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Bugün üçüncü sayfamızda 

Milli.Sel, B. Eden'i Babai 
r • 

Ankara pnnda: Bay Eden, -
ANKARA 
Mülal(abnın 

Manzarası 

iki mUttefik memleke~i 
doğrudan doğruya temsıl 
edenlerin mesafe ve vası
ta ı hazfederek karşılaş-

y bu buhranlı ve na-
ması, ··şt k 
zik günlerde mu ere 
a eler bakımından kıy

g y metli bir fırsattır. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

C:::) ugün Ankara, dünya. si
~ yaset sahnesinin mihrak 

noktaSJdır. Bütün gözler oraya 
dikilmiştir. . . 

1 Bu laka y • d ğıldır. n
giliz Hariciye Nazın ve bu.gün
kü 1ngilterenin B. ?,h~rchılde_n 
sonra belki de en muhım şahsı-

t . lan B Eden Ankarada bu
ye ı o · 1 ·üz 
lunuyor. Bera.berinde de ngı 1 
Ge 1 Kurmay Ba§kanı Genera 
o·ıYegibi mühim bir zat vardır., 

ı B:r taraftan da ilk ba~ar gel-, 
miştir. Ahnanyanın ya. ş!m~~~ 
ya cenupta veya her ı~ı y 
. e"mesı beklen 

oırden taarruza g !<,k. 'htimal 
mektedir. İngiltere 1 1 1 r 
. . d zihinleri bazırlamı§U · 

lngilterenin ~o~kova ~üyük 
Elçjsi Şehr.m:ze Geldı 

I 

;~~ı- ~ in Us olabilecek liman· 
Ulu a ıç 1n Tz hava ta- ı--"1t • Moskov a sefiri kendisini §ehrimi%e getiren 
lara· karsı ola1: f.b.

1 1ngı'ltere (Yukanda) 1
,. .. eren~ • ··nünde (a ... ğıda) lngilterenin Mos-

arruzları arttıgı gı ~ _ So t hususi tayYareımm 0 , :r- • 
halk ·sına ihtimalıne ka.rşı ~ vye kova sefiri Yq ilköyde tayyareden indikten sonra 

mı 1 k · · bır du· 
Yanık bulundurma ıçın Diğer 

1 27 
(A.A.) _ fngil· Yeşilköy tayyare meydanına in· 

ziye neşriyat yapılıyor. utku lstan'hu. k b"" ük elçisi Sir mi~tir. 
taraftan Qhurchil'in 50;1 n sark terenin Mos:o~. hu: .1 bulunan Jıloskova, 27 (A.A.) - D. N. B. 

Almanyanın cenuba dof1k· bir Srafford ~~~s ı öğİ:d~n sonra (D8'ıunt I* I 
rnası ihtimalini ilk plan a 

1 
B ita~YY~a~re;·~....,~-~~~~~;;;;;~=:====~~=-~== 

mesele haline koymuştur!· ·ıt~: 
1 

E 1 ' ı " 
nun neticesi olarak da. n~ • K' K·ım e v enme 1 ~ ~.~~·~~~~ ~~~~;' oE ı m • 
Romanya ile dip~oI!1ası m d 1 ar U b k 
sebetııerini kesmıştır. • - Eg:ence:i ve f ;.y a ı "' sa a amız 
Yo~:ü~~~~:~::r:r::ıaoı~ıi Yarın Başlıyer 
.Almanya harekete geçecek mı · 
~eceksc bunu ne zam~n, ne Ell K 
ısukamette yapacak? !ngıltere- K nanı ardan yüz i işi ye 
ntn niyeti nedir? Yakın şarkta aza 

Başveki i iz 
Mi saf irf er Şe refi n e Bir 

Öğle Ziyafeti Verdi 
Londraya Göre, B. Eden'in Ankara 
Seyahatinin, Hadiselerin Seyri Üze

rinde Mühim Tesiri Olacakbr 
Ankara, 27 (A.A.) - Şehri· 

miz.dc bulunmakta olan Büyük 
Britnnya Hariciye Nazırı Antbony 
Eden ile imparatorluk Genelkur
may Ba kanı Cenerııl Sir John 
Dill şerefine bugün Batyekıl dok
tor Refik Saydam taraf ınd n An-

Avam Kamarasında 

karapal ata bir öğle ziy fcti ve· 
rilmi§tir. 
JNGILIZ BOYOK ELÇiSiNiN 

ZiYAFETİ 
Ank r , 27 (A.A.) - fngiliz 

büyük dçisi ve Lady Knatchbull
(Do\ anıı ısa. 5, il. 5 de) ** 

Yugoslavyada 

Başvekil Çörçil Genel Kurmay 
itimat Meselesini Mil '.f Müdafaa 

ileri SUrdü 
Londra, 27 (A.A.) - B. 

Oıurohill bııgün Avam kamara
sında devletten maa~lı mevkiler 
kabul eden meclis azasının vazi· 
yeti hakkındaki kanun layihasının 
müzakeresi sırasında oiddetlc mü. 
dahalcde bulunmu tur. Bu kanun 
czclimle Moskllvaya büyük elçi 
tayin edilmiş olan Sir Stofford 
Grjptn ile Madritteki büyük elçi 
Sir Samuel Hoare ve Kanadaya 
fevkalade komi er tayin edilen 
B. Mac Donald'J alakadar etmek
tedir. Her ÜÇ.Ü de Avam kamara· 

( 0e,-.au Sa. 5, ısu. 6 da) =§= 

Tedbirlerine H ız Verdi 
Londra, 27 (A.A.) - Be!grnd'dan 

bildlrlldlğlnc göre, Yugoslav genel 
kurmayı mllll mUda!nn .tedbirlerin 
bUtUn memlekette hıZ \'crflmeslnl 
crnrctmlştlr. 

YUGOSLAV HARIClYE 
NAZiRi ANSIZIN BELGRADA 

DÖN DO 
Londra, 27 (A.A.) - Macaristan· 

daki ikametini 48 saat temdit tasav· 
vurunda olan Yugoslav hariciye na
zın B. Clncar Markovlç'in bugün 
ansızın Bclgrada hareket ettiği bil· 
dirilmektedir. 

lnglllı.lcr tnrnfından lşgul edilen Mel da ının \aU3etinl g terlr !h3rlta 

Mey·s Adasının 
Umumi Harpten Baş ıyan 

Stratejik Vaziyeti 
Yazan: Btlsame ttln CLSEL 

üki Bahriye Vckiılcti Mü letan 

Dün yeı.dığımız; bir yazıda Jn
gili;: donanmasının orta Akdc
nizde büyük bir h ya mayin 
tar! 1 n yayarak bu mıntakanın 
tehlikeli olduğunu lb;Jdirdiğini 
tetkik ederken bunu fngilterenin 

Onikiad uzerinc tn rruzi bir ha
reketi takip cdeceğinı söylemi~· 
tim. Dün çıkan njnnıı b bcrlcrı 
bu mü ta • nmızı teyit eder ma· 
hiyettedir. lngıltcrcnin Oniki dn. 

(Omnını: 6, U. ı de) X 

GONON S ESi 

Büyük Bir Eksiğimiz 
Yazan: EŞAT NU İ 

bahl n bir hayırlı do t: 
- llnll kntn o bulnblllyor mu un 1" dedi, bulanııyonıaıı n bir hlt.

met cchı3tm ... Benim bir kııh\ttlm ' r- ı im \C dre!!lııl el ftcrlnc not 
et." Onıı gld 1'5lıı: tarnfımd n bir ııc ın r;nknnnn... n dort yUz cUld ıı 
1 tedl hı kııd r hnll 1 ah'e \erir. l'nlnu: diki t et dUkk nılıı ) 1 lll'I 

hulunm ın" bir de bent 1)1 tıınıt ki, adamcağm korlmın5m. ÇilııkU me
murlar \il7.ır \'nlr doın_,.yorlar • 

,llmd dcft rl bir talanı yabancı olmklardan g~ftna. Dört tarafı 
&'Öxl4"rlmlc muay4"ne ettlkU-n ııonra dUkkAna gtmceoflm. F."rare.ngtz hl 
ta\1rla kah\ecl3 do twnu tanıtacağım. Bir polis romanı kahramanına 
bf"nı.f'.mek lı:ln yalnız gll.11 işaretimle ııarolanı ek Ik 'c bUtlln bunlar iki 
)Uz elll gram kaine için: Giizel, ga)ct güzel. ~~~~ g:f~i~a~:::c~~:S~a~~ Muht~lif ve Kıymetli Hediyeler 

ltıağa, çalı§lilak mı ? 
Bu tabii merak ve heyecan çıOk dötündü- -:.,.;.;,::;;;~---------------!!1111------...----... ---, havası içinde Türk - Bulgar be- sızı eğıendlreceJt, 1nıpıartnız ara· 

Ölt~ in lokantada yanımdaki masada oturan Ud kl,ldtın biri ötekine 
&f&tı yukan şunları ıKi)ltl,)ordu: 

- n lnf'mlck4"tlnc kuma!J götürmek ile\ da ından \"Ufeç." ~ on 
lrurw, kazana, nn derken başım bf',Jiya ımka1"8ın. Ger~ tanıdığım hı\u 
ıtıccarıar \ar. Biraz kuma, almana df'I ıet edf'btllrtm. :Fakat fatura)ı 
fareıılz daha &fatı fi.}attan yapacaklar. KIL'!aban amç içi kadar yer" .. 
Ene unaatın manifaturacılık olmadığı için dikkati c•e:lbedcrcl<. l'ahut 
da ötdll manıraturac.•ılar mUzc\ lrllk yapacaklar. Elindeki faturaya ı-15re 
muh~klr vaı.13 etinde glirUnooeğln lı;ln aJ ııana blr bt-1 .. l)i ı mi kan ık 
CfY• al. .. Zaten ı:ok bir ~· olını.) acatı için ka) na,, ııı gider. 

Yan.namesi neşredilince b~ a.- rtı<'ek• e,·de ;::.şaıara yol aça· 
dıın derıhal her tarafta tel~şla 5mda tatlı 111 ka. 

katşrıandı ve gayet mütevazı ve cak bir m~ ,~e tablatu ot.az 
tt\Usbet olan asıl gayesinin pek Mılbtellf tipte • blrblrlle en 
haricinde tefsirlere yol açtı. .. erkek ,·e otuz :.:.'1:~ ~kilde e,·. 

)'."akın Şar.k vaziyeti bu~n uygun. en alttı 
~tıkarada 1ngilterenin ve .. Tür- ıencıırecektlııiz. karaıcter-
!Venin en sa13hiyetli mumes- Tfplerlıı reslJnJerl ız":.,.1r1amak· s~~lerj tarafından karşı karşı~ Jerlnl pnatkAr Raid 

g0 rti§Ulmektedir. :Müşterek ~ı~ · 
gaye etrafında elele veren ıkı ~;~.oıu 4 Uncll .. ~amız.da. 

(bevamı Sa. 5, Slt. 4 de) 1r ::::::: 

if?nathl ·nı waım.Am 
· Göre Gunun En 

Ajans ve Radyo Gazete sıne . 
Mühim Hadiseler• . kabol ba· 

arlcJye Nazın B. Edea 1 I * ~Wli Şef'lmlz tngUtere H :l 
tm torlak ~ae 

Ytırdular. 
1 

iye Nazın Ue para * Baş,eklllmlz İngiltere Har c "ğle zıy.ıfett ' 'erill. etli 
Kurmay Ba8kanı şerefine bir o uteden bir &\'CI tayyar * Amerlkalıla; saatte 992 kilometre 

Yaptılar. bir ıaarp ıeml•I htzmeu rtr::; * Anıcrlkanm 8.5000 tonUAtoluk ol Napofühı :?00.000 Al * lt:ılyadan Londrsya giden bir y co. 
bkert bulunduğunu &ayteın!ş. A~ B. Edea'le ıorüf-

"'" lngUterenln Mo&kova büyük elç.I~ 
~k Ilı.ere tayyare De ı.taalıula ' 

Ata ti>Uerindm: inkar yijitin kalelidirl o 

• 

Bu da aklflllll U tU tram\"&.)da )ine bir do tun yaptığı ta\8lyf': 
- l>l3uada 131 çorap )ok drtll" takat arnm ını bllmlJoruz. Cam~ 

kAnlardakl etlketıl çoraıılara bakma.. onlar l'lc alınır şe)1 r değil. 114"rlfe 
mülUl81p UMola ıatılırııao l~rlden 1.)1 ini getirir ••• Bir çoraba )Ü& aJtmrt 
kuru~ pahalı amma ne )apacak ın ... Canından 131 ınU 

* Bu üç \'aka a3 nl günde g"'Clyortlu. Tlr.aret \'ekili liimtaz Ölnnf!ııln 
lhtlklrla mllcadele hakkındaki beyanatının gaz tekrde çıkbfı g'lln vt 
\'ali Lattı Kırdann muhtekir esnafın en yakın mcrkeıJcre haber \erUmNJ 
hakkındaki rkıurndan 31rml dört \eya kırk ıteklz ııaat 110nra. 

Bahsettiğim lruıanların UdıılnJ yakından tanırım. Tt'nılr. 'e akh IJa. 
••nıta \'atandaflardır. Lonkantadn t.eııudllff'n dinlediğim O~llncll&UnUo de 
öyle olmadıfını tarz lçJn hiç bir tıcbeıı )ok. 

lfükametln «en ehemmlyetJI rnemll'k4"t ı,b dl.le ortaya luı~dııfu \c 
himayemize tf!wJlm C'.ttlji bir milcadelc kıtr,.ıı.mda.} ıL Çarpı!Jan kuntıtler 
3atmur 3emlt hlr Urll kurtta bir a\"uç )eni nı t~rUbt- iz nıemurdur. 
Bu ltlbu'la Jld taraf arasında etıMen mUıt1nat yoktar. Bu \azl,)et ,karşı· 
arnda biz yani halk da dll'"1an tarafım tutar, bir kUfUk menfaat \t"\a 
k~f llfruna yahut hattA sadece lfgil&arlılr olsun dl:ve hırsız ataktı 
etmlye ltalkanak bu itten ha)ır yoktur. cBh kf'ndlmlzJ O\dunn:ılctıı 
hOflaaıyoru&. Eıınat naır.ı, biz raı.r» diye ıatıkça Ulraf edelim. llllktınıet de 
D&fUe yoralmurn: otorite \tı kuvvetini bot )ere haroanı11'&rak ~ 
faydıah 91ere ealduıa. 



VATAN 

Anlatan: General Nuri 
Belediye Haberleri: 

Adaların Su 
İhtiyacı · 

Bursa, lzmir Belediyelerince 
imhası Kararlaşhrılan 

Piyasa \1 aziyeii: 

Un Fiyatı 
T esbit Edildi Hatıraları Toplayıp Hazırlı yan: 

MahlQt Yağlar Albag C. C. S. 
-2- Bu Sene Tamamen 

Karşılanmış 01..::.cak 
• 

l stanhullularaNiçin Israrla 

. 
Ekmeğe Yeniden 
Narh Konacak Beşinci Mehmedin Maiyetinde 

Rosova'ya Seyahat 
İstanbul Belediyesi Adaların 

su meselesini bu sene kati bir şe
kilde halletmeğc karar vermiş 
bulunmaktadır. Ayni zamanda 
Adaların güzcllcıtirilmesi için de 
çalışılmaktadır. Vali ve Belediye 
Re~ doktor Lutfi Kırdar dün A
dalarda teftişe gitmiştir. Bu tef
ti!! neticesinde Vali alakadarlara 
Adaların güzelleştirilmesi için dL 
rektifler verecektir. 

Y ediriligor ? Dün sabah fevkalade bir top
lantı yapan Fiyat Mürakabe ko
misyonu un me,,clesini tetkik et
miş ve yüzde on beş çavdarlı yeni 
tip ekmek için yap1lan una fiyat 
k~nmuştur. 

. 
EW>isesi ancak trene ye

tifeıbildi. Parise doğru 
vaktinde hareket edildi. Her şey 
yolunda idi. Tren kendisini bil
mediği bir istikıbale doğru hızla 
götürüyordu. 

Nuri Bey padi§ahın maiyet bö
lüğüne gel.meden evvel Berana· 
da vazife görüyordu. Burası o 
vakit bizim Beypazar sancağının 
cenup batısında, Karadağ hudu
dunda küçücük b;r garnizondu. 
1325 (yani 1909) tarihinde Ma
nastır harbiyeainden mülazimi 
sani olarak çıktığı zaman bura· 
ya tayin olunmu,.cıtu. O zaman 
Metrovicede kumandan olan Ca
v:t Paıı;, Nuriyc ağabeyi Enver 
Beye hürmeten, clsteraen buradcı 
bırakalım~ demişti. Fakat Nuri, 
taiıine çıkan Bernannya gitmeği 
ve çalışıp bir an evvel pişmeği 
tercih etmişti, 

Bir müddet sonra, Avusturya 
p~yade atış mektebine, müsaba
ka ile seçilmek suretile gönderil
di. Fakat o zaman bu mektebe 
gönderilecek olanlar, ilköncc, l!
lanbulda muaşeret usullerine ait 
bir kurstan geçiriliyorlardı. O
nun için Viyanaya gitmeden genç 
mülazim df' lstanbula gönderil
di. Muaşeret usulleri kursu, o 
zamanki Babı Seraskeride (ııim· 
diki üniversite) 3 - 4 gün kadar 
sürmüştü. Bundan maksat Türk 
.. abitlerinc Avrupada .içtimai te· 
maslannda ne yolda hareket e· 
dcceklerini göstermek ve öğret
mekti. 

Avusturyanın piyade atış mek 
tebi Macar hududu üzerinde, 
Bruk kasabasında ~bulunuyordu. 
Bu mektepte açılan piyade atı§ 
kursu 20 gün kadar aürmüştü. 
Bu kursta kırk zabitle birlikte, 
Nurinin amcası ve maiyeti seni
ye bölüğü kumandanı erkanı 

• harp kolağası HaHI Bey de var
dı. Kursun sonunda, Viyanada 
ataşemiliter bulunan erkanıharp 
binbaşı Hafız Hakkı Bey, atış 
mektebine gc'l.miş ve Türk zabit
lerine verilen veda ziyafetinde 
bulunmuştu. 

[Hafız Hak.kı, Enver Beyin 
en yakın bir dostu idi. Büyük 
harbin başlarında Kafkas cep
hesinde, üç.üncü ordu kumanda
nı olmuş ve Sarıkamış taarruzun
dan sonra tifüs hastalığından ve· 
fat etmiştir.] 

Atış mektebinden dönü~e Nu
ri Bey, maiyeti seniye bölüğüne 
tayin olunmuştu. O zaman En
ver Bey, Berlinde ataşemiliterdi. 

Padiph maiyetinde Kosova 
Seyahati 

Nuri Bey, maiyeti seniye 
bölüğüne tayin olunduk

tan bir müddet sonra, Beşinci 
Mehmet Kos-;;vaya bir seyahat 
yapml§ ve maiyet bölüğü de pa
dıp.'hla Q.:.;liktc hareket etmişti. 

Eski zamanlarda padişahlar 
muharebelere giderler ve mem
lekette şeyahat le ederlerdi. Fa
kat Abdülhamit kendıni saraya 
kapayarak bir çok iyi adetler gi
bi bu adeti de bozmuştu. 

Bu sebeple, Meşrutiyetin ila
nından ve 31 mart ihtilali neti
cesinde Abdülhamit hal' edilerek 
Selanikte alay köşkünde ikame
te memur edildikten sonra, itti
hat ve Terakki cemiyeti., padişa
hın Rumeliye seyahatini muvafık 
görerek .bunun icrasını hükume
te telkin etıni§ti. 

Padiphın b}l seyahatinden bi
ri psikolojik ve diğeri siyasi ol
mak üzere iki maksat elde edil
mek istenmişti. Psikolojik mak
sat, yeni meırutiyet devresinde 
saray hayatında da değişiklik ol
duğunu göstennek, ayni zaman· 
da padişahın memleketle ve mcm 
!ek.etin ,padişahla alakasını arttır
maktı. 

Siyasi maksada gelince, o da 
Osmanlı devletinin Rumeli vili
yetlerile en yakından ilgili oldu· 
ğunu ve buralarını asla bırakmak 
niyetinde bulunmadığını harice 
anlatmaktı. 

Düşünce ve maksat, makul ve 
yerinde idi. Rumeliyi bırakmak 
istemediğimizi bütün Avrupaya 
ve Balkan devletlerine ilan için 
zamanın padişahının son zaman
ların saray ananelerini kırarak 
Rumelide dolaşması iyi bir şey
di. Ta Üskübe giderek Kosova 
büyük savaşınm CC!'Cyan ettiği 
•e Sultan Muradın zaferden son-

ra yaralanarak şehit düştüğü ve 
gömüldüğü yerleri ziyaret etme
sine diyecek yoktu. 

Ne çare ki, iş böyı)e nümayiş
lerle kaldı. Oralarını muhafaza· 
ya muktedir 'olamadtk ve elden 
lcaçırdık. Her köşesi Türk kanile 
yuğurulmuş o kıy.metli ve güzel 
diyarları milyonlarla halis Türk 
ahalisi ile beraber kaybettik. 

