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Mlttelilc lngiltel'enin Muhterem 
Mimessili B. idea Ankaı-ada 

Zam an 
Kiminle 

Müttefik? 
Eğer Almanlar, geçen se
neki kolay muvaffa~ıy~t~ 
lerine bakarak kendılerını 
dev aynasında görürlerse 
aldandıklarını pek çabUk 
atılıyacaklardır. Geçen :e· 
ne ile mukayese imk nı 

kalmamıcıtır. Herşey 
değişmiştir • 

. \'azan: Ahmet Emin YALMAN 

IHi. kunda di· .,. 
ıüer son ııut j ilizle· 
yor ki: c:Zaman 118 . 

. d" "ddıa edı,, rln müttefikidir, ıye 1 b' • 
Yorla.r. Yalan.·• Zaman ızı.rn 
rnüttefik4llizdir. Bunu zaman 

Pat edecektir!> ? Bunu 
Yarın neler ~h>;~C!e bile· 

k.ınac müsbet .. bır fi e hı )inde l>u
rncz. Fakat mucadc e a . • 
lunan milletler yarınaafıızıh}P ~= 
inam ve nihayetteki z erın tab.: ... • .. 1 .i il 
dilerinin oldugunu b&OY ~)arda 
.... ·· l Zaman u 1 
.,.orur er. .'. • utlaka ya• 
bulunanlardan bırını m L _ 

l Acll!ba bu narp, 
ııncı çıkarır. . f v.ılancı çı· 

sonunda. haırgı tara 1 ~ -

karacak? •t olan bu 
B H itler, yarına nı • _J, __ 

• d"' .. mı~ ve 
eualin cevabını unun s· kı§ı 

.. b 1 in.ele anyor. c ız 
tecru e ~r g~irınedik. Neler ya· 
uyuyara -.. eki f divor. 

cağmıızı gorcc er > "'· ru eözlerden kaadı §Udur: f 9 3~.-
1940 kl§lnda Almanya uyur so· 
tunın iz . h rl ı son• 

Hol ndanın, J3e1çikanın, Fran· 
ra :ı: birdenbire yıldırım 
aanın 'Da§lna b de 

"b' ·ıunM.ti B Hitler, u ıscne 
gt ı ı ... · · . · 1 va-

ı . Herle aynı netıce ere 
aynı uau ek istiyor 
rılacağını ima e~. dünle 

Dünyada en guç §OY• k 
d k. b · mu ayeıse· 

bugün arasın a ı ır k 
d w neticeye vanna tır. 

e dogru b .. de ister 
«Dün şöyle oldu, - nun . dü-
iatcmez öyle olacak.> ~ıy~d' 
VÜnmek pek çoklarının.~ ctı ~· • 

E d.. lan bugun de Y 
vct, un o d "" k .. amÜ· 

nen olabilir. Fakat un. u inde 
1 h ld • gibi yerlı yer 
er ep o ugu d deği§en 
kalmı:.ısa ••• Fakat alra a h kkını 
arniller varsa lbun ara a 

d de Pay ayır· 
Vermek, kafi ercce . d ki 
rnıtk lazımdır. Y:okaa nettce e 
b.üküm mutlaka yanlı§ çıkar. 

Geçen aene ile bu acne araadın· 
d d •· iklikler var ır. 

a epeyce egı§; k . f or· 
Alınanlar bunu unutma. ~ 1! 
lcıraa ancak kendi kendılermı al· 

dataçaklardır. asıl 
Kendileri geçen eenc 11 

11YUtnamışlarsa bu :sene d: r· 
ltı<tznıılardır. Bu pek dogru ur. 
f:" akat lngilizlerin t!rafı geç~. s~
l'lc UyUduğu tıalde bu eenc gozu· 
nü dört açmıtı. her ihtimale kar§ı 
ha~ırlanmıştır. Bu nokta çok esaa
lbı bir farktır. Jngilte~e ~arafın~ 
ilakına uğratmak ihtımalı orta 

dıı.n kalkmı~tır. 
Sonra Almanya geçen aene ha· 

~ır ataklarını yiyordu. Bu aene 
Yeni Yeni meuıleketler i~al e~
lllcainc rağmen yoksuzluk çekı· 
~or, çünkü denizaşırı ham ma~
k c _kaynaklarile teması tama~.ıle 
caılnıi .. tir l_ıalbuki bütün dun• 

)'' " . ~ .. 
llın 'kaynakları İngiltere ıç.ın 

~ıtl~ıyor D . ltı haıbi etbette ,.. . enıza 

1 ıır bir darbedir fakat batın an 
~'1ıcnıc kurtul~nlara Jlişbere 
iil:dc on, on peşi geçmiyor .. . n· 
lc/r~yc varan kışım da lns~!tz· 
tr trı tiırtünlüğünü günden gune 

ltırnıağa klfidir. 
So · · · ka· l~ nra. Amerika i~ın ıçıne 

"' ltı1ıııtır. Hem İngilizlere beda· 
tıc,_.!ttalzeme ycti~tiriyor ve ma· 
de 1 kuvvetlerini arttırıyor, hem 
~ı tnihvcrin Uzak Şark ucunu 
b~ıldannıaz bir hale :koyuyo~. 
kll~r uç olan halya ise a&keri ;ır 
~llıı c~ Ve dünya~a meydan ° ~-
ll'ı' .hır rejim ııı!atile yere ser~!· 
tu~lır. Alınan tayyarçlerinin lbu· 
J\~cı:a~rctine rağ!!len Jn~ilte:e 

Muhterem misafırimiz 
M. Eden 

rB.EDEN 
Beraberinde Genel 
Kurmay Başkanı ve 
Bir Heyet Olduğu 
Halde Memleketi 

mize Geldi 

Askerlerimizi 
Türkçe Olarak 

" Merhaba 1 ,, Diye 
Selamladı 

"(ngiltere Hariciye na-

B Eden beraberinde 
ıırı · • 
1 ·ı· rduları genel kur· 
ngı ıı o . 

. • General Sır may reısı 

John Dill ve bir h~.yet ol-

d 
., halde bugun saat 

ugu .1 A 
17.45 dtt tayyare ı e • 

dana 'ya gelmiıtir. 
B. Eden, Adanad~ +~~-

• .u.: .,. askerlerımııı, 
tıı en191 

türkçe olarak: 
- Merhaba! ... 
Diye selimlamıı~ır .. Bi~ 

de sayın misafirlerımııe. 
_Hoş Geldiniz! 
Deriı .•• 

_ R:ıdyo gazetesi -

= 
D n~c ve Afrikaya tıakmıdır. 

' 'l\ir c~~k ki maddi şahada da, 
~lll l'ntıeadclesi sahasında da ıba· =- " rürlerse ve bu sene de 
tiltcctrc geçen ısenedenberi Jn· nastnda l~o neticeler beklerleree 
A.ı~rc la.rafının lehine düşmüttür. ayni >'0 d ek ç.ok aldandıkla· 
dcıı knlar, Fransanın rnücad~lc- çqk. hem ~~ anlayacaklardır. 
~' ..... aç.rn. aıu ve kendi kendıne nnı pek ·dça n treni çoktan ka· 
t ıt.,,C8 "7 -fere gı en to 
~cij.. ı aaycııinde geçen ıene L.o d 
ı,._-:"'l'<:a ld ,.ırmışl&r .. ~ .:-_:.. y " • u.&. N '""t c c ettikleri netııc.eye ,. ..,._... _.. ,,..,_... 

\tlJı: .kendi lcendilerini deıv ay• 

uaaar baunu türkçe olarak «Me rbaba askeu Cliye selamladığı k abraman Türle erleri yurüyü~ ha tinde 

Biz de Sayın Misafirlerimi 
''Hoş Geldi ·z,, Der·z 

' 

Bugünkü Ulus'ta F.alih 
Rıfkı Atayın Başyazısı 

Kim imle 
Evlenmeli ? 

Yazan: 

"Mesut Bir Tesadüf, Bu Defa, Ankaranın Mes'ul Şahsiyetleriyle, NiZA EODIN NAZiF 
ımf lngıfiz Salahiyet Sanıp1e mı Bır Araya Getirmektedir,. H ı b ız JI v me 

ğında bir dclıkanlı ya kısmet bck-
İngiliz Hariciye Nazın muhte· luk ki, ıon ıckU on ay içinde belki 1 nelini kazanan sayılı liderler ara· leyen bir sc:nç kızızız, yahut bcd· 

rem M. Eden Gene1kurmay Bat· de tarihin en çetin ve ıereAi İm· ıındadır. baht izdıvaçl rın acı hatırnl nnı 
kanı General Sir John Dili, dün tiban]arından birini vermiıtir. Hariciye Nazın Eden, bu har- ta!lıyıın bir bçkt.r veya yeni ve 
öğleüstü tayyare ile Adan aerod. Dost dü man, lngiliz mücad le be tekaddüm eden senelerde, aul. mes'ut bir i:ı:d iv çla eski b ir ha· 
romuna inmiılcrdir: Bu aabah ve hürriyet iradesine herkes hay- hu kurtarmaja ve harbi önleme• y 1 kırıklığını unutmak ıst('ycn 
Ankaraya gdmiı olacaklardır. ran kalmııtır. ge çalııan beynelmilel fl\haiyet· bir duluz. Yahut bir b ba, bir a 
Devlet merkezinin ve Cumhurre• Biri Harbiye ve Hariciye Ne- lerdcn biri idi. İngiltere devleti- n yız: ki evlenme çağına ula mıo 
isinin iki aziz ve mümtaz misafi- zarederinde bulunmak, diğeri nin Milletler Cemiyetinde mü- bir veya bir k ç kız: ve erkek ev
rini gönülden selamlarız. milli müdafaa kuvvetlerinin ha· meuili veya Hariciye N zırı ola· ltı.dın i ııkbo.lini duşünmekle mc:ıı. 

Her ikisi de büyiik bir impara- zırlık ve harp faaliyeti rini batlı· rak anlaJllla ve uzlatma politika· gulüz. Yahut bir buyük na, bir 
torluğun ha.ılıca aalihiyet ve ca idare edenlerden olmak itiba- 11nı muzaffer kılmak için elinden buyük b bayız, koynana veya 
mes'uliyet makamlanndan iki ini ri]e, muhterem misafirlerimiz, geleni yaph; kuvvet hegemonya• knyn ta olmu uzdur. Bu halden 
iJgal etmektedirler. O imparatOt'• imparatorluk milletlerinin min· (Demmı 15• il. 15 de) =•= ya memnunuz yahut değiliz. Fa-

.~------------------------------------- raza bir genç kızız ki görümcchk 

B. ÇÖRÇİL 
lngilterenin Uzak 
Şark ve Balkanlar 
Siyasetni Anlattı 

Londra, 2S (A.A.) - Rcuter: 
Gazeteler, Ba§Vckil B. Chur
dhill'ıin dün yabancı diplomatlar· 
la yaptığı görüşmeleri tebarüz et· 
tirmektedir. 

Times'in diplomatik muhabiri 
diyor ki: .. 

B. Ohurohill, Japonya ve Tur· 
kiye ıbiiyük elçileri ve Yunanistan 
elc;:si ile dün _yaptığı eörütmcler• 
de, ıson :zamanlarda gerginliğin 

(De\&ml Sa. 5, Ü. ' de) * 

Fransada 
Yeni Kabine 

Kuruldu 
Vio'hy, 25 (A.A.) - Havas 

bıldirlyor: 
Yeni Fransız J.iabincei, agıığı· 

daki tıırzda tC§ekkül etmi~ir: 
Nazırlar: 
Amiral D<lrlan: Başvekil mua· 

vini, Harkiye Nazırı, Dahiliye 
Nazırı, Bahriye Nazırı. 

General Huntzıger: Harbiye 
Nazırı. 

B. Bouthilier : Milli Ekonomi 
Nazırı, Maliye Nazırı. 

(De,ıunı ısa. G, ll 4 de) +•+ 

Almanlar 
mevkiı, y hut b ir yeni evli k dı· 
nız ki yengelik, eltilik mevk ii bize 

(Dcwamı: 5, u. ı d ) = 

Romanya Hududun- (Vatan] m Müsabakası 
dan Cenuba inmeye rafailat ve HediycJcrimizin Tarr 

Liıteai Be§İnci Sayfamızda 
Hazır Bulunuyormuş ~~==:;;;;;;;~~~~====::::=:;::;::~ 

cLondra kaynakları, Alman 
müte:ha ıalarının Butgaritıtan gel 
mekte olduğunu Ye Homanya hu. 
dudunda, cc:nuba İnmeğc hazır 
kıtaların bulunduğunu bıld.irrnek· 
tedir. 

C"Londra radyoau, Bulgar yol
~annın Almanlar tarafından la· 
mir edildiğini haber veriyor. Bu, 
bir endi11c uyandırmış olmahchr 
ki eaki parti liderleri, Kral ile gö· 

(De\'&llU Sa. 6, tl. 6 da) +*+ 

Yazan: 

Duçenin Nutku 
Etrafında 

B U SENE DOŞEN CEMRELE R ! Durıc harp zamanında &tık&tu ı:ok Cldltfnl M>ylliyor, hakhdır. Topun 
n.ua.u.a.m &C8l kon11tmı3a \e zafcrl~r bll"blrlnl kouJamıya ba~ladığı r.aman 
btiyük kumandana en yakıŞIM•ak ~) l'lilkCıttur. Fakat kfl\'kl ak ı olaydı. 
O \'akit Dute ) lrml scne Ö) lccnedcın çalışacaktı, Dünyanın ha\ uı buİan· 
Dllyac&k. aökıneı; bir davanın kuru gUrUltüslyle konu konıAu rahataıs 
olnuyacakh. Ça11'kan, uıkl \ "fl şirin 1tal3an mlllet.1 11Uk6n 1\'l~dc nonnal 
terakk111hM1 dC\'Mn edec.ıekU. İtalyan rocuklarr ka:ıa3 ağı taJhn~rlndea 
daha :faydalı ı,ıerte u~aldardı. Gllnlln birinde )arah konMayu arka
aından \Urmak \'azJ)ctlne düşnlfecekler, dılnyanın hünnet \fl tıems-&Wnt 
muhatu.a edecekJf'.rdl. N ctlcet'le Arnın utJuk dallarında, Afrika cöllcrlnde 
hlr alay ı;oluk çocuğa ı.lyan olm13acaktı 'e bugün dfinyanın bu kol'k1mf 
bene m i!de Dıaçe blıttin kudret 'e (lre8t1Jlnl muhafa7.,a eden ı:neeu& 
menıteketınde 1 tedi 1 etı.le bir flC!Y&'UnbC'r gibi konu~ktı. 

* "utkun h!Uun \ettn tarafı: Duç Alman kudret \C lnn'\etlni cöklfıre 
tıkarıyor. Dokn mJl)onluk leJ3oner ordu unun lfl ısını, bütün ümidin 
AlmanJann mUrlh-,eU'"' kaldığını ltJraf ctnı k Bl'..ıdır "' Duçe bu acıhfı 
•nJamıy8C'ak lıuıan değildir. l"akat ne rare ki, ahatlnln ~lanna «eienl 
birbirlerine anlatmalanna m nl olmak irin ltalyada dondunnKı dllkktn
larrnın kapatrldıj'ı bu«Unlr.rdc memleketi bir müddet dalı.a ayakta tutmak 
lı;ln bundan ~·yapılacak .,ey )oktur. Afrika, Ama\'UUuk \e AkdenJıı. 
muhartıbelerlnln bu gidişi~ gore işlerin Alınanlara kaldıfını Mi)lenıek 
Allaha kaldıfını 11ö)len1ekten elbette daha l31dlr. 

•utkun :dhlrcn ncş'e '~nnekle traber 'ine ayni d<"recede ha:ılıı oJar: 
tarah: Duç11 İtalyan a kerlf'rlnln ArnanıtJukta mubte m bir tanda 
hareket ettiklerini, c-fsanc,1 ıtan \C '4'"'J N&)"faJM'r ,ar.dıklarmı, kabra. 
manJrklanna bütün dünya), hayran bıraktıklarını 11 13 lü) or. 

Büyük rela bununla iftihar tıdl)onıa. ıddz ay C\'\el ra.ldığıoı Ula 
ettltl tamı. 'fl mabdderat aaattnden bekledll1 bu ldl&e Ufflrf mUba.mk 
ol9'm. Her yerde, nk'ıe nk'ft eın .. llnl luwuımak dalma elinde olacak ,e 
dllayaam hiç Wr nklp jn1llMI bu ç,e~ lWyaalaruı ~ Uau)a 
m..w..ur ..._.mtr"'.ak&ir. 
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Piyasa Haberleri: 

Anlatan: ,General Nuri 
Belediye Haberleri: 

Büyük caddeler 
Güzelleştiriliyor 

Dokumacılar Kooperatifi 
Tahkikatı Devam Ediyor Hububat Birliği 

Bugün Toplanıyor Hatıraları Toplayıp Hazırlı yan: 
Kooperatif idare Heyeti Reisi Bay lhrac:tçılara ı ,aoo,ooo Albay C. C. S. işkembeci, Kasap, 

Dükkanları Kaldırılacak Yahya Y ı I maz istifa Etti Liralık Pay Ayrıldı G cnera1 Nuri Killigilin ha- hatıralarının Afrika mücadelelerL 
tıralarını toplayıp yaz· ne ait olan birinci kısmını üç bü- Beyoğlu Kaymakamlığı ve Ce· 

mağı (Vatan) gazetesi ibenden yük fasıl halinde yazacağız. On· lediye §Ubeşi müdürlüğü, büyük Evvelce yazdığımız gibi El raber bu yüz.den Dokumacılar İhracat faaliyetini tanzim et· 
istediği zaman bunu mcmnuni· dan sonra da eğer kısmet ise, caddelerdeki işkembeci, kasap, Dokuma kooperatifi meselesi lk· koo~ratifi umumi heyeti topla· mek maksadile Hububat Birliği 
yctle kaıbul ettim. Bu hatıraların Türk tarihinin ehemmiyetli ve manav, ekmekçi, nalbant, demir- tısat Vekaleti müfettişlcrile Mın· nacak ve yeni idare heyeti intiha. tarafından yeni tedbirler nlın
jçine girmek ve heyecanlarını heyecanlı yapraklarını te~il ede· ci, dökmeci, maransoz, eskicı ve taka lktısat müdürlüğü tarafın- bı yapılacaktır. Bu müddet zar· maktadır. Dün Birlik toplantılan
yenib&Jtan yapmak baJla cidden cek olan General Nurinin Harbi emaali dükıkimların vaziyetleri ve dan tetkik edilmektedir. Haber fında kooperatif işlerine Halk na devam e'tmiş ve Birliğe dahil 
ze,Jc verdi. Bundan ba§ka Nuri Umumi sonlarındaki ve gerek sattıkları maddeler itibarile çir· aldığımıza göre tahkikat bugün• Sandığı bakacak, yeni idare he• tüccarlarla ihracatçıların ellerinde 
Paşanın hatıraları milli tarihimi- daha sonraki Kafkas muharebe kin manzara arzettiklerinden ba· lerde ikmal edilecek ve tahkikat yeti seçildikten so!}ra da Halk mevcut stoklarına göre her firma 
zin kıunen acıklı, kısmen Göğüs ve mücadelelerini ayrıca ve hatı· hi,şle badema bu gı'bi büyük cad· raporları lktısat Vekaletine gÖn· Sandığı mürakıp vazifeşini göre• için birer ihracat payı ayrılmıştır. 
kabartıcı aafhalarile doludur. Bun ralnrın ikinci bir kısmı olarak delerde böyle dükkanların açıl· derilecektir. cektir. Bu suretle Dokumacılar Bu suretle bir mily.on sekiz yüz 
!arı ortaya k.oymağı son yılların tedvin edeceğiz. masına müsaade edilmemesini ve Diğer taraftan haber aldığımı· kooperatifi yeni bir şekilde faali· bin liralık bir kontenjan tevziatı 
tarihine ufak bir hizmet sayıyo· Nuri Killigit, birinci Tralblus halen açık ~ulunanların da mu· za gÖre El Dokuma kooperatifi yetine devam edecektir. yapılmııtır. Jhracı düşünülmekte 
rum. harbine genç bir mülazim olarak kavcleleri bitince tecdit edilmesi. idare heyeti reisi Yahyn Yılmaz Yakında. kooperatif işlerinin olan maddeler arasında başlıca 

İoe girişince, üzerime pek çetin iştirak ve amcası erkanıharp kol· ne müsaade edilmemeai hususun· istifa etımi~ir. İstifanın neden ileri son karı~rk meselelerinin hakiki suaa.m, kctentohumu, pamuk çe· 
bir vazif.e aldığımı far.kettim. Ge· ıığası Halil B,eyin komutanlığı al· da İstanbul BelediyC8İne bir tez• geldiği henüz bilinmemekle be- safhası meydana çıkacaktır. kirdeği gibi yağ çıkarılan tohum· 
neralin i tirahat zamanı hiç yok. tındaki Homs bölgesinin sağ ce• kere yazmı§ ve bu tddif bir karar larla hububattan kuşyemi ve bir 
Sonra. hayatının muhtelif dev.ir· nahındaki Lebda sahil ıkısmını ver.ilJ"l.!ek üzere Belediye meclisi· B k d B M ı• fj) "k miktar nohut vardır. Nobutlardan 
!erinde çok nlaka sahalarına bağ. muhafaza eden mücahitlere ku· ne verilmi~ir. ey OZ a ir 0tör fi • a Romanyaya ver.ilen 300 tonluk 
lı bulunmuf ... Ressam, heykeltra§, manda etmişti. r· Ek lisans üzerine iki yüz tonu -gönde. 
zabit. kumaooan, İ§ adamı, mu· ltalya ile musaldıa yııpılarak Yeni ıp mek 50 p ra N ti. • d y k B , tt rilmiş ve geriye kalan yüz tonu 
cid, mühendis ve fabrikatör ola- Garptrablusunun Türk zabit ve Ucuz Satılacak e CeSJD e anara a l da piyasadan mubayaa edilmi§-
rak kendini gösterm~. Bütün bu askerlerinden tahliye edilmesi tir. Hububat Birliği bugün Tica· 
faaliyetler arasında Nuri Pa§~ının üzerine, Nuri Bey latard>ulıı dön- Belediye Reis muavini Lutfi Dün Beykoz ~ıklarında Men· hilde bulunan halk çok büyük bir ret Odasında bir toplantı daha 
şah iyetini ve faaliyetlerini teba· miycrek orada kaldığmdan, bu Aksoyun reisliği altında toplanan met kaptanın idaresindeki Yıl- korku geçirmiftir. Civarda bu- yapace.ktır. Birliğe dahil bütün 
rüz ettirmek cidden küç. Saydı· yeni ve ıerizad faaliyeti bilhassa encümen ekmek tipi üzerinde tel• maz motöründe yangın çıkmış, lunan ev ve yalılar da motörden tüccarlar bu toplantıya davet 
ğım ce.phderde yaptıklarını ken· heyecanla. doludur. k.iklerde bulunmUflur. motör infilik neticesinde batmı§· çıkan alcvler~en yanma t~hlike· edilmi§lerdir. Toplantıda Birliğin 
disine ancak pek güçlükle söyle- Yeni ekmek u.nu için değir· tır. aine maruz kalmışlardır. lstinye f~aUyeti ve mesaisi hakkında a• 
tebüdim. Sadeliği, tevazuu, fera· Malumdur ki Osmanlı ba§· menler faaliyetlerine devam et· Vaka şu §ekilde cereyan et· itfaiyesine haber rgönderilmi§, lakadarlara izahat verilecek ve 
gati her adı~a bir engel diye kumandanı Enver Paşa, mcktedirler. Yeni tip ekmek cu• miştir: vaka mııhalline yetişen itfaiye, yeni idare heyeti intih~bı yapıla-
k '- Umumi Hunte Surroe ve Fı'Ü•· B koz __ .._a.lın' --L. yakın bir ktı ' arşrma çı*'tı. -.- .,, " martetSi günü piyuaya çıkanla· ey ~ e ~ motör tamamen yandıktan şonra ca r. 

