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5avfa PAZABTESl 10 ŞlJBAr lMl 

(Devamı ! incide) 

lngitiz tayyareleri 

Manhaym'da Sınat 
hedefler? 

bombaladılar 
Londra, 9 ( A.A.) - Hava ne

zareti bugünkü pazar günü öğle
den sonra şu tebliği neşretmiş. 
tir: 

Hava şartlarının yeniden fena 
olmasına rağmen oombardıman 
tayyarelerimizden ufak bir te
şekkül dün gece Manhaymda SJ· 
na.i hedefleri bombardıman et. 
miştir. 

Cumartesi giinü yine bomba 
tayyarelerimiz münferiden uça

( Deva mı~ ncidc) 

.-.-. 

Amerika 
mebusan 

meclisi 
ingiltereye y~rdıRJ 
projesini k~bul etli 

Proje iyan meclisine 
verildi 

V8flaP.. 9 (A.A.) - H!Nct>met, 
kiralam& '" öd1lnç venne;,e m11teal· 
lik kanun projıo81Din mebu.eaa. ıaeelJsl 
tara.fmdan kabul edUmeliDdeD ~k 
lllt'JlUllltıdıır. 

L&yibamli nettcede -..11 1 ... 'M!k 
yapılmadan kabul edllmlf CJldnttu te
barüz ettirilmektedir. Yeglne (!hem· 
miyetıl değl§lkllk, Bll1e,ik Amma 
De'fietlerl rel.!iıie vertlen saWıl,etıe· 
rln icabında ikl mediııı1n mllftereJt ka· 
rarile refedlleblleceğlne dair Dlrek8en 
tekllflntn kabul edi1m1f oımumd&n 
ibarettir. Ayanda bu deği§iklilfD de 
tuhilı edileceği 1lmlt edilmektedir. E· 
suen bu noktanın ehemmiyeU aiya!d 
bakandan, sevktllceYfl olmaktan ziya· 
<le tabiyev1dlr. 

Vaotngtoa, !' (A.A.) - Mebusan 
meclisi, Amerikan :ıutaıarmm garp 
yanm kUrreırl kara sulan harlctne 
ııevkedilmelerinl meneden bir bftk· 

(Devamı! .ncide) 

J<enerbnhçc. \"efa maçında \'cfa keleciıoinln bir kurt.anşr (Yazı 5 cide) 

ile örtiilmUş iildürilcii htr hap ola
rnlc ff'lakkl ediyorlar. 

Öyle ~iirünUyor ki önümüzdeki 
bir kaç gün lc:lnde Fnuıs'lill\kl bob. 
ran Avrupanm istikbali balmnm. 
dan l'liihim Jnldsaflıır gösterecek· I 
tir. İhtimal ki kısa bir zamanda 
Fr:ı.no;nn•n henüz Jo;gal altmda ol· 1 
ntl'"'n yerlf'ri A lmunll\rm ntifuzla-
n alfma gin-cck. fatmt «11/!er taraf
tan l•'rnns"\nm donanma'" ile Afrl. 
lcnıl"l'kt mfüıtf~ml«'ke kun·etlrrl İn· 
ı:flizlt'rle hlrlf'C>er«'k yrnldf'n harbe 
d,. .... ,... f'tl,.,.rldcrdlr. 
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Birinci Meclis 1 

Nelerle ve nasıl 
uğraşmıştı? 

Y annki sayımızdan 
itibaren 
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mensup ZtrhlıJardan birinin müt hiş BOloolan_. 

ingiliz 
filosu 
DID •ltab 

Cenovayı 
bombardı
man etti 

lıoadn, • (A.A..) - Amlr&lJJll da
lı'eBIDbı teblfll: 

Deniz kiri;;r:6Jcimk pazar günQ ,.,, 
fak ıMSkerken ltal)'8D deniz DMO Cc· 
nonyı bomb82'dımaıı etmi§lerdir, Bu 
h...ta he:nOz taf881.t mewcnt olma.. 
malda beraber füt l'ap>riardM 'bom. 
bal"dDMam ~ bir mun.t!MQet· 
le netioelendlğt anlqtlmaktadu'. Bom. 
bardimana ağır ve batlt gemiler lf t1. 
rak etml§tlr. 

italyada 
Bazı fa§iatler 

Sulh istemiye 
başladı 

Maretal Badogliyo'nun 
diktatör olması 

İsteniyor 
Londra, 9 CAA.) - ltaıyarı budu. 

dunda bulunan huausl bir muhabirin 
blldlrdlgine göre, P'8§18t malıMerlnde 
İtalyayı buglln ~ı:la§makta o!du#u 
zorluklardan kurtarmak için :ek çare 
mafe§al Badogliyo taratmd&n rıtr dik 
tatörlük teıda edilmesinden lt.a~t ot. 
duğu kanaati vardır. 

Bu muhabir 11unıan yazma'dAdJ1': 
Gelen birçok malOmata A'~re. fa· 

(Devamı ! ncide) 

ÇôRÇIL 
Dün gece Tadyoda 

Bir nutuk 
sOvledi: 

Mısır va Süveyş 
kanah emniyettedır 

Hava taarruzlarımız 
gittikçe §iddetlenecektir 

J..ondn, 9 (A.A,) - Röyter a. 
jansı -bildiriyor. 

Bu alqıam B. Ç8rc:ll radJO(!a bl
yillt bir nutuk aliylemişür. İngiliz 
Başvekili demi§tir ki: 

Millete ve Büytık Bıitanya im
paratorluğuna ndyo ile hitap et· 
tiğimdenbeıi beş ay geçtı~Son dört 
veya beş ay içinde işlerimiz 

bir çok isb'ltametlerde gelişti. lld 
diktatöre, onla riçin edci zafer 
ıııaatinin çaldığa benzediği bir ııaat· 
te, toprağmm:ı muhafaza ettik ve 

(Deva.mı f nctde) 

Arnavutlukta 

Si9ah 
gömlekliler 

Büyük bir mağlubiyete 
uğradılar 

Atin&, 9 (A.A.) - Atf..na A~anm 

bildiriyor: 
Yunan ordulan yUksek kumıından· 

lığmm S §Ubat akşam tarihli ve 105 
numaralı resmi tebliği: 

Muvaffakiyetle neUcelenen mahdut 
faaliyet görülmUştUr. Bir mtktaı esir 

aldık. (Dcııanıı 2 incide) 

Eritre ve Habeşistan 
ilerlemeler kaydedil 

Kahire, 9 ( A.A.) - İngiliz 
mumi karargilu bugünkü p 
akşamı aşağıdaki tebliği 
m.i§tir: 

Trablusta. zırhlı kuvvetleri 
zin ileri unsurları Elageha' 
mptetmi§lerdir. Bu ara.da Bi 
gazi cenubundaki harp sah 
nm temizliği devam etmekte 
Evvelce esir alındığı bildinl 
bir ordu ve bir de kolordu k 
ınaııdanından başkaca diğer 
general ve binlerce asker 
edilmiştir. Nihai harbin ce 
yan ettiği saha fevkalade ge 
olduğundan esirlerin ve ele 
çen harp malzemesinin haki 
miktarım tesbit etmek için d 
ha bir müddet geçmesi l 
dır. 

Eritrede, düşman F'eren 
nndaki mevzilerini tutan kı 
lannı takviye etmiş olma.s 
rağmen bu mıntakadaki ha 

... ketle imh: memnuniyet ~ 
(Devamı_. ü 

üçüncü Sultan 
Mehmedın 

Sünnet düğünü 
Üçüncü Murad zamauınd 

elli iki gün devam eden ve O 
manlı devletinden başka he 
men o zamanki medeni a!c 
alakalandıran bu muhteşe 
düğün, hiç bir tarih kitabınd 
görülmesine imka"l olmıy 
tafsilat ile (Vakıt) sütlllil 
nnda neşrolunacaktll'. 

:Eserin ilmt kıymetini tak 
dir etmek için. sadrre maltı 
kavnaklardan ;stifade f"ıfil 
rnekle kPlmıvarak. İl" ·ılP.n. as 
keri ve Topkapı mfü:f'lennd 
ı;imdive kadar el ~UrUlmemi 
vesikalardan ıstifade edilere 
kaleme almmıı, bulunduğun 
hahrlamak k~fi gelir. 

Maltepe Askeri lisesinde dün 
mezunlara diplomaları verildi 

Maltepe A8kM·i Lis~ini bitiren gençlerle veda nutkunu okuyan genç .. (Yazısı 3 üncüde 

H A B E R • BugDn vabancı dil derslerine baslıvor 



ıCörçilin nutkuj iki Japon Amiralı 
Hadıse er arasrnda 1 , (Baş tarafı ı incide) I rl •• l b b ··ıd·· 

. . 1 kar:'jl koyduk. Şimdiye kadar tek 1 e uOr ın aşı O U 
lu fl'rara benzıyen başımız~ onln_:;ı karliı .. ko,;~ağa Çttnki>ıg. 9 (A.A.J - Çun-

'· \ 1 muktedır oldut,."Umuzıı gosterdik. king'de resmen beyan edildiğine 

bir Su·• küt mu il Av tayyarclerimizin ağustos ve göre, Japon askeri şıirası iıza. ırmu 

Jrck ( eylülde Alınan tayyarelerin! uğ - sından Amiral Baron Ninko 0-
rattıkları ağır mağlübiyet üzerine sumi, gecen c.arşanba giinil Çung 
Her Hitleı- ad:ı.m·zı istila teşebbü- şan civarında cete harbi yapan 
sUnde bulunmağa cüret edemedi. Çinliler tarafmdaıı öl<lliri:'müş
Bunu yııpmağa ihtiyacı olmasına ve tür. Filhakika Çinliler içinde 
bu hususta geniş hazırlıkhr yap· Baron Osumiden başka daha se. 
mış bulunmasına. rağmen cüret e- kiz Japonun bulundu<hl bir tay-

yıl 

. Be D.N.E. Ajansı Kont Volpi va
Nev tasiyle İtalyanın Vişi ve Lon. 

ra lı.ükümetleriyle müzakereye 
rmek üzere bulunduğu yolun

iaki şayialar üzerine bir tebliğ 
eşretti. Romadan bir telgraf 

ab şeklmde gele.ı bu tebliğ lta\yıın 
mahai~ıinin ifadesine atfen Kont 

lf olpinin Fransaya gittiği riva
F yetini tekzip ediyor. Bu zat Vi. 

ye değil, 1kincikanunun so-
n unda Lozana gitmiş. Orada fa-
1 1 ist kültürü meseleleriyle meş. 
· iıJw olduktan sonra Romaya dön-

üş. Binaenaleyh bahis me,,7i1J.U 
lan şayiaların da asıl ve esası 
ok imiş. 

