
Başmuharriri: 
Ahmet Emin YA L M A N 

VATAN EV t _ Cağaloğlu, Moll& Fenarl S. 82 
Teılefonı UIS6 _ Telı;nl VATAN lst. 

27 ŞUBAT 194 1 
P EBŞEMIB Fiyah: 5 Kuru§ Sl:Y ASI SABAH GAZETESi Yrf: ı - Sayr: rss 

iç Sayfalarımızda 
Nuri (Paşa) nrn hatıratı. 
Paris cehenneminden nasıl kurtuldum. 
Akdenizde yeni vaziyet 
Reporta;. Çocuk .sayf asr 

Sayın Misafirle.rimiz, Çankay~ Köşküne Giderek 
Defteri Mahsusu imza Eylediler 
B. Eden 'in 

Ankarayı 
Ziyareti 

Afrika Harbi 
• 

1- Mogadiscio 
2-Brave Şehri 
3- Moyale'ler 

İtalyanların 
Elinden Alındı 

al anlarda 

Almanlar 
Balkanlara 
İnemez er 

Buna Karşı Bütün 
Tedbirler Alındı 

ngiJterc en ufak bır istila ihtimaline kartı her türlü tedbirleri 
larak hazırlanmaktadır. YUkan daki resim bir ı'atilaA t bb" ·· d "h' ı·· efe usun e 

en mu ım ro u oynamaıı gö:ıön ünde tutulan düpnan tayy releri 
Kim Kime 
Evlenmeli? ne kartı hava dAfi toplan mermilerinin topçulann emrine mad; 

lnlınıtını ve dikkatle istif edilitini göatennektedir. 

lngiltere - Sovyet 
l\1ünasehatı Daha 
lleri Gid ıniyor 

isti~a 
Hilesi 

Eğlenceli ve Faydalı 

Müsabakamız 

Londra, 26 (A.A.) - Avam 
kamarasında işçi mebus Cocks, 
Sovyetler l rafından lngiltcrenin 
t~ltlifleriM Y PJ]an itirazlar bu· 
JJUBunda, Tiırk • Sovyct munaac• 
betlerinin ehcmm(yetinc binaen 
lngiltcre Haricıye Nezaretinin bir 
telif gayretinde bulunmasını ileri 

Alnıanl r 700.000 
lngiliz Askeri 

Oniforınası Yapnuş 
Nevyork, 26 (A.A.) - Rcu· 

ter ajansından: 
Eski Hal'hiye Nazın muavini 

B. Louie Johnııon, bir nutuk irad 
ederek fÖyfe dcm~tir: 
«- Hitler".in istfü'ı için 700,000 

lngiliz üniforması ile 700,000 

Kazananlardan Yüz Elli 
Kişiye Lüks Bir Radyo ve 
Diğer Güzel Hediyeler 

Sizi eğlendirecek, çok dü
§Ündürecek, evde ve hbap
larınız ıında tath mün -
plara yol açacak bir müaa
b ka: 

Muhtelif tipte ve tabiatte 
otuz erkek ve otuz kadını, 
birbirn~ en uygun, en ahenkli 
bir fCkilde vlcndirecekıiniz. 

ııilrmü§tür. P raıüt imal ettirmio olduğu ma-
H riciyc müstcprı, Sovyet hü. lumdur. Alm nyanın elinde mü· 

kumctinin bu işi daha ileri götür- him miktarda zehirli g z da var· 
mcmckte olduğunu tekrar etmiştit dır.:. 

• Tiplerin Resimleri 

YağlşindeHükiimet Ve Karakterleri?i 

H k G 
. Sanatkar Ramız 

are t?te eçtı Hazırlamaktadır 
• • 

Eminönü Kaymakamlığı 
Tahliller Yaptırdı 

Tafsilat 3 üncü 
Sayfamızda 

Eminönü kaymakamlığı b ı- r------------============ı 
hekimliği eıkı bir f.a liyetc geç-
mi tir. Yas imalathanelerinin eıh. 
hati koruma kaidelerine uygun 
olup olmadığını ar8.Jlınyor ve 
mahlut yağlann ne gibi madde
lerden mürekkep olduğunu tnh
lil ettiriyor. 

Bu arada, Belediye kooperatifi 
firmaaını kullanarak mahlut yağ 
yapan kolldctif tir.ketin hem ima. 
lathan i !h~ de yağlan tel· 
kikten geçlrilm~tir. Şirketin yağ· 

(D '~mı Sa. IS, il. IS de) ** 

GONO N SES 1 

Halk evlerimiz 
Yazan~ REŞAT NUBi 

BJrk9<1 l'Ün CV\·aJ dolra~ancu yıldönttmünU lnıUuladıtmıır. tlç ytız 
lrthmr Hall .. -evlntn bir !lOtwıu. uz.un Anadolu eeyahatlcrinıdcı, ,.akından 
tanıdım. ·c halde bulanduklannı aoranaııız. d rlm kt: 

- Allo ocakları gibidir. Alle)1 tek tiple faal lr mllmktln mU T Öyle
I r:I \"ardır k1 saraylarda )'IUjlır; )1ne öll eri \'ardır ki tcık o4~"& ınğmrr. 
Bir ln5mında )'U\'aya batlıhk duygulan k~·etııcttr; a.lle f'.fradı emaında 
•da bir nizam \e Ahenk hUktlm tfflmr. Blr knımmda bu bat daha gm·
~Jdlr. Kardrışler arasında ufak tofek gfgirnalıJlkler M91k nlmu; herkes 
kendi hımlndo t.alıl}ır, <'ilenir n ancak pccdf!rı geıc03e blr ~tı altında 
blrlfııiJlr. 

Öteklle.r(t n daha hü.)1ik bir aDe ooafı demek olan Jlalkfl\ierf hak· 
kında da aynı şeyi MJ,>1 mek milmktlndllr.ı IU'& gtbl binalarda fMrlıı 
:DtUn gllzidclerlnl bir araya toplarnıya ma\."affak olanlar ""-ardır; muıılld, 
emıııı, edebiyat, tarih \cı;aJre l~e.rlnd lnJV\'eUI olanlar vardır. Re81m 

\'e hlahalli ell~ut ııergilerl atanı r, spor, köycWUk, ~tlmal yarthm faali· 
yetlerfnl il rlJe götürenler \'ardır. Bana mukabil u \Cya bu KibeplcrdM 
)erinde ea3anlar da \'8n'lır. Fakat muhakkak olan lfUdur ki her blrtnln 
kıy.met dcrec J ne olunıa obun blr ~ fıalkı Jt·ln ayni fJltl altında 
beraber )'~ayıp fJl)ışmanın U\ k ' kttfad et1 1amış, hakiki aile 0(9· 

tının bUtUn karakterleri bellrmlıttir. l ' anl bir keUmc ne bu büyük mlics· 
~ tutmuştur. 

* E• pok lıangllcrlal lıefeıılllğfmJ sorarıııanrz ona da ocmabun pdur: 

11 
- Hcpıılnl" ilim, ııanat, lttlmal muavenet, spor, k5ycUlilk. bunlann 

e1'91 «llz 1 ~ lerdlr. Fakat ben en tok fakir \'e catın halkın \"O bllh&Ma 
kilyHUcrln kemdi m1erlne girer gibi ~lnmedcıl girip çdmklan, ııe'1J& 
\flf;alre farkı uçunımlarını ~ rmlyerek >i1ksck tabaka ile dlıdlze ohırduk-

• larr llalkellerlnl t1\dlm. ize temin oomın ki hunlıtr Anadoluda ltelkl 
tecHflnlz kadar de n, :fakat umduğunndıuı ~ok far.ladır. 

- Pl'.ld bunu '•P&n ko\'\.et f 
- AOe ifıflQhlne lılr luını daha clö..-fbn, Afle ihengtnt babanm 

ftkrtae. fa&IWine, blt&ralbfma olu ltbnat J'&pa.r. llalkevlnd baba, ffis. 
tir. O ıunr ft r&terlttat 1ı0k fada boflAnmı,>an. acık menfaatler peşin· 
&ı lretmo'A. tMtellk de slnlU almunu bDen afrr \"C'I 11&mpatık btr ıplW. 
)et olurııa - 18,f )'Olunda ekler. l'1n b ıtlin hıccllti 1>u tı.'ba;yı .... 
.............. 4JI 
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Anlatan: General Nuri 
Hatıraları Toplayıp Hazırlıyan: 

Albay C. C. S. 
-1-

Alman Gazetelerinde: "Bombardeman 
Von 1ripolis Und Preveza!,, 

Trablus harbinden biraz evvel. rından fedakarlık etmez ve ihsan· 
di. Maiyeti aeniye bölüğünde pi· larına ha!el getirmezdi. 
yade mülazimt aanisi Nuri Efen· Bundan baıka, bu münasebet· 
di, Berlinde atnşemiliter olan a· le ve haşiye yollu beyana mec· 
ğt'beyi hürriyet kahramanı erka· burum ki, bir zabite veya bir me. 
nı harp binbaşı Enver Beyin ya· murn para ihsan etmek doğru ve 
nına iz.inli gi.tmi§ti. medeni, asri ve terefli bir ha· 

Bir gün Berlinin mc~ur bir reket değildi. Bu gibi vaziyet ve 
cnddesi olan Unter den Linden· münasebetlerde deylet reisinfo pa. 
den, bir müzeyi ziyaret için ge· ra ;rcrinc bir saat, bir tabaka ve 
çıyordu. Bu suradn Alman gaze• nihayet imzalı bir fotoğrafını he· 
t~ müvezzilcrininı cBombarde· diye etmesi çok daha doğru o· 
man von Tripolis und Prevezal> lur. Para sarfoluT gider, fakat, 
diye hararetli, hararetli bağıra· imzalı ve tarihli bir hükümdar he 
rnk gazete satma! ı dikkatini diyesi babadan oğla intikal eden 
çekti. Bir dnhn jyi ınledi., yanlış bir aile hatırası teşkil edebilirdi. 
anlamamıştı. MuYezziler Prevczc O vakit Trablusn gönüllü gi· 
ile Trablusun bombardımanını decek olan zabitlerin sevk işle· 
bağırıyorlardı. Demek İtalyanlar, rine erkanı harp binbaşısı Ömer 
nihayet vatanın Yunan denizinde. Lütfi Bey bakıyormuş. Nuri de 
ki kalesile deniz nşın bir eyale- ona müracaat etti ve üzerinde 
tın müstahkem merkezini topa bir mühürle 76 veya. 66 rakka· 
tutınıya cüret etmişlerdi. mı bulunan bir kağıt aldı. Rak· 

Hamiyet ve gayret ate.tile do· kam Trablusa gidecek zatın sıra 
lu bir genç Türk zabiti, bu ha· numarası idi. f'Juri Paşa eonra
beri duyduktan sonra artık mü· dan, Tr~blusta bu rakamı hariç· 
zeye gidemezdi. Nitekim Nuri de le olan anuhnbere ve tediye ve 
neyecan içinde sefarete ko~tu ve sipari§ emirlerinde imza yerinde 
nğabeyinın yanına çıktı. Enver kullanılmak üzere kendine şifre 
Bey: cHarp var. Ben lstanbula ve parola cdinmi§ti. 
cidiy.orum. Sen lburada bir haf. Bu kağıtla Nuri harcırahını ve 
ta, on gün kal, ben sana haber pasaportunu almış ve harekete sür 
gönderirim> dedj ve Berlinden atle hazırlanmıştı. Harciro.hı 80 -
hareket etti. 90 lira tuttuğundan Nurinin e-

Nuri Ber1ine geleli ancak iki pey ai.tın parası olmu§tu. Bu se· 
gün blmuştu. Enver Beyin tensi· heple bir kemer tedarik etti ve 
bi ve talimatı üzerine orada da· Parise kadar 20 altın tutan tren 
ha bır kaç gün kaldı ve sonra, ücretini ödedikten sonra kalan 
galiba gelen birile haber gönder· altınları ~er, • ikişer yanyana 
mesi üzerine, o da İstanbula yol· kemere dizdi. Yalnız husuei bir 
landı. tipte yaptırdığı sivil elbise bitme· 

Nuri gibi genç. canlı ve hami· mişti. Dikkati çekmemek için a· 
yetli bir Türk zabiti. memleke· lclade bir sivil spor elbise yaptı· 
tin ister uzak veya yakın bir kıs- racak yerde, tecrübesizlik sai· 
mında, harp olurken istanbulda kasile, yakası devrik yarı sivil, 
ve maiyeti seniye bölüğünde va- yarı ba{1ca türlü bir kıyafet yap· 
kit geçiremezdi. Bahusus ağabe· tırma}5. istem~. fakat o da bitme· 
yi Enver Bey, Mısır üzerinden mi§tİ. 
Bingazi sancağına gitm~ti. Nuri Bey:, amcası Erkanı harp 

Amcası, erkanı 'harp kolağası kolağası Halil, müliızimi evvel 
Halil Bey, maiyeti eeniye bölük- Ali (Afyon- Karahisar mebusu 
leri kumandanı iken, o sırada ve saık Nafıa ve Münakalat Ve· 
Rumelide türeyen C§kıyanın ve kili Ali Çetinkaya) • lstabhami· 
bilhaasa Apostolun takibi ı<;ın reden Dervi§ ve aslen Tunuslu 
yeni te§kil edilen seyyar jandar· zengin bir fes tüccarı olan ve Tu· 
ma tabııru kumandanlığına tayin nus üzerinde sevkıyat için ken~ 
edilmiş. Sduniğe gitmiş ve Apos· dis.inden istifade etmek düşünü· 
tolun tedmiri ve Trablus harbinin ien Ali bin Cebbare beylerle is· 
zuhuru üzerine tekrar Jstanbula mini hatırlama-dıbrı bir binbaşı ve 
gelmişti. O da Trablusgarbe git· bir deniz yüz:başısı ile birlikte 15 
miye hazırlanıyordu. ikinicteşrin 191 f akşamı cOryant 

Eıkeprene bindi. 
Ağabeysi ve amcası har:be gi· 

derken Nuri duramazdı. Böyle =;:=:=:=.=:=:;:(:;A:=rkaa:=::•;:v~a=r~)== 
bir hareket, o zıılmanki duygu 
ve terbiye icaplarına uymazdı. 
O da bir an evvel düşmanla VU• 

ru~a.k ve çarpı~mak arzusile ya· 
nıyordu. 

l~e Nuri Bey, bu sebep ve sa
iklerle Trablusa gönüllü gitmeğe 
karar verdi. Fakat padişahın da 
müsaadesi lazımdı.cJradd seniye> 
ııadir olmadan gitmesine imkün 
yoktu. flu sobcple &eryaver Hur· 
~it Pa~ vasıtasile padifahtan da 
izin dilemek .iktıza ediyordu, 

Padi~ah. Nuriyi seryaver pa• 
§anın refakatinde olarak, ayakta 
kabul etti ve cSenin apandisitin 
vardı. Nasıl gideoekain h dedi. 

TAKVİM 
2'1 ŞUBAT 941 
PERŞEMBE 

AY: 2 - G1)N: 58 - Kasım: ll~ 
RUMi: 186G - ı;iUBAT: H 
utcni: 1860 - Muharrem: so 
• Ahir av ..u.ı KZA."i& 

GON: 7,41 U ,46 
öOLE: 13,27 7,32 
1KİND1 : 16,31 9,35 
AKŞAM: 18,55 12,00 
YATSI: 20,25 1,31 
İMSAK: 5,02 11,07 

Belediye Haberleri: f 

Marhn Yirmi
si'ne Kadar 

• 
Et Fiyatı ar1 
Değ:şmiyecek 

Belediye Reis muavini Lutfi 
Aksoy dün şehrin muhtelif yerle· 
rindeki kaaapları teftiş etmiştir. 
Bu teftiş neticeeinde kasaplnrda 
ihtiyacı karşılayacak ka<lar et 
bulunduğu görülmüştür. Mezba
hada kesim normal bir şekilde ve 
lstanbulun ihtiyacına kifayet ede· 
cek ıbir vaziyettedir. Bu normal 
vaziyetın martın yirmisine kadar 
devam edeceği. et fiyatlarında da 
ne eksiklik ve ne de fazlalık ol· 
mayacağı topıancı tüccarlar tara· 
fından söylenmektedir. Fakat 
mart yirmiden sonra muvaredat 
yalnız Ege mıntakasına inhisar 
edeceği için vaziyet bir parça 
şüpheli görülmektedir. 

Vali Muavini Bu 
Akşam Geliyor 
Bir haftadanberi Ankarada 

bulunan Vali muavini Ahmet Kı· 
nık ıbu akşam Ankaradan lstan· 
bula celecektir. 

Ahmet Kınık temaslarını daha 
ziyad~ Fiyat Mürakabe kornişyo· 
nunun ci)rdüiü !§ler üzerinde 
yapmı tır. 

Diğer taraftan Ankaradn bu· 
lunan Belediye İktısat müdürü 
Saffet te yarın sabah lstanbula 
gelecektir. 

Belediye lktıemt müdürünün 
yeni kurulan iaşe teşkilatında bir 
vazife alacağı da söylenmekte· 
du. 
Sokaklann Sulanması İçin Bele

diye Bir Arozöz Daha Alıyor 
İstanbul Belediyesi yazın so· 

kakların devamlı l>ir şekilde su· 
lanması için şimdiden faaliyete 
geçm~ bulunmaktadır. 

Ekle mevcut arozözler tamir 
edilmekle bera:ber yeni arozözler 
alınması da düşünülmektedir. Ni. 
tekim dün bir arozözün tecrübe· 
lcri Belediye önünde yapılmış ve 
matlüba muvafık görülerek sahi· 
bile pazarlığa da giri~ilmiştir. 
Daimi encümen mubayaası için 
son kararı verecektir. 

Derilarimiz Hakkında 
Yeni Kararlar 

Faruk Sonter Ankara ya Döndü 

Deri standardizasyonu için geh· 
rimizde tetkiklerde :bulunmak 
üzere gelen Standardizasyon mü. 
dürü Faruk Sonter dün bir çok 
deri ve tiftik tüccarlarüe ve Mcz· 
bahada temaslarda bulunmuştur. 

Ha.her aldığımıza cöre 1bu tet· 
kiklcr neticesinde yüz adet deri· 
nin ağırlığı yüz eli.\ kilodan fazla 
geldiği takdirde bu derilerin ih· 
racı mencdilecektir. 

Diğer taraftan söylendiğine gÖ· 
re derilerin üzerinde üç illi dört 
santim kıl kalması da kabul edi
lecektir. Çünkü bu kılların kesil· 
meısile bizim sanayümize bir fay· 
da temin edilemiyeeektir. Bu kısa 
k~llar bizde kullanıhnamaktadır. 

Dün tetkik ve temaslannı ıbiti· 
ren Standardizasyon müdürü Fa· 
ruk Sonter Ankaraya hareket et· 
miştir. 

VATAN 

10 Marttan itibaren 
Tramvaylarda Tek Bilet 

Birinci Mevki 7 
ikinci 5 Kuruş 

Aktarmalı Biletler Birincide 11, 
ikinci Mevki de 7,5 Kuruş Olacak 

Tek ve aktarma biletlerlle 
tramvaylara malzeme tedariki 
üzerinde bir müddettenberi An· 
kcırada temaslarda bulunan Elek· 
trik, Tramvay, Tünel idareleri 
Umum Müdürü Mustafa Hulki 
Erem dün sabah lstanbula gel· 
mİ§tİr. 

Umum Müdürlüğün hazırlaya· 
rak Vekalete gönderdiği tek ve 
aktarma biletleri taıifeai V cka· 
lctçe tasdik edilmiştir. 

Malzeme için hükumet evvelce 
de yazdığımız gibi dövizi kabul 
ctmiştjr. 

rinci mevki 7 ve ikinci mevkide 
5 kuruş olarak kabul edilmiştir. 
Aktarma biletleri de bir.inci 1 1 ve 
ikinci mevkide 7.5 kuru~tur, Bu 
suretle Fatihten ikinci mevki 
tramvaya binen bir yolcu 7,5 ku
ruşla B~beğe kadar gidebilecek· 
tir. 

