 
?ıluh3rcbc rnıntak&J11 ili:ertnde ha· 

"n faallyotı, bilhassa İtalyan tayya 
relerl tarafından, daha fazla ya,pı.· 

1 
mış \'C ltaıya.nlar, Yunan mevzile· ·!···-rlnc \'e münakale hatlorınıı hUcum 

' 1 etmişlerdir. Oğleden biraz sonra 4 

Dün bir nutuk irat eden 
B. Hitler 

B. itler 
Dün I\1ünihte Bir 

Jutuk lrad 3tti 

ı İtalyan tayyaruıl Florlnayı bombıır

dıman ctmlftlr. 

Yunanlılar 30 Zabit, 1272 Nefer 
Eair Aldılt\l' 

Atlna, 24 {A.A.) - B.B.C. Yunan 
tebliği: 

ArnavuUukta mahdut topçu :Cas.ll· 
yeti olmuştur. Yunan h&va kuwct· 
!eri 2 İtalyan tayyaresi dllşUnnllş· 

!erdir. İki dllşman tayyaresinin d • 
ha dllşUrülmUş olmaıır muhtemeldir. 
YunB.ll hava dafi topçusu da bir dllş· 
man tayyarasl düşUrmUştUr. Bir Yu· 
nan ta.yyarcsi Ussllnc dönmeml.ştlr. 

Japonya 
Amerikalıları 

Endişelendirecek 

Tedbir Almamış 
Tokyo, 24. {A.A.) - Hııvns: 

.Mlyako gazetesi Birleşik Amerika 
devletlcrlnl Hariciye Nazırı Matıruo
ka'nm cuma günU gazetelere yaptığı 
beyanatı ehommlycUe naz:an dıkkıı· 
le almağn davet etmektedir. 

tezkOr çazctc. Hariciye nazırının 
Japonynntn Poslfl~lc e enup d • 
zlnd lnglll re ne AmcrJkayı endi· ı 
~yo d~ürccck hiçbir tedbir alma
dığım söylerkne ynlıın söylcmcdlti· 
ni yazrnnktndır. 

Ayni gazete tngllt.cre ile Amerl· 
kaya bir sultcfchhUm neticesi olarak 
tehlikeli tedbirler almamalarına tav
siye etmektedir. 

Bulgaristand 
Umumi 

Seferberlik? .. 
~Beyrut radyosu. neş

riyatımıza başlamadan 

yarım saat evvel, Bulga
rist nın bugün umumi 
bir .seferberlik ilan etti
ği haberini vermiştir. 
Vaktin darlığından bu 
haberin sıhhatinin tahki
ki kabil olmamıştır.> 

Malumat Kabilindcnmiı 
Tokyo, 24 (A.A.) - D.N.B. 
Hartclyo Nazın Matsuoka, bugUn 

mebusan meclisinde beyanatta bu· 
lunarak demi~tr ki: 

\., 
- Radyo Gazetesi -

.1 

Eden'c göndermiş oldwhım mck· 

Sin·r arbi 
Şiddetlendi 

· A man Havacılığı 
35,000 Tayyar oJ 

Fakat İlk Hat 
Tayyareleri: 5000 
Londrıı, 24 (AA.) - Ob· 

server S zeteııinın h vacılık n.u 
habiri binbuı Olivcr Stcvnn k .. ı 
:t m da Ilı) ık bır membadan 
nan son malıiınata gore, A m 
hav kuvvetlcrinın bugun m ı 
olduğu ılk nal tay.) arc crın 
bın ı .ı 6 bın ara ında o du 1ı.. 
Y zınaktu ve ağl bı htım 1 5 b 
den bırnz fo.ı:I ıbulundı.ıgu lU 

1 

knydetmektl"dır. • 
Her nevı Almnn lO.).) arclc ı 

nın umumi yekunu ıse 3S UUO 
kndıırdır. Fak t bunun folcn mu 
h rebelerde kullanılabılccek td} .. 

yare ndC'dı ılc muııaııebctı .) oı;. 
tur. Egcr Alm n ha" kuv\!et e 
rınin ılk hat t yy rclri yukarıd 
zikredıldığı cibı S.000 olıır k ka 
bul edılccek .olur a bunları fU ne. 
\•ilcre ayırmak mun kundur. 

Uzun mesafclı lllY.) re er: 
1.500 ıı· l.bOO' Avcı t yyarc ı: 
1.500, Pıke bomb rdımnn ta)' 
yareııi: 750, bombardıman t )· 
yareııı ol r k da kullanılabılccck 
kc11if t yy r~ı 450. 

Ve anneler birliği hareketının az Mussolınının 
ıaınanda ne kadar hayır~ı ne· Neticenin Kendisi 
ticeıer verdiğini bir, iki gükn ~~ Mu··dafaası Hayatta ve zı·nde 

Yunan Topçusunun Faılliyeti 
Atina, 24 {A.A.) {B.B.C.) Bir a•t 

jans telgrafına göre, Yunan topçusu, 
merkez mıntakasırida, rical etmekte 
ve yeni mevzilerde ıerlcşmeğe c;,,.ı.,.. 
maki.& o!Bll İtalyan kollarını şiddet· 

Bulgaristana 
A lmanya Mümkün 
Olduğu Kadar Çok 
Asker ve Tayyare 

Göndermeğe 
Çalışıyormuş 

Bunlardan ~ka Alman! rın 
b.izırn ~rvtS tanardcrımıze ben· 
ziyen 300 ıla 4 O tayyarekrı ıle 
ordu ile işbrrliğı ya.pan tip.le kc 
zalık 300 il" 400 t yyarekrı \'ar· 
dır. 

"el uzun uz:ıdıya anlat~ı · 

g\iıeı eser, Halkev.lerinı~ f;rİi M. ussolini'nin Roma da İken Alınacağını 6 Ta"""'re Dii .. ·w-u· ··ıdu·· Londr • 24 (A.A.) - Caze· 
~esi içinde ne derece d~·~i- Ad . no tiyatrosıında u.- -s telcrın t•k sı B ikan vaz· f 

le bombardıman etmiştir. CöY.ülii.yıor kı A\sr. n hava kuv
vetlen umum tayyare yc.künu 
içinde mlihım bır nishct aneden 

{l)(:\umı: 5, u. f t ) X lçtiınai hareketler uyan "... na d w r.. ı · f u""hrer (A.A > B B c lngılle· uzcrin ·L · • ~ye 1 

i ktir t k doğrudan og· ~ 0y 1yen . Atina, 2t • - { ... ) HU· • d' d.. •. -'- h' b' e çevrımıı;;t.ır Times caze 
eceğİne en iyi bir örne • ,söyaediği DU U tk dur kfunet hatiplerinden biri, dün alqam reyı en ı,eye UfUrCCC!IO iÇ ır le İnin dıpJomntik • h b · 

0 

I_============ 
Ş ··af ~-ek Iaznn· b·r müdafaa nu u • (

0 Ja"ve Ediyor: tedbir almadığını ıöyliyen Japon yor·. mu a ırı yazı· ,ı_. \lrasmı ıür eı:u- btelif ruya. ı . ti' deki his ve dil· Arnavutluk cephesinde blr haftalık u . . N 8 M k 
"'tr ki memleketin ~~ 1tatyş.n mille n · Uda- hnrckAtı hulAsa ederken Yunanlıla· • ,aracıye azın • atauo a Al ı B 
~erlerindeki Halkevlennın n~- şüncelerin bu Y.?lda bırk D'l lda Bu Sene Kat'i rın 7 muvatf'akıyeUI taarruz yaptık- tup, hususı bir mesaj değil, fakat h b.~nn ~~ tlk nl rdn sinir 
ler Yaptığını yakından ta~ıp faaya ihtiyaç gostcret:ebı'r ~~lil· lannı, 30 u zabıt olmak Ozerc 1272 Ed n'ln 7 şubatt.a Jnponyanın Lon· nr: ı('o 1 

det endirmcktedirler. J 
hUsusunda gazetelerin çok}~: olduğuna baŞlı b:ı~na Afrikada Neticelerin esir alarak on altı ltaıyan mukıı.bll dra bUyUk cı ısı şıg-emıtsu il yap- t'nunı: . G, lı. li tc) - J 
~~li Yardır. İyi ömekler gunu dir. DUCC di).:?T .kı. « •a 14 bin tıuırnızunu pUskürttUklertni &öyle. tığı bir görllşmcde Pollnezya m c-
fnUne ortaya konu~a. vhem tedariksiz d~ldık.Orakı?dar silah Alınacağı Bir m1'Ur. Yunanlılar. kendileri hiç bir ki \le Tayland. Hlndlçınl uzla.ştır-
"'aşka yerlerde de aynı çığırla· subay 356 bın.~r,crd§U ı·k Büyilk s Ol caktır zayiat.& uğramaksmn 6 ltruyan tay· ma konfenuıs hakkında lleri sUrdUğU 
~·n açılması kolayla~lmı§; ve cephan.e gond .. . .. mek gıbi ene a yarcsı d~nnUşlcrdlr. noktalardan mliUıcm bir muhtıradır. 
qeın 1 n teş 1 boy olçuş Eden eski dostıamndan olduğu için 
\ik de teşebbüs hevese • Britanya. ı.c .. relik Yunanis· Berlin, 2t (A.A.) - HIUer, 2~ fll• 7 Tank Tahrip Ed ildi uı:un zamanda.nberl dünya sulhU u. 

edilmiş olur. bir cesa.r~t gos~usindcıı vaz- bat 1920 de Nasyonal • Sosyalist .Atına, 2( (A.A.) - lB.B.c. ı Rad· zerindeki şa.hBt f'iklrlerlmln umun ı 
lı V k• tan' tngılız ga k rl kuman· partisi prognımınm ilk defa il nı yıl yoya. göre bir Yunan müfrezesi 7 ı. bir iZAhını bcrayı mBltnnat kcndi:iı Qariciye e J• gpçmediği içi~b.re C onlara l.tiı· dönUmü mUnascbctı\e, bugtln saat tnlyan tankmı tahrip etmtı,ıtır. ne blldlrmct;t doğru buldum. 

ı• danıann. tasVl ı her tarafta a· 17 de :MUnlhtc bir nutuk .söylemiş·========================= 
ırniz Konuştu cum ettik. ~a!'P fakat i}i dö· ur 

foyhimize gıttid d zafer 1'i· ~ Uer o zamanki Aimanyanın l!I· VA T A N ' 1 n 
~ürk - Bulgar beyann&· vu~~k. Sonun a a yas1ı ~yetini hatırlattıktan sonra. --· 

. U tnesinin neŞri münasebe· zimdir.,, Sa. ıs, sn. 4 de) * versaUlcs muahed uıi şiddetle ten· 
tııe · d-rt · {De~1Ulll - kit e rıcıniş N~nal - Sosyalist 
~Paganda makfnelen ~ fi partısi) ile f~st partlsi o.rnsmdakl 

1 
l ;.} Uş behcte tcmıı.s etmiştir. HiUer, 

,. * ı ·™ rt''? lt;t{) L\ ~as;onal _ sosyallııt Almnnya 11~ 
• e \ J Ç · 1 !J !;! - 1 •--- • fa.Şist ıtaıyanın çok samhnt ce ayrıl 

• • • .. .. E aıaz bir tarr.da blrlblrllerlno bağlı 
. t ine Göre Gunun n lunduğunU s5ylcmlş. İtalyanın Al· 

Aıans ve Radyo Gaza e 5 
• • buanyaya btlytik yardnnlar ya.pm~ 

Mühim Hadıselerı . :U1unduğUnU bildlnnll} \'C iki mlh· 

.......... na.tının: mekaniuna&•nI gazeto- ,·er devleti arasındaki sarsılmaz tc· Bir·Laç ou··ne Kadar " 1'T AT' AN,, * Ticare 'VeJdllmlz. lafll ~ UdU bır kere dalla teyit ctmlş· 'lf t' L:I .n 
ellere b:ah etti. ed .rek «Yeni blr mll<'.adele ı;cııelil san • Mük ~ .ç l/ Ç k E "'/ * n. HiUer bir nutuk ırat ~ lerfn alınacağı bir yıl olacak· tı~ıuer. bUhaMa Almnnyanın kışı Zengın aıa l ve o g en-
başındayn. Bu yıl, kati net oe k ı;eçlıınemlş olduğllnu za. 1 • B • Mü b k B / 
tın. dedi. __ ı,·etıne büyük blr ehemml· uyuyarad anlatacağını söylemlf. de- ce l ır sa a aya aş ıyor. 

-..ı..tan ,"lUJ.,. manan a d ""'" * Londra gazeteleri. BUlı~- harbinin başlamış ol u,, ... ,u 
Yet atletmekte de\-ant ediyorlar.ta wnuml ı;efcrberllk llan n~~ denizaltı harbinin martta ve - Tafsilat Üçüncü Sayfada * :Beyrut radyosuna. gtire, BulPZı :unediğl gibi aıhbatl de ;~da en bUyilk derecesine çıka· llıll•••lil•' ill•••lil•••••••••••• .. 
e'-'·tır. Bu ıu.ııer benllz tttn haber vermiştir. HIUcr, iki 
-'"' t 1 cağını 
tahkik edUementlftlr. AJllerlka 'e Jogll el'CJ- (De\amı: Sa. ıs, ü. 4 ~) * * .Japon Haricl)e Nazın, .Japo~ ao~ledl
~ ~ tedbltkır 

Yeni Müsabakası 

Kim, Kimle Evlenmeli? 

AT ŞAHlANDJ: 
- Haydi arbd.,Jar çoiu &itti azı kaldı .. zafere Jaldaprorva! 
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Nihayet Adamları Hızırın h Qt Yağlar Piyasa Haberleri: 
Çıkmak lç·n • 

Izmirde de Satılamıyor 
Çarşanbadansonra 

Tek Tip Ekmek 
Hububat için Beyan.tama 

T edarikata Başladığını Bildirdiler 
- 69 

Babasının tahttan indırildiğın i nt lınzırlatsun. Bunları bu mert Tahlil eticesi Formüle Uygun Değil Müddeti Bugün Sitlyor 
o;;rendiği zaman tecıısürıü büsbu- kişiye ar.mnğan edeceğim. Vali ve Belediye Reisi Dr. Al" k J l M hk v •ı • 
t n n, ttı ·, fakat onun hayatına H 1 Un l Saf. d L f 1 a a l ar Yeni tip ekmek için çcılısma· 
J ' l d v 1 H k 1 !ara devam edilmektedir. Dün a utnuya ım, ınaz d ut i Kırdar dün de et mescleısı 1 a emeye eri ffilŞ 

' oo ·unu mıı ıgını an a-yını:a ı- afi enin ardından gidı;yorrnu§. üzerinde tetkiki-erine devam et· 
lırın vadi hntınna geldi. O d b •L· d .. K yüzde on ıbe11 çnvdar ve yüzde 

na a ennn !QID ıgtm oçuyu miştır. Tüccarlara göre, on be!l ( Yenı· 
O ısyanı bi.ıti.ın tafsi.utıle og· h ediye ed~yorum. Hazinede Hı- marta kadar eı sıkıntısı oımıya- Asır) Arkada~unızın 21 Şubat seksen beş buğday ihtiva eden 

rc ı nıı«, Hızırın bu i c kocasının ı· k ek d k 1 1 h 'I' dokuz yüz çuval un öğütülmü~-
zıra uyı . n il ar ıymet i şi a . cak ve harıçten koyun gelebile· 941 s d 

onun vi.iGudünu ortadan kaldır- !ar varsa cümlesini toplayın. ona cektir. Fakat bundan sonra Şark 1 . aylSIR 811 tür. Bu §okilde unların istıhııaline 
ın ğa kalktc,-ması yüzünden karış· ne versem azdır. Biricik babacı· viıa ti . d k l . j b l B l devam edilmektedir. 
mı~ olduğunu anlamr~ı. ğımın hayahnı korudu ve bana ,,_ y: ekrın en oyul_ld tge ;nlıye- .f. stan u ·'- e. ediy~si koopera- Eski Ustaba9ının İfadesi Haber aldığımıza göre eski 

1 
cc"' e oyun rnevarı a ı ya nız tı ının sev.,.ettıgi yagların Anka- y ... · ı~ h · · k' 

l)ahn doC.rusu Fatmn Su tan du··nvn b .. .. ,_ · · 1 ı· · · · ı· 1 • · h' ag ıma at anosının es ·ı usta· unlann stoku ça..,.amba ..,.;;nüne ., .r-nın en uyuıı> nunctı o nn zmır ve cıvarı ı.rı ayet ere m ı- rada satışı rıneneditdikten sonrn b A . b d . . . ,, .. -
en ,.,.ık .Mz adamlarını Lu ı" 1· .. ..ı. t tt d y 1 k L d k • k. b 1 d 'h 1 . • B!ltsı vram usta ıca ın a ısım· kadar ı.:fayet edecegwı·nd"n o 

-. .,- u ••'l'Aı ıı ır ı. o u açı · or.ıun ve sar e ece tır ı, unun a a ı • zmırde de .belediyece tetkik- l : 'k d'l k b h "• ...., ' 
t tıKıkc memur ederek günü gÜ· isterim ki ara sıra beni hatırlasın. tiyacın karşılanması g)'.ıç!eşecek· 1 erı zı re t ece azı zevat uzu- günden itibaren yeni tip ekmek 
nun-. •aatı· saat1°n•, lstanbul ya· ere. bn~lanmıştır. Bu yaE;lar, ne- runda ..Jemicıtir k ·ı.· 1 L l -- 1-t ~ g ' Mııhınev bütün bunları ağlaya tir. batı yağlardan farksızdır ve yüz- ; b . 1· h d l yapı mrunna .oa§ ana~ ır. 
kasında olup biten işlerden ha- ağlaya kethüdaya anlattı, o da 1 Dün mez:bahada ihtiyaca kifa· de on beş niSbetmdc hnktki tere- ... - ~ddu ıma,~~ .~ne,_ eııça dış· Bu sabah toplanacak olan Be-
berdar olmuştu. gözlerinin ya§ını yazmasına içire yet edecek kadar koyun kesilmiş yağını ihtiva etmektedir. tıgım mu etçe outun .-unan ı· lediye ekmek encümeni yeni tip 

Bu arada Hızırın hünkara do· içire dinledi ve 80nra dindar bir ve kasaplara 5 7 kuruştan veril- Mezkur mahıut yağlardan bir ğım tereyağlar acı ve don yağla· ekmek ve fiyatları hakkında gö-
kunuimam:uıı için ayak dırediği- adam huşuiyle ı.re mukaddes §ey· miş ve bu suretle normal bir kar kaç parti, lzmir belediyesince rı da (oleosu) nhnmıs stearin· rüşecektir. Joprak Mahsulleri 
nı. bu yüz;den Patrona ve avene· lerden baheeder gibi hcptıini ya· addedilebilecek 13 kıtruş bıra- müsadere edilerek tahlil ettiril· den ibaretti. Bazan mezbahadan l ~fisi un stokarı Y?p-mak İçin tet· 
sıle orasının açılmak isttdadmı vaş ve iç sızlatan bir sesle Hızıra kılmıştır. miş ve fonnüle muvafık görül- da iç yağı aldtkları vaAidir. İs- ~ kıklere devam cdıyor. 
bi1e goster.diğiıri öğtenm' ti. Hat· takrir etti. Diğer taraftan kasapların yarı mediğinden alakadarlar mahke- tanbul piyasası için yapılacak lstanbulun gündelik ihtiyacı 