Bu tekzip meselesinde bizim 
catimizi celbeden bir nokta 

ar: Bir kere İtalyaya alt olan 
ir meseleyi tekzip etmek daha 
'yade alakadar olmak itibariyle 

a hükumetine düşen bir va
edir. Böyle iken Roma maha. 

ifı sUkilt ediyor da D.N.B. Ai· 
Su ajansı gayrete geliyor. Tek. 

ta p vazifesini o yapıyor. 

hd Vakıa İtalyanlardan evvel AI. 
la.rm birmcselede daha fa..zla 

aaliyı::t göstermiş olmalarına e
emmiyet verilmiyebilir. Belki 

Almanlardan sonra İtalyanlar 
kendilerine ait tekz~bi yapa-
1.-ırdır. Onun için bu noktada 

ır hüküm vermezden evel biraz 
lemek do~nı olur. 

Yalnız D.N.B. ajansmm tekzi. 
mde mühim bir noksan göril· 

ve bunu söylemekten ken
izi nlamıVoruz. 

Kont Volpi Fransa}'a gitme. 
ş. Bunu kabul edelim. Acaba 
dan bac:ıka birisi de gitmemiş 
·? Ve ttalva hiikfımeti Hahe· 

f'WWjl:stsında bulunan 200 bin nrnha
tahliy~si içın bir teşebbüs 

pmamış mı, yahut ya'Pmıya. 
mı., Asıl meselenin mevzuu 

madde o1du~na göre D.N.B. 
ansmm tekzibi tamamlanmak 
• bu cihet ha'ckmda d:ı !zahat 
rilmek !5zımdt. !t::.lvanlar kcn-
lerine ait olan tekzio vazifee:i· 
yıı.fmcaklarsa bu no1<sanı ta. 
lamaları iktiza ediı.·or. Fa
ltalvanlar bu noksar.ı ta· 

mlama~arsq, o vakit vaziyet 
'secektir. Bu ta'{dirde yaJ>T. 
tekzip bir nevi itiraf şeklini 

acaktır. Su itibarla ki mevridi 
tte siikut ikrardan sayılTl'. 

Manhaym 
bombalandı 

A. 

(Batı taraf1 1 incide) 
Roterdam ve Flessing'de he
eri bonıbardrrnan etmişler. 

muhafaza teşkilatma 
'"1"""" .... up tayyareler cumartesi 

yaptıklan bır keşü uçuşu 
JllDUJnda cenubi Norveç sahili 

demedi. h 
yareyi düşiinnilşlzrdir. Tayya-

Bu büyük proje de şaşkınlığa uğ 
radr ve evvela Londrayı sonra da 
büyük şehlrJerimizi, bombardıman 
ederek Büyük Brltanya milletinin 
maneviyatını krrmağa çal ştı. Bü
tün dünyaya ve bize hayran olan 
Amel':ikadaki dostlarımıza şimdi is
bat etmiş bulunuyoruz ki, bu katil 
ve tedhiş şeklindeki şantaj İngiliz 
maneviyatını zayıflatmak şöyle dur 
şun o maneviatı herhangi bir ca· 
miada emsali asla görülmedik şU. 
mu! ve şiddette bir alev haline ge
tirmiştir. Bütün BUyilk Bl'itanya 
imparatorluğu anavatanla iftihar 
etmiştir ve imparatorluk halkı ka· 
labalrk bir halde buraya gele'rek 
bize iltihak etmek arzusu ne yan· 
maktadır. 

K1.7ın bUtUD bu karanlık gılnlerln· 
de bizim Almanyaya atablldiğiınız her 
ton bombaya karşı düşman blz!m ü· 
zerimize dört, beş ton bomb~ attı. 

Bu nlsbeUn bir an evvel terslıı.? dön· 
ınesı' için tedblrlerlm'zi alıyorız. 

İngiliz hava kuvvetleri nrtmıJtlı- ,.e 
daha şimdiden gUndılzl()ri havn."8 tııl· 

kimdir. Taarruzların daha şldlcUl o!· 
ınası muhtemeldir. Fakat bu taarruz 
1ar daha kısa olacaktır. öyle kl. ilk 
zaferimiz mUstevllyi tardetmcıt oldu 
ille ikinci zaferimiz anavatano:ı hal· 
kımızı tedh.1§ etmek, işkenceye koy· 
ınak niyetinden mahrum eyleınek ol 
muştul'. 

Bu a.ral.la hariçte Teşrinievvel ayın· 
da parlak hA.di.seler oldu. İki lKta•ör 
oen biri, ltaıyan diktatörü dU1e'l ~ıLn 
sayı arkadan btçaklıyarak UC'JZıt Lir 
imparatorluk kazanmak i.:ı~iyen tu 
bllekAr, hi88iz ve fena adl\m, rr.u,kU· 
ıata uğramışbr. Hiç bir tahrik oımak 
amm, iktidar hırsile ve bayvrı.:ıı biı 

ihtira.ala. MuaoUnl Yunanistana Uı.ar· 

ruz ve 1Btlla teşebbtisUnde b•;lundu. 
Fakat eaatirl Yunani3tanr temıwUz 

tttiren zaferleri gözlertmiZ cnUnde 
canla.ndil'nll kahraman Yunan < rdusu 
tarafından ,z.,UU\ne bir tarzda ko·· · J. 

Mwıollnl. Arnavutlukta. Yumutlıla· 

rın kamçısı altında acıdan luvqı.nır

ken, Mısırın \'e SUveyıı kanalm·u wl.i 
dafaa.sma. memur general V.ı11e! ve 
Vllson, muahedelerden bize t<!rettUp 
eden ve ll:ısı biran o kadar gıl.ç .;özil· 
ken taahhUtler JLucibınce, i.ıSt: ı, tc 
teçhizat ve bep3inin Ustllnde t .mklar· 
la fevkal~de takviye almışlardır Bun 
lar bu adadan, iatllA t •h 1 · .1e rağ· 

men gönderilmiştir. Ke.zıı Jir çok 
Hlntil, Avwıturıılyalı ve yeni Zelıın 

d:ılr ukerler de gönderilmlştır. 
t"•" ondan sonra Tr.ı.ulustakl ::·ıfer · 

ıer .silsilesi, Afrika kıtasında ttnlyan 
aakerl kudretini tAmlr götUr:ncz b1r 
tarzda kıran o zaferler eıt.ıllesl baş 

l&dI. 

CçüncU mühim hadise böylece 
Trablusta vuku buldu. Bunu mem
nuniyetle kaydedebiliriz. Bugün 
tam iki ay oluyor ki, Mısır:ıı müs
tevli ltalyanlarma karşı hazırla -
nan büyük mukabil taarruzun ha· 

rede bulunanların hepsi olmüş. 
tür. 

Yunan harbı 
(Ba.5 tarafı 1 incide) 

AtJnıı. U (A.ı-ı.) - U • .B.(;: atına 

radyosunun blldlrıU~ne göre, siyah 
gömlcklılerm cephenin nıcrke~ kı:. 

rrunda yaptıkları .uıukabll tP.•ı'Tlızu 

tamaınile alrnmete uğrıynrak l:aıyan. 
tar iç:n çok bUyUk bir fcltıl<et teşl<ll 

etmlştlr. 

Taal'ruz Klısura mmt:ılmııııı..ıa blr 
!ağ geçidinde vukubulmuştur. ltsı.lyan 
taarruzu tamnmlle lnktı::af ~~.neden 

Yunan topları şlddctll b r ateş ncara.k 
dUşmana son derece ağır zayl:ı t ver 
ilrmiştır. Yunan plyades1 mUtcak:oe •. 
sUngtı hücumu yaparak s.yıüıtiömlck. 
illeri dağ geçidinden aşağıya cl:>ğru 

pUskUrtmüştlir. Aralarında zabitıeı 

bUlunduğu halde birçok cslr a.mwı,... 
tır. Harp saha."1 İtalyan ötu V" ynrıı 

l•larlle doluydu. 

berlerini endişe ve aynı zamanda 
büyük bir sabrrsızlıkla bekliyor -
dum. Her şey gizli tutulmuş, hazır
lıklar da iyi yapılnrn5t·. !t~akat, mo
dern harbin bütün vasıtalarlle mil· 
cehhez, üç aydanberi yerini tahkim 
eden on, on bir fırka! k bir ordu
ya karşı 110 kilometrelik bir çölu 
bir hamlede aşmak çok tehliteli 
bi:r hareketti. Sidi Baranide on bin 
lerce esirin almmasile neticelenen 
kati zafer mümtaz bir vasfımız, 
maMvra kudretimiz ve düşmana 
üstün silahlarımız olduğunu isbat 
etti, o düşman ki kudretinden ve 
askeri meziyetlerinden o kadar te
fahür etmijti. 

Şarki Trablustaki diğer bütiln 
İt:ılyan kuvvetlerinin de büyük 
bir tehlikede bulunduğu muhak
kaktı. Bu kuvvetler, çölde ta u
zaklardan müthiş bir iniş yapan 
zırhlı frrkalarımız ve müfrezele
rimiz tarafından açıkta yaka. 
!anmak tehlikesine maruz kal
maksızın sahil boyunca giden 
yolda kolayca ricat edemezdi. 
Ve böylece birer birer taarruza 
uğramak vaziyetine dil§tüler. 
General VaveJ ve bütün komu
tanlarımız ve onların ate§H 1n
giliz, Avustralyalı ve Hintli as. 
kerleri talili çıkt•Iar. Sekiz haf
ta sür~n ve uzun zamanlar as
keri bir sanat eseri olnrak tet
kik edilecek bir seferde 650 ki. 
)()metre mesafe gilildi. 