Bu tarifenin tatbikına martın 
onundan itibaren başlanacaktır. 

Hükumet tramvay ve tünel 
ayrıca Anıerikan firrnalarile de 
otobüs almak Üzere müzakerelere 
başlayacaktır. T cşebbüs Ameri-
kadaki sefirimiz vasıtasile yapıla· 
caktır. 

Piyasa Haberleri: 

40 Liralık Malı 
7 SLirayaSatan 

N;şadır Muhtekiri 
Ad,iy.::ye Verildi 

Fiyat Mürakabe bürosu me· 
murları- toptancıların ihttkar yap· 
tıklarım haber aldıklarından bir 
kaç günderrbcri toptancı ithalat· 
çıların pCfine düşmüşlerdir. Ev· 
velki gün bir kaç perakendeci 
tüccar, Mürakabe bürosuna mü· 
racaat ederek Tahtakalcde Mak· 
sudiye hanında 12 numarnda ka
lay ve nişadır tüccarı Marko Par· 
donun evvelce 40 liraya sattığı 

ni!!adırı şimdi 75 liraya satmak 
istediğini ihbar etmişlerdir. Bu· 
nun üzerine Murakabe bürosu me 
murlan Marko Pardoya verile· 
cck paraların numaralarını almış. 
lar ve müracaat edenlerin gıdip 
malı satın almalarını söylemıııler· 
<lir. 

Perakendeciler Maksudiye ha· 
nına gidip Markadan iki sandık 
nişadır ve kalayı 75 lira muka-

Romanyadan sipariş edilen ııe
kiz yüz bandajın pik mukabili o· 
!arak getirilmesi tahakkuk etmi§ 
ve halen Romanyada bulunan he. 
yet kati neticeyi ~lmı§tır. 

Bazı Tramvay Durakları bilinde eatın aldıkları bir sırada 
Kaldırıldı polis ve Mürakabe bürosu me· 

Tramvayların daha süratle de· ı murları dü~kana girerek cürmü 
vir yapabilmeleri için bazı du· me~hut !ap:nışlardır~ Marko Par. 
rakların kaldırılması hususundaki donun uzerı arandıgı zaman ce· 

Bundan evvel lngiltcreye siı>a· 
riş edilen 35 otobüsten bıı ka da. 
ha yirmi beş otobüs sipariş edil· 
mesi de kararla§tırılmıştır. 

. b I binden evvelce numaralan alın· 
kararın tatbıkına a§ anmıştır. I k 1 t l\ı1 k . mış para ar çı arı mış ır. ar o 
Kaldırılan ihtiyari duraklar sıyah Pardo yakalanarak zabıt tutul· Tasdikten geçen bu tarifeye 

göre kıt'a farkı gözetilmeden bi· levhalarla gösterilmektedir. mu ve malları musadere edıl-

Adliyede: 

Hazinenin Parasını ihtilas Edenler 

5 şer Sene Hapis ve Müebbeden Amme 

Hizmetinden Mahrumiyete Mahkum Oldular 
Hazinenin parasını ihtilas ve 

vazifelerini suiistimal ettikleti 
iddia edilen Adliye hapisancler 
mutemedi Şerif, Levazım mute· 
metlerinden Jsmail, Hasan, Adli· 
ye mutemedi Amm, Emin, Fenni, 
Tevfik Sühra ve Vilayet muhase· 
be memurlarından Necminin mu· 
hakemeleri dün Birinci Ağırccza 
mahkemesinde neticelendirildi. 
Suçlulardan Eminle Necmi mev· 
kuf bulunuyorlardı. Zabıt katibi 
mahkemenin hazırladığı uzun 
kararnameyi okudu. Suçlulardan 

Necmi, Emin, Fenni ve Asım be
§er sene onar ay hapis ve müeb· 
beden amme hizmetlerinden 
mahrumiyete mahkum ediliyor· 
lar. Oiğe!lcri hakkında da beraet 
kararr veriliyordu. 

Bunlardan Ncdmi 26,550. 
Emin 2 1, 000, Fenni 2, l 50, Asım 
da 4,000 lira_ aynca para cezası. 
40,618 kuruş mahkeme harcı ve 
35 3 lira ehliyukuf ücreti ve ihti· 
las ettikleri paralar için de yüz· 
de beş fniz §deyec:eklerdir. 

İki Pil Muhtekiri 
ikişer Sene Sürgüne Mahku:n Edildi 

Asliye ikinci ecza mahkemesi mevkufların lstanl?ul tevkifhane
dün mühim miktarda pil ihtikarı 1 sine getirileceklerini ya%dılar. 
yaptıkları için tevkif edilen Yako Müddeiumwni Hikmet Onat dün 
ve Barohla gayrimekuf suç ortak· bu haberi yalanlayarak ~emiştir 
lan Sala.monun duruşmalarını bi· ki: 
tirdi. Mahkeme suçun sabit ol· c- Mahkumların Üsküdar 
duğu ncticceine varıyor ve Yako hapisane11ine l'Oplanacağı ve meV· 
ile Baroha iki§er sene Eskişehire kufların İetanbul tevkifhanesinde 
sürgün ve beşer yÜL lira para ce· kalacakları haberi yalandır. Ne 
zası ve Salamona da 25 lira para böyle bir karar ve ne de bir ta· 
ve 50 gün ticareclıanesinin sed· savvur vardır. Yalnız İstanbı.ıl 
dedilmesi cezaaı vermiştir. . hapisanesi yıkıldıktan sonra yer 

Hükmün temyizi kabil olduğu darlığı vardır. Bunun için Üskü. 
için mevkuflar geç vakit ııerbeat dar tevkilhaneeine ilave olarak 
bırakılmı~lardır. bazı İn§aat yapılması kararlaştı· 

Mahkiımlann Oıküdar Hapisane· rılmı§tır. Ep~ydenberi istanbulda 
ıinde Toplanacaiı Haberi Asıllı~ bulunan Hapisanelcr Umum Mü· 

Dün ba:zı gazeteler latanbulda- dürü Sakıp gugün Ankaraya dö· 
ki bütün mahkUınların Üsküdar necek ve tetkikatını bir raporla 
hapisanesinde toplanacağını ve Adliye Vekfıletine bildirecektir. 

miştir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre Marko Pardo bu işi kendi 
hesabına yapmamakta, bir büyük 
ithalatçı vasıta olmaktadır. Şim· 
dilik bu ihracatçı meçhul ise de 
:bunun yakında meydana çıkarıla. 
cağı muhakkaktır. 

Un Fiya ları Yenidan 
Tesbit Edilecek 

Bu sabah saat onda Fiyat Mü
rakabe komisyonu fev.kalade bir 
toplantı yapacaktır. 

Bu toplantı münhasıran tek tip 
ekmek ihda ı yüzünden un fiyat· 
l.arında husule gelecek deği§cklik 
hakkındadır. 

Buğdaya çavdar karıştırılması 
karar altına alındığından un fi. 
yatlarının bir miktar dü mesi icap 
ettiğinden komisyon Toprak 
Mahsulleri Ofisinden bu hususta 
gelmiş olan raporları tetkik ede
cek ve una yeniden fiyat koya· 
caktır. 

Toplantıda Toprak Mahsulleri 
Ofisi ~ümessilleri ve değinnen· 
cilerin mümessilleri hazır buluna· 
caklardır. 

Almanyaya Keçi Kılı ve Kitre 
Gönderilecek 

Dün Almanyaya gönderilmesi 
takarrür eden keçi kılı ve kitreler 
için Tiftik ve Yapağı lhracatçılaf 
Birliği toplarunı~r. Bu toplantı• 
da mezkur maddelerin tüccarlar 
araaında taksimi yapılmıştır. Tüc
carlar bu taksime göre Almanya· 
ya mal satabileceklerdir. 

30 Bin Çuval Geldi 
İhracat tüccarlarının ihtiyacını 

karşılamak üzere yabancı mem· 
leketlerden peyderpey çuval gc
tirtilmektedir. Son olarak Tiftik 
ve Yaoağı ihracatçılar Birliğinin 
ihtiyacını ktr~ılamak üzere 30 bin 
çuval gctirtilmi~ ve Birlik tara· 
fırrdan tüccarlar arasında taksim 
edilmiştir. 

Buna Hur,it Paım cevap verdi: 
- Nasıl tedbir alacağını kcn· 

disine tarif ettim, efendimiz. 
Bunun üzerine padişah, Nuri· 

nin arkasını sıvayarak gitmesine 
müsaade etti. Bundan ba~ka ~u 
sözleri ilave etti: 

yaları tumıın:ırak koya doğru ko,tu. Ben 
ele arkasındım gittim. Kulllbenlıa önUne gel· 
dik. Maksim yoktu, heni gürmlyeoek ve a· 
uu-lıunıyncaktı. Koyitakl şamBndıra glizUme 
nişti. Geçen defa telAşla buna iyice baka
ınamıştım. 

ÜZÜNTÜ 
mısanr kim idi acaba! Tam da çay z.ama· 
nı ldL Beraberce çay içmek, onlara ikram 
etmek IAzmıdı. tl'stüm başım da pek perJ~n
dı. Odama çıkıp biraz dllzelmek lstetllın. 

........................................... 
- Kumandana ve ur.bana ae· 

lam söyleyin, son cephane yükiü 
(Edirne) vapurunu onlara ben 
gönderdim. Vükela cbatırılır> 
dıye .göndermek isteımiyorlardı. 
Ben ısrar ettim. cBatarsa batsın, 
fubt varabilirse büyük yardımı 
olur> dedim. 

tizerlnde şu ,l!ilnı ya.zıh idi. «Tekrar dö
neceğim» bir kotra için, hele bir dalı& dön• 
memlş olan bir kotra için garip bir 1 tm ... 
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Başımı kaldırdım. §lltonun kapalı duran 
şark k15mında. bir pen1>ttc n!;lktr, Pençere
nl n önünde de bir adanı duruyordu. Benim 
o tarafa baktığmn glirUnce Jıemen ekildi. 
Tam o sırada da !ilyah elbiseli bir kol pan
cunı çekti, kapadı. 

Nuri Bey, ·padişahın elini Öp· 
tü ve duasını alarak, mutat usul 
ve merasim dairesinde yanından 
çıktı. Kabul odasının kapısının 
dr§ında bekliyen kırmızı fesli sa
ray efendilerinden biri.si yerlere 
kadar eğildikten sonra Nurinin 
eline içi madeni para dolu kır· 
mızı atlastan bir kese sıkıştırdı. 
ı<.esenin içinde 30 altın cihsan> 
olduğu sonra.dan anla;.'illdı. 

Eski zamanlarda, bilhasısa Ab· 
dülhamit devrinde mertebe, ve 
mertebe büyüdükçe ihsanlar do. 
büyür ve yüz, beıı xüz ve bin al· 
tına kadar çıkardı. Maliye hnzi· 
nesinin tamtakır denecek derece
de boş, üç ayda bir bir tek maaş 
almanın ıbile güç olduğu bir de· 
virde saray d~deıbe, ibtiıamfo-

Evin etrafındaki bahçe . ç.ok bakımsızdı. 

Jler tarafta çalılar, dikenler bltmı,u. Bura. 
ruy3 hlr bahçn·an 'gönderip buralarını to
nılı:Jctmek 1 zandı. Kapı 3ine aralıkh, Jtttm 
içerisi kap karanlıktı, ktlf ko~rdu. Hal· 
baki burada bu kUçükcük evde ne mehtap i• 
lemlcrl yapılmış, ne cnllkler olmu~tu! Met
rflk yerlere mahsus bu &es idik ve tenhalık 
beni Urkllttll. lı:~rlde birisi \'lU'DllŞ glbl !ICS· 

lendim: 
- Kim var, orada? .. 

Hiç ce'\'ap yokta. Fakat birisinin orada ol· 
duğuna emindim. Karanlığa görlerim alışın· 
ca yere çömclmlş bir gölge farkettım aptuJ 
Ben orada ııaklanmağa çalı,ıyordu. \ 

- Orata ne arcyol'5Un f Dedim. 
Yilziime alık nlık bakarak: 
- Bilmem, dedi. 

- Ben. buradıı. ne arıyorsunuz. Mister de 
Vinter böyle bu e\·e girip çıktıfinız.ı duysa. 
hlc d memnun olmaz. 

ize çömelmiş olduğu yerden kalktı. 

Bir elinde bir olta. tutuyordu. Saklamağa 

f.'8lıstlğı halde blr türlü beceremiyordu. 
- Bu olta •izin deA1J, onu da buradan al· 

dınrz; hiç tyt bir şey değlL Fakat bu defalık 
zararı yok. Alınız, sakın bir dalı& da yap
mayınu:. Emt. 

- Ben! dell baııtahane5lne attırmıyacak
ınız değ11 ml T 
Tttrlşordu. Korkudan heyecandan her ta· 

rafı titriyordu. 
- Neye bll8tahaneye attırayım T ·wn bir 

,eylnlz yok ki, 

- Ben klm5eye fenalık yapmam. Kim c~·o 
bir 'ey ıöylemem. 

Kirli yüzünden ya,ıar aktyordu. 
- .Kimse izi ba tahaneye gönderm~ Ben 

nıemk ctme31nl~ 

- Teşekl<Ur ederim. tilıin melek gibi bir 
yUztlnüz \'ar. Size bir şey nrcylm. 

Kayalann ara ında kayboldu, sonra alık 
alık glllerek bana gllzel bir deniz kabuğu u· 
zattı, pırıl pınl parlı3an bir &ctlef kabufu .. 

- T ,ekkUr ederim, Ben, JK'k ;iJLel, dc-
dlnı. 

- iz hlc ötekine benzemlyonıanuz. 
- Öteki klin, Ben, anlamıyorum. 
Ba5ını sall.ndı korkmuş gdı.lcrUe sanki bir 

hayal görmn., gibi ürktü: 

- O kadın balo idi. Yılana benziyordu. De· 
dl. Gooelert boraya gelirdi. lılr gün pençere
den baktım neler gördüm, ııeler! h<>nra o 
farkına vardı, bir 9ey ııöylenlen ııenl haet&
hnneye kapatmm, dedi. Ben haatahasıeden 
korkanm. Fakat şlmdl o Jittl, bk daha hlo 
gelmlyecek defli mi t 

- Klmılen balısettltınhl anlamıyorum, 

Ben, fakat ber halde sizi hl!( kimse hutaba

neye koynuyaeaı.-tır. 
Oradan uzakla.,ırken dil!JÜndUm. zavallı 

mCC%up Ben'in hafızasmda her halde C!lkl bir 
hatıraya alt korku kalmıştı. ?lı"e &OyJedlğlnl 

bllml3·ordu. Belki yarın beni gördUfiinU, de

niz kabuğu hediye ettiğini de unutacaktı. 
Ja per ile beraber geri dönüyorduk. içime 
bilmem neden bir korku girdi, Oradan kaç
mak, uzaklaşmak 1 tedim. O küçük metrflk 
t>:vde ııankl beni tehdit eden birisi \"armış gi
bi ürktüm. Koşa koşa şatonun yolunu tut
tum. Bahçeden ~rken gözüme ağaçlann 

arasına saklanmıı parlak renkli bir otomo
hll ilişti. Misafir geldi &andJm. ırakat misa
firlerin arabaları §&tonun kapısının önünde 
dururdu. Böyle ~lana araauıa Hklıuıacak 

:Bu .ıyah kol Misis Dan,·ers'ln koluydu. 
Belki o k&pah odalarda bir tamır ftl:'ln yap
tırıyor diye diil}Undüm. 1'~akat dl§o.n bakJp 
da ben! görünce kaçan adam JdrodJ T Her 
halde ba gizlenmiş arabanın &ahJbl olncak
tı. lmf!llı Dan,·ers demek ki orada nılsııflr 

kabul ediyordu. Aman neme JAzım lK'.nlın dl· 
yerek od.ama çıkıyorken birdenbire Maksi· 
mln olma~ı akluna geldi. Neden bu garip 
misafir gelmek için tam bugllnü ~nılştı. 

«!loiımıe lı\ı:mııt dediğim Juılde zlhnlın bu 
noktaya takılıp kalmıştı. lçerl girdim. nu. 
çük Mlonuıı kapı ·mtıan baktım. Biraz c\·,·eı 
koltuğun UstUnc bırakbf ınt yün işimle cnn
tam bir yasbğın arkaetnda ldL llalbukl ben 
onlarr orada bırakmarmştnn. Demek ki blrl
ııl benim yerime otumıu , ~yalarınu karış
tımırştr. 

Jasper kuyruğunu salhyarak etrolı kok
luyor, fakat havlamıyordu. Buna bakılırsa, 
gelen yabancı değUdl. 

Tam o srrada koridordan $etiler duydum. 
)llslı> Danvet'fi ya,·q yavaş yamndakJne şu 
llÖZlerl fliilldıyonlu: ( Arkaıı var) 
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Dert Dağıtan 

Doktor , 
Bilmem hatırlıyor ın~;. 

Bir hafta kadar evve~ 'bir ~ 
ya Güzeli» diye anılan d~ 
cağız kürtaj (gebe kil .~ 
çocuğu vaktinden önce ta11 O' 
için yapılan ameliyat) l1' f 
müştü, Meğer, bu Saın• bl~ 
zeJinin kız kardeıine de 
bir doktor kürtaj yapıııtl· ' 

Fakat itin tuhaf tarafa bO' 
Ayni hastahanede çnlıt811 dİ 
kız kardeşi iğfal ed~ler ~ 
tormuf. Tabii, kürtaJı Y' 
da doktor... ti! 

Yah b 
•. •?11tl., 

u, u ne bıçım ı~ • r 
içindeki doktorlar, d~~ere~ 
va bulacak yerdel zaV"• d~ 1 
nn batına dert üstüne 
yorlar! ... 

Kıyamet Alameti 
Geçen]erde, Naciye ~ 

i&ınindeki bir kadın, ta iJİjİ 
dan bile kıskandığı sfl\11 
Garipkuşu ( doğruşıı bO, 
kendine yakııır aoy adı.·· 
çaklamıı. ; 

Bu havadiai gazetelerÖ0 

yı.ınca kendi kendime: 

«Eskiden, erkekler._ı~~ı 
zünden kadınlan bıçaK~rı' 
liba, timdi nöbet kadınl;I' 
dedim. Eskiden olaıı., 
alameti derlerdi ••• 

Yolsuzluk 

Duydunuz mu? Beled~ 
ni bir knrar vermiı: ArJ~ 
demir tekerlekleri asfalt / 
bozduğu için, bundan / 
caddelere'-asfalt yerirıer 
ik parke döıenecekıttİJ· . 

Fikrimi sorarsanız, ~~ 
döıenirae dö§ensin de, ~ 
evvel ıu yolsuzluktan 
lım !» derim ••• 

'Pamuk fpliği işleri 
~ 

Gazetelerde, hemen~ 
dikkatinizi çekiyor: P f 
ği tevziatında, galiba, 
luk yapılıyonnı.ıı. :/_ 

UmaJun ki pamuk ( 
bağlı olan bu yolsuzl~ 
ipliğliği kadar hafif 015' 

Adı Üstünde 

Ali Huysuz adında ~~ 
lediyeye müracaat etnı':ı/. 
kirliğini ileri sürerek ~ı..i 
ne beqava gönderibııW' 

mi§. • ... 4' 
Bu haberde, bu not""' 

dar fevkalade bir ıef ~ 
mi? 

Fakat bu adamın ~/ 
nınca ne bulunmUJ bifu'o",I 
nuz? 3 tren bileti ve 3 
vesikası ile 41 lira... . 