ızır seven bir kalbin melalini m..,.avnssı ara ma ·um oırnama· meye verilmiftir. Dün Belediye yag ar ıı yijz e on ve taşraya - ton ug ay. ton a çav· tu bır aralık Hızıra haber yolla- H ..• ti hkA 1'-- vı d d 1 ?97 b "d 17 d 
yıp par kuvvetile isyanı durdur· anlıyrordu. ları ve doğrudan doğruya muta· memurları yeniden 5 7 tcneKe gönderilecek yağlarda da yüzde dardır. ~undan bn~ka. ayrıca 50 
mak veya isyancılar arasında tef· K th··d . h'· l . . k. vassıtl rdan eti al~bilmeleri için İstanbul kaoperatifı· yag"ını mu··sa- on beş mı"ktarında s•• bulunuyor· tonluk bır stok da ihtıyat olarak 
rıka çıkarmak mümkün olup ol- e u anın mu ur erını sö i.ıp b "- ·'- d l_ b ~ b" L . k .. ... . ir .oam~a an V1.endilerine ir dere etmi«lerdir. Bu yagwlar da du. Yanı·. bu mı.ktardakı' aul.arı. ayrılacaktır. 
mryacağım öğrenmek arzusuna ırer aırer so up açtıgı :me§ın san. k ec1· 1 d d 1 k ... .. 
kapılm•-tı. Fakat bilahara Hızır dtklardaki altınlara bir göz attı, r 1 açtın m8$ı a üşünü me • bel~diye. idmy~ lüboratın"Brında I yapılan yağlara ustabaşı Hakkı Yeni vücudc getirilecek un 

~· m ·· b·'- h k l" 1 tedir. Bu suretle kasaplar için tahlıl cdıle<:ektır. 'ıle ben yedırı'yordum.~ stokfarı için ruvala ıhtıyaç .ı...u un-
gibı mert bir adamın böyle en· uze nep ançere. ıyrnet 1 pa a- • l.k d ,, " ·o d "kk ti bak d k sermaycsız ı meselesi or.ta an dugvundan bu ınh'"·acı kar•ılamak 
trı'kalara gıri miyecegvini ve hat· >'!' 1 a e - 11 ve ça ırın apı. k ld l k ''-" h dd ı. d ' " " 

• • •• _ .J b 1 ·· a ırı aca ve Acilr a i ~en ı· ıçın ln<Til·•ere ım;:c·temle ·elerın· • 
ta bu teklifin belkı de kendısin- amın orum.ae tia IT61Z anıp on ı o·"' ...., 

a ... 1 l . h l !erini tatmin edecek bir şekle so· den çuval getı'rtı'ımesı'ne çal•«ıl-
den nefret et.mesini intaç edc'bi- yagıy e çımen erı ırpa ayan atın ..,.. 

d - 'd _._ kuiacaktu. ma,ı;.tadır. Bu çul\•aharın bilhassa 
leceğini dü unıerek bu tasavı.rur- yanına ogru gı er~: 
dan ı.rnzgeçımişti. - Sultan hanını ıbize bir hü- Ray va Bandaj Ameri- deE;irmcn aıı.nayunde kullanılma-

k.. d ı· k 'L d 0 _J il p t ol L. •t t Of. o ı Si taknrrür etmi...tir. Bunun için Nihcıyet adamları Hızlrı"' se· um ara ayt. oe lYCler yo a- k d G •. 1 k e r mı e ıse evro unuyor :ı · ·~ l E a an e ırı ece . İngiıtere hükumetınden ""'Val ih. 
fere çıkmak için tedarik.ata baş• mı~ ar. ğer nasip olur cenk ,..-
ladığını bildirdiler. o zaman edersc:ık belki dÜ!Jman eliyle bir Ray ve bandaj yapabilmesi UmumMüdürlüg'W ün Merkezi İstanbul ~~~at lisansı verılmesi istenilmt,. 
Fatma Sul.tanın hayalinde Hızın ynm alırız. 0 zaman onun anna· için tetkı.klerde bulunmak üzere 
ılk gördüğü gün bütün füsunile ğan ettiği e,.cıya arasından bir çev. Ankaradan Karabüke giden elek- Yeni kurulan ia"e te~kilf,tının e4klan halde şc'klen devlet me- Diğer taraftan haber nldığımı-
carrlnndı. re alıp yaramızı saracağız ve ~a- trtk, tramvay ve tünel umum mü· umum müdürlüklerinden bin muru o~mıyacaklardır. za göre. ~oprak Mııhsulleri Ofisı 

O ·· t bak 1 yet şehit olmak mukaddCT'Se göz. dürü Mustafa Hulkı' Erens tekrar olan Petrol Ofİ$i t-.kiliıtının ku· Petrol Ofis munz·1aım Lı·r teoı- vücude getireceği un stoklorı için 
gun, onun mer ·ı~ arınm 1 · · · · ı k -,.. .. '° " mevcut değirmenlerin hepsine İ!J 

tesiri altınıda titrediğini. ruhunu ı lemnızı o~un çcvrdesı~; a~aml. a- Ankaraya dönmüştür. rulması işi son 6Bfhaya giıı.niştir. kilat olacaktır. Bu ofisin memle- verecektir. Yenı· kararna- u··ze• 
ilahi bir da!lenin sardığını 'hisset-ı ~.rı1m ~asıyct1• e ;_cedgız. ..:ıe um Umum müdür tek ve aktarm.ı Bu eyle meşgul olmak üzere şeh· ketin bir çok yeri.nde ajanları . h-'-''- .,.. ·~:'"or· 

. . . . d' H d . .. soy eyın, eze ı mulAa dcratı kul- b'I l . ,~ l . .. . d N f runıze ge,mı·ş bu'."-an Petrol b l k l . L rıne un satış ııAKl J opra,,. ıse mıctı ve ışte şAn ı ızırı LcyU· l ... . d ı et en tarne en uzerm e a ıa r """"' u unaca ve petro tcvzıatı vu .ld·w• d T k Of ··-'- h. 1• b . . b.. .. ar tagyır e emezler. V k· ı .1 l d of· . ..0 .. .. T Ih s ı_ d . dil , Of. ven ıgın en opra is satı§· 
nur9'.en a u u tesmn utun var- Kethüd adamla 1 d e a etı e temas arına evam ısı umum mu uru a a a· ı:ıeKt-ı e tanztm e eceıct.ir. ıs lar için yeni bir te3kiliit kuracagvı 
lığını sar.mıaba devnm ettiğini "Lt a kJ rHını a ıpHor u. etmektedir. buncu Petrol Limited §irketi bu tevziatı bazı §İrketler vasıta- • 

1 _J gilll an uza ıa tı. ızır asan Dtg'Ver taraftan İstanbul Bele- .. d .. l .. v .. ·1 t 1 ·ı d _._ B 1 söylenmektedir. nn ""OJ'ClU - umum mu ur ugu ı e emas arı· aı e e ""pac~tır. u surete 
'J ' ağayı çagvınp : .r- Eli · d f l b "'d 

Faknt, nihayet herkesin naza· diyesi hükiımetin verdiği 200 bin na devam etmektedir. Bu temas· Petrol Ofis !Jleveut petrol §iriket· erın e aza ug ay, arpa, 
rında Hızır ıbir isyan scrgerdesi - Ağa artık kasavet çekmi- liralık döviz.le tramvay malzeme- lar nihayetlendikten sonra Pet· leri ile de t~riki mesai ede<:ektir. çavdar, ve yulaf ıbulunduran şa· 
idi. Kocasını öldürup etini köpek yelim. Yanımızda onbinlerce si tedariki için Amerikan firma- rol Ofis Petrol Limited şirketinı Petrol Ofis icap ettiği takdir- hıslarla hükmi şahı9ların vere-
lere yedirten onlardı; bahasını tah düsmanın hakkından gelecek yi- larile sefaret vası.tasile müzake· satın alacaktır. de, veya. memlekette petrol is· cekleri beyanname müddeti bu-

.... tl 1 1 d. · iL _ı öv d'V · · ·· p J L" !1.. 1 ı ·'- J.. ı 'ld... gün bitmekted:r. -tından indirip kudretsiz ve ha!!• gı er ve on arı ay' arca :re ırıp rata "Dai'Jamı tır. gren ıgımızc gore etro ı- trnsa i verim i vir na e getin igi • , 
metSlZ bir hale sokanlar onlardı. içirec:ck. giydirip kuşatacak pa- tnite.d ııir.ı1:cti .memurları olduğu takdirde Ticnret v ekfıtetinin mü. Yeni Tip Kadın ve 
Ve §ayet Fntma Sultan onu sev- ramız: var. Seni ortamız:m yazı· r gib' Pdroı Ofise ;geçeccklerdır. eaadeaile ta.sfiyehaneler de inşa 
rnekıte, onunla yasıyan münase· cısı na .. peyledim. Erlerimizin her Soruyorlar .. . " Şu kadar ki Koordinasyon heye- ettirchUecektir. Yeni Ofis tctki· Erkek Ay kkab.arı 
b ta ilerletmekte devam ederse n<>K'5anını tedarik eder '\"e yol ' tinin lüzum görmesi üzerine ih- !atının bir ay içerisinde tamam· 
alem ne derdi. me§a'kkatini tecrübenle azaltır· das edilen müesseselerde me- lanmneına çalıştlmaktndır. Dün ayaklkabıcılar cemiyeti 

Şişlide oturan bir ok~'lll'Wnuz 1 B d 1 · d b ' p J Of' •·d· 1 f' ·· 11- b k · ·· Evvelce belki İbrahim Pa«a· sın. mur ar arem erece erın en ır ciro ısın umum mu lir Ü· ıyat rnura~a e omıayonuna mu· 
" oruyor ,.c diyor ki: Gazi llalds· d k · k d 

dan n:urılmak, babasına nry' az c· Ve sonra Vel1' ve Dursuna dö- iki misli maaş ala.bildiklerinden ğü İstanbulda bulunacaktır. Bu racaat e ere üç tıp a ın ve üç "'· kar eadtleslnln genı,ıetumesı iı;ln · kek kk b k 
dip Hızın •kendine er seçtiğini nüp : bclcdJyenln güzel bir te.<.!ehbllstl Petrol Limited şirketi memurla- şekilde petrol Ofis teşkilatı lstan• tıp er aya 8 ı yapmayı te • 
· 1 k L Ib' · · · lif etmiderdir. AıYak-kaıbıcıl~r 

soy eme ve 111:a ınm scsıne uya- - Sultan hanımın hediye et· olmu tu. Bu cıı<ldedekl emlfıkln rı da ~en devlet memuru ola· bula baC.lı bulunacaktır. -
k .ı.. :..... h uh t· ·· k.. .,. yaptıkları bu ayakka4bıları komis. 

ra ou ':>"e er m a ı mum un tiği Koçuyu Safinaz.:ı iletin. Siz bipleri bir toplantıya davet e-
k •- v ı k d v ) b 'l' yona fiyatları ile verecekler, ko-
ımıaga ça ışına ogru o a ı ır- yolda .. lardan bir konak geride dilerek kendilerinden nıfilklerinln 

d' F k t · d " tul fb ah' .. H lk 1 • • 9 y ld ·· ·· ·· misyon totıkik ettikten eonra mu-
p~ .... :ı~a ~:1ltl2 ::-:hıu. lı~kü: gideceksiniz. Yanınıza yüz atlı önündeki bnh~elerln, dU\Br \'C a ev ennın uncu 1 onu:nu vnftk bulduğu takdirde ayakka· 

.. - h • k. k d .. ·· b. pnnnnklıklarının kaldmlmaı;ı ıs- lmek darın ıkızı lbu kanlı hailenin baş a n, oımıya ı en usune ır za· bıları tetkik edi üzere ra-
. · "k ıL • 1 ·d tenıımı, \'C eml k sahipleri nıem- 1 il V k 1 d k Elktörlerinden ıbirile ncısıl olur da rar ınşe, nazı na ırı rencı e por ar' e e a ete gön crece • 

1 · h 1. · · l nunlyetıe muvatakııtlc.rlnl blldi· tir. c\ ıene-bilirdi. o ursa gayrı a ınız nıce o ur onu 
siz fehmediniz. ttrck derlıııl bu yerleri umwnl Fiyat mürakabe komi&yonu ge

çen hafta ayakkabılar üzerinden 
alınacak :kar nisbetleri hakkında 
ittihaz ettiği kararı Ticaret Ve· 
kaletine göndermiştir. V ckfı.let 
tuvip ettiği takdirde !bundan 
böyle bu kar nisbetlerile satı§lar 
yapılaca'k tır. 

Hctm Hızır, bu yaıııta ıki koca· 
dan arta kalmı , halkın gözün· 
den dü$Up kafese konulmu§ bir 
hükümdarın kızmı alır mr,yclı ';I 

Hele ortada bir gül goncası 
kadar terütaze, bır melek kadar 
güzel, bir huri kadar cazip baş· 
ka bir kadın da varken ..• 

Safinaz! ... 
Muhnkıkak ki Hızırın bu eşsiz 

sevgilisi ondan çok güzeldi. De
mek ki biıtün bu hüwalara veda 
cdi.p güzel bir rüya gibi geçen 
günlerin haltrasile avunmaktan 
batıka kendrsi için yapacak bir 
~ey yoktu' 

Gidiyordu 1. Sefere gidıyordu 1 
Eğer tal"h kentlisine ynr olsay· 

dı, o Hızın damndı şd-ıriyari pn· 
yesine yükseltecek, serdarı ek· 
rem naspettirecek ve dilediği 
gıbi bir ordu düzup du:-ınanların 
üzerine yürümesını temin edecek. 
ti. 

Muhakkak ki onun kumanda· 
sındnkı ordu sınırları aşar ve 
düşman bu mehip adamın karşı· 
sında ardına bakımadan kaçardı. 
O zaman Fatma Sultan sefer dö· 
nüşünde bu muzaffer kahramanı 
ta uzaklardan karşılnr. Sefer me· 
şakkntiyle yanmış çehresine kızıl 
dudaklarının ep har öpüouklerini 
kondurarak onu mükifatlandırır. 
dı. EAıl Her zaman takdir tedbi
re ve tedbir arzuya uymuyordu. 

Bu dü,ünceler onu o kadar ge
niş bir hülya alemine atmıştı ki 
hakikate kolay kıolay dönemedi 
ve g~s son kızıllıklarını 15arayın 
kurşun kubbelerine dökeııken bu 
hülyn alemin.den uyanaıbildi. 

Mahınevi çağırdı. 

- Hızır gidiyor dadı 1 Gön· 
lüm onunla hiledir, Ne çare ki 
ben bı:raber değilim . Kethüda· 
ya söyle, üç bin yiğit in lıududa 
.ı.adar varıp orada savn ttktan 
sonra tekrar buraya dönünceye 
kadar yapacağı masrafı hesapla· 
sın. Bu para ne!kadar çok olursa 
olsun zmhar kı ırganmasın. Son
ra Hızır için nımıza yakı§ır bir 

Sıvasa &adar söyleşin ve söz
l<":nn, birinız orada onun yanında 

kalacak. biriniz benimle birlik· 
te gelip er meydanında döğü§e• 
cektir. 

Haydi bakalım toplayın pılıyı 
pırtıyı 1 

Davullar çalmıya, zurnalar Öt· 
meye ba~ladı. Bu küçük ordu ha
reket etti, onlar tozu dumana ka· 
tıp cenk tür.küleri söy~yerek iler• 
]erken Patrona ve arkadaşları 

menfaat namına belediyenin enı· 
rine tcrkctml~lerdL BcledJye da
hi buradn !ııa.11.)etc geçerek hlr 
çok apartmanlann bah~lerlnJ, 

du,·arlarını kaldırtarak yerleri· 
nl tanı.im cttlrm~tlr. Fakat her 
neden e en bUy llk apartmanlar
dan bir kaçının, evlerden baı.ıla-
noın bahçe ve duvar 'e pamınk 
lıklan bMıl. kaldınlınamışlır. Bu 

nretlo caddenin genlşll'rf ,;e es· 
tetik \'aziyetl girintili ,.e çılun
tllı, 6detn ~rkln bir şeklide knl· 
mı,tır. Bu ~·lrklnllğl izale r.tmek 
için hUyük bir ma rafa ihtlyaQ 
olmıısa. gerelc.. Ac·aha ha;r;ı hlna 

Ticaret V ekiıleti Standardizasyon 
Müdürü Şehrimizde 

Bazı ihracat maddelerimizin 
Standardize edilecek ihraç 

kaletince kararlaştırılmıştır. Bu 
hususta tetkikler yapmak ü1.:ere 
lktısat V eknleti Standardizasyon 
müdürü Faruk Sun ter şehrimize 
gelmiştir. 

kafalnn tütsüleyip kadın kucak· 
larmda sızmağa. başına birer kır. 
rnrzı sarık dolamış yetmi§bin in· 
san da elde silah lbrahim Paşa 
tevabünin kıonaklarını yağmaya 
hazırlanıyordu. 

Bll1:ri 

hlplerine ' 'erilen tanı.im müd
deti diğerlerine 'erJhn<:di mi? 

\ı.._ _____ ._..._.J Halkevlerinin 9 uncu yıldönümü nde Beykozda da bir Halk odası 
açılma~ ve büyük merasim yapılmıştır. Resmimiz açılışta 

bulunanları göstermektedir 

Standardi§e edil~cek ihraç 
maddelerimizin ba~ında deri gel· 
moktedir. 

- ~anki ben eg-lenlyor muyum, TJınnedl· 
yorsun. l"nkat ynprlrnssı 13ı.mı ~ !erdir 
diye !IÖylenınedc:n. şlküyet etmeden yapıyo-
run1. 

- Herkes bana bakıyor, kusur arıyor. 

- Sende ne ku ur bulablUrler, ya\·rueu-
ğum? 

- nen ülcme eğlence men.uu. tetkik 
mevzuu olmak i tcnılJorum. Jlerkc.'l benbn· 
le meı!Jı;ul ... rakat boş 3·cro uı;rnışıyorl!ır. Öğ' 
rcnccck hlr şey hulama:T.lar. Hayatım bom 

boş. dıim diiz.. hadisesiz bir .şekilde g~tl. 
Sen do 7.aten beııl onun l~ln ıddm ya.. 

Benim de bir kadın olduğumu blllyor-
tluıı. clliç kimse dedikodu yapamar • .rahat 
rahat yaı;ımz:o diye dilşiindUn. 1 ·tedlğln do 
bu idi ya ..• 

Mnkslm cllnılcld gazeteyi fırlatarak 3·e· 
rlnılen kalktı 'e hiddetle: 

- 'e (kmck lstlyonmıı~ Dedi. 
l:'fü.lı snramıış, c& Ju ıhnıştı. Ben şaşır

dırn, kekcllyel'('k: 
- Bllrncm. Hiç bir şey demek btemcdtın. 

Ne oldu~ ""en var~ Dlyebllıliın. 

- nuradaki dedikodulardan no duytlun? 
- Jltç bir şey d1Q111ıadını. l\lak im. llld· 

dctlcnme- Bir şey ima ctmcı.: lstemoılim. 
- Bugünlerde kiminle konuştun? 
- Kim ile konu,ınndım. 
- Peki, o halde neden bu sözleri Böylc-

dln ! 
- Bllınll·orunı 'c bir şey dii<;linercl' söy• 

lemedlın. 

ÜZÜNTÜ ............................................. 
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Slnlrlenml§tlm. Sıkılganhğondan balu.&
derken bu &öiler ağzımdan ~ktı. Fakat 
l cnıbı ederim iti hiç lıir !}ey inıa etmek is· 
temedinı. 

-Budalaca §CyJcr öy1edlğlnl farkcdl· 
lor mır.>un ! 

- Ediyorum, )lnktilm, hakkın \llr. 

Öfkesi &:ctınlştl. Dalgıo dalgın l üzüme 
hakaraık: 

- tienlnlo C\'leıınıckle çok hodbinlik et· 
tim. 

Dedi. l\1Ut005.5Jr oldwn, fakat belli etme· 
dlın. 

O devam etti: 
- ı:,ct, hodbinlik ettim. Araınızdıı. çok 

ya., farkı var. Sen kendi akranın olan bir 
geoı:le fJVlenm llydln. Bal<, bcnhn bayatonın 
'arısını maz.l teşkU ediyor. 

.ı... Snçma şey·lcr tiöyleme, laksim. hıll· 
'llı;ta yaşın ne ehemmiyeti \"ar'l' Biz :ı~ 1 an
laşan arlmdaşlar dcğll miyiz! 