Trablusnn sark kı~mmda bu
lunan ve 5QO.Cü0 den fazla oldu
ğu bilinen İtalyan ordusu esire
dilmiş veya imha o1unmuştur. 
Mısrr ve Süveyş kanalı emni

yettedir. Bin"'azi Iir .. am, üssü ve 
tayyare meydanları şarki Akde. 
niz parbinin heveti umumiyesi i
çin yüksek ehemmiyeti haiz as
keri bir :noktadır. 

itaJyada sulh 
ıslekleri 
(Baş tarafı 1 incide) 

şist partisi zimamdar!armm aa. \.lahl• 
bulunduğu bir ekseriyet her re >ıtLJıa. 

sına olursa olsun sulh aktedl.WıE>..tı ta.. 
rattartdır. 

Un111mi kanaate göre MuıroılrJ •Jr•I 
Var mevkiini bıraktığı takdlrd., .ualll' 

yanında, kalacak şahsiyetıer.:eu bkl 
do Kont Ciano olacaktır. Dah-ı h'\ŞWl'l 
gıçtanberl İtalya hariciye naz,:rı Aı. 

manya il~ ittifakı tenkld et.nıli vtı Muw 
solinlnin demokrasilerin yakı'.ıdıı orta 
dan kalkacağı hakkındaki kıt.o;~atine 

hiçbir zaman iştirak etmemiştir. Kon: 
Ciano benUz mUnlerid bir s•Jl:t skd! 
lehinde bulunmamıştır. Fakat r.>&re.~ııl 
Badogliyo ile dalma sıkı blr temaıo 

muhafaza etmektedir. 

Ne demeli? 
Bir gazetede (Bozlagan ır~meri) 

yazzlı.. Biza.n.s imparatorunun y:ı.p· 

tırdığı bu su kemeı·lerJne biziru oıldi· 

ğlınl:I'; İstanbullular Bozdoı-an vey& 
Bozdağan derler. 

Muhtar PB.§arun (I<~ethl Ko.ı•"'ı,tini· 

ye) sl ile CeW Esadın (Est..~ lstan· 
bul) adlı eserinde de arab ha.r.h.•'inln 
böyle okunur bir imlABı Jle kay'.lolun· 
muştur. 

Elde başka bir senet yok'5'l (Boz· 
lağan) dememeli, (bozdoğan) d;melL 

• (Diva.nU LOgat-it-tUrk) JmiAsıru 

i>öyle dUzeltlrken busUtunda bir yan· 
it~ kaldığını gördUk. Tashih ederiz. 

Nasıl yazmalı? 
Bir tıkra muharriri, başka bir +'xkra 

muharririni (Molyer) i (Moly~:-ı yaz· 
dl diye çekJştirlyor ve bu g!bl Uııim· 

leri "asit imla.., larlyle yazm.ı.yı tav· 
siye ediyor. Bizce böyle bit tıı.vslye· 

den önce "asil lmlA., larlyle ya1!a-.cak 
-ki bu da mUmkUn değildir- tı;.r ke· 
Umenin nasıl okunacağım kx!"U'laş 

tırmalıdrr: (Roocvelt) yazalıı:>ı alyor· 
ıar. Bunu istemiyorsak da a:ııavor\lZ; 
takat bu (Roosvelt) lmlA.smı 'rtlrk 
amme)<i (Ro·os·velt) mi o:c~y'.lc·ak . 

yoksa bu imlA Amerikalılar:ıı ( RQz 
velt) dedikleri adı tesbit etm•ı<t~ ol· 
duğwıa bakarak öyle ya:!:aesk da 
böyle ml okunacaktır! 

Yiı.nl 'ftirkler adamın adı!L. pekalll 
kendi sesleriyle söyliyeblllrl·lrkcı> ya· 
bancı adiarmda .. bu öyle yar.!ır, b3y· 
le okunur,. yahut •'böyle söy\•·.1'.t anıa 
şöyle yazılır.. diye ucu bucaı; o\mJ· 
yan bir ikiliğin içinde bocal.t)'l'> bu· 
natacaktrr. Niçin? TUrk ha"'fıertni 

kullanan bazı milletler de l:>~yle ya· 
p1yorlar diye onlo.n taklit oıtnıek. 

CAtin harflerini kullananlara L"lltlyu 
vermek için! 

Biz harflerimizi değiftirm,.jt":> ev
vel de "Şekspir., 1 blllyor, (C•"lrc( a 
ıcorc) diyorduk. Şlmdl yab~'l'!I bas 
:Simlerin l.mlABmı o dillerde ~)"l~ bls1• 

!emiş o!a.n beş on kimseye k~le.y g~ 
lecek diye yUzbtnlere tahamn.'\l olıın· 

maz bir gilçlUk yükletlyon.u· K?Tk 
yıllı!< (Yani) yi (KAnl) yapar tı;cıbUin 
den, ya (Şeksplr) 1 ($'.'laka J>" a l"t') 

olmtma:ı- -ı kalkışıyor, ya dU~yen öyle 
okusun, dileyen böyle! 

Birbirimizi anlayamıyacak na .e 11tt· 

rü.klUyonız. Herkesin kula~ı r1rıv<>·iıı.n 
( Çö rc;il l dıye bir ad işitecek. "/\tU a · 
caib s~sler hecellye~ek! 

Hayır. bayır, her millet baoı ıııımıe· 
rinin nasıl okunduğunu kendı tfı~atı~· 

rinde göstermiştir. Biz asıl o,Arıı.k 

umuml neşriyatımızda öyle ya::-a"V. nnda dostroyerlerln hl
inde giden düşman iaşe 

'terine taarruzlarda bulun- - Art.ık çok oldu.. Kurtulmalı
ymı •• Tahammül edemyorum. Ne 
oluna olsun. lşi bitireceğim. diye 
mırıldandı. 

-------------------------------~ 
- Ne var oğlum; ne oluyor .... 

Benden pli işlerin mi var?.. Ni
• IGylemiyomın. 

Qıyaaettin yerinden flrlaclı: 
- Sultan olmak tatlyoııun. Sel

çak tahtı benlm olmalıdır. Buııu en 
yakm bir zamanda elde edeceğim. 
Biç kimse mani olamıyacak. tca. 
bedene Ml'&1 kana bulanacak ve 
Jıertea benim &nUmc!e ltcde ede
cektir. 

Qbruettta mellbaln ,.mac1a fu 
la aJuwdt. Onun nulhatlanm da 
dbdemedl: 

- Beni .... latedlilnl ll&y
ı..ttd. Babbm neler eGyleJeeek. 

.AnDell otım yakaladı: 
- GlJUfJltln eledi, bayatmı tdı 

ute,. lro1'QOl'IADl. Bir Jıtklmdar ..._ela oltana da feda edeblllr. 
O&llerlne mD gektlrea baba'ır ft'l'
dlr. Ba8'lD ona emri altmcıasm 
_. )'al'D1 Jıer 191 ıenln olablllr. 
Ona lglıı blddetle bareket etme.. 

- Bent IHdlrtecek mi diyor--!. 
- OD11181P'•- blelerdea bl-

edea ümJar ,.,.... dDe bapmettlrlr. o vakit bitin ... 
....... bir tok .. mitlerin ...... olur. Şimdi l8e 1-

lıılıw McmM pc; - ı lllt lcfncıe,JL. 
• tok ,...... ........ - Beni --- t8tedi. 

G"'8k relllll daire • - Buna ~ tlztlldUm. Kutdat-
.·1üiı1Jara alt b1llUI il&- munaJı lclbdz. 
lir . ._.. ulramam:tt:ır. f - x·mıam.:. Anneni mi g6rme•a. 1ıtt lfvll de ıara- 1• geldin. dedi. Soma bana gel. 
Db de dQpıan ıa,,... -.ca1na dedi. 

llıerJnde tat ,,..._ • _ on. 1-4fatnden af dile .. AD-
...,.. Ta fatl Mad rll,acla rGrdtlm. Kuta idi 
na @tı.••Mr • o beal """· 

SELÇUKLAR SASAYINDAH 

Ankara Kalesine 
Büyük Tarihi Harp, Sevda ve intikam roman 

.. _ No.12 __ Vaıan: NIY AZI AHME1 ~ ~ 

sesi titriyordu. Gözleri Y&f&1lDJ§
tı.. 

••• 
Giyasettin ba.basmm makamına 

liderken Tamarla ka'rplqtı. Ta· 
mar. birden &ıllne çı:kmı§tı. Nep. 
ll Jdl Ytlzll gWUyordll: 

- Çok iY1 bir tesadtlf oldu. de
dl Alleddbı Keykubat benJm oda
ma gelip hatırmıı sordu. Bir baf • 
ta 80nr& bU.ytlk. ejlencell bir zl· 
yafet verecek.. tık yemeli bera -
her yfyecejb. Aıılıyomm ya.. Sen 
biç merak etme, hiç t1sillme •• Obllr 
illerine bak •• 

'!'amal' fazla bir ıey IGylemecU: 
- Bani görmeamler •• diyerek 

Jqtu kayboldu.. 
Keylmbat. oğlunu tatlı ve gtller 

yb1e kaıy ladı. Söze bqlarken: 
- Biliyor mııaun, dedi burada 

klm.te 88111 ta.nmııyor. Herkeste bir 
gtlphe Yar. Budan diyorlar ki: 
- Komta devletlerin birinden gls 
li bir elçi gelıııq, yeni bil' ht.rbe 
gireceiiz._ 
Oğlunu dikkatle battan aoaiı 

stizdU: 
- Gi.yuettln, beni lyJ dinle, IO

racaimı suallere doirU cevap 9er. 
raman •• vakit tamdm ! .. 
oı,uettfn bil - ldo ~ 

liyordu. ll'abl nereden bUebilirdl. 
Gak Baba tıayleyeme.11. o llalde 
Tamar IGylemifU? 