Doğrusunu • teracrt~ 
buna hiç te hayrçt _ ~ 
Çünkü bu adam, çoklal'" ~ 
tığı gibi, ne cibilliyett~...ıı 
nu gizlemiyor. Adı üstill'"' 
Huyauz! ••• 

Şebııbeddin u~ 
• 

Maarif Habe~ 

Şile ve Çatııl~ 
Köyler:nde t(ıv 
Eğ.tmen Kor9 

Açılacak 
lstanbul ilk tedrisat .. ~ 

leri martın birinci guııU 
müdürü Tevfik Kut'uıı 
altında bir toplantı yal"Ç' 
dır. Toplnnuda. Şile ve Jııl 
da kırk kadar eğit.men e' 
çılması hak.kında görü~ 
kurs açılacak :köyler te 
cektir. , . ıtı 

Diğer taraftan, ınüf'rl,ıı 
rinci tef ti§lerine ait raP~ 0 
rif müdürlüğüne vcnın1f ıı" 
tından bir~ teftişte 1

111, 
celer hakkında da, unlu~ 
yette bir göriı§me yapıll 
Talebelerin Sinenıal~ı/ 

Gitmemeleri Göri.1 b 
lstanbul ilkmektep ~ 

ürnleri nisanın ilk hcıftD rr-' 
günü to.Planarak diğ~r eff' 
arasında tıılebelerin siJJ el 
dip sitmeyccekleri ın''ıc" 
görüşeceklerdir. Bu :ııı~e' 
zırlanan r pordn uıl~ 
filmi gömıcsi kabul ~ İer ı 
j.se de. bazı başmualliı'J'l tıf 
lcrin bu hususta serbett. (: 
rak istedikleri filrnlerı 
fikrinde bulunmuşlardıf·~ 
esaslı şekilde müzakere 
~a~ edilecektir. 
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Mihverin 
Yanlış Esası 

lkanlıırdaki gerginlik
ten sonra Uzak Şarkt ki 

gerginlik tc gevıedi. Türk • Bul
gar b yann meai, B Ik n h va
smı dı.izeltmeğe n sıl yaradı i~, 
Japonyanın Jngıltereye, ona 
karıı hiç bir t arruz emeli bcs· 
lemcdiğinc dair vcrdigi ıon te
minnt ta Uzak Şarkta tehlike 
bulutlarını dağıttı. 

Bu gerginlıkl rin sun'i bir ıc
kild ortaya çık nlmıı oldu u
nu, o zamanki tahminlerimiz 

ibi, hadiıclcrin ıonraki cere
yanlan da goıterdi. Bunların or. 
taya çıkıtı, rginliği h ıl edırı 
ve dağılııı o kadar blrbirin~ 
benzer bir tekilde olmu§tur kı, 
ikisinin de ayni pl"na göre h • 
z.ırhınmıf oldugunu diiıünme
mek kabil degal: T h1idat, teh
dit, sulh tcı bbüıü, nihayet te· 
minat. 

Akdenizdeki ehemmiyeti gittikçe meydana çıkan Malta'nın stnıtc jile vaziyeti 

B rltanya imparatorluğu Ak· 
deniz filosu kumıındnnlıtı 

merkezi Akdcnlzdc ltnlyanın ce
nubundan B!ngıı~yc kad r ve Trab 
lusgarp sahilini bUtUn Tunus hu· 
dudunn, Tunusun Yön burnunun 
Uç mil aı;ığına ~aran S rdonyn. a-

Balkanlard ki gerginlik fU 
safhaları göıt rdi: Rumen • Bul
g r hududuna tahıidat, Alman· 
yanın Yunanistanı tehdidi, ıon
ra Yun nistanlıı İtalya rasınd 
aulh yapm k teıebbüsii, nihayet 
Bulgariıtanm, komıularınd n bi
rin tecavüz ctmiycccğin dair 
teminatı. Uzak Şarktaki gergin
lik te llynj ıekilde ortay çıktt 
ve dağıldı: Hint sularına doğru 
gemi tahıid tı, Hindiçiniyi teh
dit, evvv la Siamla Hindiçini a. 
rnıınd ve ıonra daha g niı ve 
umumi miky st bir sulh teJeb
büsü, nihayet hiç bir tecavlİ:ı: 
emeli beslemediğine dair İngil-

olan adayı l'IS"Ol etmek maksadını 
1 Uhdat etmcktcdlr kanaatJndcylz. 

Üniversiteden 22 d8oçeln~ f .. ldu un ıı. !Pro csor o .. • b' 
rın arkasında seneler asürenl . ır 

· .. erın· tahsil ve tetkik devresı. on I 
d ·ı • b' hayat var. cBun atı e 1 mı ır _ 
birer birer yakından tan~kyım 
Ve tanıtayrm> dedim. Ka tım, 

Doktor Muzaffer Şevki, çalııma 

Yazan: 
Faruk FENfK 
1933 Üniversite ink~labı~da 

. t n olarak Onıversıte
tekr~r. asıs ae niha>•et i1te kürsü
ye gır.ayor :; l k 1940 sene· "z profesor o ara 

odasında 

kaç yüz kişi. hastanelerde ya· 
tnk adedi mahdut •. Bu artlara 
rağmen sabah karanlığından ge. 
cc geç vakitlere kad r, hastane, 
tc§nhhane, lahoratuar dola~n. 
koııan ve öğrenmek için çalı11an 
talebenin, çalışma tarzından '\;.e 
ıı.lakaaından memnunuz. lmtı: 
hanlarda muvaffakiyet dcrcccaı 
ç_ok iyidir. Kimacye ıltimas cdıl: 
miyor, tavsiye olun~n ,talcbel.crı 
herhalde bir §ey bı ıyor dıye 
büsbütün aıkı§tınyoruz. 

dasını her iki taraftan snrnn ve 
Bonl!açyn boıjazını dn lçerslne a
lan, noı<tadan tekrar İtalyan sahil· 
Jcrlne kadar lmUdat eden bUyllk 
blr deniz parçasının mayın t rıa
lan ile doldunılduğlınu blldlrm k· 
lcdlr. Tebliğden anlıı91ldığına g6re 
bu nuntaka İtalyayı bır tarattnn 

Akdenizde 
Yeni 

Vaziyet 

Bundan CV\ elkl yazılarımızın bl· 
rınd de işaret ttıttmız gibi bu a
danın İngiltere için büyük bir e· 
mUhlm \"e sevkWccy~ diğer bir ad 
yı llnc geçirmekle .şarkı ve g rbl 
Akd nlz aıssındıı. Malta kadar 
mUhlm ve sckUlceY4' diğer bir ada
yı kııunmıt olacaktır. Aynı za
manda bu adayı if nl etmekle Sl
cllyn ad ııını garptan da daha emın 
bir ., kilde tehdit clm k vaziyetini 
elde etmiş bulunacaktır. Bu ada· 
nın mevkii ltalyadan Almanlann 
Blzart.a üzerin yapmak istedikleri 
her tUrlU tecavtız harekcUcrlnl de 
ııuya du.tır ek ehemmiyettedir. 

yeni bir sahile abloka. etmeyi d • Etki Bahriy~ Müsteıarı 
er taraftan ltalyadan gerek 'I'rab· --- ---• 

tereye t minatı. 
Vaziy ti umumi bir tekilde 

böyJec tesbit tti!ctcn aonra bu 
halin esasını ıöyle bulô.ı edeb · • 
liriz: Mihvcr d vletlcri bir İm· 
kinsızlık içindedir. Bu da mih
v rin caasen yanlı ve gayritabiı 

b. v ıra j)e dola§tım. 
ır çogunu . K etli 1 te size bir tancaı: « ıyım 8~ idealine kawşuyor:·· .... 

lwıgarba ve Maltaya \'e gerekııc 
kullanabilmek fırsatını knzanmış 
olacaktır. d-L ~,. 'lerimizden Muzaffer 

co;nı ıycc.ı K hayn· 
Şevki Yener ... >. ~saca 
tından bahsedqun.. . • 

- Kabataıı ldadısınden mc 
d' "nde kü~ukten, hat· 

zun. Kcn ısı d b doktc.-rlu-
tit sekiz yaıın an en Evde 
.. ""th, bir heves var. 
~;~ .ı;rıu .ıf bu küçuk çocuğu 
butun aıle v d ' lor yukarı:D 
,doktor ıı~agı, oa. 
d . .-ağırıyorlar. "I 
'Y~ ... k · zııyıf oı; u· .Babası ço tıt.ı;. 1 " 

b .. ve yorucu mes ege 
nur. u guç · t 'yor 
"rcrek yıpranmaıt,nı IS cm•... • 

Jldoktor olmasına taraftar degıl: 
Artık iş aon raddeye ~elmr 

tir Doktor mektcbıne lfıri!cc • 
.Babasından kati bit tehdıt 

geliyor: .Muzaffer, dokto:: mek

tch::- girersen, senı evlatlıktan 
reddederim.> . 

Babasını kandırnıck i~in elıkn· 
h · yapan <io • :icn gelen er §CYI • '[ b 

~or:uk delisi gen?• Asker.ı. ~ı: 
biyeye girerek aılt:~m;- yuk , 
maktan kurtulmak tst.vor. '\ a~ı 
çok küçük olduğu için oraya gı· 

remiyor, sivil doktor :al~o~.'ti-
1918 senesinde me te .' ~a 

sınd~ ] .. leyen bır şııru 
Ouvar an eus 1 
. arasında kendisini ta c-

res]ıml birlikte gösteren bir re· 
beere ... d 
• "ziline ıli!ltı. sor um. 
sım ~Eskiden doçenttiniz,. yap· 

k · tcdiklerinizi yapabılme· ma ıs k B 
. "çin elınızde fırsat yo tu. u-

nız ı b' k'" .. · .. ba~hb~ınıza ır ursu ış· 

~r ediyorsunuz. Talebe ile da
~a yakından temasınız var. A· 
caba bundan istifode ederek 
Üniverııitede ne gibi yenilikler 
yapmak fikrindcsiniz? 

Güldü: 
- Yenilikler mı} dedi, .z .n· 

nederaem, Üniveraitede butun 
yenilikler yapılmıştır. , 

Fakat hp dain) ilerle>:cn bır 
eslektir. Yenilıkleri takıp et· 

m w ve talebelerimizi bunlar
mege v bu ruz: 
dan haberdar etmeı;ıe meo d . 

h ni şeyi de ilk an n 
Ama er ye k d "ru de-.... tme og 
talebeye ogre . dilcbi· 
ğııdır. Bugun ycnı unne d .... 
len bir !!ey belki de yarın cg~ 
şir, gclec~k ııc:ne kaypolur gı· 

der. ) · 'bi J t böyle saıman evı gı 

cProfcaör oldunuz. ne yap
mak fikdndesiniz> diye sordu· 
ğum suale hiılfı bır cev P ala· 
mamı"tım. Sualimi tekrarladım. 
İlk s;rduğum zaman güldüğü 
gibi, tekrar güldü: . . • . . . 

_ Bugı..in henüz ıstikl lımLZı 
kazıınam mış vaziyetteyiz. Pro· 
fcsör Frank'ın yanındayım, O· 

nunla beraber çalışıyorum. Siz 
de pekala bilirsiniz ki elimizde
ki me'l.cut · sıtal r bu~nkü ih· 
tıyacı kartılayamıyacak der~ee· 
de azdır. Bınlcrce yataklı has· 
tanelere ıhtıyacımız var. in I· 
)ah hepsi olacak, çektiğimiz bü
tün bu ııkıntıları unut c ğız. 

O zaıman orduğum bu ualc 
gülerek cevap vermt-ıindeki ma. 
nayı daha iyi anlndım. 

Kürsüsüz profesörlük, san· 
dalynsız nezaret gibi bir IC')' • • • 
Güldüm ..... 

Vnkit bir hcı.yli ilcrlcmi~ti. 

Tunu sahillerine asker ihracı te· 
11cbbU8Unde bulunacak olan dU!!
man hareketlerinin akamete uğra
tılmuını lstıhdat etmektedir. 

Bittabi bu kapalı ve tehlikeli ea
ha içinde lnı;lllz donanması kendi 
faaliyeti için 1 zım olan seyir hat
larını ayırmı11tır. 

Ayni &amanda Trablusgarp mın
tnkuına zaman uma.n kaçak ola· 
rak malzeme öndermek fırsatını 
bula.n İtalyanların eevklyntını ta
mamlle durdurmak hedc!lnl de ta
kip etmekte olduğu tabiidir. 

İtalyan deniz vasıtalarının bu-
une kadar bl~ z1n ıh 

hnngl blr laUkameUnd n k ı;ak O• 

lnrak gerek nna vatan Ue mUstcm· 
lekeleri araaında, crekse yalnız 

mUsteml k !er aruında mUmkUn 
olduğu kadar aeyrüs fer fırsatını 
bulduğıı Aşlktırdır. 

İngiltere mühim mıntaluıla· 
rı mayin tarlaları ile kapamak su
retlle ana vatan ile Trablusgnrp 
arasındaki en kıaa trttbnt yolunu 
temin edecek denizi tehlikeli bir 
vıızlycte koymakla tt.ıılyayı 'llmdl 
daha müşkül bir vaziyete sokmuş 
oluyor. 

lUya bundan sonra ko,çakçılık 

Bu suretle İ"l;'lllere on iki ada 
1.lzerlne yapılacak taarruzı bir ha· 
r<'keU, yahut Trablusgarp harekAtı 
lı;ln (Mısra.ta) nın cenup ıahlllc· 
rlnc yapması muhtemel deniz ih
raç hareketine karvz denizden Jz'aç 
cdllrnemclc mrnfıuıtl de temin edil· 
nılş olacaktır. Du son nokttıyı biz 
daha kUV\'ctle kabul etmekteyiz. 

ln llterenln Trablusgarp hare
kAtının Trnblusg rp mıntakasındn 
ki kııımım da dilhıı. süratle intaç 
etmek i~ln denizden bir ihraç h • 
rekcflne hazıı Janmakta oldu uim 
bir ilJaret olarak tel4kld etmek bl• 
:ı:e daha makul görünmektedir. 

ı ng1ıter bu lcşebbUSU 110 
Almanyanm ttalyııdan Tu· 

nuııa ııevk tm k tıtsaı:vurunda bu
lunduğu aaker nakll)'atını da fel· 
ce uğratmış oluyor. 

Bunu mukabil Pantalarya ada
sının dn ıına vatan ile irtibatını 

tamnmlle kcaınlf olduğundan ln· 
glıterenın bu ııdıı üzerine bir taar
ruz harrketl yııpnruk sevkUlcey~I 
ehemmiyeti bu sahada pek bariz 

Sardonyıı. adll8J ile ana vatan da 
a)Tılmıış oluyor. lngUlzlcr bu da
nın h mml)' tini de dlkltat gözUn
dcn kaçırmamaktadrrlar . 

1talya.nm denizden :kaçak olar k 
bu adayn yapmakta olduğu yardım 
sona erecek Ye 1talyo. ile bu ıı.dn· 

nın irtibatı ke ilmiş olacaktır. 
İnı;'lltcrenln bu bUyUk sahayı 

mayin ile kapn.tmaııı Akd nlzin bu 
kısnmıdn y~nl !ngillz harcktıtının 

inkişafına hlr başlangıç olarak ka
bul cdllcbllır. 

ln lllz deniz ku'"' etlerinin Akdc
nlz:d ki hlıklrnlyetı ıtalynnlan bir 
kat. daha eltın bir 'niyete ııok· 
muştur. nu t dblrlerlc Trablu ha· 
rekAtı ,uphcslz ki daha ııUratıo 

bır n tıcey varacaktır. 

Denlzlero htıklm olan bir kU\'VC
tın dUonıana kar~ı tatbik etmek la· 

tedlğl her tazyiki ynpmağo. muk
tedir olduğuna. bundan daha ~mln 
bir mlıml olamaı:. 

lar üzerine lruruhnuı olmn-
8ından il•ri elmektedir. 

Hakikaten, Almanya ile İtal
yanın ve J ponyanın bir araya 
gelmesi, mantığa değil, ihtirasa 
dayanrnııt.ır. Mantıki bir siyaset 
takip edilmit olaaydı, Almanya. 
nın ve it lyanın fngilt rey , Ja
pony nın f ngiltcr ve Amerika
Y kartı cephe almam ı lazım· 
dı. Zir , b!! devleti r ettk ıi
ya ten, gerek iktı den birbir
lerine b Jı v muhtaç bulunan 
mcmJ le tlerdir. Almanya bü
yük bir Avrupa devletidir ve 
denizi ve denizaıın topragı yok. 
tur: İngiltere ile çarpıımaıı ne
kadar gayrikabilse ıınlnflllası o 
niıbetto menfaatine idi. it lya 
bir Akdeniz ,_, mleketidir, Ak-

denizin hakimi lngilterc il do&t 

aeçinme.i lehin idi. Japonya, 
bi1h ua ikhsadcn ve ticareten 
Am rik ya bağlıdır. Bir ada o

lan bu memleket, bir çok ihti-
• • ) v baıılıyor, bır ç 

rıp asıstan ıga O 
P . gidiyor. ra· 

af'ne sonra ~ arıse ı -!be' in 
d f .. Marcel wa n 

r:stb~k parlayıp, çabuk. kaky:bo
y- d' · oru· ian şeylerden kcn UJUZJ 
mamız lazımdır. 

- Talebenin muvaffakiyet 

Muayench nesinde bekleme sa· 
)onunun dolduğunu birbiri ar
dınca çalman ka,pı zillerinden 
anladım. • 

Prof caör olmakla beraber ıs· 

Tarihin \crdıa-ı der.eleı· ve tcc
rUbelcr d nlzc htıklm olnn bir kuv
\'Ctln en nlha~ct karadan da ta· 
feri kazanacatıııı söstrrmcktcdir. 

yaparken daha uzun fakat yaka---------------------------
lanması o nlsbctte daha kolay bir 

çlnnnı dı§nl'ıdan temin etmek 
m buriyctind dir. Ona, muh
taç olduiu h maddeyi v r bi
lecek, bir dünya kad r ceniı 
meml et te Amerik dır • 

a pra esor Enstitüsün· 
Yanında ve Pasteur 11 1 ti-

k ihtl$8S1nl er e 
de çalı§Ar& idi"" zaman 
Yor. fstarrbula ge !J üsta· 
kendisine bir hastan e m 
kil bir servi. veriyorlar. 

.lerccesi nedir? t 0 
• ı· · d k' vası • _ Bugün c muz e .ı 

1 bakılırsa muvaffakıyet no~-
arald" Talebe bir sınıfta bır ma !r· 

ikl • ıe kııvu mıyan kürsüaüz 
t ll h b"" ""k b profeaöre ileride d n uyu a-
şanlar temenoi oclerek yanından 
ayrıldım. 