Bereket ki savruk olmadığı tindeki Osmanlı ordusunu tanzim ı_._ B ğd d f' l me~afede bulunan motörde yan· l Son güne kadar Hububat Bir· 
ve takviye ederek bununla Sina caıuır. u a.y ve çav ar ı.yat arı k k k - yangının civar ev ere sirayetine 

.için, hayat ve ef'aline ait hemen üzerinde yapılan tetkiklere go"re gın çı tı tan eonra aptan moto· !iği tarafından yapılmış olan tev· 
b .L ik 1 h r.iilünden Su'"vey .. kanalına ve Mı· .. k rt k . . hil d ~ru meydan vermeden hadiseyi bas· l ütün natıra ve ves a arı mu a· ,..- ,.. ekmek 50 pa!'a ucuzlayabilecek· ıu u arma ıçın sa c og ziata dair ayrıca görüşmeler o -
faza etm~tir. Ondan ibaşka hay· sıra taarruza karar vermişti. Bu· . ilerlemeğe başlamııı. bu sırada sa- tınnıştır. duğu gibi tüccarlardan hiç birinin 
rete değer derecede bir hafızn nun için kardC§i Nuriyi Trabluaa tır. paysız bırakılmaması için yeni 

l ld "" d " d k _.a_ tt d M Ollriidar Ço'·p lıkeleeı' 11.A' J H b 1 • kuvvetine ma ik o ugun an, gon erere o ç.ınC en e ısıra B:!..m~.::m ... or .. ırı aarı a erıerı : idare heyetinin eski kararı tekrar 
keyfi isterse, size 30 yıl evveline bir taarruz hazırlamak istemişti. ..,. ........... ,. yenilemesi istenecektir. 
ait vakalım, ve bele 30 yıl evvel Bunun üzerine Nuri Bey iküçük bir Ütrk.üdnr Ç.Öp iskelesinin bü- O 1 d d AJ IJdlk 
gördüğü ve gezdiği c.oğrafi saha- balıkçı vapurile Bin.gazi .mu tasar• yiiltülmesine ve esaslı bir tekilde Mek.teplerlD ders saa 81' D 9 811 ' 4 Muhtekir Daha Adliyeye 
lan bir 90k dakik tefer~uatlarile rıflığmın anhillerine çıkıyor, Sü- tamirine karar verilmiştir. Bunun Verildi 
beraber en doğru bir surette ve nusi ba~"eyhj ile temas ve müna· için lstanbul Belediyesi üç bin li· 1 Fiyat Mürakabe bürosu me· 
her türlü mübal&ga, ifrat ve tef· sebet tesis ~İyor. bu yerlerde, ralık ıbir tahsiaat ayır.mıştır. İn· Çift Tedrisat Yapan lk Okullarda murları dün de piyasada dolaşa-
ritten beri olarak anlatabilir. teşkilat yapıyor, küçücük bir or- ı:nata en yakın bir zam~nda ba~· rak faaliyetlerine devam etmi~-

Nuri Pa§Bnın seciyesine gelin· du vücude getiriyor ve ondan !anacaktır. D 1 8 30 d B ı k lerdir. 
ce, hem ıahsan cesurdur hem de sonra Mısıra iki koldan taarruz lstan'bul. SiliVTi Yolu erS ere 1 a aş anaca Dün: Asmaaltı, ca.mbaihane 
medeni cesaret sahibidir. Bunun· ediyor. Aiaçlandınlıyor caddesinde ba-kkal Stefo Kaçanos 
la berabc""r, lüzumsuz yere, asla a. Nuri Bey ve Sünusi kuvvetleri Maarı'f Vektıleti, lstımbul Maa- te toplanarak a""'ıca bir büyu'"k 

T -L ., s·ı· d ,, . sabun ihtiki.ı.l yııptığından, Mah-
taklık yapmaz; çünkü esas .itiba- Mısır topraklarını bırakarak hu· o.,....apr ı e 1 rvri arasın a a- rif müdiriyetine bir emir gönde· se~i yapılacaktır. 
rile gösterişten nefret eder. Hid- dudun gerisine çekildtkten aonra çılan yolun iki tarafının da ağaç· rerek, bir marttan itibaren çifte Üsküdar 19 uncu, Fındıklı mutpaşa yoku§u J 41 numarada 
det, telıevvür ve muvazenesizlik ltalyanlarla mücadeleye devam landmlma.sına kıarar verilmiştir. tedrisat :yapan ilkmekteplerin 13 üncü :mekteplerde devam et· manifaturacı İsak ve ocriki mani· 
onun sev:m~diği ve asla göster· ed:Yorlar. Çünkü 0 zaten Trablu. Bunun için 6000 fidan alınacak ders eaatlerinde tııdilat yaptJiını mekte olan basit vasıtalarla de· fatura ihtikarı yaptıklarından, 
mediği şeylerdir. Av ve atıcılık sa ayak ba:strktan aonrıı 'Byni' zu.- Ye derhal sağlı eollu olarak dikil· b:~irmiftir. Tadilata (;Öre, gün· neme kurslarında yapılan işler de Kapalıçarfl 174 :nu.rnarada :maka.. 
baş zevklerinden biridir. Sigara manda 1ta)yanlarla da mücadele- melerine ba~lanacaktır. lerin kı58hğından dolayı kış sö· bir sergi halinde teşhir edileeek· ra.cı Enver Kaya, 43 kuruşluk 
ve rakı hir kullanmadıg~ı -yler· t · d ·· de u"ç saat tir. B· undan ba•ka, İstanbul birin· 

" ,...., ye L,.zırJa .. mı•tı. İtalya harbe ı·~- .. -..------------... ... mes n esnasın a gun " ak 65 k ttıx. d dir. Erken kalkmak gü9lük iti· '"" •• " ~ • · ' olmak üzere haftada yinnı üç ci ve Fındıklı 13 üncü ilk okulda m arayı uru§& sa tiın an, 
yatlandır. tirak ettikten sonra. mücadele s 1 'J saat ders yapılması kabul edil· birer yazı eergi&i açılması dü§Ü• Vasık Kaynak kaşer peynirini 95 

Bütün bunlarla beraber Gene· büsbütün alevlenerek umumileş· oruyor ar 1 miş olan bu mekteplerde bun· nülmektedir. kurufll sattığından, yakalanarak 
ral Nuri çok metin ve hatta ba· mlşti. Bunun neticesinde de İta!· dan sonra haftada yirmi altı saat Maarif Vekaleti tarafından Adliyeye teslim edilmişlerdir. 
zan inadcıdır da. Metanetin el) yanlar tekrar sahile aürühnüşler- Bir okal'lK'umuz tclclonla. 60- ders okutulacaktır. Birinci grupta l 9 31 de yapılan seyyar ser~i bu Derilerimiz Hakkında 
mü§kül anlarda onun imdadına di ve bir çok yerlerde mücahit· rayor ve diyor ki: U9 gün evnı sa!bahleyin temizlik yoklamasına sene d~ yapıldığı takdirde Jstan· Yeni Kararlar 
nasıl yetiştiğini anlatmak için şu Samatyad& bir mektep bademesl 8, 30 da, birinci derse de 6,40 ta bul iHun_ektep talebelerinin yap· 
Vaka"'ı anlatacagı· m.· lerin taarrl;!_Z ve baskınlarına. ug" • kömllrden zehirlenerek "'-'""· d 2 AS b. ki . I d b' k Ank Şehrimizde bul~an lktısat " vun..,.. b"Rlanac k, te risat 1 •"' te ı· tı an ış er e!} ır ısmı ara· 

rayarak büyük rnilt'larlarda insan ıtır. Bu zavallı adrunın cesedi, ..,.. ya gönderilecektir. Vekaleti Standardizasyon müdü-

General Nuri Büyük Har· ıemttn ,.. __ :rka"'·n ---•ı havlu- tccektir. ikinci grup için temizlik rü Faruk Sonter tetkiklerine de-ve rnalzem~ zayi etmişlerdi; pek .. .,..., "' .._,ıu 
bin sonlarına doğru A- &unda nçıkta ve herket.ln gözU yoklamuına aaat 13 le, birinci Adi• V k•ı· vam etmektedir. 

_..,_ ·'- • L G çok ta ceir vermi§lerdi. Elhasıl bu ıye e 1 ı 
zer.oaycanın mc~&ezı oum ence- önUnde yıkanıyor. Oaml etrafın· derse de saat 1 3, 1 O da ba~lana· Haber aldığımıza göre yakın· 
de kumandan iken, bir gÜn Azer_ suretle bir ikinci Trablus ıharbi k A k G• • 

- ..ı dak! evlerde kadın, çoluk 90Cuk cak, tedrisat 17. 15 te bitece tir. n araya ıttı da, üzerlerlnde bir buçuk veya 
ba,ycan nazırlarım;ıan bir kaçı, başlamış ve bitmiııtir. bu aeı manzıırayı &'Örmemek "'in k 11 d 1 " d k l b 1 
yüzleri sararmış ve telaşlı bir hal- •ı. Çift tedrisat yapan o u ar el Bir müddettenberi lstanbulda iki santim uzun ugun a ·ı u u• 
de odasına geldiler. Kendi aleyh. Hatıralar hi~ beklenmedik pencerclerlnln Jıerdf'lertnl kapah· normal tedrisat yapan aınıflann nan derilerin ihracı menedilecek-

h 1 hı::d· I l d yorlar. \'akUle her camJln kapa- bulunan Adliye Vdciü Fethi Ok- t. A · a da k-. ı· kılı atan 
lerinde halkın ayaklandığını söy· eyecan ı 11 ıse er e 0 • ders ve teneffüs saatleri. çift ted- ır. ynı zam n -'S • 

lediler. Nuri Pa ..... karargah edin- ludur. Mesela mülazim Nacinin lı bir yeri vardL Far~ellm ki, yar dün akşamki trenle Ankaraya dardizasyonu için de tetkiklere 
""'° hu eamldc böyle bir kapalı yer risatın ikinci dersi başlarken nor· dönmüştür. Adliye Vekaleti He- d dT 

diği binanın hemen dış kapısına Girit açıklarında denize attığı bir bulunmMın. Herhalde bir öJUyU mal sınıfların birinci dersi başla· yeti Tefti~i)·e reisi Sezai ve Ka- ovam e ı ıyor. 
indi ve meydana inen merdive· teneke kutu içindeki vesikaların herkeeln gözü önünde yıl<arno.- lemi Mahsus müdürü Şakir de Madeni Eıya Birliğinin 
nin başında durdu, Meydanı bin-ı Trablus sahillerinde Nuri Pa§anın mak için bir !:'Ok çareler ,·ardır. yacaktır. Bu mekteplerdeki nor· An1taraya gitmişlerdir. Toplantısı 
!erce adam dolduruyordu. Kesif 1• . b l-'- b' h' Bu -u.ı hareketler hem man-'1 mal sınıflarda birinci ders 9, 30 D '"-I d • t:'-. lth 1• l 
halk kalabalığı bağırıyor, çağın- ~-ıned~eçmesı aş waşına ır ı· .... "'' da bavlayacak, tedrisat 15, 1 O da Beyazıt Meydanı _ Koaka ün 1" a enı ~J'a a atçı ar 

d Ş k 1 1 d k 
gaye ır. ht-m de ahlftld 8CClyeye uygun bı'tecektı' r. Birliği senelik toplantısını yap• 

yor u. u no ta an aşı Jyor u ı N . P cJ ... AkcJ . • b olmasa gerek. BlllıaS5a etrafntda Yohmun Açılmasına 
Vekilleri istemiyorlar.... l k u~ aşİ, .1?gu d enızı 8 

• ~oluk çocuk bulunan kalabalık Ortamektepferl~ liselerin derı Devam Ediliyor mıştır. 
General Nuri merdivenin Üs· ~. ~. den ngl ~ ld~m~~ınükın bir yerde açıkta (cenaze) bulun· saatlerinde henüz bir değifiklik Bu toplantıda Ticaret Vekale· 

tünden halka bir lahza baktı ve gb?zuyn en ııaeıı , urtu. u . uç.· yoktur. Beyaxıt meydanı ile Koska tinin Birliğe açmı§ olduğu ak re· 
d "k k ı d ır unan vapurile Bıngazı s;Jnl- durarak kefenlendlrmenln hu ço- yollannın açılmasına devam edil. ditiflerle getirtilecek mallar hak-

onB a~ ~ot?ra yu se s~ e soHr ~k: !erine nasıl geleıbildn Bu vapuru cu'klarm üı.erlııde ne kadar kor· İlkokullarda Resim Serıileri mektedir. Burada yine eckiz bi- kında görüsülmüş ve yeni tcşeb· 
c enı ıs ıyor musunuz r > a. d b ld " Bul d kun9 tesirler bırakabllec•.ıw ta- • 
kütlesi, bu sual üzerine tek bir a· nerl e en ~ u" uncayn ka ar -· Ders senesi sonunda ilkmek· nanın istimlak muamelesi ikmal büsler yapılmasına karar veril· 

kt " S l ld " S&\'VUr edlleblllr. BlrB:ı. dikkatli d · · b · ne er çe ır onra ne er o ur teplerde, talebelerin yaptıkları itı- edilmi~ir. Belediye Reidiği is· miştir. 
am ıır:. gı ı: 1 diye Bütün lbu hadiselerin heyecanlı n biraz WdbJrlJ olaJon.. leri ihtiva etmek üzere birer ıergi timlak edilen binaların derhal Toplantıya yeni idare heyeti 

verdi. 5 ryoruz... cevap haktıralarını yarın bu sütunlarda '11111 .. tlııııı __________ _. ..... , açılacaktır. Bu sergilerde beieni· yıktırılması için alakadarlara kati intihabından sonra nihayet veril-
Bunun üzerine, Nuri P~ı:ı ba· 0 umağa ha§layacaksınız. len işler Beyoğlu 15 inci mektep· emirler verrniftir. miştir. 

ğırdı: !'!'!!!'!~:7':;;;:::7::::~~~~~:::::~~~::;::;;::;::;:;::;::;::;:;:;::::;::;:::::::;::;;:::;;::;:;:;:;;:;:;::::;:;::::~~==:::~~:!'.::::~::~~~':::::":;;:::'9 _ Ben de onları istiyorum. Th'nl öptUkten sonra tekrar pen~ereden meslnl hiç J&teınlyordınn. Çünkü sonra ahç1-

Artık söyliyecek tek bir söz lmkmap başladı. Ben akfil aksi de\'iil.m et- o z o N T o ya &öylerler, o do. yemekleri beğenmeyip aç 
bulamayan halk için dağılmaktan tim: lmldıfınu zanneder. Nihayet Mlsls Dnn\'en; 
başka bir çare ve yapılacak bir itı - Benimle 8''lcndikteo 5oo.-a pişman ol· haber alır, h:Lc:ıma bir sürü lş açılır. 
kalmamıştı. dun. Ben ıukılp.n, aceoll bir lazmt. Iı"ena g1- Mademki Makstm artık dörunüştU, her· 

General Nurinin hatırala
rının ilk kısmının mev· 

zuunu 30 sene evvel i tirak ettiği 
Guptrablusu ve umumiyetle Af· 
rika mücadeleleri teşkil ede~. Bu 
itibarla bu hatıralar ÜÇc ayTıhr: 

a) 1911 • 12 Türk - ltalyan 
Trablus muharebelerlne i§tirak 
için oraya gidiş ve orada müca· 

dele. 
b) Geçen Büyük Harpte, Nuri 

Pa§anın Traiblusa ikinci defa gi· 

difi ile müstakil Bingazi hudutla
rından Mı ıra yani oradaki lngi)jz 
i~al kuvvetlerine kar~ı yaptığı 

muvaffakiyetli sefere ait hatıra

lar. 
c) Mıtıır seferinin bitmesinden 

ve İtalyanın Büyük Har.be girme· 
sinden sonra ba!lıyan ikinci Trab; 
lus harıbinde Afrika Grupları ku· 
mandanlığını üzerine alması ve 
bu vazifeye ait hatıraları. 

Bu ac:bcplc biz de, ~ri fa~ 

ylnlyorum. Seni mmmun edem(.vorum. ------------------- şey yolwıda idi. 1şt.lha ne bisküvileri yedim. 
- Saçmalama. yavrum. BWylH'Suo ki ı;e- Y-: ıw- .. Mu ill _ 36 _ ç..n...ı R-A. E. Yalw Neşem gelmlştl, .Jasperl ~ğrrarak bir yUrU· 

nl beğenerek ııldnu. >11,' yapmak üzere yola '1klım. 
- Bu milnakaşa da nereden çıktı! ltte o :lfesut yaylaya kadar gittik. SUnbbDerln 

laeykell ben kınnam" olfıaşdmı. Bütlin bu - Ne dW;olinüyorsun'! Dedim. her dakika bir fnıı. haberden korkarak >·•· kokll!iu yine ayni bayıltıcı şekUdo etrafı kap-
sözlcr:I söylemJyooektın. Nereden de düşüriip Kalbbn şlddetk!, lıeyec&Dla ç•rptığr hal· şıyordum. ıamıth. GÜ'"'erdnler etraıa yuva )-apmışlnr-
krrdmı. de seBlm kin '-e soğuktu. ~aksim bir &l· Babı;ıedo oturuyorken uzaktan Jtobert"Jn dJ, Btr dil:ılye set;lert duyuluyordu. Yaııum'lıı 

- Bıktım bu menhus beyketden... gara yaktr. Bu nbabtan bert yirmi be!lncl bana doğru geldlllııl görünce heyecanla Jdmseyt tsteınlyonlwn. tnaan yalıuzken ııa-
- Çok ırnu kı)nletll Jdl 'l 1dL bekledinı. adetl de, kedf'rl de daha 1~1 tadıyor. GU:ıeı 
- Ne bileyim, her halde öyleydi. Bütün - Hiç muayyen bir şey değil- Şu haberi verdi: manzaraları daha iyi görüyor, hel'l}Cyl daha 

bu atodakl ya eski ve kıymetlidir. - O kadar dalım bir halin '-ar ki... - Klüpten telefon ettiler. Mtstu de \'in- derin hissediyor. Yanımda biç kimseli, hat-
- Hele bu kUçilk salon çok ze,.·kJe dö· - E,·et.. unu düşUnüyordwn: Acııba bu· ter on dakika en·eı gcbnll}, tft ~k imi blle lı;teJnJyorwn. Yere yatmış, 

şeımılş, IJ(') vaklttenbcrl böyled1r! günkü futbol ~ında han&'l taraf kaULna· - Teşekkür ederim, Robert. Çabuk geldi, etrafımdaki sUnbüllerl kokluyor, gök yU:ıUne 
- Evlendiğimiz zamandan beri... cak ~ Buna pek merak ediyorum. tll"ğ'IJ mit bakarak gih·erc-ln setderlnl dlnUyordum. 
- Bu heykel eskiden mı orada idlf Kayrt.;u; bir tavurla ıılgara.sınm l..iUlinU - Evet efeııdbn, her halde otomobUl çok 1•anmıt'Ja Makslml bile l&temeylşlmln se-
- Hayır, bu bfr düğün hediyesi olarak silkti, kOltuğwıa. oturdu ve gazettt1lnl oku· filiratJe kWlaımırt olacak. bebl şu idi: O ~a.nmıda tken hep onunla m~ 

geldi. Robeka oskl eşyaları pek le\.'el'dl. mağa başladı. Ben, yanmı& yaklaşan Jas· - BenlrnJe konu~ lstomemı, mi'! gu1 oluyor, onun ytiztlne bakıyor ve başka 
YUzUne bak tun bu ismi soğuk kanlılıkla per Uo oynuyordwn. Teleloıı eden kendisi de~ll ml)·dl? hiç bir şey görmüyorum. Ualbuld uz.aktaki 

t;5)lcmlştl, h yecan& kapdmamıştı. Dll'1inll· XII - Hayır telefonda. klübiln kapmıslle ko· denlz, güu-1 kokulu ç!i'ekler, yeşil a~lar 

}ordu, Mutlaka Relıekayı dil.c:Unüyonlu. l>e· HazJran sonlıırmıı doğnı idi. Mal• inı res- nuşhmı. Mister de Vlnter'ln ı-eldlğlnl haber pek ı tıf bir manzara. teŞkll ediyor. Mak-
mek ki düğünlerinde geJoo bir hediyeyi kır· mi blr davet ~ln Londrayıı glttt. Seyah:ıt ,erdi. Ba.şka bir Şf!Y liÖllemool. sim bcnbn bayatta h r şeyim, fakat maada· 
mu;tım. iki ~n devam edecekti. Fakat ben sanki o - Peki. Robert, tefekkür edt'rlm. tliml daha iyi duymak için bazıın h:ırici u-

nu heykele dair ldm bilir ne güzel batı· bir daha. dönmlyecekmlş gibi llzilntUIU \C irim ferahJaanştı. Arbk üzlilmtlyordum, lemle de meşgul olmak ı mn ... 
ralan \'ardı! ~imdi herhalde dültlnlerlnl ha- sinirli idim. birdenbire karnmun actJdıfnu farketum. Yattığım yerden kalldnn Ja.sperl tekrar 
tırlıyordu. Bir tnraftan tunaklanmı kemi- Her an bir kazaya utram.ış ,·eya öbnllş Makslm gldeU adam akıllı yemek yemenılş· rağırarak ytlrüyUşilıne devam ettJm. Ellm
rlyor, bir taraftan da yan göz.le . lak.&lmln diye haber ala<'.atmn sanarak ~ırpımyor· ttm kJ .. Usulca 3·emek odallına aidlp bir el- 00 obtuyarok adnulınnn beni deniz kenarına. 
düşünceli halino balnyonlum. U.c.uu cla.klka· dum... ma Ue birkaç b irini ak'lım. Tekl'&I' 1*hçe- gi&ürdü. Köpek şine atışmış olduğu gibi ka-
lıır geçti, ~et: Yemek ylyeml3oıdum. KuJafmı telefonda. ye dönerde onları yedim. U!flklano beai gör· ( Arkası Var ) 
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Yüksek 
Görünmek 

.. :.ti• 
B • ted •• " e """" ır gaze e gozün' • dilS!'. 