Selçuk hllktlmdarr. oilumm illa· 
nlnden geçenleri uJam11 Pbl: 

- BJbnen JAmnclı ama bllmlJW 
mupun.. Benim ~ a.raymıda 
deiil. kendi t.opraklarmıda olan 
her feYI blllrim. Benden glsll klm
ıse bir it yapamaz • 

Onan tçtn cevap nıhbıı banla
n iyi dilıiln ••• 

- Ben yalan i8ylemem.. Yala· 
m korkaklar llByler _ 

- Bu çok dolru Gfyaaettin.. 
Hem benim çocuklarlm l.l'UIDda 
korkaklann bal11118C&imı 8UUIUJOo 
nma ki böyle diyol'8UD •• Haydi IGy· 
le timdi, Taman ne vakit, Derede 
gardiln?. 

- Odasmda. Yutı,ııt•• orqa 
girdim. 

- Sonra çıbmadm &yle mi!. 
- Evet.. 
- Onu HVbw mU81DlT. 
- Hayır. 
Alleddln evvell hayret eder P. 

bl oldu. l'abt çalMak keadbll top. 
18'ıve~...ıe: 

-Yaıaı,.. cte4L. 
-~ 

Dar!an 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

Mareşal .Petenıe Lavaı ~ı ... ~:uc!a 
Fertede yapılan mlllAkatm n ~~trt-ftl o
i81'&k Amiral Darlanm ı>arlı korıu'· 

Tarihten: 

Çocu:t düşllrm 
ına.ian Montrö siyasete yeni bu .. ea· h.ilrtaj'la çocuk du,.ürmek 
Ute fekli vermiştir. Bu sur-aile ha11ıl ve bu yüzden ölenler hakkııı,j .. 
ola.n vaziyetin yakın bir A.tı.ı.: ~a.rar- !anları okuyorsunuz. Vaktiyld 
iara yol açmuı muhtemeld1r. J hıldlselcr ·•tskatı Cenin., diye "' 

Fllı.ndin'in istifası şahısları .uızar"' Lfitfl tar.lhl bu başlığı taşı; 
ltlbarc almak zaruretinden II':ı•e~..ı.ll sayfa&ında. şunıan yazıyor: 
ıı:urtarmak arzusundan dog"'...lu~tur. "Dersaadet ve seir memaıtltı 
Mareşal l:u bareietinden dolısJ•ı l<'!An· rusmin hiç bir tarafında ıa;.a 
dine harareUe teşekkür etml.;tir. nln fili memnuuna kimse ta:aı 
FLANDlNtN PETENE MEh runr el1ret olunmamru;ı hakkında ş' 

Vl~I, 9 (A.A.) - Röyter Aj:ıa.sı bil· 
diriyor: 

Flandin, istifası hakkında Mart'~al 

Petcno aşağıdaki mektubu gti ... :l<'ı
mlştlr: 

"Bana bizzat sizin tevdi et•ıl!lnız 

vazifeye, te§rlkl mesai etya.s~tır:ı. mıl 
tareke ııartıarı mucibince veK!lr ve 
~erefle lfaya nefsimi hasret..~l~tl!ıı 

Bu siya.setin tatbikini mum:~;ın kıl· 

mak cllmde değildi. Htlclifı:ı.t:rı ;.~RRtı 

bunu teyid etmeğe beni mecht•r kıl 

maktadır. 

t:ıtc bunun lçlndir kl istlfıı:ııtc ka· 
bullinll rica ederim. Bu bıı.ı-evrtın.in 

bUtUn Fransızlar tarafından -:.nlı>şıla· 

cağını ve hepimize terettüp ı:,ı',Pr. v" 
zifenin bir üadesi suretind3 tei~r e 
dileceğiui limit ederim. Bu vazlielııız 
~ud•11: Vatanın selA.met!ni teıııin lçln 
ağır vazifenizde sıze yardım et.nek 
ve sızın ctra.lmızda muttahlt k'llınsk., 

PETENlN CEVABl 
vı,ı, 9 (A..A.) - Mareşal Pet:en, 

Fland!n'in istlta mektubuna ,..ı ceva
bı vcrml§tlr: 

"Frann uğrunda kendinlZi f<".'a e· 
diyorsunuz. AsU feragatınefs ::ıaı eke 
tinlı: anla§llacak ve takdir ol.J'ııı.cak· 
tır.,, 

PETEN1N KAÇTIOI DOGRU OE01L 
Lolldnı. 9 (A.A.) - Röyter: 
Mareşal Peten ile Amlr:ı1 Darlanm 

tayyare ile Şimali Atrıkaya gitUğlne 
ve Vlşide bazı hAdiseıertn çı.<tı~ına 

ve eilAhlar s.Wdtğma dair A.rıa!l 

'•Transcean,, ajansı tarafından vt>r*Jl'ı• 

hııberin azami bir ihtiraz k.ııt1'-'~ ı.ar
şılan~ı 1&.zımgelecegt Lor.Jtan~ 

t;alAhlyeUl mahfillerinde bey&'l cluo· 
maktadır. 

Bu gibi haberler, Bern gibi bi
taraf bir hill.dımet merkezinden 
gelmekle beraber menşelerlnlıı Al 
man olduğuna §Üphe yoktur ··e iki 
maksatla. çıkanlmıştır. Biri, şimdi 
Fraruıaya kartı yapıla nsinlr bar· 
b·nin yeni bir safhasın! teşkil eder. 
Diğeri de Fransa.da Alman müda
halesini haklı kılan bazı vaz.lyet
lorin hasıl olduğu fikrini uyandır· 
maktır. 

l\lareşal dini ayinde bulundu 
Vl~I. 9 (A.A.) - D.N.B.: 
Vişide kargaşalıklar çıktığına 

dair yabancı memleketlerde yayı. 
lan şay:aıar hakikate mugayirdir. 
Vişide tam bir sükQn hOkUın stlr· 
mcktedir. 
Mareşal Peten ile general Hunt

zingt"r bu sabah dfni bil' iyinde ha. 
zır bulunmuşlardır. Mareşal Peten 
lyinden sonra şehir dahilinde bir 
gezinti yapmışt·r. 

Binlerle kelimeyi belleyip bl• mf'tln! 
bir dlldeu bir dile ~viren T)'<"l"('loı 

bir tek bas ısım için de bir ·•aı :ı~~ır 
ma ve belleme .. mccburlyetınrJı> Jı>ğil 

midir? Kaide: Dil kulak lçln1ırı 
(Moliere) yazmamalı, (Molyt>:) yaz· 

m&lı.. 

na girmek cesaretini nereden bul
dun. ikinci defa da yanlışlık mı ol
du.. 

Giyasetttn, korku göstermenin 
bjç bir fayduı olamıyacağını blll
yordu. Alaeddln Keykubat, ne ka
rar vei'DIJlse ouu yapacaktı. Bu 
kararma ae yalvarmat, ne de kOI"' 
im a&termekle b1'lf duruJabWrdl. 

Oıyasettm: 

- Size YBDbl haber ptfrmlt
Jer, dedi. iki defa delil Bç def'l o
cluma girdim .. 

- Ya... Peki bunun aebeplerl.. 
-Atk.. 
- Bak llte clolra llSyledla, De-

min af~ lnklr ettin •• 
- Demin de dofra 115yledfm. 

Clln)fl bu lllk Tamarm aPı delil
dir. 

- Ya ldm.fn!. 
- Ruaudanm kmnm.. 
- K~ bf. açık 13vle .. 
- 1-tsl de Gtırcn deffl mi! 
- Peki aralarında bir akraba· 

Jrt nn var?. 
- Belld.. 
AJ&~din Kevlmbat: 
- Ben. dedi l>atka tBrlU dtl

tllnml!ttum. Taman ıevdlğ'm un
ID!lftma. Oyle olsa idi 11&D& vere
cektim.. 

Selçuk lrilldbndan bunu namı Jtlı' 
bbatn teüdle l!Bylemlştl?. Glyi • 
Httbı aııbyamacb. Cevap da ver
medi. AJ&eddin: 

- Peki öyle fse, decD.. Null Er-
lilDcalllfaa P\f'MUD m.-?. 

- Cok. .. 
- Ne ftldt pıecebbt.. 
-B•en. 
- tıtmJen bir hdta dUa kal.. ,..... ........... 

tenlıihler verilmiştir. Şöyle iü 

nUfwı-i be~eriyeye mam olan 
cenln beynelehnll Adet hilkmll.D 
nılş ve ddi tedavi için bl m•Jt.S 
nıp satılan edviyc m!:::llllU 
ınezınıımıı. badi olan ilAçlar ':J 

yıı.r dUkkAnlarmda sa.Wıyor. V 

tablb vo ebeler bu cinayetlere \le 
hususiyle bunun için mahslll3 
bulunur Jdl. Aklen ve naklen 
ııuiyctl ve mazarratı bedi.hl o!ıl 

lo nııı mezmuma hiç bir tara!t:l 
ret olunamaması ve mUteca.si·~ 
nanlarm mazharı tedib olac~J<ı 
mur natla mecliıılnlıı karar v-e 
ıle cUmleye UAn ve llA.ç satan 
tabiplerin ve ebelere aylnieri.>n 
dırilerck men' ve tahzirlne h' 
.undu . ., 

Bu vesika, 12:14 hicri ytlıDı\ 
Yanı yüz sene evveline.-

Bundan sonra iskatı cenin ı.; 

ha birçok tedb~rler almmı§, tık 
biri bir fayda ve netice vernıo!I 
Bugün, ayni dUşmanı, adını de 
miş, asrt kıyafetiyle görllyoru-ı:. 

* • * 
1869 da tercüme i 
Aşağıdaki satırlar Terakki g 

sın.in 4 Eyllıl 1869 sayısında ~ 
Un imzasiyle yazılıyor: 
''En evel terc11me olunacak 1U 

tarih, coğrafya.. riyaziyat ve 
tabayeye müteallik olmalıdır. 

bu fenlerin kavaldi esaslyesi t~g 
ltabul etmez olduğundan bunı .. r 
ldi esasiyesi har gün tegayyü• 
ceddUt tahtında bulunan Uıni • 
istatistik, filozofi, politika fen1 ~ 

evi! olduğu AşikArdır. 
Fransada maarltln derece! 

bede olmaması ders kitaplar 
matıaba kifayet edecek ıruretr 

ıunmam&Sindandu. Fikri aç:t> 
tecek bu mlailli kitaplar tnırı 
ve Amerikalılarda ve Almanlat' 
ha ziyadedir. 