- Öyle mi buluyQrsun 'f Bilmem ki •• 
- Bana böyle feruı ş~ ler söyleme. .!\lak· 

tilın. Sc.n1 dÜDJ ada hcrşeydcn ~ok :ıcd.) o- • 

ruın. Sen benbn l,.tn her şeysin. 
- Kabahat bende oldu. Çok ncelo ettim 

sana dUşiine..·ek \akit brrakmadnıı ki ... 
- ln!inıı sc\cr&e d~ünür mü Ma1 1m1 

Ben karanını çoktan ,-CJ1miştlm. 
- l\Jes'ut mu an f Bunu her zaman dil· 

şiinliyorum. Buraya geleli sarardın, oldun" 
- l\fes'udum, l\lak lm lnnderlCli çok se

,·iyorunı. Bnlıı;cyl, her ;yeri l5C\ lyorwn. l\lisa
fl rlik de yaparun i tersen ••• Jle.r istediğini 

l nııarını. Senlııle evlenmiş olduğııııııı bir •a.· 
niye ( ·in blle pişman <!eğilim ••• 

Yllziinıu okptıı. :Fnknt dolgındı. Sanki u
zak şeyler <lilştinfiyor gibi idi. 

- Zavallı )8\ rucuğum, burada i~ln sıkı
lıyor. J~ğlenee namına bir şey yolt ki hal(-
kın \ar. • 

- Hayır, ha~ır, sılolmıyorum. llnyntm1 
mhat vo güzel, lıcr ,l'yden menmumım. Sen 
de tıı.Jımln ettiğim kadar ak 1 dcğll in. 

GUlerck cevap nırdl: 
- İltifatına teşekkür ederim. 
GUlmcslrıdcn yliı. hıılnrak ben de gillmeğe 

bıı::lndun. 

-- Budalııcn şeJ ler SÖJ IUyorsun, .MaksJm. 
dedim. Bak ne kadar mesut blr hallınlz ''ar. 
:Seıı gazete ok~·onoun, ben idtap.- Kal'ljı· 

nıızıla litıf bir at~ yanı)or. tiakln tıakln 

oturuyoruz. nelcrdenbe.rJ beraber yaşamış 
olnn iki arkadaş glbi değil nıi) iz T E\ len
miş olduğuna pişman gibi bir luıllıı \'ar, 
Makshn.. JJnlbukl bak ne kadar mesuduz. 

- Mademki öylo diyonnnı öyledir. 
- Uayır, boıı öyle diyorum diye değil. 

Hakikat bmlur, mesuduz, hem çok me5udw: 
ö,ylo değil mi 1 

Ccnlp ~c.nncdl. Dalgın dnJgm p~nçe.rcden 
dışarı bakıyordu. Boğazıma bir ~ tıkanı
;vordu. Sualime cevap ''ermemişti. Dernek 
ki benln1 gibi dUşUrımllyordu. Sert ve ha.in 
bir be5le şu sôiler nğunıdan çıktı: 

- Mttdcmkl mesut olduğumuza kanaa.Uıı 
yok. Doğrusunu HUJ le benimi o yapımı •a 
mecbur değllı:ıln. Soyle de ben buradan gl• 
de.) im. 

O Jılllll. ce,·nı> \'ermiyordu. 
- Cevap ,·urrrılyon.mn? 
Birden bire bana döndli. ll:ısııııı iki ellcrj 

arasına alarak giizlerlmln M~o se,·gi ile 
bııktr: 

- "e cevap ,·ereyim, yıı,·rucuğunı. nen ılc 
bllmJyonım. lademkl mesuıluz. ıllyor un, 
mademki öyle hissediyorsun, Öllcdir. Ben 
kendimi ı;nnn bırnldım. Bir şey lişlincml· 
~orum. leı;uduT., öyle mi! ı•etd, Ö.)le ol un. 

.( Arkuı Yar ) 

DE ~ 
U,, ~~ (~ 

KADIN 
Tahsildarlar 

Gazetelerden: .,edı 

«Yapılan tecrülxJer, cfıll' 
ve resim tahsilatı itinde k~, 
]aran kat'i bir muvııffaktY r/ 
liğe uğradıklannı meyd•"' ~ 
kardığı için, bu İfe artık bJ """ 
lann kanttınlmama11na 
verilmip> 

Kocasından • tahsilat. -~ 
makta fevkalade mahU: if' 
kadınları..:- hariçten bh_sil•~-"' 
de bu kadar yaya k~
hayret ••• 

D~ 
• • • ..Jitı ~ 

Musolmının geçen 1>-- , 

diği nutukt.m bazı parçataı'~ 
«... Arnavutluktaki Jt~ 

askerleri muhtqem bir ~f. 
hnrekd cbni§l r ve e ~ 
mahiyette fan ve ıercf .sa'!. t" 
yazmıılardır. Bütün djjll 1 
hayran bırakmıılardır. İ~ 

Evet, Arnavutluk b fı 
bütün dünya hayran oldll· ,i 
kat... İtaly nlara mı, 'YıJI' 
lara mı? 

Orası ayn mesele. 

**>11 • '" «Almanlar biliyorlar 1'• f. 
ya, iki milyon askerin ,,,,(ti 
büyük tayyare ve topçu kil 
lerinin yükünü çekiyor.J> rt.tf 

İtalyanın ne yükler Ç J1 
hep görüyoruz... Cenabı ti 
çok çektirmesin, tez:indel1 
sin. \ 

Şahabeddin UZ~ 

Ahmet Paşa Çeşrnesı 
Yıktırılmıyacak 

Bcledi~e Fındıklıdan r:; 
çıkan Mcıbusan ve Kaz:anCS 
sini geni:detmiye karar ve~ 
Kazancı çamii ile, tarihi ı;c ~ 
ri .kıiYiJlleti ç.ok yıüksek oları ., 
Paşa çeşmesi yolu ıkaparrııv> 
Beledjye ve Evkaf i.dnrelerl~;ı 
kat yapml!'!nr. çe,,'Ullenirı 1".~ 
sanat it~etini gözönun<lc: 
rak ytkılmamnsına knrıı.r "" 
!erdir. Yalnız Kazancı cıı 
minaresi sol tarafa nlınacıı"' 

Tarihi Kıymeti aHaiz.;; ~ 
Daha Meydana ÇıkarıJU· 

Ka'bnta§ta havuzun kıı~ 
Lale devrinin bütün sanııt 
mını yaşatan dört ceptıdi 
zaım lbir çeşme vardır. d 
karşısında'ki deniz tarafı1' 
üstünde kitabe taşıyan bİ1 
vardır. Belediye bu çem'le)'t ~ 
ihtişamile ortaya çıkar.rnıY'j 
veımiş ve sat'ltı maile gü:CC, 
miz bir merdiven yapı~l~ 
lanmıştır. Çeşme yeni 111 

0 
sonra ortaya çıkacak ve de: 
de görülecekıtir. 

o __,,,, 

Bir Ne§rİyat Sergisi 
Açılıyor 

ista.nbul Bcled~csi Be>'' 
Şehir ve inkılap vesiı'katıı~ 
ve kütüphanesinde bir 
sergisi n9Jllıya karar ve 6 
tanzimine d~ ba lamı§tır· r' 
Belediyenin inkılap,tan ,.arı 
tığı lbütün neşriyat ile ün'' 
sunun ve ~ir mütdhaSS 
zırlattığt bütün .maketler 
edilecektir. 

Belediyenin oer aatınd,) 
faa!iyd)eri de grafikl~rlc fi 
lecektir. Müzenin duvorl11 ~ 
imar sahasına dnhil olan 1 

başarılan yerlerin de eııl;ı 1 

fot.ogrnflan naılmı§tır. Seri 
meccanen açılacaktır. 

o ~ 

Eminönü Halkevinirı jl 
Çah§ma Prograıı>' 

Eıminönü Halkevı y~ni1' programı hazırlaırruya bil" 
Bu programa göre, .dah~, 
ycttar kümelere daha ~ 
fcrans verdirilecek, k ,ı 
için yeni kitaplar 6'ltıP 

ve bilh ı.rhhatlıı i ~dl 
lardan bir kışmı bir yu 
!anarak çalı§tırılacak~ 

TAK viıd 
2s şun \T oıı 

!SALI 1
• 

ıl'' 
Al": Z - GCN: 56 - 1{8' 

1 

RUl\ll: 1850 - Şt JJı\~ 
llİCBİ: lSGO - luhl' .p/ 
~·AKİT ZEV W ---GÜNEŞ: 7,44 
ÖGLE: 13,27 
İKİNDİ: 16 29 
AKŞAM: l u3 
YATSİ: 20,23 
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Garbı Anadoludan Reportajla~ -. 

Aydınlı Küçük Hemşeri 
Benimle Dertleşti 

lf amdi S arag, Türkigeriin 
Büyük Doktoru . 

Olmak Emelini Beslıgor 
[ Yazan: Herbd8Jl-"'B(kD11et j 
Diğer yurt kö§Cleri gi~! 

n ınemıekete yüzlerce mu 
lae\'ver genç, dinç olgun kafa
~ Yeti§tiriyor. Köy ve kaza.
~ 1 dahil 156 Hk okulundan 

azilli ve Aydın orta. okulla· 
ıına dağılan yavru'.lar bu dev 
~ tahsillerini burada. tama~ 
b~orıar. Bundan sonra da bın 
ır lnU§kUıata göğüs gerere.k 

~<l§ka vilAyet liselerine .geçı
.rorıar. 

«.7 Eyliıb ilk okul öğrct
lllenlerJnden Bayan Melahat 
~kt ile tanıştlm. L&kırdı ~: 
.~da ilk okul çağlanna-~ı 

gunlerJmi özlediğimi söyledim: 
~u Çok nazik öğretmen bcnı 
bır dersine davet etti. Bun~ 
fı.:Sat bilelim, hemen crtcsı 
gunu ısınıfın ka..pısmı çaldım; 
İçeri girince artık mcktebın 

dördüncü sınıfında, ve onun 
~İniınini :t:alebelerilc ber~b<:r: 
dıın. Dersleri ta:biat bilgısı 
bniş, bir masanın üstünde ~
Çldan Yaa>rlmış bir devran o~
h~ı duruyordu. çok güzel, cı
Ci bir talebe de dersi anlatı
Yordu: 

- K }bin dört gözU var
dır: !kt kulakcık, iki kann
Ctkta.n ibarettir. Kula~ıklar 
üsttedir. VücudUmlizdet; ge
len pis kan sağ kulakcıga ge
lir. Ve sağ ırulakcığın - sıkış
lllasile kan sağ kanncıga gc
""' ğ k nncık ıSJkışmasile lr"r, sa a 'd Bu 
de Akdğerlerimizc gı er. 
küçük dolaşımdır.:· . tc-

Kan akciğerlerımızdc . 
rnizlenir sol kuJrureığa gelır, 
sol kulnkcığm t_;krar sıkrş~İ 

·1 l karıncıga geçer. 
sı e o, ..... ~ ... özel bir damarla. 
kıarmcıA·••c.w - l Bu da 
vücudumuza dagı ır. 
bUyilk ddlaşımdır ... 

u arada bütün sınıf; B öğretmenleri bir GU~I 
sorunca .cevap vermek içın 
pa.mıak kaldırmağa caı:ı ~tı
Y rd Bir kenara çekildım, 
o~la~· seyrederek hayale da~
dım. Meğer bu günler ne gU. 
zeı günJeııntlş ... 

Aydınlı Hamdi SarnY 

6 tane... ki 
- B Iar Aydınlı çocu a-- un ? 

ra. kiı.fi geliyor. mu . . .• 
- Yetişiyor ışte... 1.~~ okul 

talebesinin bir kısmı ogleden 
sonra ders yapıyor. . . 

_ Orta okulu da bılıyor 

mu~n? f 
_ Oda çok ka.laıbahk, sını -

lnr tıklnn tıklım dolu. 

Onlar da çift tedrisat 
yapıyorlarmış. Şehir ço 

cuklarının tahsile verdiği kıy
met, gösterdiği alaka bu va
ziyetten anlaşılıyor .. <?~la~, 
değil bir orta okul, ikı. uç, bı: 
le kufi -gelmiyecek. Hnlbukı 
bu böyle olduğu halde burada 
bir Hse bile yok ... ~ir kısmı 
ortayı bitirince kilçtik yaştan 
analarından babalarından va· 
kitsiz ayrılıp başka yerlerin 
liselerine gidiyorlar. 

Hamdiye sordum: ., 
- Sen ne ya.paca~sın . 

tzmire gide<:egım.. , 
Zil çalıp da dışa~ ~ıkarl~: 

ken içlerinden en kilç~k .. g 
rüncnlerini çıok tatlı yilzlu bir Bn:ban göndereb1leccı< 
socuk olan Hamdi Sera!1 seç: · .., 
~im. Onların hopsi. z~l ·br: m:.:_ Bilmem. . . , 
ıyi idi, ama hefl!:>l ı eğil. di _ Sen burada bır . ıı.se,, o. -
konuşmak mlimkun de ~ masını arzu etmez mısın. Dı-

Hamdi Saray A:rd~nlı oğl - ye sordum. .. .. d .. 
kal Mehmet Şükrüniln .. u Durdu düşündü, duşun u. 
. d .. den ku- b a"'tl ltııiş evinde ken ısın _ !sterim, ama unu n ., 
sUk 'birka kı:ıNeşi de var: istiyeyim? Dedi. . " 
nıış. Mekt~ten çıkınc;..k~b~ _ Sen iste canım, ıstcy1,;nc 
zamanda babasına. da u verirler. . f k' 
da vekalette bulunurmuş. ~~; _ Bizim belccliycmız a ır. 
nUz on yaşında. akıllı, et '. Ç" kil Aydınlılar ona fazla 
tavurıu bir çocuktu. Sordum. .;;a veremiyorlar, onlar da 

- Hamdi, dedim sen n~~~~ fakirdir de. . 
okuyorsun, niçin bu 0 _ Devletten ıstc.:; 

1 devam ediyorsun.. k _ Ondıın istcmcgc yuzu-
. - Hem bir sanat. tutmade il vok 
ı i ....ı hem m z J ••• •• "ne baktım: Ç n, diye cevap ven.ıı, . Hayretle yuzu . 
Vatana faideli bir insan yetış- Neden? Dedım. . . 
nıek için. - Ç"nkil bir mektep bır '.n· 

- Ne olmak istiyorsun? - u eceği para ile yapı-
sanın vBe;zı·m h:ı.lkımır. paraSJ~, 

- Doktor!.. ed Jomaz ı rcmı 
- Doktor olmak ner en "' · k par.1 ... c • 

aklına geldi? Senin?. hüJcfnı~c~c ~ ondl:l fazb bir 
- Tren kazasında yaraiıla~ yor .. ::ğe yüzlimil:ı: yokdU 

tı gördüm. lrim o kadar acı- 6CY 
1 eli Sarayın, olgun • ı 

dı ki ~ sar Ham d e.:ı·as;ıe v· ,._ 
. onlann ya.raJarını . - rüst bir vatan aş. titretti. Ne 

~ak onları iyi etmek ister- dıği bu cevap ~nı Yen; mini 
/\.lrn. Bunu şimdi yapamadım. mu. t.lu h~kdumhca cı·1·k·· basamnkta 
llıa karar verdim ben de l a. 

doktor olacağım. Vatanımın mını nesı be 
E:tı. hUyijk doktorlarından ol- kendisile be:eri~;n HiKMET 

tlıal{ için §.imdiden bUtiln va- ----·---:,:;-:;;,:::M~ 
t'ıınıa gayret edeceğim. ,... ıoııvatta 
h - Derslerin içinde en fazla & Talebe 
angısini seviyorsun? w• t t is 
- Hesabı hiç birine degış· A t• t Olmak s en1 ~ 

?tı.enı.. Ondan sonra da tabi- r IS ., k t 
at hn~· . . Yola Çıkınışlar I• a a. sı gelır... edi 

- yi ama Hamdi, d ın, Manısa 
~n dersten başka bir şeyler Manisa. ı_<,:'~tan~yan talebe· 
e okuyor musun? Orta mek.tcımnUe. o lı 2 si diğer 
- Ne gibi şeyler... !erden 6 51 Manısa .. sekiz 

la - 'Mesela mecmuaiar, fa- ~lerden olmak uzeHre Uivut 
rı.... ta mcıktepli talebe 0 

.ki or Ok d ki mecmu· 
ttı - Okuyorum. Haftada. 1 alemine ait . u u arıtesirlerine 
kan lnektebin kütüphancsınde alann ve ~ıt~p.ların ·dt artişt 
~ lı~·-orurn, kitap. roman alı- kapılarak H!O'lıvuda ,gL P 
~l", okuyorum. Arkada.Ş, Ço· okı!ayı kararlaırtrrmı~lar.. ek 
atak Sesi, Yavrıu Türk mecmu- Y'.ol paralarını tedıırık ~t~ 
~t :ını takip ederim. Arkada- . . leyliler memle:ketlerı~ ~n 
to Uçüncu sayıya. kadar aldım ıç~tlru.ikleri paral-nr.la, . Mn~~a,:~ 
b nra bı- ı-t..,... ,..,,...k ...... ı-.aJı, g ~--}erinin bılezi:klcrını 
G.er •<l,J\ ..... ~ ~ lar anı.... k J kmış· 
~~Çocuk 15 kuruş veremez, küpelerini sa-tara yo a ~ıc tn· 
l:el!i 1 aına ne yapayım .. H~r- !ardır. -Mesele a.nla~ılıncıı w ~dan 
~e 11 fazla ıparası olmaz kı... f t lgraf çekılm~ oldugu k 
aat~~lluar, onu da beş kuruşa rbauaha:ai ge'!~ler Adıınnd~_?;~~a-

"'C)a_ r... k Manıısaya getiri~r· 
1-ta - ~Ydnıda kaç ilk okul var l~ara 

lndı, dedim. dır. 

' 

VATAN 

Necip Fazıl Kısakürek'in 
Namık Kemal' e Dair Eseri 

ussolini Ve 
HitlerinNutuk arı 
~ti) ussolini evvelki gün, hit
U WU ler dün birer nutuk söyle
diler. lt.lyan Duçe'ai bu nutuk 
için Fııtist hücum kıtnlannm 
bir tiyatroda tertip ettikleri te
zahür toplantı ından i tifade 
etti. Alman Führcri de, Na:ı:io· 
na) So:ı:ialiat p rti5inin kuruluıu 
nun yıldönümünü, nutuk v r
mek jçin bir fır t buldu. Bina
en 1 yh, bu iki nutkun birbirini 
tukip ctme~ini le düftcn :ı:iyn· 
de bir g yeye matuf olar k ka· 
bul etmek kabildir. 

iki hükümet rei inin ıö:ı:le
rinde de benz.cr)ik var: Muuo
lini, yaptıklarını, ettiklerini, ek 
serisini zafer örtüsüne bürüye
rek, birer birer nlattı, «nihai 
zafen - e olan itimadını tekrar 
etti ve tehdiddc bulundu: cYa
kmd ilkbahar ve. ilkbaharla 
beraber, mevsimin istediği gibi 
gÜ:ı:cl §eyler gelecektir.» 

Hitlcrin ıö:ı:Jeri bü-u daha 
v zıh. O d zaferden, gal be
den, hakimiyetten bahsetti; 
«:ı:amanm Almı:mya aleyhinde 
çalııtıfıru aöyliyenlcr var, fakat 
Ztlm!lrun Almanyanın aleyhin
de mi, yok lehinde mi çalıııtı
ğmı yin zaman göst çektin 
dedi ve tehdidini ıu kelimelerle 
if de etti: «Mart ve n' andan 
sonra düpman.lanmız harbin 
b mbafk bir aafhaıı ile knrtı
hl§mıy hnzırl nsmlar. B har 
geliyor ... » 

Ccrek Musaolininin, ~erek 
J-litlerin bu sözlerini acaba bir 
harp pllınının ilinı mı, yoksa 
aadec bir tehdit mj olarak ka 
bul ctmcliyi:ı:? 