Parmak izi 5.000 Sene E=I ~l~_:.2':~ .. m•· 
gclınC oda t rnbbııı bir artızlde 1,1'17,000,000 fn· 

d 3·a· 1 şatoınnndan t murabbaına ıı l\reıopotam) da Ur şchriıı :ıblct· \ıirdıl'· ar meyanında a y~ar. KUomc : 
llaıı arıı11tımı da Tenıkostıı. Çok ınymctll ~ Ben' en uta %7 kl~L 

: bııJ~uııtur. '(}zerlndekl yazılar· Rôn an de,Tino ait ,'olş bir kupa- Ya Afrlkadaf .. (%0,000,000) kllo-
ıı bazı eşhas a~ındıı ıuıoo BCDC CellinJ tarafından Lo:l~umMlr. Bu metre murabbaı arazide J 5Z,OOO,OOO 

~el Ynpılmı kootnıtola olclu:U "0 000 dolar takdir "' .... 'I lı:ırB· nüfus ,·ardır. Orta Aııyanın arazi 1 'ııı... ' ..ım ~-a;; • ar ın,_ _ .. baı \C nU --?llıru t imzaların ~'allJll..... amatörler b 8,000,000 Jdlomctrc mu ...... t,hlctıer ~:Uz vn• iken basılmış kupanı~,cdc30 ıscbCP olacıığı ta • fusu 11,000,000 dur. kllonıetro mu-
lla ,,_., , rctll m " sı 
~n.k 1-derl görüımU,tUr. mln ediliyor. tırına mU,· rabbaıll3 blr ki, • 

trıaıc. "a, nı'kcolo tarın buldukl:ın par- J.<'ılkat, ıspanYOl m:ın:unmuyor. Anıcrlkay& gelince: Şlmali 'tı 
lzlel'lnln en csk tdlr. tul f:ıı.acağı Jılg ıann merkezi Aıncr.lkauın m hal athl· 

~rrıerikan Gazeteleri ~ra.lı Be Yaşında Mira1ay ,csı 24,100.000 ldlometrc marab-

''ıe~rst, 17 inci Asra Aıt Bır ş Olur mu? bar, nntma da 1'76,000,000 mll)On· 

dar. Oenabl Amerikanın mesahaJ Manastırı .Satıyor . Fas Sultanı ser- sathlJ l 1'7,800,000 kUomctl'c m~-
llu k'ft Sıın· .?\"eye oımasm... o"la prtnı ıo..•uto51l da 91 000 ooo. Kt· 

O "Ytn sonundn, NC\-yor ... .... dl "'lehmcdln bUytık .. ~ olduım rabbaıdır. ,., ' ' 
rıcı ııacaJ<. 0 

•• sınuo •- Jn"'Ctre murabbaına 6 nüfus. lıterııta bir müzayede yap lf Ho- Molayı nıınış b<'.ş )'fi.!, ~ 
'"'t· n G'Uzeteıcrt kralı Ro<Io blr Jıatdo rlltbeSI miraJaydır. mcnsuP Ölen Bir Köpek 40 Dakika 'rtı kQ rnetıı l<ollekslyonunun K~Uk prens ekseri:> ctlcİa 6nr&- ld 

ll 
1 

tııncaı.... o.- olduğu nıay nslccrlcrlnl top ~ geçit Sonra Dirilti İ 
tr11 ll!ılıı.r- nra.sındıı. bir de, J 7 fncl yın linUmlcJd bUytık moyd:do bil· ?o{osko\'& flzlyolojl cnsUtUsünqe 

lttı ~ )llJ>ıhııı. bir ı pnnyol nıaıı:ıs- resmi yaptırır. Bu mcrns ı ·er ol· ılan tecrUbelcrde, ölen bir çok 
lte ardır. Uk askeri llnlfon11llllııU ı; l uo' mll· yap klcr ö!dUklcrlnden 15, hattA 40 bıı 1'1Lat, bir Al•nıpa ıeyııJınUııdO ) nıa.nur takar, bclinde, bo3 klSpe ' yeniden hayata iade 
t tnaııastı:,, görmU~ bcğenJlllf ,·o şn s1p bir do kılmcı \ardır. dakika. sonrn 

'ıı aı rak lt,000 sandık l9lnde A· t.ena N•'f cdUm~Ur. • 
lttı~~la. llaklettfm1l!'I 'o ycnll'lcn Dünya U usu "'"re Bu tecrllbelcr bir başlangıçtır. l:a· 

""il ·~ 000 ı tlkl re ou lar üzerinde de tecrUbc Clo""' .,..tıştur. Bunun l~n do 600, Son ynpılnn 1 t t c5"9 mU· kında ınsanktır E""'" bu tecrtıbclcı 
sarr"'tnll ••- umumi nUfu u - , ... pıJaca . e .... 

at " ş~. .1."upanın .. _, athl· ıcr ",,,. tt lcnl sc ar llıııa '' U l.erılndo mnnastıro. l>0,000 °" A\'rtıp:ının mesnıuu b muvaffakıycUe ne cc r 
t 1\ ~·ondur· U ctro mumb ar dtıke dlln"adan ısıum korkU!u tamn· llu 'Yınct konulmuştur. • "e"i 9,000,000 J oın bama 58 nU· " 

it,. ~ b ka bl,...ok ~lnUer, r.IJAh 3 kilometre murab mlle kalkmı" olacaktır. h' ltı.'tlb • ·~ dır \6 ''01' tcııt ınUce' herler, Fransız.. {Ull isabet ctıncldc41r· 
\e lnguterc ısaraylarmdan, 

saha üzerinde nakliyat yapmak 
mecburiyetinde kalacak 'e tabii 
Akdenlz tngillz donanması bu ser
best saha Uzerlnde dalmt kontrol· 
lar yapacağı cihetle ltalynnın ken· 
dl müstemlekeleri için nakliyatta 
bulunabilmesi hiç de kolay olmı· 

yacaktır. 

1 taıyan donanın ı faal ' zl· 
yctto olmadı#J clheUo bu 

mayin tarlalarım taramak kudrG
tlnden mahrum kalacaktır. Vakıl 

mayin tarlaları tayyarelerden ııtı-

1.D.cak bombalar vasıta.sile tahrip 
edilebilirse de bu tahribatın bek· 
lenllen mutlt s mcreleri ver bil· 
m~ı ,.e bunlara itimat edilebilme
si için mayin tarnyıcı gemiler fle 
tahrip cdllm~ mayin ıt rlnlnrmı 

kontrol ederek itimada fayan ol· 
duğunu tamamtlc tesblt etmek le P 

eder. 
ltalyanın bu hareketi temin ede

cek cesarette den!Z pcraonallnc \le 

deniz kuırvcUerlnc sahip olmadığı 
meydandadır. DUnkU • lam do
nanmllll ile lngillz donanmaaına 

karşı b!r deniz Mklmlyctı temini 
için harp :rapacak kadar c ret 
göstcremlycn ltal) an bahriyesinin 

bugün ki, hemen l<ıymeı&z addo

dllebUecek, donanın ile lngtllz do
nanmasma klll'l/l böyle bir harek t
te bulunabileceğini ummok blle IQ. 

zum.suzdur. 
Akd nlz lnglllz filosu bu sahaln· 

rıı mayin dl5kmeklo garbt Akdeniz. 

dm gelecek (Convııy) lnnn deniz 
hUcumu ıruretlle iz'aç cdllmemealnl 
dahıı fazla bir emniyet a.ltına al· 
mnııını da dikkat gllzU 6n0nde tut
muş oldufu tatılldlr. Ayni zamanda 
Akdeniz filosu da. bu ısahalardn 
d ha serbest bir sur tte faaJlycUne 
devam cdebllecektlr. Ve IUzumun· 
da donanınıınm blr kısmmı d Ak· 
denizin diğer harek&.t eahalan için 

Vatan'ın 
Yeni Müsabakası 

1 Mart Sayımızda Çok Eğlenceli 
Ve Zengin Mükafatlı Bir 

Müsabaka Başhyor 
Otuz gün mm ll bir kndın, bir 

d erkek ~mı n redcceğlz. Bun
ruıtk r Rnmlr.ln yaratncııtJ, 

lUth talip kadın ' erk tııı· 
lrrldlr. Her remıln aJtma bunun 

hitılnln hıı.llnl \o ' ın nm 3 • 
1! iz do lı r gUn bu rc-
lmJcrl kuponumuz! b<'rnb<'r ko-
lp IJ&eakıımn:. 

Otuz iradın, otuz erkek r nı. 

nln llC\irl ta.mant oJunr.a hu otuz 
erk kten her birini otur. kadınd n 
h ngl De °' lcndlrmenln mllnııstp 

olduğunu t ;>1n edeook iniz. 
Dunu 3 p rkcn bir dc!a hO!Ç 

\nklt lnn~ ol ı:z. Bu 
m baka kUcllcUk bir lı;Umııt n
k t 3crln de lrC\"OOdrtlr. 9UnkO 
mtl b blnJ o karUn ı ti· 
rak ed in fllphc olmııdı ı irin 
h lkın lzdh hııklnndıık.1 t ı kkl 
\O öl~Ulcırl bcllnnlş ol ktrr. 

Sonra ı klcrlniz b gttını-
3 ktır. ll!'r cm hakkında \ rc
c ttnh nıy, eri) Un l"C)1nc UJ"• 
gunsa lilze hu rut irin tam nu
mara 'erile l 11r. Otuz ~lft tız 
rlnıl n çok tıım mımara altuılnr 

ra ınd :ıenıın muı f tıar tc\'Z.I 
r.i!OO() iz. 

Müsabakamızın 150 Hediyesi 
Birinciliği k z nana: Bir 

luks radyo. 
ikinciliği k zanan iki ki i

ye: Birer çay takımı. 
Üçüncülüğü kazanan iki 

kişiye: Birer kol saati. 
Dördilneülüğü kazanan iki 

kitiye: Birer evrnk çantası. 

Beuinciliği kazanan iki kiıi
ye: Birer k dın el çantası. 

Altıncılığı kazanan ÜÇ ki.,i. 
ye: Birer likör t kunı. 

Ycdincili"'i kazanan bC§ ki
ıiye: Birer vazo. 

Sekizinciliğı kazanan ibc 

kişiye: Beyoğlu oinemal rı 
İçin ltıf r bılet. 

Dokuzunculuğu knz nan 
be kiıiyc: Birer mürekkepli 
kalem. 

Onunculuğu kaz n n altı 
k' İye: Birer kravat, 

On birinciliği kıız nan yedi 
kiııiyc: Birer ipek çorap. 

On ikincıliği k :r.anan on 
kioiyt': lki~er i.>i cins ınendil. 

On üçüncüden yüzüncüye 
k dar kazıınacak ol nlara bi
rer teselli hcdiycıi verilecek
tir. Bu hediyeleri de okuyu
cu) ra aynca bıldircccğız. 

Almany ve İtalya, bu tabii 
§CJ'aitin akıin ol r k İngı1terc 
ile harb girdiler ve bu imkan· 

lu.r müsait olm dığı için E"•lip 
gCl miyorlar. J ponya d ayni 

ıekilde, Amerika ile aiyas ten 

m nz bir ''az.İyete girdi, fakat 
mihverin di er iki ortağından 

daha akıllı d vran r k kendini 

hllf'.P maceraıına atm ktan ç ki. 
nİyor. 

Dünyanm tabii f raiti değiı
medikçc Mihverin İngiltere v 
Amerikaya k 111 galeb kazana
mayac kı görülüyor. 

Vahdet GÜLTEKİN 

HububatÇJlar Birlifinin Toplantısı 
Dün Hubulbntçılar Birlifi sent--

' lik toplantı ını y pmı!ltır. Toplan
tıda yeni heyeti Jdarc seçilmiı1tır. 
Y~i hl"yeti idarede Hasan Vafı, 
Birlik şirketı. An dolu kontunrı, 
Behçet Hıfzı SuTmüı ırketı fır
mal n bulunrnokt dır. 

Toplantı canaeındıı bırlijin ıe
nclik faali.) t,ti görilfUlmuı 'e 'ycnı 
kararlar lınmıotır. 

İhracat Bı:ııkontrolörlüğü 
Efganiatan gıden Hakkı NezL 

hidcn inhil 1 eden Tıcııret Vck • 
lcti ihracat Baokontrolorlu • une 
muavin Hurşit Korul, onun yen· 
ne de kontrolor Şadı Rcıııt Dılek 
tayin cdilmi H nzıfclerinc b • 
J mıulardır. 

Dünkü ihracat 

Dun yabancı ımcmlekctlcre 
600 fon lıralık ıhracat y pılmıt· 
tır 

Jngıltereye kulliyctlı mıktarda 
ıiftık, Alman~ v Mı11ra tutun 
ve diğer memlcketlcrc kutrıd rı, 
susam, barsak, yer fıs.tığı ve taze; 
balık gondcrılmıştır. 
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•• 
1 • ÇOCUK DUNVASI • 
,----..... ----------------------~ 
TALIHKUŞU f ~ . ~ A l~o ~n ~~ FENNi 

;ıs;c!:> ~~;g;;n ~EGLE(\)CELE 
Ha gi Çocuğu Başıaa Konar ? Çavaı Oyaaa 

- Mektep Kitaplarına Geçen ESki Bir Japon Hikayesi - Oyun: - Hokkabaz veya 
O, bir küçük Japon kızı idi. tında büyüyordu. Ayni zaman- muavini bir çuval içine konur 

Tokyoda doğmuş, yedi yaşında da tahsiline de dikkat ediliyor- ve çuval başının üzerine çeki
anadan, babadan öksüz kalmış- du. lip bağlanır ve mühürlenir. Bir 
tı. Şi • Maya on sekiz vaşına gel an için etrafına perde çekilir 

Bir gün Mikado yolda dola- dı. Çok zeki, akıllı bir kız ol-ı ve perde alınınca kendisi çuval
şırken, birkaç çocuğun yol üs· ınu~tu. Ona hcrk\"!:E Mıka.!onun dan çıkmış ve çuvalın mühürU 
tünde oynadıklarını gördü. 1m- ı.. 1.zı ·ıiyordu. bozulmamış ol~uğu görülür. 
paratorun hiç çocuğu olmuyor- Miitado!ıun l:ı:mııı büyük bir Aletler: - Kıııpas ve kanava 
du. Çocukların başı ucunda dur meziyeti vardı: Hiç yalan sôy· çuvalı~ di?i. iç tarafından sağ
du .. Y~di yaşındaki kız çocuğu- lemezdi. lam bır sıcımdcn yapılmış bil· 
nu yanına çağırdı: Mikado onu meziyetinden do yük bir çuval. sicim ile ve uzun 

- Adın ne senin yavrum? lavı daha cok seviniyordu. Bir ti yellerle dikilmis ve sicimin bir 
- Şi - Maya.. gün prens ~Van Vong'un karısı ucu ~~. bll'~kıl~.r.!l:~ diğer ucu-
- Kimin kızısın? öldü. Prens o zaman otuz yaş- na buyuk bır dugum yapılmış-
- Kimin kızı olduğumu öğ- larında yakışıklı bir erkekti. tır. . . 

renip de ne yaıpacaksm? Anam Teessürünü gidermek için Mi- . .Hıle~ı: - Hokkabaz _çuval~n 
da yok babam da. kadonun kızile evlenmek iste- ıçıne ıgırer ve çuvalın agzı bag

Mikado bu güzel kızın gözle- di. Mikado kızını prense verdi lanıp m~?ürlenir .. Etrafına per 
rine dikkatle baktı .. Onu sevdi: ve bütün servetini Şi • Mayaya d.e. ç~h~ ı:.e ~okka baz derhal 

- Seni sarayıma götürsem bağışladı. sıcımın duğümunde.n. t~tup çe-
gelir misin? Prensi veliaht yaptı. Japon- kerek ve çuvalın. dıbını açarak 

- Gelirim ya. Teyzemin ya- yanın bütün çocuklannı kıskan- ç~kar ve bera:.bcrınde bul~n:ı~ 
nında her zaman aç kalıyorum. dıran bu hadise, mektep kitap- b.ı.r çuval.dız ıle çuvalın d!b!n! 
Sarayda insana bol yemek ve- iarına şu şekilde geçmiştir: s1:1ratıe dıker (ÇuvalıQ dıbı~ı 
rirler. değil mi? cŞi • Maya yalan söylemediği dıkmek_ .m~ha~~a~. surette . l~-

Mikado, Şi - Mayanın kolun- için talih ona gUldü. Talih ku- zı.m ~~ldır_; çunk~ çuval dıbı
dan tuttu .. Ondan çok hoşlandı su yalancıların başına kon- nın söklilmliş oldugunu muaye 
ve sarayına gbtürdü. ~az!> ne nadire!,? hatıra gelir). ve çu· 

Öksüz kız sıkı bir terbiye al- Bedriye lskender valı kucagına alarak perdenin 
========================== arkasından meydana çıkar ve 

Dünyada Olup Biten Hekim Öğüdü: 
çuvalın elan mühürlü olduğu-
nu gösterir. 

PiRAMiT YAPMAK tÇIN 

Mısırın Piramidclerini ıgörüp 
de hayran olmıyan yoktur. Fil
vaki 15 metre yüksekliğindeki 
bu taş yığınlarına da hayran 
olmamak ka:bil değildir. 

Mühendisler bugürlkü mo
dern vasıtalarla ne kadar za
manda bir piramit yapılacağı
nı ve kaç ~ya çıkacağını he
sap etmişler. 

Mısırın büyük viramidinin 
aynini yapmak için altı sene 
çalışmak lazımdır. Ve piramit 
kaça mal oluyor biliyor musu
nuz? 2.500.000 franga!. 

KANI TEMiZLEMEK tÇIN 
KOLAY BİR USUL 

Her mevsimde yüzünde, vü
cudunda küçük taneler. sivilce
ler çıkaranlar pek çoktur. Bu 
mevsim kanı temizlemek için 
tere kaynatıp suyunu içmek 
çok faydalıdır. Bir avuç tereyi 
üç bardak su ile kaynatmalı 
soğuduktan sonra sabah aç ka 
nına bir bardak içmeli. Yemek 
lerde içilecek suya bu tere su 
yundan katılrrsa daha iyi olur 

üç hafta tere suyunu içmek 
bir kür yerini tutar. · 

Çocuk hekhlıi 

Bir Liraya 
YOZ OK 

Bir .parça ıparnuk ipliğini tuz. 
·lu suya batırdıktan sonra bir 

Ahmet çok tembel, fakat çok ucuna h~ifçc bir yüzUk bağla
zeki bir çocuktu. Mektepten çık malı :ve dığe.r u~undan .. tutarak 
tıktan sonra esaslı bir iş tuta- :yakmalı. İJ.>.li~ ya~ıp kul old~
madı. Haylaz ve serseri oldu. ~~ halde yuzuk duşmez ve ku-

Bir gtin parasız kalmıştı. Na- lun ucunda asılı kalır. 

Burada üç ars
lan resmi mo

deli var. 1 nu
maralar daima 
taslak1ardır. 
üst sırada ars-
lan sakin ve 
uslu duruyor 
düz çizgiler faz 
tadır. Sol ve 
yukandan aşa· 
ğı olan sırada 
arslan daha ha 
reketlidir. 

Kuyruk kalça 
ve ayaklarda 
düz çizgiler a· 
zalmştır. Sağ 
sırada ise düz 
çi?.gi yalnız tas 

!aklarda vardır. 
Arslanın her 

traafı kıvrık çiz 
gidir. hatta yelesi bile. Bir re-ı durmağa g-ci.yret edin, yukarda-
sim yaparken taslağı unutma- . . k 
yın ve düz çizgilerle knrrık çiz- kı resimlen tekrarlıyara ya-
giler arasında bir ahenk bulun- ı pın. 

YÜRÜYEN PARA 
El çabuklu,ğ'ıı göstermek bil· 

yük bir maharettir. Bunu her
kes yapmak ister. 

Bir bardaP.ın altındaki para
yı bardağa ve paraya dokunma 
dan almak ister misiniz? 

O halde, ayaklı bir bardak a-

l tınız, masanın üzerine iki çey
rek, çe;Teklerin arasında bir 
kuruş. bunların üzerine barda
ğı koyunuz, sonra bardağın ya-
nından örtüyü ,parmakla tırma
laVJnız. 
·şu suretle bardak kımtldan

madığı halde kuruşun yn vaş ya 
vaş çıktı~'lnı görüraünüz. 

GÖLCE OYUNU 

O, NE tÇlYOR ? 

O Numaralı beyaza 
1 c: açık sarıya 

2 « altın sarısına 

3 « açık kahve ren
gine 

4 « koyu kırmızıya 

5 « Siyaha 
6 « Yeşile 

L-=~~~~:::!:::~=~:J ı Boyarsanız kimin ne içtiğini 
göreceksiniz ... 

sılsa tedarik ettiği bir lira ile ======================================== 

- Bakkal amca bana bir lit
re sucuk verir misin ? 

- Oğlum sen sucuğun litre 
ılc satılmadığını bilmiyor mu
un? 

- Öyle ise bir metre sucuk 
ver! .. 

---o.---
ANNE İLE KIZI ARASINDA: 

- Yavn~:n. sana güzel yemi§· 
ler veren bay.aniara nasıl muka
belede bulunursun) ..• 

- Daha verinız, demekle an· 
ncciğiml 

İKİ ARKADAŞ ARASINDA: 
- Doğrusu, Şevket tam filo

.ıof kafalı bir adam. Her §Cyi ol· 
duğu g:ıb kabul ediyor. 