M.eselii tarih ve coğrafya ı .• ·•f\ 
ıız lisanında Çcmbers'in teur.ıt 
hikmet, ien arz için yine o 1

1 

IArzer'in tellfatmı yahut lngt t 
ya Amerikada tab olunmu, 
pedi denılen cesim mecmual<ır' 
rlnl intihap ve tercüme etme ı 
fUnUn her sene teceddüt ey1,.•·· 
ışte ol teceddUdatı her sen" :.1 

den Fra.nsızlı Mösyö LUi F:tf. 
salname·i Umtslnl her sene U.. 

etmelı. 

R!yaztyata gelince: FranBJ%l• 
Frankorun bllcUmle fUnunu r. 
nln mecmeleSi olan iki cild t 
kııt:etınden evtaktlt'. 

lşte bu misilli kitaplar blr\.! 
recede elzem olduğundan bö:'9 

ıer tercUme olunmalıdır.,. 

Vardım proje 
kabul edildi 

(Baş tarafı 1 i1 
mtln yardım prvjesine ithaline 

1 

allık bir tekillı reddetmiştir. 

V~gton. O (A.A.) - !ıl 1 

devleUere ait harp gemilerl!liD 
tik Amerika devlellerl 
tAmir edilmu1Dl mea'e matuf 
dil tekWbd ~buaD mec:Ua 
m.ifUr. 

LANl)OM lllJllALll' 
V&fbıs&oa. » (A.A.J - CllJllUl""'l 

çilerin aabık relalcumhur 
Landon dllD t.yan tıaricl1'8 
de demokraailere yardim pro,.-
hbıdeki dllflbloelerbıl lala • 
Landon kongreıdD bu proje11 

mesbd " buDUD yerille 
iki ua. dört m!lyar dolarbk 
dımı yapılmaıımı temin 
kanun kabul e;ylememıt taTd,. 
m.ift1r. 
Wlratçılarm 

verecetl :aahatm teslriDt ı111141_., 
fit etmek makl&dile artettl 
wn l&)'J'eUere ratmen vwuota 
catı be;yanatm praIO.mento 
bUyUk blı- teliı' husule ge~ 
heala ~ edilmektedir • ~ 



"Şehremini Halk 
Evi,, nde 

4nsaaa sosyal &11 ıır Newaı 

ın~;.~1eıe Maarif Vekilliği D ...... ~!~Ha ........ . 
kttıa,. d.....,. ~tLır kndn.r s blr Ali Şir Ne\"4'1 gtlClCal tertı;, edıl· 

·kl :agı~pk~~~~~·m~~~~ anat okullarının çalışn1a :~~ı~!~' ~~~da~m: ed:!:~~~~:~ 1 
et..... Uf.arcke .... ft,,l ı k k d 1 ~nror tarafından bUyU)( Türk .ntıte· 
ecı;;.ettc!dir. Bu ~·;.~:r::: 1~ va 2 iye tın i t et i e tt' r i !ekktrlnin hayat ve §ahslyeU luıkkın· 

et heı; \C dı:t po!:1 nın blr da bir konferans verilmiftlr. 
•crnı ... , ahına. mc> ut n • · _ Maarif Vekilliği, sanat okul- edecek vasrta atelye karncşidir. '""' ın• k Arkacla§mnz tıu konferaıunn:rt~ lAlı 

PoUtık um n cJ J1<'11r. larmın çalışma durumlarını ya- Halbuki, nasıl tertip edilece- Ştrı in <>tuza yakın eserıcrını Wıllı 
ıt lın~ıınıu ş rtı ı 1 ö kından tetkik etmek ve bu okul. ği hakkında kili derecede izaha· ctmlji, on beşinci asrın ortn.armda, 
hde kesa~r ı;un bPç • larm tekenunülleri için almmaıu tı ihtiva eden atelye karnelerinin SektdUd, L~trı ~-e Emlyri gıh. ~ilyü'( 
~il.Yan et P ı' m ı kabeden Wbirlerln te$biti hUS\1- maksada uygun şekilde kullanıl. Türk §alr ve san'atktırlııriyle 1,ıenen 

ı lan 1 .!!' yebune 'e ı lh 1 @tuıda bir tefti§ ya.ptıJı.Jııştır.Bu madığı görUlmil.ştür. ,. bl 
ilde ., nı.,Jtere ıı 0 n m 1• teftişler neticesinde bu gı'bl 

0
_ Çağatay e .. e yat.ınıu terakkı ve tc· 

crun a h IA Talebelerin yaptıkları işlerin kA-mUI aatha.\:ınnı tebarüz et•,r.niştlr 
aJ~ d r b!r 1 kulların bazı bakımlardan nok. maliyet fiyatı hakkında b'r fikre 

bıı .;,.;r. d sanları görUlmliştUr, RapQrlara sahip olmadıklıırı, kullandıkları Bundan sonra bu asrın ıkın 1 >'arı 
\' fa a~~ nn Almanya.- na~ran: malzemenin piyasadaki fiyatı~- mıııda yetişen (All şır N .v4'l) ı! .. b~ 
• d"nlı h a .lrına ) pn ı ı Sanat okullarında ders yıh ı- rım bilmedikleri görUlml)etilr. dtlin -tıuyuk mikyn.sta inlHl"f e< 

eratı al'('ı tir 1 il lir ,_ 1 inde \ apıla.n ~iparlı;ı i teri tale. Bund3.ll &Onrn her l§IQ maliyet ret:- kemıı.ı devreıılnl buldUğUl'U tev• 
'11t buıu7nda bir n be~ c tevıi <'dilirken m Ufredat fiyatı de. talebe tarafından heı5ap el.lt ve lr.al> eden ark4d:ıfrmıı;, OAlıl 
• n U{:.'Umı ht t· pro.,. mla.rmın f,'Ö?.ÖnUnd b"· 1 k t 1 ı;ııurın bedJ'I clild~ yaptığı bU"lıl< ln it .. o ımara a e ye karnelerine ya.- " of 

ll! Umanı lundurulmnd.ğ1, çabuk ve çok iş ıılacaktır. Bu suretle talebe ma- klUlbı g6stermek Uzere mucilUtn 
'h..~- \ Af~ 01 un, trr v pm !c cihetine gidilerek tedrıs llyet fiyatıne. tesir eden faktBr- ıı!çl ctıı ve edetıtyat.ımız tıırt;ıl Da.· 
""'fl.flnllldan du bn1uı n u ull rinin haricine çıkıldığı gö- lerin ve bilhassa kendi rolUnUn kım.ndıul- en nıUbtm 11a"n ollıLQ 
r (\llınl) ııt ~tun l rs.nı; rUlmekt.edir. Halbuki bu sipa.· ehemmiyetini ve metotla ~alıgı. ••MuMkeıııc·tuı·ı,osrıwy:n., d&n ve ço• 

~ t llllh " h ;n in hl rt~ rielerden mnksat talebenin çok mnnm !aydalarını daha iyi kav- cuıtıutundıı, ı(lJlçllğlude, kısmaı ı1e\· 
'11 ~"lllıı ı "ıtı nm ~ m 1· tı yapmasını temlıı etmekten i. ramış o!a~aktır. resinde, lhUyarlığında v11cuda g"tlrdl 

rlbııı)ıı, 
11 

b t1 • ~et de ~ildir. Asıl gııye, tale- S"• §ilrlerln bir aro.ya gr.tlrll:n,..ıı~der> 
~ lbıyaıun ' b ye. öğTenmesi icabeden ıelcr POLI ST E: husule gelen dört \W!ıııılık "Uh·fµı·ı· 

~d bııı:lin•cu <: icin mevını ve malzeme te1)1in N'ıwa.•ı,. den Örılf!kler varmlgt\•. 

b~ rn t:aı cdıl' etmek ve bu : lr.nn en iyi bir Mezbahadan kaçan Konterııııaı mUt~ıp "~" .. tn ı.nn· 
eı.; Wl'ld de bnı ın r tnrzda ynpılmasırı ı ğre~ek_t~r. manda ' an kolu tıu·atıı:ıdan btr komellt U'rl\llO" 

ı. t c r. Buna göre nlınan her sıp:ırışın 
>iı. ~1Yıı. rna tnbl cU Fran· ııte ye 5ef ve öğretmenleri tara- Dün, mez:bahadan kaçan Şerif mıştır. Du eaerd• rol alan ~ııenl!ı 
~il• unu • Ilo l ım t r- fından ıyice tetkik edildikten ve Erol'a aıt 4 yaşında bir manda, pek scvtnııı ve zengin ıauc:ıatıı C"!lncı 
~"- nı ~ l tarın r F"· işin muhtelif kısımları mevcut Sütlücede belediyeye ait bur:ha ıHUsey:lp Hikmet Demtr8Qz) t>a.şt.n 

""" - 1 • .. •- f · • U d lls l olmak Uzr.re hlze psrll\k bir w.ı.n at is . 1trıı ... q c b ı Alo n '1 0 ı.c::mr n ıra.sına göre t.aımlf edıl· ne on n e po memur arı tara 
"' d ku,, tı rlnl btl m.: r dıktcn sonra talebeye yaptırıla. fuvJım ta.banca ile öldilrUlmUş ttkball vaadoden (Hilmt Kek,, Muı 

t, aJıa . a' tır tUr l.aln. Udu) "e 'rkQ.dt\§lan fcvt1ftlf.<lc 
lta.ı Ço < ıol n lır '. • c ' • · k 1 ı dr llıbtllr,,.r.nn. m • ı ·.r t' dC'n l\lesaileri tetkik edilnıi§ olan 11 AYLTK BİR ÇOCUK mu\•atfR 

0 mu~ ar '· 
~tut b .. esı kabul r.l n 1 ran bırcok talebenin yapmakta ol . KAYNAR SU lLE HAŞLANDI EminOnU halkevln(te de bir toplantı 
~ile il arp ıııanı 1'~ ın:ı bıı dukları işe ait teknolojiyi bil • Bakırköyiinde oturan Sa.la!ın.t yapılmı§. EmtnönU hıılkevı t:ııışk&nı 
Urdi. ~~ ' lın ço ili avt medikleri. takip edecekleri iş sı - tinin 11 aylık gocuğu, !cinde kay Yavuz Abadan §airln şeh8ly~H ınev 

ttt ıı. :a. b n m ğlülıl- 1 rasını önceden tcsb!t etmedik • nar su bulunan çaydanlığın üze- zuu etrafında konferans vernıı,ı.u-. 