Zaten nümayiş te beklenen te· 
siri verdi mi'? Bu da şüphelidir. 
Rumeli ve Arnavutluk ahvalini 
bilen bir zatın söylediğine göre. 
seyahat faydadan ziyade mazar
rat uyandırmı.stır. Be§inci Meh· 
met unvanile tahta geçen Reşat 
Efendi, !halim, aclim, fakat gev
şek ve fazla şişman bir adamdı. 
Kendisini yakından görünce Ru
meli halkının ümit ve şevki kırıl
mıı:;tı. Bu §ekil ve halde bir in
sanın vükelanın ve fırkanın elin
de bir oyuncaktan başka bir şey 
olamıyacağına hükmetmişlerdi. 

Padişah, Sultan Muradın 
·türbesine girip çıkarken, 

MülAzim Nuri Efendi, piyade ta
kımı ile türbenin önünde vazi
yet almı§ ve padişahı - selamla
mıştı. 

Ziyaretten sonra, hükümdar, 
tüt.ben.in bulunduğu yerin 8 - 9 
kilometre cenup doğusundakı 

Priştina kasabasını ziyaret ede
cekti. 

Padişah ve yanındakiler Priş
tinaya araba ve at ile gidccek
lerdi. Piyade takımının Kosova 
meraaiminin sonuna kadar vazife 
başında kaldıktan sonra onlar
dan evvel, kasabaya yetişerek 
hükümdar için konak yapılan da. 
irenin önünde padi§ahı selamla
masına maddi imkan yoktu. 

Fakat, genç ve azimli mülazi
mi sani bu muhali mümkün kıl· 
mağa karar verdi. Ve maiyetine 
maksadını söyledi. Bunun üze
rine kendi.si de dahil olduğu hal
de,maiyet takımının bütün erle-
ri kestinme bir yoldan Priştina
ya koşa kO§B gittiler ve padişa
hın misafir olacağı konağın önün
de yeniden saf kurdular. Tabii· 
dir ki, toz içinde kalmışlardı. fa
kat tam zamanında yetişmiJler
di. Tozlarını silkmiye vakit bul
madan padi~ahın alayı da gel
mişti. 

(Arkası var) 

As.:nsörl3rin Kontrolüne 
Başlandı 

Belediye Makine ııubesi mü
dürlüğü İstanbulda mevcut bü
tün asansörleri kontrola ba~larnış
tır. 

Dün yapılan kontrolda Rıbtım 
hanında bir asansörün bozuk ol
duğu görülmüş ve tamiri için ala
kadarlara emir verilmiştir. 

Kanaliz .. syonun Tasfiya 
Zinciri Te;rıin Edildi 
İstanbul kanalizasyonu doğru

dan doğruya Haliçe raptedilmiş 
ve denize dökülen yere bir tasfi
ye makinesi konularak bütün 
muzahrafatın tasfiyesi temin edil
mişti. 

Haliçte tasfiyeyi yapan maki· 
nenin büyük zinciri son zaman
larda kırılmış ve Belediye müş
kül bir vaziyette ka~mıııtır: 

Yalnız Almanyadan gelen bu 
zincirlerin ahvali hazıra dolayı
tille getirilmesinin imkansızlığı 
karşısında Belediye Makine şube_ 
si bu zincirleri lstanbulda yap
mağa çalışmıştır. Ve memnuni
yetle öğreniyoruz ki, Belediye 
Makine şubesi müdürlüğü 'l?u işi 
muvaffakiyetle başarmış ve zin
ciri de yerine koY!llU§tur. 

Terniler Kontrol Ediliyor 

lstanhul Belediyesi lstanbul
daki bütün tartı aletlerin~ terazi 
ve kantarlan sıkı bir surette kon
trol ettirmektedir. iki günderrberi 
kontrol devam etmektedir. Bir 
kasabın da terazinin kefesi altı
na bir parça yağ yapıştırmak su· 
retile eksik et sattığı tesbit edil
miştir. 

Elde me~ut talimatnameye 
göre ayar ve ölçü memurlarının 
ehliyetnameli olmaları lazım gel
diğinden Ölçü ve Ayarlar müfet
tişliğinde memurların imtihanına 
başlanmıştır. 

Kız Sanat Mekteplerinin Sergileri 
============ 1 Martta Açılıyor 

TAKVİM 
%8 ŞUBAT 9U 
PERŞEl.IBE 

AY: % - G'ON: ti9 • Kasını: 118 
RUMl: JS56 - ŞUBAT: 15 
JltORt: 1860 - SEFER: J 

VAKiT ZAVALI EZA1''1 

GONEŞ: 7,37 12,4.0 
öGLE: 13,27 7,29 
İKİNDİ: 16,33 9,35 
AKŞAM: 18,58 12,00 
YATSI: 20,27 1,31 
lMSAK: 4.,59 ıı.oı 

Genç kızlanmızm ve bayanla
runızın dikiş, nakış ve ev idaresı 
bakımından yetİ§melerinde bü
yük bir amil 9lan Kız Sanat Mek
tepleri ve Ak.tam Kız Sanat kurs. 
la~nın seneli~ sergileri yakında 
başlayacaktır. 

Bu yıl ilk sergi Beyoğlu Ak
§am Kı~ Sannt n1ekte.binde açıla
caktır. 

Sergide mektebin talebeleri 
şimdiye kadar yaptıkları bütün 
eserleri te§hir edeceklerdir. 

1 mart tarihinde' açılacak bu 
sergiden sonra diğer mekteplerin 
sergileri de her ha{.ta sıra ile açı
lacaktır. 

lzmirden bildirildiğine göre, 
şehrimizden son on beş gün zar
fında lzmire sadeyağ adile gön
derilen dört yüz teneke mahlut 
yağın yenmiyecek derecede mah
iut olduğu Belediyece yapılan 
tahlil netice,,inde anlaşılmıştır. 
Belediye, bu yağların • satı~ını 
menetmiştir. Yağlar imha edile
cektir. 

Diğer taraf tnn Bursa tüccarla
rından Lofc;alı Mustafa bir mu
harririmize şunları söylemiştir: 

c- Geçeruerde lstanbuldan 
Bursaya götürdüğüm kırk dört 
teneke BelccHye kooperatifi ya
ğının satılmasına, Bursa Beledi
yesi müsaade etmedi. Hatta ekle 
salih olmadığı için yağlann imha 
edileceği de eöylençli. Fakat yağ
ların lstanbul Belediyesi koope
ratifine nit olduğunu söyliyerek 
istanbula getirdim.> 

Görülüyor ki, bu yağlar eşha
sa ait olsaydı Bursa Belediyesi 
bunları ımha edecekti. Fakat ls
tanbul Belediye kooperatifi yaf
taoının hatırı için yağların latan
bula iadesine muvafakat etmiş
tir. Buraa Belediyesinin halkına 
yedirmek istemediği bir yağı ls
tanbul Belediyesi acaba n~eden 
imha etmiyor'? 

Bir Yağ Tüccarı Ne' Diyor? 
- Belediye kooperatifi adını 

kırabyarak mahlut yağ yapan 
ş.rket, şuraya, buraya, t.ılebe gÖ· 
re, etiketli .. etiketsiz yağ gönder
mektedir. Bu sıralareıa Çanakka
leye de bir mi.ktar yağ gönderil
miştir. Mahalli belediyeler, mah· 
lut yağlar hakkında daha sıkı bir 
mürakabe tesis ederlerse halkın 

SJhhatini ve parasını korumu§ o
lurlar. 

Bundan başka, oleosu alınmı~ 
stearinin memleketin 'her tarafın· 
da satılmasına da mani olunmak 
için t~bir alınmalıdır. Mesela 
margarin fabrikalarının istihsal 
ettikleri stcarinleri sabit boya ile 
boyamadan evvel piyasaya sat
maları menolunmalıdır. 

Sonra, lstanbul grbi büyük bir 
şehirde senevi iki bin dört yüz 
liraya mukabil bir mahlut yağ 
imali inhisarının elde edilmesi ve 
hiç bir taraftan tekbp edilemiye
cek kadar sarih bu halcıkatlere 
kaqı bu inhisarın hala kaldırıl
maması halkımızın sıhhat ve ser
veti namına doğru bir hareket 
midir? 

Toprak mahsulleri Ofisi ve de· 
ğirmencilerin mümessillerinin de 
hazır !bulundukla.rı bu toplantıda 
Toprak Ofisin vemıiş olduğu ra
porlar tetkik edilmiştir. Tetkikat 
neticesin<le 72 kiloluk bir çuval 
unun 976 kuru~a satılmasına ka
rar verilmi§tir. 

Bu karar üzerine Belediye ek
mek fiyatlarına narh koyacaktır. 

Yüzdeyüz ihtikar 
Yapan Muhtekir 

Tevkif Edildi 
Mahllıt yağ imalini ya büs-bü- D·· r· "t·· k b b" .. l' h w un ·ıyat n unı a e urosu 

tun yasak etme ı: ya ut ta yag- 1 K k." d p 
cılara kimyagerlerin sıkı kontrol- mb emur arıd 

4
a
6

ra ·oy e d erşAemh-

1 d hl • w k epazann a numara a · 
lan a tın a ma ut yag yapma · 1 t K tl w 1 d · · .. d · ·ı ı·d· A k me ur uog unun sapan emırı-
musaa esı ven me ı ır. n ara, ı . f I f' 1 t k · t d '• · · 
B 1 • b 1 d' 1 ·ı Zon 1 nı az a ıyat a aa ma ıs e ıgını ursa, zmır e e ıye erı e - h b l l d - lk· 

ld k M d 'd · · h lk a er a mı§ ar ır. ı memur 
~u. a 1 da. en ~. arcaınm ~ d~. ~~ ı kendilerine müşteri süsü vererek 
ıı:çıye ye ırmegı ınuzır gor ugu AL_ d · d .. kk• 't · 1 
b• 'b' w) j b i) ) J"'UUDe in U anına gl mi§ er, u gı 1 yag arı stan u u ara ye• Ah h f l f' · · . . met cm az a ıyat ıstemış. 
dırmekte ısrar etmenın manasını h d f t kt . t' l em e a ura verme en ım ına 
anŞayha~ı~odruz.b Lu etmİ§tir. Bunun üzerine zabıt tu-

e rımız e u nan yağ ve im .. d .. !L 'k• 
ahl • w f b 'k 1 Sııı.. Lı"ye tu uş ve yuz e yuz uılı ar ya-

m ut yag a rı a arı nn Ah K wl Adl ' 
V k• ı t' d ·· d ld ktan pan met urtog u ıyeye 

e a e ın e~ musaa e a . ı teslim edilmistir. 
sonra 'Beıedıye H~fzıNıhha ıdare- ~ 

sının tetkikinden ıeçmektedir. Kasapların itirazı Kabul 
Ve ancak bu tetkikten eonradır ki 
kendilerine i§letme müsaadesi ve. Edıl,nedi 
rilir. HaLbuki mlediye memurlar 
kooperatifi mahlut yağ imalatha- Et Fiyatlan Arttırılmayacak 
nesinin bu muam!leye tibi tutul
madan faaliyete ·b.,IAadığl anla
§ılmaktadır. 

Dün Fiyat Mürakabe komisyo. 
nu et meselesi hakkında yeniden 
tetkikata başlamıştır. 

Feci Bir Cinayet 
Kasaplar et f.iyatlannın artma

sına sebep olarak toptancıların 
eti kendilerine ~halı verdikleri
ni. toptancılar da etin geçen aenc
)'e na%aran pahalı ve randımanı
nın az olduğunu iddia etmektt
dirler. K. Mustafa Paşada Bir Bahçıvan 

Kafası Parçalanarak Oldürüldü 
Polis ve Müddeiumumilik dün 

esrarlı ve çok feci bir cinayetin 
tahkikatile me§gul oldular. Dün 
s~bah Kocamustaf apaşada Süm
bülefendi tekk<:s~nin içindeki 
sebze bahçesinde başı bir satırla 
parçalanmış bir ce,,et bulunmuş
tur. Hadise yerine gelen ilk polis 
tahkik heyeti cesedi yerinden oy· 
natmadan hüviyetini tcsbite ça
lı~ış, bunun boatan sahiplerin
den 40 ya;larında Nuri oğlu bah· 
çrvan Talat olduğunu tesbit et
miş ve Müddciul'!!.umiliğe bildir
mistir. Bundan sonra Müddeiu
mu"'mi muavinlerinden Fethi, Ta
bibi Adli Hikmet Tümer ile ha
dise yerine gitımiş ve tahkikata 
bizzat el koymu§-lur. Cesedin ku
lakları ikiye bölünmüıı, baıına 
beş altı defa satır ve yahut balta 
gibi bir şey indirilmek suretile 
paramparça edilmi§tir. Cesedin 
gömülmesine müsaade edilmiı ve 
katillerin aranmasına başlanmıı

tır. Talat evlidir. Cinayetin bir 
aşk ve sevişme yüzünden işlendi-

ği tahmin edilmektedir. Katiilerin 
hüviyeti 1ıeç vakit tesbit edilmit
tir. Yakalanmaları bir saat mese
lesidir. 

Bir Şarap,Kaçakçıaı Tevkif Edildi 

Samandırada Bademli köyün
de oturan Yorginin kaçak şarap 
imal eı:;ji ihlbar edildiğinden 

Gümrük ve inhisar memurlan 
Y orginin evine yaptıkları bir bas. 
kında bir miktar kaçak ııarap 

meydana c;ıkarmlflardır. 
Şaraplar musadere edilmiş, 

suçlu Adliyeye teslim edilmiştir. 
-o--

Mukavva ve Kajıt İtbalitçılar 
Birliğinin Toplantısı 

Dün Mukavva ve Kaiıt itha
latçılar Birliği senelik toplantısı

nı yapmıştır. Toplantıda kağıt ve 
mukavva ihtiJaeımızı temin me· 
selesi görüıülmüş ve yeni idare 
heyeti scçiqniftir. 

Dün komisyon İstanbul Hay
van Borsuı komiseri Kadriyi da
vet ederek dinlemiştir. Neticede 
etlerin fiyatlarının fazla olmadığı 
kanaatine varan komisyon daha 
on be~ gün et fiyatlarının evvelce 
konulan fiyatla satılmasına karar 
vermiştir. 

Diğer taraftan haber aldığımı
za göre bundan sonra Mürakabe 
komisyonu §chrimizdeki et tüc
carlarının et ve hayvan gönderen 
şehirlerimize çektikleri telgrafları 
kontrol edecektir. 

Bundan başka Fiyat Müraka
be komisyonu önümüz.dekı pn
zar.tcsi günü kuzu etine de fiyat 
koyacaktır. 

Gümrükten Mal Kaçırmak 
lstiyenler Yakalandılar 

Evvelki ıgün Bulgarialandan 
gelen, Ali kaptan idaresindeki 
Şahin motöründe Gümrük me
murları tarafından yapılan sıkı bir 
araştırma neticesinde gümrükten 
kac;ınlmak istenilen makara, yün 
ipliği ve bu gibi bir çok eşya bu
lunmuştur. Motörün kaptanı yat
kalanarak Adliyeye teslim edil
miştir. 

- KUçUk salondadır her halde.. Bugtlıı 

nedense <laha erkf'.n döndU. Çay umanına 

daha yanm saat \·ar. Şu taraftan görünme
den geçebilirsin. Ben bu tarafa baka,nm. 
Şimdi ~eliyorum. ÜZÜNTÜ 

• 
Sizi rahatsız etmemek için kapıya kadar 
Jehnecllm. cÖfleden sonra belki oyununuz. 
gürüıtll etmlyeyimıt diye dU,UndUm. Usulca 
arka kapıdan içeri pdlm. Dannl';tl mutat 
yerinde baldam. Haydi pdlp arabayı göre
lim, Dannl". l"ena halde sıkılmıştım. Bana- g!Srllnnw.k 

lstemlyen bu adam kimdi! Şimdi ben yol 
ortasında idim. tster istemez kapıyı açmca 
karşılaşacaktık. Mlslıı Dam·enl kabahatli ,.a 
dyette glSrnıek istemiyordum. Fakat kork· 
tutuma nğradnn. Bir dakika ııonra kapı a
çıl<lı \e içeri bir adam glrdL Beni orada gö· 
rUnce l1lzUne öyle bir hayret lfadeııl yayıl
ch ki sanki ben gizli bir hıl"lilz, o gelen ev 
sabi idi: 

-Affederslnl:ıf. Derken beni :n,tan aşaj;"l• 
ya ııl\zllyordu. 

Bu garltl ziyaretçi canlı, oldukça yalaşık
lr, yanık ytlzlU, ma\1 &'ÖZIU, kırml7.ı saçlı hlr 
delikanlı idi. Gözlerinin mahmurluğundan ve 
nefesinin kokUtJundan bir bayii viski içmiş 
olduğu IH-111 idi. Kadınlardan yil& görmeğe 

alışkın bir tavırla l(Werek: 
- izi korkutmadım ya.. Dedi. 
- Hayır, korkmadım. l<'akat biraz hayret 

ettim. Bugün hiç mlııaflr bekleml:\'Ordum. 
- Hakkınn \'ar. ben da\·etslz ıeıdlm. Çok 

e11kl bir dostum olan ihtiyar Dannf'yl görme
te geldim. Mlılıı Dan\·en'I Dannly diye çağl
rınm. 

- Ya •• " 
- 7..avaJlı Dannlclflm, pek saygılıdır. 

Klnuıeyt rahatsız etmemek için beni gizlice 
kobul eder. 

...................................... _ ..... 
y .... : Dafae .. Maarier ~38- tmn.ı R....a A. E. y ...... 

Söyllyecck hiçbir şey bulamıyordum. Jas
perln bu yabancıya havlıyacak yerde p;tet 
dostane etrafında dolaşması garibime gidi· 
yordu. Adam dedi ki: 

- Bak m&Hk&rayal Beni bJilA unutma
mış. Ne kadar da bllyUdü, eüzeil~tl. Son 
defa gördUftlmde biraz 9lşmandı. Şimdi da

ha zayınamı'° 
- E\·et onu ben gezdiriyorum. 
- Siz ytlrUyUş yapmasını seven bir spor-

cuya benziyorsunuz. Bir ııig-ara ,-ereyim nıl '! 
- Hayır, sigara içmem. Te.,ekkllr ede

rlın. 

Sonra benden milııaade istemeden kutu
ıruntlan bir ıılgara al&l'&k yaktı \ 'C l('ıneğe 
başladı. Teklifsiz bir ta'l.ırla: 

- Maks ne ülcmde~ Diye sordu. 
Ra kaba ta' ırlı yabancı adının :'\lak!il

me Malcıı diye hitap edişi tuhafıma gitti: 
- tyldlr. Te,ekkUr ederim dedim. Londra

d&dır. 

- Ne! Genç knrı~ını böyle yalnız mı bı
raktı f Fena, çok fena .. K~ınrlar ıllye kork 
mayor mu! 

Kahkahalarla glllü.>ordu. Bu gllll\ş beni 

o 

:fena haJde ılnlrlendJrcll. Ba adamın halJ, 
ta\'ri blo hoı,uma gitmiyordu. Tam o sıra
da Mb;la Danven odaya girdi. Yüzllme dik
katle baktı. Ben buz gibi oldum. Aman ya
rabbi bu kadının o anda gözlerinde oloıdu
tum nefreti ~ unutamry&<"&ğım. Adam bi.
ın gülüyordu. MJııls Dannrs blr

0 

şey söyle
miyor sadece yUatlme bakıyordu: 

- Dannlclflm. beni bannna takdim etse
ne.. Genç gcllnl tebrik etmem Uizım." 

İhtiyar kadın da; 
- Size Mister J<"a,·eı•ı takdim ederim e

fendim dedi. 
Jo"akat ııözlerlni zoraki ı;öyledlğl belll idi. 
Adam, ~il IR banveNı'ln !!lnlrlendlğlnl far

kthıı~mlş gibi serbe8t bir tavırla: 
- Artık gitmek umanı geldl. Güzel bir 

otomobilim \'ar. Gellıı görünüz. Biçare Maka 
hiç otomobilden anlamaz. Ne yapu ba ika· 
dar lyhllnl bulamaz. 

{',anım arabayı görmek lsteml7orda. Bir 
bahane bulup reddetmek lstf'Cllm. Mlül O.... 
\.Cl'fi hAla ayni bakışla beni siniyordu: 

- Otomobiliniz nerede!" DlyeblJcllm. 
- Aşağıda, afaçlann arkasına bıraktım. 

- Hayır, Mister ı·a,·eı teşekkür ederim. 
Blru yorıununı. GWe güle pdlnlır.. 

Ba 81Sderl söylerken yan gözle bana ba
loyordu. 

Adam onan elini ıııktı. Sonra o önde, ben 
arkada bahç~ye doğru Derledik. 

- Canım Manderley! Dedi, ne glkel yer
dir. Hiç de deği,memlş. Bu Dannl yaman 
kadındır. Her şeye yetişir. Her feyle meş. 
gul olur. Değil mi! 