- Doğru ... Onun için geçen 
~n şemsiyemi elinde gördüm!. .• 

büyük ıbir fıçı aldı ve içine çeş
me suyu doldurarak bardağı 
bir kuruşa satmağa başladı. 
Müşteriler sormaya ,başladılar: 

- Ya.hu bu çeşme suyuna 
benziyor? 

Ahmet gülerek yemin etti: 
- Vallahi billahi fıçısını bir 

lıraya aldım!. 

Rekor 
Elli bin kilometre yürüdük 

diye övünüyorsun. Ben şimdiye 
kadar yüz elli bin kilometre 
yol aldım da ses çıkarmıyorum. 

- Kimsin sen? 
- Tirende bilet kontrolüyüm ---o---

. ESKİ HUKUK! 
Fakirin biri, çocukluğunda he· 

raber mektebe g:ttiklcri halde 
büyüyüp servet sahibi olan biri· 
nin evine gider, halini anlatır. 
Fakat zengin arkadafı aldırmaz, 
sorar: 

- Qğlun var mı? 
-Var. 
- Mektebe gidiyor mu? 
- E"Vet •.. 
- Ne okuy.or? 
- Eski hukuka riayet etmiyen. 

lere lanet 1 .. 

G~NÇ 

Kızlara 
Ev DşD<errü 

B 1 R Al GÜLELiM l 
~;;;;;;;;;m ______________________ , 

Resimden 5 Numara Tembel 
Ahmet bir gün Fransaya Küçük Ayşenin saçı başı dar 

gitmişti. Fakat Fransızca bil- ma dağınıktı. 

Çlkolat lı Kurabiye ~~~~~~~a~~n1::n::fe~ilf!i öğr~:ee: :~~ını taramı-
ıs. 20 k-uruşa satılan bir pa- anlatamadı. ~orsun? 

ket çikolatayı küçük parçalara Hemen eline kağıt kalem a· - Tarağım yok. 
kırarak bir kaşık su ile hafif a- larak bir mantar resmi çizdi. - Annene, babana söyle de 
teşte kanştıra karıştıra eritme- Garson biraz sonra A1ımede E:ana bir tarak alsınlar. 
li. Dört yumurtanın yalnız akı- bir şemsiye getirdi. - O zaman taramaya mo"'-
nı bir tutam sofra tuzu ile sert Lokantada bur olurum. 

bir köpük haline gelinceye ka- Lokantaya yeni ıgclmiş olan İki Arkadaş 
dar telle vurmalı. Yavaş yava~ ahçının biri eski arkadaşlarına A 
akıtarak çikolatavı yumurta soruyordu: rasında 
köpüğüne kanştırmalı, beyaz - Siz keçi etini koyun etin- - Yarın ne vakit geleyim? 
kağıtlar üzerine birer kaşık ko· den nasıl farkediyorsunuz? - Öğleden sonra! .. 

Yarak dizmeli üzerine makine- Öteki arkada§! şu cevabı ver- - Öğleden sonra yağmur 
den geçmiş badem 6el1J>mcli ve di: yağarsa .• 
hafif fırında bir saat tpi§irme- - Lokantadan müşteriler bi - Eğer öğleden sonra yağ. 

li. 
rer ikişer ayaklarını kestikçe mur yağarsa öğleden ewel gele 
anlıyoruz! btlirsin. 

Bu kurabiyelerin Üzerleri ===========:::::::::::=::=============== 
sert içleri kaymaklı oıur. Resimli BlkAye "ardım 

-o-

Krem Anglez 

çok pudinglerc garnitür yapı-1 
!.~=!~~!!!'~bir. 

L-------------~------------ lan kremin terkibi şudur: 

v 
No.1 

TAN 
Çocuk dünyası 

bilmece kuponu 

Yanın litre kop içersine bir 
Bu gördüğünüz daire içinde kalem vanilya atınız ve ateşten 

2.5 harf vardır. Bunlardan, mem 
leketimizdeki vilfıyetlerden 4 indirerek üstUnü örtilnüz. Di-

- Aman, Kepçe yere - Dur, sen efllme. 
dllştii- ben alırmı. 

Halkevlerinda: 
vilavet adı çıkarınız. Yalnız, ğer bir k~p içersine beş yumur
dikkat ediniz ki, bulacağınız tanın sansını ve yüz elli gram 
bu vilayetlerin ~eı>Sinde de Ü· ince toz ııeker koyunuz. Telle 
çer tane A harfı bulunsun. wrup köpUrtlinüz Koyu mayo Spor Mlıabakalan 
Doğru bulanlardan birinciye gt"bi bi h 1 ·gelin U t"' Eminönü Halk evinden: 

bir kol saati veriyoruz. nez r ~ ~ ce s u 
? · · b"' ··k 'f b" kapalı duran sutU alınız ve ka- 1 _ Ürüncü kros müsabaka· ... ıncıye uyu - ve zan ır . . '$ 

albüm, 3 üncüye bir mektep nştırarak yumurt.alann ıçız:e mız 2/3/941 pnzar günü saat 
çantası, ve aynca elli okuyu- yavaşça atınız. Kırık gaz ocagı ı O, 30 da yapılacaktır. 
cumuza da rnuhtelif hediyeler üzerine koyunuz. Daima karış- H lk · 2 - Koşu sahası a evi -
vereceğiz. tırarak kaynatmadan pişiriniz. 

Bilmece müddeti on beş gün Kremayı ateşten indizir> tabağa Sarayhurnu deniz. kenarı arasın· 
dür. Bilmece zarflannı açık 0 _ b~ltınız. da gidiş ve dönüş 4 kılometredir. 
larnk ve üzerine 30 paralık pos .,.---o--- 3 - Müsabaka kaydı 1 /3/ 
ta pulu yaıpL5tırarak göndcrebi- ŞEKERLEMECi DÜKKANINDA 941 cumartesi saat 19 da kapa-
lirsiniz. k Küçük Fethi - Öksürük şeke· naca tır. 

· istiyorum. 4 - Her tc,şck-1'ül koşuya a· 
rı r...,ı_1•• S . . - . zami 20 atletle iştirak edebilir. 
~ancı - enın ıçın mı, 

yavrum} 5 - Takım itibarile birinciye 
- Evet, şeker •hcniın için. Fa- kupa, ferden· üçüncüye kadar da 

kat ökaüren ıhüyük annemi... madalya verilecektir. 

- Taptığın ~I befen· 
din mi IJlmcll f ! .. 

Paris 
---27. 2. 941 

Cehenneminden Nasıl --
Kurtuldum 
Yazan: Rebia 'I evlik B&ŞG ÇIJ J 

-2-
Ahbaplarım ·s.;nim Eükunetle Pariste 

Oturuşuma Hayret Ediyorlardı 
Paris sanki bir ecel köprüsü idi. muş bir hayatun var. sebeııs1': 

Hiç kimse orada durmak ıstemi- larak buradan gitmeğl d~ ~ 
, ,yordu. muyorum, içinde yaşadı ?ılJi 

Tanıdıklarıma soruyordum: man öyle bir saniyelik bit 
- Niçin kaçıyorsunuz? Parisc hayat dağıtmnğa müsait değllp 

kadar gelen Alman ordusu Tura, - Peki ama, .şimdilik ı.rnJtAll eIJ! 
Bordoya, Llyona gelemez mi? mUyorum. Almanlar Parıse g ,p 

- Hayır diyorlardı, o Parlse se sizi çıkarmak daha kolnY 
gelince durur. Daha uzaklara g'l- zannederim. 
demez. ettJlr 

Bu kısa görüşe ve mAntuıız zlh· Almanlar Parlsl işgal ııtl 
ten sonra tabn harlııte ır niyete karşı acıyarak gillmektcn bil 

başka yapacak bir şey kalmıyor- tUrlU muhabere kcsll.rnlŞU, tor" 
du. galin uzak memlekeuerde ~ 

A
hbnplanm benim Parlstc 
sUkfineUe oturuşuma ha~Tet 

ediyorlardı: 

-.- Bu ne cesareti Diyorlardı. 
Bu, cesaret meselesi değil, göı1lş 

meselesi dlyordum. 
Parlsten kaçmanın Pııriste kal· 

maktan daha fena olacağına ka
Udlm. ÇünkU Alman işgali tehlike
si yalnız Parlse değil, bütün Fran· 
saya ait görUnUyordu. Fransız or
dusunun harp he\•eslndcn mahrum 
bulunmaııma daynnnn bu görüşüm· 
de hata etmedlğ"lml zaman bana 
ispat etti, kaçanların başına gelen . 
tesawur edilmez felG.kcUerl lşltUk
çe koca Fransız milletinin görüş 

ve hislerinde bu kııd:ır ateh ge
tirmiş olmasına hayret ettlm. 

Benim Pariste uzun senelerden 
beri kurulmuş hayatmıı, pek çok 
sevdiğim Şanzellzedeki apıırtma

nmu terkedlp gitmek için bir tek 
sebep vardı: O da harbin bizim 
taraflara yayılması lhtlmaUni gö· 
rUnce her şeyi dağıtarak vatanı

mın topraklanna koşmak, mukad
des vatanın müdafaası işinde elim· 
den gelen her vazifeyi yapmak, 
hayranı olduğum kahraman Mch· 
metçlğe hizmete çalışmak.~ 
Bunları düşünürken kalbimin 

çok hızlı, çok kuvveUl çarptığını 

duyuyordum. Fakat artık dun dev
rinde değildik. 1htiyaUt olmak, i· 
cap ettiği zaman Paristcn çıkabil· 
menin çarelerini hazırlamak ld· 
.zımdt. 

Almanların Parisc gireceklerine 
herkes fnanmışü, bir sabah kon
soloshaneyc gittim. Bn.şkonsolo

sumuz dedi ki: 
- DUn polis mUdtlı1lnU gördUın 

Almanların Parfse r;irmemclerl 
için her tUrlU tertlbatm alındığını 
söyledi. 

- Aman Beyefendi diye eevnp 
verdim. Fransızların teminatma 
güvenilemez. icap ettiği zaman 
Parlsten nasıl çıkabileceğimi bnna 
söyler misiniz? İsviçreliler Vizele
ri kestiler, Fransız Polis mU· 
dUrUnün önünde ytlz binlerce ccnc· 
bl çıkış vizeleri için nöbet bekli
yor. Trenler işlemiyor, bizim tale
belerin bir çoğu hAlA burada. O ka
dar uğra.ştığnnız halde onla.n bile 
gönderemiyoruz. 

- Peki, mademki gibnek lsU
yordunuz. yollar açıkken niçin ha· 
reket etmediniz? 

- Ben Parfste turist hayatı ya
şamıyordum ki.. Siz de gördUnilz: 
Burada yirmi senedenbeıi kurul· 

tUrltl akisler doğuracağını. ıı1ır' 
nıdan ziyade yanlış dedikod )ı{P' 
vesile olacağını bUiyordunı- arr! 
lekeUe annemin ve aıaaııal d 
beni çok merak edecekleriJıl 
nerek UzWUyordum. tf 

Bu üzüntüden kurtulmak. ali 
bir kart olsun göndermek iÇ~ 
zerimdeki Ulus gazetesinin ~ 
muhabiri kartındıın ısuıade • 
ği dUşUndUm. Ve gazeteci ,d ıf 
Parlstekl Alman matbuat ef!ID ~ 
tine müracaata karar vcrdltıı-~ 
tun resml daireler gibi l'CO f 
meydanmdakl Fransız BaJtrl1° 
zaretl de Almanlar taratın~,,ı; 
gal edilmişti. Bir Fransız ~ 
den Alınanlann matbuat t1 
nun nerede olduğunu 60rdUf1'~ 
Us bana eski bahriye neS81""' 
mUracaat etmemi söyledL ~ 

Kapmm önünde lld yQZ 
fazla in.san vardı. Pek ~ 
içeri gird:>Ddlm, gazeteci ~ 
gösterince oradaki genç bir (1 

- Burası değil, otel Mörtse 
dedi. 

Otel Mörls vaktne pıı.fi5ll' 
şık otellerinden birisiydi. saıııl' 
gtltere kralı Sekizinci Edvarj.I, 
~lmdlki Dük Dö Vlndsor ~ 
geldiği zamanlarda orada 
Şimdi Rivoll sokağındaki otel_J 
rlsln etrafını Alman ve ~ 
polisleri çevirmiş, örrilnden JılÇ 
seyi geçirmiyorlar, polisten ıd' 
mUrııcaat ederek pek gt:ıçl~ 
telden IQCri girebildim • .k ~ 
bllroda bir adam beni ~ ti 
aşağı sUzerck ne istediğlrııl 
Matbuat bürosunu ~ 
lcdim: 

- Burası değil, Parisuarıı' 
rohancslne gidin dedi. 

Ben boştıı bulwıarak: ,J 
- A, dedim, Parlsuann ııW" .... 

nesi şimdi Alman matbuat c 
ti mi oldu? 

Ayni mağrUr ta\'Irla ce~P 
dl: 

- Elbette burada her 11e1 
zlmdir. lstedlğimiz yerde ııtt 
yaparız. ıııJ' 

- ŞUphe mi var a!feder8 
hatsız ettim. 

Diyerek oradan da çıl<~ 
hayct Parisuarm binasına . 
Orada da gazete için bir ~ 
mak istediğimi söyledim· ~ 
asan:ıöre bindim, yukarı 

odacılık vuifcsini gören bit~ 
ma ecnebi olduğumu, Alrn$11 I 
buat cemiyetinden bir zatlf 
mek istediğimi haber verd~ 

(Arkası~ ,.-
Yann Fevkallde suare Ue 

ŞARKSiNEMASI 
Nadir bir San'at kudretllc vUcudo getirilen ve yeni blt 

deha eseri olan .... 

UZAKLAŞAN MELODi 
filmlnl takdim edecektir. 

OYNAYANLAR: «Esrarengiz kadın' 

Mükemmellyete varan • a ı ı ı T T 1 • o ••• ~ 
Tam bir "A 1 1 L,. 

Muvaffakıyet kazanan • t L L T • 1 • a 1 ' 
Meşhur Rejisör w. T o 1J • ' a • s B T ' D 1 D ı:•~ 
BÜYÜK ve FECi BiR DRAft' 

BU AK Ş A M HARIKuLADE 

·ıPEK ,,. HEYECANLI SAH 

Sinemasında dolu, Emsalaiz bir fi' 

MEŞHUR POLiS HAFIYES 

NIK KARTE~ 
(CASUSLAR PEŞiNDE) 

Aynca: Memleketimizin güzel köşelerinden 
• 

ZOMROT YALOVA 

ve MİLLi ŞEFİMİZiN YALOVAYI zty ARE~ 
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J 
- - - -

Telgraf, Telefon ve .. Ajans Haberleri r 

l • • 
Parisin Ortasında Bir Sofy d 8 . S 

İstanbul B ölgesinin Yarattığı HaydutluklJak'ası a a ır ovyetler Arnavut(ukta Hava 
Faaliyeti Arttı 

Bir Şah eser Daha Bir Bankanın Oç Suikasdmi? Japonya 
.... ~~:,,.:= ::~~·:::.!='::;:-.;:;.: ::;-::~1!';,:;:::_:!:~:'..: BuçukMilyonFrangı Elli lngiliz Ademi Tecavüz 
ıC<lcn Yüz numaralı taıımatname ııe ıır? 1 d dl~ün ...nnun flk ka,...rıaşması Gaspedilmiş Tevkı"f Ed"ld" p kf ? 

ltalyanlar Her Gün 
Takviye Kuvvetleri 

Ahyorlar Sla "··• KJQp A~ll-ffUrcn idmancı ar an o~ ., 1 1 a rı'""" piyasası blr iki a.y için· "°"t> ""1 ini rn .... lıca - Erenköy kız llfflert ara- Parfs, 26 (A.A,) - D. N. B. ajan- 1 m f 
de - .. ~- birisi çıkar da lstanbul ""gcs n ~·· • l r-..c Yerine döndü . .Bıı.zı klUp· smda idi. Bu maçın galibi latan· aı bildiriyor: 

t
er bUY11k gayreUer sarfı ve yap- bu sualine: · d 1 bul kız liseleri birinci olacaktı. Dün Parlsln merkezinde cnret.klı· Bükreş, 26 (A.A.) - D. N. . Londr • 26 (A.A.) _ '"'1u""•la-
ıltıa c.Slz mUsıuıde ettiniz, 1 mancı a.· B aı'a b"ld" · k n " rı nakdi fcdnkArlıklarla her n ndeta kIOp deği~rmeğc tl'Ş\'I( Onun içindir ki maç Uzerlndekl lll6.· ran bir hayduUuk hareketi yapıla- • nsı 1 ınyor: il Fran ız.aj nsı bıldiriyor: 

hafta •aha.da yeni oyµncularla gö· .. ld ka çok büyüktü. rak 3.700.000 :frank aınrıJmu•tır. ere- . . Curentul gazetcşi, Sofy don Şa -L- .J k J 

Belgrııt, 26 (AA.) _ Reu
ter'ın Arn vutluk hududundaki 
hususi muh biri bildinyor: 

rtlnd ettiniz ben de klllbUmden ayrı mı .,. ..,. t d" . b . nKn41Y 'Ua i pon mahfille-
üler. 1ş bu kadarla da kalına· ı ı ıurs:ı. Takımlar sahada k r"ılıklz ola· dit Commerclal bankasının Uç me-

1 ımat e ııır ir membn.dan lı· rınde mart yı bı'dnvetı"nde So•'•· 
d.ı 1<:1 ı ve ""' klObe ı; Um d ycce' 0 " na b · h b .. B 1 · " • • Up idare heyeUerl de birbir· bun~-ne cevap verilebilir? rak ~ kadrolarla l'er aldılar: muru Fransa bankasından aldıklan n ır 8 

ere sorc u g r ma· yetler Bırliğ1 ile J ponya r sın-

Şım 1 \ e merkC"z ccphelerı 
yağmakta ol n tıiddetlı yağm 
lara ve d ğlara du~n kana 
r ğrnen, hn fonuyctı dun faz le ~arak o hatta yaptıklan ma bl h Çıımlıca: Süheyl" NUrtlnnlııa, mezlror meblA""ı kendı bank Jarmın komlarının bir suikast kegfettrk· d b' d. !:rn Bu arada bölgenin garip r a· ..., " 1 • • k d d ı~ a c.;mitecavuz P ktı akte-

elıenımıyetinc göre yckdlğcrlnC rckeUnl daha duyduk. Kasım~a NcclA, Nebahat, NcclA. merkezine bir el arabaslle nakleder- crıru yazma tn ır. l Jleceğı y meami bır luıanla ıöy-
ttkrar ladc edilmek Uzerc ayuzıcu klUbUnden ayrılarak lstanbıılspora Erenköy: Süheyl&, l!ultaddes. lerken ~nluıdan bir kaç metre me- lntclligence Servıce ile Jngiliz el eııınektedrr. ii!l'lll ta. ltalyon tqckku en 

nın hcrgun takvıye a makta o 
duğu mu hede cdılmcktcdır. alıp vermek kombinezonlarını da lnUsap eden RllştUytl ceza heyeti· TUrkdn, Fazilet, Lebibe, MUbccccJ. safedc bir otomOblld n ln n dört çiliği hizmellnde bulunan >0 den . J ponyanın yeni Almanya bü-