Amerikalı bir doktorun 1~.~çe!İ 
na göre, kadınlar yüksek o uP>· 
iskarpin giymekte devıun e ,ott 
leri takdirde, bir kaç nesiJ_uı' 
ra kadın ayaklan, at afQ· 
benziyecckmiı. d'1 

Bu iddia ne dereceye ka tıt'· 
doğru? ... Burası meçhul. f•ısııı' 
eğer doğru ise, bayan!-~~ 
gelecek nesilleri bu tchlik ~ 
kurta"!!ak için, derhal. ~ 
sek ökçeli ayakkabıları gıyw·· 
tcrketainler. 6 

• Yoksa, «yüksek gÖ~efl' 
sevdasından gelecek n er 
hatırı için bile olsa vazgeÇfl' 
ler mi? ... 

Kürsüsüz Prof~ , 
Prof esörl~e terfi ~~ ı,J! 

çcntleT, kendılerine kür&U ""..11' 
namadığı için, gene d~ 
yapacaklannıı; daha d0.:-ı.tf 
müstakil ders vcremiyccP" 
m~. ~ 

Bu havadisin hayret ed '51.. 
bir noktası yok. Öyle ~.ı i# 
dalyasız nazır olur da, kiifi 
profesör olmaz mı?-· 

K~ , 
Duydunuz; mu bilmem 11 

bakkal peynir ihtikara .r-~(1 
muş. Fakat beyaz peynıt 
n değil, kaıar ihtikan·:· ~ 

Hayret vallahi! Hanı, ;! 
bu bakkala, «k8J8rlannUJ 
tekin diyeceği geliyor! •• 

YanmakT~ 
bi/ Hitler, son nutkunun 

rinde diyor ki: / 

«·- Baıkalan şimdi fut'~' 
ya bunu y pıyonu: dedikl 
man, ben onlar; diyorO"'tı 
Bütün bunlan ben yapf1llt ,,1 
lunuyorum. Yalnız bana ..., 
okumaııınlar. Ben silahlalV""~ 
lerinde bir mütehassısıJ11ı ' 
de büyük bir mütehauıs~ 
insandan ne yapılabilecd 
ne yapılmıyncağını bilirill1' /. 

Alman milletini müeJl~jl 
attım. Avrupayı da müeJI (1 
at bilirim ve bunu y ptYo ~ 

Hitler'in bu aözlerinde b~ 
çak gönüllülük! seziliyOT'"' JI. 
kü, yalnız Avrupayı mU'! ~ 
ye athğını aöylemesi ~~YJ:k 
ye attığını söylemesi ~.~ 
dünyayı nteıe atmakta ıdı 
emeline de kaVU§m\lftu~._1' 

Şebabettin uzu~ 

Zabıta Haberleri: 

Bir Kadın Sevdi~ 
Genci Bıçaklıı6 
Uıngada Cami sokağınd;f 

numarıılı evde otunn ~ 
Şengül isminde bir kadın kı ' 
lık yüzünden Davutpaşadıı,. 11 

boyu sokağında oturnn ~# 
ripkuş isminde birini ~ 
mJhtelif yorlcrindcn yar•r'~ 
tır. Ali hastaneye kaldır~ls ,i 
davi altına ıılınmı§, Nacı1e 
!anarak tahkikata ba§lanı11ı~ 

Kız Kardeıini Bıça"1' 
Beyoğlunda K~caağa ıı~ 

da oturan Kazımla kız iı1' 
arasında başlayan ı:ev or 
dün akşam .bir kav.ga ıle el 
ı . KA k J>•f enmış ve azım ız rsıı 

bıçakla göğsünden yarala 6İ 
KasımpB§a Deresine p 

Çocuk öldü 1 

ve" 
Kasımpaşada oturan t'' 

yedi yaşındaki oğlu (hel ~ 
d • . d"" _,_ bD 

paşa eresıne u§er~ . l' b 
arazı gösterdiği için ~!~ 1 ~ 
nesine kaldmlmı§tı. Don ~' 
tür. Tabibi Adli Eı:ıv~r yef 
cesedi muayene ctını§tır. Jt' 
ği rapora göre tahkikata 
edilecektir. iıtJ' * Abdullah Şirin isııı oil' 
sabıkalı Unkapanıru:la er1,ıı1 ta~en .suç üstünde yıık~ 

· l ' d'l ·.ur• Adlıyeyc tes tın e ı rn~ 

TAK vial 
26 ŞUBAT 90 
ÇAR ~IBJ\ .1 

Al:': 2 - GUN: ti7 • g.,.stııl' 
RUMi: lSllG - ŞUBl\'J': : ~ 
HlORI: 1860 - Mutıa~l 

\1 AKl1' ZEV ALI /. 
j 

7,41 1 
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Danoncio'ya Kap~ ı ektuplar 1 i ema Düşmanı 
Biriyle Konuştum 

iddiasına Göre Sinema, 

- ikinci Mektup -
Çerçevesini Çafmış, Gününü Gününe Katmış, 

• San' atin Her Zaferini T afmış Güzel Memleketin 

Avrupanın 

Beslenmesi 
A merik•Y• m nuı eden 

meselelerden biri de, 

A VTUpanın llÇ kalmaıının önüne l nsanın Hayalini Yıkarmış, H arbin bu akıbetlerinden 
hiç kim c mes'ul d" 11· 

D K. l t lrmzŞ dlr. Yalnız sen me 'ul Un! im Q a ln l lS lT QŞ zr Ne Gate ile Şlll r mc 'ul· 
4l!!:i dUr, ne A n nldo llc Gayda. 

Diyor kı· .· "Elı·mde Kuvvet Olsa AJ;,crk \'C ancak n mc~'ul· 

Sana Ne Kötülük Etti? 
Yazan: Aka G 

- ikinci mektup - Bu yazının 
ve t rcUmesl hak· kı bllh ss 

keseden dağıtmadı. 
Eh •. Adem oğludur bu. Fir

m ı gibi ihtirası da büyük
tUr. Hele biraz saf, biraz dün· 
yayı bilmcmış, biraz inanmış 
olursn ... 

çın k ve bilhaasa, iıgal altın· 
dat.i milletleri açlıktan lmrtar
mnktır. Mr. Willkie lnciltcrcye 
yardımın csaılannı, Mr. Hop· 
kins fngiltere ile geniı bir iJ bil'· 
liğinin planını çizerken, eski 
Cumhurrcisi Mr. Hoover de 
Avrupanın beslenmesi için tek
liA de bulumzyor, Amerikayı, 
fngilt rey h rp malzemesile 
beraber, İJ ııl ltınd ki memle
ketlerin ahalisine de yiyecek 
göndcrmcÇe tcıvik ediyordu. 

Halince hallenen, ulh~u dl- Bazı be~ on satır, bazı 

B S 1 Ka P afı rf m ·c beJlenen, lranellğl söy- Bunu sen yaptın! Mes'ulü da.ha. gtlzel ne irler sUz b!llr· bazı be§ on söz, bazı Üfün inema arı '' len cn bir memleketin vnrdı. sensin Dnnonçlyo! Evınc dil§· din. Zihinlere daha faydalı fi. bir iki mısra bır memlck ti 

1 
Öy le bir Y 1 dty rdı ki Rönc- kUn, işind pi kin babalar kan kirler, hlılcrc daha r ali t c· yerinden oynatır. Bazısı da 

,- t pyjJW sanstan önce de sonra d gU- nğhyor. EMAtlanna bağlı, yU- serl r dfzebtUrdin. Fnknt böy- bir memleketi ıstırap ve hayal 

- Yazan : Kiti - z 1 san'at dUnyarı ba ınn u. reki ri dnğh analar saç yolu- le yapmadın. sukutu potasında kaynatır. 

T adUtlor insanı baıan ille 
bckIC'llledlğl h4d1s vo f • 

•ltalarıa k rşılaftırıyor. Oeçen r:Un 
bir da5ta mfsatlrllfc gf tml§tlın. 
oracsa beni diğer bir mflatırıo ta• 
lılfttrdılar. Datmıı. crnftlneeJcrc dal• 
tnı rtbl ı-tsrUnen bir adamdı. Kcn· 
dtıını tannnaklıı. beraber şb1ıretlnl 
:ltba. ovv iden haber almıştım: Mc· 
hr rıtnoınaya Juır•ı nc!rtt duyu• 
Yorınu, ... 

- er , ayağına dU rdl. El kl ki d K lkt T Sen de oynatayım derken kny-fU fıkrayı anlatayımı II k h lı mavi göklcrındc yor. ma yana ı, rnz U· ıı ın; anrmın Mu ya nattın. 
Bir gUn bir çobana., eıormuflar; ki ~n ııvllk ay Dalmaçya u: dııkh. UzUm gözlil genç kızla· vadettiği inciıi, zeytini örnek Va.vnerl Şlllcri bile kandır-

Mr. Hoovcr'in pl·nın fngıl· 
t re itiraz göst riyor ve bu İlı· 
r zmd da haklıdır. Zira, e .. ki 
Amerikan Cumhurrcisi neluıdnr 
İyi bir hi&I harek t ediyorsa bu 
in nni arıuıu o derece büyuk 
bir mini il k 11ıln maktadır 
ki bu da, Avrup y gönderile
cek yiyee k m ddelcrini Alman. 
yanın eline geçirmesi 'e bunl 
rı. iıgal etti i memleketlerin ı 
d madd 1 rinde olduğu gıbı 
kendi ask rlerinc 'erip ahalıyı 
Yİn ç bırakm ı;ıdır. Pratik bır 
zihniy ti dü,fiiniılünce, b u in
aani gay nin tahakkukuna im
kan olmadığını ve bundan vn• 
lJ çın nin dah dogru olaeağtnı 
kabul etm k m cburiycti var· 
dır. 

p A"•ah ne -r · rın ""ÖZ beb klcrl yakla•mnz edinmekle kalmadın dıı m m. o·· - a ... "' ,,~ fuklnnndan sıynldığı vakit ., ~ dm. Verdlye Dnnteyc bılc 
0 da cevap vcrmlf: . . d ~ştirirdi. anılrdı ki ufuklara takılmı . Bu h srel lcketlnc lımir incJrinl, Silifke inandırdın. 
-

LOrl" 60.otan özU yer, rcngını c6' ' nte"'leri kimin tarafından '-'a· zeytinini fıçı fı" t t 

, kendlsile ılnema hakkında bir 
' lllU! kat yapmak dorh 1 aklım& ı:el 

dl, Yanına sokuldum. Evvel da 
tepeden bahsettik. KendfSino dam· 
dan dlı,er gibi sor:mydrın, belki 
hıc konu~mazdı L4fı evirip çcvl· 
t P sinemaya getirmek için gedik 
ııradmı. EwelA gUntln dodikodtunl 
Olan Necip Fazıl Kıs~Urek ile 
Orhan Seyfi arasındaki münakaşa· 
elan konuvtuJ<, bundan sonra sn· 
2ct<ılero daır mUtalealar yürüttük. 
~ıhayct harp hakkında kontıf· 
llllığa. ba~layınca bir tırut dllştl· 
rcrok dedim ki: 

" 
6 

toz mavi tüllere bUrilnmUş, 1'o' J ,.ı, on on pc • Çerçevesini çatmış, gUnUnü 
emek o çoban s-ıızııe çıırmc· tombul yanaklı bir Ti rol dil· kılmış? Bu çannıhn kimin tn· ke çektin. Bu dn y tm dl, gUnUnc katmış, san'atın her D dit! ıı:ın pndlphın ne yedi· berı insanlığa, güzelliğe ve ru- rafındnn çakılmı ? bcılk sUbek bebe! rlni HabefJ znfeıiııl tatımı§ güzel mcmlc-

ını ancak kendi ııayat tarzına ha gülUmsilyor .. Senin tarafından. behey da. illcrınde ar lan avına teşvik' ketin snnn ne kötUlUk etti be 
~re dno-rınebıım~tır. sınemn ol· Kendi ateşi ve kendi tava- lak kalpli, et kafalı Dnnoncl· ettin Screndibin ccvızindcn adam? Ne kötUlUk ettı· ki ha-
6"' ;ıw u • u c2e n;rn ·ı k yo, 6enin tarafından! p stal r. Libyanın hurm 'ın. 
masa._..,, ve ı;-öztlmilz 11 un n t sındakl kendi Y«>ti• ı c avru- yaJlerlnln zehirli oklarlle rröz· 

" bl tı ya rd Fiyomeden Tirola e kiz, Ke· dan likörl r undun. Nefıs Ki· o 
bUtUn haşmetııe yabaıcı r • lur giderdi. Ne yası va ı ne labriyn dokuz demedin as: t b 1 d , terine gönUll rine mil çektin? 
Canıandınnasaydı hırslıınmız bu derdi. Herkes yoldaşım, ma- 11 yan ı ara ma a ıRmı§ cJı. Mes'ulü sensin Danon"iyo! 

1 a"tı h t b tm. Co tun taşdın. Çizmenin knnlılnn Arnavut bozasına a· • kadar tahrik edflmlş 0 mıyac " ·. karnadan a ım, ra a ça aşım DUnya ""irlerlnc, ediplerine, 
_ .. r elbet koncunu n5tın. Rahat, kana· h§Urmağa k lkıştın . DUn'-' • ,..... sız de duyuyonrunu.ı.uu · · derdi: J natıka pcrda.ılanna seni gös-tıstıerıne ld " H · 11 atkD.r bir memleketin her tn- nın ne kadar iyi veri rl varan BI k gençler sinema ar Ne o u ! angı sam Y C· J tcrerck tavsive cdfyorıım: 

rço d h" ııcrı rafına zifos olup bulaştın. Hal. hepsini onlara vadettin. Sen. J ftşık oluyorlar. Bazııan a ri, hangi kum fırtınaları, han- Memleketiniz bahis mevzuu 
gidiyor. tıımıerdekl hayatı yaşa· gi başı beyaz dağların rUzgar- buki sen daha iyi şiirler yaza· plycr bile anahtarları cebinde olduf;'ll zaman ya susunuz, ya 

t r;a)TCt ediyor, beceremeyin· lan esti de iflahını kesti? bilirdin. Hayalinin inblğindcn ol n ccnn tleıini bu kadar bol realist olunuz! 
:~~"dhil~~bclkl~h~~~~===~~~============================================== 
tı yıkılıycr. Amıı dfyccokslnl::ı ki 

• l rdn l'T'Uhtqem lınyatıar tas· 
);,ı.np 11 t dltlya~ 
vlr edilmiyor mu! ~\'C e • 
ama yukıırdıı m!ylcdlğfnı gibi, bu 

•-·yan adnmlnrı blru dU· 
yalnız Oıw d k 

ndOrllr, f.albukl \nema a o U.· 
f • • l DOBTO 

ıror 1: 

Kansızlıklar 

Eaaıen bugün lngilterenİI" 
Almanyay k rıı t tbik c tı ı 
abluk , Umunıi Harpt kine n.ı 
zaran pek mükemmel değıldır, 
bu dn, İngilt re bir kapıyı nıu-

Geçen ı:Un ılnomada bug{lnkU 
harbin hakiki sahnelerini gördUnı. 
lnsanıar ncrdc fıc en küı:Uk Mdi· 
ıeıcrl bil fıJmcı ıacaklar. Siz de 
S'ordUnUz mO? 
Ba9mı kaldırdı: 
- Hayır, ben ıdnemaya hemen 

hem n hiç gltmcın! .. 

~ oıromı1yan yalnız; g-15:1!~ ı:ö· 
;;;·ve gf.lZel g6rdOttlnU canı t:ı· 

te~enlm kendi h~ abıma b6)1c bir 
kayg'\lm yoktur. Ben yalnız: haya· 
ilmin taze ve orijinal kalm~ı tçln 
ve ffklrlerfmc hakim olabilmem 1· 
çın slnenıadan kaçıyorum. Dedi. 

_ tyl ma sinemanın atTetlcl 

Memleket Gençliğine Spor Yapabilecek 
Saha ve Pist istiyoruz 

Han, albtmtr. tnerkeL ofn4ık u. 
'ı re, bUHln \ilcudomu:ıdn do1A-.:ın 
Hı drunarl r \ rtasUo bedcnln 'en 
uf k hUCTel rt ına kad r yayıl • 
rak grd \ e hnynt t~ n lnymctıı 
bir cedıerdlr. ~anın lclnd bulurum 
lomuı.ı )"U\DrlakcıkJ:ı.r, ' ilcudun be 

lenmeslnde bUytlk rol &!llıtbldJrler. 
Bir do l>f' 'llZ J'U\&rlnkeıklor \DNlır 
ki hunl r da tıoocnl d.,ar<1nn gelecek 
nıfkrop 'o 2:ehlrlere le rşı mUdnfaıı 
edf'n un urln.rdır. 

hafa etti i halde, di er ı.iç ka· 
pının açık olmasından ileri gel· 
mcktedir. Bunun karıııında, İn· 
giltercnin, elindeki bu tek kapı· 
YI d çmamak i t yi1ini pek 
haklı örmek lazımdır. 

Umumi Harpte, dört ene 
z ıiında Almany , 13 milyon 
aık r b slcmifti. Y pılan he· 
ş pJ ra göre, harp z m nındaki 
istihlak, h zcrdekinin yüzde 20 
fazlasıdır. Yine harp znman.n· 
dn İ&tihs 1, )t\İzde 20 dercccsin· 
d nulır. Bin nal yh, bir mem 
leketin h rp zam nınd gıda 
m ddel rinc ihtiyacı, e kisinin 
).\izde 40 ı ni betind bir faz:. 
lahk gösterec~tir. 