Mihver'in bilh ua Şarki Av
nıp üzerinde bir aainir harbi 
ne» giriımiı olduiunu v lngil· 
tereye karıı da bir «ıulh taar
nı:ı:uıt yapmıı bulunduğunu ha
tırlıyacak olursak, nutuklarda
ki bu gi.ırUltülü aö:ı:leri yni ma 
nevranın devamı aayabiliriz.. 

G arip Tavsiy e ler 

Alın nynnın, ilkbaharda, ha· 
vnların gerek t.yynrc, gerek 
tahtclbah • faaliyetine müsait 
bir hnle ueldiği vakit, İngiltere· 
ye k f'fl h v dan, dcni:ı:den fW
dctli bir nskcri hl\l'c ete geçme· 
si muhtemel göri.ılcbilir. Zira, 
Nazi ve F fİşl hüküm tlcrinin 
milletleri, Mihvcr'in müTh knb 
onJard n bir ey bekliyorlar ve 
yerlerinde sayın k istemiyorlnr. 
Bin en lcyh iki nutku da, l:'Cttli 
böyle bir harp t ıebbü ünü hn
bcr vererek sinir h rbine de
vam, gerek kendi milletleri ü:ı:e
rindc bir tcıir teklinde görebi
liriz. 

Umumi eılıhat ruıun Moıoım Mııc
donaJd bir rl 1 nı:ışrcdert"k, #Jmk· 
l:ırdn ı;arl hastalık 'nkaJnnnın :r.u· 
buruna m~ dan 'errtıem k lı:Jn bazı 
t \ i)"t'Jcrde bulunuyor. 

nu ta iyelerin en arlhl fU: «l'at 
tı ıruz :r.ıun n başınızı, yanınızdnki

nln ayak tnrolına koyunuz. \'akıa 

hu 'a:ı:I) tte ııanlnlye ı ttflne bcn
zcnılntz na bir kArınız \"llf: l·ıuıı· 

ruzdaki ak ırdığ'ı zaman tllkUrUklc
rl ylizUnlb;cı eaçılrnaz ! ... » 

lncil ve 3,566.480 Harfi 
ineli, ynlnız krallJct matbnı111mda 

b ılır. Matbaaya g~nlcrdc bomba 
f bet etmiş. Kll~lcrd n bir lnsmı 

ha p olmu,, hJr kıımıı da cnkıız al
tın4A kalınıt-

Şlmdl, bu J il el rden 1 tUud cdl· 
llp edllemlyectı~I ara'tırıhyor. Bozu. 
laııların )eni ini )apma.k mU,klil \C 

uzun bir rnkt mubtnç. Zlm, )nl'llılcı 
'778.6DN kellmo Hı 3.~66.480 had ''ar· 
dır. 

Yüksek Ökçeler Aforoz 
Ediliyor 

llliktımetlrı. hu!U!!I blr kararlkı 

)'Ük3ek k~ell i kaf'Jllnlertn nıcncdl· 

takal tan \o blllıharcı kral ikinci 
.,arl'ln gtizd051 olıın 'eli GıcJ'llnn 
tarııfındon ynphrıbnı,tır. 

l\fnlf\1 n lcerlr.rtn, kimsenin meşgul 
olnuımn ı ytlzilndcn flefll \'C pertşnn 
ııoıa,tıklıırınıı göre bu merhumeuı 
kadın hlr J ırd t.eııbılnl taaıw\ ur et
miş ''C krald n bir arsa ıt;temhıtı. 

Krn.J, n'lay ~in mendilini r:llfıtc.remkı 
- l tooıtın Jcrde bu mendil btl· 

)ilklüğ1lnde bir yer al! .• 

Dorn~ llr. :Neli mr.ndllln fpllklcrinl 
blre:r birer ı;ökmU, ,, blrlblrtncı bak· 
lrJ Tnyml!I ntihrl kaıannda bU· 
)ilk bir o.nranın c1rnfıru ~\lrtmtş
tlr. 

ı•urt, bu Uurlnc. Sen Pol ki· 
ll&efllnln mbn n Wren tarafından 
yapılan J!ll\n mualblnccı inşa cdllnıl!J
tlr. HUçUk bir de kili 1 \'nrdır. Hl-
11 r.nln oymalnn Grlnllng Glbboıı'un 
ımoat eridir. 250 rı n encJ kral 
Jale t nıfmd n hediye oluıuın gllınUş 
t.nlmnlıırı da r<m k1J mctıldlr. 

Uk Banknot 
i lk banknot. hanın doğu undıın 

801 en C\'\cl ~IJndct-Oda\tUc~J.kard· 
mı tır. Fakat, bir bu~uk ır onra. 
)ıınl 970 to heli< Uırafından kuJI -

Du ilk banknotla.rın Uzt'rlndc, ban-
k nın 1 1, num rası \o mfü'llrln lm· 

U8ı bulunu ordu. Y bir k~~lndc 

~u ~Umle yazılı idi: 

«Nı '' lnpanı n Jtııı. 1 nknt ıa
nrrııCR rinl 1 ot ... » 

Uıı hUctıerlıı bir tane J, l.cnlııgmt 
AsJa nıll:ı: ndo mahfuzdur. 

Bir Kibritin Ziyası 1000 

Metre Yükseklikten 
Görülebiliyor 

.Ahna~ ıda J pıl n. te<-rUhc-1 rde 

en l t ilk r.I ı nn u~ıııı meıınfcler
dcn görlllf'lhlld!ll ani ~ıbnrştır. 

Illnn<ınııJcJiı, bir kibrit ZIJ ı 1000 

m t rtıden rlUUJ or: Ptm<:crclc.rf IJ1 
nın kclonmenıı bir odanın z.Jyss1 da 

10 l\Ilmn tr uz.al tan f r'kcdlllyor-
mw ... 

Fransadoki Büyük Köprü 

Fakat, sıl mühim olan cihet, 
bu nqtuMnnn, bir hnrp har ka· 
lıno. baflangıç tqlril ctmekt n 
çok uzak bulunutudur. İtalya. 
nın, Giizel ıeyler beklediği ba
h r, y ni hay Ucrin tah kkuku
nu temin d c k fırsat, hiç ı;; ı. 
miycbilir; Almanyanın, dÜ§• 
manLınna v adcttİği yeni ı f. 
h l r marta ve nisan d l, 
gelmez yın aon çartnınb ıına 
kıı.labilir. Siy ttc ~ e hele 
harpte, hiçbir zam n gayeler 
sözle tab kuk cttirilememiıtir 
ve büyük taarru:ı:lar, yl rca 
evv iden ilim edilmcmiıtir. 

Bunun için, yeni Alman v~ 
İtaly n h rekatının ıimdiki h i
de baılamaıın imkan yoku 
dün ve cvvclai günkü nutukla
nn, yarın ve öbüraü gün için bir 
§CYI r h :nrladı mı k bul ede
m yi:ı:. 

toc •I haberi lng111z hıl dllerlnln r.a- nıbnıJ 8 00,lı:unıştır. 

DUnJ nın ('n bUylik kHJlrlll<'rlndr.n 

biri de ırnın aıln, Sen nehri ti.ıcrln· 
deki köprUdUr. l 'alnn: bir tek keme

ri l 61 ili tro •clrı1cktedlr. 
VAHDET GÜLTEKiN 

nım eıkmrt· 
Fakat, lnıtılı.Jer. hUkC&metın ka· 

rarlarma Ulraz etmezler. Buna da 
rla) cıt göııtcrcceklerl muhakkaktır. 

lngiliz Mizacı 
Geçenlerde. I:~ yanl'll tehlike I~ 

reU , erııır. l'atağından fırlı,yaıılar, 

yaatrklarını, battanlyelerhıl alarak 

kOf&rlar. Bir J<ooa, kanamın seclktl
tlnl ıorllnce ııeslenlr: • 

_ llaJ dl, gel ene... Seıd bekJlyo-

nnn. 
_ ,Aman, dur itiraz... Diı}Je.rlm.I 

ar13orum. 
_ Galiba undollç atacaklar sa-

nıJol"lilln! ... 

Yetmiş Yaşında Bir 
Gönüllü Asker 
to~ız ordusuna gönWlü l azı lan 

askerler arasında 70 Y8flnda biri 
\ardır. uı;ek alaJı efmdından oı
bu koca.nıış a.'lkerln ismi ll"raıık Del 
l'lano'dur , 6 ~ ınalfiUn yurdun
da lkanıet cıtınektecUr. 1914 harbine 
de gônlillU olarak ı~tıra.k nbnll,I, son
ra bu yurda .-ımılştlr. l 'azlan, .) ur
da ınıı.tıoıu!I kırmızı. kı,ıarı da llld

' ert redhıgotu g1J1nlr. Del Plano'ıtun 
ıbhatl, ..ucu '" kU\'\Cti Jerlnıledlr. 
l·qımn Uerfmtlf olmaaına rağlnen 
terciD&Dlılda orduya UtUıak etrnış.. 

tir. 
Şc.bM a&kl'Ii maJCılin yurdu - rh"a-

3 ete ıöre _ Drury tt;>atrotunda JıOr-

============================= Manifatura Tüccar 
farının Toplantısı Vatan'ın 

Yen i Müsabaka sı 

1 Mart Sayımızda Çok Eğlenceli 
V e Zengin M ü k afatlı Bir 

Müsabaka Başhyor 
Otuz; ıUn ıııra ile bir kadın, bir 

de erkek reeml neı,redcceğl:r.. Bun
lar ııanatkir Ramlzln yaratacafı, 
:ıwhaca talip kadın ''e erkek Up
Jeridlr. Her resmin allına lıunun 

11ahlblnln ho11nl 'c \•ruıınarnt1 ya
r.acajl:r.. iz de her gün hu re
ııbnlerl kııponumuı.la borabcr ke
ıılp aklı) acaklimız.. 

Otuz. kadın. otuz crkclk resmi
nin neşri tamam olunca bu otuT. 
r:rkcktr.n her birini otuz kadmdan 
hanglııll m lendlnncnln nıllna ip 
olduğunu ta_, in edoockılnlz. 

Bunu l ararken hlr defa h~a 

\'akit G'ectnnı, olll('akıunıı.. Bu 
mhabaka küçtıcük bir ls>tlmai an
ket 3 erine de ~occktlr. ÇünkU 
ITIÜsaba:k~ a blnleroc kariln ı,tı
rak cxıcceıın illJlhc olmadığı l~ln 
hıı!kın bdh"aÇ hııklnndakl t<'I. kkl 
'e öltUJert bcllnnlş olM".akhr. 

Sonra tstıeklcrtnl:r. ı.o,a gftmı
l ec k11r. Her çift hnkkınila '<'rt'· 
Ct'kfnlz; rtıy, ekııe.r:IJ etin rcJ ine UJ . 

gun a ııluı bu S'lft l~ln tanı ııu
mam 'erilecek Ur. OtU2; çift tızc. 
rlodc en ~ok tanı nuııınrıı alıınlıır 
araenıcıa :r.cna;lu oıllk fııtı:ır tcn.ı 
Odooetfr.. 

Vereceğimiz mükafatların tam listesini yarınki sayı
mızda bütün tefsilatile göreceksiniz. 

Dun ananıfaturıı ıth l"tçılar 
birliği senelik t.oelantısını y p
mr tır. Toplant.ıdn yeni idare hC"
yetı aeçilmi,,tir. Y cnı id re heye 
tine: R~i Avunduk, SUT kı, 
Mihnl N.ikolnidi, Sa.dı Tamer, 
Hali Ali. Romzi Tatarı, Rahmı 
Köscoülu, lh n Rucu cçilm 
!erdir. 

-o-
Bir Günde 1,300,000 Liralık 

ihracat, Am rikaya Fındık 
Göndudik 

Oiın y bancı memleketle e 
1,300,000 hralu. ıhra t Jnpıl· 
mıstır. 

Jng.ıltcı eye >arım mılyonluk 
Tütı'k, Rom ny ya, l ransaya, 
Almcrik :> a ıç fınd.Jc, (kav rulmu 
ve bey zlııtılmı ) Alman,>n,>a 
incir, 1n •ıhcr }t' sulıağı, kıtrt', 
Çckosfo\ ak) aya, Yunanıslan , 
ftnlyayn, Rıom m ayn, B~ ana· 
tuna ı ze bal k, Macnrı t n dC"· 
ri, Jn ilıcr , Fml..ındı.> ya, ~'l· 
mnnyn.> a yap ~ ve (Ar k ) içkı 
ihraç cdilmi§tır. 

Amcrikaya ıç fındık ıhr ç cdıl
meıi t.ıcarctırniz için .>eni bir f
hadır. Bu tıcnrctin gcniflcmesı 
fındık tuccarl nmız ıçin mühim 
bir biduıe le il etmektedır. 



, 

Radyodaki 
Radyonun ı;u Fmnanlarda ne ka

dar bn) iık 1110\"kl kazamlıı;'lnı, ve 
diin)a frLer:lnde ~aptığı bi.lylik te
elrlcırl Jıeptnıl1. blllyoruz. 

nadyo gibi halkın en çok sC\dl
ğl bir ku\"'\ette maalesef hıı.Jkı tat
min edecek konferan lar \ orllml
yor. Aı·nba buna ı;«•b<-p rndyomu
r.un parazit Japma ı mı'!' Yokısa 

konferans \'eren 7.atın llsanındaQ. 

özünden anlamamamızdan mı! 

\'c Jalıut eahll olmamndan mı'!' 

llaJ ır! Bunların hiç birisi değil" 
Halkın olsun, genÇllğln olsun rad
~·oda si>ylcmesl, konıı'jmalnrrn IJ i 
olttıadığırıı \C her zaman şlkA)et 
et1fülorino ve bir dert ortağına 

inanınız. 

Ac.aha, konferans \eren zat hıl'!k 
çe mi hlhnlyor '!' l\1ubalıi.ga51z m ot 
desem doğrudur. 

Daha tiirk~e konuşmasını bllml
Jen ,·e öyledlklerl süz.lerl ağzı

nın içinde çlğneJen \C arada sıra-

Konuşmalar 
da konuşurken fikir olsun ıliJC, ı 

bir talmn yubanl'ı kclimclr,ri tc
liffu1. etmek, ı;eslnl değiştirmek 

gibi acl:r.lerl \•ar. Sanki radyodan 
görünen bu puıtlllc gibi, teşrifatta 
huluıınıak, lfıUhaJIJlk yapmak, e
IAm \cnnclc hiç bir :ı-.aman kon
ıferunsçı h•ln IJ 1 bir hareket ıle

l;'lldlr. Konferansçının her şeyılen 
C\"'el öz tnrkçe olarak konu.'jma-

sı, kelimeleri ni,"Z.lnda çiğnememe-
si, \ I' lı:ılkı alı'ılmdıır eden mev
zuları fiCX'!lt1esl, 'e en faz.la kon-
f r..ran >mı 20 dakikalık bir zama
na sığdınn:ısı haklkat~n bir 7.a-

nırettlr. Ra<l~ oda konuşulan ara
sııııla, Uurhan Bı:ılı;e. Şiikrü Es
mer. t"nmll Hakkı Baltacıoğlu "e 
Sdbn Sırrı 1'arı1ln müıııwvl11n ve 

halkın hor zamıııı l\·lıı aradığı ıbi

rcr varhktu. Radyomu7.ıı kötü 

tiırk••c konuı~ınaktan ı.'11rtarahııı. 

M. KORKMAZOGLU 

'------------------------------"' 

ŞAPKA MÜFETTİŞLERi 

J_Y_aza_n_: _s_em_a_s_a_d_r_ı _A_yd_o_O_an_, 
( Baıı dünkü sayımızda) 

1 ir aralık müfettişlerden Mah 
mudun gözü karşrda, uzıik-

wkı Ardıç onnanlarmın eteğine 

takıldı. Bu yamaçlardan tozu du
mana katarak birlcaç atlı iniyordu. 
Arkadaşma. lıir goz "'Pl'cli verdi. 
Sonra söylendi: 

- Ahmet Bey, işimiz çok. Daha 
tefUş mırrtaıkamızda on beş köy 
var. 

O kadar evet, gitmeliyiz! 
.Muhtar karşılanno. ~ti. 

1.ştc bu olmaz, bu gece dcı hi
zım mısaflrlmlz olacakSmız. 

- Kabil değil arkada..'}. 
Öyle 'IUllll koylUler sizı bıralt

ma.zlıır kt .... 
- DönUşte biz uğrarız. Çok 

memnun kaldık. 
Bu sımd:ı 1zbudak koşarak gel

dı: 

- Efendim iki köylU var, akşam 
burada deg-illermlş, bizim şapkala
n da görsünler, sonra kaçak ol
mıyalrm diyorlar. 

Mlıfett~ler ayrılmak için tclı}ş 

ediyorlardı. İkisi birden: 
- Onları dönU.,tc kontrol ede

riz. 
Dcdil~r. Hl!ıncn cckcUennı giydi· 

lcr. Biri silindir şapkayı, ot.eki me
lon .şapkayı başına geçirdi. Çardak· 
tan çıktılar. Ellerinden gelse koşa 
koşa uzaklıı.şa.ooklardı köyden. :Fa
kat köylüler bu muhterem misafir
leri yol ağzına kadar takip etmek 
oradan uğurlamak istiyorlardı. 

Bunlara köy içinden: 
Haydi uğurlar olsun. 

Demek yakışıklı bir hareket ol
mazdı. 

rU kaza adliyesinin tevkif mlizck
keresini gostcrdl bu serserilere, bu 
yalnncı şapka mUfettişlerine, biri
nin gök mavi, bırinin deniz yeşil 

gozlcri dum::ınlnndı. Başları önleri
ne dliştU. Ve bUtUn köy!U elraflan
nı sardı. Fakat bu defa bir nefret 
çemberi hıılindc. 

F.akat bu defa orta.da dolaşan dö 
nen sözler başka: 

- Herifler buncnln.yın kaç köy 
vuımuşlar. 

- Ocağımızı söndlirecckkrdl be. 
Ver yirmi beş kuruş! Ver elli 

kuruş! 

- Yaz makbuzu Mahmut! 
- Bizim pıırnla.r ne olacak? 
Nnhıyc mfidllrü: 
- Geri vereceğiz. tahkikat ya-

Paoab'lZ, bunların verdikleri kllğıt
l:ırı kaybetmeyiniz. 

Dedi. Ve jandarmalara emir ver· 
(b; 

- Bunları doğru kaza karako
luna götüreceksiniz. Bağlayın elle
rini ikisinin de. Ben nahiycdeyim. 
Toolim haberini bckliycccğim. 

Zıncirlcdller ellerini şapka mUfet 
li~ılerinin. Ve kntttlllr önlerine dli.ş
tüleı· yola. 

tzbudıık lıaykil'dı arkalanndan: 

- Şapkalar kanta.t~lı olacak! 
KbylUler ncı acı gtllUştUJer. 

Muhtann ltansı nahiye mUdilrü-
nün yanın:ı. koştu; söYJendi. 

- Ay oğul daha neler göreceğiz? 
Müfettişler geldı diye köy birbirine 
girdi. Herkes nasıl ikram edeceğini 
şıı.şırdı bu soy.tanlarıı. 

- Haydut dl şunl:ı.rn! 

İmam mantılı mtı.nftlı gülümsedi: 

VATAN -

'--=W-~I 

Bombalanan Şöhretler 
M ekteplerdc okutulan e

debiyat tarihlerinden 
ve edebiyat kitaplarından bah 
sediliyordu. Konuşanlardan 
biri bana döndü ve dedi ki: 

- Sanki senin hakkında 
verilen hüküımler cok daha 
insaflı mı? ~ 

- Şahsım beni pek ıalaka
dar etmez. Hakkımda verilen 
veya verilecek olan edebi hü
kümler yanlış veya garazka
rane ise elbette onları düzelt
meyi üzerine alacak bir sanat 
asili belir.ir. 

Bu mukabeleme ıalclığım ce
vap da şu oldu: 

- Haydi kendini bir tarafa 
bırakalım ... Ya şair Mehmet 
Emin? Onun hakkında verilen 
hükümler de mi seni alakadar 
etmez. 