.Yaptııar. Beden terbiyesi genel dl· v b idman '{Usabakanm birinci devrA"l 8"'- haydudun hllcumuna u"""'-ı•Jardrr. fazla fllhıs tevkıf edıım••tn. As· yu B O reıttö ne davet ctmlŞter. c u • "' "" ... - ı:ı·~ .. ., J.; i k 1 ..,, e çaı • ~:ma son gunlerdc Jıalyan tayyarelerı. dun, Gem 
ccden Aorııuıy gıden yol boytınp 
ca Yunan mevzilcnni bombardı 
man etmİ§]erdir, İngıliz "'e )'u 
nan tayy relen buna Mo opo 
mınt kasınd ''e bıltı aa l:.lo 

rlllğU her f~ olduğu gibi bu cıya klUP değlfllrınesinln sebepleri ylrcllcrt heyecandan bunaltan bir HayduUar tabancruarllc nt ctmlf· ·er mn n.nı arla polıs k~fdtık· ılcraıne gllme uzere Mo kova-
dera da hatasını anJıyarak yüz ile uzerinde bulunan paltoyu da çekişme içinde c-eçmlş ve eti ler ve banka memurlnnndan biri leri mühim ve hayret verici m J. do -l'IUJ?ıa-.aan t-•·-r dok"'"" dokUZ bu l z · t tkikl u n geçtıgı ı;ır d bazı Sovyet 

•uu cA.u• D.... kimin aldıfını sormuşlar. Çamlıcnlılar 15 • 12 almıflardır. n ann attıkları kur.fUnlarla der· emeyı e e me>Jguıuür. arzul rının Japon hükumeti tarn-
nuınarah taıtmatnarneye döndü. lstanbul bölgesi lflnc gelmediği 1kfnct seti de knzanmıya muvaffak hal ölmüş, diğer biri de ğır aurctto Bu hareketin bulanık suda bo- fmdnn k abul cdil<liğini Kremıin' e 

nu son talimatnameyi do orta- yerde klUplerlc idmancılar arasın· olan Çamlıca sahadan galip çıka· yaralanmıştır. UçUnctısU civardaki lık avlam k itiyadında olan Jngı- bıldırmıştır. 
dan kaldırdığını hiç beklenmeyen dakl ,.a..... i.,,ero kantınıyacağını rak bu sene de İstanbul kız liseleri bir c\'ln 11\'IUSuna sığınmak sureUI liz prop ganduı tar hnd n ha- B hf il 
bfr ,,,n-d", bUtUn ..xırreıero tamim " ,..,. y• k tul ] . b' h u m l ere göre Jnponynnın t>••" " ""''b söylediği Jıaldc. bir idmancıyı ça· \"Oleybol şampiyonu olmuştur. ·ur abllmlşUr. Haydutlar paralan zır onmı§ yenı ır areket oldu· Sozyc.tıerle anla~m dan Pnsıfıl: 
ctu. Hususı anJqmalar, klllp fdilro ınrarak Uı:crtne alınan lılr palto· lkfncl ka~ılaşma da Kız Öğret- otomobillerine yerleşUrdlklcrl sırnda ğu zannedilmektedir. den121nde hareket• "'l"rTn •• 

heyetlerinin vcrdJ""' karacJarla t>' kalk o sokaktaki k 1 ._ .,._,. ... e ının k e• nun hesabını sormata ması men - Randflll arasında olmu~. omfU b r bankanın im'kanşız olduğunu oören Alman-
lUp değlşUrcn oyuncular bu vazi· b!zl olduA-t• kadar bUtUn spor e!· müsabakayı 15 • 10, 15 • 6 Kız Ö""· pencerelerinden ili:crlerlnc hokkalar y " 1 ya So "' ti ıı 1·~,.. 

.Yettc eski klllplcrine dönemez ol· b~ b dlğ ag ş" • \:,,c er Jlr ıgi ile Japonya duıar. klı.rı umumlyesinl hayrete dilşUre· retmen kazanmıştır. ve er büro levazımı yağdırılmış- 1 ar ıı_ınd.a. bır pakt aktcdilmesini 
y rU cek bir hnrekctUr. Saniyen bu lfın Takımlar sahad şu kadroları tır. Fakat buna rağmen hırsızı r ta- temın ıç.ın Moskov da sarfettiği 

rnaı-::~~i==ın;;; t:r~: bölge ceza heyeWe alikaSl nedir? görClnınQflerdlr: :~madan kaçmıyıı muvaffak olmuş- 1 B l d (Da,ı ı lncld ) ** g yrctlen bır k t deh rttırmı' 
NaBilsa beden terbiyesi genel Kandilli: Saime, Vildan, SUht"• rr. an e e iye kimyatı nesinde ve !>u hu tala Sovvetlerı· 'ı·na et· 

ne geçecek acıklı hlkAyestdlr. nMlnUn tı'" ceza tali· " l t ·' k - .,, "" 
lm 1t 

dlreklörlwo-· yap 0 • lA, Belma, Nevin, Halide. 1 e tır .. ere rnporınrı alın- mege muvaffak olmuatur. 
1''aka.t. bu sUtunıarda anla a ı " eti ku G · 1 "' istediğimiz daha ı:ıyado bölgenin mntnamesl ile b r ceza ,,ey • Kıı: Öğretmen: Mcllıhat, Hayri· B Ed mı~tır. örü en !uzum uz:crinc bu . Ecnebi mü ahıtlcr, bu h herle. 

l:ok """rfp bir harckeUdir. B<Sigc ruldu da lstanbul b6Jgesine fi/ t:· ye, Neriman, Hayriye, Meli.ha, • enin raporlar Belediye Sıhhnt J~lerı rın kaydı ihtiyntlo teliıkkı cdıl· 
b 

a- k d tı. Nerde ise bir idmancı ev n e Nevzat. müdurlüiüne ciinderiı.:ım••ir. r.. meai fikrindodırler. 
u Bon harekeUle, bu güne a ar 1 k ·ga etso r ~ .

1
tL anası babası Uo yanı rp a\ A k z miııönü bnthcki.mlığinin, bazı nok B' J Y~ptıkJarma bir şaheser daha 1 • bölge yakıısına yapıfıp derhal ce· lstanbul • Cumhuriyet n ara iya re ti tal r h kkında Sı h t mudürlü- ır apon Hey ti Berlin Gidiyor 

Ve etmiş oluyor. za heyetine se\'koılecek. GünUn son mtısabiıkasını tstan- ğünün fikrini eorduğu 6Ciylen· ~erlin, 26 (A.A.) - Bir hu-
HAdiae şudur: Beden terbiyesi GöJ'llJQyor ki ne yapmak istedik· bul - CUmJıuriyet kız ııs~ert yap- , (Başı 1 incide) * mektcdir. susı muhabir bildirryor: 

gencl direktörlllCU bir taltmatna- Ierinl bilmiyorlar. Bu gibi gösteriş mışlardır. Tııkımlnr &hay fU kad- • .w. Tıthlill • S·Lh' V kAI · Bahriye, Harbıyc ve H .. r: .. ·ıye 
rnc yapıyor. Ve idmancılara Jstcdi· rolarla çı'--ıfl- .... ır.· ıstomodıgı zamanda, istemedı'g·ı· en ın ıye c a etı .. ' il ...... 

ili den 
••!erle idaresizlik ytlzUn ""' ~ rt1 ltı d Ya""~ftlı mumcBSı erinden mu'rekkep b' 

A'tn dakikada bir k!Upten diğer bir kab n •v ' §a nr a n a. kabule mecb ,.......... J k • ır 
d
en ınUine doğı'U sUrtlklenen TUrk CQmh11rfyet: Nihal, Belkıs, Se. oldu. ur Bir yağ tucc rı, Belediye koo- apo~ . om· yonu, Bnrselon"a 

klUbe ....,.cblllrSinfZ diyor. Bu ser· ann or r.clm t B k · beaud~--;onra tabiidir k.f; her id· sporunu kurtaracaklarını ıy • mabat. Bldar, Semahat, Klnlye, H b J d k per tifınin ismini kiralaya.r k • ı ır. u omı:ıyon, B ree 
ınııncı lstcd'""' klUbc intisap edi· Jarsa yanılıyorlar. Beyhude gayret.. İstanbul: Bdma, NecIA. VIJ<cr h ~rıp aş n ı tan sonra da mahlut yoğ yapan tirketin y ğl • lon dan .Berline hareket edecek· 

'b' Her t>akımd!ln varbk lçlnd bu· :ııeıAtıat, Velıye. Semnh:ı.t. , nne,;: memleket, yılgınlık gös· -LJ 1 1 tır. Komısyonun önümüzd-Lı' lı f. 
Yor. HattA kIUp idare heyetler! bi• ı ""' tcrmı•:.•c ve yunıu•"•k bı'r sıyn- rını tun ı mcse esınde §U tezı ıleri- B 1 ~ 

lunan t
""kll"ttan iblz: g&iter ~ dec.•1 Bu mn-abaka "Ok sıkı c yu ~ ' - 1• _J ta . er ıne muvaealotı L -klcnmck-

Ie birbirinden oyuncu alıp veriyor. ...., • ~ " ., ereyan set sayesinde tehlikeden kaça- )e eurmCAtouır: tedır. ıx: 
Vaktaki; beden terblycsl gt.ıel mtısbet işler bCkllyo~emaı ON~,- etmlf ve neUcedc fo • ıı, lr; • 8, cağını sanınışsa k d" . . 'la «- Bütiin Belediye memur· =::;;::============ 
dl

-kt"rl"1Hl bu talimatnameyi O· 15 • o cumhuriyet kazanmıştır. ı en ını ıstı hırı Bcledry' e koopcratıfın" e hı'ue-
.... v _y ve esaret n tında buldu. Ayak-

ga Jle eski talimatnameye d(inU· sız LIS ı erl p unn tnsnlt'inde de Çamlıca ta duranlar; tecavüzckar§ımü- d rol rak d hil<!irler. Bcledıyc 
y.

1
r. ıstanbul bölgesi bu defa hu hiç mıığlQp olmadan 18 pu· dnfaa nzmindc bulunduklarını kooperalifi ise, mahlut yağ yap-

'Snheseri yaratıyor. voıevbol a~ıarı vanla birinci, Erenk!Jy 16 PU\'anla şüphe kabul etmez surette gös- mnk hususunda Sthh t Vcknletin-
Nı.zamnamcnln bu scrbcstısln<!en J Y ikinci, Cümhuriyet ve Kız Öğret· t<;ren Türkiye, Yugoslavya, İs· den aklıgı mü adcyi senevi ıki 

ı Locloo> *X* 
Baikanlarda 

(B 

san • .flerat yolu boyunca Devdı 
vadisi ile Oatravitza tepelermd 
fiddetli hücuınl rla mukabde et 
mı§ erdir • 

Bu muhor~ er cana11nda Jn
gilıı: avcı tayıy rden bır Jtalyan 
l>omh rdımnn tayyaresıni du r-
mu1lcrdir. ~ 

Dun pek z kar h rekatı ol· 
mu~ur. 

Develi ve Oatravıtza mıntaka
l~~ında Jt )yani rın iks mllknbıl 
hucum.u piıskürtülmutttir. Yun n· 
l~lor l c,pcdelen • Klnura ccphe
smde ~e hücuma geçerek dü~ma. 
n :ta.} ıat vcrd ırmı,lerdır. 

R smi Tebli 
Atina, 26 (A.A.) _ y n 

orduları ba§kumıındanlı ı t 
fınd n 25 §ubat akşamı nCJrc 
len 122 nwnaralı resmi tcb 1 •• 

Kiıçuk crup1 r ve topçu m • h 
dut f oliyette bulunmu§l rdır. 

A!ına, 26 (A.A.) - Umu ı 
Emnıyet Nezareti tarafından 2 

at ak mı nCfoledi.len reıı 
~~fjğde, memleket dahiHnde au

net hüküm sürduğu bildıri.1-
mcktcdir. 

ı~ur .. dc ederek k!UP defiştlrcnı~~o Kız Jlseterl arasındaki voleybol men 15 .ş r puvanla üçllncU olmuş· vıçrc ve tecavüze filen karşı bin b~ yüz lira ımuknbilint!e ha· cereyan etme i muhtemeldir. Bu· 
birer mektup yazarak ned,..n kllıp şanıplyonnsm dUn öğleden lardır. UçUnctlyll tayin için bu lkl koyan Yunanistandır. len Belediye kooperotıEi müdürü 1 nun içtıı Hitler'in Bul-gariat nda 

20 
Bin ı:.aır 

d"ı;:t,-Urdiklcrlnl. ve sebeplerini so- sonra oldukça mühim bir kalabalık takım bir dııha karşıla.şacaklardır. lkl müttefik memleketin, B. linydar Berkman ve lıtavri ve oyn makta olduKu bekletme o· Atina, 26 (A.A.) - B. ö. '-· 
nıynr. ,,. lrilUesi önünde EmlnSnU Halkevlnde ln6nU 14, Kandilli 13, Boğaziçi Eden ve General Dı'll'ı"n bura- Yorgi Limnidis k rde !er kollek· yununn nih yet vermc:ıi kafidir. R_esmen bildirildiğıne ...rire. har· 

Hakikaten garip değil nıi': ?<m• B 1 b b .L 1 o-"evk makam, tstedlğin daldka klUp dc\•am edilmiş ve müsabakalar nl· '' lstanbul 12, ş1411 Terakki ıo, larda bulunmalanndan istifade lif uketine kiralamıştır. Bu vnzi- u~n a e~~er harbin bu sah- ln 'IJa ngıcınd nberi Jt ly n· 
• hnycUenerek Çamııcn kız lisesi \'O- I~ık ıısest 9 puvan ahnışln'. ederek vaziyetı' bnrabc""c go'"z. yete göre, Belediye memurları- n m.d, e ve d.ıger &ahncJerde te· lardan 20 bin esir ahnmrttır. Bun. 
değişUrebflirrıfniZ dedikten sonra " ..... bb sl l 551 · b den geçirmeleri ve dünyanın bu nın: §irketin varlığınd ve faali- §e u ere rur~mek h_nkkının y~t- ~ın ı z ittir. 

Köşkünde Misafirlerimiz Çankaya Sayın 
(B ~ı 1 incide) X 

neral MaUaby, Hava Vismare,,.'\Oli 
Elmhunıt ile mihmandarlan refa· 
kat eylemekte idiler. . 

Müdürü Sallıhattin Ar.bel, Mer· ı Türk milli renklcrile ·· lenmi.t 
kez Kumandanı albay Ati Demir, buluna.u gardan mcraalm !onu· 
Emniyet müdürü Şınıısi Turga, na geçerken, ayni suretle halkın 
Polonya ve Yunani:ıtnn büyük el· en içten tczahürlerıle kar~ılnnmı§ 
ilerile Holandn. Bclç1k elçileri. ve bu tezahürat mUtcb sim ve f ngiliz büyük elçilıği kara, deniz mütehassis bır çehre ile muknhe· 

ve hava ataşemiliterleri ve b §ln lede bulumnuııtur. Halkın bu te• 
Riynseticumhur bandosu olduğu zabiiratı, garı!.1 dt!ındaki bUyuk 
ha ide ihtiram vazifesini ifa etmek meydand da en aon h ddini bul
üzere n keri bir kıta peronda ha· m\l§tur. 

bµh~nlı ve nazik gUnlerindc ı )'etınde mcnfoatleri _vardır. nız m~':cıc ıt oldugu zannedıl- Dort ltalyan Tayyar i Diitürüldü 
h rbın J?lUStcrek emniy t snhn- . H lkıı tam cmrııyet gelmc&i memeüdır. . Atina, 26 (A.A ) _ B B C . 
ltırmn sırııyct etmemesine ait ıçın bu y..ığların tııhlılınin, lst n· B .. &len ıle General Dili' in 2İ· Evv k" ·· dö ·Jı l · · · · 
m seleleri baş baŞa. tetkik et- bul Bcledıl csı mensupları tara- raretı .an dakikada yaprl.ıın an- re.ıti du~~İ : to~an tayya
mclerl ,pek tnbiidir ve elbette fından değıl, Sıhhat ve içtimai tın 1 rdan zıyade hlıdısclerin nuı de 0 k ';;u !· 1 

er uç~ ta
pck faidel!dir. Muavenet Vekileti İstanbul Sıh· ~oğurduğu umumi vaziyetle aliı· m ır ki iı:b·aZ:~· haİ~a lug~a-

Ahmet Emin YALMAN hat müdürlüğü tarafından tcft~ d :ı,.dır: dönem~~ !erdi; una us erıne 
ve mu yenesı m slahala daha uy. A erı sebepılerle m lzeme mc. 1 ' ·~· 

Yine bu ziyaret esnasında mı· 
f. l . . Ebedi Şefin muvak· 

ııa ır erımız . . 
k k b 

..... _.:ıe Vali muavını 
at a rı onunu d 

ile E niyet direktörü tarafın n~ 
m . ı· üfrczesı 

karşılanmış ve bır po 18 m . . 
. . ih · 'f• e--'enu~trr. rasımeı tıra.'1'1'11 ı ~ ,. 

* A) Bu ak· 
Ankara, 26 (A. . '. -:: " Sn· 

ıam Hariciye V ekih Şukru 1 ra ... 0g~lu tarafından Ankarap, a as 
" H · · Nazın otelinde lngiltere arıc.ıye • 

ile imparatorluk Genelku.rmaY 
Başkanı General Sir Johrı D~l ~
:rcfine bir akşam ziyafeti verilmış-
tir. 

Bu ziyafeti bir resmi kabul tı:ı· 
kip eyle~ir. 

Misafirlerin 
An karaya 

Muvasalabnda 
Anknra, 26 (A.A.) - lnsiliz 

Hariciye Nazırı Ekselans Anthony 
Eden ile lmparatorluk Genclkur
b~Y Başkanı General ~i~ John 

ıll, hükCımet mcrkezimrzı res· 
lllerı ziyaret etmek için bugün şa· 
l\t 10,30 da Ankarayn gelmişler· 
d' -ır. 

Bir:.aç Satırla 

Mühim Haber:er 

cundur. sclclen, l Urk ordularının §İmal talyan Tcblıgı 
Dığer taraftan da, Belediye hudut! rının ötesinde t hakkuku Rom • 26 (A.A.) - İtalyan 

memur ve doktorları diğer ynğ- kabıl olmnyan h rekAta giri mek- orduları umumi karargAhının 264 
hırdan sık sık numuneler alıp t h· tense .. h d_iaele~i beklemek sureti· numar h tobH~i: 

zır bulun :nakta idiler. G rın di- Anthony Eden, bu mfrnt İs· 
ğer aksamını da keaif bır hıılk tikbal gösterileri ra ında atı§ po
kütle i doldurmu bulunuyordu. ligonuna kadar halk oan n ara· 

lngiliz Hariciye Nazırı fle İm· ında yürüyüi{erine dev m etmİ§ 

lıl ettirdikleri hald , aca~a. koo· !c. m.uttcfıkJenn ~.avasına d ha . Yunan ccphe5inde i~'are değer 
per tıf y ğlanndan gimdiye ka- 1>'.1, hızmet cdcccgı zannını vere- bır ey yoktur. 

Londra, 26 (A.A.) - Bu- dar nek d r mimunc alınmı§llr bılır. . •• ============= 
gün Arv ma kamarasında, B. ve b ~k y ğ tahlilleri adedine . ~aıly .~pr ın KahWc: muha. Afrı·ka Harbı· 
Butler ··ylc dcmi§tir: n z r n ar daki nisbet nedir? bırı de . yle demektedir: 

«- Müttefikimiz Türkiyenin. Verılecek rak mın fa:ı:I ol cağı· . H_arbın .~? ~evinin Balk nl r 
torluk Genelkurmay Ba~kanı ve burada kendilerine tahsis olu· 

para --L' ) H · · V 1.·1· iyetlerini ta ıyan tren, gara nan otornuuı e arıcryc c,.ı ı· 
t ahhütlerini ifa tanındnn dolayı nı zannetmiyorum. ~zennde corunmesini hergtin bek. 
tnmnnüle memnunuz.:. 1 - Buciınkü irketten evvel lıyoruz. 