- Evet, öyledir. 
- Burada ,-...,..ak Jıotunm.a pcllyor mu f 

Mezar gibi tenha bir yu detU mi T 
- Ben Manderley'I Çok meverım. 
- Eskiden Fran8ada otururdunuz değil 

nıl '! )faks sizi Montekarloda baJmıış. Ben 
Montekarloyu iyi bilirim. 

O&omobllln yanına \'&J'mıttık. Yeşil renk
li bir spor araba idi. Sahibine pek yakı~-ıyor

du: 
-r- Nasıl baldunuı. T Diye sordu. 
- Güzel ... 
- Haydi bininiz de biraz şöyle kapıya 

kadar gidelim. 
- Teşekkilr ederim. Mliııaade edlolz bi

raz yorıunuoı. 
(Arkası var) 
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Niçin Masal 

Bilmiyorlar 
,. dllf 

Hikmet Feridun Es Ult~ 
kü, «Genç teyzeler masal ~ 
yorlar» baıhklı fıkralı 
baılıyordu: • ,. 

«Yakından tanıdı~ bir; 
ilenin iki küçük çocuğU ~ 
Geçenlerde onların evın.d• ~ 
katimi üzerine çeken bır 
seye fa}ıit oldum. _W/I 

Çocuklar genç terıc-· 
yalvanyorlardı: tJ' 

- Kuzum teyzeciğiılı, 
masal söylesene... fı 

Genç teyze kendisind~, 
pamıyacağı bir ,ey istenıııil lı' 
kaılarını kaldırıyor, alııılll Jd' 
ruıturuyor, düıünüyordu. 
yet çocuklara: ~ 

- Ben masal bilnıelll 
Halanız size söylesin! •• di1ff 
zür diledi. Bu aefer küç~ 
1alarına musallat oldular. , 
da henüz yirmi bq, yirllll 1 
yaılannda idi. Uzun ~ 
ıündükten sonra ç~ 
masal anlatmağa kalktı. 
küçükler onu biliyorlardı
ti daha ilk cümlelerinde 
yanlııını çıkardılar. 
sonra genç hala ba.Jka .. 
söylemek için düşündü, ~ 
dü, düıündü. Ne yazık kı 
bir maıal bilmiyordu.» 

Doğrusu bu ya 1 Hiınnel 
ridun Es'in tanıdığı bu 
lann, hiç masal bitmeın 
pek hayret ettim._ Aca"" 
bayanlar, onun, hergün 
sine yazdığı yazılan ok 
lar mı, dersiniz? ... 

«Ne demeli?» «Natd 
malı 1» sütununda, h 
yanlııım çıkaran bir 
gazetesinin üçüncü sa . 
ıu serlevha gözüme iliıtı: 

Anıiklupedi. 

Yani, bu kelimenin 
hecesi «lo» değil de, tıılU' 
linde yaztlı. Gerçi, serle 
altındaki sahrlarda bu 
doğru yazılmı§. Y azılınlf l 
buna biz cdoğru» diyorul 
kalım «Ne demeli?» ıP 
bi, hangi §~le ccdoğnı• 
cck! ••• 

Haberiniz var mı? B 
cemiyeti, Belediyeye rıı·· 
ederek, traı tarif esinin 
tilmesini istemi§. 

Bence, berberler herııetl 
iıten vazgeçsinler... Yok"' 
olmak istiyenler berbere 
cek yerde radyolarının 

geçerek, İtalyan istasY •• 
türkçe nefrİyatını dinlemd' 
edinirler!... 1' 

Şehabeddin UZUNV 

, 
Domuz E .. in• 
Başından 6eçsrı1İ 
Haber aldığımıza göre b 

bir müddet eyvel harıce l 
dihı\ek üzett gümrüklere 1 
kilo vurulmuş domuz ge 
ve bilahare satılarak ihra9 
miıtir. Bundan sonra süıl' 
l 05 bin kilo vuruk doınuı: 
getia-ilmi§se de bunlara tD 
ç.ıkmadığından domuzlar 
müddet gümrükte kaim•~'· 
kat domuz etleri gümrükteti 

letilmekten kurtlanmış. ~-at~ 
nize dökülmesi bile dü~ıı J1 
ıe de Belediye buna mii!8' 
memiıtır. 1 

Bu sırada ıchrimiz tücc'1 
dan biri gümrükteki doıtı111 
!erinin l 00 bin kilosunu yii',_ 
ya satın almış ve memleket! 

racını taahhüt etm~tir. .. _J 
Bu kurtlanmıı etler i"" rl 

}erden çıkartılarak nezar.etb 
da eritilmek üzere Zeytııı 
na götürülmüştür. 

Bu domuzların bir kı9"11 

tiriburnunda vagonlar içe t' 
durmakta ve uzak mes:ıfele 
dar koku ne{lretmektedırlet· 
ğer bir kımıının da ynğlıır1 1 
lerek toplanmaktadır. Bıı ~il 
işi her nekadar nezaret 

8 
il 

d'yell yapılmakta ise de Bele. ı ~ 
bu yağların her ne vesıle 
hane Ue olursa olsun §e)ıt 
getirilmesine mani olacak ' 
ler alması liizımgdir. 
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B yrak, Mehm t ve 
1 Sovyetler Birliği 
1 

onuşuyor •• •• ungu 
l Ve Japonya 

l 

L~~~~::~~~~===-~==--=-~B:a;y~ra~k~:- Mehmd, özle-
rin ısıldıyor. . 

Mehmet _ Gônlumun ate ı. 
sana bakmağa do) amıyan goz· 

. . '-eliyor da ondan ... lerıme yu.-.. 
Ba) rak - Mehmet, goğsun 

kabarıyor. 
Mehmet - Seninle gururlanı· 

R ııponyanın, Uznk Şarkta, 
t::::::!) İngiltere ve Amcrikayn 
knrıı bir tehlike tetkil ebneğc 
ba~lamı gibi göründügü gün-
1 rde, onun, Sovyetlcr Birliğinin 
b'tarnflı ını temin etm dıkçe 
hiç bir harbe giriıemiyccegi ileri 
ııiıriıluyordu. Aynı zamand ln
gilterc ile Sovyetler arasında 
b za tem lar da olmnktcı idi. 
Japonyanın, İngiltere v Ame
rikayn kartı tehdit siyasetini de
h fozla uz.atamayı§ınd bunun 
da t~iri oldugu suylenebilir. 

[ OKTOB 
l Ol' 1: 

SAKAL 
MESELESi 

alının az 
Bir genç okuyucum, k ctınl~ 

\e seyrek tılanruırna rnera .__, 1 
• en n ..... ı· .6~ mektup y 7.t;or. :Ncd buk 

tıın bu hnJdo ohluhruno, onun ~ 
...n.pmıık li1ml 'e sık 1:ıkm8Sr için ne J-. 

tldlA'fnJ &0m or. JaılındJın 
IIer gün traf ola ola 

bı1an1ş, usanmı' bir ıUrO fnSaıııa: 
Cuman vaztr ~ne namran oka}"U 

•...;lrfl edereta bir mazharlyet ~- ..... 
d haldı mı U41A 

~n onu bu şlkAyctln e 1 k U· 
il'; nu görmek Jfıı.nn &eldlğio uııa-
rnıyorum rnkat :ı.cvklerln m 

• d ıc. için sa-
'!'.:lya tahıımmDtU olma 18• da ar-

lıaıı ı:ıltma.y n oJnıyocumnn 
) 11 una hUrmet etmek icap ecıı::ı~n 

VUcudün dlğ'cr ycrlerındel.1 
ltt11ar gibi akal 'e bıyrğnı çıkıp çıdk· 

• ..-ır tmıı 1 a 
tn:ı.sı, ık veya se.J•- 0 dde) 

~ ifrazı beilerl dediğimiz (gu 
ı 11n fnnll)et \Cl bozuldok}anna 

b ·e kadın· ldtr. Erkeklerde h e ' bo 
tda Yomortalık hormonJannın 

1-ıte bUytık rotil vardır. N9611 ld se-1 
111 ka<'kn ve kalın ,.eya ince oıınası, 

tr1telc tiplerinin blrblrlnden ayrılma· 
1 lıep bu guddelerln temin ettJft iç 

ır.... 1 )<Uc)ır. 
'"ıları SAyeıılnc!e ,.akt o ma 
tı, böyıc olanca sakal \C bıyık me

'eı inin biraz da mi 'e alle'1 l<;tl· 

l!atlarıı. \e bünyelere bağlı bir iş ol· 

~tılın kabaI etmek zarureti lla9111 
()lıtıaıctadır 

l . 
~ laktkatcn bazı dnslerdc sa.kalla· 

~ 1.'tl<cn ve sık otnrak çııctııdannı. 

tttı::l'ındıı ise geç \'e seyrek zuhur 

ertnı görU~oruz. 
it l!lllıtınıa bernber iç ifrazı gudc1e

.ı:.~~ . henUz U.zım gelen tektlmWil 

~ ~n gentllk ~ğında sakal. 
\t le tlbf \ilcude alt kıilartD çıkIŞ 
\~ul1lrtış1crtncıe. az çok, gerilik 

~ eıı bll'Qz yaş ilerleyip goddelerfıı 
hq ~etı tamam olun<'&, birdenbire. 

~~lcsa.nın dUzeJmckte olcJufo c1A 

n 1'1<ııktr r. 
lllld4 rııo-

tllt.ı n dolayıdır kl akalına 
1 .. • 

~" •Cnç okuyucum biraz daha sa 
Olın •A \'C Qo~ asını tM iye etınekO<;n 

"lııı ~ne 11onra sakalı fazlalaşıp 
~ t~n; ctınekten bıkıp usnnaea.ğı 

•ıı 4 •. 
' l'tıl bu \C tahıunmUIU gus· 
ı... tfe ı...a 
" lıQ. nh"nta ını temenniden --ı· 

Cli3 ece,rtın l oktur. 

Dr. Nuri ERGE!'l"'E 

)Or da ondon ... 
Bayrak - Mehmet, 

aündcn güne tunçla§•Y~r.. . 
0 

Mehmet - Al rengının gol· 
· vu,., .... ·or da ondan. 

gesı ·....., d' l . 
Bayrak _ Mehmet, ı§ erın 

gıcırdıy.or. . 
Mehmet _ J,.'Tlanıma der~~-

lik. kalbime serinlik veren go!~ 
genden beni m~~m etmegı 
tasarlıyabilccek bırı çıkar mı 
diye düşünüyorum da ondan .• 

Sünı;U _ Hadi be Mehmet! 
Hnddine <lüsmfüısc çıkım da 
göreyim... Kim olursa olsun 
goğsünü deler, karnını de!\er, le· 
,.jni sererim 1 

Bayrak - Bccerebilır misln) 
Süngü _ MChmcdin elinde 

tken beceremiycceğim §ey yok· 
tur. Bunu torih kadar sen ~e 
bilirsin. Bunu istikbal kadar kai
nat ta görecektir. Yeter ki Meh· 
medin dilinde cAIJııh, Alloh I> 
belirsin de elinde ben kımıldo· 
nayım! 

Dağlar (Hep bir ağızdan) - O zaman Meh· 
edin önünde eririz ..• 

m Denizler {Hep bir ağızdan) - O zaman Meh· 
edin önünde kururuz ... 

m Geçitler (Hep bir ağızdan) - O zaman Meh· 

mede yol veririz ... 

Mehmet - Dalgalanıyorsun bayrağım! 

Bayrak - Gelen .esler keyiflendirdi beni de on• 
dan ..• Ben keyiflendikçe dalgalanırım. 

Mehmet - Keyifleneccksin, ben gölgende ya~

dıkça ... 

Süngü - Keyiflcneceksin, ben Mehmedin elinde 

parıldadıkça ..• 

Bayrak - Bıliyorum... Dalgalanacağım: Kıya· 

mete kadar! 

·· ·· de balkı ıclimlıyor B. Eden a-ar onun 

Bay Şükrü Koçak ve Osman ftu ri enç h v cılanmız arasınd 
Nuri de yanmdakidir) 

(Bay Şii'krii f8pkalı, Bay Osman 

Bugii.ı Japonya ile Sovyetler 
Birligi araıında bir ademiteca· 
vü~ ınia kı imz edileceğinden 
b hsolunuyor. Bu ıcrııit altın· 
do, böyle bir misakın Japonyn 
tarafından İstendiği ve bu İ§C, 
Alın ny nın tavassut ctligi mu
h kkaktır. 

• • 

Par ak Bir imtihan 

Nasıl, Niçi 
az 
? 

Bununla beraber, Japonyn
nın, arkaımdn cıddi bir Sovyet 
tehlikesi gördügü söylenemez. 
Bugün Ü dünya siyasetine karı 
tam bir bitar flık göstermeğe 
kanır vcrmiı olan Sovyetlerııı, 
sınırlarını takviye maksadı ile 
yaptığı & rp hudutlanndaki i · 
gallcrden sonr , yeni bir İstıla 
h r tine ka acagım dıiıünc· 
meyiz. O halde Japonya, Sov· 
y tler Birligı ile b"r ademiteca
vüz mi lu yapmağa niçin lü. 
zum görüyor? 

Türk Kuşunu Tam Bir 
Usullerden Her Dav~et 

Muvaffakıyete Vardıran 
Dairesi Dersler Alabilir 

1 Yazan: Ahmet Emin 
Bunu, J ponyamr Almnnya

Y karıı mukabıl bir oyunu ola
rak kııbul cdcbıliriz. Filhakika, 
Almany Japonyay , Uzah Ş rk 
ta lngilterc ile Amerikayı kor
kutmak gıbi, üstesinden gclcmi
yec ıci çok büyük bir vazife 
v nni tir. Bu ıki büyi.ık devlet
le bir muharebe değil, uzun bir 
muarız aiy ı t bile takip etmek 
İstcm.iy n Japonya timdi, arka· 
aındaki bir Sovyet teblike!inden 
korktu.tunu, onunla bir ademı· 
tecavüz anlapna&ı için imz ı. 
madıkça hiç bir harekete giriıe
miyecc İni ileri ürmüı olabılir. 

H er sene yüzlerce Türk 
tayyarccisi yeti§'tircn bir 

kamp ve mektepte üç eenede 
çok §Ükür bir kaza olmaması. 
bir dünya rekoru sayılabilir. 
Böyle bır notıce, ancak geceli 
gündüzlü bir itina ve gayretin, 
tam bir ihtwıs ve bilgmin, iyi 
te,1ki.iHın, iyi balçımın, bütlin a· 
I" kalılnnn tnkrm halinde çalı§• 
masının ve biribirine ııevgi \'e 
saygı ile bağlı olmasının neti
cesi olabilir. 

Tnyynrecilik gibi ince ve güç 
bir teknik sahada bu kadar p r• 
lak bir imtihan geçirebilmemizi 
Genel Kurmayımızın isabetli 
kar rları ve hava te kilatımızın 
el birliğile çalı!masile beraber 
· i ki İ;ı; e borçlüyuz. Bunlardan 
birı Hava Kurıunu Reisı Şük· 
rü Koçak, diğeri Türkku~u U
mum Müdürü Osman Nuridir. 

Şükrü Koçak'ın bu iııtc gÖs· 
terd'ği büyük meziyet, Osman 
Nuri g.bi dünyanın her yeri i· 
çin bırinci sımf ııayıl cnk bir 
muteh~8"1S bulduktan sonra o· 
nun iı;inc karı§m me.sı ve i§lc· 
rin teknik icabına göre çalı • 
mnkta kendisini tnmnmile ser· 
best hır kmamdır. Türkkuşun· 
dn hnrikn §eklinde neticeler ve· 
ren bu çalışın tarzı bütün dai· 
relerimizde tatbik edilebilse u· 
muıni hnynttaki \'erimın derhal 
ne kadar ortncağını hayretle 
görürdük. 

Merkeziyetçi ruhun iddiası 
ne olduğunu hiç dü!lündünüz 
ıpü) Bu ruhta bir adam bir işin 
ba~ında bulunmıısından istifade 
e.dl"rck nsıl memlekete al" kıısı 
olan goyeyi bir tarnfa bırakır. 
Çünkü keJ!_disi için mühim olan 
nokta, i!Pn ynpılması değil, ken 
disinin § hııon gösteri§ y~ası, 
kendi ehemmiyetini duyması ve 
duyunnasıdır. Bunun İçin bir 
vnsi tııvn takınır, 'her ~i. sıl 
~in içinde çah"'anlardan ı.·e sıl 
bilenlerden daha iyi bildiğini 
iddia eder. Onlardaki mesulzyet 
duygusunu ve yaratma ~kini 
ktrar. Canla unsur1an ımf tahıi 
ihtirası yüzün<len çürütür ve d • 
ğıtır. Teknik imkan hadlerini a· 
§ar ve gösteriş maksadile ana 
gayeleri ihmale uğratır. 

Hükumet makinelerindeki bu 
fahsl ihtiras unsuru bize m h· 
sus değildir. Jnsnnlar zayıf mah
luklar olduğu için her türlü hü· 
kümet meknnizmalnrında ayni 
dert vardır. Ayni idareler içinde 
Ö) le dnirerelere teııadüf edersi· 
nız ki. el birliğile çalı§acak ve 
memleket hesabına en çok ve· 
rim teminine themnıiyet vere
cek yerde rakip sandığı dairenin 
mü!lkulata uğramasından haz. 
duyar ve kendi hesabına bol bol 
gösteri§ yap.maktan bD§ka emel 
beslemez. SanırBtnrz ki, bunlar 

çık r, gidi§ine ayak uydurmı· 
yan idealistler, hnkiki mütehas· 
ınılar, i !erini kendılerine dert 
etmek itıyadında bulunan c:ıddi 
insanlıır, yese uğrar. Jradeıi 
zayıfın: «!Jan mı kaldı)> di· 
yerek nihayet kervana karı~ır. 
Böyle y pmaz.sa az bir çalı§ma· 
dan sonr kırılır, bir tarnfa atı· 
lır. Fazla olarak ta kendilerine 
cmcnfi insan> diye bir damga 
vurulur, isimleri etrafında kö· 
tü bir dcdıkodu havası yarııtı· 
lır. 

J tc ben dünyanın neresinde 
olursa olsun, 1 ürkkuı,ıu iıi gibi 
dört baıı mamur, verimli bir 
İ!\ gördüm mü, i"i yapnnlnrdan 
evvel a ıl ftmir hakkında saygı 
v t dir du>•arım. Çünkü elde 
edilen verım, &mırın fuzuli mlİ· 
daholelcrde buıunmadığına, mc 
ııuliyet prenııplcrini ıyi bir ıu· 
rette k v.radığın ve rhtısnsa kar 
§ı v ailık ve merkezıyetcilık gi· 
bi bir iddiadn bulunmadığına 
delildir. 

B. Şükrü Koçak'ın böyle na· 
<lir ve müstesna bir meziyet 
gösterdıği hakkındaki samımı 
takdirlerimi ifade ettıkten son· 
uı Oaman Nurinin ıahsı üzerin· 
de durmak istenm. O mnn Nu· 
riyi hnvacılık sahnsı haricinde 
pek çokları tanımaz. Çünkü ha
kiki bir idcnli.t aıfatilc düny • 
nın en mutevazi inaanıdır, ken· 
dini •o termekten kaça., eseri· 
ni memlekete ve arkadn§larına 
mal eder ve ıah ını bu eıerin 
nrkasında gizler. 

Pek iyi bilirim ki, bu tip ide-

ancak ihtiy çtan doğ n u ullere 
sa.} gı gösterılmesinı. ) ukardan 
n ğı gıc;len bir dıs~plin .baskısı 
ile dcğıl, maksada uygun bır ıı 
birlıgı ruhılc nrar. 

Modern tayyarecliğin bir in· 
a n vücudündcn ve dlmıı.ğından 
bekledıği hız.met, korkunç an.} ı· 
lacak derecede ağırdır. Buna da 
yanacakları seçmek ve dnyıın· 
m kııbilıyetlerini hnssns bir ma
kineye b k r gıbi muhafaza e
derek he.m iyj iş sörrnclc:rini.

1 
hem k zn ihtimnlle.rindcn ka
çınmalnrını temin etmek çetin 
bir dnvadır. Atılgan bır ruh ve 
tam bir şc'\"k muhafazn etmesi 1 
luznn gelen ta kın, sıhhntli bir 
delikanlıya diyeceksiniz ki: cVü 
cudün a na em nettir. }yi bır 
Uıyyarcci kal bilmdc ıçin bu
nun üzerinde tıtrİ) eccksin. Si
gara iç.miyc:cekııin, içki ağzınn 
koymıyae kııın. Kl\amınd gı
da nl cak, ıyi uyuyac k, mun· 
lazam bir hayat geçireceksin I> 

j elediğiniz k dar ya ak 
koyun, genç tııypueci 

mc lck zevkini bi:a t benımıe· 
mczse, vücudtinün bakımı me· 
ısuliyctini bizzat üzerine almaz
sa bütün ynaakl r br:yhudedır. 
belki de aksi netkdcr verjr. 