- Bilakis.. - Dedim - Şair 
Mehmet Emin hakkında söy
ienen her söz beni pek düşün
dürür. Ziro o gençliğimin ve 
benimle birlikte ilk gençliğini 
yaşamış olan neslin pek canlı 
ve müessir bir hatırasıdır. 

- Öyle ise ... dedi. Sen o
nıın edebi ve siyasi hiç bir mil 
li tesiri olmadığını iddia eden
leri haklı göremezsin. 

- Şüphesiz ... 
- Eh ... Yeni nesle onu böy-

le a.ıtlıa.tıyorlar işte. 

Dostum bana hafızasın
da kalan birkaç cüm

leyi tekrarladı. Fakat hakiki 
metni görüp ok.umadan doğ
rudan doğmıya şahsa. hitap et· 
mekten çekiniyorum. Maama
fih iddia karşısında. cephe al
makta bir an tereddüt edecek 
olanlardan değilim. 

Mehmet Eminin ulu adı şa ... 
ir midir, değil midir? şeklin
de bir tetkike tncvzu olamaz. 

Mehmet Eminin ulu adı, 
c:Türk milletine faideli olmuş 
mudur? Olmamış mıdır?:» şek 
linde bir tetkike mevzu ola
maz. Zira Mehmet Emin; 

1 - Mutlaka şsirdir. 
2 - Mut'la.ka. bu millete a

teşli ve heyecanlı bir mürşit 
olmuştur. 

Eğer siz, 1919 İstanbulun
da burunduysanız, eğer siz 
Anadoluya bir münevverler 
akınının başlangrcı olan Sultan 
AıJımet mitinginde Şair Meh
met Emini dinlemiş iseniz, 
şüphesiz, bu tarzda bir cürete 
ebediyen yıa;bancı kalırsınız. 
Fa.kat böyle bir cüreti göze a
lacaksanız size son bir ihtar· 
da bu'lunmalıyım: 

Bir kere en yüksek ede'bi 
vesikalarımızdan biri olan o 
hitabeyi ara.ştuı:p okuyunuz. 

Şöhretleri, bu milletin malı 
olan edebi luymetleıi insafsız
ca. tahripten çekinmiycn eser· 
lere «Ciddi tetkik eseri• hil'a· 

YAZAN: 
Nlzameddln 
· NAZiF 

tını giydirmek illetine bir ni
hayet verelim. 

Şehir G azinosunun 

Büyük (?!) Salonu 

Evvelki gece Basın birli
ği balosunda idim. 1926 

danberi her yıl verilen ve ls
tanbulun, hatta Türkiyenin en 
muvaffak balosu olduğunu 
herkese tasdik ettiren bu ba
lo, itiraf edeyim ki on beş yıl 
içinde bir defa c:pek muvaf
fak,, olmuştur: 

1926 da ... 
Zira, her zaman yainız ne

zaihat, kibarlık ve güzel san
at şartlan ile temayüz eden 
bu balo 1926 da davetlilere 
istirahat etmek imkanını da 
temin edebilmişti. 

Bir balo, hiç şüphesiz bir 
dinlenme yeri değildir. Bilakis 
bir eğlence ve yorulma yeri
dir. Fakat genişliğin verdiği 
bir ferahlık içinde yorulmak~ 
la daracık bir yerde yorul
mak arasında bir fark yok 
mudur? Vardır elbet.. .. 

1926 da balomuzu yıldız sa
rayının merasim dairesinde 
vermiştik. Davetmerin emri
ne tahsis edilen salonlar sayı
sızdı. Ayrıca balo yaza tesa
düf ettiği için sa.rayın mükem 
mel surette donatılan parkın
dan da istifade edilebilmişti. 
Sonra, Beyoğlu otellerine ve 
bazı barlara düşmüştük. Bu 
yıl, şehir gazinosunda t<>plan-
dık. • 

Bu gazinonun ilk açıldı
ğı günlerde bir vesile 

ile valiye cbüyükt adı verilen 
salonun "pek küçük,, olduğu
nu söylediğimi hatırlıyorum. 
Balo gecesi bu salonun küçük 
lüğüne bir daha ve adeta ür
kerek inandım. 
Basın birliği balosuna gel· 

mek için bilet arıyanlann, hiç 
olm3.ZSa yansı bilet bulamadı
ğı ve gelemediği halde salon 
vine tıklım tıklım dolmuştu. 
En basit bir tahmin ile, balo
ya gelenlerin rahat dans ede
bilmeleri ve dolaşabilmeleri 
için salonun asgari iki misli 
büyük olması lazımgeldiğini 
herkes söylüyordu. Şehir ga
zinosunun d3üyük» denilen 
salonu, Tahranda yeni yaptrr· 
dığmıız sefaretıhaneınizin sa
lonunun aynidir. Galiba ayni 
mimarın da eseri olacak ... DLp
lomatik bir suvarenin mahdut 
da:vetlileri için ancak kili ad
dedilebilen bir genişlik, en bü
yük şehrimizin umumi eğlen-

celerine nasıl kafi gelebilir? 
Eğer belediye reisi bu salonun 
işe yarar bir hal almasını is
tiyorsa bunun sağına sol-una 
ayni büyüklükte iki sa.don da
ha katmanın bir yolunu bul
malıdır. 

Balo Gazetesinin Karikatürü 

B alo dedim de hatırana 
her yıl baloda çıkan 

gazetecik geldi. Derhal söyle
meliyim ki bu yıl cgazetecilu 
cidden iyi tertip edilmiş ve bir 
şeye benzemişti. Gerek yazıla
rı gerek resimleri. hicviyeleri 
yerli yerinde ve yolunda. idi. 
Buna nezareti kabul etmiş o
lan arkadaşları tebrik ederim. 
Yalnız, ne yalan söyliyeyim ... 
İlk sayfadaki karikatürün or
kestrasında Ramiz, gazete pat 
ronlarma, ihtisıslarına ve ka
biliyetlerine pek aykırı aletler 
tevzi etmiş. Bu derece aykırı
lık karikatür san~.tinden dahi 
müsamaha alamaz. Faraza şu 
Halil Littfinin kumbaralan, 
Karikatürcülerimiz, şehrin en 
eli açık adamını bize bir ta
·sarnıf taraftarı hasis gibi gös-
termek için el birliği mi etti
ler ne? 

S onra Ahmet Emin .. İs
kemleye çıktığı halde 

boyu kontrbas'ın yansını 
geçemiyormuş gibi gösterilen 
Vatan başmuharririnden kast 
ne olsa gerek? Boynundan 
büyük işlere karışıyor mana
sını mı çıkaralım bundan? 

Gazetecilikte boy cbacak + 
amudi fıkazi + kelle,, formülü 
ile ölçülemiyeceğine göre espri 
sakattır. Velide bir büylü ve
rilmiş. 
Cazda en cırtlak sesi çıkaran 

ve bandoda en üst perdelerde 
dolaşan bu alet ne birinci ne 
iklnci manasile vaziyete uy
gun değil. Zira Ebüzziya Za
denin matbuat orkestrasına 
kattığı ses cırtlaktrr demek 
insafsızlık olur. Velit her gün 
en üst perdeden konuşur de
mek ise cidden tevazuu seven 
bir meslektaşı rencide eder. 
Bak Etıhem İzzete keman ve 
Asım Usa akordeon pek uy
muş. Ethem İzzet pek uzun 
boyunun ve muhteşem burnu
nün gösterdiği gibi kalbi nasır 

=tı bir dev değildir. Bilakis gayet 
hassas, son derece romantik 
bir delikanlıdır. Asım Us hem 
fertler arasında, hem siyasi 
ve içtimai telakkıler arasında 
hem de devletler arasında da
ima «telifi beyn> taraftan ola· 
geldiği için kullandığı alet 
gayet veciz. Haydi bu işi bu
rada keselim. Zira karikatür
de Y.unus Nadiye çaldırdığı 
davulun altında görülen im
zanın sahibi tek başına bir caz 
banttır. 

Nizameddin NAZiF 
Ben bu heriflerin birer cılık 

yumurta olduğunu ne bileyim? =============================================================================== 
Soytarılara gramofonla bir de zi- D 'O Ö 'ON 
yafet çektik. Yazık oldu. 

1zbudak alana doğm yUrUdU. köy 
çocukları dn peşinden. Ve hep bir 
ağızdan haykırışarak: 

I Maarif Haberleri: 
Memleketimizin mensucat mUte-

hassıslarından Hayri Erba ne Kara- Profesörlüğe Terfi Eden Doçentler 
mfu'scl mensucat fabrikası if,lletme 

( ASKERLİK 
Kuvvet Çekme 
Manevraları 

lngiliz Hariciye 
Nazırıyle Genel 
Kurmay Başka-
n ı nın Mı s ı ra 

Gelmelerinin Se
bebi Ne o :abilir? 

Yazan: 
M. Şevki Yazman 

T ç aleminde bir uzva top· 
la.nmı§ fazla kanı baş

ka yerlere çekerek ifete ma
ni olmak keyfiyeti eskiden 
beri malfundur. Başa fazla 
kan hücum etti mi ayaklan 
sıcak suya sokarak kanı kıs
men bu tara.fa çekerler. 
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BARiSLEBi] 

Bunun ıgibi askerlikte de 
tehlikeli olan bir cepheden 
diğer tali noktalara asker 
çektirerek bu tehlikeli nokta- '"' 
yı bugün kurtarmak usulü ta
bii olduğu kadar eski ve ma· ..... 
l\ım blr keyfiyettir. 

İlk baharın yaklaşmasından 
dolayı can alacak muharebe· 
lerin arifelerini teşkil eden bu 
günlerde de bu çeşit manev
rallra bol bol şahit oluyoruz. 

Bütün kış yalnız lafla teh
dit savuran Japonya bahara 
doğru Haynan adasında, yani 
İngilizlerin Singapur adasına 
yakın bir yerde bir miktar ka
ra, hava ve deniz kuvveti top
ladı. Buna karşılık da İngiliz
ler Singapura Avusturalya 
kıtaları, Amerikadan satın al
dıkları tayyarelerin bir krs· 
mını ve belki de bazı deniz CÜ· 
zütamları gönderdiler. Bu ·:Ü
retle de Orta Şarktaki İngiliz 
ordusuna katılabilecek olan 
bu kuvvetler uzak doğuda kal
dı ve Jaıponya müttefiki A~
man ve İtalyanlara daha bu
günkü halinde dahi bir hayli 
yardımda bulunmuş oldu. 

K eza İngilizler Şimali A!. 
rikada ve Akdeniz ha.v· 

zasmda kazandıkları muvaffa
kiyetler üzerine eenuba bir 
hayli Alman hava kuvvetleri 
çektiler. Ana. vatanın yükünü 
hafiflettiler. Şimdi Yunanis· 
tan ve Balkanlar ıcivannda 
hava ve kara kuvvetleri yığ
mak ihtimalleri artınca Al· 
mantarın da cenuba kuvvet 

Muhtekirl e r 
Adliyeye Verildi 

Dün fiyat müraka'be komisyo
nu. k~ar peynirini yiiz kuruşa 
sattığl için bakkal Dimitriyi, ko
n~n fiyattan fazla satı~ yaptı-

ğından Sa it Gözemi. toptan 2 5 
kuruşa satması lazmıgelirken 35 
kuruşa. sabun saıtan Hüseyin Rah
mi Kara.mürscY.iyi, sat11larda iıh· 
tik&r yapan baba oğul Arıevir ve 

kaydrrarak binneti.ce 
ana vatan cephesinde 
ten zayıflamaları çok 
meldir. İngiliz Hariciye 
rının ve trigiliz Genel ~ 
Başkanının son günlerd6 tff 
sıra gelmelerini de dab• ~ 
de bu noktai nazardan 
lea etmek doğru olur. ~ 

M amafih bu kuvet ~ 
manevralannm "JY~ 

blöf ten ibaret kala.bil 
asla düşünmemelidir. 
birçok defalar tali no 
cepheler açılır. haııpl~r 
lır ve düşman netic~ı ~ııt 
mahallinden uzakla.ştJT;t 
ya hiç değilse burada ~ 
şürU1ür. Mesela yukarı 
sallerde Japonya eğer 1' 
ni mihver dostlanna ta 
bağlam1ş ve kendi rnll 
ratının bunlarınki ile a . 
surette bitleştiğine kan~ 
nuyorsa uzak doğuda ~ 
bir cephe açarak tn~.J 
burada bir darbe vu~ 
onu asıl muh:ırebe ceı>ll 
yani İngiliz adalarını 
kiln mertebe zayıf dli 
ister. Keza lngiEzler de~ 
bulduk'ları derecede c~ 
bir cephe açmak ve riSJ! 
kara ve hava kuvvetle 
raya çekmeği daima d~ 
ler. Zira bu tali ceph 

İki mU!cttiş elleıinden gelse ta
banlnn yağlayıp köyden bylc uznk
laşacaklo.r, ha.ttA açıkçası k.açaook
ıardı. Gi'Jen atlılar onları çok hak
lı bir şüpheye, bir endişeye dllşUr
mtışt.U. Ve işte gittikçe de yaklaşı
yorlardı. 

Nihayet iki müfettiş, şapka mU
rettışlerl köylWerdcn yakalamu 
kurtardılar ve köyden ayrıldılar 

gtln doğuya doğru. Fekat. onlar kö
yUn öbür ba.şmdan çıktılar. Köyün 
beriki başından Uç jandarmayla 

- Şapkalar kant.artı olacak! .. 
Ş:ı.pkalar kantarlı olacak!._ Kenar· 
larında küme kiline gelincikloc a
çılmış köy bahçelerinin arasından 

şefi muavini Reşat Ozanın kard~ 
IAmianın düğünleri orduevinde ta
nınmış vczat huzurunda 22.2.9*1 ta
rihinde icra edilmiştir. Mesut ol&un

lar. 

Kendilerine Kürsü 
Doçentlik Vazif alerine 

Kirkor Pepazyanı, l 2,5 liraya 
satacağı malı 14 liraya satan 
Sultanhamamda Kenan Araçı 
Müddeiumumiliğe teelim etm.i.ş-

Bulunamadığlndan tir. 

lip gelerek Almanyayı 
tan sarmaya muvaffs1' 
salar bile, burada u ~ 
muhtemel mağli'ıbivet, 
tandaki gibi öldürUc~ 1 
Bu sebepten mesela ~ 
cephesine mümkün old r' 
dar İngiliz hava ve ka ti 
veti gönderip Almanla 
cephe hakkında kuşk111'1' 
mak. bu tarafa doğru ., 
ayırtmak veya sevketıı1e 
za Romanya petrol kB~ 
rmı bombardıman ede 
tara.f1tan Almanya)'S ._ 
sevkini mü§külleştirıııe 
ğer taraftan da AlJll 
buraya yeni kuvvetler 
memesine sebep oınıa1' 
yeti İngilt.ereye büyilk 

kayboldular. 
cma Sadri AYDOOA...V 

Kamvlran nahiyesi müdürü girdi.·---------------------------
Ve girer girmez köy muhtarına 

sordu: 
- Buraya şapka müfettişleri gel-

di mi? 
-Evet. 

- ~c oldularl 
Akşam misafit' ettik. Elden 

gcldiğl kadar ikramda kusur et
medlk hani .. 

- Nerede bunlar şimdi? 

Efendim hayvan bulamadık. 

Yaya gıttiler obrır köye, zaten hay 

'<an bulsak da taknn yoktu. 

- Be adam bunları sormuyorum 

ne oldular? 

Efendun bUtiln köylUnUn şap-
kalarını gordUler, nizama uygun 
olmıyanla.rdan ceza a.ldılar. 

- Be herif Derde diyorum bun-
lar? 

Gittiler, bimz evvel öbür kö
ye, on dakika ol:mu.dı ayrılalı da
ha buradan. 

Nahiye mUdUril jandarmalara. i
şaret \'erdi, üç jandanua atJarını 
sürdfiler. MUfel't.~lcrin savuştuğu 

yollara ... 

* İki sn.at sonra iki yalancı mU-
f ettış nn:hlyc mlldUrünUn karşısın
da, bu lkı soytan kendilerinin mü
fettiş olduğunu ileri sürerek daha 
böyle birçok köyler roymuşlar, 

koylWeri dô\"Mtlşler, nahiye müdU-

------- Yarın matiRelerden itibaren 

Çemberlitaş s............ıa 
Sinemanın yarattığı CR fevkalade bir eser 

ARABACININ Kili OUNYAŞKA 
(Aşk ve Hayal) 

HEINRICH GEORGES-HILDE KRAHL 
Bllyilk Rus edibi ALEKSANDR PUŞKlN'in büttln ciha.nea tanınmış 
romaıımdan bu film 1940 beynelmilele Fiha Kongresinde birinci 

mtiktiatı k.Ua~r. •••••••r# 

Yana l~p• 

MELEK 
Gençlik v-c Saadetin Ttnısali 

MICKEY ROONEY 
Ve 

Sinemasında JUDY GARLAND 
Neşesi si~n Neşeniz. .. Zu\'ki.- Sizin Zevkiniz olacaık, nefıs 

movzulu, Harikulade bir fılmde. 

BAHAR ÇiÇEKLERi 
ı-::n son danslar ... En çılgın caz musikisi 

Kahhhala.rla gülünecek bir fibn 

Aynca.: an eon POX ~ haboderi. 

Maarif V de.aleti, Üniversite 
talimatnııanesinin bazı maddele
rini deği§tirmek üzere tetkikata 
baıtlaımı§ıtır. Kadroda münhal bu
kınmadığı halde, profeaörlük 
haık.kını kazandtkları için profe
sörlüğe terfi eden doçentler, §Un• 

dilik doçentlik vazifesini ifa<la 
devam edeceklerdir. Profeaörlük 
yeri açıldıkça veya kadroya ila
ve ya.pıldtlcça bu yirmi iıki profe· 
sör kKlem sıra.sına göre tayin edi· 
leceklerdir. -Bu yenj profe11Ö;..ıerin 
müstakil ıbir dersin profesörlüğü
nü yapaıbilmeleri için Fakülte 
tedris meclislerince karar veril· 
meei ;e bu kararın Üniversite 
heye-tince ve Maarif V ekaletin<:e 
ta~iıki icap etmektedir. * leta~ul Maarif müdüriyeti 
muavinlerinden Faika, hastalığın
dan dolayı on ıbeş gün izin veril
miştir. Yerine, hususi mektepler 
mümeyyizi f!. Osman veka.let 
ede<: e.lttir. 

Muallimler Çocuk Veli-
lerile Temasta 

Bulunabil acekler 
l-stanbul ilk mekt~ başmual· 

lnnlerinin seçtiği komi.yon içti
ma ederek talebe velilerile yapı· 
lacak temaa ha4kkında hazırlanan 
rapor üzerine müzakerede bulun. 
muştur. 

1 - Fakir talebeye yardım 

Devam Edecekler Sular Tarifesini Nafıa veküeti 

temini için himaye ceımİ.yetlcri; 
2 - ÇOcuklann devam, ade

mi devam ve çalıfllla vaziyetleri 
hakkında sınıf muallimleri çocuk 
velilerile temas edeceklerdir. * Haydarpa§a lieesi mezun
ları önümüzdeki cumartesi günü 
Emiınönü Halkevinde bir müea
merc ve ko.nser vereceklerdir. 

Patrikhaneden Evlenme 
Kağıtları Sorulacak 

Artin isminde tüt.Un iıJçisi gc-
'enlerde kansı Haycanuşu ka.ma ile 
on bir yerinden yaral&mlftl. Dün bi· 
rinci atır ceza mahkemesinde bwı
larm durufMUına devam edildi. 