( 1 l de) + 
bJ Alrdca l<uwetıcrl fundalıkta )O

lunu bir d an ırupunu 
r ctmlftir. 

v~d~-~ ........ an halk kütleleri ara· mizle birlikte binerek akametlcri· 
gır ıgı ........ h A .:) ' -· f k _..ı·ı ' 

d 
ükselcn .alkı !ar ve cvar ne us~ı antreler le rı c::uı '!'~ 

sın an Y 1 A k 1 1· . . 
1 

.. » ıadalan dakikalıırca o n n orapa as ote ıne gıtmı§· 
o >, «Ya~a l d' 
" •· ve muhterem misafirimiz er ır. 
sunnuş . • j a· H . . N A thony Eden, bu samımı teza· ng ız rıcıye aıınnın oto-
h -~ t halkı selamlamak sure tile mobilini İmparatorluk Genelkur-
ur~ ~ele etıniştir. may Başkanı Sir John Dill ve 

muTa d ca vıı.gonlarından Genelkurmay ikinci Reı.simiz Or· 
.ren uı:un 1 l A Gli dü " b 1 . 1 !iz Hariciye Nazırı i e ~eo~ra Sll!I n zun u un• 

men ngı 
0

.
11 

Harıciye Vekilimiz dukınrı otomobil takip eylcnıek-
5~~ J.?hn 1 ~I . Genelkurmay te idi. Misafirlerimiz Ankarap lııs 

fi
ukru S:ı~aJ0°g u 'e l Aımı Gün· önünde de tezahüratla k r~lan· 
k. . Reı.sı rgencrıı I d 
mcı . f h da bulunmu )ar mı~ ar ır. 

düz ile musa a a . . 
h 

'k' taraf refokatlerındekı 
ve er ı ı 1 . b' b'rlerile t nıotınn~ ar· 
zeva~ ır ı . b f 

r istikbal mcrasimının. u ea • 
dı · takıben Rıyasetıcumhur 
hasını 1 ·ı· milli marşı olan 
b ndosu ngı ız l ik 
T
a Kralı korusun> ve ~ at .• 

c ıınn. l ve mısaf ır• 
lab ınnrşlıırını ça ~ış if et· 

. • ashnei ıhtıramı ıı 
la;ımız lr keri kıuıyı teftiş eY-
mekte o an as 
}emiştir. . · Na· 

Bü ük Britanya Hnr~cıre k 
y . k utanının ehnt sı mı§ 

zırı. kıta. oMm .ı.. b asker~ diye· 
k 1 c er.na a . .. 

ve as er rleri.ınız gur 
rek sel~la~ış ive :kabelesinde 
bir sesle «t!AS 0 > m 
bulunmuşlardır. l " ve 

Eden, lnı::iliz 1rnpaıator ugu =::. 

* Ankara, 26 (AA.) - lngiJ. 
tere Hariciye Naı:ırı B. Anıhony 
Eden ile Genclkunnoy Ba anı 
General Sir J onn Dili' e ağtdaki 
zevat refakat etmclttedir. 

Tuğgeneral Mallaby, H va 
Vismareşali T. Elmhirst, binboıı 
Ferguson, 8. Eden'in huıusi kn· 
tibi R. C. Steveneof, B. Dil.on, 
B. M. Wr&ght.. 

* Ankara, 26 (A.A.) - fngil-
tere Hariciye Nazırı B.Anthony 
Eden ve General Sit John D' l 
refakatinde Ankarısya gelen ze· 
vat araaında. Om Şark f ngiliz 
kuvvetleri BıWcumandanı Gene
ral Wave1l'in Kurmay & kanı 
General Ar.thur Smith de var· 

dJr. 

Sofya. Stefani Ağzile 
Konuşuyor 

Londra, 26 (A.A.) - Jllia- yine Hayd r Berkman tarafınd ~ RODOP D A GLARININ 
trious tayyare gemisi kumnndonı (,!etilen bu mahlut ynğlard n bir MOHIM ROLO 
Boyd'un Kontramirnllığa terfi kısmı Ank rndan geriye çevrıl· Londr , 26 (A.A ) M" 
edildiği bildirilmektedir. mi tir ve bugtin de Ankara Bele- kil Fr nsız jansı oıİdır·-:- . usta-

* B k 26 (A d ' . b !'..! A k T' ıyor • ü rq, .A. ). - B. •• ıycşı kut ydnısıarı n · rada ant· ~ellı ııazete inin &iy si mu· 
Telemaque, Romonyanın Ankara .. rmamo ır. h rrıu, u ar. Yuna h d d 

1 ·ı~· . d "I ' 2 B B l d' · d k' R d n • u u un-e çı .. ~ırttı tayın e ı m~tir. Tele- .. --:- ur e e ıycsı oraya a ı . o op d ğl rının bir Al-
m quc, daha evvel de memlckc· sonderılen yağları 16tanbula i de man ıleri hareketini n ıııl .. k . 
· T k cd t · f 1 · B 1 d · d l • ınur u-t.ni ür \y c temsil eylemi~tir. le mııı ır. d~mır e e ~e ı c yağ· k tad ugikr taca ıru dıcınmiyetlc 

Kud!ls, 26 (A.A. ) - Surlyc'dcn rı muıa ere etm•o:tır ey ett t.... d 
3 B

. ı· .,.. .ahi" • D l -' ~· onra lyor ki: 
gelen )'olculann ıınlattrklanna göre, - ır ırma, m ut yag u gan r, 1918 de Jn T 
ufak para ıkıntısı dolayıslle şlmen- irkc!inc oleosu alınmış stearin. \'a kuvvetietınin 0 gı ız ha· 
di!cr L!taııyonlannda gişe memurl • Y ni mum im !ine Y ray n don mı lardı. ının uğra· 
rı hlllko. ufak para yerine kibrit ku· y ğı s t~ğını sôylemi§tir. Ne.wa Chronkl . d 
t l · cktedl ı .. 1 c ıgazetesı e 
u arı \:erm r er. 4 - Gazeteniz tarafınd n y p. oy e )'nzıyor: 
* Vichy, 28 (A.A.) - Genemi tırılan tahlilde bu y-ı:.da formu• Yun nlıl rl Tfükl d 

W and Frans ·..Ll - b' _ı_ • er ra51n • eyg • ız g .. u, Afrlkaıınd lüne aykırı ol rak yuzde 16 1 O ır l\Xerı nnl fm v d T'" k 
16 giln sUren bir tetUf ıcyahaUndcn su bulunduğu nla ılnııftır. • ı aekc~lcri Trakya hu~u:{u~~ ur. 
sonra tayyare 11 bugün c lre dön- Bütün bu haller ort da durur- haşşüt etmij bulunuyor o·· a t 
mllştUr k 1 ft G · ıger t -· en tanbul Beledı.>esinin ac.}İrci r. n ener Catroux B. Men· 

v ziyclini muhafaza etmesine bıl. zıca ve .Yeni Zelanda 'hükumeti 
mcm ne dcmelı? YazıJaklarınız ken.dltcrıne it k.tal rı heıb i 
ra doğru~ur, ya y nJı§ ••• Doğru ccphed~ olur& olsun Gcne':!t 
uıe Belcdıyc memurlarının macl- W veli ın emrine vermiatir 
di alükaaını oır tarafa bırakarak ALMAN KIT ALARINI • 
halkın sıhhııti ve men-f aati namı- CARlST ANA J N BUL-
nn harekete g~eltdir. Yanlıa G RMESt BAHiS 
ise sizi tekzip etmeli ve alakalılar MEVZUU DEGILMtŞ 

Sim l mıntakuınd bir H~ va
tanperver bölııgtl 1ngtllz ~ İtalyan 
Moylll 'sini işgal etml.\ıtlr. Şnndl <» 

nubt Afrtk kuw Uerl H bet bölü· 
ğllnUn yerine ikam edilmektedir. 
Geçen BMc temmuzd k Ybctti#tmlz 
Moyale'nln alllc, Jtalyan lalaları 
ln::!illı: topraklarından tam mile ko
vulmuş bulunmaktadır. 

LIBYADA ALMAN 
KITALARI 

Londra, 2G (A.A.) - Mll3l4ktl 
Fransu: ajanın bildiriyor: 

Alman ve İtalyan resmi tebJlflerı 
tarntından bildirildi ı ,. hile Libya. 
da Alman kıtlllannın bulunu u, Lon· 
drnda çok bllyUk nJA.ka uynnchnnı • 
tır. kat Londrad bu hUSU!:la h 
nilz hl~blr h:ıber veya tafal t mev
cut d ildir. ltWyan ve Alman teb
lltlerf 1 e, Alman müdahal nfn 
h mmlyeU ve n tlccler! n mlnaııı 
hakkında tam bir fikir cdlnllm Jn 
:mAnl olacağı mUbaycn t. östcrmck· 
tedlı-. 

ERİTREDE 

Sofya siya i mahfillerinde be
yan edildiğine göre, bir B ikan 
cephesi kunnağı istihdaf eden Jn. 
siliz m nevraııı, Bulgaristanın a· 
zimknr muhalefeti ile k r§ılqa
caktı r, o Bulgaristan ki, mihver 
devletf erinin dostluğuna güvene· 
bilerek her türlü ihtimallere karıı 
koytn• a hazırdır. 

&ize kar ı d!-va açmalıdır. Orta· B~rlin. 26 (A..A.) - Yanre~ 
laktaki harckctaiz.Lği izah etmek mi OLr membadan bildiTiliyorı 
süçtür.:t cBu• ıuiatan, Almanya ile sıkı 

Kahire, {A •• \.) _ Jngnız umu· 
mı kıı.ra.rlr(llunın tebli&i: 

Erlt.nı'de K en lsUkam t.indc n r· 
?ıyen şimal kolumuz, yc.'lld n f&YBnı 
m :nnunly t lcrakltllcr kayd tmlft r. 
K ren tratınd , ayni mahalll fll.3l • 
yet devam yiemektedlr. 

B. Eden Ankaradan Kahireyc 
Gidecek 

* :d dostane munuebetlcr idame 
Okuyueulan:nızıd.an B. M, Ah· en bir devlettir ve Aimany bu 

ter, gondcrdıği bir mektupta ~o tluğu ıhl 1 edtbi1ecek h9' bir 
mahlut Y ğ rnesclc_,inc tomaı rckctte bulunmıy ktır. 
eder dıyor ki: ~ugün Alm n H riciyc Nez • 

c Yemek yağları haklund ~ ~Ut.ı. Alm nlıırın Bulgaristan da-

!>erde anwııda. sıncınanm hoJOnde rastıadnn. 
~-j·-' .. •l,izımls1L 

lbdt ka dı tnış okn ~·tıü...., •" • , 0 illl\1' etti: 

Sofya, 26 (A.A.) - (Stefa· 
ni): B. Edcn'in Ankara scynhoti, 
Bulgar siyasi mahfillerinde, Yu
na~~ıana yard ım h t'defi ile Bal
kanlarda .karg~alık!ar yaratm k 
bahsinde lngilterenin yeni bir le· 
şebbüaü olarak telakki edilmek· 
tedir. Bu. te~iliı Bulgaristanaa 
takbih edilmekte ve Londranın 
harbeu sistemler.i gittikçe daha 
fazla t~le kar ılanmaktadır. 

Kahire, 26 (A.A.) - Reuter 
muhabirinin öğrendiğine öre, 
B. Eden ve Generiil Oıll imdi 
Ankarayn yapmakta olduklnrı zi
yaretten sonra bir kaç gün için 
tekrar Kahireye döneceklerdir. 
Bu a";ada B. Eden'in Atinay1 d 
ziyaret etmesi muhtemeldir. 

mıA oldufltınuz müc ddc, bütün d"ıne •ız.makt olduk! nna d ir 
aile reiıleri gilii beni de mesrur t"~• tn phrop dg. n

1 
d ının nq;ret

etti ıgı YD. n va .ıa er bakkınd yu-

Bir'lt'lüddettir bu yağ meaClcsi. k Ö~nki tef irde bulunmu tur. 

H beşiatnnda, İngiliz kıtaları tara. 
fındnıı mllzahcret gör n Hllbrş ~ • 
lMpe:rver kuvvell rı. Gocam nıınta
knsrnda ncrı y~ sahalarmı gcnişJt't
mly muvaffak olnıu;Jar v daha 
cenupta dııha başka 1t !yan kar • 
kollannı tahliyeye m bur bıra.km • 
!ardır. D(4ımanın Jnglllz ve ltaJynn 
MoyaJ lnden rtcıı.U Uurlnc, h r iki 
nokta d c nubt Af'rlka kıl\'\ Uerı 
tara!ınd n 1 gal odllmlfUr. 

G
.• Y ... ..ı,iJD ba uo miadı 
OZtbn ısırıyordu. '.rli J ı.g> > 

qN Isınız b ' . . et ('yfcrlm efendım. 
- T~-ur eclerim, arzı hü"11 nafJe.....,. dıisündöldetı 
~'-- ı>aatlercc \ "O .... a"' • 
·~dl bu muhte.rem t:nt d iyO , 

ediğim JoJmntaıım gan;onu. 
onra buldum: Arasını yeınek '5 !1enm lnl bilen Jı r 
~e !'.Jkar!... Zamanında ça.IJŞD1ll ını "\O 

8daın hllnneüı ı ),k değil Plldlr~ Jl3k!l> dedi. 
ll'aJ<at muhakkak ki o, içinden bana o:Bu 

B. Ed en'i Karıılayanlar Ar sında 
Mraır Sefiri de Bulunmuı 

Ankara 26 (A A ) - Bu 
bah in t e H rl ,. r B 
Eden'in ıchr.mizc mu asa tındıı 
kendisini kor ılıyanlnr arasında 
Mısır orta elçi:ıi de bu]unmll!lur. 

ni yazıyorsunuz. Belediye ibunl rı ye N er t ~nitan, Alnı n Harici
okumuyor mu acab ) Belcdıye Bul aa. rctı, Alm n ~ı~lıırı?ın 
erkanı evlerinde yağ kullanmıyor. d ir rk o;mru~~-sın ./~ırdıklcrıne 
l r mı) Yoksa, kooper tif bu r-.Jd çı ~rı n Aı.glmer ır haberi de 

• . h • b • cq ctm tır. on Harı'c'ıye 
umre ıç n u usı ır yag mı ya. Nez et' d h 

prp s tıyor. t' ar ın c et eti tebarüz et· 
Mücadelenizde muvaffak ol- Br~ektedı~ ~1 Al~an kıtalannın 

m nrzı c:.and n dılcran.> 0~~ .. r ar~zı e ırrneşi mevzuu· 
unuı dıthı ol az 

Gellb, mıntaı a:sınd ımdtyc kad 
yılan esirlerin mlk n, 6• ıru~ 

423 ltıyan askerin \'C 88G m t 
1 ke a:1k rlnc b ı 11o oım k~dır 
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Bir Hıyar YUzUnden 
Adam Oldüren Çocuk 

3 Sene Hapis Yatacak 

Bir hıyar yüzünden Çatalcada 
Bayramı öldüren Hfuseyin Ercan 
ismindeki :g.em:in muhakemesi 
dün Birfoci Ağırceza mahkeme· 
sinde bitirildi. Mahkeme Hüseyin 
Ercana 18 sene hapis cezası ver
di. Ya~ından dolayı bu ceza 3 
seneye indirildi. 

Zengin Dilenciyi OldUren 
Remzinin Muhakemesine 

Devam Edildi 
Zünıber oğlu Remzi isminde 

bir genç geçenlerde eski hapi.sane 
binasının arsasında Havva ismin· 
de zengin bir ihtiyar dilenciyi bo
ğazlayarak öldürmüştü. Remzi 
yakalandığı zaman poliste ve sor. 
gueunu yapan sulh hakiminin 
önünde suçunu bülbül gibi itiraf 
etmiş ve facianın i,lenİ§ şek.Jini de 
bütün tderruatile anlatarak: 

Kaza Neticesinde 
Bir Çocuk Öldü 

aULMAC:A 

Dün Çekmece yolunda bir o- r 
tomobil kazası °"'1uf ve kaza ne. ' ~+.-~ 
ticesinde oir çocuk ölm~ür. 

Çekmeceden Yeşil köye doğru 
gelen bir otomobil aafaltta kaya• 
rak hendeğe yuvarlanmı, ve oto- Soldan Sağa: 1 - Yunarristanda 
mo.büde bulunan Muammer ia- zeytini ile m~hur bir 1er 2 - Sene· 
minde bir çocuk 'h~ndan ağır ııln ikinci ayı - Zulüm eden 3 -
surette yaralanmıttır. 

O sırada oradan g~ekte o· 
lan bir otomobil çocuğu alarak 
Cenahpa~a hastane&ine getirrni~ 
se de çocuk ibrraz sonra ölmüf· 
tür. Tahkikata devam olunmak· 
tadır. 

Vapurdan Deniza Düşen 

Nakil vasıtası - Faaıla 4 - Nida • 

Gemici tabiri 5 - l!iil - Masal kah· 
ramaru - Al}Bğıya gel 6 - Çamurlu 
• (KK) 7 - lsyan eden - Kalın :ka· 
buklu blr nevi UzUm 8 - Kl\şat et 
- Dev gibi 9 - Kadm faml - Yanlış· 
Iık 10 - Evin tıstUnU örten kısım 

- Erkek ismi 11 - En kılla zaman 
• Kıyı - çalgı 

VATAN 

j lstanbul Komutanhgı Satınalma Komisyonundan 1 
Halıcıoğlundakl okulda yapılacak tamiratın pazarlığı 3/3/9.U rQnU 

saat 11 de Fındıklıda Komutanlık sat.ınalına ıkomisyonunda yapılacak· 
tır. ~ bedeli 646 Hra 50 irunıştur. Şartnamesi her gUn komisyonda 
gÖ2'Webilir. İstekllkrin :ıtelli giUl ve aatte mak6r komleyona gelme· 
leri. (H58) 

* Aşeğıda. miktarları yazılı kerellteter, 28.2.SHl de hizalarında yazılı 
sıtatl~ ~lıkla Mtm. aJmacaı.tır. Şal'tnameleri her gün ltomlsyon• 
da. gör1HebiHr. İsteklilerin belH gün w eaaıtlerde Fındıklıda komutanlık 
satın amıa. komiayonuna. gelmeler;l, (1429) 

oı..t Mıktan Kflfll iM. .Kat'i T. 

Dört kalem muh
teı1f kereete 
1kl kalsn • 

MS Ura Kr. Ura L 

'9.816 3373 89 506.08 

5.007 41.73 

Pazarbk 
Saat D. 

10 

ıe 30 

* Beherine 55 kUnıf fiyat tahmin edilen 22000 adet kqağı numune-
sine göre 6/8/941 gtlnU saat ıı de pazarlıkla satın alınacaktır. NUmu
nesi her gQn komieyonda görlllebüir. Muhannnen bedeli 12100 lira olup 
katı teminatı 1815 liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fıudıklıda 

ııatınalma komisyonuna gelmeleri. (U93) 

* Aşağıda cinıı, mtkdar ve tahmin fiyatları gösterilen malzeme 8/3/941 
gUnU saat 10 da pazarlıkla s&tm almacaktır. Şartrımeast her gUn komis
yonda görllleblllr. tııt~klilerin belli gün ve saatte Fındıklıda satınalma 
komisyonuna gelmeleri. . (1494) 
a.ı 11Jk9n Kati Tem. 