1 ll~l'nJ l U ç" 11 n ~ lerı, prt'sizyona ve resme lny • rie devrilmesi neticesinde haş- Bu(tm de saat 17 de Ontvnsit<' 
.:..~l'ttn ~!.>,t n d nrH ıı bir met vermedikleri anlaşılmıştır. lRrtmI.Ş hastahaneye kaldırılmış- konferans aaıonunda bir toplıuıtı ya· 
.~ \~ tf.adır. Ba~ı talebelerin resim.siz çalış . trr. pılacaktır. 
d~ l<:ty~ naı ;anlarda tQı.ln tıkları ve ışlerinl bitirdikten l!On· MOTORA DÜŞEREK --------------
11~>'.lıJ•·- bllan ml'ner menfa- ra rcsım vaptıkları görlilınil.ştllr YARALADI . Bı·r ana laz paW"a ceza .. ı 
.~d; 8r aı' teli fi et Yapılacak iş için kullanılacak ta.. Tütün gümrüğünde hamal • a • 

~ 
·b u ıınha Fransrub· kım ,.e makinelere en yUk~lc Cerna.l. Koca~li motoruna ytik- na mahkum oldu 

0~,.,, .... Urr!~ c>tfnf" tamamen randımanı verecek şekil ve atir' • verirken ayağı kaymış, motoı -b . .,_ F· 1 DUn §ehrhnhıde tam m.anaaile 
lı il lehe ruı dıı Aln n atler verilrneınekt~ir. Bu 11a- içine düşerek yara anmışiıı·. bir çingene kavg&Sr olmllf, rn~-

"4llnı Pten Rtt ide d ha kat usulden tamamen kaçınılma- Yuıı.lı, Cerrahpqa haatahane· 

~
Y\ ile t

11 
hl frı..,cı.tedlr. sı ve bunu niı:in ele talebeye iş ılne kaldınlmı§tır • le Adliyeye intikal etmiştir. 

r l'etr- Silt<'re ıırıı ında lıf· verilirken öW-etmon tarafın.dan ELtNt MAitlNE~ın 25 ki§illk bir grup halinde n6-
dttn1<un Fran mm me\- ışe ait: blltUn hW!usle.r lısah edi. KAPl'IRDJ betçi müddeiumumfliğe gotirilen 
ıta ırııcu Zlrtl ru ı;ôre dahıı leet''{tlr. Beyk~ gaz kumpa.nyumda. kavgacılardan Şükriye davacı, 

ıı ~lftu n:ııı. FaJtat bu ·un Tn1ebenin, öğretmenlarlnden J ~ı..5a.n Alımct oğlu Refet Atn· Bahriye ile Emin adındaki ana 
l u.~ıe a':-!..! 11 L " ! ) aldı~ı dır kti!Jer dahilinde, c;a· man, makineyi temizlerken ~lini kız da suçlu mevkiinde muha-
ı.-a;""' lllad ... lı.ıı.: mal< z ro ı hsmıuıını ve derslerde edindi~ 1 kaptırml!, orta parmaj'ı kop. keme edilmiş1erdir. 
Lıııı llıollttka e hlss tmel tc Ur. bile-ileri tatbik etmesini temin mU§tur. Yaralı hutahaneye kal· Muhakeme, 20 kada.r oahidin 

N ~ ıı nrn sdu ılr ' 14:ı:I dırılmıştır de j..+irakile hayli u.aın lilrmn•, 
ıııu,,. "ıi gel l't tl'dl n ' · !l~ ..., 

r.1tıııtJı~~llerc lkh adi r. ~ hlr yandan keskin bl.r smıf milca- ----tı--- !J&hitlerden biri do hakimin (kaç 
:: ...., da u- t 'r ~ < "lec:ine bir yruıdan nar.i tclAkkUo- Çinko hırsızı h~pıe yaşmda.$m ?) sualine gayet yaşlı 
:~ \ (' c m ' •1• ri ile rrJ• t"tryC'SI hlkayesfne gl- mahkum oldu bir kıptı kadmı (11 ya§mdayım) 
-~~~talanını t B ı reb!Ur. Unheslz bunlar bir eeml· cevabını verıni§tir. 
h.... ..... •r. o rınr03- , 1 uehmet Yavuz admde. biriıi, ..... qışı, llcı ıı-;:ı.dj \ 1 1 d V<'tln boza muş olan n zam mm yer pu, ! 
"'ilin '· Pa~:ılnn n 'e~ c nMen lrnrulmMmm mllsbet hakiki Beyuıtta Belediyeye ait guino- ddiaya göre, bir hiç yi.iJriin. 
~at~'la1a ~~·n ~~ 1;: 1 ıı; .. he"l1eri olmıı.t.-tau dyadt. bOytik )ar enkazından çinko Qalmıı, )'a· den ana. kız, dün Fatihte Orta 
.._ ıı, dır. lcıg 1 l ~ .~ 17.frrabm tç ıulmıtr.ımm 'nettee1erl kalanmıştır. çe§lllede oturn.n ŞükTiyeyi adam 

~
~ki ~tde ;r~C' t 0 ~ a ' orta:rn ç• ~r. Muhakkak Franta Dün, Sultanahmet Uçilncü sulh akdh dövmUşlerdir. 

'-ıa~~ rnunıısr ısctlc>;ı-nbı: ~m'f)ııl bir mlicadelrnln eşlğlndM oezad11. yapılan muhakemede Hakim, ana kı11n suçunu IN!ıQJt 
h.,_bc olanamanu'rtadır. udnn ntTyor. j Mehmet Yavuz bir ay hapise gö~ek 25 şer 111"8. eihr para ee-

lı.,,_ g(rdı -1 ·~ini U ğ SADRİ ERTEM mabktım edilmi~ir. zasına mnhk\lm etmiştir. 
~l>ııkıı:ö~e bir lltı~ ıti ~~t~~ - .. -- ·--
!tt-lı'ld)'~ b~Un o, Avnıp:ı lu- - 15 -
~ı, dil I IUndUf':tl ~ıtı lmpıı- Vlll HA y K 1 R AN K u R u KAFA ~~ 1~~8ı~:; ı~ut~~~nre~C'~~ Cessi o sabah tuba! bir hftsle 

"t llttı ~alibh· •11 liı<'rlnr uyandı. Ynkında korkunç bir 
bthuı~ı ın ' fnn ı mnğ· ~yler olacağına dair içinde bir 

~ • btr .1_ kannnt vardı. 
• ""'~le mnnız • 

·~~ kohJ Hele sabah gazetelerini oku. 
~ "'lf' bir' bıı.cağı hcm"n ye- duğu zaman, kendini gUQ tutu-
~ ~,ttı 

1 
adamn brn.ı:,.melctc- yordu. Radyo ölUmleri havadisi 

t~ ~r an ıcollıınnı vo onu deh"'etli aarsmıetı. 
'"'-t otıı ('nine ynpıc;ı'• ım- Bu münasebetle, son zaman-
~ ')lı• v,.~7 hul~"'l:ız. Fraıı tarda, geee1eri kendisini un.'11-
Je;L..~tıı Yet1<\dlr. tırtı ndf dıın uyandıran garip fısıltılar, 
--~ v,:;u olmasmm l4 bfi uğultuları düşündü. Bir aydan. 
ıııı tatrı ır. beri. geceleri bir takım esraren" 
ı-~tt,~da bir r;ok ı çi h 8 g:z gilrl'lttiler işitiyordu. Birke
f llıb btr haı~"r bo'>fln t mnmen re bunun sebebini Silveyn'den 
~'-ııc.e1 "'11lr. Fn."liV€'te ~e- sormuştu. 
ft lrıı >1iıd er ise sulh e , rtrı Silvcyn, sadece gülü.msem!ı ve 

-.,1• ı~~ eıu nl hetindo <'l.ıo demişti ki: 
~- }o·'· !l(\fııı:"a'.tadırhr. f,.. lz- - Her halde kuıı.ı kafanm 
~' ,~1 Yerıı s~'l'l.\1"'1• 'ı'< Fmn- haykırışını i~ltmi~ olacaksın! ... 
·<'~'~!<~:ld"'. Yal davııl n or- Buradn bir "Haykıran kuru ka
~I tıı l'1ıı:n1 [!'ra fa" efsn:ncsi söylendiğini bilir. 
ıı ,t arı:ı.r;ııc hl r. :ı belki dl11lo· sin. Eğer öyle birşey youa, veh
~ Sosslll r. ""Yl"r \t'r bilir. me kapılmışsın, kızım. Merak r ~-~:ı,.a.rı-..c~n 

1 
'"rl ' h etme! Böyle çocukça ı.eyler dll-

.,,,.,,.'°'llla. d ~v..ncı n n hiç şünmiye mana yoktur. Sadece 
•tt "" fı f'\a <>l:ı•l'll"' Ç'" 1 li 1 •· · '"" 'nUı ._ r rüzg-li:f hışırt.ılan iş tiyonıun .• 
"Alt._, .. il ~e..a So!'!;al r I' ><ile l _.;ı l..ı "~ 6 •• "l"ı •·, ştc o ku.uar ... 
-ı; '"' nce t · .. "' ı+" ı a P· * • • 

lrt"dtlle clerc edbır olarntı lhtt-
~l r? ee fr b ·ı edebil- Cessi, elindehi gazeteyi bir ke-

t ıa t;-ran nara koyarak ~rla kahvaltı et. 
·~ıat"0'onk °':' fiili tcıHılrl<>r '.\'<'rl· mı ye !'nva~4. Hı>r halde bir §eY· 
~rı h:~eı. 