İkisi de kan koca olduk1annı id· 
dia ediyorlardı. Fakat nüfus kA1Jt. 
umnda evlilikleri hakkmda bir ifa.
ret yoktu. Mahkeme petrikhaneden 
bunlann evlenme kayrtıarmı getirt
miye karar verdi. 
* Adliye Vekiıleti yeni terfi liste

sine giren hıUdmlerden bazılarına 

terfian tayin edilecekleri yerleri tek
lif etııniye ba.şlamı~ır. Sultanahmet 
tıulh ikinci ceza hAkimi Sallha.ddin 
Demirelliye de Samsun A.aliye ceza 
hi.kimliği teklü edilmiş, o da müabel 
cevap vemıiftir. 
* Adliye Vekaleti heyeti teftişiye 

reisi Sezai ile kalemi mahsus mU
dllrU Şakir, dUn mllddeiumuml Hilc
met Onatı ziyaret ederek bir müd
det adliye işlerile me,gul oknuşlar
dır. 

Taad.ik Etti 

Sular idaresinin tarifelerini 
taadlk e-ttiılmek ve Nafıa Vekale
tine izab.a.t vermek üzere Anka 
raya giden müdür Yusuf Ziya 
letanbula dönmüftür. 

Su tartf~i Nafıa V ckileti ta
ra.fmdan hiç bir değişiklik yapıl· 
madan aynen kahul olunarak tas
dtk edilmiftir. 
B~ta§ Y enimahaHede yapı· 

laca.k au_~satı için henüz inpal 
batlarnamı§br. 

ler yapabilir. Burada A 1 
ayırmaktan dolayı JY ,ıt 
nn İngiliz adalarına lt 
pa.caklan istila veya ~ 
teşebbüsünü birkaç.~ ıeı4 
ciktirmeleri bile fn~l~e 
ha biçilmiyecek det?~ r 
metler görmüş olabılıt· 
bo.pten de ortıa şartctJ1 
bir hareketi daima t>e~ 
yiz. 

~OkVNUZ-----
---~Sd YLİYELj, I r 

Zahire Fiyatları Değişti mi? 
tunlt iücıcarl&rmdan lbrahlnı yüksclmiştir: Fiyatlar: .p: 

Kocaman aoruyor : h&aDbUI plya- kUl'llftur. Balmumu fiyııtl~ 
aasmcta her cünJtik ııaAşlan ak· kuruştan 155 kuruşa fJJ"~ 
şanı radyoda :ı:alılre bortıa6' atış- Arpalara gelince: yüzde d 1 
larmdaıı öğreniyoruz. Fakat bu llzll çuvallı arpaların wıo"' ~ 
ytı,a&rm bir ıün evveline alt ol· nıştur. Ytlzde Uç analif.~t 
dutunu za.nnediyorwn. susanı. ke- arpalar 7,5 kuruştur. y tfl' 
ten t:obumu. balmumu. arpa, no- analizli arpalar 7,10 kut~ti1' 
but üzerindeki en aon aatıl} mua· amele görmQşt.Ur. Nohut 

1 meıleleriıd tetkik ederek blldlrmo- Romanyaya ihracat set>etıil 
Dizi çok rica ederim. su 27 kuruştan muamele 

Cevap - Ticaret VekAletinden tur. Romanyaya 300 totl 
11.sans alınacağı Umldile susam ve gönderilocekttr. 200 ton 
keten tohı.mıu piyasaları biraz miştır. 



----- FF?' 

26- z - 941 

Gıda MaddelCri Ucuzlatılacak 
Yardım 

Projesi Ak denizde Şiındiye 
Maari/VekQleti Mükemmel Bir Edebiyat 

· LUgatı Hazırlatmaktadır 
Siyamın Talebi Afrikada 

Olan Bitenler 
A k rinden Tahsin Banı.ooğlurı&_m ha· Maarif Vekaletinoe ~ti n mÜ& • 

C;ır n V • 24 (f.ckfonb) - Ti. zrrlad-~ Türk cramcri dedikodu- ıbaka üzerine gdcn ı k mek1ep 
Ucu~- elı:61eti E'Kia mactddcrini qs: '- B .. rmner ta- kitaplarının ait oldu-iv ık.omjşyon. 
l; lı.cıt.c tedbirler aJmaktn.cbr. r~cm~ın·ıp do:g~ .. ~. ~ualJ~erc rch· ca tetkikine ba lanmı~lır. 
.ıa t 2alne b--1 ,,.,araık gı- ı.au ..,, p of ··rt · · "' en d.ı "'9'·., ber 0ı ___ a_ L--·rla.nmı§tır. Yeni r e&0 emnız 
l;,.,_. a Qderiniıı !baliaHara ge- nucu OUJ-J 
..... ~e .L_-' k c_ Ja- y-..L:ı:.tına Mürac:aatlcr A'nkara, 24 (Telefonln) 

Yat d ~ ~r ıgeçıtiği clleNle i ır ,..- qıv-
egi§ Üği tetkik olunacakm· Ankara, 24 (Tclef~i.a) :- J&tanbul Üniversi.t~inin 22 do· 
Ed..ı..:_L L'·-ü· Yeni iao:e teşk:ilatınd.a ~ır. ~ıefe_ çen(mİn pr.ofesörwğe t yinleri 

A ı__ .._.,,...: -- " k et üt Maarif Vekilliğince tasdık edil· 
fvı_ -ll~ra. 24 (Telefonla) bulmak üzere e serlY. ını ~ 
"&<ı.ariıf Vekiletind b. komisyon kait ve tahsilsiz jssizlenn te •. et· mL~tir. 
~~ebiy ı~ ti fı~rhmaktadrT. tiği bir çok ınüracaytlekr. 1'" ~ 1• ole· 19 Mayıs B yramı 
ı-ıı:tl.ırl·LI ._.,n kt d Ticaret e u ~1 18 

•• u;: ar meyanında on ü.,.....- ma · a ır. · h 
~ rd nberi bütün ~irlerin di· teşkilatının bütün ~be.lerıne er 
anları -gözıönünde bulunduru!· hangi bir devlet daıresmd.e o.ldu· 
ın~tr. ğu gibi barem §artlnn daıresındc 

Türtı: Gramen memur alacaktır. 
Ankara, 24 (Telef.onla) _ flk Mektep Kitapları 
An-l. ra Dit Ye Jarih doçenHe· Ankara. 24 (Telefonla) 
~ 

~ 

Ankara, 24 (Telefonla) 
19 Mayıs Gençlik bayramı ıçin 
mekteplerin kutlama programı 
hazırlanma tır. Maarif Vekili bu 
bayramın her seneden -d ha iyi 
olma mı alakadarl ra taminı et· 
m~ ir. 

Ticaret Vekili
nin Beyanatı 

Hararetli Münaka a- J{adar 1300 Düşınan 
lar Devam Ediy~r Tayyaresi Düşürdü 

Londra, 21 (A.A .) Bir hav t· 

Vaşing.ton, 24 (A.A.) - Ha· lık nılltctı ısının şimdi lf-1n etti· 
vas: tine gijre, Akdenlzc yalcın olan harp 

Amerikan siya i mafilleri, Ö• meydnnlnnndn bugüne kadar Jn&I
dünç verme ve kiralama k nunu llz hıl\'a ku'" Uerl 1300 ltaıyıtn , e 
projesinin Vaşıngtonun yıl dönü· Alman tayyaıcsl dUştlrm~lcrdır. Bu 
mü günü münascbetile inkıtaa uğ- muvnffııloyetlcre karşı lnsiJtzler yal 
nyan müzakerelerine tekrar b ş- nı:c 110 tayyare ka)betmlşlenıe de 
hyacıık olan ayan mecü inde ha· pllotl rm bir çoğl.ı kurtulmnğa mu
raretli mi.ınakasalar olmasını bek- vatfak olmu tur. 
liyorlar. 

Sinir Harbi 
Şiddetleniyor 

Fransız1ar, Aıılaşına 
Mün1kün Olan1ıva-

J ltalyanlar Kerende 
cağı J anaatinde M k 

. Vichy. 24 <AA.) _ Vichy._ • u avamet Ediyor 
nın mevsuk h bcrler alan hf 1 1 Kahire, 2-f (A.A . ) (B. ll. C.): 
terinde de bildirildi~· ·L. ~ k. 1 

• Dün oı ta şark İngiliz kuwctlcrl lta· 
d k, . .,..1 gıuı ı ·o K>· rarg hı t f d 

d ı muzakcreler csnnsınd Sia rn ın an nc.şredılen tebU· 
lılar tarafından 1 . . ·· ı m- ğe goıe, ltnl:tan Somali inde Juro 

ı erı suru en ar zı 
talepleri çok bityuk b h . n hrlnln şarkında harekAt lrıgillzlc-
tihdaf etmoktcdır ıBr sa. ykı laa· rln lehine ol ak iı}af ctındttıe de-

• u ıste er 
y }nız Mekong nehrinın t kil et- ''anl·edlYor. 
tıgı CCı:_>lerc • 0ıı.mı) olmakla kalma. Lon a, 24 (AA l (B. 8. C.) : 
yıp Hındıçıninin Laos ve Kam· Narobldcn gel n ııorı haberlere göre 
boç eya~c~leri dahilinde diğer ge- lt ıly nlar, cenubi Somalidc en kuv: 
nış arazıyı de ihtiva etmektcdlr. v ti! tabıı fnüdaf a hatlarını kay
Jnpon~n~ın te dbbusü üzerine ba· bebnişl rdlr. .)'Mlann son bir rnu 
zı arazının tnlcbinden vazgeçilmiı Jmvcm t göstermek için Mağad • 
olmasına raö.men Sıa' L"'·. ro'ya c;ckilmektoıı ~a bir f/CY ya· 
. ., m nUKumc· pn ki 

Jnfiratçılar, damokrat (ıyan ii· 
:.taamdan B. EHender'in Ameri· 
kan askerlerinin yabancı bir h r· 
be iştiuıkine miıni olmak mnksa· 
diylc verdiği tadil td..--lüini, hü· 
kupıet partısi liderlerınin bütün 
faaliyetlerine rağmen reddettire
m5ye<:eklerı fikrındedirler ve bu 
hUBUBta hüklımetçjkre meydan 
okwnaktadırlar. 

tı tarafından istenen topra.klann mıyacn rın znnncdllmckledir. 
(Başı ı incide) - mesah i sathiyesi 70.000 ı.ı·lo- K hlrc, 24 (A.A.) (8. B. C.): 

Dun Yugoela~a. Bulgari t n ve t bb " ttaıyan1u Kerend mukavemete dc-
Yunanistnndn Yeni yinlar do· ;:~ı~~ mur ıun bnlığ olmak- vam cdlyorl:ır'. İngillzk'r ııih 
hıfmıştır. Yuı:oslavlara Bulgaris· r cum için hıı:ı:ırıanıyorı r. 
tand komünist suikastleri mev- . rnn ız m hfilleri bu esaş üze· 

Kendisine 1 sf an bu 1 Kom utanı 
Süsü Veren Adam Tevkif Edildi 

(B ,ı J Jucldc) X 
hedefimizden uzakla_,tırır. Bu tt'ade 
Ue lüks maddeler ilz.crind gelişi gU· 
zcl lhtlkli.ra izin vereccğimlZ mlnası 

Bilhas a «John:ıon kanunu:t 
nun b b ı sayılan ôyandan B. 
Hıram Jonnıt0n, inaafsız davran· 
mi§ ve demi~ir ki: 

Ellender'in takriri reddedilirse 
anlıyacağız ki hükumet bizi h r
be sürüklemek niyetindedir. El· 
lender'in takriri re2dedildiği tnk. 
dirde, projenin !kabulünden bir 
kaç gün sonra Amerika harbe gir· 
miş bulunacaktır. Bu da Ameri· 
kan demokrasisinin sonu domek· 
tir. 

cuı olduğu, A mıın istı a ının pek ri~.dcn bır nnla maya varmanın Eritrede 
yakın bulunduğu ve Almanlann muşkul olııcağını aôylemektcdır- Kahlıc, 24 (A.A) ı iliz 
Bulgariat nd nizamı tekr r le· ler. mi kanırgthının tcbfi 1: U· 

a· ettikleri bildırilmektedır. FRANSIZ HAZIRLIKLARI Eritred • şimalden Dtth~en kuv· 
Bulgarlara, Yugoslav rın Al· ENDİŞE JLE TAKIP EDİLfYOR v tıcr, nıovzllcrl Kub cıvarlarında bu 

Sıutana?ımet Sulh blrJnol ceza - Doktor görüyorsun ya... Yine anlaşılmasın. Milli korunma kanunu 
htıthkenı dün kendisine bir gazi· serbcStim· Ergcç 8 nln canını abea· hükOınclçe !lyaUnrı tcsblt v UAn e· 
llO(la İstanbul komutanı sUsü veren t"ım. demiş ve tehdlUcrtnl tekrarla· dllmiycn bu nc\•i maddeler lb:erlnde 
bcJ.._., mln· ın•"Ur. f..te bundan sonra doktor bu dahi mllhlk ohnıynn kArı fht•ı.A- +-. 

~.,..ye memurlarından ltısan -r v· .....,. ....., 
de bir genç hakkınd::ı. tahldJuıta baŞ· mUtccavU: genci yııknlatmıştır. lı1kkl ve cürllm addeder. Her vatan· 
ltldı. Tablblndlllcr muayene ctmifler, daıvın. bu nevi muameleler Uzcrlnd 

tddiıı, ~u idi: kendisinde cezııf ehliyeti kaldıracak cezai takibat istemek hakkı olduğu 
Uısan evvelki gün ~· Beyoğlu bir hastalık t.esbit edememiş!~:~~ gibi, nll'ıkah her devlet memurunun 

man ıkıt tınn :rol vereeokleri T lunnn ltalyan Ju arını ~tmqtır 
r.öyl nmcktochr. okio, 24 (A.A.) - Rcuter: Bir -•· H ç.,.,. r nlınmışur. Ccrıuba dol· 

Yunanlılar ve biıtiın dığer . a.noı' den Domt"i &Jnnsına bil. ru lleı 1 harcketlmiz terakki etmek· 
Balkan mcmlekctlcruıe Alman· dırild.iğıne göre, Hind Çınindeki tedlr. 
ların Yunnni tllna taarruz için ]apo~ mnkaml rı Fransızların Hııbcşlst ııda, Gond m ~u gi
Dulgari tan topraklarından geç- Tonkınde yaptık! rı fıarp hazır- a~n YQJdB kıtatnnmmıı um lm6Ur· 

mek üzere oldukları bildirilmek· lıkl. rını mutez.ııyıt bir endi e ile 1 rı Amnınıt'c \:amuştır. 

&'&:ı:inolanndan bir.iııtnc git:rnil. bir Sııltanahmet sulh birinci ecza • dn bu gibiler hakkında takibat yap-
llıll<!aya oturmuş \iC' mi dün 50rgusunu yııptJkUın sloııra. ması vazf!csl icabıdır. 

• de- Murnıın dedi. Art.ık sen ııcr· fHTI"" O 
- Ben .ıstıı.nbul konnrt.nnıynn. - • Çünkü sen nı.ho.t ~RLA M CADELE 

.mı .. \'c g_. \•&ide Jcadar ıcnmlştlr. be6t. bırakamıyoruz. lhtık!r meV%Uunda milU korunma 
• -,.- tel J<i! edJyonmL k 

\"'nzlnodan ayrılırken de kendisine durmuyo11mn, 
1 

Karaduma· anununn ağır hUkUmlcr konulmuf-
hesap soran prsonl ra: 1.ki jandamıa l\:~~er. tur. ltrtikArla şiddetli bir mücadele, 

_ Ben kimim benden hesap soru· nı tevld:fhal\<'Y g yeni tcşkilfıtımı:ı:ın ba~ta &elen vazı. 
lur mu? nemıştır. !elcrfndendlr. Bunun için merkezde 

Hukumet partisi liderleri bu 
hücumlara ccv ben vazıyctlerini 
muhafaza cdecdderinı ve infir t· 
çrlnr t rafından ı.•erilen takririn 
reddedilmesi için ~ilerinden gele· 
ni yapacaklarını söylemişlerdir. 

tcdir. Bu dumun bulutu .ıırka ın· t kıp etmektedirler. İtnlynn Somallslnd Marghmtn'· 
da hangi ADmıın tabiycsinin gız· Bu mevzu.ı dnir gelt"n telgraf. mn \C mIDılm JeUb llnınnmm zaptı 
li oldufiu tahmin edılebilır. Al· 1 umu!'11i vali Vı mira! Docoux- neticesinde Cuba ırm mın ın 
m nl r Bul aristnnn mümkun ol· nun 1 onkıncleki bütun valiler c.'l ki b tUn mm ad btlr e· 
dugu kadar çok asker ve tn)Yll· e~lcketi tehdıt eden tehlikeye t:fmlz, mu"n!!nJuy Uc ir.k! r etın •. 
r cı göndermiye ç.alışıyorl r. karııı ıcap eden tcdbırlerin Iın- tedır. Bu han:ldit ttınıımnda d , flm· 

Almıınl r bu auretle ) unanlı· maam hakkınd verdiği emir r dl:ve kadar bir çok esir ve pek QCıok 
1 rı Juıl) aya k r ı harpten vııı:· zıkredılmekt('dır. harp malu.m lınmı.şt.ır. Btınlann 
geçmelcn içın tehdit edılcbilirler. JAPONYA SOVYETLERLE miktan h kında henlill ta1i t cel· 

ı- · eye mUd:ılı le eden poti'sle- 7abıta H aberleri: bir tıyat teSbıtı ve ihUkfirla maca-
t'e de ayni tddia.yr tekrarlamıştır. L.ı ~ dele 4ubcsl tesis etUlt. Ankam, ıs-
';" ; Mkıı.t neticesinde kezıdj&lnln bu d tanbuJ, İzmir şehlr1erJ Jcln lise me-
.Yalnn iddiası 0t-ı ya çıkmış ve yn· Ahırkapı Açıkların a zunu. ehliyet ve karakter ıubarııe 
kaıı rımlfllr. B" C t E } ıdu muhitlerinde l}i tanınmış gençleri 

.lbcsn dlln mtüıkcmcdc her ,eyi ır ese ll uı yeniden kııdrolnrımız arasına nldık. 
lnktır ediyor ve kend18ine iftira. edil· Evvelki akşam A'hırkn.pı açı'k· Bunlnr imdi staj görmektedirler. 
diğlni söyliiyordu. :Muhmcemesine gay lanndıı bir erkek cesedi görüle· TeşkUtıt Uıma.mlanıncn mUsbet neti· 
ı-ı mevkut OJıırak devam cdfl«:ckt.Jr. rck çtkarılmı tır. Yapılan tahki· celer alacağımız kanaaUndeylm. 

kat neticesinde cesedin cv'Velce Vektı, dUnyanın bugünkü hali i· 
birkaç defo Bakırköy Akıl has· çlnde, TUrkiycnin huzur, emniyet ve 
tahanesine girip çıkmış olan Ka· refahından bahsett kten sonra &&ıc· 
dıköyde Kurbağalıder~ cadde- rine şu Şcl<llde dC\am etmiştir. 

Mdiirict Cel J fsmlnde bir genç aioac .3~ nWJıara ı evde oturan f~~ TEŞK LATI 
p gattıda Rahim~ mobilyalı a· Ahmet Kayayıı mt olduğu ıın.'a· «İaşe işlerinin her ı;athası mOtema-

Kiracı 400 Lirahk 
Mobil yeyi Okutmuş 

p:~nını ldnılamıştır. Rahım C\'· şılmıştır. Görülen lüzum uzerme di bir fnally ti istilzam etUtl için 
'1elki gün evine gclm!I} \iC 400 lını· ceset Morga kaldu;ılmıştır. yeni tesisin bUn lnd b :cı y nlllk· 
lık mobUyasınm yerinde yeller esti· 4 Eroin Kaçakçısı ler vardır. İqc işleri bir çok d vlet 
gınt görünce potı.se ve mliddı:iumu· hizmetlerinden ayni zamanda latlfa· 
ll'lllığe b&\IVUrm~tur. Yakalandı deyi icap ettırmcktedir. H r hangi 

Sultanaıunct Sulh birinci ceza hA· bir mevzu Uzerlnde bir karanı v ıl 
kimi dUn sorgueunu yııptı. Muhak • Emniyet kaçakçılrk bürO!u me- olmak tabii olarak alAkalı vek4letıer 
ıne ""'h!Uerln çatınlm861 için talilt muTlnrı §Chrin muhtelif eemtlerin. ramnda işar ve istlşarlnra sebebiyet 
edlld~ de Ali, İsmail, Selim ve Kiizım vermekte ve bu yüzden geclkmcler 

Doktora Bıçak 
Çeken Hademe 

Tevkif Ed:ldi 

isminde dört eroin kaçıakçl6lnl olmakta ve ck8erlya al!kalı daireler 
yakalıyarak Adliyeye teslim et· mevzuu kendi cephelerinden mllta!Aa 
mişlerdir. . tmcktedlrler. İşle bunu önlemek, 

KaragümrÜ'kte oturan Azız kararda ve tatbikatta sUrat \'C o,. 