Bu itibarla Sovyctler Birligi
nin J pony ile böyle bir misak 
yapmayı h kik ten ist yip ist • 
mcdigi mevzuu b hsol bilir. 
Sovyctlcrin, Japony ile bir a· 
dcmitecavüz anlaımanı yapm • 
ğ lüzum görmedikleri tikar
dır. F t Alm ny ile bö}lc 
bir ani m imzalamıı oldugu 
halde bunu Jııpony y tekra 
ebn yi i, bilha sa Almnnyanın 
müttefiki ol n bir devlet knrfı 
pcl natlk bir hareket &ayılmaya. 
bilir. Bina naleyh, Sovyetlcrin, 
cı sen t cnvüz m kandı gözet
medikleri J pony y böyl bir 
imzn verm kte beis gi:>rmiyc. 
ccldcri rnuhakk ktır. 

Onun için, Japonya ile Sov· 
yctlcr Birlit.i araı;ınd y pılacak 
böyle bir anlapn yı da, Mihve
rin son zamanlarda yaptığı bazı 
Eİyasi ani mal rd n f rklı bir 
kıymette gônnck knbil değildir. 

Vahdet GÜLTEKİN 

1 le T lirkku~u talım ve ter
biyesinin kuvvetli ternfı, kanı 
keyıuı;yan, arhhatli atılgan bir 
cençle arkada a bir i~ beraber. 
Üği temin cdebılmesi ve tam 
m naıile ıev41i ve güvenini k • 
z nmaıudır. Böylece Türk tay
yareci genci cürct ve cesareti
ni tıımamıle muh fnZlı etmekle 
beraber kendıne v t.ıı.yyaresınc 
milletin bir vedia ı gözüyle bak 
mağa alı~ıyor ve gayeyi kor co· 
sarc:t gÖsterip kendini lüzumsuz 
yer? k~rban etmek diye değil, 
vazıfcyı en fa)dalı bir §ekılde 
baııı~ak ve bakım ve ıhtiynt 
tam bır saygı göst<'rmek diye 
kar§ılzyor. 

!Vi aarif Haberleri : 

lnönil Ansiklopedisi 
için H_zırlıl<:ar 

Türkku"unda cördüklcrimi 
ııncak bir, iki y zıy sıkı"'tırdım 
Hepimizin bugünkü asil nluk : 
!arı giınün vakaları üzerfoe top· 
lanmamı o ardı Türkkuı1u h k 
kında etüt halinde, uzun bir 
yaz.ı ıser· i yazın k zahmete de
ğerdi. 

İnönü Ansiklopedisinin y L.1l
ma11 hazırlıklıırın ha lanmıştıı. 
Ansıklop dının ) zılmasındn bir 
çok Ünıversıte prof esor ve do· 
çcntlC'nlC', d ·er fıkır adamların 
v zıfe veri mı tır. Bunl r arasın
da Ed b y t }~ kultcsi Ockanı 
ordınaryüs profesör Hiımıt On· 
gunau, l en l ku le ı Deknnı pro
fosor Fahır Yen çay, profeJor 
Kerim Enm, prof e ur Ali Nih ı 
Tarlan, profe or Mehmet Alı 
Ayni, prof or R ıp J lulusı. 
profe~r 1 hl mi Zı) a, profesor 
Mukrımin 1 lalıl, doktor Adnan, 
profesor Şereft.ıtm, Snbri Esat, 
profesör Cafer og1u Ahmet te 
vardır. 

listlcrin gahsındıı.n bahsetmt'k, 
kendılerini rnhntaız etmek de· 
mektır. isimlerinin g zete ıay· 
fnlnrına geçmesi kendilerini sı· 
kar. Bunu pek iyi takdir etti
ğim halde Osman Nuriden bnh· 
setmckte ı rnr etmeme ısobe,p, 
§U dü üncedir: Bir memleketin 
s meti, idealist tipin m~suli
yetıere ısnhip olm sile birndir. 
Bu tip insan hıçbir zaman ken· 
dini ileri ııürmez. İçtim i ıstıfa 
o suretlll kurulmalıdır ki, hulus· 
kbr tipin zorla her tarafn sokul
masına irnkun verecek yerde ı· 
dealist tiptckıler, meauliyetleri 
tek b ıına ta ıy bilecek Jhtısnı 
adamları, her tarafta aranmalı, 
bulunm lı, içtimai kıymetler ıil
ıilcsi içiQ.de lfıyık olduğu yeri 
almalı. böylece de memleket en 
kıy.metli yaratıcı unsurdan tam 
iııtifııde etmek imkanını bulma· 
lıdır. 

Y ukard dediğim gıbi, 
Osman Nu~i. tayyare

cilik mesleğinin fen ve ihtısaı 
sahuı için dünyanın her yerin· 
de birinci derecede ad m sayı· 
lır. Küçük bir tamirhane kur· 
mak diye giriştiği bir iai. tay• 

Bence Türkku u, yalnız iyi 
ve bilgili Türk tayy recisi ye
~. ti~en bir mektep ve knmp de. 
gıldır. Memleketin id rey<', te§· 
küiıta, terbiyeye ait bir çok a
na d vnlanna pek u:ıılı hal ça· 
releri k if ve totbık eden bir 
laboratuvardır. T.Urkku u me
kanizmasının kunılu undan ve 
iııleyi inden, resmi u ul çembet· 
leri İçinde kıvranan ve bo!!unn za 
man öldüren devlet dairelerim .. 
pek lc:rymctJi der lcr al bilirler. 

* Ünıversite talebesi içın n

çılmaııı tak rrur eden bü) Lik lo
kant bu " ne açıl mı) c kıır 
Talı.de hazırhklar ynpılac k ve 
öntlmuzdek.i ders ıscncsı b ~ınd 
birden altı yiız. tall"bcnın yemek 

yare \'e motÔr parçnııı ve tam r--------- ---
t yyarc yapac k bir fabrika h -!-·••••••••• .. • ~ni mekaniunanın biribirine 

bağlı i !emek içi?_ yapı~ıv çark 
ları değildir. Oıgeı-lerını hare
ketsiz bırakncak ve tek baılıı· 
rınn havada boş ?oı~na i liye· 
cek bir takım garıp cihazlardır. 

Jinde geni Jetcrck devletin yüz ÇqiUl ctlzcllfk \ 0 Cazibclcrf 

binlerce, belki de rnilyonlarc ihtiva eden 480,000 metre mu-
pllra tnsarruf etmesine hizmet rııbbahk KUltUrpnrk lçlndo 

yiyeceği bir loknnta yapılncaktır. 
Lokantanın yeri, Ünt\ ersite mer· 
kez binasının rkasındn olacak· 
tır. Bur da f kır talebelere çok 
ucuz .bir fıyatla ) emek vcrılecek· 
lir. * Fen Fakulıcsı Eczacı ubt'sı 
tall."beleri, ha lntıle n kerlerimıze 
hedi) e almak m keadıle 29 mnrt
tn Ünyon Fran zdc bir ç:ıy zi 
y f<"tı \ rcc ki rdır. 

Benim kanaatimce dünyıının 
h r tnrafındaki devlet mekaniz· 

eni rının az vl"rimle çalı,.mala
~~ın scbc'bi, takım halinde ça-

l. ak kabiliyetinden mahrum 
·~ k . . 'lik olmaları ve mer ·ezıyetçı vaaı 
iddialarına da>:anmal. ndı.r. 

B öyle bır muhit ıçınde, 
daima huluskilrlar üste 

etmiştir. kurul n: 
Türkkuşunda havacılığın tn· 

!im ve terbiye itini üzerine aldık 
tan sonra ynphğı i , günde u 
kadar snatiru vazif esinc ayıra
rak mııa bn.ıında çalı~ak de
ğildir. Oımın Nuri, her sabah, 
aaat beıte bizznı uçu meydanın 
dadır. Malzemenin bakımını 11· 

kı bir murakabe altında tut r, 

iZMi 
P~"l'Jı:RNASlO ' J, 
Efl<'ncclcrl u şa., ı ile 

teshir edecektir. 
20 ı\tu to • 20 f ,>ifil J'JU ._ _____ I 

* Edebı}at F kulte i ş ırler
den Ntl'i, Baki, Nedım ve Şeyh 
._. 1 hın r ;mi rını :ynptırmağa 
arar vermı tır. Re ımler y pıl

dıktan sonra Fakultcnin odebı
~a.t kısma salonunda asılacaktır. 
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Cehenneminden Nasıl_.,.,,,, 
Toter Katiplerinin İstikbali Ne Olacak? 

Zaman ;r.anıaıı gaz.ete siitunla· 
rındıı fcryatlan, .ısrulan duyulan 
\C Jılçhlr hi mM olnııyıın bir zümro 
\"lırdır ki, bunlar da zavallı Noter 
ım·nıurlandır. nu defa yeni çıkan 
~otc.-r kanununda Noter kAtlplerl· 
nlıı memurin kanunu en;afmı ha
lı; kimselerden olmadıkça Noter 
dairelerinde istthdwn edllemfyccc
~I yazılı olduğu halde ne memu
rin kanunu \"C ne de iş kanunu \C 

ııl:t.ıınıııamesl bu gtbi biz za\ıılh 

çoluk çocuk sahibi istikbal lr. No· 
ter kntlııterinl daire! ,limullerine 
kntıul ctmP.mektcdlr. Bu sebeple 
lıitlkball önlik olan biz :ut\"'11.llt No
ter memurlarına hiçbir hal<kı ha
yat ve terfih hahsedllmenılştir. 

Bizim bUtlin hakkı hayııtımı:ı: No· 

lhı defo Adlfl e V<'knletlnce der· 
deı;ti tetkik bulunan yeni "otcr 
kanununu \"O nnarnnanıcslno IJl7. 

.l'ioter ınenıurlannın fstlkballcrlnln 
tahtı temine alınma ı için bir ifü· 
\e )npılmusı lıru;usunda resmen 
Adliye \'ckfıletlııe müracaat etml 
l5em de henll7. bir netice c;ıkınıuh 
\C c;ıkmıyııeaktır. Çünkü hi'ıml.slz. 

bulunuyoruz. Bu ı;ebt'ple ne yapa
lm1, ncTt"ye yanalım diye dfüJlinUr
ken hemen nklrına t>l:r. geldiniz; , -e 
bt<'Jlli)erek lz.l rnhat ız etmek 
rn(l(:burl~ctlnde kaldım. ÇUnkU siz,. 

ı___.;;;;;;Ye.-<jOW'~RillU~I~ ı 

y• Ş T J b y t) Kurtuldum -~1""""" 
~ne .u a e e ur arı.. 1 Yazan: Rebia Tevllk BAŞOK!!] 

terlerin . ahıslıırıntla. temerkfrı:. 

edrr 'e Noter d:ılrelcrindc can1o 
bn~ln c:nlı, n musta:hdcnılnln hak
kı hayatları Noterlerin dudok-
1.ınnm ara~ınd&n 1,;ıknc.oak bir l'iÖZ

dlır. O da ";'udur: llnldl çık git. İş
te l<,tlkbal. t\le.eliı hu sözü öyle· 
eliği memuru ne bUeylnı en aşağı 
on beş 'ela. )imli ene b!Hl. fMıla 
S"e<:ell gllndllı.lü •oterln ''aridatını 

çogaltmak kin çalı,ınış bir dam· 

dır. 

den dalın IJ l bize himl bulunmaz, 
hlzJııı duyunınındığınıız ,.e doy
mak l temedlklerl BYİizımızı siz 
ytikı>ck kelemlnlztle duyurur ''e
"tathlk ettirirsiniz. Krlmcttar ga-
1.ctenlz.le hu hususun temini l!;ln 

nıüruı ip şekilde bir şey ynz.nıamzı 

'e bu 5\lrctle ümitsiz. yıışıyıın bix 

·oter memurlarına hakkı hayat 
temin cdllm~ne ta\"Bssutunuz. el

lerlnlz~cn öııcrck yalvannm. Son
uz hürmet \e ı;ııygılanmı suna· 

rım. 

Ankara 2 ıwl Noter dulrcsi 
BnşkAtlbl 

ömer 'okıneıı 

~ ... 

UIKAYE 
.SON ACI 

Yazan: Vehbi G0RG0NER 

Bir gün bir mektup almı~tım. Muhsine! 
Bu uzak akrabalarımdan hasta Sana şimdiye kadar gizlediğim 
bır kudındı. Müsait bir zamanda bir hnkikatı bildirmek mecburi· 
beni ynnına çağırıyor, bu arzu· yetindeyim. Ben çalıştığım şirke
sunu bi an evvel yapmam içın 

1 
tin bir işini takip etmek üzere bu· 

tekrar tekrar rica ediyordu, O- 1 rnya gdmiştim, seni de bu ara
nun son senelerindeki durgun ha- da tanıdım. Kısa bir zamanda 
ııni ve birdenbire hasta olu~mnu birbirimize bağlanı§ımız :bana 
merak eder dururdum. Esasen yap.tığım çıJ.gınlığı unutturdu. Ma 
büı.bütün ağırlastığını duyduğum alescf bu:gün ayrılmak mecburi· 
bu bedbahtı zaten görmek isti- yetindt'yİz. Çünkü beni çağıran 
yordum ve hemen o gün evme iki küçük yavru var. Sancı haber 
•ıttim. Odaya girdiğim zaman vermeden saadetini çalarak gitti-
t .deri kapalıydı. Onu rahatsız ğim için beni affet., 

( tmck kork.usuyle daha ilk adım
da durdum, uyanmasını bekle
d ım. Sükunla geçen dakikalar
dan sonrn kesik kesik öksürdü, 
gözlerini araladı. Beni görünce 
donuk bakış-lan birden parladı. 
sararmış yüzü bir an pembeleşti, 
bir müddet 1}8Skınlık i~inde kal· 
dı, sonra kolunu bana doğru 
uzatarak yanına daha yakın gel· 
memi isaret etti. Onu ıbi11kaç 
kc-lime ile teselli ederek yakın 

bir zamanda iyi olacağını söy
lüyordum. O halsiz bi sesle sö
zümü kesti : 

- Yok yok bırakınız bunları .. 
Çocuk değilim, kendimi ve mu
kadder olcın ilkıbetnni caok iyi 
biliyorum. Sizi son acımı anlat
mnk, bıraz ferahlamak için ça
ğırdım. Yorgunluğunuza se
bep olduğum iç.İn beni affediniz 
dedi. Bir dakika sustu ve kısık 
bir sesle devam etti : 

- Hernııire mektebini bitırdi
ğımin Wcinci scnesı idi. izmire 
tayin edilmiııtiın. Bir gün ser
v?:,ime bi hasta yotırdılar. Bu 
uzun boylu esmer, terbiyelı bir 
grnçtı. Ona huı;usi bi itina ile 
bakmağa ve o zamana kadar 
kimseye karııı duymadığım his-

lerle bnğlanmıya baslaımıştım. 

Benim bu hallerime o da ya
bancı kalmadı. Nıhayct bir ay 
sonru iyileşerek hastahaneden 
çıktığı gün bi!'birimize kuvvetli 

bır scV'gİ ile bağlanmış bulunu· 
yorduk. Mecburi hizmetim bit
tikten ı:ıonra evlenecektik. Bu se· 
bcple sık sık buluşuyorduk. 
Onunla bir sene çılgın gibi se
vı tik Sararmı~ bir kağıt çıkar
tarak bana uzattı ve devam etti. 
Bır gün hastahanede çalışırken 
ondan bu mektubu aldım: 

- Al oku... Oku dn benim 
gt'nç yal'>ta bütün arzularımı unu· 

ltarak hıcranla 
0

yasayısımın sebe
bim onla dedi. Merakla açtığım 
kuğıtta sunlar yazılı idi: 

Kemal 
Yazıyı bitirdiğim zaman vay 

alçak diye söylendlın. O parma
ğını dudaklanna getirerek ba§Jnl 
iki tarafa salladı: 

- Hayır hayır öyle söyleme
yiniz, sö:z:üm daha bitmedi ki de
di. Ben de mektubu okuduğum 
Temizliğine inandığım bir adamın 
böyle bayağı hareketleri bulun
masına çok üzülmüştüm ... Saade
timc beklemediğim bir anda in
dirilen darbenin henüz tesir.inde 
idim ki arkadaıılarımdnn biri ağ
lıyarak yantma geldi... Hiç bir 
şey sormadan kendisini takip et
memi söyledi.. Yürüyordum. 
Gözlerimin önünde hep onun ha
yali vardı. Hastahaneye- girdik, 
aşağı katta bir odaya girince sen
deledim çünkü yatakta kanlar İ· 
çinde yatan onun sarı y.üzünü gör 
müş ve bayılmıştım. Kendime 
geldiğim zaman bir çılgın gibi ya 
tağa kapandım: 

- Kemal, Kemal ne oldu :>a

na böyle diye inledim. Elimi a
vuçları içine aldı fısıldar gibi bir 
sesle: 

- Beni affet yavrum.. Çok 
mustariptim. Nasıl olduğunu bil· 
miyorum ibirden kendimi yerde 

buldum diyebildi. 

Gözlerimden yaşlar akıyordu: 
ıatırabı:nın derinliğini goruyo.r
dum. Bir anda içimdeki kin silin· 

di, bedbahtlığım!l sebep olan bu 
adama karııı artık derin bir mer

hamet duyuyordum. otomobilin 
altında lime lime ezilmiş kanlı 
vücuttan öç alınmazdı. Ne yazık 
ki bütün gayretlere rağmen onu 
kurt8l'aımııdık. 

İşte seni davetimden maksat 
budur. Ben de öleceğim. Senden 
ba~ka kimsem yok. Rica ederim 
beni de onun yanına gömdürt •• 

Ertesi günü mezarlıkta yanya· 
na iki kabrin üzerine çiçek çe
lenkleri konulmuştu. 

Vehbi GÖRGONER 

pa~tının .talebe yurtlarında- Tan saniplerinden Halil Lutfi· 
kı pensıyoner olan her kız· nin defteri amaline bir muvaf-

~an ve her erkekten ayda 20 fakıyet olarak kaydedilm~ ve 
füa alınıyordu. Bu aydan itiba· bu arada cTanin> gazetesinin 
ren .Y~r~ ~dareleri 25 lira .v~ril- lbasübadelmevıt sırrına er~eceği 
mesını ı~ıyorlarmış veya ıstıye· rivayet olunmuştu. 
cekl~m~oı.. Neden~ Bir ara Tan gazetcsinin ak-

Rıvayete bakılırsa, chayat lir. Eğer bana; şamları neşrinden bahsedilmiş, 
pahalıla•mt!I, her §CY artmış... «- Hanginizin fetvasını din- bir ara da c:Tanin> ile cTan> ın 

- Eh... -demifler- her şey leydim h izdivacı etrafında vayialar işit il· 
ar:tarkcn yurt paraları neden art. Şeklinde bir sual sormuş ol- mişti. Hani bir zamanlar Mih-
masın ~ sa)"dınız size şöyle derdim: ran Efendin.in «Sabah> ını Ali 

w Bundan .. dana sakat bir ma?- «Arslanın bulunduğu yerde Kemal Beyin cPeyam> ı ile bir. 
tı.ga tcsaduf ede~ var&a gelsm kaplanın fermanı dinlenmeme- leştirmcsi _sibi :bir ~ey... Ve 
bana htııber versın... lidir.> müstakbel refikimize cTan Ta· 

~en, b~ yurtları. idare eden- Gözlerinizden öperinı çocuk. nin> gibi garip bir ad takılaca-
lenn: P:ı-rtıde k~ndılerine en ya: .ar. ğını eöyleyenler olmu~tu. 
kın amır mevkıde olanları dahı Bu rivayetlerin hergün ıbir 
hnbe.~dar etmeden böyle bir te- Atlatılmıı bir tehlike mi? yenisi duyulurken Umumi Harp. 

§ebbuate bulu~duklar~nı, kalı?~- Kaybedilmic bir fırsat mı 7 teki kahve çuvalları gibi Bay 
n:ıı ba~rnk s~e temın edeıbilı· z Yalçının makaleleri de süratle 
r.ım. Zıra belkı bazı piyasalarda Babıali dünya mcselelcrile fiyat yükseltmekte idL Söyle-
ufak veya büyük fiyat yüksek· uğraşmağa başladıktan son nenlere bakılırsa Babıali borsa· 
likle~i .sörülüyor. ama yurt ida- ra kendi meselelerini tamamile sında Bay Yalçına ait cshamın 
r~}erının. alışve~ış sahalarında unutmuşa benziyor. Eğer dış şö)'lc bir müzayede manzarası 
boyle bır talc:.bı mazur göstere- meseleler ve harp haberleri ga- ruzettiğine inanmak lazım geli-
cek en ufak bir sebep mevcut zetclerimize sayfalarını doldur- d · 
~eğildir1. ~Ü u1·n5u0"nüz bir kere.·· mak imkanını bol bol vcrmcmiı; yo~~et Cemalettin - 450 

u yurt arQa kız ve 300 er. olsaydı, eğer bütün çölleri il~ H n LA f• - 550 
kek vardır. Demek ki 450 kişi- Afrika, bütün denizleri ile Uzak a 

1 
ut ı 

d b 1. f 1 · Ahmet Cemalettin - 750 
en eşer ıra aza ışteniyor; Şark ve hr..r santimetre murab-

yani varidahmız. ay.da 2250 lira baı ile Avrupa, hcrgün yüzlerce Halil Lutfi - 800 
artacaktır. kilo mürekkep sarfına değerli İlah ... 