- Yok canrm n ııJ oJur7' 
_ lşte öyle. On yedi, on ı;eklz 

yaşıma kadar sinemaya .gitti~. 
Bunu da herkese uymak JÇin ;>a· 
pıyorclu 1. Fakat o yaşımdttn aon· 
ra, ~$ yukurı on, on iki sene 
oluyor ki bir sene içinde sinema· 
yuyn bir dc!a gittim, yıı hiç gitme· 
dlm. 

vasıfla" yok mu? lmıanların u- B eden terbiyesi genci dırck· kararl~mış ve a.lakadarlarca mu· 
mumt malOmatını arttınnaya Y•· törlUğil merltc:r; lstıfarc he· .vır temenniler izhar edllmtş olmafH· 
rıımaz mı? Görl\,,UmllzUn ufkunu yctt azasından Burhan Felek haf· na rağmen pist inşaatı bUrokrası 
genişletmez: mi? Bize uzak mem· tnhk ı;por mecmualarından birisi· maklnosjnln çarkları arasına ka· 
lekeUerln ya~ayış ~artlarını tanıt· nln ya%1Sında, tstnnbul IXllg~inln r1Şmı.ş görUnUyor. 
ma:r; mı? U2erlnc dllşen vazifelen yap3m11· UUkOmet namına spor işlerin\ yU-

- İnsanın umumt mal<ımalı gBz ;itğından, elde 700 bin liralık bir rUtmek mcsullyeUnl alanların ı~ 
yolilc artma::. ancak okınnakla. tah !sat mc\·cut olduğu ' 'e bunun iki bakımdan gtıçtUr. Birisi yeni 
bir ı e Jrll!uı etmekle artar. Yek• )' &. !ı enınir: stntıııra ısart 1 b'lr d et ,.,.uf rn u, 

_ Pı.-ld ama bUtOn Jn:ıonlann gözümtlzlln önünden bir şerit ha· mcsl 1• ap etli 1 f':J •e l•hı kırt I· mnk ikincisi bu mod rn 
bu kadar rağbt't ıöstcrdıklcrl al· Jlnde s-eçcn bir tllm bizim hafıza· yccJlll!e o kllldU~Lndcn, h ttj. bir Babıali kırt.uıyecllllfne 
nemaya karşı bö)JC yabancı kal· mızda yine blr ~erit hallnd ka· atletizm :-ıstı dıınl ynpıl mad .,.. lm mek, 

maıu:r:: neden acaba!· Jır. • '!an ~lk yetlc acı acı feryat cdl· Kısa ke.alyanız. htanbul hattA 
_ Bunu anlatmak çok güç... ı .. c bir sual sorayım: cbil· yor. Tllrklye atletizmi için lııt nbul 

- Af!edA .... lnız, ama ben biraz S... k Beden terbiye 1 genci direktör· bölg inden pist istiyoruz. p rala· 
....... ...•ilk edcbt eserlerin çıkb • nMı-U ~ t "' l 1 murak beye 

ınUteccssis adamım. Herkesin zıd· " t ı ı"'O ... , n .,ap 101 'erı 8 n \'ar, yer \'ar, 'uıtaları \'ar h ı~ 
d slnemıı.dıuı ncf· tan zaman yaptıkları bUyUk es • sal!hlyetll bir muharririn yazdığı neden yapılmaz. 

dına olarak ne en rl film haline getıı11dlkten sonra yazıdan bir parçayı aynen şuraya 
ret ctliğınlz:l anlamak isterim. ki tekrar ettiğini iddia edebilir misi- alıyoruz. Yukarıda da 

1
k
1
aybd ttığımız gibi 

_ şunu ilk önce söyllycyim bu yuı muhan· r , cd n lcrblycsl 
•·•· k ""''ret•- bnna. gil· nlz? ·u-e1A «Beden terbiyesi kanunu, nın· "'ene! dlrcklörltlğUndc en fazla sör. sız de muha""'n "" "" :Muhakl<ak ki hayır... ~·~w halli idarelerce blltçelerlnln yUzdcı 0 

ıeceıuıınız. Hislerimde aldandığımı ... n Da""c nuks Camcııas kitabı rdU U 1 sahibi ve bu tc.,kUtıtın yaııtığı lş· 
d ı ... bende- ~ •·· t n- iki ve dö n ayınnnyı em r e- l!!rl murakabe edecek kadar bOyUk 

söyllyecelcsinlz. Ne esen., ne"ill--c ınsnn taratındllıt ces w· delldcnberi ild seneden tnzladır. 
·nız. Fakat " "''" 1 t k bir mc\•kU vardır. ki kanaati dcğlştırcmczsı le okumnu:ıı. in anların b r (l nn tstaııbulun bu ı o ayırabıleceğl pıı· 

ben b lkl sizdeki kanaati değişti· hayat tel!kkılerlnl gen letml~tlr. ra senede • yuvıırlak rakam • 3Ml TefkUAbn içinden bulunan bir 
rcblleccğım için mUnak~ayı kabul Bunu mm halinde seyrcttıtııılz za bin liradır. lkl senedlr bu panı kimsenin İstanbul bölgesinin bol 
t>dıyonım. mnn o saniyeye mahSU!! bir heye· 700 bin lira gibi mühim bir yekO· tahsisata r ğm n bir lf yapmııdı· 

- Nasıl lstcrsenfZ." duynrsını:r::, cartıst muvaffak na baliğ olmUflur. Bunun da yilz- ğından flk y t etmesi 'o çok acı 
• Etcndlm, bir glln yolda G'ld~- :;uş veya oımamr~ der, geçer· de yalnn: yirmisi sporun diğer th- bir şeklide feryadı lslanbul ırpo

ken birkaç arkadafıma rastgc • tıyaçlnrına aarfedlllp kalan yUr:de runun ne acınacak bir halde oldu· 
<lırn. Bana sinemaya gitmeği teklif sl~tm cllmdo kuvvet oJ&a bUWn sekseni saha. inşaatına tahSls cdl• ğunu ve ne ellerde bulunduğunu 
ettiler. O gün ben yeni okudutıım &nemaları kapardım. leccğt yine kanunun hUkmU mukte- göstennoktcdır. 
bir kitabın tcsıri altında idim. H~r Y nımıza mt.sa!irlerdon !ki ba· z:aaıdır. Gerçi lıtanbul ııtadı için B urhan Felek lst.anbul böl· 
Vcyı herkesten baŞ-ta bir gözle gor •aklaşmışü. Slııema dllşmanı bU paranın bUyUk bir kısmı ayrıl· g inin iş dcfll lurlaslyccl-
ll'leğe meyil duyuyordum. Buna Y~ ~tıerlne !~ılıı \'erdi. Bayan· m~ olm k gerektir. Ama yine bil· llk yaptığını, I<'erldun Kandemir 
rağ-rncn arknlıınna kabldım. Be· şlk y 'ri dlğerino diyordu ki: dl!{mlzc göre küçUk ııahalar \'C bir sabah re!lklmlzde beden tcr
l'abercc sinemaya gittik. ıarda~~ıen gün &ördUğUmUz !ılm· pistler için tefrik cdllmı, kartılık· biyesi senel dlrektörJUğUnUn ts· 
Çıktığımız zaman düşünceye dal· do-HeddY ı.amıır ne kadar &"Uzel· Jı ve umum mUdUrlUttln yine bu men dahi namc\·cut olduğunu yıı

dJrn, Okuduğum kıt.apla &ordUğUnt ısesıne de bayıldım. husual ra k&l'fl yaptığı nakdt yar· znrken, yine tc$11Atta vaılfçdar 
füınin tcslrınl kendimce k~ıl8!· dl! Elb anlle göz ı;öıc gel· dmtr "-ardır. bir muhnrrlr arkadaş iş bilir geçi· 
•·~ d · de b11' Sinema dllŞJU 
""'Yordum. Sınema per esın .,. V e yine bildl#lllllzc göre ı~ nenlerl cehaletle ilham ederken 
nsanın gözU önUne getirilen ~ll~ elik..:. GÖrdUnllZ mQ 7 Der gibi ba· taııbuJc!a CBeşlktısf. Mccidl· bu ~in yUrUycceğt 1ddla.sınd bu· 
bızcıe iki şeyi yok ediyor: Bırlsı ycltöy, KaragtltnrUk) 63halarmds ıumnak çocuk aldatmak kabilin· 

B iz otuz kırk bln liralık a11a.rt 
mnnlnr, maroken \'C kndlfıı 

kolluJ<lnrla tc~ edllm4ı salonlar, 
aynnlı ampullerle sllalcnmlf büro
lar detıı~ gençliğe spor yapabilecek 
saha, pist ve bu tşleri bıı..tarncak 
idare adamlnrı lsUyoruz: Bunu is
temek tc memleket sporu namına 
h 'kkll'l'ltl': yapaml)'Rnlar da tHZ: ra· 
I' nııyonıunu , bu lf bıı rnbll~"k 

olanı r Yt'rlerınlı:I terkedlnlz de· 
m k başlıca ... ztfemlzdır. 

Hırmı:ıı )U\Brlakl'rld r, tabii olıı.-
rak, \'l}cuttn bir yandan teşokkW c· 
der Hı bir 3nnctnıı d tahribe u~-
1 r. GUnlm blr1nde bu teşc'kl<\U ' 
t lırJp ın 1 m \ 'ı n il lntl· 
uın bo:ıuJara.k Jıml lom117.1 ymnr· 
1 kcrld r hcrtı n ı bl r titl'1cpl çok 
tahribe utfnl•P )eni t~ckl'W edecek 
olıınlar hunu tel fi cctemlyocek o· 
lonıa k n ırlık c'le<ll~lmlz hnJ orta)a 
çıkar. 

Kemal ONAN (CON) 

Galatasaray • Deniz Lisesi 
Bokaörleri Kal'fllapyor 

Gnl t nrny kıtlllbil önllmilutekl 
cuınıırteııl gtlnll akşamı kendi to
l llıırlqdc bllyllk boktı m f)arı ter· 
tip ctmlttlr. 

Gal tuıırny bokli takımı, Al· 
mnn)ncla uwn mUddot tah"llden 
onnı nı nılcketlınlze clöneıı eski 

atlam3 şnmpl)onumuz TC\ ilk Bil· 
kenln de' mlı bir talı~Uc )e· 
ti Urdlli Deniz il 1 boks rl ri De 

c.aktu. 
gore G lat n· 

r ) dan Klınl Galnt Geııt <'.rden IJ. 
) in, Gol. t rn)dnn Abdi )1n 

·nı kofüpten lmtıı.Ule Oıilata 

Oenclerden Hamit Galataııara) dan 
luuffcrlc, Alemdardan Ahdi Be· 

ı:tk n il in ile, OalatA Ge t· 
J rı'I n Halll el llalkcnlndo Beuı il 
k rşıtaşacakhr. 

G tat l'll)' • DcnJır, 11 esi mU n· 
bakalanndn ~u bok r1er blrblrle· 
rlle dö\ Uşceııklf'.rcllr. 

'edp (G. , .) • llturat (Dz.), 

1111 nll (O. ,) • '• \'ki (Dı1.), 

mlb (G. ,) • .,ermot (in.), Oev· 
det (G. .) • L yfl (D~), Muhte

Kan ıdığln ııbeplcrl !;'Oktur: Bir 
kauıya ıı rıyunılc \'ttrulınak, yam. 
lannmJ " Gibi h ll r.ıri'ln , ·acuttnn çol 
kan knboldu)tu zaman hu ule gelen 
k nıırdrl>la r mf)Şhorılor. 

ur rnemflJC"rl, nıldc \C banıak 

)unıJurı, lı rsak 1 urtl rr bulunan 
in nl rd insi insi d \Blll eden 
kan n 1 r, kıuısıı.Jı ın belli b.'\Şlı e
betıl olurlar. 

• ıbn flrengf, ' ercm böbrek haıı· 
t hklun, lfnız.ı lıeı. ( ı;udd ) lert
nln muhtt-.Jlf bozuldu lan kan ızlık 
~ .,:an mUhlm ftmfllerdlr. 

Hu un, Anıcnlk, harbon g ı.lurı 
gibi bir t kon zehlrll maddelmin 
knM ~trllo h ı1 ol n kan ızlıklıır
d .. mır. 

1·ucutt k n )l1Jl3D nUMtan w ıııU 
hhnJ lmnıu ler:ln m11<11r. nuıılar bll
lı kırmm )'ll\arl kcıkl nn t zc. 
hı.rıl.r ) ııllc:mn inde tıU) Uk rol O). 

n rtar. 

\n'tlC ini 3 ptıl,~ 

kınım:.ı kUrey' 
lor t hlU \ C tahrip eden UlU\larcla 
kan.clter \ fi dalaktır. m (G. .) • \'et'll (Dır,,) hayaıı, di~erı ka!amrzın kendi ken na baklYOrdu. t 1 1 den blr hareket olur. .. .. -------:=:::::=---- Cç pistin Jıcmen yap ırı ma an 

"ine dUşUnmc ıuıbillyetını... _ =~~=============~==~~============~:~~~~===;:; Cünku sinemada gôSlerilcn !ilın 1 llaDIPda Tllla 
lıerıtcsc o eseri, meydana seUrcnlo· I ,

1 
llt91ftb' 

Kemik lllld rlnJ kan )&paıruyac&k 

de.recede llaralılyete utmtan bütün 

~lrJcr, -.h bqına., ciddi luuıtalık· 
lar teşkil oo n blrcok kanınz.lıklara 
kapı arabUlrl<'r. 

l'in zevklerini dUşUncelerlnl en u!alc ... bafllll Kumpanya· 
~it noktasına' kadar aşılıyor. Mesc- :Man!Sa. (Vatan) - ınt•ltuında 

l>r. Nuri E RGE1'"E 

Abluııanın, geç n harpteki 
kadar aıkı olamayı ına r gıncn1 
Almanyanın v İfB li altındaki 
yeri rin bugÜn büyiık bir ıd 
yoksulluğu içinde bulundugu 
muh kkaktır, Orta A'lıTUp hiç 
le büyük bir zir i meml ket de· 

"ldir. Harpt cvv 1, Ort Av. 
rupıının h riçt n buğday itha· 
l"h a nede 8 milyon tondu ve 
bunun büyük bir kısmı Cenubi 
Amerika memleketlerinden g · 
lirdi. Bugiin bu yol kap nmıt· 
hr. 

ilk bakııta f ngi)terenin mu· 
k bil ablukadan daha fazl za. 
rardnr olmaıı l zım geldiği dü
ıünülcbilir. Fdh kik , bütün 
Orta Avrupanın a nede 8 mil· 
yon ton buğday ithal etmesine 
mukabil lnrılt<'rcnin bugd y it
halfıtı senevi 10 milyon tondur. 
F at, Almanyanın, Atl s Ok· 
yanu unda nakliy ta haklın ol· 
duğunu iddia tm ine rnğmen, 
lnniltcre, ccrek Amcrikalarln, 
gerek deniza ırı toprcldarilc 
mün k ı·tın buyük bir nisbct· 
t dev m v gıda ihtiyaçlarını 
eld cdebilmekt dir. fngiliz 1 
Nazırının, en günkü nutkun· 
da İf8ret ttiği gibi, f n ilterede 
h iç bir gıda ııkmtısı yoktur. 

bir insanın ölUmlinll, bir aşk ıar tarafından ManlP m uamelelerl 
~accrasını en l<llı;Uk tererruatına atrnan tntıınterln çeki ıı:ap verme
a attar umumun anlayışına. kana· nt yepmak ve zUrraa e•lllcrl al· 
l,ne uy~n bir şeklide gösteriyor. lcrl için kumpanya mUtn getlrttlr 

UtUnlcrl ){anlsaya Lt ıılbukl bir kilaP okuyunca drktarı t ünlerin traıısUVer mu· 
~ 1-:J aynı midir? Kitabi okur· mekte ,.e ın:kmııl ettirdikten IO?U'B 
it en bin bir tUrlU dllfUncelerc amolelerlnl afazılara ecV°l'et· C.eaılbi AmerJkanııı Serra Leono inden ıeur. Maıs 11 rdıber. >ol 

ıösteren demekUr. 
daha c10Jn11u bir fllldlr. Conduco ... 
ın4nbı: idare etmektir. lrtıma , e 
toplalltı mAniaıaa da ıtUr. Ooutuc
tor: rehber, ceaıcral ... 

Konferana ve T emıil 
Eminönü Halkcvinden: 

1 - 2712/ 194 1 per§cmbc 
ak§amı &ant 20,30 da Evimiz 

Temsil ubeai yalnız :talebeye 
rnahaua olrnak üzere (Saadet 
Perdcai) piyesini temtıl edecek· 
t ir. 

Hoover planına muarız: olan 
Amerikalılar da, iıral altındaki 
topraklann ahali&inden Alman· 
yanın mes'ul olacafını, binnen· 
aleyh onlara yiyecek meddeıi 
Jönderm k için ugra~ılacağına, 
lnıiltereye ıilih yardımı yapa· 
rak, bu inıanlann dolayısile ÇA· 
buk kurtanlmaıına çalııılmHı 
liZJm ıeldiğini ileri aüriiyorlar 

' iri, bu fikri yukanda İpret etti· 
fimiz bir çok noktalardan d oiru 
kabul etmek mecburiyetinde· 

<l apııırız. E\•et. muharrir blZC ken· ate oldu'Jdan m 
~iklrlcrıni eöylemişUr. Fakat bi· melctedlrler. ııu ısentld t UUlnlertn 
bu de ka!e.mı:z: ~ıer, hor birimiz TQecırıar diğer senelere naz&• 
11.l t3erden başka baf]<& nııanıJar randımanl&n'ilkSek olduğUnU \ 'O zQt
Ja ır, b~ka başka dııştincelere da• ran daha ~ ıW4UIUnÜ .aytemek• 
)t ?'rz.: ~itapta dkuduıumuz sahne• raın da yi130 

kendı gorUşUrnUze göre hayali· tcdirler. 
~~e canıandırmz. ona g5re ka· 111' .., ... 

Iıı IŞletlri:r::. f•••alfllplnlrllil 
)all'urn' kafamızın ve hayatımtzln - bin 
aı~aca~ı bUtUn işi kendi uıortno · (Yaları) - Yalnız on 

.. bi ö Gönan, kaza merkezi hal 
letlın zc hiç bir iş bırakinlBZ· G z· nüfusa. baliğ olan kur· 
<111..u b: ba.,kn bir kafadan erkan dlploınaeıız ebelerden 
.., n kımızm ebelerden kur· 
Cez~ıı ve hayalleri takip eder. ~ımızı dl·p~~~:aıarma mani ol• 
le lı Uz o saniyede oyalanır, iş· çocuk vefı~le Gönanda bulunan ser• 
t!'.ıe;:sı o l<adar... Muvakk&ıt bir mak go.yes 1 kabile Bayan Saide 
l)ıc eye mukabil orijinal dUşUn· t diploma ı 
ti "lz~bilıycUmizden CedakArlık e· beS bil! tefrik her vatanda{'ın 

S.J't CabgU doğumlına hiç bir ücret 
'!?' etnanın dığer bir zararı da çağıracağı memnuniyetle icabet c~ ''it ııırıır halkın gözU önüne par· alma~ın1 sanıyetc çok faydalı blt 
~ '~le debdebeli bir hayata. alt ınektedır.. n bnyan Saideyi takdir 
d •• '\ er 1t vazife gören 
"'!la, h.. Ol'llluıdır. Maksadımı eyıemek bir bOC'ljtur. 

'•" b:ah edebilmek için ılH 

Jl&lknaa ne k adar 11Pte edlke 
~ri 'ar'" Ger~ı. armut ~ip atu· 
ye dftlJmtlyor ama. 31nc dUnya· 
ıarru ...ıutıı .aamı otduldamla • 
llf1l en ok. tereyalına lhtt~ları 
!8Jllle 7 •L...•••· .. nnı pençert!iln· 
oldu mu. mu.--· 

ellerial uıatınaJan klfi". 
den aAlllrt!e, her e\ in bahtetiJndc 

Bur-- _....._ .. .. s-~n k1lek bir afaç \aTmr. vU __ , 

)il ·elet! ce,1ze benzer, lçeri!lnde· 
ruer ıMMı ~ırdekdea, we yatırı· 
ld yam 'f rl<ı olm13an bir nebati 
dan Jdç a 
-~ .. lkardır. >- • 1 rdu " •ü""elerınıtıde Ahi Kc oa . ,._..,. 

.pg 1ıulun1&)dı da ıu 
böyle bl':..ao.ıan nmekten kartuı.a)• 
nl8bl6t ).. • 
dık•oo 

Fuhrer, Duc:e, Caudillo ve 
Conduc:tor Ne Demektir? 

... ._,._..., FilhreD kellıne-
1<'Uhrer, ~---

Flthrer Hıuer, Alman m Wetlnln 
m.bert te!Akld olımmaktadır. Tarih• 
tf'~ ~ltndl)e kadar bu UD\ıuıı kUll&• 
nan bir hükümdar, bir tef ) oktur. 
H!Uer, iktidar me\"kllne C ldlll sün 
bu un\1Ulı kendine \Crml~Ur. 

Ducc, ıtalJ anca Dtık8 kellnımln· 
den alınmrıtır. Mlnlaı f111]ur: Reh· 
ber ... 

BuocSan bafka: Ordu kuman4aoı 

şd m nfl..'i l n& da gelir. Mm;ı;olfnl, 

Roına Uıerlnc yiırUdilfil uıınan kcn 
dl kendine bu 111111 \ enli. 

Caudlllo, bpanyol cllllnıle «orllu 
kıımandanıı> denıektlr. \ 'aki lle, h· 
pan)ol ukerlerl Oaudlllo'lar, )aol 
,eller ını.ınanda.81 al tında bulunu· 
yorlan'lt. Bunun içindir kt t imdi 1 • 
paııra)1 idare eden General l ran· 
kO).;. El Caoctlllo ı~ranco dlyorl&r. 

Coıuluctor Utlncc bir kelime, 

Londra Memurlarına Her 
Oç Ayda Bir (Bombardıman 

Tatili) Veriliyor 
Loudranm nıun \ f: lnuusl idare

leri nıemwlanna. ller Uo ayda. bir, 
on beş gUnlük bir tattl Tilrilınellni 

karar altına alm19tır. BUyllk ' e 
kUcilk memurlar b u tautden 1 tlfaile 
tıdoceklt,rdlr • 

Bu tatUe, «Bombardıman tatJJlı. 

lllml ' erllmlf tir. Mecburi olarak 118J • 
ft)cle:rd geçlrUccekUr. Ha\'& hU· 
cumlnnndan lnlrlerl bozuı.ıı memur 
lar, bu 1ayed on bet dn clnnea 'e 
mbea cUDleaeccllderdlr. 