ğ'u 2 yasında Hergün isminde hcnk temin eylemek için iaşe birliği 
~· r1 çocuk sokakta kendisine doğ· heyetini, yeni tqkll!ta lttıal etmiş 

ı gea,11ckte olan bir .otomobilden bulunuyoruz. 

Alnı n H vacılıöı 
(B~ 1 lnrlde) X 

çok ıkuvvetli ıbir hücum v sıt ına 
mahk bulunmaktadır. 

En §&yanı dikkat nokta Al· 
man h'a\_'.a kuvvetlerinin llZ 'mik· 
tarda ihtıyat tayyareye sahip ol
malarıdır. Filhakıka Almanların 
kabili istimal 3.000 kadar ıhti· 
Y l t YY releri "' 1-<lır. Umumi 
bakımdan vaziyet bize cesaret 
verecek mahıycttedir. lngiliz tay· 
yare ımalatı ımtitemadıyen art· 
makta olduğu gibı Amerikanın 
tayyare yardımı da aynı tempo
da tczayut etmektedir. 

B. Hit er 

Almanlar B lkanlard rkendıle- mem ir. 
rine bir yol açımıya çnlışıyorlnr, ANLAŞMIYA EHEMMiYET ----o----
fak t bunu 4-udretlerını kul! n· VERiYOR B ÇôRçı•L 
m tan zıyade bu udreti tcşhır Tokıo, 24 (AA. )- D. N. B. • 
ederek y pmıık ıstıyorlar. Hnrk.iye n zırı B. Mateuoka, mc. TORKfYE. YUNAN VE JAPON 

Bütün tehdrt ve şayialara rağ· b 
men Yunanlı.uır s rsı maz bır va· usan meclisinde beyanatta bulu. SEFIRLERlNJ KABUL ETI1 
ziyettc dunnakt dırlar. Yunan· narak demiştir ki: Londrn, 21 {AA.) _ Ohuroh!U, 
lılar ne kııd r mctın oldu lıırını Sovyctler Bırlıği ıle J ponya sabah Japon \ Türkiye b0) e 
iE!bat etmekte ve yanı bn \arında arasında dost ne mimascbetlct krinl kabul t.mlştır. 
in ıliz kudrctınin mütemadıyen vucude getırılmesi ve bu münase. Londrıı, Z4 (A.A.) - Turuınl& 
arttığını gormektedırter. betlerın takv.ıyesi, iki memleket nın Londnı. e l buı;iln Başv 

:ı ea gaz !)ofy d ki ara ında mual • · t ıbulun n bü-, °!uroh 11 le ı;orUşmll\ılUr. 
muhaiJirı yazıyor: tun me.K!elcrın hallı :için birınci - --<>--

Bu gııJl)'tan endı~ içinde İs· derecede dıemmryeti haizdır. Jk · ı • • • 
tık!Aı h )alının aon unlenni ya· m~leket r ında tic ~t anlaş· u o ınının ut u 
tınmaktadır. Almanların her s • m ı h k'kındakı muzakercler te• 
nıye muva alntları beklenmekte rakkılcr kaydetmektedir. 
ve buna içtinabı imk·nsız hır fCY B. M tsuoka, yrıca, bi.ilçe en. 
olar k b ılm kındır. Sofy.ıı cı· cüm ni huzurunda .da fU be-yanal. 
varınd Ahnanlıır sayf ıyelcre 
yerle.mi"lerdir. Sofyada ıuvil kı· ta bulunm~tur: 
yafettc Alman gençleri tarafın· Sovyetler Birliği ile se11kst ıt-
d n sevkedilen askeri otomobil- cuct h kkınd ki müzakereler ti. 
ler görülmektedir. Bunların sivil c ret ıınlnşması h kkındaki yeni 
elıb1Bclerıni a 11.eri üniform ycı 
t bv.ı d iecikmıyecekleri .kimse· müz<ıkcrelerlc biri ·tc y pılacak-
nin mcçhulu değı\dır. Zir bun· tır. Bur d iki m~ınkket arasında 
lıır ayııklanndakı asker çızmesıni J ponyanın Saknl'n üzerindeki hu 
d hi gızlcmckotedirler. Öyle görü. ıkuki meselesi gÖr · ülmü tür. 
nuyor ki Bu)eur hükumeti A m n 

Londra, Yeni Bir 
şey Bulunınadığı 

l\1ütalaasında 
Londrn, 2:1 (A.A ) _ ı~ ı . ,. c 

..ondranı~ ealAhly Uar mahI ller 
~ussoıını nln son nutkund B lk n 
ar ve Uzak Şnrk h:ı.klcında YMl hiç 

btr &ırnhnt \etmediği flkrind 
Duçe, nutJwııd n da !'it 

göre. ltnlyn~ı kurtarmıığt 1 
ıt ediyor. Bnkırköy Akıl ıı:ıstnhane.51 llıbora· 

luvar şcft doktor N~t Hamı tehdit 
cttığ! ıçln yaltalanan ve Udnci ağır 
c~a rgılfiu ynpıJdıktan sonra 
ııerbcst bırakılıın Muhsın Karadu· 
rnan, dlln tekrar ya.JrnlanntlŞ ve Sul· 
lanahmet sulh birinci ceza mo.hke· 
llıe:ıtnc verilmiştir. 

~:Ç!llak isterken düşerek ba ın· Ayni fŞ birliğinin tesis.ine bu ı 
dan yaralanmıstır. tc kılAtının kendi bOnyceinde d c-* Zabıta anemurları tarafın· hcmmlyct \'Crllmiştır. Bunun için dtı 
dan yapılan kon1rol neticesind~ teşkllrıtın iç idaresine aıt bütün mü· 
T !hanede 333 numaralı Hamdı tc!errf hl:cmetler, mllsteış:ır mua\ln· 
f op da 80 ki~o tartısı noksan llğinc t.Abl • bir daırcde toplanmı 

(Başı 1 incide) * 
ısa t evvel aldığı hab rlere göre, Al· 
man denluıltılan son iki gi1n için· 
de 2W bin to:ıUAt.o!uk gen1ı batır

mlflardır. Alman hava kuvv Ucrinin 
Şimal denizinden Akdenlzc kadar 
dllşmanı arayncııtını blldıren HIUer, 
İngilı.zlcr kıtada nerede ~ kalanırsa 
or da vurulacağını 'e blmun k tt 
neticeye kadar böyle yapılacağını 

sö}1omifUr. 

kııaatının ceomesıyle harbin Bul· 
gar r zıaine te§Jllıl edilmiş olmı· 
y cağı umidındedır. 

eetmcktedir. Muhabir §Ö)'ic di
yor: 

N zi . kıtal rının Bulg r· tana 
gumcsını temın mak dile Al· 
mani rm Bu arlara verd •• eı~:~ bulunarak m~adere edil· bulunmaktadır. 

. f rıncı da cczıılnndırılmıştır. Tıcnret Vekili yeni tcşckkW etmS., 
maş. 1 d p· · · oka olan ofislerin faaliyet sahııları v he-

* 
Kaıumpnşa a ırınççı s . • 

NeUcenln l<end!Blnln hayatta \e 
zinde iken alınacağı llmldını izhar 
eden JilU r, asıl harbin şimdi at • 
lence ini kaydeylcmiş ' bunu be
nim kadar milyonlarca Alman ask • 
r1 de biliyor, demiştir. 

~ında 
52 

numaralı Zebranın . evm. defleri etrafındaki bir suale k&l"fl• 
g çıkmış i e de sıraye· lık olarak şunları söylcmlfUr: Hltı r il ve etmfş!Jr: 

'\ ıgı g • 
r nlı erı tındı. ~a edchıliriz: 

'· :- Alın nya, Bul r hüku· 
m tının sıy &i ve id r·ı . 1 . 
h. b ış crıne 
ıç ır suretle müdahıılc t . 

c tir. c nuye-

l>oktor Neşet Hıı.111, cumaıUSI gU· 
ııu tıı!kldclumumillğe bir tsildıı lle 
'trıUrıı.caat «!erek çocukluğundllnberl 
bu n4amın luı}"·ıı.nıarı bıçakladığını 
~c Zirulılara bıçak atmanın bunda 

~en yangd:n verilmeden söndü· TESiS OLUNAN OFJSLER Yeni bir mUcadelo sen 1 b ın· 
tıne me) <Tesis etmiş olduğumu& o!lslerle dayız. Bu yıl, kaU nctlcclcrln alına-
rülmü•tür. 

1 
d ıı.1atbaacı Os· 1 k tt ı bl ı hl k cağı bir yıl olacaktır. 

~ürk • Bu ar dekJ·rasyonu 
d bunun ıçin iyi kar§ılanm~tır. 
Bunun! ber ber, h11lkın Rus ta· 
raftan hi iyntn malik olan ekse
riyeti Abn nlardıın nefret etmek· 
tedir. Dnh şimdiden Bulgari r· 
la Almıın tcknüııyenleri r 11nda 
bir çok h·dıselcr vukubulmu§tur. 
Ordu Ahnıın taraft rıdır. Polıı 
ve matbu t Alman kontrolu l· 
tın<ladır. 

2 ;- y lnız Alm11n kıtaları· 
nın ) un nıstann doğru Bulgar 
topr .ki rınd n geçmelerini le· 
miıı ıçın Bulg r1't.ıın ;yoJ.l rı ile 
demıtyoll rından ı tifıı.de cdilc
c~tır, Alnı nlann emrine t haıs 
edılccek olan bu yoll rl demir· 

lr hastalık haline ... eldJğini Deri sUr 
tııı;.. o 
'I'ı. ~ Ve yakalanarak muayene ve * 

Panga tı 8 n l mem c c e as a r ıı ar urmuş 
k ğındıı 61 numara ı olmuyoru:c. Bunlardan petrol o!l ı 

rnanbey so 8 çıkmış jse de sira· memleketin muhtaç olduğu mayi 
ev~en ~an~Xın verilmeden son· mııhrukatı iUıal e)iemek. stok yap-

Htucr, mukaddeıcıta ve Alman 
mllleUnln sarsmnnz azmine olnn I· 
ttmadmı bir kere daha teyit ederek 
s-Ozlerlnl bitirmiştir. 

bbtadıı mUessescslnde mUşahadc 
llltrıa alınmnsmı istemişti. MUddci· 
~tnnlllk Muhsin KaradUnıanı ara· 
ll'ken o, doktorun yolunu ke miş ve: 

)"Cune ane.} mak, te\-zl etımck işini llzerlne almak 
dürülmüştür. la beraber petrol işlerlle u~an 

~niz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları / 
1 15-;o metre erat yazlık 

1 - Tahmin edilen bedeli 21.000 ura o an I t 14 te pazarlıkla ek• 
Clbıseılk kuma.,ın 27 şubat 941 pel1embe günU &tıa 
'11bnesı yapılacaktır. 1 ııer gün J<omtsyond n 

2 - llk tcmına.tı 1575 lirı>. olup şartnames 
lllıııabıur. saikle birlikte Knsunpaşadn bu· 
1 3 - lsteklllerin kanunun istediği ve {1366) 
Uıı.an komtsy belli wt\n ve saatte mUracaatıarı. 

ona b~ Jt1.. 

17 kalem muhtelif ebatta p!rlnç cnrata maa ısomun 
l>il'inç saplama maa somun 
beanır cıvata maa somun 
0enıtr saplnmıı. 
Cellk saplama. 1 17 kalem cıvata \'O sap· 
~- T•'-- .......... li c8750> lira o ::ın ı.eva· ttnıaıa ... ,min edilen . ..,.,..c O saat 16 da Kasımpaşadn Deniz 

~ ıın 27 2.941 per'l<'mbe gUn lıklıı eksiltmesi yapıtacnktır. 
&atın alma komtsyonunda pazar a,rtnıuncsl her gün fş saaU ela· 

hu 2 - İlk tcmtntı c28l 25 Ura olup fJ • 
tııcıc • bcd ısız alınııbillr. a rnezkQr komisyondıın e fSt,edlği ,•esalkle birlUtte adı 

teç - lstekl{lerln 2400 sayılı kanunun t1367) 
• ltonıısyonıı. müracaatları ilfın oıunur. 

l • l' Jt1.. 00, Ura olan ·mevcut e\"saf'l ınuci· 

mevcut şirketler de hOkQmetın mll· 
ı·ııknbcSI ııltında serbestçe !aalfyeUc· 
rlno devam edebtıecclclerdir. 

Ticaret ofiSI, IUıalAt ve ihracat lf
lcrUe m~gul olacak ve memlckeUn 

* Lon4r , 2-l (A.A.) - R uteı a· 
jansının öğrendiğine gör , Hitl rln 

bugllnkU nutkunda. son 4 at ı

çfndc 21~ bin tonillı.toluk ticaret go

mlsl batırıldı~ı hakkındaki lddlnsı 

muhtaç oldugu bUtUn maddeleri dev tamaınlle asılsızdır. 

ıet nam ve hesabına bu ofis ithal e- ============= 
dcoektlr. Burada d:ı tUccıı.rlatımızn 
geniş bir faaliyet sahalı bırakılmış
tır. HattA lthal~t temin emrinde, bu 
tUccarlarımızıı lizamt kolaylık s-ös· 
ter:mek kararındayız. 

Basvekilimizin 
Nüf ku Tiearet Veklli, Mümtaz: Ökmen, 

bey&Oatınn nihayet vorlıi<cn do de- • • < ı. l. inci ) * 
m~ttr ki: Mussolını, bu Umı~ınc iki c-

ıcmlekctte muhtaç oldutu mad· sas gösteriyor, evvela diyor ki: 
delcriıı stokunu yaparken ayni zıı. <Alman ağabeylerimiz kuv
maııda thtlkArla mllcad lenin mUs· vetlidir ve b:zim arkamızdadır ... 
tıct ,.e ameli çaresini bulmuş olaca- İkinci nokta olarak ta vaktilc 
gız. eski Romanın uzun har-plcrden 

PJyasaelıı bulunmıyan veya nadir sonra Kartacsya galebe cttiği
ıan bir maldan, ıhtıyaca kifayet •· ni ileri sürüyor. 
~ cek derecede piyasaya çıkarıldığı Bu Roma - Knrtaca misali-
~lan tıyat.ıarın normal bir hnle in· nin 1talynn halkına ne derccc

:.ğ tecrübe ile sabit olmaktadır. ye kadar Umit ve teselli verece. 
1 1't ı-~iUnde de bUtUn unsurları gı··nı bHmiyoruz. 1tnlynnlnr, cA. 

Ftya t;<IW Uı'. ltal . . 

Sofyada Bir 
Hadise 

Sofya, 24 (A.A.) - Reuter: 
Sofyııd cum rlesi gecesi bir 

kabarede vuku bulan ve Amerika 
ortn elçi ile bir Nazı grupunu da 
methaldar eden Mdiae hakkınd 
orta elçi 9'I beyan tta bulunımıı· 
tur: 

H • dise miıe iftir, fakat ba • 
kn turlu yap madım. Orkestra
dan ısevdıği.gı pnr~lnrdnn ıbiri 
ol n 1 ipper ry'yi istcdiğinı z • 
m n bir ma da toplanmış olnn 
Almanlar 'hun itiraz etmİ§ ve 
bunl rdan biri yüzüme bir kadeh 
fırlatmı~tır. Buna mukabele ede· 
rck mütecaviz.i yüzünden yar 1 • 
dım. 

Sefnin dıpfomntık tedbirlere 
müracaat niyetinde olmadığı bil
d irilmcktedır 

Almanlar Bulgarlara 
Ne Teminat 
Vermişler 

yolları serah tLe tayın cdılecek
tır. 

~ k Alnı n kıt ları Bulg rla· 
ton. 8 llldıkça anc k evvelden 
tayın cdılccck hir ve köyler bu 
kıtal.ar t rafınd n i ..... a) edild:ıilc-
cektır. Bu ,.~L • k.. l d So ,.anır ~ ·oy er rasın· 

d
n f~ da d ti bulunm kta· 
ır. 

4 - imal kuvvetleri için iü· 
zumu 0 1 cak bütün ia e ve m l· 
z~mc maddeleri Bulgarist n han. 
cıııdcn getırilccdktir. Yalruz: Bul· 
g r hükQmetınin borç] rını öde-

b
mek için vcreccğı b zı maddeler 

undan müate n dar. 
B zı emarelere göre, Alman 

ordusu, hiç olmnsn ımdilik, bu 
artlnra ri yet etmek nıyetınde

dir. Bunun sebebı de d hili karı· 

Ncvyork Timcs d diyor kı: 
Nutuk, bir çok hayallcrııı t rı 

üc doludur. Öyl hayaller kl, onların 
tahakkuk cdcmlyeccğini bi t !tal· 
yanlıır bllc pek Al biliyorlar. 

Akdeniz vaziyetini kurtamı k fm· 
kAnı varsa onu nno AlmMyıının 

kurtarabll ğl qlk rdır. ili Mu. 
eollnl'nln pıızar (l'UnU ltlrat ct.tı:ı gt. 
bl netıc 1 n olursa olsun mUcnd~lı 
çetln ol tık ve her ihtlm le karfı 
uzun ofu tir. 

Sovy t Donanması 
Kuvvetleniyor 

Mookc>Va 24 (A.A ) ı- D. N. ll 
Bahriye komi r mu vinl Amiral İ· 
saku, Prtwda G'llZctC't!lndo, So t de· 
ntz kuvveUerlnln 11.fllgwtal<I tarzd 
tnkslm cdlldlt,1nl lznh etmektedir. 

\)j & ., alunın edilen mecmuu bedeli cı24 41 çarşamba gtınO saat 15 te 
!(._, 25Go:15500 kilo sUlyen tozunun 26·2·

9 da pazarlıkla ckSııtmesl 
l'~tı~Şada Dz. Levazım atınalma .komısyonun 

2 ....... 'I' tır. ··re yü:dc 15 nJBbctınde kat'I 
~lıı- B.llplerfn ''ereccltlerl miktarlara go bulunmaları. 

, • Ej lla.rııe bellı gün ,.e s ntte komisyonda dan aıınab!l1r. 
lrtnamesı her glln iş &aaUerinde ıwmlS)On ı25S 

öıônUnde bulundurmak tablkhr. dil bir su un .. .Yil ıçın zafer 
g UnkU bugUnl<ü şartlar dolayı llc bir sayılncağmı., soy~;:~n. bu son Londra, 24 (A.A.) - Daily 
ç addelerin mer~ezlerind m U· nutku, B. Mussolını nın e ki a- Maıl gazete ı Sofya unuh birinin 
ook ıı: arttığı gibi nakil ,.e sigorta tcşli nutuklanndan her halde ımuı ı altında. ne rcttiği bi.r ma
yet~~ri de yUzdc yüz yükBelmlf bu· pek farklı bulaca~lnrdır. kalede, Almanlar t rnfındnn Bul 
ucr ~,,.M..... A hmet Enun YALMAN l.sarl nı 'crılen tem' tıan bah
ıunmıon-· 

şıklık) rın çıkm sın mıinı olmak. 
~~u udur. Filh klk Bulgar köy
lul~rj hükumetin kendılerine ne· 
lcr hn.zırlndığındıın t mamilc ga• 
fil bulunuyorlar. Fakat mcmle. 
ke~te kMı derecede kıwvet yer· 
le ıncc Alm nların bu vandleri 
but.Un N zı v dleri gıbı unut • 
cakt&rın üphe yoktur. Esasen 
Alm n j nlarıle N zi tahrikat· 
çıl rı d h oimdıden ı bıı 1 • 
mı 1 rdır. 