1 
{~l r nraıruıkt~rırr. ltr vemek lazımdı. E/?er baıar

•~ı l'lclnde Er. t i ı .. r 1~ 1 n mıva çahrrtığm işin sonuna gel· 
«'ti l'llfıa" ~~!. ~··, bn tur. Her miş ve tam manaaiyle harekot 

~ı 
1 
~le tutu ıli ~ ir \ a.,h t ib· tmek zamanı h1.1lfll etmi321C. bu. 

'" lı"l-, ıalihaı'U!.t, lr. tU-*l ... r, na muvaffak olmak için kuvvet-
"t r lar ar, D1ltuJclnr rlu- li olmak Uhmndı. 
~ t tıı11; ;aııazı~ ba..-··r"·ii Zira yapacatp işler ÇQk mU
l't-t~ l.c·ı~, ra.n ad nt> ~Jı~ • hfm v ıahrnctlı:vdl. Kendisine 
~ ı,. ;anı o! 'ıi1r <'I• bir Fcnton Sllvcyn adı veren adamı 

~lfı •fl'. n r:uı a t"m ıı..ıı n ad<tlete te!-:llm için kMi de~e 
tt ltı>r t~~1"'l ntı :ı arttırn- delil top1adıktan şonra, ikinci bir 

lıa v lır. u \a.ı ta bol bol 1 v..ı.zife daha vardı. O mın muha,-
~l,t kar kemC'"'fnde ~ahadet etmek. 

mda l:'nuısanm Bu adamı, bütün hayatınca lA.yık 

Cok heyecanh büyük zabıta, casusluk ve korku romam 
lı.0 ilizceder. Çeviren: H. MUNit -

olduğu zındana tıkmrık için, na. sa dBnerek:) Bugün hava mü . 
musu, gen~liği üzerin~ kendine kenuncl değil mi? 
sös vermişti. Bu·i§i bapnnak İ· - Mükemmel efendim. Bu sa. 
çin ~i kendisine yardım eden bah otomobili temizlerken kcy
biri çıkmıyacaktı, fakat her Df finıden şarkı söyledim. Y~ak 
ye rağmen bunu bitirecekti. güzel şey. 

Baba.tmm aziz hatırasınn. ver- Silveyn katıla katıla gUJdU ve 
diği söz. asla unutulamazdı. Ceesiye dönerek: 

Kfthvaltıyı mUtealnp, efendisi. - İ§ittin mi eekerlm, dedJ.. 
nin vazifeler ini görmek mraSJ ge· Makam söyloolğini i§ittin mil .• 
liyorcJu. Bu sa:bahki hava o ki.dar KU1el. 

Bunun için, bir kere onu, o- mi~ ki, otomootli temiıle'J"k~ 
dasında ziyaret lazımdı. keyfinden prkı ısöylemiye bao-

Cessi, SilveYfl'in Qdıuıına gir- lu.ını3 ... 
diği uıman, hem şoför, hem oda Ces!ıl bir cevap vermek mtobu-
hizmetçisJ vazifesini gören Mak. riyetini duydu: 
sı da orada buldu. - Bunda hamt edilecek bir 

Silveyn, yatakta dizleri Uzerl- şey yok Mister Silveyıı, dedi. .. 
ne konmuş mUkell .ı bir kahval· Maksm ne,,eei gıpta ı:dileaek pir 
tı tepsisinden iştahla yiyordu. şeydir doğrusu ... 

Fevton Silveyn'in k{RilrUm Silveyn keskin bir ceva-p ver. 
otmasmJL ihtimal verilebilirdi. eli: 
Fakat her halde midesi yerlnt!ey. - Neden? •. Bu güzel flR.balıın 
di. İştahı mükemmeldi ÇilnkU neşes• içinde sen. oarkı eöylemek 
bir kurt gib' yiyordu. ihtiyacını duymuyor mysuu ! 

Oew bu aa.bah efendl!!İni fev- - Hayır etendim... ~n. dün 
kalAde bir neşe içinde buldu ve geee birdenbire ölen yUz kiaiJıin 
bu, nadir ~öriilUr geylerdendi. akıbetini dU~llnUyonım. MUtees-

OilnkU sabahlan. onun k!tibi sirim. 
sıfatlyle. mektuplarını gözden - Hş, .. Şu radyo ~mda ö
geçirip cevaplarını yazmak ilr.e- lenler mi? Fakat AeJ1 bıındatı pıU. 
re odfl.Sına gittiği zaman, taham. teessir olmamalısın. ~nlm tu
mUl edilemiyecek kadar clddl bu- haf bir felsefem yardır: Bütün 
lunduğu zamanlar çql<tu. dünyayı dQlduran insanların i.iç· 

Fakat bg sabah, emsalsiz bjr te ikiainio ölmesi llznnd11 ka, 
memnuniyet içindevdt. naatindeyim. Onun için Azrailin 

Cessinin girdiğini göriince: bu ziyareti. yahut herhangi bir 
- Otur s0 k('rfm. dedi. İ§imiz diğer hlidise, 8Cklini değiştirmio 

pek çqk deiriJ .. Bir iki dakika ya bir isabettir. Zanırl bir nrtice 
sürer, ya siirmez.. (Sonra, Mak- olan ölüm, hilkmUn mukadder 
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Girip dG11Ddlkçe: 

Hükumetle halk ele e 
MUht.ekır de vor€m gıvıo r. Sala.ırmak için uı.yıf ~ .. ı .. tc.4• 

ıer. DUnkU gazeteler, bu c.-ı .. avara kar§ı memlekette ·yeni ı;;:..r l tl 
bir almdığ nı, yeni hlr sıp r kuı ul.ıugunu ynzcWar, Şimdia"'ıı ~, rn, 
ali§ veriş edenJt'r, veruıl~lcri p::n aya karşılık olar~ fa.turu ı ~ıye. 
cekler. 

Faturn, ihtıltlınn n m v ıııası, hem jandarmasıdır. İl t ı.ın· 
terde bize biraz killfN ~ıbı görlınsc de, dıı::irnizi a kma.Jı va bu ~i.. 
hiç eks ksız bn~armalı;ız. 

Bilirim, bar.ıl.ırı, yüzlerini buruşturarak: 
- Bir bu C'kf lkti fı;te ! 
Dlyecekll'r Bunl..ıra Ueengan, tenbcl d<'meyiniz! Ha~'lr, ı·ün ·u 

klllfet, mUı::t0rivc değll, sq.tıcıl a uittir. Yorulmıyacaklnrı, hiç blı za
rara uğfam.yaca}ıları b T l dr, yüz buruşturmıı.lıı.rı, sırf rulıl.ırıuı:ı 
mr.nfi yuraciılı~ ndan ıleti geUr, 

Bir takım iıı:oıp.ulnr vardu1 ki ıt alrmlcıi l>al"llllmdan cerıh et 
bağlarına dilı>mımdıı hır. Kendileri, toplulugun zıuııri kayıUarnıa 00.. 
yun l'ğerek yaşadıklnrı hnlde, ruhun bu füuı.tten muztariptirl~r. B\ı 
iç asit' dnio 5ırnro. dny:ınan kanun'arı, icaptan ga yoktyr, Du:ı gula
rtn•, b lkl kendileri do jzah ccfetnl'1Jtr; fakat bu, böyledir. O lrste 
insanl:ır, cl 1rr!prı fınmt geçtlkçr, devlet buyruğunu çlğncınc. .. ten 
IC?J.et <Juyn.ı·lar. 

Bunlar, &imdi de Mtıcllnrla, hani rııı kl"Jtdller n! boğan. soyan., 
~ldnuı..n, nhmak, hudala, sersem yC'rine ko) nn &atıc:ılnrla bir1eııec~ 
ler, fatura almıyacaklar, fiUQ ortağı olacaklar. 

Diyorlnr, ki fatura mecburiyeti Qlmadığı için, bugiln ilıtlkU 
!lllC'laruıın tC'ı>hili 1.ordur. B 1· tnrafm inkarı, ötekl t.smıfm iddla:ı..m 
ilıbat edee"k bir vflıdks gôstcrrıncyj i, knnunun alini kQluııu b:ığlto 
yor. D"lilS!ı. ~ahitsfz, bcyyines~ hüküm verilemez. Arkasında böy. 
ıe bir faturn i~ini b1ra1'cıc11ğm1 gör n adam, elb tte ee~i gUz.,el 
aılım atarnu. 

Ifü memleketten lhtikiir bel~mı sôkUrı at.mu için, evv lfı sıt
çun yııtaklnrıru y-km:ık. sonrR dn ınıcu c r.alıındırmakla kl\.bil olur. 

lhtikfırda suçun yatağı da kurbanı da halktır. Ctinkü k nd! ~ 
dlğl dslr kc~tfğiıJi dU.şlinmeden: 

- Adam &-n <le!.. Dünyayı dlb:eltınek '16na nu ke.lıtl T 
Diyen adam, muhtc-kirtn suç omğJ olmuş olur. O muhtcld!'fa. 

ki daha bir fl".at önce yine bu zıwallryı eoyduğunu dllt3UnUrn le, ku~ 
bsndan gt>len bu yardımla, ccll!da kılıç veren bir maNCımun hıır. 
ketinde ne fark vanh~ Galiba, komisyon da böyle dUrıUnmliıı ol .. 
cak, ki yakında ha'kın göziipil aGmak fı;ln bir t4knn neşrivat •ıırıa.
eak. Bir yandan pl\"asnda.n anhvanlar bu işlerle uğra•tl'lıırken bh' 
v11Ddıın da adliyecllPrimiz ve kanun ~·nptoılanmtı bu !'lurlm ıı ııtt 
madclıılcrf korkurıt; btr knııklrıliğ" glitUrürlcJ'8e, fhtikAr Tllrl ivr pa· 
zarlıırmrlıı ne!e:ı alamaz. Kıvran~ kı\'nlna ~eberir . 