Ne yapacağız bu parayı? Her birer havadis madeni halini al· Ve bu müzayedenin devamı 
iki yurslun bır yıHık bütçesinı ma.rnış bulunsaydı şu Hüseyin esnasında, evvelce her satırı al· 
2 7 ,000 lira ka~ar-tmak iç.in se- Cahidin son macerası elbette tına bir Hüseyin Cahit Yalçın 
ibc,p ne? böyle sönük geçmezdi. imzası konan Yeni Sabah ha§· 

Hay.eli efendim.·· Çocukluğa Hüseyin Cahid in son maee- makalelerinin. tüyleri dökülmüş 
lüzum y.ok. Eğer ufaktcfek bir rası .•. Evet Bay Yalçın son gün- bir t~vuskuş~ gibi cascavlak kal
masraf yüksekliği vaJ"Sa ya bu· lerde bir Babıali macerasının dığı görülüyordu. Hüseyin Cn
nu hir tasarruf formülü ile yahut kahramanı olmuştur. yeni Sa- hit imzası tahtından uzaklnştın
pek kolaylıkla temin edile'bile· bah ve Haber gazetelerinin sa- lıyor ve yalnız. beşinci sayfanın 
cek herhangi •bir munzam tahs.i- ğa sola kol kanat gererek gitgide bir köşesinde bağdllJ kurup ili-
satla önlemeli... bir Brisbe.n olmak istidadı gös- ivermek müsamahasını muha-

Üniveraitclilerimizin beşer li- teren müşterek ba§muharrirleri faza ede.biliyordu. 
rasını keselc,:-inde bırakalım. günün birinde Tan müessesesi imdi ne görüyoruz} Yeni Sa. 

Gene Namık Kemal'e Dair. tarafından kaçırılmak tehlikesi- bahın başsütununda Hüseyin 
ne .maruz kalmı§lı. Ve bazıları Cahit imzalan yine tümen tii· 

Q niversite taldbelerinden iki 
«enç ıbana İlir mektup 

göndemıiı_ler. Diyorlar ki: 
«- Siz1 Necip Fazılın c Na-

Yeni Sabah snhi:bi Ahmet Ce- men ... Acaba Babıali borsası· 
malettinin telaşa düşeceğini san· nın bu son mu~elei sarrafiye· 
mı lar, yahut telaşıı. düşmesini sinde kim karlı? 
tabii görmü§lerdL Bu hadise, Nizameddin Nazif 

mık Konal> ini beğenmİ§ı!İniz • .-------------------------__,:...._ ___ _ 
Halbukı sizin gazetenizde c Kap· 1 
lan> imzalı bir makale okuduk.

1 Bu makale ile sizin yazınız bir- ~---• Vatan'ın 
Yeni Müsabakası 

birine tıırnamile zıddır... ilah> 1 
Gen~ dostlarıma verebilece· ı 

ğim cevap şudur: 
«- Ne ben Vatan'ın muhar- ı 

ririyim ne Vatan benim gaze
temdir. Vatan bir gazetedir ve 
ben bir muharririm. Bu demek-ı 
tir ki ben ancak imzamın hima
yesi altındaki satırların hesabı- , 
nı verebilirim. Vatan gazetesi 
ben~m fikirlenme yer verdiği 
gi.bi herhangi bir vatand~ın da 
düşüncclerni neşre vasıta olnbi· 

Çocuklarımızı Nasıl Uüyütelim? ı 

Bilgi ile bakım çocuğun sıhha· 
tini teminle beraber bakım zah· 
metini de yarıya i~dirir. Çocuğu
nuzun kaç aylık olduğunu ve 6 
kuruşluk posta pulu ile adresinizi 
bize bildiriniz size (Bakım Öğüt) 
lerimizden gönderelim. 

Ç..oc.uk Esirgeme kurumu 
G. Merkezi 

Ankara 

Halkevinde Konser 
Haydarpa.şa Lisesi mezunları ya

nn ısaa.t: 16,30 da Eminönü H1tlke· 
vlndc zengin bir konser verecekler-
dir. Konserin programında gençleri
miz tarafından sololar, Dlos ve Trlos 

olarak en meşhur muslkl fuıbi.Uan· 

nm seçilmiş parçaları çalınacaktır. 

Bir Köy Katibinin lıine 
Nihayet Verildi 

Kartalın Küçükyalı köyü mez· 
bahasında kesilmekte olan hay-

vanların rüsumuna ait makbuzla
rı keserek paranın bir kısmını zim 
metine geçirdiği iddiasile mezkut 

1 Mart Eay:mızda Çok Eğlenceli 
Ve Zengin Mükafatlı Bir 

Müsa': aka Başlıyor 

Otux gtio sıra Ue bir kadrn, bir 
de erkek rcsmJ neşredeceğiz. Bun
lar sanatklir Ramlı.ln yıırııtacağı, 
izdivaca talip kadıo ve erkek tJp
lerldlr. Her resmin albnıı bunun 
sahlhlnln hnllnl ve \'tuııfiarııu ya
men,'.;'lz. Siz do her gün bu re
imleri kuponumuz.la beraber ke

sip snklıyacıık ınız. 

Ot ur. kadnı, otuz erkek resmi
nin ncı:rl tıunam olunca bu otuz 
erkekten her blrhıl otuz. kadından 
lıangislle evlendlnnenln münasip 
olduğunu tayin edecckblol7~ 

Bunu yaparken bir defa hoş~-a 

Müsabakamızın 
Birinciliği kazanana: Bir 

lüla radyo. 
İkinciliği kazanan iki kişi

ye: Birer çay takımı. 
Üçüncülüğü kazanan iki 

kişiye: Birer kol saati. 
Dördüncülüğü kazanan iki 

k~i,ıe: Birer evrak çantası. 

Beşinciliği kazanan iki ki§i
yc: Birer kadtn el çantıuı. 

Altıncılığı kazanan üç ki§i
ye: Birer likör takımı. 

Yedinciliği kazanan be§ ki· 
şiye: Birer vazo. 

Sekizinciliği kazanan beş 

vakit geçlnnlş olacakl!ınız. Bu 
müsabaka küçUcUk bir lçttmai an· 
ket yeri.ne de geçecektir. ÇUnktl 
müsabakaya binlerce karlln işti· 

rak edec~>ioe şüphe olma4ığı için 
halkuı iz.dl\'~ hakkındaki tclılkkl 

,.e ölçWcrl bellmılş olacaktır. 
Sonra emeklcrlofz. boşa gltml

yttektlr. Iler çift hakkında ,·ere
ceğlnlz rey, ekseriyetin ttl1ne uy
gunsa slze bu çift için tam nu
mara verilecektir. Otuz r.ırt üze
rinde en çok tam numara alanlar 
arMrnda :r:engtn mllkAlatlar tevzi 
edeceğiz. 
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kişiye: Beyoğlu sinemaları 
için altı§ar bilet. 

Dokuzunculuğu kazanan 
beş kişiye: Birer mürekkepli 
kalem. 

Onunculuğu kazanan altı 
kişiye: Birer kravaL 

On birinciliği kazanan yedi 
kişiye: Birer ipek çorap. 

On ikinciliği kazanan on 
kişiye: İkiııer iyi cins mendil. 

On üçüncüden yüzüncüye 
kadar kazanacak olanlara bi
rer teselli hediyesi verilecek
tir. Bu hediyeleri de okuyu
culara aynca bildireceğiz. 

köy ihtiyar heyeti tarafından va

zifesine nihayet verilen köy ka
tibi Müberra, ihtiyar heyetinin, 

vazifCBine yolsuz olarak nihayet 

verdiklerini iddia eylemi§ oldu-
ğundan bu hu.susta kaymakamlık r..ıııı••·--· Bu ~anı FevkalAde Suare De 

~,:1'•mmca tahkikata ba,lanmıı· ş A R K s İ N E M A s 1 
=========================================== Nadir bir san'at kudretile vUcude getirilen ve yenl bir 

11 TAKSiM Sineması Müdiriyeti; 
rstanhul"un bütün scvenkri tarafından vald olan umumi talepleri ve gördüğ(l !evkalMc ra~et hasebiyle 

m<'vı-ılının en bUyltk muvafCakıyeU ve EMİNE RIZIK ve SÜLEYMAN NECİB'in şahane temallleri. 
TÜRKÇE SÖZLO VE SAZLI 

DOKTORUN AŞKI 
A~k ve ıhUras şahescrını BtR HA1'"T.A DAHA GÖSTERECEC1Nt Sayın müşterilerine mUjdclemckle şeref 
duyar tıav1:ten: 

KANATLI 
BENT TAYLOR Ye 

HAYDUTLAR 
BOC:BBLL BUDBO• 

tarafmd:m oynanmış ho.va kahramanlarının, 011.bnUn {ışıklan ve kahramanları filmi. 
2 bilyllk ve gUzel film birden 

deha eseri olan.... 

UZAKLAŞAN MELODi 
Filtnlnl takdim edecektir. 

Oynayanlar: 
Milkcmmcllyotc varan <Esrarengiz kadın> 

BBlllTTI BOB•IT 
HA • 1 L,. Tam bir 

Muvaffakıyet kazanan • 1 L L 1' • 1 • a 1 L 
Meşhur Rejisör V. T O U 8 J A • 1 B 1' ' al a 1181"1 

BÜYÜK ve FECİ BİR DRAM 
Numaralı yerlerinizi evvelden tedarik ediniz. 

-3-
Een Ümit Etmediğim Bu Acele 

Kabulden Adeta Şaşırmışhm ~ 
Ltıt.fen salonda biraz bekler - O halde Aimaıı ord1JSO ııJJI' 

misiniz. haber vereyim dedi. kındaki takdlrlerin.IZ1, ~-" 
Bekleme salonunda ikl Fransız nızı gösteren yazılar yaP'~ 

vardı. YUksek sC3le konUJUyorlar- bana getirin, ben ontarı ~A 
dı. Muhaverelerinden orada Uç sa- zo göndermek çaresinJ btll~ 
ntten beri nöbet bekledikleri anla· Aileniz de bu sureUe ııı.zdell 
.şılıyordu. Bu adamlardan blrl sl- almış olur. tf' 
nirli sinirli dedi ki: - Bugünlerde gözlerı.ındeı> ~ 

- Bize bunlar uşaktan fena mu- hatsmm. Yazı yaznuya ıın1'A' ft 
amele ediyorlar. Belkt Deride mUmkUn oıure' 

İçimden: cEyvnh! Dedim, bunlar 
Uç saattir bekliyorlarsa o baldo 
bana görüşmek nöbeti hiç gelmiye
cek.> 

Fakat zaten kiminle görüşecek
tim. Onu bllmJyordum. 

Bekliyenlerden birine dedim kf: 
- Affedersiniz efendim. Ben bu 

rada kimseyi tanunıyorum. Acaba 
bizi kabul edecek za.tın is.mlııl siz
den sorabilir mlyhn? 

Cevap verdi: 
- Ziyaretçilerle görüşen e.damm 

ismi mWAzi.m Şmlt'dir. 

B irkaç dakika daha geçtı. O 
aralık odacı salondan içeri 

girdi. Bana doğru bakarak: 
- Sizi içerden bekliyorlar de

di. 
Ben Umlt etmedlğiın bu aoclo 

kabulden adeta şaşırmıştnn. Orada 
Uç saatten beri kabul nöbeti bekli· 
yen ikf adamcağızın yllzUne mla
larak baktım. Bunlardan biri niçin 
baktığımı anladı. GWcrek dedi ki: 
~ Şansınız var ki ecnebisinlz. 

Size propaganda yapmak için böy
le derhal kabul edlyorlnr. Halbuki 
bizler artık ecnebi sayılmıyoruz. 

Adıun yerine koymuyorlar, 
Ben odacıyı takip ederek mWA

zxm Şmldin od!l.l!ına girdim. lkl 
çok genç Alman zablU ayakta du
ruyordu. Bana doğru blrkaç adım 
attılar. 

- Kiminle teşerrüf ediyorum di-
ye sordum. 

Klsaca boylusu: 
- Ben MWAzim Şimld, dedJ. 
ÇiZınelerlnl birbirine vurarak sc-

llım verdi. Ve derhal masasına geç
ti ve ~ıamdakJ sandalyede ba.
-na yer gösterdi. Çantamdan -pasa
portumu, gnzctecllik kA.ğrtlarmu 

çıkardım, masanın üzerine koy
dum: 

- Bay mWA.zmı, dedim, sizden 
bir ricaya geldim. Vaziyet dolayı
siyle ailemin son derooe endişe için 
de knldığmı sanıyorum. Bir kart
postalla iki kelimecik gönderme
me müsa.nde eder misiniz? Bu kartı: 
doğrudan doğruya latanbula değil, 
fakat Bcrllne göndereyim, oradan 
tstanbula göndersinler. 

- TecssUt ederim kJ buna hn· 
Mn yoktur, dedi, Berline posta 
treni işlemiyor. Tayyare postalan 
ancak askerin lhtlyacma yetişiyor. 

Siz burada ne ile meşgul olu
yordunuz? SlyaseUc mi ? 

- Hayır dedim. Ara ısıra rad
yoda Türkçe konferans veriyor
dum. 

Bu söze büyük bir ehemmiyet 
verdi. Meraklı bir tavırla sordu: 

- Radyoda politikadan bahse
diyor muydunuz? 

- Hayır, dedim. lçtlmal ve ta
rlh1 şeylerden konuşuyordum. 

- Ordumuzun Parise gtri§inde 
bulundunuz mu? 

- Evet flç gün sabahtan akşa· 
ma kadar Etual meyd1Lnmda otur
dum. seyrettim. Zaten bir hatta· 
danberi de hep sokakta. YBflYO
nız gibi bir ey. 

- Ordumuz hakkında ne d6'U
nUyorsunuz? 

- tntı.za.mını btltUn dllnya gıöl 
ben de tasdik ediyorum. 

size müracaat ederim. . _1,/ 

Yine ayni nezakeUe ~ 
ı·ak odadan çıktmı. Ben 'f 
binerken salondaki ~ 
l~ bekliyorlardı. ...- f 

O sırada Almanl&rm P / 
gallnden henilz on gUn ~ ,ı,f 
mişti. Bu aralık bazı AlınaJI ~ 
tan ecnebi radyoları ~ 
hemen harbe girecek gibi '
yorlardı. Paristc Franfl~ 
Alman gazeteleri ise TUr ...ıııl 
mamilc mihver tara!mda •· 
nıtma.k isUyorlardL .J. 

P ıırtsteki Alınan ~" 
den çıkan, kul~ tf'. 

dar gelen blr talanı k8.J'lfi:1'_.I! 
yeller de vardı. Gflya JJfY,. 
İngiltereyi lstilA ederken b~.# 
ğazlan da Ruslara b~ J 
nuş. tnguterenin lstiJA.SU1~ 
ra Ruslan Boğa.zlardı!J" 
kendilerinin yerleşmesi de IJ' 
şey değllmlŞ... 

Bu gibi nıh sıkıcI rıvaY':i 
nlrlerlml çok bozuyordu. J 1 
lann harbe girmesi yurd6 ~ 
meselesini bilsblltun kan,ırt"1,/ 

Ben Almanyanm harbi I 
ması ihtimali olma.dığıill& ~ 

denberi kat'l surette ınand"'-_, 
Bclçikanm ve hele Fr~ ./ 
le Umlt edilmez ant 6UkUtJJ 

aında llıyan duymUfUıın. ~ i 
diğim Fra.nstzlardan nefret "J, 
raddeye g~. Meınleı'] 
mUdafaada.n kaçman; ıç1dı ıl 
ve boş lAkırdıdan b~ ~ 
d~nmeycn, şahsi menf tJ 
tan menfaaUnden Ost1ln tJJ~J 
hodbin lnSan yığını lçlnde fflr 
istemıyordum. Böy1e dilŞ~ 
san yığnu şanlı mazL!lııde 
lar yaratan bizim sev~ 
sızlar değildi. ,/ 

Za.len bir çok seneıerdetl 
bUinlyordu. Fakat içinden ~ 
ce çürUdllğUnU blç kimse 
edemiyordu. 
Fransanın bu kadar ÇS~ 

kadar kolay dilştllğUnü gıı--, 

manlar blr hamlede dllılS3~ 
edeceklerine hemen heme!\~ 
ya ba.Jlamışlardı: cBir ay 
gilteredeylz. Ondan sonra dl 
Balkanlara ineceğiz. KIŞ 
harp bitecek> diyorlardı. ..ıt 

Akıl ve mantık her vv--
ri teskin edemiyor. cY• 
bir harp ba.şlar da ben de 
çıkamazsam> korkusun~.1 
vahş1 bir ıstn'apla kemırlf"..ı 
korku içinde sık mk konsD1 f 
gidiyordum. Fakat oraııI dl~ 
mit verecek halde değildi- 61 
!ebelerin kJtmeslno m~ 
memlştl. Al 

Almanlar zannettıkler' s·· · 
ayda lngl!tercyl isWft. ed~.ıtl 
lkincl UçUnctı aylar da tıO"" ı 
ti. Bu muva.f'fakıyetsızıfli 
m.ak !Çin Romanya tarafaı' 
ler. Bu dönüş bizi bQsbilt~ 
!andırdı. Ben bu defa ıxıesı .. 
avdet etmek çarelerini ~ 
cldd1 surette karar verıtıl~ 
man ordulannın p.rka d 
nişlerini pek hayır alAJnet~l 
yordum. (Ark~ 

~OkUNUZ , ______ /ı 

..-----ı.JSÖ YLİYELi# r 
Bakteri Nedir, Mikroplu Hastalıkla! 

Hangileriair? 
~kluğu. difteri. mtma. e~ 
fo, kolera., tre~ grip. l<Ud 
roplanıdır. Bunların betı'e:, 
1837 - 1913 seneleri ~' 
fedllmi.ştir. Kuduz miJU'O_..ıı 
ponyalı Noguşl, şarbonu l"""' 
tifoyu Ebertlı, verenı ve 
Kooh, cllzzamı Hanııen. 't 

~lktaf - tblamurda balifabakı· 
m lia)Tiye Taner aoruyor f Kaç 
türlü ml.krop vardır. Bu mikrop
lar aruında en mühlmlerlnl kim
ler keşfetmişlerdir. Aş yapılabUeu 
hatltalıklan hangi doktorlar bul· 
mu,ıaıılır r Bakteri no demekUr., 
lfJtfeD bildirir nılalnlz ! • 

CEVAP - Hastalıklann ekseri· 
sinde mtkroplarm t.eslri olduğu 
anla.fllnuştır. Mlkroplann bir kıs
mı (hayvan!) ve diğerleri (neba· 
U) olanlardır. Hayvanı olanlann 
en mUhlmlerl dizanteriyi yapan 
Amlplerle, sıtmayı yapan PlaZmo· 
diumdur. {Nebatı) olan mikrop
larıı (Bakteri) dcrter. Bunlar he
men bUtUn hastalıkların sebebidir. 
Başlıcaları: Şarbon, verem, belso-

Nikolater, gribi Pfel!fer. 
rlyl Knıse, frengiyi -ot 
bulmuşlardır. llk ~. ~ 
blk eden meşhur FI'IW'" 
Lul Pastördllr. Bu lliJJl 11.l' 
belerini koywılarm ~ ~ 
lığı Uzerlnde yapımlf ve lcıJ 
smı da ilk defa olaral' JJI _. 
JayeUe tatbik et.mJşilr·~.tı 
mikroplara aşı veya suv-
maktadır. 