2 - 28/2/ J941 cuma akıamı 
aaat 20,}0 da Evimiz azalarından 
Tank Zafer Tunaya (Milli Bir
lik) mcvzuunda bir konferans ve
Tecck ve T cm il §Ubemiz (Saadet 
Perde i) ni tcnısıl edecektir. 

3 - 1/3/194ı cumnrte11i ak· 
~amı eaat 20L30 da Konya mchu· 
11u ~ayın .o,,.man Şevki Uludağ 
(DtleııcU.iğın ~lfhuru, rnücadeleai 
ve akıbeti) me\"ZU-und bir kon
f crans verecek ve Temsil ~ube
miz (Saadet Perdesi) piyesini 
lem il edecektir. 

Her üç toplantının numaralı 
siı.i knrtlannın Evimiz büroeun· 
dan alınmuı rica olunur, 

Vahdet GÜLTEKiN 

Edirnede Peynir ve 
Et Buhranı 

Edırncı, (\'o.lan) Gc cnltrde a· 
lınan tcdbırkr n tlc 1 ol rak bnU
ne seçil n b y r ~ n r buhr nı 
blrk ç g{lndUr yenld n b ~ gli terdı 
birkaç gtlm1 n beri Ed medo ) cnlle· 
bilecek d recrde yaflı pc)•nır hltbır 
yerde aatılmıımaktadır. Buna cb p 
olarak bu haneltrde -.r tlkcar elin· 
de pt')nlr l lmnun a aldığı gö l • 
rnmektedlr. 

Et buhranı da ki \ tUctıııı mu 
hafaza ctmekt , koyun Un b lcdl
yeco 60 l<uruf narh ' lml olmıuıı
rıa ratmen ka aJI} r l ke!!mcmck~ 
todlrlcr. 
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Hem 
Pasla Mücadele 

Hem 
Evde Dinç Kafa 

,- . - VA T A N 

K ADIN ve EV 

Moda, Güzellik, P aris, 
Mareşal Göring Ve Saire ... 

-Allo. t..inı lnlı:, erendim? 
- Ben, l.cyl!i. Serdar. 
- A, l..c)liicığım, biz mi iniL.. 

Ne kadar se,lndlnınıın! 
- l'arlsten gcldlğlnlzi iı;ittiııı. l 

neni bir l'crc aramadınız. ısıtenı 

ooeccğlm. 

modelleri tnnınnıile lnglllz. 11<lcll· 
J;.'1nl tem il eder. Bu suretle de hem 
çok giyimli, hem de çok 1.11rlfttr. 

o 

Dolorea d el Rio 

- Hazır evdeyim, bu pnzar 

da, kırık döküğü tamir edeyim ... 

Hanım, t.u çekici, kıskacı, İngıliz 
anahtarını. çivi kutusunu falan 

getır de hemen ise ba~layayım .. 

Akşama kadar ancak ••• 

- lfardeo:~·lğlııı, dnhıı hiç hlr ar
kada.-:ınıı ıınınıı)a vakit olmadı ~ 

Çok yorgun gelml\'tlm. Ancak şim· ' 
diden sonra heıılnld nmya~ğım. • 
.,lzln Pari ismini 1 lttlğtnlz anda 
elektrlldenen bir moda nıercı.klı 

olduğunu~u blllrlm, bUallerlnlze l'I> 

'ntı \erme.k için akin bir 'ZllmaDI 

Alman lstlllbından en·el J\lonll
nönüıı Rue Royalo'dckl bliyük moda 
evine glrdlğimi't ıamım, ılahR mer
ılivcıılerd"' ~e ~ıı.nsördekl kalabalık 

tan salonların ne kadnr dolu oldu· 
ğunu tahmin ederdik. l'arls moda· 
tarının sadeliğinde adeta rekor ya
i(Jlln o clbl eteri, yiırliylişlcrlnde ta-

• bii bir gururla gö teren mankenle· 
Tile 1\lonllnllniln kollt'Jn>I~ onlıınna 

lnglli:r ylik,.ek os~cteslnln bir çok 
hanımları hayrandılar. Elblsclerde
kl ımdcllk ZC\'klcrlne tıunllmlle 

uyardı. 7..atcn en zarif şey, filldclik 
•içindeki giizclllk dPğll midir! 

Dolores 
A bok, bunların hepsi pas· 

lanmıı1 .. ~e?. Rutubet mi dedin~ 

Kuzum yalnız bizim ev mi rutu

betli .. Sen eşyayı muhafaza ede
miyorum, deme de, kabahati eve 
yükle... 1e dedin~ Ne dedin;>. 
Sen bu kadiir mı muhafaza eder· 
sın~. Hn nım .. Bana bak, nekadar 
muhafaza ettiğin iı1te meydanda .. 
Biıtün bunlar ıyı bakılmaktan 
paslanmadı ya .. Marifet bir malı 
ııntın nlmak değil.. Onu kullan
maııını bilmek, kıyrnctıni bılmek
tir .. 

Bey bağır:r.. Hnnım 

Bey kızar kapıyı vUTur 

Hanım oturur ağlar .. 

bağırır .. 

gider .• 

O sün yapılacak işler de yüzüs

tü kalır .. 

Ve bütün bunlar da bir pas 

yüzünden .. 

nu bekli) ordum. 
- loda) a zAfımı çok lyl biliyor

sunuz. Ne ~apayım'l l'nkat ben bu· 
na ıııodn)U. karşı bir zar değil. gli 
zelllğe karşı •1lr iptila diyorum. Be

nim ffürim<'C modııdn. arnnaı·ak şey 
hcnlh: fınııdıuı c,•ıkmış hlr fruncnla 
glhl M<'al 'c taze olımısı dı-ğllılh'. 

Y.ıı mühim nokta \"İİ<'udlimlız.iin gtl· 
zclllğlul nrUırmıya hl.ı.nıct etmesi 
ıllr. Bugtlnlin mllna..,ııo güzel olmak 
için kı~arct dt• klifl 1tr.lıneı~ Vlku
<llin lıwe hatlannda tenasüp 'e ı:e· 
\ lkllk olıualıdır. Balık gibi cffistik· ' 
11 olanlar guzcl 'e c·ıınlı görUııUr· 

ler. nen mlmlzln yuknnkl kntındn-
' ki bir odııyı jimnastik oda r yap

t ıın. Her sabah kocanı, ben ,-c ü~ 
ya\'rumuz omda muntnuım urette 
beden terhi)eıl yaparız. 

Bir taraftan da yemeğe dikkat 
edeıiz.. :Sofrada elunek çok ar; ye
riz. Ekme •imiz ln<'eclk dillnnıı-: ,-e 

- Fakat en güç şey de sade gl· 

ylnebilmektlr. Hele o adeliği k<'n· 

dl 'Ucudbne ) ar11-'itırmnktır. 
- Çok haklısını.r., Le.}la, ıııotlayı 

kendine U.}duraıı kadınlnrtla pek 

klhare.a hlr güıellik gôıe çarpar. 
KaNJrlarmdaklnc bu sadellklerlle 

hürmet hl!!lerl telkin ederler. 

l\l~li bu drfa ~roda gördliğ{ım 

'bir küçük din<'r esvabını o kadar 

• bevdiın ki tarif edemem. 

- Nasıldı? 

Bakın bana bir ~ey tavııiye et· 

mişlcrdi.. YaplıIJ!.. Görmeyin 

bütün alat ve edevatım, bütün çi. 
vılerim sanki bugün na•hurdan 

alınm~ gibi.. Pırıl pırıl.. lııtel'8C· 
niz siz de bir tecrübe edin: 

kızartılmıştır. Hele salçalı H' ağır A' l k] d • k l ... . gır ı anm aıma ontro mec· 
~emeklerden çok kaı;ınırı.ı. ~ükiır b · t' d b 1 · 

- ~lyah ipek jen;eden... Slu 

krokisinde gösterdiğim gibi, etek 

diz.tere ~ ukla~m·kcn hafif~~ genlşll· 

yor. Eteğin önii dikişsiz, ;)nlnız. ar

kada iki dlkl'il nır. Kol'Sfljıln nrkn 

dU.r., .ı.IJllıı arlia, yakndaıı kapanı

yor 'e 31ln diklşlerılen uzanan ımr· 

çalar önde düğliınh•ııe.rek kemer 

yaınyor. Korsajın önü onııızlara 

;yakın kesilmiş \ 'o haflfı:e iki tsrnf· 

tan hUzlilnıU';'tlir. Yine lrnrımjın 

oniinde hele yakın ıo .. mı k~llmlş. 
hafifçe bUz.ülmUştiir. Tıpkı tiz.gide 

görüldüğü gibi.- Fakat elbisenin ' 
bUtlln güzelliği kollardaki işleme 

gibi 'fantezi bir d e,n üzerine işlen· 
mi , tiOnra o beyaz lşlemelerln üz.e

. urıye m e u unan smema 
.hiç birimiz şl<:mun değlliz. Ve hepı· ld zl d J p k 
mlz de Mhhatte~iz. yı 1 arın an

1 
ean ar er 

tartı ıyor 
- l.e~1iicığıın, izi tebrik ederim. 

Aletlerinizi aradasırada 
Böyle blr programı herkes takip tion rnodellerlnl görmek istedim. 

zey-

tinyağı ile uğun ve yünlü bir par

ça ile kurulayın. Çivileri otomo· 

bıl benzinine batırın, iki üç saat 

bu benzinin içinde kals!nlar .. 

Sonra eğer daha iyi temizlenme· 

sini isterseniz bir kere de kumla 

uğunuz, görecekııiniz nasıl terle· 

miz olacaklar. 

' 
Dlln ak.şanı 

' GABY MORLAY 
ARMAND BERNARD 
El VİRE POPESCO 
ANDRE LEFAUR 

ve 

DALIO 

SOM ER' de 
sösterilmlş olan 

A Ş K ve 
iH T iR AS 

!ilminde büyük muvaffakıyetler 
kazanmışlar ve takdirle alkıştan· 

mışlardır. 

1 

1 

etse memlekette ncııU Hıluh etmiş 

\'e 1,'1.lz.elllğl arttırmış oluruz. Dost~ 
lannızı dn. 1>lz.c lJenı.etmiye çalııJ· 

malı ınız. 

- O biraz giıç, kardqlm. Elbet 
dikkatinizden knçnuumştrr. :btıın· 
bulda h!il~ 1 manlık çok .. 

- E\·et, ben de dlkknt ettim. 
Bazı dostlnnnıın ışlşınan1ıktan boy
ları blw kısalmış. 

- '.l'a, elbet, onları ı;ördilkı:e 

ıırogramınta dört elle brullıyorum. 
Ne lyl ettiniz. de 1stanbula geldi· 
nlz. Araı;ıra bu m-Oo!la ,.e güzellik 
meselelerini bcmber konuşuruz. 

- }~\'et, fakat, bir şartla: Ko· 
nuştukJanmm hf'r hafta (\'atan) m 
kadın ı;ayfıı.sında bana B~Tıla.n SÜ· 

tuna g<'-'!;lroccğim. 
- Peki, öyle olsun, fakat benim 

bir şartını '\"ar. 

- Ne giblf 
- Moda hakkında her millmc 

cevap vcrecıekslnlz. 
- Elbette Leylıicığım. Eğer OO

ğon11"S('nlz ı;izc her hafta da blr iki 
es\'ap modeli bile tarif ederim. 

- ·c i~i! Teıjclı.lriır ederim. ra
rist-On hareketinizden evvel moda 
evlerini gezmiş mlydlntı. ! 

- 'lubil değll mJ 1 Bazı büyük 
moda m; lerlnl 7.lysret ettim. Alman 
i':gnlindcn Mnrııki vaziyetlerini ve 

-----------------iiiil s A R A y İllCmafil 1 ı·arrn ~am 

Her ık! dünya matbuatmın takdir nazarln.rile SC)Tettiği bır film ... 
Blly:Uk Maceralar arasında seçen blr ~k Romanı ... 

DAGLARIN KIZI 
( uzaunah Of the fount.ııin) 

I<'ransrzca sdzlU emsalsız ~eseri göstermcğc başlıyor. 

Ba.ı, Rollerde: 

- Ncı.sıl buldunuz? Pnrlsln \'aZi· 

yeti on1am dn ı;ok tCblr etmiş mı-: 

- Hem on derecede~- Bir kf're 
ınodrJler çok az.alını,, tmnra müş

terUer kuma' kıtlığı korku Ue blr 

dlızl~c clblı;e almak lstl~orlcı.r. ra-
kat moda e\lerl eğer enclre kendi rine tııırı )ııldızh llarlak klaptan 
ihtiyat kuma..'}lan yok.'!ıı, idin dere- beyrek ııeyrek mınlnrnk işlenmiştir. 
<'OOe lmmn., cldo oocmlyorlar. Bili· Iluklkatte siyah Uz.erlııc bu heyıu 
)onıunuz ya, Auupııda hlr ıoıı; se- \'e t;Brı işleme, Nıde bir gti1.t"lllk 

nedir öğleden ı;onraya mahsus el- ''ermiştir. 
- GUzel, fakat kol ağız.tarı na· 

hlselerde ipekli modası faınamUe ısıl? 

kalknu>:hr. Hem abab, hem apre· 
- Kol ağız.Jarının da kolun liç 

midi clbb;eler kış. oııbahar \ 'e ilk· 
santim kadar yukarısıııda )lno üç 

bah::ırda hep ylinlü kumaşlardan 
bantlın kadar genl,likw bir hllezlk 

yapılır. l'lın rağbeti, ınoda)ı tcı.ma-
gibi ayni İ';'lcmeler \'nrdır. onra 

mlle hllkmü altın& alını tır. Buna 
)ine üç santim kadar boşlulitan 

rağmen l'urbtckl ytln1ü kunıa.'} a- sonra işlemeler yeniden ba!}lnr, dir-

tieğe knd r çıkar. 

- Ren bunu bir tecrübe edece· 

tan C\1erln baz.ısı daha o \akitten 

kapnnmı>:tı. ı ela Bodyedc siyah 

yünlü kumaş hiç yokb.ı. Bütün ku· 
ğim. A<'aba hana gider mi f 

ma,ıarı Almanya. çektiği için mc.n· - Ona hiç ı;üııhc yok. izin mü· 
sucat maddl'.leri de ;) lyccck madde· 

lcrl gibi kıtlığa mahkCUndur. Hat-

ta. men ıneat makhıclerlnln tama· 
mJJc Fransamn her tarafındaki 

fabrikalardan Alnıanyaya nak1e-

tenaslp endamınızı dalla u~un ,.e 

daha ince göııterlr. 

- Monllnödeıı başka. hangi koİ
leksiyonlıın gördllnilz ! 

- Bir rok, size her lııtfta biraz 
tafsilat , ·er:trlm. Az kaldı, unuta

luğu yüzünden gen~ l~I kıdar an· caktım. Pakinde Mareşal Göringt 

dlldlğl btle ııöyleniyor. Kumaş yok-

t•ak heftadn dört deJa, o da yalnn; gördüm. 
ı:ıahahları öğleye kadar f.'Blıpblll· _ Alman hanı nazırı mı! 
yorlar. 

- Ne yazık, ne yazık.- B u nıah
rııml) etler !~inde yapılan elblıseler 

bari iyi mi? 
- Fena değil, fakat mezonun 

tarzına göre modeller değişir. Be
n1m ~en me,· lındo ilk gördUğtlın 
kollcktılyon (Mon11nö)) dür. Bilir-

siniz ya, (Kaplten Monllnö) l ngl· 
!izdir. rurlsln lşgallnden sonra A· 
merlkııya. gitnılşttr. l\lonllnö'nUn 

- :ı-;'\·et, Almanyanın meşhur 

mareşali-· 

- Aman ıın1atın esvap mı alt· 
yordu? 

- Leylılcığnn, bunu gelecek haf
ta. anlatırım. ŞJnıill beni yemeğe 

!:Bğınyorlar. Gözlerinizden öperlm. 
Gününüz aydın olsun! 

- Ben de. •• Gününüz a.)'dın ol· 
sun, kardcştın. 

R ebia T. BAŞOKÇU 

SHIRLEY T EM PLE 
RANDOLF SCOTT • MARGARET LOCKVVOOD 
ve binlerce figüran. .. Kırmızı derililerin mUcadelc ve mUharcbclcrl 

arasında ve dağlarda cereyan eden büyük bir manzara ve ~le fılmi 

il/A••• Şehzadcb~ı Çarşıkıı.pı 

BUGÜN MATINELERDEN 1T1BAREN 

ÇEMBERLiT AŞ s:=· 
1-ARABACININ KIZI DUNYAŞKA 

Meşhur Rus C'dtbi ALEKSANDR PUŞKlN'ln romaıımdan 

oynıyan1ar: BEINBICB GEORGE we DiLDE BBABL 
Bu sUper .Pilm, BALALAYKALAIU, ÇlGAN' mllziği, şarkıl<~n, 

danslarllc canlandırılan Çar Rusyıısmın g-özlcr a.anınştırıcı ~t.ibar 
hayatının tehlıkelcrine maruz kalan ve husar subayı M1NSK1'nln 
saffet vaidlcrlnc kanıp sukut eden baSit ve gUzcl DUNY AŞKA't1lll 

feci htk.Ayesıdir. 
Ayrıca: l GECE KUŞLARI :Fc .. :ıuwüde Kııhkahn Filmi 

2 - Pramunt ,Jur nal Türkçe Sözlü 
2 - P .A.RAMUNT JURNAL Tllrkçc sôzlU 

Denizde - havada - karada vukun. gelen en son hnberler 

FERAH AZAK 
sinenıalannda bugün matinelerden iUbarcn: 

Karalardan Denizlere.- Denizlerden Göklere yayılan bugilnkU kanlı 
harbin en bUyük hakHd eseri: Toplarından ölilm saçan... Torpillc
rlnden t.u!anlar yaratan 

YOZEN KALELER 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

Sema. ve toklore f;örmşekler, Kudurmuş engin denizlere alev ve deh· 
şeUer saçan filoların ölüm savaşları. .. Bulutları pnrçala)·arnk, Ülke
leri aşarak şahlanan çelik 11tartallarda ölümU hiçe sıı.yan kahra· 
manların zafer d~tanı ... 

Ey lkahraınanlar kahramanı Türk O<'ııgA.vcrlerlııin şanlı mlra.11-
!:llıın, blr \'tlk.IUer dcQ'tllan yedi kudretine esir eden ey Bar· 
hnros'un öz. torunl arr! 
Bu şahOScl'i ı;en de seyret! .. Ve candan alkışla! .. 

Bu bü31ik \ C emsal iz fUme ila\'eten: 

AIAB'da 
Batakhane Kızı 1 FERAB'da 

S üv ariler Şeytanı 

del Rio 
Diyor ki 

Senim Gibi 
Esmer Olanlara 
Bir Kaç Tavsiye 
Benim gibi çok esmer olan kıı· 

dmlaru. bazı tavsıyclerdc bulunmak 
lstıyomm. Evveltı her kadın hayat· 
ta güzel olmayı ve gUzelllğlni lh· 
tlmam ve bakım ile ziyadeleştir

meyi bır vazife bılmelldlr. GUzel· 
ilk yalnız hat ''c renk güzelliği de· 
ğildir. Güzellik; temizlik, tazelik, 
bakım ve itinadır. Sakın, çirkinlik 
Allah vergisidir demeyiniz, her in· 
san itina sayesinde tabiatı ycnebl· 
Ur. Yolda gördUğUnUz buruşuk el· 
blseli, karmn karışık saçlı. dUşUk 

çoraplı bir kadın ne kadar gilzel 
olursa olsun cazip olamaz. 

Gilzellikte <'11 bUyük tımil saçlar

dır. Sonra cilttir. Dahcı. sonra eller 

ve ayaklar gelir. 

Bır çok kadınlar sadece ylızlcri· 

nın boyasına, tırnaklarının ellfisına 

ehemmly<'L \"ertr. Halbul<ı saçlar 
kadının tacı değil midir? Onları 

iyı cins zeytinynğllc yapılmış bir 
sabıı'1la yıkndıktan sonra limon aı
kılm~ su ıle çalkamalıdır. GUneş

tc kurutmak . aç~ a3Tı bir parlalt· 
tık verir. 

Sabah akşam saçlarımı bir çe)T<'k 

sert bir fırça ne fırçalarını. Onla· 

rın bu fırçıı.lamadan sonra daha 

parlak ve daha yumuşak olduğunu 
görf.irUm. 

Cıldimc gelince, her akşam ılık 

su ve sabunla yUzUınU yıkarım, 

sonra yUzfune bir parça buz gezdi· 
ririm. İyice kurularım. Bir çok tu
valet sularile temin edilcmiyen n'e· 
tıceleri bu buz parçası t1n.ycsinde 
elde edebilinılnlz. Koyu reni~ bir 
pudra ve parlak kırmw renkte bir 
dudak boya.sile, göz kapaklarıma 

sUrdllğüm kahve rengi boya yUzUm 
için kullandığnn şeylerdir. 

Ellerime ve ayaklarıma gehnce 

çok spor yaptığım ve dans ettJğim 

için ayaklarımı her akşam ılık sa
bunlu suda yıkar, on dakika kadar 
ha!lfçe ılık bir yağ ile uvnrım. 

Ayak parmaklarıma, el parmak· 
larıma sUrdUğüın tırnak clltu:ımın 

aynını sürmlyc itina ederim. 

Cildim için güneşten korkmam. 
Çünkü ben Meksikalı olduğum için 
güneşe ve havaya alışkınım. Bntün 
esmer ciltli olanlar da benim gibi· 
dlr. Sarışmlann i~nc karışmam, 

faltat esmerlerin güneşten korkma· 
malarmı tavsiye edeblllrim. 