Baltık filo u. Kar deniz fılo u, 
MurmaMlt'dnkl şimal fJlosu, Vladl· 
\O tok'dıı bulunan Fa lflk filOllu, A· 
mur fılosu, Plntfk tllosu lflml \lf1'1lcn 
fılo '-c on ihdas <'dil n Tun:ı lılosu 

ı ııo, modern hale gctırılcc ktb . 
Y~nldon d nlzaltılar, \ed tıc.r, ma}1n 
r; mllert. torpltol r. çok iyi laısl[h 0 • 

dilmiş kruvlUÖrl r \ ı.ırhlılar l~a 
ed hnoktcdlr. 
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FVATAN 
Yeni Tefrika ve Yazılarımız 

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

Günün Sesi ... 
Reşat Nuri Güntekinin Bir Sütunu 

26 Şubattan başlıyarak kıymetli üstad Re.-t Nuri Güntekin 
bu unvanla Vatan'da kendine mahaua bir aütun açacaktır. 
Refat NW'i Güntekin bu sütunda Günün Sesi'ni, ıüzel üslubu 
ile, genif ve zarif görüşile akaettirecektir. 

* Trablusgarp Hatıralanm ... 
Yazan: Nuri Paşa 

Enver Paşanın kardeşi Nuri (Pa~) nm umumi 
harp zamanında Mısırın garbinde .Jturdttğu cephe 
umumi harp tarihinin en meraklı bir hikayesidir. 
Nuri Paşanın gerek buna ve gerek T rablus Garp 
harbinde Afrikaya gidişine ait hahr~arı 26 Şu
batta tefrika halinde (VAT AN) da neşredilmeğe 

başlanacaktır 

• 
Paris Cehenneminden 

Nasıl Kurtuldum? 
Yazan: Rebia Tevfik 

Yirmi sene evvel bir parasız Avrupaya 9tden, 

Pariste elli, altmış işçi çalıştırarak terzihaneler ku

ran, Paris moda hayatında mühim roller oynıyan 
bir Türk Bayanının kendi hayatı hakkrnda yazdığı 
hakiki roman ve son hadiseler üzerine Paris ce

henneminden \açışının meraklı hikayesi. 

* /skender Fahreddin 'in Riyaseti Altında 

ÇOCUK SAYFASI 
* Rebia Tevfik, Rezzan Yalman, ve 

Şehriban Taylan'ın idare Edeceği 

KADIN ve EV SOTUNU 
* Mahmut BALER'in 

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

Devamlı Yazıları 

* RAMIZiN KARIKATORLERI 
Kıymetli aanatkiınmmn m ibtiirJeriai de 26 Şuhettaa iti
baraı her u.yiiiiiJLda butac abınız. 

Türkiye 

Şeker Fabrikalar. 
&aoala ......... •= 

Al}ağtdakl işkr müsait tek!Ht.e bul 11C9k .lılt lıllere ~: 

1 - lzımit~ lstanbola denk ıJoltlıe ~ .-idi, 
z - M115UDda vapurlara şeker iıahmilf, 
3 - • irkect, Derince, ,hmlr ve 8aRw11n .....,_ pJıııeek olu 

madt'n kömUrJerinin tahllytlfll, 
Bu işlere talip olanlar şartumeJıeri ~ T ..... a llncü 

kattaki büromuzdan alabUirlel'. 
Teklifler S mart 1941 ıPf'Z&rteel güni ... t 11 e luııdar Mnımaza 

\•erfhnclidlr. 

inhisarlar idaresi lıanlan 
l - Akredlt!fl idaremiz t.aralmdıuı açtınımak 117.erc 24.2.941 ta

rlhlnde lhnle olunaca(.'1 nrm edilen cLOOO.~ adet tuz çuvalmm pa.ıar
lığı görülen lUzum üzerine temdit edilmı.tır. 

2 - Pazarlık 26.2.941 çarşamba gUnU saat ,u,so d& Kabe.ta.,ta Le
vazmı ve mUbayaat şubesindeki almı komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin ayni gün ve saatıte yUzde 7,5 temlnaUarile blrUkte mezıkQr ko
misyona mUracaaUarı nan olwıur. (U33) 

Askerlik İşleri 

1 ~n~~~.c~~~~:·~:~in· 
I den: 1 

1 - Eminönü nskerllk şubesinde 
tütün ikramiyesi alan mateıı b'Ubay 
malt'.ll er ile şehit yetimlerinin· yok· 
lama günleri aşatıda gösterllmifjtlr. 
Bu gqnıerde saat 9 dan 12 ye kadar 
şube/e müracaat ctmelcrı US.n olu
nur. 

2 - MalCıl subaylar 2.3.9!11 den 
10.3.9U tarlhlnc kadar rapor ve 
resmi senet ve nUfus kflğıdı ikra
miye cUzdanlarile mUnıcaat cdccek
lerdİI'. 

4 - Şehit yetımlcri 21 mart 941 
den 31.3.941 tarihine kadar mUraca-
at edeceklerdir. 

4 - NUfus k(lğrtlarile ikramiye 
cUzdanlarmı birlikte gctirecelderdir. 

B'DLllACA 

~ 1--+--+--+--+-
f 1-~~,___;~ 

' ı.-..ı~--1 
f 

' 

Soldan Sağa: 1 - Romanyanm 
bir limanı 2 - Sonu gelmiyen - Ne
fi edatı 3 - Sual et • Erkek ismi 
4 - Bir lşe yeni başlıyan - Va.ktin· 
den evvel 5 - Taba.bette kullanılır 
bir ot - Geımk:i ta'biri 6 - Bir kadın 
ismi (Türkçe değil) - tc;:lnde kendi
mizi gördU~Uz şey 7 - Bayat 
değil - Nota, Cilve 8 - Hhnaye e
den - Nota 9 - Babanın yaşı - Saç
ma Allah 10 Ruhen - Rabıt edatı, 

11 - Balolarda serpilir - Tahmin 
Yukarıdan Aşağıya: ı - Eslrlfk -

Nnzar et 2 - Gemi sağa dönmek 
3 - Bir kış sebzesi - Alfa.benin ar-

TÜRKl .YE 11 
ŞEKER FABRiKALARI i 

ANOKIM ŞIRBBTINDBN: 
Aşağıda yazılı ·ıcr mUsalt teklifte bulunacak isteklilere verilecektir: 
ı - Ştrlu~trmlz namına. bir sene zarfında memlekete ithal e~mccek 

makine, alA.t \·e edevat vesair iptidai maddelerle ecnebi şekerlerin gUm
rlllclemc muameleleri ve bu eşyanın ayni zıı.mrı.nda !abrlkalanmıza 

SC\'kl lşl. 

2 - lstanbuldan !u.brfüalarımıza gönderilecek muhtelif ticaret . eş
yası na.itli. 
Bu işlere talip olanlar şartnamcletl Bahçekapı Taş Han llçüncU kat
taki Büromuzdan alabilirler. 

Teklifler 5 mart 19!11 çarşamba günU saat on bire kadar BUromu
za verilmelidir. 

j ıstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonqndan J 

Aşağıda miktarları yazılı keresteler, 28.2.94.1 de hizalarında yazılı 
saatlerde pazarlıkla salın alınacaktır. Şartnameleri her gün komisyon· 
da görUlcbıllr. 1steklilerin belli gtln ve saa..tlerd• "C'mdıklıda komutanlık 
satın alma komb;y<>nuna gelmeleri, lH29) 

Cinsi Mikt.an Keı,if Btl, Kat'i T. Pazarlık 
:\IS Llra Kr. Lira K. Saat D. 

Dört kalem muh- 49.616 3373 89 506.08 10 
telif kereste 
lki kalem > 5.907 32! 89 48.73 10 30 

)#.. 
18/2/9~1 gtinU yapılan eksiltmede talibi çıkmiyan Piyade Atı~ 

okulu atış yolları telefon lrtibatlannın ihalesi 28/2/9U gUnU saat 11 de 
yapılmak Uzere uzatılmıştır. Muhammen bedeli 5493 lira 40 kuruş olup 
ilk teminatı U2 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görlllebllir. 
lsteldilerln belll gün ve saatte Fındıklıda Komuta.nlık satınalma ko-
misyonuna gelmeleri. (1245) 

* Askeri ihtiyaç için aşa#ıda cins ve miktarları yazılı iaşe maddele-
rinin yeniden pazarlıkları 27 /2/941 günU hizalarında yazılı aaatlerde 
yapılacaktır. Şartnameleri her gün Jmmisyonda görUlcbllir. İsteklilerin 

belll gün ve sao.tıerde Fındıklıda Komutanlık satmalma komisyonuna 
gelmeleri. cl247> 
Clmıi Miktarı Muh. Bd. Kat'i Te. Pazarlık 

Kilo L.K. L. K. 8. D. 

Yoğurt 8000 2720 408 10,30 
sut 890-0 1600 24-0 ıı • • 

Askeri ihtiyaç için beher kilosuna 65 kuruş fiyat tahmin edilen 10 
ton karaman koyun eti 26/2/941 günU sa.at 15 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. Muhammen bedeli 6500 lira olup katı teminatı 975 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görilleblllr. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

c1246> 

ŞiRKETi HAYRIY.EDEN : 
ı-•ıttıı mukarrer ile ,amorti bedellerinin 1 mart 19il ~ 

itibaren l~arei merkezlyemizdc tedlyetilne başlanacağı uyna 
darlarmm:a ihi.n olunnr. 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu llAnlatl 
Telli ve telsiz telefon ve bunlara alt benzin motörleri tanıit•~ 

anlar usta ve işçi alınacaktır. ~ 
Ankarada çalıştırılmak üzere, talip olan1arm bir 18Uda Ue ~ 

Fabrikalar umwn mUdUrlOğUne müracaat etmesi ve istida Ue :, I' 
şimdiye kadar çalıştığı yerlerden aldığı bonservis sureUerinill 
derilmesi UM olunur. <1187> __./ 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğiııd~. 
1 - Hava. birlikleri ihtiyacı için 2000 metre paraşüt tortıalıl' 

satm alınacaktır. , 
2 - Pazarlıkla ihalesi 1.3.9U cumartesi gUnU saa.t 14 te 'f tır· 

Hava Mmtaka pepo ft.mirllği ea.tm alma Jtomlsyonunda yapılacal' p 
3 - İsteklilerin şartname ve nümunesini görmek tızere heı'. -~ . ı tlll"'. 

pazarlığa gil'eceklcrin ~il gün ve saatte 300 liralık muvakk8 
1-J' 

nat malld>uzlarile birlikte mezkQr günde komisyona mnracaa.~ 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ila~ 
Muııanınıe" J' 

Semt JHamalle Cad. Sokak No. Cins ~ 

Eyllp Kızılmesclt İskele 3/11 Hano 14 oO 
EyUp Kızılmescit İskele 23 Hano 14 oO 
EyUp Sofular Sotular yoku~u 12 Hane 3 oO 
SUleymanlye Dölanecller 67 DUkkAn 10 oO "' 

Yukarda yazılı mahaller 942 senesi mayıs sonuna kadar k!l'llY'I 
rilmek Uzere arttırmaları uzatılmıştır. İhalesi 28 şubat 941 curıı• -;/ 

saat 15 te yapılacaktır. İstekliler Çembcrlltaşta İstanbul vaıcıflat' 
mi.ldUrlllğU vımtıf akarlar kalemine mUracaa.t etmeleri, (1425~ 

ka arkaya iki harfi 4 -Sa!ra - İç· -1·--~------------------~ ... 
ki ııe yenen şeyler • sonuna (Tal • TR-klwe .. amharJuaU 
ilave edince etiket 5 - GUmllşten - iL&- J "--- 3 
Ev 6 - Tazelik 7 - Boyunun arka 

tarafı - Hem başa bağlanır, hem a- z ı· r a a t B a n k a s 1 
yağa giyllir 8 - KU:herçlle 9 - Ay-
ni yaşta veya seviyede olanlar - Sır 

10 - En nefis - Taharri etme 11 -
Valdc - Dil 

DCNKU BULMACANIN HALLİ 
Soldan Sağa: 1 - Dedirginlik 2 -

Ezine - Kaide 3 - Ler - Biz • Ar 
4 - İl!ve - llml 5 - Yalan 6 -
Reevl - Eğri 7 - Feyezan 8 - Ay 
- Nar 9 - NUzW - Fener 10 -Nal 
- Dal 11 - Fos • Say 

l.'ukandan ~ğ1ya: 1 - Deli Or- , 
mnn 2 - Ezel - Yun 3 - Dirayet 
- 7..ar 4 - İn • Va.v - Pul 5 - Re 
- Elif 6 - El • Do 7 - İki - Ney 
- Fas 8 - Nazı - Genel 9 - LI· Ler-
zan 10 - İdam. İare 11 - Kerim -
Rey 

Bt:GUNKU PROGRAM 
8 Program 8.03 Ajans haberleri 

8.18 Hafi! Program (Pl.) 8.45/9 Ev 
kadını - y eıınek lmtesl 

12.80 Program 12.33 Tür.kçe pWc
lar 12.50 Ajans haberleri 13.05 TUrk 
çe plMtlar proğramınm devamı 13.20 
H Karışık program (Pi.) 

18 Program 18.03 cazband (Pi.) 

18.30 Konuşma 18 . .S Çiftçinin saati 
- Karadeniz oyun havalan 19 Amar 
kuarteti 19.80 Ajans haberleri 19.oi5 
Radyo fllSil heyeti 20.15 Radyo ga-

Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk llr&11. 
Şube ve ajans adedi: 265. 

Zirai ve Ucart her nevi banka muameleleri. 

l'ara blrlktlrulere 28,800 Ura llaamlye verb'or." 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarmz tasarruf hesaplannda 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çeklleclik kur'a ile af&tı• 
da.ki pJJ.na göre ikramiye dağrtılacalcbr: 

! ~ ~:' ~'\~: ~ 11 ıeo adet 11 Uralık 5,oet Ura 
f > 250 > 1,000 .. 121 > 40 lt "3M > 

'° > 111 > '·'" > ı• > ıo > ı,ıoe > 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar Dir Mne içinde 50 liradan ..,.. 

fı dUfmiyenlere ikramiye çıktıtı takdirde % 20 fazlulle verUecekt.lr. 
&u'alar ..... ' defa. 1 eyttı. 1 blrtllctkb-. 1 mut .. 

1 huiraa tarlllleriade ~-

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

tMt 

l aıiet ıooo LlrüılE = ~ 
3 > 1000 > = """',, 
2 > 750 > =ıııot-,, 
' > 600 > =-,,· 
• > 2M > ='°"'",,' 

35 > lOI > =--,, 
80 > fit > =llC°',, 1 

300 • 20 > =-
zetesi 20..5 Radyo kilme heyeti - "l•••••••••••••••••••••••rtfl 
klisik program 21..30 Konuşma 21.{5 ------------------------
Radyo salon orkestram 22.30 Ajans 

Tasarruf Hesapları 

ilıramlge Planı 
K,,ıdew : '6 Oubat, 2 Jılafl'o.~ '°' a .MUDcitepiA tant:;tJll""' 
pıl.ır. 

haberleri 22.45 Radyo salon orkestra 
sı Programının devamı 23 Dans mü
ziği (Pi.) 23.25/23.30 Kapanış 

• 
ŞEllİK TIY ATBOSU 

DRAM K18M1 
BU AKlµlıl 

Saat 20,30 da 
MEŞA1..ELEıc 

.............. 
a.AXrtw ....... XW'U4 -..... ..... ..... -1 ............... ... 

ı > > lt &M 

• lt lt • .. 
' lt » • ıtl 

' lt • a on 

' » :a :a 60 

Abone Ucreu 

1400 750 -600 uo Kr. 
llariO ·memıekeUeırı 

Senelik 6 •)'ilk a a,Jlık A7lık 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

8ü1bl ve NefriYat KUdQril: •BMEr ::rolllM T+' M,UI 

JSMJWıtı Yer: VATAN KATBAAAI 

istan~ul Defterdarllğından: 
Beşiktaş, Beyoğlu, Usküdar, Eyüp, Eminönü, Kadıköy, Fatih Kazaları Malmüdil~. 
lerinin Mart / 941 lla Mayıs/941 (3) Aylık Tekaüt ve Yetim Maaşları Tediye Ceh'el 

3/3j&4l 
{> :r> 

5 > > 
6 > > 
'I > :r> 

8 > > 

Beıflktat MalmüclttrltliiUaden: CtıkM..r Malmüdtb'Hltiiadeııu Eyüp Maı.lmlıillD'-: 
TA.Btm Hillldye yetim Allıkerl yetim MtilldJ'e ,-eUnı Aekerl yeüm ~ yeünı 

Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Perı,embe 

Cuma 
Cwna~ 

TARlHt 

,.. kıkalttleri \le lekaü&leri ve ~l H Mıkdtlerl ve M&attt.leri 

1-150 1-350 1-200 
151-350 0 351-700 200.--550 
351-500 701-1000 551-800 
501-650 1001-1300 801-1050 
6:)1-800 1301-1600 1051-1300 
soı-ııa 1601--JJA 1301-DA 

Eınlnönü lalmüdliriüğiloden 

BirJnci li!J8 İkinci gişe 
)lülk.lye ,Yetim Ask.eri yetim Askeri yetim 
'e tekaütk.ri ve tekaütlerl ve tekalltlerl 

1-MO 1--300 1-600 
601-1200 361-600 661-1200 

1201-1800 661-900 1201-1800 
1801-2400 001-1200 1801-2400 
2.01-3000 1201-1509 2401-8000 
3001-Da l::iCU-ilA 3801-W. 

F.MUa MalmDdllrlilğt\nden 
Blrlad. slfe İklncl gişe 

Jllllklye ,Yet.im .Aılkert yetim Askeri :retun 
,. tıekalitlerı ve t,ekaütıerl 

1--40 
41-80 
81-120 

121-160 
161-llQ. 
o o 

Kadıköy Maim 
Mlllldye )"'tim 
ve k*&Ot.leri ~ 

3/3/941 Pazartesi 1-400 1-400 2801-3100 1-1000 1-1000 4501-5000 1-400 ""'!~ 
t > > Salı (01-800 401-800 3101-3400 ıeoı:-,1750 1001-22:10 5001-5500 -401-1000 11" /; 

5 > » Çarşamba 801-1.200 801-1200 3401-3550 1751-2500 2251-3000 5501-6000 1001-1400 ı1Dl /j 
6 > > Perşe.m.be 1201-1600 1201-1600 3551-3700 2501-3000 3001-3500 6001-6250 1401-1800 ı6Dl /. 
7 > > Cuma 1601-2000 1601-2000 3701-3800 3001-3500 3501-4000 S251-6500 ;ıso1-2200 ııo::,11 
s > > Cumartesi 2001-2soo 2001--2soo 3801-4000 3501-Ul 4001-4500 6501-na. 2201-na. 260..,..ı' 

ı - Zat ~lan sahlplerinln lll1l&J'Yell pıılerde gi,,elere mllracaatla m.ı.,..:U.. almaları lbımdu. Aksi takdirde btihkaklan 1JJI' f 
yattan sonra 'wlleeektir. ' tAlfl" 

% - TedJyata sabahJeyin dolnmlan itibaren ~ 'M on lklJ'9 kadar devam eclecıektlr. Ve 5flec'Sen ısonra uat 18,30 da ~ 
lanarak on yedide nihayet \'erDecekttr. ..,. ~ 

3 - Maatlanm EmlAk Bankaamdan alacak olan zat Jnaa4)an ııahlplerinla eüzctMlarmlD malmttdtırlüklerlnce vlZeslne Jüzam Y" 
lar doğrudan doğruya bankaya mlracaatla lı5tik.razatta bulunabllecekkıl'dlr. 