" 

'----
VATAN 

M~9~ye Veki imiz Yarın 
1 k Amerika'nın / Almanlar izerte'ı Balkanlarda 

_ Beyanatla Bu ~?m~~m~cak •. 1940 y,1,.d~-1 35,000 Tonil toluk lşga\ mi Edecekler? Alman Tehdidi 
A . k'" lü Ü himayo eden_ eııas k" k"t ekrden keııilen paralar ç.· NORTH CAROLINA Napoli' de iki Yüz Bu Tehdit Karşısında Mcıı· nkaro, ~ 7 (Telefonla} -=ı t:dbirl~ri ~nların vergilerinı _mu}: k~rıM~ktan sonra ge~iyc ko~an 

ıı '?'C Vekaleti 1940 malı yılı t ödemelerine amıl \ mikt - yeni biitçey~ ıliive edıle- Zırhlısı Yakında Bı·n Alman Büyük Britanya k a llıt VCJ"&i Ve diğer tahsilat hak. tazaman 0·· a a'fıvaJinin ÇO .nr • • • u 
.'~da •eocn ve doha evvelki 'ei ku"uk" 1,;;:;.". ,.g.,cn 

19~0 0·~~"· t ve köy '"'wüı.,ı Hızmete Gırıyor yanık Duruyor 
h c ... •it muknyeoeli bi• cetve ""!' 1 o da h<' ,,.,f halk•m« r: .. ane 1 ak ••tile b;ç bl• • Askeri Varmış Lond• • 27 (A.A.) - MQstakU ~•rlanııştır. Henüz kati rakam· malı yı ın i ·ecek maddel~rını müst~sna o mün ş ·eniden bina Vn§ing_ton, 2 7 (A.A.) Fr nsız ajan& blldırıyor: ların tt§a edı"lmemesın"e ramnen yecek ve g .)' 1 rdnn dahcı zıy?· rcsmı teşekk •. )ad ed"ılmiye· I cNorth Carolinu zırhlısının 11 Napolı"dc 200,000 Alman Askeri 
a} ..,... 1 zaman a · ınn musa e Alman tehdidi Dalkanlnrdıı bariz &kadarlar -bu sene mühim mik· nor~nihl"k eımesı de Hazı~enın yap:ırmN al zamanların rıvde· Nisanda hizmete gireceğinı ve Bulunduğu Söyleniyor bir ş~kll olmıyn \'C Hitler Trabluııta tard d"Jd" de ıst 8 1941 malı yılı cektır. orm . l temmuzda da Amerika donanma. ğj ~ varidat fazlası eld_e e ı ı· lehine olmuştur._ bütçede milli tine kadıu: bin;. ihtiyacı: ima a· sına iltıhak cim~ ıbulunacağını Londra, 27 (A.A.) - Müs· fwısollnly yardım tmlye çnlrştığı kaJ8<irl;nzrıek.tcdir. Malıye Vve· için hazırlan~eak arımıza mtiıhim mak ııuretile giderilecektır. . bildiren Bahriye müııtcprı demi • taltil Fransız ajan ı bildiriyor: bir eırnda B. Eden fle Gcnerııl Dlll 1 
t ~ının bu sene almı§ oldugu müçlafaa ihtıyaç.ak diğer Vekiı· Maliye Vekilimiz martın bır•n· tir ki: Daily Herald g zctesinin !tal- Türk de\1 t adıımlan fle yaptığı g edhırler sayesinde vergiler da~a bir para ayrkılac •mübrem ihti- . " .. bütçe vaziyetimizi efk"rı İn sı bitmek üzere ol n \Va· yan hududundaki muhabirine gb. rl19m ı r gazeteler tarafından bllytı ınuntaza b" k"ld l p'anabil· l tlerin anca. en 1 cak cı gunu b b _L• rhl d 15 re, Roma f istleri, Almanl rın Bıitanya Uo mUtteflklerlnln dilşma· 
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Maltaya BJyük 8 r 
Ha va Taarruzu 

fngi izler de 
Kolonyada 150 

Yangın çıkardılaı 
Londrıı, 27 (A.A.) - Bu g 

ce in ılız hava uı; etlerı Alman 
yadakı Kolony ya S 6 ıncı ın 
rını yapmıılardır. Hu ı arruz te\i 

de iddcılı olmuf, 1 ~O de 

. nı ır §C ı e o ~ 1 e dikkatte tutu a • , iyeye bildirecek ir ey • ımıngton zı ısı a mayısta nın lacnğı kararlar n llceslnde fe-n,~ •e hazineye bu yüzden e~· yaçlV k~j':'i,üıçel«fodeki kn'.J" umumbulunncakh" hizmete gi•ecektı.. Bu '"hl'I'" yaln<Z T<ablu•a çokmak için de· na hl' '""'""' kn...,.ı.,mak lotom<· 
•o!k; •cnelc•den dohn fazla b" '~'· f °,j l.nna hiç bk voçh• c nalla 1942 de Jnınah bitecek olan di· Sil fak l Biwte limanm• i • 1 diki •ini •• t<'ttn çok milhlm hl• 
Para girmiştir. Bilhııssa hükumc· sıye a a L ı· B YA'DA ğer Maa ucıhuaet, lndiana ve A· için de tahşidııt yaptıklarmı aöy- t~ bbUs ol rak te!O.kkl edilmekte· MALTA'YA HAVA AKI •• y • la.bama zırhlılan serisindendir ve lemektedirler. dl 1. M .. t rı Bugun en1 35.ooo tonjjfıtoluktur. ltalyadnn gelen bir yolcu, ek- r. • 

}'angın kaydedı mı lır. K 
ıonya demıryo 1 rı, I hr,t; ıan " 
petrol tııshyehıınclerılc ço 
yuk bir mcckczdır. 

eşa rhı k 1 1 k .. Roma ve &ılln tarnfındnn ne"re-aşe Us C zetelerin '-'a a göre hu serisi zı ı uvvet er oma uze· dl Y 

k 1 • • "" " 00 1 k N len r ıımı tebliğlerde pek büyUtU-. B 'ıyor Alman As er arı mı .r zırfılıların 16 pusıu-. ') tonu, çok re. 200,0 Aman as erinin n- 1 Al f aş r d l ld v n mnn kılalannın Tnıblusta &ö-v 1• esıne • kuvvetli hava dufi b taryaları, poli civarın a top anmJ§ o ugu- rU az ı nmesl hAdls 1 bir vakıa olarak ahSill görmüş gençler veya nşe yanlarında da kuleler içinde top• nu söylemiştir. kabul edilmekte fakat bu htısllsla 
Ankara 27 (Telefonla) - laşeı sat t u ka\'rıyabllccek idare adam Soınalide de 1talyaıı- lan ve üç tane de tayry.nreleri vnr- sıtrlh bir mııtCımnt 'erllm m•kt dır. 

• eri me\'ZUUn d s·· ı . 27 ld" B Ed , " 
lllU t"arlığma tayin edilen ]{ayıl tarı geurnmlştlr. MOBiL laı·ın 'l .1anevivatı ırc. uratlerı1 dmı bı~. '"dd • en in E &Ben Roma \e Berlln tebliğlerinde kıta t tcccmmulcn ~alısı Şc n (bugün} öMORLE OTO n J nete er, uun an ır mu et t fcmıata alt noktalard bir mü· Ytnı fık Soyer yarı Uz re şeh· Ktc:LETMEK TEKLİFi Bozuldu evvel cNcw-Yersey> tezgfihla· bay('net d ı;örUlmekt d r. 

VllZlfcslne başlamak e m L:1 "7 (Telefonla} - Br İs· rındıı kırk be er ~in tonilatoluk Ankara Ziyareti Tim f:'hl'teslnın diplomatik mu-
""'"· &cl<ecl<U•· laıo '~"1 

umu Anka<a. • !Ak d.r makaml•n· Kahi.c, 27 (A.A.) - Orta iki zuhhmn da int"''"· b ol•n· h .. ı.ı lhll "n Gonmı \\'•• 
1 

lnn· "'""' , e>v nn >hUdn,ınğllndon b•tk• yeni '"kit .. .-tç<oll """:.~ •••""' buı:<ln kulla- Şn•k JngUiz umumi ka'81"gl\homn m•ı olduğunu bildinni lc.d;,, '""'' ı lncld ) ** ••Uortnı T bluota kalm•yn mectn" nwmmmot depo " , , a ı,. htııu, oubclorino ıayl•I" yap<I· m.za "'""'~ıan otomoblll.,. bu•"'1 tcbliğh Hugeuen bu •kt m bUyük elO'hk •dmk d ud " doğ<uyn Yuoom • kcn hedefle• bomba d•m•n ed 
""'"'· Umum mQdlh"lllt• g<tlril"'k ~;!"';,:: ,.ıutd•lı> tak"'':' ~Y:: T•nblu•tu Motödü kuvveti.,;. A N K A R A bin omda lnı:iliz Huie>yc Nazm 1 ota Tl!<!<l)cyl t hdlt otmek tam. m• tu. Aa~ b•b >•kmmaa•• 
2at da mUsteşann ,eıırımlzc gelme· mobillerin odun kömUrilc e lşktardıı mizin ileri unııurle.rı Ageila'nın B. Eden ve imparatorluk Genel- \'tırund bulund ığunu ynzmnl:tadır. Av ıı d bır dcmıryoıu kop. u ı.ı 
sı ur ı bu suretle mühim m garbında Alman olduğu zannedi. kurmay Başk nı Sir John Dili oe· Bulgari lnnın 1 tıı 1 için her şeyi~ bombardıman edilim~, tam bıı 
"'en oon,.ya bl<aktl""' · ve-

1

"",!': ;...,,.., cldc cdl!•ootl•I bll· len wbh savaı arnbalanndan Müzakerabnın ,.fino hı. ziyafet vem.; ti" •••"1••m•• olduğu anıoııı.y., Ti!,. "abetlc kop•Ude ve d"""'olun· laşc tcfklllttr Mılll Müdafaa ben tir mürekkep bir keşif cüzü tamına l d b t kiye ile Yunıınlstanıı tl'\clh edilen d ha rl r 'uku gctmımı.,tır. l<Aıou yaldnlndokl Tıc ... ot VokAldl •ı;;:, •. bu clhozlum otomobl:":'. ıeoadüf ctmJ, ve ta•dcylcmiıti.. Manzarası o.ı ra ;.t ua ının bu t hdlt, Atman pllnlonm• ka•tı Dun bu, uk b .. duoınan fdo u tıtırinde bulunan bir binada faaııye· takı;masında bir mahzur A~~u:a:a~ar Eritredc: Kuvvetlerimiz Keren 'Wf ... f Aa·.arı koy cnk tedbirleri tetkik için An· Malta adusına buyiik mıkyust 
t cunıartesi sormaktadır. ) il U 4 kar d toplanan İngiliz • TUrk kon-
e G"eçecektir. Şefik Soyer dığmı k bu kabil otomo- civarında dÜfmanın kuvayı ku • (n şı 1 incide) f ransının nıhunu t •kil etmektedir. bir taarruz te~eb:bu.iındc bulun 

c.n_ l ''Umtaz Ökmen kömürle 1şııycce ,. srhhJ d l k t d h l bö" l Londra, 27 (A.A.) - Times " K k k d L <>\lllU Ticaret Vekil "' ürnUerlnin ne olacabı, )zyeııini durdunnağa devam c er· mem e ·e arasın n, c e ~ e Dl r tar rtan H Uer yeni askeri muıtur. ır .ı r vcının nı· tarafından kabul cdflecektlr. Yeni butcrin 
8 

bir mahZuru olup olmadığı ken Cubcı.tb"un cenubuna doğ!:_u nazik ve buhranlı dakiknlnrda, gnıetesının dıplomntik muharriri bir taıırnı 
11 

ı;mcdcn eV\ el diplo- m ye ınde 40 bomb rdım n tay. leşkııa.trn bUtlln şube mUdUrlilklerl herhak ndgin tetkiklere btLl}lamrşlardır. kkü mesafe ve vnsrtn hazfedilerck y zıyor: m 
81 

ntrlkal 
1 11 

Balkan memle- yare i Luc t yyıırc meydanına lktı hak ın • ilerleyen kolumuz yeni icra · er dogru· dan dol'r..uva bir t"mas B. ~den'le General Sir John hilcun1 etn1••tır. Hava kuvı;et crı. Ve Şefliklerine yUkBek ticaret ve • e;• "' " k tll'rlııl k nmıv ç:ılıfmaktadır. ..... 
_ J.:aydelmi~ir. ynpılmnsı, cidden fnvdalı ve Dili Turk hukümet ve Genelkur- Fakat 1nC'lll !er, lngllterc:ıln dava- ne aıt bır 'bın da bazı hasarlar 

1 k 1 n g İ ite ren İn Somailde: Garbi Afrika kuv· kıymetli bir fırsattır. mayı ıle birlıkıe bu mınta ·aya nıt mna knl"iJ b 
1 
dlkterı ıumadı kny- vuku buLn u~ d hlç bir memur Denizci i vetlerinin Cuba nehri hatıındaıı Jngıliz misafirlenmiz unu butün 8 vkulccyıı mcsclelerinı b tm mlş olan Tllıkl Tl'l dDrUsUU- yııralanmı veya ölmcmlljtır. Du!! S f • itıbnren Mogadiscio"nun ~alıne kendi gozlerile göreceklerdir ki, tetkık edeccklcrdlr. Almanları ğünc t'mlndlrler. man kuvvetinın det ıtibanle çol 

Ba h 1• s 1 e rı" M osk ova e 1 rı kada, ıiddetli ve mi h .ckcti pek mühim hiidıselerin arif esın- ~ •• •I m k <çin TU.klcdn Bulga- 1"plomntık muh ""· !"" politika· r ik ıol~~llnd rhğlmehn. avcı tay· 
düflnlan kuvvetlerinin mancviya· de Tilrkiyede en küçük bir te- rintan ıçinde askeri bir hareket ındnkl I< rnnlığın Türkllc ıç.n bnş- v _re erımı.z er n uc~ma .. cç· 

n 1 
:incide) X (Bası 1 incide) /* / tını tamamilc bozmu§tur. Bu mm· l~ \:C heyecan "Oktur Türk yapmaıarına ihtunal olmadığı hen bir endi c mevzuu teşkil et- ~ııı, 2 cJunker 87> dü urmu§ ve 

( ""' oahili· v•'dnkl loglllz bllytlk cıçı.ı takada, düm>an .,ke•l•d m<!"· bUny.,.J, Be. inci Kol mikropla· çokt nbcn belli olmu lu•. Tlı<k mokt d vam ettiğini do koydotmok· b" koç t•YY•••!• de muhtemel 
dan bfri olan ve Anadolu. ) ad• M~~•"°"' C<Ipps hu '"""h h•""" lcketon geçtiğimiz bütün yede!'"· rına karşı muafiyetini parlak onlu•unun bUyük b;, kıymeti vn•. t<dl• uı. l•,.tt•o So'Y'U"I" ha.be 1 olmk h ... ,. ug" tım lud'" H•· 
ne en yakuı bu.ı~."'.'" ~·~=o•U"- =~ t,yya" ll• loıantml• ha,.kot «· de t..Iim olm ktad'" Doh ı•m • bir surette iobat etmiştir. Vazi • d,,. F kat ocvkmeeyş ve teçh , .. t "'nnolN 

1 
lhtımalloln ,.,,, oımaa• va dfıfi baın..,.nl n 5 cJ u nk 

aını işgal cttıgını 1 og ) adası 1 tir Bllyilk elçilik kltlbi B. Rus- diden binlerce esir alınmıştır. Di· yete, sojfokkanlı, k tti bir nzim meseleleri b kamından şimal hu· dlğ r taraftan imalatı mUtc:nadtyc~ 87» du uııınu lerdır. Dıser bazı 
(Meyio vey~ K";'te :ı::: gfren :ı• 0,· Mookova'dakl lngtllz ha"" iie• hi• çok ..;, de gelmekte d.~· ve kararla, Türke yakısan sükü dudund bi• ilc•i Ô•mketine le· art n loglll• •ll•hlannm mUkmn· toyya•cle• ? .k da. ham _ug• · ltalyanların ışga~ı "d" Anadolu ataşesi B. Hulla,..-ell bUyUk clçlyc vam ediyor. Bund n ba ka mu· net vekarln hakim bulunuyoruz. sebbü edılmektense ıhudiselcri melliği Türkl rl hn)•atıarına kruıte- mıılardır kı uslc::rıne dönmu, ol· 
Onikôadad•n ~"' "içinde bu· "'""' olm•kloll<. Si< Stat<onl him milct.,dn he• neviden h •P Yarın bir tecavüze uğrarsak beklemek '"'ehle mUıtefikle<in don lehdlllm mukavemet husu'"n· mnl n ihtimal daholmde dc"ıld'" 
•nhilinin kod" "'Anadolu ta<a· C•lpps"ln lstanbulda lngillz hariciye malzemest de kualamnızın eline karşımızda teçhizatı bol, tc ki· d -.sına d•h• ;,., hhmet ed•lccc. dakl nlycU rını nzlmkl• hl< .,,,.,,. Alman znyioh o de.ecede '.d' h 
lunan bu .a. ~nın adcdilen ol· nazırı B. Edcn'lc genelkurmay baş· icçmiştir. f e~kalade muve.Ha~ lfltı ve sevk ve idaresi yetinde ğ1 anlnııılmaktadır. Türklenn em· t l<r r ctmiyc se\'k dccekt r. kından iıç aa t sonr buyuk hır fında aynı ısımle Y ahf b" )ı. '1ı Gctı ı s John Dlll'c mtllAkl olan bu ileri harckeun memnun•· bir dü mnn bulncağımızı blllyo- nı) etlcrını kotum k ve muttc::fik- vcı filosu r-ef J.: undc bulunan 
dukça büyük '~ m n \lzva:~yeti :t c:ğr tahmin cdllmektcd r. yet verici dığer bir h~dıscsı ve 1- ruz. H:arşımızdaki tehlikeyı ve lerıne kar ı taahhütlerını ıfa el· bır Kızılhaç deniz ta)ynraı kay· 
manı ı.ardır. Lım1U1ı k kn· dr 27 (A.A.) _ tngllter nin talyanlann bır kaç aydanheri kuvv ti kilc;Uk görmek ve go • mek jçin baka ı.ıısıtaları da var- Başvekı•J ço··rçı•J bolan du,gınan murettcibatını ar<ı.· 
d . in her fırtınasına ar~ LOn a, Si Stra!f'ord Merca'da harp esiri olarak tuttuk· termek aklımızdan geçmıyor. dır. m k içın adımın timnlındc bır U· cndız k"" ""k bir filonun arın· ı Mosko\·a bUyUk elçisi r ı ları 200 müttefik bnhriyelisinin Fakat ayni zamanda Alm n * at kadar denız uzerınde dol palı ır, uçu . O • ltı gemi·~ C 1 ps'in yarın S3bah Ankarayıı se. .k l 1 k 1 ((il ı 1 lı1 ) § 

·· aittır. enıza . . r P kurtarılmasıdır. • um acısına arşı ·r gın ı duy- Londrıı, 2 7 (A.A.) - Daı Y şı ııc e = = m~tır. Dimnun "cı ı yyareleı ı rne.sına mus · yatak vazifC5Ul
1 

mesl muhtemeldır. MISIRDA NiKBiNLiK muş olmaktan çok uzağız. Bır Tclegraph sazeteaınin dıplonıa· eındaki sand !yal mıı muhafaza n.vcı) rımıza hucum etm~ ve vu 
lerine en em~n kikle tabiatin B Crlpps İngiltere hıırlclyc nazın Alman salgını ihtimali, kendine tık muhabıri yazıyor: etmektedırler. ku bulan muharebede bir Meııaer-.. b"lecek bır fe lm . ARTIYOR f k 
~:~~nı lütuflanna mazhar 

0 uş· B. Eden"le g!SıUşccektır. giivenmiyen. zayı • çocu ruhlu Haricı re N zırı B. Eden ile Sir Jngilrz kanunuesasi tarıhinin chmilt C'hemmİycllı surette huso· 
Kahire, 27 (A.A.) Reuter: Ş ı·kı milletle~e bır umacı te iri yapa- John Dili' in Ankarnyı ziyareti hıç köklerine kadar uzanan bu proje 

18 
uğratılmı tır. 

lur. . "t kısmı * Afrlkada ttalyanlam indirilen son bilir. Bizim gözUmUzdeki mıın- kımııeyi h yrcte du"'iınmyecckur. gazetelerde uzun uzadıya rnüna-
Anadolunun Akden~e aı hat LOndra, 27 (A.A ) - Reutcr ajan: dıırbelcr Kahlredeki umumi nikbin· znrası sadece şudur: Emniyet Bunun) beraber Y pılacak ko- it edılmio ve bazı mebu 1 r bil- 3 a~ımız: kayıptır. 