VücudUmUn tenıu;llbll için hare· 

ket yapmaktan, yürUyUş. yüzmek, 

tenis oynamak ve at:a binmekten 

hiç bıkmam. Masaj yapmak da çok 

faydalıdır. Yorgunluğ\ı ve sinlrlill· 

ği gid<'rlr. 
Yemek hususunda da çok dlkkat

Jlyim. 53,500 kiloyum \'e dalma bu 

kiloyu muhafaza ederim. Memleke

timdeki saıcalı, biberli yemekler

den vazgeçtim. Haşlama ve lw:art

ma. şeyler yiyerek şişmanlıktan 

uzaklaşırım. Tatlı ve şekerli ~Y· 

lere bayılırım, fakat yemem. Sofra. 

dan kalktığım zaman dalma midem 

, de bir hafiflik hissederim. Doyun

caya ]tadar yçmek yemem. 

Kahveyi 20k sevdiğim halde an

cak yirml dört saatte yaran fincan 

içerim, çUnkU kahve cilde muzır
mış. 

Güzel olmok için itina. cdeıim ve 
güzelliğime halel vcrocek şeyleri 

yapmam. Nefsime itbnadım vardır. 
BUtUn kadınlara da bun1arı tavsiye 
ederim. Çünkü dünyada sevdikleri· 
mize ve ha.ttA yabancılara karşı bi· 
le çirkin olmak hakkiınız değildir. 
Hayatta o kadar çirkin şeyler var 
ki.. onln.n b\roz daha azaltmok 
vazifemizdir. 

Par is-------~ 
Cehenneminden Nasıl 
Kurtuldum ;" 

1 Yazan: Rebia Tev:ık B 
- 1 

Sevgili vııtanda.şln.rmı. zan-

nedersem siz de benim gibi· r~~:::;iıt~·~=~~~ 
sını.z.. Sazan bir eski albUmU n.ç-
bğunız zaman, sözlerimiz oray;. 
takılır. O eski hatırnları bUyUk 
bir merakla yeniden tetkik eder, 
bakarız. O anda her işimizi geri 
bırakırız. O geçmiş günler bizi o 
kad:ır içine çeker kt. .. 

Ben de size bugün yirmi senclik 
bir eski albUmUn yapraklarını 

göstermek istiyorum. Bu, hayat, 
nlbUmU yirmi senedir Avrupanın 

bllyülc 19f'hlı'l.erlnde toplanan hatt· 
ralaria ... .)ludur. 

Son ~·.ırde Paristen vatanıma 
geldim. Parisln şimdiki halini ya· 
kından gördüm. Hatıralarımda 

bunları anlatacağım. Sonra yirmi 
~ Jl'lticadele hayatımın yal· 
..... wrluklarmı, yorgunluklannı 

ve tccrUbclerinl hlka.ye etmekle 
kn.hnıyaeağun. Hatırn.lanmda hl· 
ka.yeler, !ıkralcı.r ve bazı Avrupa 
milletlerinin asıl çehresini göste· 
ren vakalar vardır. 

Ortaya koyduğum hayat albll· 
mu iğne iplikle başladı, şimdi ka
lem ve kliğıtia nihayet buluyor. 

Anlntacaklnmn dair sual ve ten· 
kiUeriniz olursa lQtien Vatan ga
zetesine gönderiniz. Hepsine ce
vap vermek benim için en bllyük 
saadettir. Çünkü sırf vatanıma 

hizmet edebilmek emelile Paristcn 
sizlere geldim. 

Yirmi sene yabancı illerd-0 ya
şadım. Bu yirmi senenin her gü· 
nü vat.ana kavuşnuı:k hasreti için· 
de geçti. Memleketin yirmi sene
lik kalkınmasını uzaktan göğsüm 
kabararak seyrettim. 

Amdıı.ld m<'Safe beni siuien a
yırmad1, daha çok yaklaştırdı. Si· 
zl uzaktan daha iyi gördüm, gor
dllkı;e de sevgim nrttı. 

DUayanm bu karışık halinde 
yurdumdan uzak dum1a.ğa a.rt.ık 

tahammülüm kalmadı. Altı ay uğ
raştıktan sonra Almanlardan dö
nüş müsaadesi aldım, nihayet ga· 
yeme eriştim. 

Yırmi senedir gurbet ellerinde 
başımdan geçen şeyleri şimdi bu 
sütunlarda sıze bildirmek fstlyo-
ruın. 

Gurbette öğrendiğim ders ştı<lur: 
Bır Türk, nerede olursa olsun, ha· 
yat mUcadelcsınden yılmaz. Her 
.znüşkillü yener ve gayesine kavu
şur. 

Rüyam 

AtatüııkU .kaybetmek fellilteil· 
nin ilk günlel'inden birinde 

kll. Ecnebi diyarlarda böyle bir a· 
cıya uğramak kadar mlithlş bir 
ıstırap olamaz. Hayatta hiç bir 
acı beni bu kadar parçalamarnıştı. 
O günlerin buhranlı bir gecesinde 
göz yaşla.rI arasında rüyamda A· 
tatllrkU gördüm. 

Cami avlusu gibi bir yerde bir 
tahta kanapede oturuyordu. Ben 
de orada .kapının yanında ayakta 
duruyordum, birden bana bakarak: 

- Siz om.da niçin duruyorsu· 
nuz? > dedi. 

Bundan maksadının benim cc· 
nebi memlekette neden durduğu

mu sormaık olduğunu hissettim. 
Şu cevabı verdim: 
- EVe gitmek isUyorum, efen· 

diın. 

cEvden> maksat memlckctimdi. 
- Sizi oraya ben götilrcc<'ğim 

dedi. Fakat gitmeden evvcl size 
bir şey göstereceğim, şimdi biraz 
benimle gclin. 

o önde, ben arkada cami avlu
ırundan geçerek sağ tarafta bir 
tahta merdivene geldik. Atatürk 
ibu merdivenden Uç dört basamak 
çıktı. Ben de arkasından gidiyor· 
dum. Fakat daha ileri gltmcdl, 
döndü: 

Bana dedi ki: 
- Aman, yorgunum, fazla çıka

mıya.cağnn. Haydi şim<JI 51zi göre
yim, derhal memlekete dönünüz. 

Gözlerimi açtığım zaman ge· 
çirdlğim buhranı bir gören olsay
dı, !ngilteredc bir valtiUer hırsız

ları dövdUkleri dokuz Jnıyruklu 

kırba91a benim de dövilldilğt.bne 

e<Parıs Cehenne~nden '% 
Kurtuldum» un muh• 

Bayan Rebia Tevfilı 
hUkmedebllirdL 

Ben bu rüyaya lna.nrnı"~ 
sonradan da çok sovlnınLştiJtl 
bir iman içinde: <Nihayet ~ 
gUn vataru:na Atam g6 
bana söz verdi.> dlyordUJll· 

Aradan ikl uzun sene se'tı. 
nıpanın buhranları lçtnde ~ 
o kadtır korktuğumuz harP te 
ladı. 

İlk aylarda Paristc, h3t~ 
tUn Fransada harbin ,-arı 
hiesedllmlyordu. Eğer P~ 
menbaı olan yUz binlerce ı 
na geceleri siyah gömlcl<ıer ."J 
rtp kcı.rartmasıı.lardı harpte ~ 
ğımıza hiç inanılamazdı, ne J 
re gUrWtüsU, ne de bonıbııt"" 
korkusu yoktu. 

P arls gene eski nCŞfl , .. 
lılığl içinde kayn~O 

C<'phedeki asker, nobctçl ne! 
bl, ellerinde dürbünlerle 
nehrinin öbUr tarafında 

ordusunun hattkeUerini gôıl 
le vnldt geçiriyorle..rdı. :Frt' 
İngiltcrcnin bUt.iln arUstltrl 
içinde boş duran orduya ,. 
çırtmck için takım ta1tıııı 

ye giderler, tiyatrolar, ](O' 

verirler, danslar <'derlerdi. ıı 
hcslnde harpten başka ııer f:ı 
dı. Halbuki Renin öbUr ·~ 
Alman ordusu Frnllf!IZ cfPP" 
geçen her şeye vıll<rftı. 

Bır glin reisieUınhur 
cepheyi ziyarete gıttiğl 'ı;ıı 
bUr tarafta Almanlar bU 
ten haberleri olduğunu g~ 
için Fransız marşını, Maıııc~ 
mışlardı. 

Sinemalarda haftalık 
gösterildiği zaman bu h$ı'P' J1' 
be Fransızlar <Ne acaiP 
Diyorlardı. 

Fakat tiyatrolarla. dt\ V 
konserlerle başlıyan bu ıı~ 
Fransa tarlhlnde görUlıYl 
yUk bir facia ile nihayet 
ÇUnkU Fransız ordusu 
kaçmıştı. 

1940 mayısında FranSa!l:u 
ordusu tarafından işgal t 
bUsbUtUn artmıştı. ceP1 

kllçük haritalar, her ~ 
"ları ıı.dım adnn takip ed1 
Her dakika radyoların. sJ 
sımlarmd:ın bir parçacı){ 
nyorduk. gönill istlyordU ı: 
sız ordusu bir harlJta 
ve bUtUn dllnyanın se'\-d 
sc dUşman ayakları d<'P11 
Haziranın ilk günlerlnd 

sizlik ta.mamlle artnır.şU· 

orduları bir dUziye Derli~ 
sız orduları da ayni stırıl 
Yor ve yahut teslim olıô 
günlerde Paris korkunç ~ 
nuştı bir taraftan Bclçil' 
çan muhaclrler PariSC _;ot 
diğer taraftan da Fran'"'" 
listen kaçıyorlardı. "'1.l 

(Arkal~ 
4. Büyük YıldıZ Yeni Bir San'at Harikası Yarattı-

Yarın Akşam LALE Sine111asıfl 
Cörcçcğiniz, CA THERINE HEPBURN - CARY G 

LEW AYRES • DORts NO LAN' ın luwrladıklat1 

Fransızca: 

AŞK MAÇI 
tkl ~ arasında kalan bir kalb1n derin ihtirasını sonsuz fı!lt' 

BUyWt heyecanlarını anla.tan hakiki bir sUpcr tnındlt· 
DİKKAT: Yann akŞamkl JURNALDA: Ta.ranta Baınb 

Senenin en bUyilk ratbcUe muzaffer olan 

(BAKIR ADAM)ın Yalnız iki GünU~6 
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B; ;di;el~rin VaridatF azlaları O~!!!!!!e!~!!!!!!!i!!!!!!!!~~~!Y!l~~lll! 
Dog~ rodan Doğruya Belediye FranKsaabd

1
.an

8
Yeni ~:~!~:~~;:~:! AHfarrikba

1
_ Balkanlar 

Y 1 k Etmek Üzere Gelen 

B k na atırı aca (DBl}l 1 1nc1de} +*+ an ası g·.~~:!i.~~:.~azm. B. EDEN Ko.hirc, 25 (A.A.) - lngiliz 
umumi karal".g{ıhının tebliği: 

Üç Değilse Bile İki 
Meçhullü Muadele 

_('ı·l ·ı· "'. ~ek Elden idaresi Kararını lik~· Caropino: Maanf ve Ccnç-

Yı epçı ıgın ~ 1 .k E t. B. Jacqucş Cllevalicr: Aile ve • .,.,.. d f l Sıhhiye. 
Adana T ayyare 
Meydan ındaMerasim 
ve Tezahüratla Kar
şı landıktan Sonra 

Ankaraya Gıtti 

Eritre"de, ıkıtnlarımız Cub· Londr , 25 (AA.) - Müs· 
Cub'un cenubunda ileri hareket· takti Fransız ajansı bıldiriyor: 
lerine devam tmek<tedir. Bur · Londnının aalü!hiyetli mahfil
dn, 23 ubat. tanhinde y pılan leri Balkanların üç değilse bıle 1ki 
h rektit esnnsınd 400 esir alın· r.1eç.hullü bir muadele te kıl !"• ıg 
mıJ ve 3 top iğtinam olunmu tur. fikrindedirler. 

Münakalat Vekalelı ~as l . . lat!~af.ierrePuclıeux:Endüstricl 
""""" __________ .,," 1 ler ve muhasıpler mea ul tutul • B. Rene Belin: h. 

B ~nkara, 25 (Telefonla) - ! /1 rak haklarında takıb t yapıl.scak. General Ber,geret: Hava. 

cJ ediycler Bankasına tevdii icap Başvekilin tır.Ah,·ali hazıra dolayısile askeri Amiral Platon; Müstemleke. 

t l}an. So.malısınde, Cuba ır- Rom nyııd toplanmış olan 
mıığını.n o1csındeki h rekat, ır.t.• Aiman ordusu munıısip zamanda 
vııffokıyetlc inkışafta devam et• yol çıkmak iızere harekete hazı~ tıdcn belediyeler tahsil" tının .v~- • birlikler mutemetlerine 5000 li- B. Berthelot: Münokoliıt. 

._at fazlalarının yüzde beş ıştı- T kk •• Jerı .1 . k B. Aclıard: İa§e. ınektedır. ı b 1 J_ d B d o·- .JL l u unmo..:t ır. u or unun Bul-
ra~ hisseleri aon zamanlarda ih· eşe Uf raya kadar avamı vebrı mcsı ·ar;- BaJVekôlet mu:ıvinliğinc bağlı 
l"rıale - l 1 a la tınlmı•tır. Fakot u patanın a sekr•tcrlcr.· ugramı§, bankaya ya ın m - el il ,. ub lm .. 

Adana, 25 (AA.) - Türki· 
ye hükuml"ltni resmen zıyarct et· 
mek uzere Jngıltere Hancıye Na· 
zırı Ekscltin:ıı Anthony Eden ile 

. ıger ~~e., .. e erde. vaziyette ganatan iızerinden yiırüyüıe geç 
hıç bır dcgı ıkhk yoktur. mcsi için, askeri lbakımdan, bit 

l"rıı§tır. Şehirlerin tanzimi husu· Ankara. %5 (A.A.) - n~'ı ~ üç- Y içinde mahıı u ~apı 1181 B. Paul Mıırion ve B. Denoit 
~~nda. Yapılacak amme hizmetleri D Refik Sa;,d:ını, Jlalke' er n n §llrttıt. Mali ııenc sonun a mute• Maclıin. Yunan Harbi 

İşaret kafıdir. Bu hususta bütün 
teferruat vnrıncıyıı kadar heı 
ıey dü ünülmüı ve hazırlıklıır o 
derece ileri gÖtürülmü!ltÜr ki auı..l 
mi tekemmul haddine varmı§ sa
yılabilir. O halde Alman ordusu 
şimd(ye kodnr neden harekete 
~eçmedi~ Çünkü iki meçhul kar .. 
şısında bulunuyor ki bunlar d 
Turkiyenin ve Yugo lavyanın ne 
yapacak! rıdır. 

~Çın belediyelerin mu'htaç olduk- , :·Odıılannııı dokuzum'o yı~ do metler nezdinde par . lbırakİn Bundan ha ka, Hava devlet 
~l'J Parayı temin eden Belediyeler nümli ne mevcut ll~lke;Ui ~ muhasipler derhal n;cs h ~ktu da- sekreterliği de Amiral Darlan'a 

lmparntorluk Genelkurmay BaD· Atina, 25 (A.A.) - Atinn 
knnı General Sir John Dili, rcfn· radyosu Matbuat Nazırının oşnğı. 
kntlerindeki zevatla birhkte, bu- dııki beyan tını nakletmişt.ır: anaksının en mühim varidatını JlaJkO<laJ:u'lna )enllerln n ~- ı ı cakları gibi mutemet er a. ın a bağlıdır. 

ibda heledivelerı·n verdig•i Yllı.de til dolayısl;:ıle oldıklan tclgra da takibat yapılacaktır. Maarif, Gençlik, Aile, Sıhhiye 
v 1 1 1 in lbl •ına Ana· • p T 1 f ·0c§ te!§kil etmektedir. Böy _ece · ra tcşcınıUr er 0 tnıblerdlr. Yenı osta, e gra ve Müstemleke devlet sekreter-

e! d" b 1 d ye 1 Ajan mı memure • 1 • l!'-1 . . G l H . . 'I c ıy~ler Banka:,.nın e e ~ . • do u J Merkez erı ~ erı ıse enera untzıger ye 

gün eant 17,45 te iki tııyy re ıle cSır d ğlar ve tepeler ve son 
Muırdan Ad nnya rnuvasolat et· günlerde znptedilen mıntakalnr 
mı~lerdır. ııistcmatik bir t rzda temizlen· 

ere Yardımı ancak sermayesının Ank;ra, 25 (Telefon) - Poa- bağlı bulunmaktadır. 
tehsilile mümkündür. "b d onra Koor· f d . H ur La"" val'ı·n 

Misafırlerimiz, tayyare meyda. mi!Uir. Esirler ıılınmı , 50 otomn
nınd , hu11U3İ trenle Adanaya gel. tık ail.lh, ~·ük mikt rda mü· 
mi olan Jngılterenın Ankara bu· himmat, lbir ç.ok çadır ve bntla
yuk elçı ı Sır Hugf-ıe Knatchbull nİ} e iğtin m cdihmi.§tir. 

d kaletinin tıısvı ın en 8 • ta T clgra i aresmce cım 
Bütün bu cihetleri gözönün e d" syon heyetinden de scç~ış m~rkczi kapatılmış ve Edirne 

tutan Dahiliye Vekiıleti vılayetle. v:Vckiller Heyetine dedse~1~cdıl- müdwlüğünc bağlı olm k üzere 
tc bır tamim yaparak b~n~an . . R-..-.i Gazetede e ı anın· Haııko··yde bir merkez açılmı tır. Kurduğu Tuzak Türk • Bulgar B yannamcsini 

Nasıl Tefsir Ettiler? 110 d k tırak mıştır. ..,.. b"k 
nra tahakkuk e ece 1~ bu kararın tat 1 ına Keza imdilik dahili te raf ve 

hıaaeı . . . · d nııraların dan sonr~ M k IA t V ckiılcti k ı. b l b erı aenesı açın e r- ·ıecektır. una a adi taahhütlü mc tup ,.. u et· MAREŞAL PETEN 
NASIL KAÇIRILACAKTJ? 

} lugeascn ılc Se~ n v li i, Kor- ============= 
genernl Muz Her Ergıider, Tuğ-
gencr l Fa'hn Belen, Sc)han Em
niyet miıduru, yine hu usi trenle 
Adanaya gel.mı olan Genelkur

Birkaç Satırla Almıınlar, Türk • Bulgar pak
tını azami derecede kendi ldıle· 
rine istismara çalışblar ve bu an• 
1 şmayı meçhullerden birinın or· 
tadM kalkması §eklinde tefsire 
katlar vardtl r. 

aııka yerlere sarfedihneden bkn: fe~nbul Liman Reisliğinde icap mek ".e Van. müdürhiğüne bağlı 
kaya. tcvdiini emretmiftir. .1 81 

eden hazırlıkları yap~ı§tır1. b l bulunmak üzere Ernifte bir mer· Mühim Haber er ~~~dirde belediye ve mu~~uııp f:r~ ŞHcp seyrüseferi ıle atan u ke:z açılmı§tır. 
Uzdc dokuz hesnbile u. 1 r Liman Reişliğindc kurulmu§ olan Telefon ve te)graf muhabere· 

Oahaan ödettirilecek, Belcd!Y~ ~ bir komisyon me§sul olacaktır. si yap.'1lnk ve Tekirdağ müdürlü-

Londra, 25 (A.A.) - Daily m y lstıM>arat dairesi Heısi al· 
Mail gazetesinin Madrit muhabiri, bay Hılmi Orny, Hnticiyc Vek • 
Lnıval tarafından hazırlanan bir letı Hususi Kalem müdürü Zeki 
komplodan bahsetmektedir. Ha- Polar, Kurmay :>üz.başı Emın 
zırlanan bir pliın mucıbincc 15 Dirvana ve Hariciı,e memurların. 
ilkki'munda Mareşal Petaın, Pa· d n Zeki Sirmen t rafından is
risi resmen ziyareti esna.ııında ka· tik'bal edılmı~lcrdir. 1 yyare 

* Mo kova, 25 (AA.) - O. 
Bankası hisselerinin tediyesı ıçın I y ·1 cek ğüne bağlı bulunmak üzere Mar· 
tehir meclislerinin toplanması da E§has Bors arı ve erı e marn Ereğlis.indc bir merkez a-
beklenmiyccck. bu husustaki for· Avanslar 

N. B.: Sovyetler Birliği yüksek 
Sovyet meclisi, bu k m Krem
lin" de sekizinci içtima devre.oıinin 
ilk toplantısını y pmııtır. İçtima
d B. St lin ve Molotov ile huııu

Hariciye Vekilimizjn 

Tereddütleri fzal 

Beyanatı 

Etti 
lllallte bilah re ikmal olunacak· çılmı§tır. 
tır. ka 25 ~Telefonla) - Tayin ve Terfiler 

A_n vradtiÜeti c~as borcu ta· 
çırılauktı. Fakat bu komplo genç meydanında bir askeri kıta, ihti· 
bir Fransız kadını tarafından mey rnm vazifcsinı ifa eım· tır. 

Şilepçiliğin Tek Elden 
idaresi 

Ankara, 25 (Telefonl ) -

Malıye foatı muvakkate Ankara, 25 (Telefon! ) 
ki~~tınd~ ~:;~re borçlulara kar· Ankara Srhhat ve İçtimai Mua
munsup 1 -~-kAr davranıldığını venet müdürü doktor Şuayipin 

::~nsnıs:uo a k 1 şı .m....- l ile anlamı§ oldu- maaşı 80 lira}a çı ·arı mıştır. 

dan çıkanlmı tır. Misafırlcr, ıısketi kıtayı teftış· 
Muhabir hadiseyi f(>yle ani t· len aonr , otomoblllerle istasyonn 

maktadır: h rcket etmışler 'e orad Orge· 

İ loc lımnda kordıplomntik~en 
bir çok az da h zır bulunrr.uı· 
tur. 