Ba.,, Dif, Kezle, Grip, Bomattstd 
Nevralji, Kınklık "' Bfttön Ağnlan11ızı Derhal l.ell' 
~ ıtıllde a a.. •luıtbUlr. TAE.LITURIND!N SAEINrNIZ

VERDF. Putt.U KUTl't.ARI JSRARt.A tsnvı~ıı 

Hayriye Lisesi Müdürlüğünde~ 
t)çüncll talımlt ı martta başlıyacatmd&n martm onuncu "*;.J 

clar taksitlerini vezneye ~tınnıyan talebealn mekteple aJika8J 

llAn olunur. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu llanlatl -_, 
l - Bir adet mazoUa müteharrik 9 beygir kuvvetinde ve - Açtım. Parafa ilitiyactm 

vardı. Y_ılbaşı gece:ıi herkca eğ· 
leniyordu. Ben de bir arkada~m
la beraber Beyoğluna kadar git· 
tim. Döndüm, Kimsesizler Yur
dundaki soğuk od~a yatağıma 
girdim. Şeytan İçime girdi: 

Yolcu Sandalcılar 
Tarafmdan Kurtarıldı 

Yakandall ~a: ı - En ytlk- Sarı ~unlu kösele 
Vaketa: 

Ktlo 
2000 

600 
20 
4 

L. Kr. 
7300.00 
1800.00 

L. Kr. 
1095.00 

270.00 
42.00 

1.00 
24.00 

60 s/m ilk ray üzerinde yUrüyen lokomotif almacaktır. wl' 
2 - Deıtıal teslim edilmek üzere elinde bu evsafta lokont0tlf Jı/f! 

nan isteklilerin katalok veya reslmlerlle birllkte 5/3/941 akfa11Uil" 

- Kalk bir ava çık l dedi. 
Sultanailmede gittim. Bu ihtiyar 
kadın bıir lambanın ışığında dile
niyordu. Onu yangtn yerine gö· 
türdüm. Para iatcdim. V emıedi. 
Ceketimi çıkardım. Kollarımı sı
vadım. Kadının ağzına mendtl 
tıkadım. Kafasını duvara çevire
rek kuzu gibi boğazladım. Cebin
den yalnız on lira çıkmıtıtı. eliyor· 
du. 

Beyoğlunda. Bedrettin mahallesin
de Ştmal aok~nda 15 numaralı ev
de oturan Andon oğlu Abdon ismin· 
de biri Göztepe vapurile BUyUkada.ya 
gitmekte iken Sarayburnu açıkların
da ayağı kayarak denize dllfmUştUr. 
Andon bOğUlmak tlzere iken etraf· 
tan yetı,en sandalcılar tarafından 

kurtarılmıştır. 

sek tepe • Etrafı ııu De çevrili yer 

2 - Kırk para - Tatlı BU bahğı S -

Kalm kuma.ııı - Şekil 4 - Bir ot 5 -

Tembellik - Çölleri geçen hayvan 

6 - Serseri - Genl!Jlik 7 - ıstırap· 

Çabuk ateş alan mantar gibi bir 

madde - Nota 8 - Saç tanyan •ıet • 
Görllnilr 9 - Saha. - Para dola.hı 

10 - Ehemmiyet venne 11 - Müm· 
kUn olma - Yemin. 

Dün ikinci Ağırceza mahkeme. 
sinde duru§masma başlandı. Rem 
zi her şeyi kısaca inkar etti ve: 

- Ben öldürmedim. Bana tf. 
tira ettiler. dedi. Mu'hakome ta· 
hitlerin çağıvlması için talik edil· 
di. 

Bir Han1mn Garip Müdafauı 

Kemal Yönak isminde bir genç 
Beyoğlunda tornacı lstepanın 
dükkanından 3 kıymetli makine 
parçaaı, Samatyada Fuadın ga· 
zinoaun<:lan da bir kat elbifıe çal
dığı için dün yakalanmış ve 
müddeiumumiliğe verilmi~ti.r. Sul 
tanahmet birinci ceza hakimi eor
gusunu yaptı. Suçlu diyordu ki: 

- Ben ktepa,!!ın yamnda Çl· 

rak olarak çalı,tun. Paramın y-e· 
rine bana makine parçaları ver
di. Ben de sattım. Samatyada 
Fu,dın gazinosunda ıgarsonluğa 
baıladım. Talisiz bir adamım. O 
da paramı vermedi. Bana bir kat 
elbiee verdi. Onu da aattım. Son
ra bunlar hırsızlık iddias.na kalk. 
tılar. 

Hakim bu mü<lafaayı kabul 
etmediği için Kemal Yöpakı tcv• 

kif etti. * Asliye altıncı ceza hakimi 
Arif hasta olduğu için birinci sor• 
gu hakimi Sal&hattin dünden iti· 
haren kendisine vekalet etmeğe 
bajlamıftır. 

ki ay izin alan asliye birinci 
ceza hakimine de Saffet vekalet 
eclocektir. 

Reaaamlan Toplantıya Davet 
Türk sanatkarları arasında bir 

birlik tesis etmek hususunda gÖ· 
rü~mek üzere bütün Türk ressam 
ve heykeltraılannın 2 mart 1941 
pazar ıgünü saat 15 te Eminönü 
Halkevinc gelmeleri rica olunur. 

Mahmut Cuda 

ı:··~:;::::U PROCRAM 
8 Program 8.03 Ajans haberleri 

8.18 Hafif Program (Pl.) 8.45/9 Ev 
kadmı - Konufllla 

12.30 Program 12.33 KUçUk :fasıl 

12.50 Ajans haberleri 13.05 Kllı;ilk 

fasıl programının devamı 13.20/H 
MUzik: Karışık program (Pi.) 

18 Program 18.03 Rdyo caz orkea· 
trası 18.40 Karışık şarkılar 19.10 Ko· 
nuşna 19.30 Ajans haberleri 1.'l 4"" 
Radyo ince saz heyeti 20.15 Radyo 
gazetesi 20.45 Şan soloları 21 Dinle· 
ylcl istekleri 21.30 Konuşma 21.45 
Radyo orkestrası 22.30 Ajans'baber
lerl 22.45 Dans mUziği (Pi.) 23.25 
23.30 Kapanı11. 

1 

8'&'ftft' 
Dolar 

ıoaı& 

bviçre Frac. 
Drahmi 
lAVa 
Peçeta 
Dinar 
Yen 
tırveç Kronu 

1 
• E 5 

5,24 
129,20 
29,98 

0,9975 
l,6225 

12,9375 
3,175 

31,1375 
31,005 

E9balll '" TabvUAt 
t:sveç KroflU 31,005 
Şirketıııa.yriye ıu.. senedi 21.-

* Anadoluhisannda Kandilll cad· 
desinde 40 numaralı evde oturan ve 
Halat !abrikaamda çalı.şan <>eman 
kızı Dıd&r fabrikada çal~en eağ 
kolunu makineye kaptırmıttır. Di
dar kolunu kurtarmak için çabala· 
nırken kolu blr kaç 1ertnden krnl
mlftlr. Makine durdurulduktan son
ra kolu makinenin arasından kurta
rılan Didar Haydarpa.,a Nümune 
hastahanesine kaldırılarak tedavi al· 
tına ahnmJ\ltır. 

* Kulııçellft!ede Göderecl ııoka· 
ğında. 13 numaralı köeele fabrika· 
Slnda çallf&n §UkrU otlu Murat 
fabrikada çalı91rken sal elini silin· 

D0NK0 BULMACANIN HALLI 

Soldan Sata: 1 - Semavi - Teke 

2 - A vaze - Kates 3 - La - Şeref 

t - Kibar - La - Ek 5 - llık - Ya

ka 6 - Yer 7 - Şa.11aa - üvey 8 -

Sakal • İta 9 - Ay • Nil - tı 1-0 -

Yelek - Ulema 11 - Eti - Reva. 
Yukarıdan Aşafıya: ı - Salkım 

- Saye 2 - Evall - Şayet 3 - Ma 
• Bırak • LI 4 - Aıırnak • Şane 5 -
Ve - Malike 7 - KelAm - Ur 8 -
Tarak • OtWe 9 - Efe • Ayva - Ev 
10 - Kefe - EE • 1ma 11 - Ee • 
Karyola. 

dir maktn•ne kaptırarak iki par· ======:::::;==-=:;::::=== 
mağı ezUmif, hastahaneye kaldırıla· •••••••••••••• 
rak tedavı anma alın?rUftır. Altıu tJcretl * Yedtkulede Galbanede çaJJıJan 
amelelerden .Rotnanyalı AH, kok kö
müril yüklil el arabasını idare et
mekte llcen düferek elinden yaralan· 
mtflır. * Kasımpefllda 'Mehmedin evin· 
den ve Omnarıbeyc1~ }ılatbaaeı f18· 
:manbey sokatTnaa 61 numaralı ev· 
den yarıgm çıkm14' i8e de her ikisi de 
sirayete meyckn ftrihneden eöndü· 

1400 
llarlç Dl 

2700 

700 1M Kr. 
lobetlerı 

1410 800 Kr. yoktur 

rühnllft~. .. ................ . 

ŞEHiR TlYATllOSU TEMSb..LERl 
TlilPDAŞINDA 1.STlKLAL CA.DDSSİNDJD 

9&All lll&lf" • KOllZD1 &111111 
llU AKŞAM BU AKŞAM 
s.at 20,30 da Saat 20,30 da 

MEŞALl>Lli& ldM.L ... ODAl.Aa 

Her sün gişede ı;ocuı. ·~. ı..::.rerl için bilet vc;:-:.:•r. 
Beyazıt, Uleli, Aksaray, Şehremini ve Topkapıya otobes temln olundu. 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Kuleli Aııkerl l~lne girmiye itıteldi olup da tqralarda fUbelere, 

İstanbulda da dotTuC& mektebe müracaat etmiş olanlardan eınıflarm
da dönekliji olnuyan bütUn girme ,artıaruu haiz bulunan ve ayni za. 
manda g1rif enaıum tekemmill et.Urmlf olan iBtcklllerin imtlhanları 
yapılmak üzere 7/'Mart/9H cuma gtınU saat 9 da Kuleli Usealnde bu· 
ıumnalan ve bu tarihte mektepte bulurımıyanların haklannı kaybede· 
ceklet"l ün olunur. (1443) 

nnsıe c:••11ar11111 

Ziraat Bankası 
JtWuhıf tartbl: 18118. - Serma,.ıri: 100,000,000 'J'lrk lir-. 

ŞUbe ve ajaııB adedi:~ 
Zirai ve tic&ı1 her Deri banka muamelel'llt. 

r .. -.111 ıra ,._.. Ura 11a-ve ..t;Jer. 

Makine ipliği caf ipi:t 
Bal mumu 
Keçe 80 metre 

280.00 
6.00 

160.00 

-· * Aşağıda dns, mikdar ve muhammen tiyaUan yazılı dört kalem 
malzeme 7/3/941 gllnU saat 11 de pazarlıkla satın aJınacaktır. Şartna
mesi her gün komisyonda görWeblllr. Bunların her biri ayrı ayrı talip
lere de ihale edilebilir. hteklllerln belli gün ve 2'aatte Fındıklıda satınal-
ma komisyonuna gelmeleri. (1495) 

QMI M~clan 

Keçeli belleme 
Saplı yular ba.!lhtI 
Zincir yulıır .sapı 
Çul l, 5Xl.10 eb'admda 

Adet 
750 

1000 
1000 
1000 

* 

Mobam. F. 
L. Kr. 

2250 00 
· ~oo 

1700 00 
7C)()() 00 

Kati Te. 
L. Kr. 
337 50 
52S 00 
~5 00 

1060 00 

Aşağıda cins ve mlkdar1an )'azılı Uç kalem malzeme 1/3/941 g1lntı 
saat 11 de pazarlıkla atın almacaktır. Şartnamesi her gUn komisyonda 
görlllebilir. Bunların her blrl ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. İstek
lilerin belli gün ve ııa.atte Fındıklıda aatınalma komisyonuna gelmeleri. 

a.ı 

Benzin 
Naftalin 
Kmnap 

Mlkdan 
Kilo 

21000 
2MO 

M~ B. 

40000 metre 

* 

L. Kr. 
8022 00 
1820 00 
578 50 

(H98) 
KaU Te. 
L. Kr. 

1203 30 
243 75 
88 12 

Mevcut demirlerden 81~ adet 12,5 santimetrelik ve 4000 adet 11 
aantimetrelik deve boynu 4/3/941 gtlnU saat 11 de pazarlıkla imal etti
rilecektir. Muhammen bedell 732 lira olup k&U teminatı 109 Ura 80 ku
~tur. Şartnamesi her gün komisyonda g'Örillebilir. İateklllerln belli gUn 
ve aaatt.e Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (1457) 

* Beherine tahminen elli lira fiyat konwan 100 adet komple tevlilt 
eemerl 1/3/941 gUnU saat 11,30 da pazarlıkla satın almacaktır. Muham• 
men bedeli 5000 lira olup kaU teminatı 700 liradır. Şartnameel her gUn 
komlBYQnda gOrillelrillr. latekWerin 1tclll gUn ve aaU. ~ eat.ın• 
alma. komisyonuna gelmelerL (1496) 

komisyonumuza. mUracaaUan UAn olunur. (1469) 

* ,.,. 
1 - Mevcut evııafı mucibince 15000 fil 35000 kilo &rap sabUftU dtlJ 

caktır. Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 40 kuru' olup 28/2/9'1~ 
günU aaa.t 15 de Kasımpaşada bulunan Deniz levazım satmaıına ._, 
yonurıda pazarlıkla. ekslltmesl yapılacaktır. Şartnamesi her gU1l 
yondan alirur ve görilleblllr. ~ 

2 - tsteklllerln verecekleri miktarlara göre kaU temlnaU&rl Ot 
llkte mezkQr komisyona mUracaatlan llln olunur. (1470) ....../ 

Devlet Demiryollan 
--;;uhammen bedeli (2080) lira olan muhtellf cins ve ebatta ~ 
maden vidası, muhtelit ebatta 6 köŞe başlı cıvata. muhtelit eb6~ 
rinç madeni vidası, muhtelif cins ve eba.tta demir ve pirinç ~~~ ... 
Ttrton vidası, bakır perçin çlvisl ve ya.ylı rondelalardan m~~ 
kalem malzeme (H.8.941) cuma gilnU saat (11) on birde Hayd ~ 
da Gar binası dahllindeld komisyon tarafından taahhUdtınU tta ~ 
yen muteahhldl nam ve heaabma açık eksiltme wıullle ııatın aıın 'I 

Bu işe girmek istiyenlerin (156) llralik muvakka.t teminat .,. -
nunun tayin ettiği vesalkle birlikle ck81ltnne g(lnU saatine ıtadlf 
misyona mUracaaUan llzmıdır. _ ~ 

Bu i§C ait l}artnameler komisyondan parasız olarak dağrtı~· 
(111""' 

* İdarece temin edilip mftteahhtde verilecek 500 ton 
~lenerek mamul halde idareye teslimi işi 10/8/941 pazartesi gtınll 
15 de pazarlıkla ihale edflecektir. Tahmin edilen bedel (158,900> 

elli sekiz bin dokuz yUz liradır. Pazarlık Arıkarada İdare bln&SI 

Mabeme dairesinde toplanan komisyonca yapılacaktır. 
:raıtplerln ayn! gün ve ııaat.t.e teklif ve kanunt vesikalarile bit 

komisyona mllracaat ebnelert lAmnclır. 
Bu fıpe alt ,art.nameler Haydarpafada Tesellllm Şefliğinden ve 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: rada Malzeme dairesinden görUlebfllr. (1475) 
Gemi i"'8at lıflerlnde çal19JJ11' resimden anlar imtihanla işçi alına

caktır. 

Taliplerin veeikalarile birlikte Gölcttk Deniz Fabrikalarına mUra· 
caatıarı. ( 1430 

A 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirli~inden: 
1 - Hava birlikleri ihtiyacı için ~ metre panfÜt torbalık belld 

csatm alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 1.3.90 cumartelli gOnU saat 14 te Yeıfllltöy 

Bava Mmtaka Depo imlrllji eatm alma korntşyonunda yapılacaktır. 
3 - lsteklilertn ,art.name ve nümunestni görmek Uzere her gtbı, 

pazarlığa gireceklerin belli gtln ve saatte 800 liralık muvakkat temi· 
nat makbuzlarlle birlikte mezkQr g11nde koml8yon& mUraca&tlan. 1399 

Bir Mütercim 
Maliye Vekaletinden : 
.Almanca ve franaızcaya ha.kkile vlkıt ve tUrkçeal kuvvetli )fi 

tercim a.ranmaldadrr. 300 lira olan kadro ücreti kazanan talibin 
derecesine göre birden veya tedricen verilecektir. YUk&ek ta.ıuıili 
tercih ohınacaktır. Talip olanlann imtihan için mUsbit evrakil• 
~ Mart: 941 tarihine kadar İstanbulda Maliye ~ hey'etind• 
mutettifliflne mUr&caa.Uan. (1316) 

COmhuriyet Merkez Bankası 

AK T IF 

22 ŞUBAT 1941 VAZIYET/ 
PAS 1 F 

Altın: Bati kilogre,ın 
Banknot. 
Ufaklık. • 

Dele:ldelğ ......._ı 

Türk Lİruı • 

• 

72808.0lt 

• • • 

• • • 
Altm: Safi kilogram 5.010.756 
Altm& tah'Yili k&bll eertMı9t döm:er 

Dil• ~ ve Borçlu lüU'tllC 
'bak1yelel"t • • • • .. 

HuiM TelmlWi: 
l)erUlate ed1. evrakı ~ Urfılıtı 

ıtanunun 1-8 tnd ıntıddelertne teYft.i 

kan baSine taratından 'fü1 t.edtJat 

S•det Ciadwı 
Ttc&r1 aenetler • • • • ' . 

f.a11am •• T•Wiıl Ck ·-· 
(DerUhte edilen ft'l'ÜI nüdl-

A - (yenin karfl1Jll eebam w tab
(vlllt (ltitıaı1 kıymetle). • 

a - SerbMt eetaam n tüYUt.t • 

A....W: 
Altın ve dövia Qıreriıle • .....,.. • • 
TahvilAt Uzerine &.aıı.I • • • t 

Haalneye ıuaa vt.4eU a?&m • • • 
HaSlneye 3860 No. ıu Kanuna s6re 

açılan altm karldıJdI -..au • • 

102.121.IM,21 
7.'36.123,-
2.•28.645,4-0 

391.810,23 

7.0d.029,M 

37.8'6.593,95 

151.748.M3,-

20.149.137,-

360.066.822,73 

'5.831.4345,93 

7.926.808.M 

8."3,74 
7.808. 122,--.-

114.384.926, ~ 

~: ................... -........................ .. 

111.986. 722,61 

391.810,23 

44.893.823,•9 

138.599.4.26,-

280.0M.822, 73 

53. 758.063,4 7 

uoo.ooo.-
7.IJM.~7,95 

Mulıtelif: .................................................. ı-------ıı 
• 

74U63.~,97 

S..-,..r ................................................ . 
~Aq.aı 

Acil ve fevkalAde • • • • 
Hueu.sa • • ı 

• • 
• • 

,. ....... eld ........ tlwı 
Deruhte ed1len .vr&kJ nakdi,,. • • 
Kanunun M iacl nw:delerine teYft. 
kan hulne taratmdaıı v&ld tediyat 

Dcnıllte edilen ewnJu DÜdiJ'• bakJ-
7elli • 
Ka.rfıbtr t.mameıı altln cUnk 
ilAveten tedavUle vazedilen • 
Rlıeekont mukabili il&veten teda\"Ule 
vazedilen. . . 
HuUıeye yapılan altın kar\lllıklı •· 
vans mukabtll 3902 No. lı kanun mu
cibince UA.v«en t.edavWe •aHCllMa 

~: 

Türk Lirası • • • 
Altın: Safi klg. 878.809.-

1818 Ne. l• bD1laa söre ~ 
açııaa • ..._ muk&blll tevdi oluaaa 
aıtuııar: 

Sati KDc. 

DiTiaTvhhlclwı 

Altma taJıvW kabil dövisler • 1 

Diğer dövlzler ve aı.ca.JW kJbinc 
bakiyeleri • 

USS.886.1.:5 
8.000.000.-

20.14t.l.37.-

17.000.000.-

260.000.000,-

20.000..000.-

76.890.804,04 
1..238.302,56 

'll.l.J4.18T.90 

-- -
24.902.140,91 

ftta):atelif: .................................................. . 

.... 

~·--ı-----

1 Temmuz 1938 tarihinden İtıMr•u 

.lakoato badeli %4 Altm iwiw .... "· 3 