•• Adnlo<denizine ~asl ~~:ıı ,ı;. ""'" dlplomatlk muha"
1
'
1 yazıyor. !iti nrtlmn•fl"· Şimdi sorulan bat· ve istikliilimize gOt diken ve nu<m lann mohiycti haklnnda bi, h ananeye unıun olmodoğm, Diğ., hmkatt bUtün laY) 

üzerincl- sevkul~eyşı ma ~yacak tııglltcrcnln Moskova bUyUk elçi.si lrca sual İngiliz imparatorluğu kuv- mutlaka tepelenmesi lfızım gc- §ey aoylenemiyeccğı ve ı hmin ılcri ıürcrck projeye muhalefet relerimiz aal m('n dönmiııılerdır. 
bnrile mühtm hır r~. o~n olmak Crl ps"ln TUrklyeyc ııcyahall, 1n· vetıerlnin İtalyan Somnllsl ile Hnbe- len bir zorba kuvvet. .. Bu kuv- edılemiyececı de a ıkfırdır. Tuna. niyetinde olduklarını bildilm~ler- Londra, 27 (A.A.) - in ılız Vaziycttedır.Küç~~ "nıreha e:.ıniyetı 6

•1lz h~rici)e nazın B. Eden"ln ~m- fistanı tamamen temizlemeleri lçtn vetin unsurlarını mil bet suret- nın fllTl ı kıxısında Bulg r nazi dir. Hava Nez. retirun tehi ği: 
la beraber mevlciını d ima ka· gl • t1 r Birliğinden nlsbeten az ne kadar zamana ihtiyaç olduğun· te hesap ederiz, vaziyetin icnp. orduıu nehrı geçer ve Almanla· B. Churdull irad edilen bütün lngiliz bombardıman tan are 
.., A a.d 1 '-'a knrıı a dl So•'le e 1 1 dan ibarettir. lngillz filosu Akdenl· lan ne ise onu ya.panz. Eğer bir rın ilcrJcmesi bir i'8aldcn f rkau. nutukları dı'nleycmed;ö,· ı"çı"n ı'ıı·- lcri dün gece Cologne'daki nınai e n o u... ek vn"iyeti do· k bir verde bulunmasından i er raf r.. l 1 k d J il 1 . ... dd 1 f k ı k 

bi.lec .- za ,, zc hı\klm olduğu bir sırada Nil or- tn ın mıınen yı gm ı uyma- olursa Sofyadaki ng iz c çisı raz ettikten aonra ı"t"ımat m-ele- hedeflere karoı i et ı ve muva ~I çı 1 

yapa ı ıbu adanır u 1 n Crlpps'ln Moskova Fllh ki 1· ı· e bu rol Al 1 d k L d "
0 

f- L iL h 1 d ·ı f )yan ar 1 kted r . dusu vakit kııybetmcmlşUr. a • sı azım ge ırs man a- Bu rist nı terke ece , on ra. eı'nı" ı"le•ı" au' rmll•tu"r, UAİyeüi ·uir ucum y pmı r ır. ayısı e ta . erkmi ge rne . ç·· k"' b" 1 k • ...,, k dilerıne t Mn tayinlndenbcri me- ka Bln-'"'nln sukutundanberi ge- ra düşer. un U ır VU' I ve daki Bulgar elçisi de pas:ıportunu Hedefler uzerine büyuk ,.e.pt trıuünk surette en "ddetle ıs• bOyilk clçillb~·e eo-· "st"kl~l U d l sı" de T""rkU B 1 B. Cnurahill ŞÖ) le demi,..tir: ., 
lozan muahedesınde şr (f.nd"fl"ı) LOndral& geimeslnp imkAn çcn Uç hatta zarfında bu ordunun J ı n m en e e n u n nlııcaktır. Bu t kdırdc u garis- " bir çok infılak ve yangın bomb 

· Ada 
1 

zıınen tankları g!Szdcn geçirilerek tamir ne gibi havsalaya ve hesaba sığ- tan düpn n i§sııli altına girmio t- itim t mesdcainj ileri aür- lan atılmı ıır. Rhin nehrinın ikJ 
'•• elmiol"~" ',abet e~ h ,.ı otamamışb<. cdUmlf, !Of< ve malum•, tumm!an maz harikal•r yaratabileceğine hl• top,.k oln,ak il"n edil<eek mek mcdbu7iyetmdcyirn, Zi,a bu anlıilindc bulun n hedefle.e i • 
::vkkt idi~ın tam(Aı:ı:~:'"~.' Finike) a cwolkl mlktarn çıkanlm'f ve """ binlerce senelik Türk tarihi baş ve dcrlı•I bazo diplomatik •c ••· mcselo ha<p 6•Y'etlenmize • dh betle• vuku bulmuı v• mütcadd.ı 
h e ır. k .. 1 bir liman . k"" dola) ı ile bu danın ıar istirahat etmiştir. tanbaşn canlı bir delildir. keri tedbirler lınacaktır. Bulgn· suretle tcmn et.mcktedir. Zira hu büyük y ngınl r çıktığ:ı görül· 
avaJisini ve ço guze . a kon· likelı mev ıı f d i gnlini mü· İtalyan hrıva kuvvetlerini Btıf ha.- Ayni zamanda İngilie 'ınisa- r~tıın ve Romanyad da gittikçe meaelc doğrudan doğruya lı rp· mü tür. 

o an Feuhiye .ımanını dalmk bir lngiiiz~erh!';ı':.':ı:;.k talükki et· riel cdon logıtı. hnva kuvveUorl firlerimiz şunu da göreceklerdir "'" lıi, mc.akl hu ıedbi.lcnn ten. ".'cOuldu, ve Y lmz ha<p dev- Dün coce oah•I muh f.,n tcı tro)\ı altındn bulundurııcal ·ıe hirn bır 8 ı "imdi tam formdadırlar. Blngn.ıl'nln ki Til ki d İngı'lı"z f . mnhiyetinin ne olabileceği sorul· resını nlük d r eylemektedir. 
do ayısı k 1·cap eder. " • r ye e za erme ı::-::. h'"k.r. · t ı_ kil.tına mensup tayyareler v tı.evr.ie sahip o:.ıne.sı H ptc me 1 lşgallndenberi lngtllz tayyareleri bil· ija+ k h k . et ktadır '-Her u "'metın sa iı.ntyctini fena (

11.. U i ar 1 . bu adayı denlza tı U l 1 ı ve m ~~ere a ve emnıy m • N B_11 kullanarıık "di m n--alarla zım· bo-Lardırn n tavvarelcri du· •vıeyıs) ndnsı mum . de lngilız crın r hasım Sicilya ile Rodos hava ser n davnmızm neticede zoııbalığı Bulgar Ziront nzırı. gıg r ~·· mu "" 
/..\ tnon denız:altı gemıl_erıne ör· . t nare üsleri ~ek ın- bombardıman etml9lerdlr. Buraları her vakit için mutlaka tepcleye- hükCirnetin"n gnyesinin Bulgaris- ni veya anrih olrıra iktidar rnev· man işg li rıltınd bulunan 
b.r dcnız yuvneı vazıfesını g gemılerı ve : ita yanların Oniki· orta Şarkta yapılacak hava taarruz- ccg·ine tam bir iman varclır. tanı harp harİ<:i bulundurmak ol· idin~ muebbeden kalmağu ça· hiUerde Lim nlara hucum etmi 
""1: · d kullanara ki k Uhlm Alman \"e ltal· d v b t · 1• Abn · lı cagı fıkrı varan, 

1
·1:- t me•·le • .• ,,. tür. e daha z"'ade ya aımıa ları için ço m Ankara mUlakatı, blitün dün. ugunu eyan c mı ır. an ,,. ..... .,... !erdir. 

D - .Jaki hat d ) na '" d rldlr 1 k b ) tı - t kd" de Bul ııini ilrıi sümıck ;,.in bu da bı"r •c-"'odoa ile Meyis arasınc;ı a a arı d"" ""nmek icap e er. yan üsle · yuva şunu hatırlatacaktır kJ, ga ını a u e ıgı a ır • heptir.:. •y " Boulogne'da ve Fleasınguc'd 
1'ürkiyenin cenup eahillerile gar~ oldı.t!tlarını uJ~ı:lyanların Rodoı- lngfliZ tayyareleri sair gllnU Trab- lngiiiz - TUrk ittifakı, kağıtlar garı tanın harp harici kalınası çok doklar mınıakaıınd > ııgınl 
a,.L •11 ak" d · ne.klı· d onra .. ıusu şiddetle bombalam~lardrr. 1 U bl uç o acak ve Buıgar hükumeti ve B. Churchill'in müdahalesin- B h ka . t k d -...ıı eri arasınd ı enız B~ hana üsleri daha çok yakın· Kara, deniz ve ha\"& ordulıınnıı içine gömü m ı;, r kuru nU- milleti geçen Umumi Harple Al- deıı sonra kanun lfıyüınsı kabul çıkını ur. u nre ta ı ıra e eı >'<ltını keııe.bilccek müeasir bir ab. takı ava kalacaktır. mensup bUtUn bu lngillz kuvveUc- mayi§ limili dct!.ildir. Dünyn yU- mnnye.ya ihilink ederek uğradık· edılmi§tir. tnyy rclerimi7.den dördü ve dün 
lıltaya çok müsaittir. dan taarruza mah~ruı· zdcn uzaklığı rinln orta Şarkta toplanmıuıı Al· zUnden zorbaJıgın kalkması ve )arı akıbet g bı bir akıbete bu ec· kü k~if harekatına iııtirak eden 

Mevi- adası Fethiyeden aonr A .. adolu s ı 1 n ..., etı'rılmi"' kU\'V'etlı" ve t"sirlı' bir ferki re et erının ne ıccaı o ar . b' 1 a~ı tnyyarclcrimu.cıen i ısi üs rı a ın mantara bn•1Qk bir end1'e vermekte- emnlvct lrurulmnsı için vUcudc h k 1 · • t" · ı k , _ _ı k' 
1 ı ,,..,. cu• ·ı kadar o a Fll"~'·lka Almanlar iki ecphcd "' ~ k lacaklardır ycnı ır ana ma 11kdi midir) 

''1erainc kadar uzanan Anadolu ancak bir ibu?u~;ı devlet eline ~!;;be •;;cbur edilcceklerlnd n ,.e settir. Yalnız bu seddl kullanır- t maruz a • Maks t, B !kanlara karşı Alman rine dönmemi~lcrdır. 
~Uinde gemilerin barınması~~ bu adanın hır . . . bu kısmın- tn,.ııız imparatorluğunun clhanşU· ken, bir sı~ne mahsus gösteriş- * tehdidinin ic p ettirdiği askeri E ) 
tıı. trıiiaait bir liman olduğu gıbı .. rmesi sahillenmızın ak iti- C> bl vUs'ate malik kıskaçı arası- ler1c ve hcsapbrla kU\'Vet ve Londre., 27 (A.A.) - B. tedbirler rnı almo.k.tır) Bütün bu ngere ( 
l\ıı g--r·· . iınizi arttırın • mut r klarmdan korkmaktadır· fırsat israf edilmesini kimse ha- Eden'ın evvelki giine kadar giılı ıhtırnallcr, m\unkundür. f"aknt 

adolu üzerine baskınlar yapa· daki emnıY~. . . ehemmiyetı na aırno.ca tıra gctiı mez. Seddin, icaplara tutolmut olan Ankara seye.hatı, Londra me.hhtıerının ketumiyeti 

''ile kuoıık cok•ya çctele•foin ~· hadle de b"un ";;. hid~.,ı;,. ı"',;....ki9cd"" bur.,.. bugOn gckn en uygun surette, müşterek gu .... mı lnsd"' mohfill«imn ... mı 8. Edcn'm aeyahatuu öyle b., ... Saatle 992 Kilometre lllırhafazasına yarar vaıiyettedır: bir kat daha artar 
1~ OLSEL ı---"bell bir mllphit tunları söyle- yeler bakımından en fiÜrekli ihtiy ıUrlığının hıç bir ağam rar perde~ıı ile ortmc.ktedır Jı:ı bu 

1' "">-Yare ve denizaltı üslen H"'samettin e<a.. faydalar temin edecek bir tarz. temele iatınat cttırmeic mü adc caran ancak hadıacıer kaldırabı-
'•..ı., D • 'lik bakom•ndan A· ~-•~ Bah•iyc Mil•te•Ol'.'. mi':,., hakikaten mott.clklutn da kullanılması nek tabUdir. venncd<ği hi• çok :;t"•nle.c lccckt.,, Amerikalıların y 

1 ııll<iol~ "'ahe~ızı· cı yakın ı.•e teh· ı;.p. = R ' ektedir HIUerln tehdit· Ahmet Emin y ALMAN mevzu tetkil eyleme ı ır. Sal • B zı mu ahitlere gör~ Anket· 
~ ı ıne en ı~ın::rs:S~ sUkQ~eUo karplanmlf- hi,yettar .Ozciıler, müzakerelerın raya kadar gıtmek mycli. daha 

- ıe M18ll'da siyasi allka. ,ımdl B. mu terek menfa tleri alfi~ad r Londrndan h reket ederken B. 

)in Roma. Blikrt'lft .. ,....,·ırdlnt: Ber • • düğme)• ,,.. . 
ltadyoııun haşmdayırn, 

:Peşte, Parls, Londra... wacşte cılk, Peştede Jmuk, Parbte 
llerllndc kalın Bomada içli, B olan odanın lçlndeynıl~lcr 

' akat kono,a , 
botuıc bir ııeıı kon~yor. F 

de hı· ~bl 1 ttl)orum. Ne cıı.ırtı geliyor, ne 
~e kanştıran var, ne hırh)"Bıı. .. 

t}lrtı... ltı, hışırtı, cızırtı, gUrOJtO ... 
' ~ ,•orlar: Hırı 
o..ondrayı l8e durmadan bOZU., uğra ı) orııır. 
l> da ki boğPll)°S. 

entek chaldkab ı.ondra ' dlnll"Orunl· 
i• ı.ondrayı " vtekııer değmez, dl;)orunı 'e 

Edtır.en'fn TUrJdyeye yaptığı ziyaret Bı"rl<aÇ Satırla eden meseleleri uıer.ilinde ~ acak•ı Eden'in z.ihnındc mevcuttu. Oı.ğer Buffnlo - Nevyork, 27 ştı tnı;lllz har!· müphem formü ünü · eri ııurme • 
"etrafında topla:~ z~;'al"cllnl Trab- M h • H b ]e ık.trf a etmekte, bu ise lngılıı bazı muı hıtlere göre, bu husus- A.) - Have. En eregi imli \ e 

ir Avcı Tayyar 

Cly
e nazırının A u·· 1 m a er er H . . N zırının bu ziyarctınm trıki karnr, ancak General w vclI len yenı' avcı tayyaresı. Lur muzafferiyetinin fcrdamnua yap- ncıye 

ıus t barllz etUrilmcktcdlr. uyandırdığı umumi alakayı tat ile yapılan göruşmelerden sonra son gunlerde yapılan bir tccr 
tığı e N fka * Londra, 27 (A.A.) _ Avam min edecek mahiyette dcğıldir. lınmı tır. Oığer bazılıırın göre uçu§undn, s81\ttc 620 mıl c9 

Eritrede Kelemit ve a kamarw, harp hıuıarlanna karşı al· Nnaıl son gÜnlerdc B. Eden'in ise, bu :r.iyarct UmUJ1tf Balkan va- kilometre> süratle eyretımı tı 
İtıal Edildi E ltrd'dekl gorta kanununu OçUncU kıraatınd Ankar ya gitmek niyetinde bu- ziyctinden gayri mucip hiç bir se. Bu tayyare 7000 metreden p k,. 

Hartum, 27 (A.A.l - r kabul etm'•tlr. lunup bulunm dığını öğrenmek hep olmak ız.ın, aon d ki.kad dü. k 
'in elll kilo- "Y ı'nm••tir. Eaki pıke tnış re ·oru, tnglılz kuweUerl, Keren • * nomıı. 27 (A.A.) - o. N. n kabil olm mış ise, bugün de B. ünülmüvtür. "" 11 d ..... •unnn Kc· "d halen modası cr""i" tel.kkı c J kadar ştrna n e u... ..... Bir )(aç hat'tadanberl devam etmek- Eden'in bi ·h re Atınaya gı ece. Her ne olura olsun, maluma- ,... .. ..,.. rnc~~i dDtman mukavemeUne mıı· te olnn İtalyan • Alman ekonomik ": hakkındaki ıayialnr üzerinde tın goyrisarih bulunma ına rağ· len CurtiM - Ha.\ı,;k • 75 tayyar ıernl kalmadan ışı;al ctm!şltrdlr. ' m"•akerclcrl, dUn nlhay tlenmış \"c bll' teyit elde etmek mümkün ol- men, ôyfe sanılıyor k( B. Eden'in tarafından bundan ikı aen c~ 

ruz a bir tngillz kolu da Kelemlt ın ~ ı il d ld cd ılmittı ve ttc 5 7 5 
KCZ tr kad"'r o:fmallnde k ın nnlafmalıır, B. Olannln c Dr. Clo· mamı§tır. aeynhntinin hfı. iselerın seyri üz:c- e e m 

so kUome e "' 
7 

dius arasınd:ı ımzal nmıştır. B. Eden'in ziyaretinin hedefi, rindr büyı.ik bir te iri olacaktır. di. Nafluı'yr 1\lgnl etmiştir. 



Adliyede: 

Aşktan Gözleri Dönen Genç 
Adliye Koridor-larmda Sevdi9i Kızrn 

Üzerine Atılarak Yumrulda:maya Başladı 
• 
• 
f 

•VLM&CA 

Aziz isminde 23 yaşında bir 1 dun. Hakikaten DCZilı ve güz.el ' 
genç Mekk ism.inde ıgüzcl bu bir lı:.w:U. Bundan soDJ'a hir kaç ' ..... .._.._ 
kızl~ sevİ,.'\IDİş v-c sonra da. iğ:fal 1 defa bana gd.ı;li ve son gelişinde 1 1 
ctmı.ı;tır. 1 eve geç kaldığını aöyJiyere.k be- 1 

Asliye sddzinoi ceza mahkc- 1 rum misafirim olduğunu aöyleı:li. 
mcsi dün duru~ıısıru yapıyordu. 1 Beraber evime gitti:k, dört bC§ 
Azız kendi.sinı müdafaa ode:rkcıı: gün beraber kalxiık. diyordu. 

- Ben bu kızla evlenecek- Sultanahmet sulh birinci ceza 

VATAN 

( lstanltl Komutanlığı Saıınalma Komisyonundan 1 

Beber IC'llcıııAma T klll"Uf 75 -.cila flylıt lılılımin edikn e8'IOO kilo 
lAlrtı ot 3/3/9'1 gQaO ·Mat 14 de I ı •• te. ..tm •1mecoıalrtJT. llubam
mea bedeli 5308 ım. lö ~ e-• .,,..., "hır g8rı ....mıı)<Wııda '6-
ıe tWI: İ=tttlOııria be1K &'811 ,.. ._... -...ı.1a ,,,.,......,,. ...tat-• 

a.ıma 1'ıımieyw f.'!lllmrlarl ~ 

* Bebıl!riDe wwtneo G 1lıM tqat. m 2 lOO Mit 1aımple Mb1t 
llemeri 1/S,'&fl pö nat 1~30 da pazarlıkl& •tm almaca.ktır. Muham· 
men bedeli 5000 lira oıq :ırau teminatı 750 liradır. Şartııamem her gün 
komieytıada göniWıWr. ~ belli g11n Ye ....u.e Fmdtklıd& satm-
alma ~ plmekıri. Çl496') 

* Aşafıda clM ~ mfkdarl&ı'ı yuıır Qç kalem ma1weme 1/3/9"1 gQnQ 
saat 11 de pazarlıkla sa.tuı alınacaktır. Şartnamesi ber .gün komllıyonda 
görfllebilir. Bunlann her biri ayn ayn taliplere de 1hale edllebillr. lstdt
Wertn belli gilıı ve saatte Fındıklıda sabnaJma komisy&ıuna gelmeleri. 

(1498) 

28 - 2 - 941 

BURSADOKUMACILIK ve TRiK011J 
Türk Anonim Şirketi 

"iPEKiŞ,, 
MICLISI IDABlllliDllh 

tim. O da beni çı1dırtrCasına sevi- hakimi sorıga.sunu yaıph ve müda. 
yordu . .Şimdı neden soğumuş, ne. farusını varıl gÖrmcdiği için tcv
dcn sevmiyormuş anlayamadun. kif etti. 

Soldan aap: 1 - Cenup rllzgt.rı -

Dcnfz kenıırmda ev 2 - Kira - ~ 
vamlı müft.eri 3 - Bir meyva 4 -
Eski bfr sD&h -:. BıkJwWk - Sonuna 

CR> rdtrse ~ 5 - Doldurmak -
Nefer 6 - :Name - Ayıµ harfin iki 

defa tekrartan~ 'l - Bir~ - Taf
silt\ llı 8 - &ı1andırı1mış yofurl -
Blr edat t - &y - lAbm - Dahi 
10 - Bir nevi IJekerleme 11 - İs· 
kambtl beyt - M~ur bir tırtuıa. 

Cimi MoJaemıııea B. Katt Te. 

~ Ankara Mensucat Jl'abrikuı TUrk A.non!Jıl ~ 
cY-unlp heyeti umumiyMlnin 28 Şubat 19U tarihinde y$1'9"'~ 
fevlralAde içtimaı ile ayni Şirket heyetl umumiyeslnin 1~ 
lJHl tarihinde yapacağı alelAde heyeti wnumlyelerinin bu ~ 
g1lııleri iptal edilmlş ve Bursa Dokumııcılık ve TrfkoUJ JıJlf' 
.Anonim ŞirkeU İpekiş'e Ankara Mensucat FabrlkaSı TilJ'IC it'" 
nfm Şirketi Yllnl.ş'ln iltihakı dolayısllc Şirketimiz bisSedarl-1' tlf 
kalAde heyeti umumlyeslnln 28 Mart 1941 tarihine tesaı'U! ~ 
cımıa gUnU saat 16,30 da, alelAde heyeti umumiyeslnin def-' 
g1ln saat 16,45 de İstanbulda Şirket :Merkezinin bulundulU ııa*' 
postane caddesinde 4. 7 numaralı binada toplanacağından urJ". 
rem orta.klarımızm mezkQr gün ve s:ıatte içtimada ha.Dl"~ 
lan ric& olunur. Bu davetimizin eski Ankara Mensucat dJ 
TUrk Anonlm Şirketi Yllnl.7 hissedarlarına da şa.mıı bulund 

diyordu. İiı:inci tecavüz hldiscsinin suç-
Reıs kıza sordu : !usu 2 7 yıtŞtnıi Gülıpaşa isminde 
- Niçin cvlemniyomınuz) bir gençti. 14 ya~nda 'bir kızı 
Melek cevap verdi: Ankaral::a ka'Çmn.!§ ve tam bir 

ay orada saklamış ve beraber ya. 
- KomŞ\ila:rdan öğrendim. 