* Bukre!t, 2 5 (AA.) - D. 

Fakat Saraçoğlunun matbuat 
torııfınd.Jl.11 nesredilcn beyanatı 
bütün meseleyi yeniden ortaya 
ko:ym kt dır. Çünkiı bu beyanat. 
tn 1 ürkıyenin. emniyet aahasında 
Y pılııcak ecnebi En liyctlerine 
yabancı bl mtyacacı tasrih edil
mektedir. E.·-· l b'"tün esasların ı tefcrru· • ve cc u 1 _:1:-· tek 

teft.iş rapor ~rk""llerine §U ıııkı Münhal 90 lira maa lı Posta, 
ğundan le§ u Telgraf tefti§ heyeti reisliğine 

cAlman hatl rından ı;eçerek ncral Abdurrahman Nafız tar • 
bir oda hizmetçisi ve bir çocukla fmd n kar ılanmıı1lardır. Toplan. 
beraber Pnristen Vıc.'hy"ye gıt- mış olnn k 1 b !ık bır halk kut
mekte olan bu cenç hnnsız kn· le ı tnrnfındon buyiık tı:.cohıir t 
dını, Vic:hy hüklımetine Lavnl'ln Y pılnmtır. A keri bando lngilız 
sukutunu İntoç eden §if reli bir cGod ş ve thc kıng• marşı ile 
mcaaj götürmekte idi. Bu mes j, lıtiklal marşını çııldıkt n ııonra. 
Polis miıdiırü Lnngeron ılc 0 za- Eıkeeıôna Eden, h raberinde Sir 
mnn Dahiliye Nazırı bulunan John Dıll olduğu hnldc, thtiram 
Peyrouton a h:taben y z !111 t , .ta nı t ftı~ etmiı ve turkçc o· 
Me6 jda Lavarın M tetd'ı i c;ır· a ak cmcıhaba asker• hıtabı ile 
mak mııksadıle tertıp etmı~ oldu ıı rı ı;e :ımlamıştır. 

'· B.: Genemi Antonesco, Ru. 
men mıllctiııi 2 martı bir pleb.
tıte da\Ct etmi tir. Bu plebı itle 
Rumen milleti, General Antoncıı
co tejırnini tnsvip edip drnedisi· 
nı bıldlrecektir. 

atıle bildirdiğimiz fi ep~kl~ınh • emri vermi§tir: . . d . 80 l' 
ıd . cvn na ı usu 

e en idareııı ve e.., .. ı a• 
.. f r·n amıator er 

sunda aeyruse e ı ·ı . tız" ama 
•-· · ııuretı c ın tasında tar;. .. ımı d k" ütehasııı:ı 

&oku lmaııı hakkınl\1~. 
1 k:ııat Ve· 

komiayon kararı una 

Tahsilat behemehal t.emın edı- Muamelat müdürü Kn rı, ır 
l k mutemetlere venlecek a· maa~lı Muamelat müdürli.ığüne 
ece 

1
• ın üç ay içinde mahsubu de Hatay Posta, Tel~taf müfetti

vans1 acar k akııi takdirde mutemet- fi terfian tayin edilmi§lcrdir. 
yı:ıeı a • - * Lundra, 2~ (A.A.) - Avustral

ya bıur; oklll B. Mcnzles'nln lngıltcro· 
de bulunduğu mllddclçe harp kabine· 
ninln toplantılarına iştirak edeceği 
haber almnuşbr. 

Bu -beyanat Londrada memnu
niyetle k r ıl nmı§lır. Londra 
mnhfılleri bunu, Tt.irıkiyenın mu-

hedelcrlo gıriştiği tanhhütlere sa,. 

dık k lmak ıhuau~nd ki kat"i ka. 
rnrının kıymetli bir ifadesi olarak 
telükki etmdttedir. sen Lon· 
dr maMıHeri Türkiyenin niyet
lerinden hiç ıbir zaman üphe et• 
memi ve 1 urk - Bul ar anlaıı• 
masınd , mevcut ta hhütlcri ko· 
ruyan fıkrayı tebarüz ettirmekter 
hftli kalmamı~ır. 

Kim, Kimle Evle'!~ z;,. ~u.?.lnız v· y ]. 
(Bqı 1 lncldrı? = . b ı nız iyi izdivacın eseridir. Bir mil· 

:::: 

* Londra,. 25 (A.A.l - Knıl bu
c;iln Bucklnghnm s mymd:ı Mısır 
bUyük elçisini ve mUlea:kıben B. 
ChurchUl'l kabul ebnlştlr. 

cehennem azabı vermektcdır. Bu usa· a amızın lelin üremesi için laalettayin her 
nıçin böyledir. Böyle olmaması izdivacın lüzumu ne derece mut-

ğu komp 0 etrafıle ızan ed. mck· 1 ren, s at 18,45 te, halkın şid-
te idi. Bu komplonun tefc:rruntını detlı ıılkı arı ve büyük tezahür· 
l:.angeron, 1 re alin p risı zi _ kri ar smd Ankaray hareket . • y•.....,.. lA.zımdt~ Y rv- o lana medenf. 'g\.irôiız ve ııecıyelı 

ıçın ne _,...... bl ve· 1 5 b. . . k'· ·ı·· . . d kardeııimiz. a amız . ır eemıyctın te~ ... u u ıçın e 
rumuz, iz olan kadın nasıl hır devamlı ailelerin !uzumu o dere· 
Ya teyzem ı· d"" Yahut l kt 

rctlnden evvel çar mba gecesi c:"tmi tir. 
eç vakit Paris Polis müdürluğün- ---<>--..--

de oğrenmiotir. Telefonla Vıohy- u:us' n • 
Almanya İçin Arlık Hiç Bir 

Meçhul Kalmamıftır 
k ki cv1enme ıy ır w . , • ce muta ır. 

k:rdeş~miz. çocuğumuz, aga;,~k H d ıyBSI . Binaenaleyh gençlerim~l •. be-
nıiz veya amcamız olan karlarımızı ve dullarımızı .adıva-

1 b' kadın olmalıydı? s· ca te~ik ederken g(izönünde tu-

ye malumat vermeğe imkan yok· 
tu. Çünkü bütun me 1lar, Al· 
manlar tnrnfından kontrol edıl
mekte idi. Şifrclı telgraf çekilme

s (83 ı l lndde) +~ 
(lla§J 1 ındd ) =*= rü mek istem~lerdir. Kral Borıs, 

sın kllJ"§ı, cntcrn ayonal bir hak kendilerini he9 birden kabul el• 
temin tı k bul cttirmege uğl'aflı. meğe cmuv f kat göstermi tir. 
Herhalde M. Edcn'ın ismi, h rp Kr lı z.iy ret eden heyet arasında 
aonnıııı tarihinin b ntçılı f im- yalnız Almnn tar ft rı Çankof 

Ayrıt mnhfllltor göre rn clcde A 
manya fçln tırtık hlr,:blr meçhul kalo 
mamıştır. Almanyayı, projeler! 
tatbik mevldln koymaktan mcned a 
yegflne ,,ey mtn'Blmln, btı gcnlfllk " 
harckO.t için pek az rn!lsnil olmasın 
dan ibarettir. 

naszı 1~ d l kiminle evlenme· Birinciliği kazan na: ır 
engın u kıza kim lüks radyo. tacağrmız hedef bu iuliv çl rm 

li~ Hulyaperver genç d ı·. 'k" k" · aadece me,.ru ve resmi olmaları 
S tmcn c 1 J'-=ncı·ı·1g· 1• kazanan ı ı 1§1· :ır kocalık edebilir~ por k t ıu d d 1 1 

k 1 1 bl·r kııdın, avu o ye: Birer çay tnkımı. değ'ıl ayni zamon a. evanı ı o · 
an ıya nası ı·- i.k··ı malarıdır. Bunun :.-in ne vapma· 

b l b. rkek acçme 1 Ü ·· .. ı ·· w •• kozannn ... " ayana nası ır e . cx ... > çunc.u ugu . lı? 
dir? Kırk yaşında tacır • t ki~iye: Birer kol aantL . . Eskı"dcn b:-.ıe bı"r go"rü .. u"' usu· 
1 dakt ·1 sunun ıme& u 1··- ·· k kı u.u "" 8 yaşındaki 1 0 

d ki Dördüncü ugu azanan 1 lü vardı. Bir erkek evlenecek ve-
k 1 b'li mi? 24 yaşın a k" . e.· Birer evrak çantası. 
<>cası o a 1 r 35 yaşında IŞlY "k" k" . ya evlendirilecek mi? An sı, bü· 

Üniversite mezunu b" ba· Be~inciliği kazanan 1 1 ışı· yük anası, teyzesi. halası velha-
iki kocadan dul kahnışk ır b"l-ir ye: 'Birer kadın el ç.an .. taSJ.. . aıl yakınların4an veya yakın ta• 
"anla. me•'ut Lir yuva ura ı k k 
" .. ı;ı Altıncılığı kazanan uç ·ışı· nıdıklarından biri veya bır açı 
nıi? k" l dol· e· Bırcr likör takımı. mahal e mahalle, aernt semt tchrı B" b• • __ _Jınea Ve 1tap ar y • k" Lı,_ d 

ır ırı arg k raıann· y edincilıği kazanan beş ı· dola ırlar, o evden öuiuüne a· 
duracak derecede ço sı 1 !arlar, nihayet kızlardan birini 
b·ı b aller meme· iye: Birer vazo. 

1 ecek olan u su ' 'f f Se'·:-incilığı kazan. an -he§ münaaip tclak.lki ederler ve nipn, 
~etimizin ·buyük bir derdının 1 

n· k" • ~ Beyoğlu eınemaları nikah. düğün olup biterdi. B zan 
Qesidir · ''ıye: da dostlar kızları olan ollelrıri 

Kun· • knn· ·ınle evlenmeli? için altı~r bilet: ık 
1. rtaya a- Dokuzunculugu azana~ genç erkekleri ol n ailelere su !ık 

«Vatan> ın bu aua ı 0 -ı • k" . •e· Birer mürckkeplı verirlerdi. Anuııra bohçacı ka-
tarak aç.tığı müsabaka pek cg en beş ışıy · dınların ~e karı~mldıkbrı da 
CcU ve bol mükafatlı bir kumar kalem. ı_ altı go"ru··ıu··rdü. Velhasıl izdivaç bir 
lı· d" 1 1 nmamalı· Onunculuğu ,;azanan 
.J a. ısesi olarak e e n 1 l ket .. ·c· Birer kravat. . takım merasime, bazı k yıtlara, 
Qır. Bu müMbaka bir meme kışı~ · . . -r·· kazanan yedı an'anelere tabi bir mesele halinde 
davasının umumi reye vaz'ı .ma· On bırıncı ıgı ele alınırdı. Halbuki §imdi izdi-tı • d ç .. ·e· Birer j.ock çorap. 
ll4ına alınmaııdır. Bu, ız ıv: kısı)' · ik" -r·· kaz nan on vac; modaııı bizde pek değişti. 

ll"levzuu etrafında umumi bir fi ·~r On ıtcı 1~·.i cins mendil. Kızlar diledikleri erkeklerle ve 
ar1&otırması, daha doğruau hır kişiye: .. ~.!ler··dcn yüzüncüye erkekler çıolt defa kendilerine 
I> ebic:.ı.t 'd On uçuncu ak !anlara bi· a•ıkane müsamahalar göatcrmi· 

e ır. er ? k d kazanac o • ele .,, 
d· tCe.nıiyetin belkemiği ne ır > a ar il" hediycai verılec • yen kadınlarla evlenmek iatiyor· 
L l}'c aorulduğu zama.n herkes rer tcae 1 • l · de okuyu- lar ve ne babalarının, ne annele-
Qır b h ka · Bu hedıye en d · d" t ""b · f a§ka telden çalar ve er • tır. bildıreceğiz. rinin, ne e ız ıvaç eeru esı ge· 
kil.dan bir ba,ka ses çıkar ama cuiara ayrıca çirmiş büyüklerinin fikirlerini aor. 
İl ll.t§ınıdaki ister iktıaatçı ?lsu~ mak lüzumunu duymuyorlar. Bu 
j ter içtimaiyatçı, iate.r aıyaa ı : tırmanın yolunu yüzden devamlı ailelerin parmak. 
~la ndtiım hır hakikatten bcnı iyi izdi~çlal ya~emiyeltir. la ıösterilecek kadar a.ıaldıiı ve 
~11 a Vazgeçiremez. Önümde yı· bulabilını~ 0 ~.D. de•i! mi) Ma- bol nüfuılu ailelerin imrenilir. 

ıı.ca'- b " d ı·ıı Lana vız Dikkat ettııuz g dim fa• kıskanılır bir nimet halini aldığı it 1. ~ ütün e ı er t;1 • "le cevap ver • 
ıtıt ır, ben yine mutlaka en ~a§• Ilım klışc ~ d wi ildik yaparak .•• görülüyor, 
~ 1· "'' ce· kat ufak bır e.g ~b lk·-ı·g-·ı aile· B" leyh cVatan, ın pek .. b 'lllnaatım" 1· konu•turan :ı;- e ..... ırıaena 

"' "il • emiyetın d • 1 Veririm: . Yanı cc d' ciıdivaçtır> e zeki bir iıııabetle açtıiı bu müaa-
t ::t.· izdı- dir> deme l!f1 ~";t - Cembretin belkemqı;ı .... bakanın mevzuu bir memlelcet 

.. ır. Ye en aagwlam belkemıgl .• dim. • d" ve mutlaka iyi .-l H d ~k müh" ·ırn 
·•c ı. tl E t ız ıvaç davasıuır. em e .... -~ laqif> olan cemiyet. fer erme ve ' --
~ ~ bir memleket davatı. 

ıi de yasaktı. 
Langeron, birdenbire bir mir

a! yın genç kansının kendiaine 
müracaat ederek Vidly'de bulu· 
nan kocıısının yanına dönmek 
için ynrdımını istemiı olduğunu 

h tırlaml§ ve bunun üzerine z rfı 

bu kadın vererek Peyrouton"n 
göndermi§ ve o da bu suretle 
komplodan hai>erdar olmu§tur.• 

da Y r lmııtır. • ı mcvcud değildi ... > 
Malumdur ki, Türkiye il in- - Radyo g zctcsi -

giltcrc ittifak halindediı ler. Bu fNCIL TERENiN SOFYA ELÇl
it~.if k hiç ki~ıeyc kalJı bir t ca- Si LÜZUMUNDA BULGARIS-
v~z m inadı ıle y pılmamı~tı~. ve TANDAN AYR ILACAK 

ikinci Meçhul: Yugoslavyan 

Vaziyeti 
Bıı.zı ldrruıcl r no dcrler:ı deainl 

ikinci meçhul Yu oalavynmn va ) 
lldlr. Son z mnnlarda Yııgosı V) 

dan Londr y pek az h b r ~lm 
Ur. Fakat D lgrad'dn bir sinemada 
cereyan eden bir hld e hiç olm 

hıç bır menfaat h hı U3tun 
muatcnit degildir. Bu ittifakın ga. Londrn, 25 (A.A.) - Reu
ye i iden g 1 n bütün v sıtnlar- ter"in dıplom tik muhabiri bildiri. 
La harbi önlemek, eğer bu milin- yor: 
kün olmaz:ısa eld n gelen bütün Jngikcrenin Sofya elçisi B. 
v SJlaltırla, h rbi, mü§lerck em- Rcndcl'in, elçıhk mernurlarile 
niyet bölgelerimiz içine airayct ber bcr, bu hafta Bulgar payi
ettinnemek idi. t htını terkedeceğı haberi hak

o 

B. Çörçil Hiç fÜphe yok ki, bugün, Y • kında Londr da hiç bir teyıt 
kın Şark ve henüz harpten ma- mevcut değildir. 

(BaJı 1 
incide) * aun bulunan Balkanlar ·lemi, Diplom tik mnhfıllerde şu ci-

rtmış olduğu iki ımıntcıkada, ya- §İmdi.ki huzur ve ıUkunlannı in- het tcbarilz: ettirilmektedir ki y i-
ni Uzak Şarkta ve Balkanlarda giltere ile Türkiye arasmda.ki it- nız Bulgnristand bır Alman ha· 
lngilterenin takip ettiği ııiy eti tüakın, bu miifter emniyet böl. rc.ketme bağlı ibulunan böyle bir 

rlh eurelte dip~omatlnra anlat- g • e mahıuı..a tedafüi ve İyi nİ• kar rın olın.u> lınmnm 91 lüzuımu 
mııtır. y tli karak trine borçludurlar. bizzat B. Hendel"in t kdırine bı-

B. Ohurchill, Japon büyük el- Bütün cih n için nazik olan rakılmı tır. 
çisine, Singapur" da alınan tedbir· buhran gÜnlcrinde iki müttefik KRAL BORİS'IN 
!erin ihtiyat t_edbirleri mahiyetin- arasında sık ıak fikir teatisinin HUZURUNDA 
de olduuunu tcımin etmi• ve in· faydalan inilir eclilemedici kadar Sofy 25 • ··-. b cı. il · · · -·•- , a,. (A.A.) - Reuter: g ilterenin harbi kazanmak azmi- u 1111ir teat enrun mÜ§terca em· K 1 B b 

• böl- . lh • ., d .. ra . orıAs' u .sah h mülga bu-nı. bir daha teyit eylemi•tir. nıyet • ,.enuz au unun aati a •· ,. h tun aıyaaı partılerin' mlİmessillc· 
B. nı_urchiJI, Tüi'-ive bu""yu'"k aine olacajmda da fÜP e edile· · d . ckk 

, .... n ıı;.._, ' t.. d""f bu d rm en mur ep bir heyeti ka-
elr:E: v~ Yuna_niatan elçiai ile yap. mez. Mes ut Dır teaa u • efa, b 1 ecl k • '-' 1 

'$..... ""' ı d B Ed Ankaranın meı'ul tahaiyetlerile, u ece lır. 1 a nız fa ist ve 
tığı göriifme er e, • en"in Or- birinci sınıf fngiliz aalibiyet aa- Alman t raft rı ol n s;uplıı.rın 
ta Şark seyahatinden Ve Akdeniz- miımeıısılleri bu nc~ele dahi) de· 
deki. Jogiliz stratejinin inki .... fın- biplerini bir araya ptinnektedir. w "ld" B 1 

bah 
:..t· B r-1. .'.':°L:Il Yeni Avrupa harbinin en bid gı ır. u gr\.ij) nrın rcisi Çankof-

dan ıetmorır. . '-OUJQU • d 1 . d birin" d-L- kla tur. 
T '' k' bil "'k ell'iai T"' k" evre erın en e ._ ya • M k.f'ı. ur ıye yu .,, ne, ur ıye. Bu awad b. "ttifaka • ez ur partiler bir lıtida vere-
nin taahtıütlı;rine aadık kalaeaiı· JIYC>rUS. ıam:n.,ar 1 

• • llD· rek Kral tarafından kabul edil-
na l't"ımadını bildirmi • YuMniıı- •. bk~Jlllt ;:iko ~~L! ..:_8':!1yetı dye- meler" · d b 1 ı 

1 
•• · ı .. .. . d d y nı .... e • - ......... arın an ı rıcasın a u unmu ar ve 

tan e ç11ı 1e1ı0ru§~esın c e u. d aha bil olabilir? Bu~ari.alanın harice kar ı olan 
nan milletin~. ~c~delesi kartı· M:a.: miaafirleQmize An· vaı;iyctinı göriıtnıck .ıatcdıklerini 
151nda hiaeettıjı buyuk hayranlığı kar• wwda hot bir ikamet di).,ia. bıldırmi !erdir. Bu partiler mem· 
anlatmı~tır. Onlar ı.ur.da, T ürk miaafirp.. leketın dahıli •i1ueti ve bilhaaa 

bir kısım Yugoslav halkının hl&s1y 
tını göstermek bakımından &y nı 
dikkattir, 

Yunanistan, Soğuldaınlıhemı 

Muh faza Ediyor 
Bu h d lcrln orta5ında Yunan • 

tnn aog-uk konlılığını muhal 
m ktedır. Yunanlı! Türk rln 
tudıır ve Türkler k na ı nnl 
tasa\•vur \o har 1< ti ı1n1 ı 

aar ctmı tcrd r. nına n Yun 
lılar için d~lml~ bir f y l oktur. 

Oçüncü Meçhul: lnriltumin 
Müdahalesi 

Oı;UncU bir meçhul de lnı-t tt 
bu mmtal<adnkl vaz )'l'tc mUdahnl 
nln ne derecl'y kadar muht ı ol· 
dıığu noktn111dır. nu Un \\ ııv 1 ordu
sunun en a tı ya ı nı gıı.z • n 
zaptındnn llOnra erbQl k lm f bu· 
ıunmal<l&dır. Bu nokta Ahnanfan 
ihmal edemlycceklerl \'e nazarı etik· 
kale alacakları nokt.nıardan blrid 
19te burada, Alma.n ordusunun h 
nllz harekete gcı,:m me5lnln ııebepl 
ı1nl izah maksadlylC' ileri 11Urifün 
mUtallalar bunln.rdıın ibarettir. Bu· 
nunln. beraber Bulgarllıt.anm lfl'all· 
nın yakın olduğu kanaaU mevcuttur 

VAPURU BATIRDILAR ••lic •• ~etinin yabm, parlamentonun tekrar kurulması 
VAPURU PATIRDILAR bir hatwa olmadıtmı •e milli th· mceclesi hakkındaki aöriıılerini es:=========== 

l:::J'-~ -y baloıılarla g~.mf,tL 
&llQO l'enk renk, ~y "" 

.\Jcşam ayni ~-aztyette ctöntlyordu. allba f 
l•kr durpn g 

- Satamaımp beazlYOrs11n, ., 
lok kesat, çok

- Ne diyorsun bey1111! .. Ç 

Niumeddia Nuil 

Vatan ' ın 
Müsabakası 

Va§inıton. 25 (A.A.) - Ha

riciye muıtepn B. Sumner Wclles 
buaün gazetecilere beyanatta bu
lunarak Canadian Crtliser vapuru 
içın Almanlar tarafından serde

dilen iddialar hakkında Aıneri· 
kan hükUınetinin tanlıü«ata baı
ladıiını bildirm~tir. 