1
. · h l d • ·1:m· O . . ııamı§'tır. Kızın babası bir .çok a-
yı uy u ~gı ıış. nun ıçın ev• .. ~........ 1 - k · · • 

1 
. • . r.....,.~ ... a ara r.agınen ızınm wnt 

enmıyeccgllll. k b . '- lm • . . . _ . j anca ır ay sonra ua uş ve .ya· 
Hak.im suçu ~tt goTC!lu. Azi- , kalatmıştu-. 

ze altı ay ha.pis cezası verdi. Fa- G ··J.pa d · rd k ·. 

l.'almmlaa •ıııafrYa: l - Llnıon 
~rbcti " ;r.."ota 2 ·- A ~ ya.nan yer • 
-Endruu 3 - Edat - Gezinti 4' - AB· 
lrerl ku'Vftt .. Bir epera 5 - byan 

KD o L. Kr. L. Kr. 
Benzin 21000 8022 00 1203 8-0 
Naftalin 2500 1820 00 213 76 
Kınnap 40000 metre 578 so 88 12 

* Beherlne tahmtnen elli Ura ftyat konulan 100 adet komple tevhit 
semeri 4/ S/ 941 günU saat 11,30 da pazarhk1a 8&tın alınacaktır. Muham· 
men bedeli :5000 lira olup kati teminatı 750 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görfllebtur. İsteklilerin belli gün ve ısaatt6 Fındıklıda satın-
alma komlsyonw1a g-elmeleıi. (H97) 

kat evlenme;>~ kabul ettiği ıçm u ~ ~ u 
1

• 
bu cezay1 4 aya inclitdi. Daıracı - Sc~ Beraber kaçtık, 

eden - ~k'" Nida 1 - tı,ııret - ____________ _..... ________ ...... _.,. __ 

ile mevkuf suçlu salondan çıkı- Hakim GG.lpe~ da te\l'&if et· 
yO'l"lardı. Aziz bit!denhirc kızın ti. 
üstüne attkh, onun suratını yum· 
rul...famnya btı ladı. Adliyede ça
lışan polis Sadettinle iki jan<lar

Küçük Ç3kmecad ;ki 
lspirtovlKibrit Fabrikası ma kızı mütccav.iz elinden zor 

kurtardılar 'V'C sonra cürınü meş
hut m.ahkonmne ve!'diler. 

iki Kız Kaçırma 

Vak'ası 

Dö!'düncii rora mcmunuğu dün 
Adliye dairesinde §imdiye kaclar 
cnlSatinc ar. rasle.nan bir satıı 
yaptı. Küçükçckrncccdcki .iepirto 
ve kibrit hlıbrikuımn eski aahip· 
leri ~ağvedilen <Emvali Eyt.am> 

Müddeiumumilik dün iki kız Sandığından borç para almıı ve 
kaçırma ve namusa tecavüz da- veremediği için de sandık fabri
vasını tetkike Oaı;ladı. Birincisinin kaya el ~u~tur. (Emvali Ey
suçlusu Gal'attr.ıarayı karşısındaki tam) Sandığı sonra Milli Emlak 
Sev.iç birahanesinin aahibi ki.zrm• ve devlet har.incsine geçtiği için 
dı. İddiaya göre 16 ya~a çok fabrika dün aat~a çıkanlmııtır. 
güzd bir kı:?ı evinde alıkoymu Müzayede bir saat kadar sürdü. 
ve tecavüz. etm~ir. Suçlu kcnd\- ı Niilayct fabrika 68,01 O liraya 
sini mudafaa ederken : Şükrü isminde bir tüccarın üstün· 

- Ben bu kızı bir çayda tanı· 1 de kaldı. 

Zabıta Haberleri: 

Aşk Yüzünden Bir f ~acia 

Bir Genç, Kız Kardeşile Sevişen 

Adamı Ağır Surette Yaraladı 
Evvelki gece Küçükpazarda 

kanlı bir hadise olmuş, bir genç, 
kız kard~ilc sevi.'.:!en diğer bir 
genci bıçakla ağır ve tehlikeli su
rette yaralamıstır. 

rak hasara uğramış, ağır surette 
yaralanan ıoför Mustafa hastane
ye kaldırılarak tedavi altına alın
mıştır. 

Halkevleri 
Balosu 

Nefi edatı V - Blnlerle haJ'vanlara 
~irilen ~l bir ot - TaallQku 
olan 9 - Anne • Nida - Nota: 10 -
lle - Oç " Mayi halinde atc:ıııı 11 -
Karla örtlllU - Erkek. 

l>tl'NKU BULMACANIN RALLl 
Soldan ııafac 1 - Kalamata 2 -

Şubat • Ballm 3 - .A.rall& • Ar& 
4 - Hu • Alabanda 15 - ı, - Dev -
İn 8 - Batak • KK T - .ut • Ra.· 
zakı 8 - .Aç - Deırua 9 - A.stme -
Hata 10 - Dam • Vell 11 - An • 
Kenar· ut. 

Yakarnlaa ...,.,.,..: .ı - ~ka -
Ada 2 - K\U"Uf} - Suan 3 - Aba -
Biçim 4' - Labada 5 - At&let - De
ve 6 - .En 1 - Asak - K&T - La 
8 - Tarak - Zahir 9 - Alan - Kasa 
10 - Dikkat 11 - İmkA.n - AnL 

~ 
BUGONKO PROGRAM . 

8 Program 8.03 Ajans haberleri 
8.18 Hafif parçalar (Pi.) 8.•5 9 Ev 
kadını - Yemek llstesl 

12.30 Program 12.33 Karışık şar· 
kı ve türkWer 12.50 Ajans haberleri 
13.05 Karışık ~amm devamı 

13.20 H Muıftcıır parçalar (Pl.) 
18 Program 18.03 Radyo Sving ku· 

artesi 18.30 Meydan sazı ve faslı 

19.80 Ajans haberleri 19.45 Solo 
şarkılar 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
Temsil 21.30 l(on~a 2U5 Radyo 
salon orkestrası 22.30 Ajans haber· 
leri 22.45 Radyo salon orkestrasmm 
devamı 23 Dans mUzlğt (Pi.) 23.25 
23.30 Kapanış. 

Mesut Bir Evlenme 
Gazeteci arkada:,larmuzdan ve 

lktısadl YUrUytlş mecmua~ı sahip· 
!erinden Aslan Turan ile güzide genç 
kızlanmızdan Belkıs Vergin'in yarın 
düğünleri yapılacaktır. Bu kıymetli 
çiftin dUğünU a,erefine yarmkl cu· 
martesl akşamı saat 21 den sabaha 
kadar devam etmek üzere Tokatlı
yan salonlarında bir gece eğlencesi 
tertip edilmiştir. Arkadaşımıza saa
detler diler, her iki aileyi tebrik 
ederiz. 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarru1 Hesapları 

lkramige Planı 

• 

• 
ls.41 IKI"~lELERI 

1 adet 2000 Liralık= 20&9.- J · , 

3 > 1000 > = 30()0.- > 
2 > 750 > =1500.- > 

' > 500 > =2000.- > 
s > 200 > =2000.- , 

35 > 100 > = 3500.- > 
so > 50 > = 40C'l.- > 

soo > :o • = 6000.- .. 

Keşldeler : { Şuat, 2 M&ym, ı .\~ . 
toa, 3 .ılı.lncitCJrin tan:.: •• wcb ;, l· 

pıtır. 

Küçükipazarcla Hacıkadm ma· 
hallcsinde oturan Tahir oğlu Sa
dettin isminde bir .genç ayni evde 
oturan Şükrünün kızı Saimeye 
a~k olmuştur. Sadettin bir fırsa
tını bularak esasen kendisine kar
gı lakayt olmadığı her halinden 
anlaşılan Saimoye ilanı aşk etmiş
tir. Bundan sonra iki genç gizlice 
11evişmcğe ıha lamışlardır. İki 
gencin scvişmek:ri etrafa şayi ol
mu!I, duyımıyan yalnız ev halkı 
kalmıştır. Evvelki akşam mahal
le kahvesine uğrayan Saimenin 
kardeşi Anf Çetin arkadaşlann· 
dan biri tarafından kahvenin bir 
köşesine çağırılmış ve ortada do· 
}aşmakta olan dedikodudan ha· 
berdar edllmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi letan
bul te~ki.latı tarafından Halkev· 
leri menfaatine tertip edilen balo 
1 mart 1941 cumarıtesi günü ak· 
tamı saat ondan itibaren Taksim 
Belediye gazinosu salonlarında 
verilecektir. Menfaati Halkcvle
rinin tekemmülüne ve içtimai yar. 
dı.!11 işk:rine tahsis ec!ilmiş olan 
bu balo şehrimizin iktısadi ve 
mali muhitlerinde ve diğer zevat 
nezdinde alaka ve sempati ile 
kaTŞJlanmıştır. Balonun mükem· 
meliyetini temin etmek üzere teş· 
kil edilmiş olan muhtelif komite· 
ler çalı~alarını bitirmek üzere· 
dirler. 1 mart 1941 ak~mı Tak· 
sim Belediye gazinosunun tari· 
hinde en nezih, kibar ve müstes· 
na eğlence akşamlarından birini 
teŞcil edecektir. 

1 ıoaıA 
2'7 ŞUBAT lHl 

1 j_o_e_ni_z _L_ev_a_zı_m_S_a_ıı_na_ım_a_Ko_m_is_y_on_ı_lla_n_Jı_rı_, 
Bu haberi alınca beyninden 

vurulmuşa dönen Arif bir de:ı 
~ôi kahveden dışarı fırlamış ve 
evine doğru ko~mağa ba!!lamış· 
tır. Arifle Saadettin tam evin ö
nünde karşılaşmışlardır. Arif so· 
ğukkanlılığını muhafaza etmeğe 
çalışarak: cSadettin bir evde otu. 
ran bir kıza fena gözle bakmak
tan utanmıyor musun)> demiş· 
tir. 

Sadcıtin ise hiç telaıı eseri gös· 
termeden: cKardeşin beni sevi· 
yor, ben de onu seviyorum, bu· 
nun ayıbı neresinde?> cevabını 
vermiştir. 

Arif bunun üzerine bıçağını çe. 
ke.rek Sadettini göğsünden ve ka. 
ha etinden ağır ve tehlikeli suret
te yaralamıstır. 

Sadettin ümitsiz bir halde Cer 
rahpaşa hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınmış, Arif yaka· 
lanarak tahkikata başlanmıştır. 

Beyaz Zehir Kaçakçılan 
Yaka landılar 

Tophanede Berberler sokağın
da oturan eroin kaçakçısı Arap 
Nec.mi ile Cibalide oturan afyon 
içici ve kaçakçısı Mustafa yalC.a
lanarak Adliyeye verilmişlerdir. * Şi"lide Eşrcfefendi sokağın. 
da 103 numaralı evin tamiratın• 
da çalışan r.ımele Hüseynin başı
na bir kapı düşerek afur surette 
yaralanmıstır. * Şoför Mustafanın idaresin
deki kamyon dün akşam saat 21 
raddelerinde Sultanalhmetten Sir. 
keciye doğru inmekte iken ani o
larak önüne çıkan bir adama 
çarpmamak .için manevra yap
mak istemi tir. Bu sırada kam
yon bir elektrik direğine çarpa-

Yeni Neşriyat: 
Lea Ganvnea 

Kıymetli muharrir ve edibimiz 
fransızca muallimi Edip Ayel çok 
ince hislerinin birer nllmunesi olarak 
Les Gammcsonnets başlığı altında 

güzel bir eser neşretmiştir. 

.... , 
Sterlin ~.24 
Dolar 132,20 
lsviçre Frac. 31,-
Drahml 0,9975 
Lev& 1,6225 
Peçeta 12,9375 
Dinar 3,175 
Yen 31,1375 
lsveç Kronu 31,005 

Esham ve Tah\'Bt 
Ergani 20,05 
Sıvas - Erzurum 3 19,65 
1932 % 2 Hazine tahvili 59,-

~e_v_Ie_t_D_em_iry_ol_Ia_n_l_Ii_n_Ia ....... n_ 
Muhammen bedeli 679.500 (altı y1lz yetmı, dokuz bin be9 yU&) 

lira olan 150 adet Demlryol makas takımı 10/4'/19U perfembe günU 
saat 15,30 da kapalı zarf usuıu ile Ankarada İdare blı:ıaaında satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 30930 (otuz bin dokuz yüz otuz) .liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veslkalan ve tekliflerini 
ayni gün saat H,30 a kadar komisyon relsllğlne vermeleri lAzinıdır. 

Şartnameler 200 k\lruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa· 

tılmakladır. (1281) 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Kuleli Askeıi lisesine girmlye istekli olup da taşralarda şubelere, 

İstıı.nbulda da doğruca. mektebe mllracaat etmiş olanlardan mnıtıarm
da dönekliği olmıyan bütlln girme şartlarını haiz bulunan ve ayni za
manda giriş 'evrakını tekemmül ettirmilJ olan lateklilerln imtihanları 
yapılmak üzere 7/Mart/9H cuma günü saat 9 da Kuleli Uııeainde bu· 
lunmnları ve bu tarihte mektepte bulunmıyanlann haklarını kaybede· 
cckleri illn olunur. (1H3) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
ö2 No. lu llAn: 
Tip ckmeklık <;C 15 çavdarlı unun beher 72 kiloluk çuvalının fiy&tı 

978 kuruş olarak tesbil edlldlği il!n olunur. (1548) 

1 - Bir adet mazotla rnUteharrik 9 beygir kuvvetinde ve normal 
60 s/m· lik ray üzerinde yUMlyen lokomotif alınacaktır. 

2 - Derhal teslim edilmek üzere elinde bu evsafta lokomotif bulu
nan isteklllerln katalok veya reslmlerlle birlikte 5/ 3/ 9H akşamına kadar 
komisyonumuza mUracaaUarı ilAn olunur. (H69) 

* 5000 Adet Makara 
10000 > KUçUk kemik dUğme 

100 Metre Mat muşamba 
420 Adet Cam ranos «muhtelif renkte> 
225 > Çelik bllya cmuhtelif kuturda> 
375 > Pirinç vida mıuhtellt kutur ve boyda> 

8 > Anot bataryll81 c1150 voltluk> 
Yukarda cins ve mlkdarı yazılı eşya ve malzemeden her bir kal8nl 

ayrı ayrı l / Mart/941 cumartesi gt.lntı saat 11 den itibaren pazarlıkla 
alma.c:aktır. 

İsteklilerin komisyonda belli gün ve saatte hazır bulun malan. (1504') • 

' Askeri Fabrikalar Satma:ma Komisyonu ilanları 
328{ aayllı kanun mucibince 2240 ton demir hurduı mahreç 18taa

yonlannda vagon dahilinde teslltn şartlle beher tonu 17,5 llradan satın 
aımacaktır. şartname parasıwır. lateklllertn teklif edecekleri hurda 
miktarı 15 tondan a,ağı olmamak üzere yapılacak tekliflerin tekllt e
dilen miktar tızerinden yüzde 7.5 teminatı ile birlikte 1 mart 9U tari
hine kadar Ankıµ:ada Askeri Fabrikalar satın alma komlayonuna mU
racaatıarı. c1320> 

Nafia Vekaletinden: 
17/3/9U pazartesi günU saat 16 d& Ankara Natı& Vekt.leU binuı 

içinde malzeme mlldilrlUğU odasında toplanan malzeme eksiltme komis· 
yonunda c.2636> lira c37> kurµş muhammen bedell1 Ank&ra Çubuk bua
jmda yaptmlacak sııntrJ} ve telefon tcslaau ş&rtnamesinde yapılan tadl
lAt üzerine yeniden açık eksiltme usulü ile ekBiltmeai yapılacaktır. 

Eksiltme prtnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme mUdllr
lUğtlnden alın&blHr. 

Muvakk&t teminat <197> Ura c73> kuruftur. 
tsteklllertn muvakkat teminat ve şartnamesinde yazilı vesaik ile 

birlikte ayni gün saat 16 da mezkQr komisyonda hazır bulunmaları 
lUmıdır. (1120) (1477) 

bir ya.nlu}lığa mahal kalmamak üzere tasrlhan beyan ed~ 

FEVKALADE HEYETi UMUMiYE RUZNA~ 
BERVEÇHIATIOIR: 

1 - Her iki Şirket heyeti umumiyeslnce blrJ~e 
verilen 28/ 12/ 1940 ve 80/12/ 1940 tarihli heyeti umumıye 
nm ta.tbik şeklinin görllşülmesl ve karara bağlanması, 

2 - Sabık Ankara Mensucat Fabrlka!ıl Tttrk Anon!Jıl 
Yllniş namına mukayyet bUclbnle ga~'l'i menkul emvalin ve f 
larm ve m~emilfltının bilcümle demlrbaş eşyası ve mü 
cUzWerl ve teferrtltıtlle bı.rlikte mczkQr Ankara Mensucat 
TUrk Anonim Şirketi YUnlş'ln. Bursa Dokumacılık ve 
TUrk Anonim Şlrketı tpek1"e zam ve UWıakı sureUle btrl 
sebeblle BUrsa Dokumacılık ve Trikotaj TUrk AıtoniJıl 

İpeklş namına tashihi kayıt ve ferağı ve devirleri için fC 
bilcümle muamelelerin Tapu İdaresi huzurunda ifası ve ikUS
evrak ve takrlrlerln imza ve ifası n yukarıki kararlarııt 

infazı için icap edebilecek bllcllmle merasimi kanuniye ve ııı 
l:ı.tm yapılması hususunda mUn!crlden veya mUetemian va(f 
zaya ve ayni salltohlyellerle başkalarını tevkile mezun oıınal< 
intilıap ve tevkW icap eden zevatın taylnL 

ALELADE HEYETt UMUMİYE RUZNAMESJ..._ 

BERVEÇ HIA TIDİR: 

ı ·- Şlrketimlzln 1940 senesi blllnçosile klr ve zarar 
nrun okuruna.sı ve tasdiki, 

2 - Şkketimlzln Mecllııl İdare ve Mur&kıplar ra 

okunması ve MecliBi İdare ve Jdur&kıplarm 19'9 senesi h 
dan dolayı lbraaı, 

8 - Eski Ankara Mensuoal Fabrikası TQrk Anonlın 
Ylln~'in 1940 senesi bllAnçQBfle kA.r ve zarar hMahmm o~ 
tasdiki, 

4 - Eııkf Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonl!ll 
Yün!Jjı Mecll11l İdare ve Murakıplar raporunun okuıunuı .,, 
eski Ank&r& Mensucat Fabrikuı Türk Anonim ŞlrkeU ytınlf 
darlarma tarzı tevzii hakkında karar itası ile Mecltai ıc1are .ff 
rakıplann 1940 senesi hesaplarından dolayı lbrasr, 

5 - Şlrket mukavelesi hUkümlerlne göre Murakıp 

üçe lblt.ğl ve yeni Murakıpların seçilmesi. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğün 
1 - Keşif şartname ve plAnı mucibince idaremizin T 

r&p fabrikasında yaptıracağı tuğla baca lnşa&tı 1.fl pazar}Jlc 
yeniden ekslltmeye konmuştur. ~ 

2 - Keşif bedeli c12"10.80> Ura muvakkat temlnatı 931 ~ 
3 - Pazarlık 10/ 3/941 pazartesi günU saat H de Kat>a.tı-f*' 

zan ve mtıbayaat şubesindeki alım kom[syonunda yapılacaktır· ~.ı. 
4' - Şartname sözU geçen levazım şubesinden ve TeldJ"P""' 

1 dUrlUğünden 62 kuruşa alınabWr. 
5 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 

mesinln F fıkrasında yazılı vesaik ve % 7 ,5 güvenme paralartl' 
te mezldll- komisyona rn\lracaaUan. (1243) 

Tilrldye Ca•harlJIU 

Ziraat Bankatl 
Kuruluf tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000TQrk1"' 

Şube ve &jaııs adedi: 286. 
Zira! ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para ~ 11,800 ""' llu'amlJ'e T..,... 

ŞEHiR TiYATROSU TEMSIUrfRJ ~ 
TSPli:BAŞIND.A. İSl'lKL..U. CAD~ 

DaAH llU811' • · KOllSDI &il,.. 
BU AKŞ.Uf BU ~ # 

~:::~~:da ~:::~~ 
Her gt}ıt ·~· ':O(" ~ rı--••• ."1 tı;tıı bılet v~·:-. 

Be)'&Zlt, Well, Aka&ray, Şehremini ve Topkapıya otobl1a -" 

&&Aı.l>i ve Nefl"ıyaı. MUdlirU: ~:r ~"'i 

BMWlıp Y•: VATAM MAT~ 