Wun bathca firikauna tetkiJ et- de iz.ah et.rnek i.tıyorlar. Mecliste v 1 r A T 
lijinİ ıöreceklerdir. evvelce 160 azaaı bulunan b~ük 

Manidar Bir Ziyaret 
M&drld, 25 CA..A.) - CebdUttank. 

takl lng'illz garnizonu kumandanı 
vııı Amiral CoJllnıı diln, Elceztro 
mınta.'knııı askeri kumandanı Gene
ral Munaz Graude'u resmen Clynret 
etnllşllr. 

•iyaai partılcrın. parlamento ka
n ununun tadilinden aonra, ancak 
20 azaaı kdmıttır. 
BULGARISTANIN V AZIFE.sl 

Sofya, 25 (A.A.) - Yeni Zi
raat N11zırı B. Kul'Cf imali Bul
garistanda bir nutuk Miyliyerc.lc 
Bu1gar hlHcUınctinin vazife&inin 
Bulgari tanı Avrupa hatibi hari
cinde tutmak olıduğunu beyan et· 
mış ve dem tir ki: 

Ankara a\'UkaUarından Ad~ BA· 
banın kardt>"I "' f,.tanhul \ 'llA;)t>U 
Orman MüdUrll Fe,,d B BAN, ya
kalanıhfı mtıhllk ha11talıktan l<urtı -
lamı it.rak dün rahmeti rahmana kn 
'uşmuttur. OcnaUl!I bug-un Uğledton 
enel Jlfl,>azıt So'aoaıtadakl Haaaa 
Sabri atNtrhmanından kaJdınlarak, 

nama&& 114',>axıt camllndc kılındıktan 

80nra Edlrnrkapı Şdıltlll'lnde alle 
mak~M dt1fnedllN'ektlr. 

- ?ıieden acaba bu ketıatllk! 
_ır.n·or ondan ... 

- Şlındı ı;ocuklar da pzet-0 uau.ı 

- Alları. A11ah- ~üaaset>etl ne~ . 1ıer tarafından ajaaalar 
- ..... 1 ulhQanuı 

"llSıl münasebeti ne bayım. k slSnttk kalıyor. ı•uttu· 
L... b'~•-kileT !:O v.ne baJonJar ururuyorJSf ki, UMU 

""'1ıyonız ~ocuklara-

1 llAITTA 
Başlıyacaktır 

Alman ba~umandanhğı. cu· 
marte.i günü nctrettıjj tct:ılijde, 
Amerikan bayraiını ve Ameri
kan vapurlarına mah.ua al,mct
leri taflyan bir vapur batınldıiı· 
nı bildirmifti. 

Vı Amiral Col!lna, deniz ve kora 
askeri mnkamları ve Flanja mensup 
yUkaek memurlar t.aratmdan mera. 
llmle k&rfllanmtflır. Meraahn e&na· 
aında 1apanYol ve İııgillz marşları 
çalınm1ftır. 

«- Bu gerginlik devresinde 
hük€Wnet devletin ve vatan hu
dutlarının mudaf aaıı içln her tür· 
lü tedbırlcri 11lmı,tır.> 

Geftıl' :ra11ta 'e Dff'nılMete m~ınlr 
lllmletler ifa edf!Ce,AI bir talda \e
'atı kendini tanı'.\-.nlan \'Ok mlıtee"
lr etn1ı .. tır. ilah ~ hnıct ") ır,lı 



Yeni Neşriyat: 
Kendi kendıne Transformatör yap 

mak: Bu adla praUlt bir eser çık· 
mıştır. Resmi Akyilz tara!mdan 
yazılan bu e::erdcn aıtına.darlar !ay
d&lanacaktir. 

* Denizyollan Mec:muaaı - Dev 
let Den~llan ve Limanlan 
mecmuasının sekizhtci sayısı kıy· 
metli yazılar ve retıimlcrlc çık· 
mıştır. Aiiı.kalılar için ç.ok istifa
deli bir mecmuadır. 

KONFERANS 
Eminönü Ha~kevindcn: 

1 - 27 Şubat 19U J><'rşembc sü· 
:nü saat (18) de evimiz salonunda 
Ord. Pror. Sayın Dr. Akil Muhtar 
Özden tarafından {Ah!Akın fenni e
l'•.~ıarı) me~unda bir 
vcrilrccklır. 

2 Türkiye sanat 
'1<.'ZUnlan cemiyetinin serı konfe
re.n!llo.nnın UçUncUsü 28/Şuba.t/9V 
cuma sUnU saat (18,30) da Lokman· 
hekim tarafından verilecektir. Mev
zuu (Hekim sclinceye kadar hasta
lara ne yapmalı) dır. 

Her ıld konferansa sirlş serbe:st· 
tir. 

C. Müddeiumumiliğinden: 
lstanbulda bulU'J\duğu anlaşı

lan Silifke ecza hakimi Emin Un
CUJ)ğlunun mcmuriyctimizc mü
racaatı. 

BULMACA 

Soldan Sağa: 1 - Göğe ait • Er
kek k~i 2 - Feryat - İçine kuş ko· 
nula.n tel kutu 3 - Nota - Haysiyet 
4 - Asıl - Nota - tıa.ve 5 - Ne sı
cak ne soğuk - Elb~enln boyun kıs-

Soğuğa Karşı 
tedbir alınız 

Yalnız sıkı giyin
mek doğru değil

dir. Cebinizde 
birkaç kaşe 

GRİPİN 
de lhdUdlll"UU 1 

tJşütmekten ınütevelllt baş, dl' adaJe atnıarfle lonklığı , .e emaaline 
kan,ı en seri, aı kat'i teslrll UA.çhr. 

Lmumuncla giinl!e 3 adet almır. Taklitlerinden llalmunız '°e 

her yerde pullu kutulan nrarla l&teylnlz. 

Bahçe ve Çiçek 8" 
~ tamim, çiçeklerini ~ fidaıdanna bak
mak için miteheıaıaı tarafından yuıbnıf eaerleri olnimalıdlrlar. 

Bu __._. ar&11Dda en ziyade tavsiye olunabilecekler: 

Gül Bahçesi 100 Kuruş 
Salon Çiçekleri 100 " Karanfil Yetiştirmek 50 " Yurdumuz Çiçeklerinin Tarihi 75 ,, 
Pratik Çiçekçilik 50 ,, 
Park ve Bahçe Planları Tanzim Olunur 

Matbaamıza Müracaat ' 

KOLAYLIK EVİ 
11mıun Ellllüt ff Arazi alım, satnn, kir81ama 'e ldareei 

CEZBi ÇET/NTAŞ 
Sabık Kadastro ve Kartal Tapu memuru, Kartal HUkftmet Cad. No. 3-1 

ımı 6 - Mahal 7 - Parıltı - öz olmr- -·-••••••••••••••••••••••-
yan 8 - Erkeklerin çenesindeki kıl-
lar - Vennek 9 - Ma.h - Mısırda bir 
nehir - Vi!Ayet ıe - Kolsuz ceket 
- Alimler 11 - Eski bir Türk kav
mi - LA.yık 

Yukandan ~a: l - P8ııkill 
gibi saplan bır ara)"ll toplanmış çi
çek veya meyve - Gölge 2 - Evvel· 
lerl - Şart edatı S - lle - Terket -
Edat t - Şiddetlenmek - Tarak 5 
- tıe - Kadın ismi 6 - 7 - Söz • 
Şifkinllk 8 - Saç taramağa mah
sus Alet • Utü De dllzelt 9 - Zey
bek - Bir meyve - Hane 10 - Tera
zinin gözU - EE - İşaret 11 - Ala
tuı•kada musikide dumı.a işareti -
yataklık 

DVNKO BULMA.OANIN H-ALLI 

Soldan Sağa: 1 - Kdstencc 2 -
Ebedi - Na 3 - Sor • MU&tata 4 -
Acemi - Erken 5 - Ravent • Orsa 
6 - Eltz - Ayna 7 - Taze - Re -
Naz 8 - Hami - Re 9 - Ba - Yave· 
Rab 10 - Manen - Ama 11 - Kon
fetı - Zan 

Devlet Demiryollan llanlan 
Muhammen bedell 679.500 (altı yllz yetmiş dokuz bin bq yüz) 

lira olan 150 adet Demiryol makas takımı 10/4/19U ~rşembe gUnU 
saat 15,30 da kapalr zarf usulü ile .Ankarada İdare binasında satın 
alına.caktJr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 30930 (otuz bin dokuz yUz otuz) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ett~l vesikalan ve tekliflerini 
ayni giln saat H,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarp~a veznelerinde S&• 

trlmakta.dır. (1281) 
Jtf.. 

:Muhammen bedeli (5600) lira olan 7000 Kg. haşarat öldUrUcU ma
yi (5.3.90) ÇaJ1&11lba gUnU saat (15). on beşte Haydarp~ada Gar 
bina11ı dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuıu ile satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe ginnek lstiyenlerin (420) liralık muvakkat teminat kanu
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfiarmı ayni gUn 
saat (H) on dörde kadar komisyon re!Jıllğine vermeleri llzundır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 

tadır. (1058) 

Yukandan Af!a~'a: ı - Esaret ----------------------------
- Bak 2 - Bocaltıma. 3 - Kereviz 
- M.n 4 - Öd - Meze - Yaf 5 - Si· 
min - Hane 6 - Taravet 1 ._ Ense 
- Yemeni 8 - Natron - 9 - Akran 
- Rıı.z 10 - Enfes - Arama. 11 -
Ana - Zeban 

BUGONKO PROGRAM 
8 Program 8,0:: Ajans haberleri 

8.18 Ha!ıt parçalar (Pl.) 8.45/9 Ev 
kadnu - Yemek listesi 

12.30 Program 12.83 Köy tOrkUlerl 
12.50 Ajans haberleri 13.05 Hafif şar 
kılar 13.20/14 Radyo salon orkes
tram 

18 Program 18.03 Müzik Konterto 
{Pl.) 18.30 Konuşma 18.-t5 Çocuk sa 
sU 19.15 Çocuklar için müzik 19.30 
Ajans haberleri 19.45 Radyo fasıl 

heyeti 20.15 Radyo gazetesi 20.45 ~o 
lo besl<ı, semai, ve şarkılar 21.10 
Konuşma 21.25 Radyo kUmc sazı 

21.45 Riyaseti cUmhur bandosu 22.30 
Ajans haberleri 22.45 Cazband (Pl.) 
23.25 23 30 Kapanış 

1 1081& 1 
25 ŞUBAT 19U .. , 

sterlin G.2~ 

Dolar 129,20 

İsviçre ~"'rac. 29,98 

Drahmi 0,9975 

Leva 1,6225 

Peçe ta 12,9375 

Dinar 3,175 

Yen 31.1375 

İsveç Kronu 31,005 

Eeham '" Tatmıit 
Ergani 20,- 20,-
1932 Haznıe tahvili 60,- 60,-

ŞEHiR TiYATROSU TEMStu...ER.I 
TEPEBA.ŞINDA •• lSTlKLAL CAD.Dl'.StNl>s 

D&A.11 &JSll~ KOMJ.:Dl KISllJ 
B\lgtin aat 1~30 da Bugiln saat u. te Çoçuk 010• 

Aqam 20,80 da , A.qam 20,SO da 
MEŞAI·t:ı.n JU&&Lm 08Al.Aa 

Her &1ln gifede çocuk tı ınsUleri idil bilet ve~•·ır. 
BeyaJı!t, LlleU, Altııaray. Şehremini ve Topkapıya otobtis temin olundu. 

,.. ......................... _., 
TWJ8 Ca•"nrlJltl 

Ziraat Bankası 
Kuruhıf t&rihl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Ttlrlt Uruı. 

' Şube ve ajans adedi: 265. 
Zlrat ve ticari her nevi banka muameleleri. 

l'ua lılrlkttremlen U,8" Ura Jlaull.7• Yeriyor. 

Ziraat Banltumd& kumbaralı ve ihbamZ tuarrut heeaplarmda 
en az 50 Uruı buhına.nlara aencde t defa çekileca kur'a De ...,... 
dakl plba c6re Ua'am.iy• dafrtıl.aeaktlr: 

' .W ı .... 1inl* &.iM u.a il ıel .aet il 11abk UM Un •:aiti• ı ..... 
, > 2M • 1.-. l!taH a ~> 

61 > ı• > ..,_ • llt • ZI a 1,Z11 > 

.... •T: B.aplanndald. paralar llir WM iGiDile 60 Undaa .. 
il dlıpıd) ıkz • lkraml,,e çıktılı takcliJde " JO fu1u0e Ylrilecektlr. 

............. ' 4leta. 1 9J'l6I, 1 lıılr'nclH-.. 1 ..... 
ı .....,.. tartlllerlDde "*°eeek*lr. 

................................. -

RADYO 

NDZHET 
ATEL~YESİ 

Radyolarınızın .Tamiri için Yalnız Bir Adres: 

Radyo N O Z H ET Atelyesi 
Galata Voyvoda Caddesi Keçeci Han 

Birinci Kat 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden : 

Keşif bedeli «1657> lira c5b kuruştan ibaret SeddUlbahlr HellS 
fenerinin tamiratı açık ekslltıneye konulm~tur. Muvakkat teminatı 
cl24> lira c32~ kuruştur. İhalesi 10/3/941 tarihine ra.sUıyan pazartesi 
günU .ı;aat 15 de Galata rıhtımındaki umum müdürlUk binasında. toplanı>
cak olan satmalma komisyonunda yapıla.caktrr. 

Şartname ve te!errlla.tı her gün sözü geçen kanı\syonda görWe-
bilir. (1291) 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Kuleli Askerf lisesine glrmlye iatekli olup da taşralarda şubelere, 

İstanbulda da doğnıca mektebe müracaat etmiş olanlardan sınıfların
da dönekliği olmıyan bUtUn girme ,artlarmı haiz bulunan ve ayni za
manda glri~ evrakını tekemmül etUrmif olan isteklilerin imtlhanlan 
yapılmak Uzere 7/Mart/941 cuma günU saat 9 da Kuleli lisesinde bu· 
lunmaları ve bu tarihte mektepte bulunmıyanlann haklarını kaybede· 
cekleri uruı olunur. (1443) 

' ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

IA&DIT IB&IN 
Keman, Kanun, Klarnet 

270413 N . Gül Açılmıt Bülbüle 
0. Sabah Oldu Serindir 

- ---<>----

•••••• BIBSIS 

(Beste: Ferruh 
Areunar) 

Keman, Kanun, ~larnet, Ut 

270414 No: ~:e!·~~8!ı=eda = ~:~ ::~t::: 
vaırlTI, IOLBITI, ZiBiDi 

Cura, Da~bu'ka, Zil... 

27 0417 No·Z~iye!°Dı GüyÜİn)eri 
• Kabenın Dallan 

- Düğün havası 
- Düğün havası 

Derterıa: 1 & D 1 1' & 9 1 B &T&M&• 

70418N 
Ben Yarime ~ Akmcb- Düğün havası 

O• Sarı Kızın Ayajmda Dü.v.. h • y . - gun avası 
eınenı 

~---Derleyen: SADİ YAVER ATAMAN ----11' 
Askeri Fabrikalar Satma·ma Komisyonu ilanları 

Nümunesine göre 200 - 300 Ton Yerli 
Linters Pamuğu Alınacaktır 

Tahmin edilen bedeli c82500> lira olan 200 - 300 ton numunesine 
göre yerli linters pamuğu 28 fU'bat 941 cuma günU saat 15 te Anka.rada 
Askeri fabrikalar satın atma komisyonunca. pa.zarlıkla. ihale edilecek· 
tir. İlk temınatı 5375 lira olup ~artnamesl 413 kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. tsteklllerin 2!l90 sayılı kanunun 2 ve 3 cU maddelerinde
ki ,·eealkl ıılfnll ve bu ~le alikadar ttlccardan olduklarına dalr Tle&M 
odur '\'eelkaıdlıe mezkür sün ve ~tt.e Jtoml9yonda bulıinm&lan. clllh 

* 3284 sayılr kanun mucibince 2240 ton demir hurdası mahreç lstaıı-
yonlannda. va,ıon dahilinde teslim '8-l'tlle beher tonu 17,5 liradan aatın 
alınacaktır. Şartname parasızdır. lsteklllerln teklif edecekleri hurda 
mtktan 15 tondan aşağı olmamak Uzere yapıla.cak tekliflerin teklif e
dilen miktar Uzerlnden ytl7.de 7,5 teminatı ile birlikte 1 mart 941 tari
hine kiıdar Ankarada ABkert Fabrikalar sa.tın alma komisyonuna mıı. 
racaaUan. d320> 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz Bir Kuruşluklann Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında ilin 
Dante19lz bir kUrUfluklarm yerine dantelli bir Jnırufluklar darp .,. 

piyasaya klti mJktarda çıkanlmlf oldutundal} dantelals bir kunafhak
larm 31 Mart 9U tarihinden 11onra ted&villden kald.a'ılınUI kanl:ı.,. 
tJn)Jnıftır. 

Danteıslz bir kurufluklar 1 NiHn Hl tarihinden itibaren arWt teda
vUl etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak· bir sene mllddetle yalnıa 
mal sandıkları ile Cllmhurlyet Merkez Bankası ı,ubelerince ve Ctlmhu
riyet Merkez Bankası fUbelıi bulunnuyan yerlerde Ziraat Bankam ıutıe
lerlnce kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir k\U"Ufluk bulunanların bunlan mal n.nchklan 11• 
cumhuriyet Merkez ve Ziraat Bankaları 9ubelerine tebdil ettirmeleri 
ilin olunur. (9085) (12523) 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 
17 kalem muhtelif ebatta pirinç cıvata maa somun 
Pirinç saplama maa somun 
Derrt\r cıvata maa somun 
Demir saplama 
Çelik saplama 
ı- Tahmin edilen bedeli <3750> Ura oran 17 kalem cıvata ve eap. 

lamaların 27.2.9'1 perşembe günU saat 16 da Ka.sımpaşada Deni.Z Leva
znn satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltımesl yapılacaktır. 

2 - llk temintı «281,25> lira olup şart.namesi her gün if saaU da· 
hilinde mezld).r komisyondan bedelsiz almabUir • 

3 - İsteklilerin 2490 sa.yılı kanunun ı.ted.iği vesa.ikle birlikte adı 
geçen komisyona mUracaaUan Uln olunur. (1367) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı - Akreditifi idaremiz taratıpdan açtınlmak 11zere U.2.941 ta· 

rihinde ihale olunacağı ilAn edilen «l.000.9()()> a.det tuz çuvalının pazar
lı&'I görUlen !Uzum Uze.rine temdit edllnı~. 

2 - Pazarlık 26.2.941 çarşamba gUnü saat 15,30 da Kab&tqta ~ 
vazmı ve mUbayaat şubesindeki &lan koJn)syonuııda yapdac&kt.ır. Ta
liplerin ayni sün ve saatte yüzde 7,5 teminaUa.rUe blrllkte me*Qr ko
misyona müracaatları ua.n olunur. (1433} 

\ 

-

•'' 

V•ktlle Veloslpetln meydana getirDlfteSf fevtcalld• 
bir lc•d telAkki edilmişti. 
Bugün vesaltl nakliye hulkulld• bit lnkl .. fa 
m•zhar olmu,tur. 
Bu inkişaf tenvirat hususunda dahi varittir. 
ilk EDISON elektrik ampullarında.. beri kıymetft 
gaz ile doldurulmut yeni TUNGSRAM • KRİPfON 
llımbalarının icadile bu vadideki inkifaf büyük bil 
terakki arzetmlttlr. 
Bu ampullar bembeyaz bir zly• verir ve aynı t .. 
kattaki sair llımbalara nisbeten çok daha •~ elek• 
trlk cerey•N sarfederlu. 

' ~ 

" TIJNGSRA 
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·~~BUR LA~~ 
BİRADERLER 

.......... - &•k••• - ••••• 
lstanbul Komutani :ğı Satmalm1 Komisyonu:td 
HalICJOflundakl okulda yapılacak tamiratın pazarlığı 8/3/9'61 

aaat 11 de Fmdıklıda Komutanlık satınalma komisyonunda yap 
tır. KeşlC bedell 646 lira M !kuruştur. Şart.namesi her gün koın 
görWebllir. İsteklilerin belli gün ve saatte ırnezkQr komisyona 
lerl. (1458) 

* Beher kiloeuna 1 k~ 75 sanUm fiyat tahmin edilen gS!5()0 
kuru ot 3/3/941 gUnU &at 14 de pazarlıkla. aatın alınacaktır. J4 
men bedeli 5308 lira. 75 kuruştur. Şartnamesi her gün komiayorP .li 
rUlebillr. İsteklilerin belli gün ve saatte FmdJklıda Komutanlı1' 
al:ma komi.!yonuna gelmeleri. (1456) 

T. iş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

llıramige Planı 