Neden ~eldn~eğir.? F€'Nkaln.de ırtlnle-rbı fevkallde hnunlnn 
olur. n ~ ıon ,;tm A nll'?:r.ı•"" 

Maltepe Askeri Lisesinde 
Maltepe askeri lfıııesinden bu 

eene muun olanlara d Un, mektep 
btnaamda merasimle diploma ve 
derece alanl ra da. mUkA.fatlar 
tevzi edilmiştir. 

Merasime, 14.30 da bando mü
zikanm Qaldığı İstikllll me.rşiyle 
baştaıımıftır. Bundan sonra 
mekten knmutanr kurmay albay 
YakUJ> GUrkaynak tarafından 
bir nutuk ftliJ.•lenmiştf r. Komu. 
tanm bft~arılu temenni eden bu 
nutkuna mezun talebelerden biri 
cevap vennf etir. 

Bundan sonra. fstanbµJ komu
tam Kol"'!'enl'ral l9hak Avni Ak
daı? tarafmda.n birineilere müka. 
fallar teni cdllmtştir. Birinci
ler şnınlardır: 

Umumt birinci )'f>ıfolla.h Çtt'f· 
tar, lJmı.ımt ikinci Mnammer E. 
ren. um11mi fl,.Hrıri; "'11rını Ji;r-

ms 
~~·-· .. --

olduğu saatte muhakkak gelir. 
Bunun için yapılacak bir şey 
yoktur. 

Silveyn bu sözleri söyledik -
ten soQTa, o J;iine kadar görül -
memi§ bir hlyanetle gözleri par. 
ladı ve CelJsinin cevap vermesini 
beklemek~~n. Maksı dışan gön
derdi. Cesııiyi yanma ~aihrdı ve 
mektuplann Qevaplarını yflzdll'

mrva ba.,la.dı. 
Bu mektuplar. dUrıvanın mqb. 

tellf yerlerinde bulunan adam - 1 
!arla. ilmi mevzular etra.f ında 
konuşmalar, milnakn~alardı. 

Cessi. onun fen1t bir insan ol
masından batıkn, V'kasıudan da 
nefret edlyordu. Her ild bakım. 
dıııı da o:ıa itimadı yoktu. Sil • 
veyn'in, bu zekAyı, gayri nı~ru 
ve hattı korkun'} bir maksat uif • 
nında lrullıı.mtığına emindi. Fa. 
kat bu maksadın ne olduğunu 
henUJs kestiremeı:ni=ıU. Haftalar
danberi yazmakta olduğu bu ilmi 
mUba.huele.rin sadece bir uvki 
Uitmln etmekten ibaret oldu~na 
kaniydi, Yani, eısaa gaye bu 
değildi. Esas gaye, ne ise. onu 
gizlice elde etml~ çahşırordu. 
Ve esmer arkadaşı Valde~'le be
raber ..• 

Bir iki dakikada bitecek dediği 
iş, bir ~aa.t sijrdü. O kadar ki, 
''artık ye~r" dediJl'i r..:ıman, Ces. 
si enikonu yorulmuştu. 
Teşekkür eder~k yanmdan ay. 

rı)dı. 
<::asi çıkıt.r çıkmaz. odanm van 

kapılarından biri açıld1 ve i(.:eri. 
ve Valdeı girdi. 

Fet.Dn Silveyn. onu bir kah. 
kaha şa)ıvererek karşıladı. 

- Nasıl3ın bakalım Valdez? .. 
tnıanlarm mukadderatına hfi -
knn olan adam! .. Bu sa:bah, bana 
söyllveceı'!in sözün yok mu? Se
nin ya.rdımmla ben, blr dahi ol. 

dum. (Devamı var) 

tuğ, edebiyat hirinclsi f tı Yl!· 
dırım, feıı birincil'!i A.l>~ •. ..J'ah 
Çağlar, tarih ~afya bi-rır. ııi 
Sabri TUzUr., matema.t•lt b r nr.i. 
si Abdullah Çağlu, frn.nsırca 
birincisi Turhan Bulf.,tlu al
manca birincisi Murat ~ vter, 
1ngiliıce birincisi Bedir AJ"tlı, 
a.akerlik dersi birincisi Ha.c;lm 
Ua, spor birincisi AtHla Tutga.r, 
bando §eti Mahmut Akr.ay. 

Umumt birinci, ikinci v O • 
çüncülere birer altm saat di • 
ğerlerfne de, bran~arırıa >re 
birer kitap hediye edilrr r 

1 Vırmı yıl evvelk -v;k;ı 
Htt.nl 

Türk .. Fransız 
muhipler cemiyeti 

Türklerle J.l'raıwz1ar anusı:ı:ııuo _. 

anevt meveddet ve PlubaltMtl tel'dlt 
ve ihya maksadiyle ve Türk · l"nnm 

Myb!pler <:erolyeU namiyle tı • cemi

yet lrunılınuıtur. )(lless!şler ar..~ 
cıavıı vek!ll A4ınet Velik w lif 
bQyJrr bulunınıı.ktadır. 

10.2.941 
8.0.Ş Ajanı 
8.18 Hafif 

Pr<ıtrıtrn 

9.00 JiODIJ~1Dll 
ıı~S SN 

ııemall~rl 

12..50 A'aı" 
lS..05 KıırNK 

türt<ıll••r 

la.IO Karnı~ 
prn~··.ını 

18.08 Caz 
11.40 ln~ sar 
19.18 Bir ı;ey ... .ıı 

(6Vllllr) 
I0.30 A 
19.,U 6 r.• ~ 

ıark t .. r 
ıo.11 ttııı!> 

gaıı: lı 1 
20.H E>e\ ı ıııl'f 

(lt\rC 11 U 

ıı.oe mnı ··ı...t 
h;tel.lrM 

21.l!O l{<ıınıcraa 
!1.411 llsdv'> 

or)J..,.-.~ 

f2,.'l0 A '""" 

Pazar tesj • ı 

10 Subat 1 l u af 

lobar:mm 'l&l Maıuu.-~ın 1 
..:a"ım: 91§ Ka"nn• 96 

"akitler \ ıuıatl t,ı.ıuıı \ıuwı 11:.ı:uul 

Uüneşln 
8.02 1.%7 'J.Cll IJ..'1 

dotınu 

öill' JŞ.Z8 t.AS 13.28 s.ıı.x 

lklndl )8.Ji t.41 16.lR 1'-41 

Akf&'ll 18.SIJ ız.oo 18.31 •2 l)fr 
ı•atm 20.0; 1.33 20.08 t..tı 

~ uz 11.4'2 6.ı1 ılM 
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Okuyup Geçerken: 

Serbest vezin ? 
Bir meraklının sualin(' karuıııl< ve 

rtrken. VA-NQ, anız he~ ajlı ölçU· 
terden başka bizde UçUncU bir ··ser· 

ispanyada ihtikarla 
mücadele 

Hükiimet şiddetli 
tedbirler aldı 

ı.eat Y.zfn,. oldu~ tel1'ı.kkWnt: ~'lUsaa· ~Iadrit, 9 (A.A.) - MemJe~Un ı. 

de etmiş görUnüyor. nşe zorluklarından istifade eder.:k ser ----------------------------·---·----
Birçok manzumeler de iınu.l:ımış o- vet ynpmağa kalkan bir takım tacir. 1 

lan 1'l1Uharrir için yazmıyoruz; bir lerln karu borsadaki !anllyetlerl ge. ı 
bah8I ortaya koymak için batırlatı- neral :F'ranko hUkömctint şıadetlı • 
yoruz: Vczın. hwıusl b1r Ahengin te- bazı tedbirler alıııağa sevketmiştir 

1
• 

mlı:ı1 maksadlyle, kelimeleri cOrnJele- Pol18, halk tarafından ikinci elden 
ı roe. cllmlelert ibarelere yerleştirmenin mal ııatan tüccar ve esnaı haiiKmda 

muayyen ve mukayyet bir taTZl ve yapılacak §lkı.'ıyet ve ıhbarla."'I nazarı 

ba tanın kalıbıdır. Serbest vezın olur itibara almağa mecbur tutulmaı<tadır. 
mu? Serbest olmiı.k, mukayyet olma· Polla bilhassa zanır1 ihtiyaç nıaddele 
mak demekUr. Sakm sornnm maksadı ri üzerinde llıUkı.'ır yapanlarla mlıca. 

aerbellt nazım olmasın? dele edecektir. lrluhtekirlere veriJecclı 

i 

Birinci smıl köşe6İ: 

Turgudun 
resimleri ÇOııkü. aruz veya hece. bUtlln mır para cezalarmm yüzde kırkıııs ~adar 

ıalan muttarit olarak ayni vezinde yükselen mUhlm bır mmı ihbar ed~n. 
olmıyan bir manzume serlı ".Jt nazım· 

a yazllmı§ sayılır. 
lere mUkAfat olarak \'aadedı'mekte 

dir. Madrltte her mahallede ihbar 
bUroları açılacaktır. Her şllcAyelçlyr 

vaadedilen mUkAfatı mtlbeyylıı bir 
makbuz verilecektir. 

f TURGUT REStM YAPMAYI PEK SE-
VER. SABAHTAN AKŞAMA KADAR REStM 

Afrika harbi 
(Bcı.ş tarnfı 1 incide) 

bir tarzda inkişaf ediyor. Daha 
cenupta çetin b"r raz de infisah 
etmiş bir tarz.da Arreza. istika
metinde kaçan İtalyan kuvvetle_ 
rini çok yakından takip ediyo
ruz. 

B.abeşistanda. Gondar yolu 
boyunca ileri hareketimiz uzun 
bir mesafede yerlef}tirilmiş olan 
mayn tarlalıırı yüziınden mu
vakkaten gecikmektedir. Bu 
nıaynler temizleniyor. 

Muhtekirler aleyhindeki bu ıııOdet.. 

il takibat Jspnnyndaki falanj teş!<ilatı 
vasrtasi1e blltün memlekete '<'şmU 

edil c kUr. 

---o-
Geçen ay zarfında 

l talyan zayiatı 

2195 611, 2639 
llayıp ımı, 

Rmna. 9 ( A.A.) - D.N.B.: 
ltaly:ın ordusu umumi karar. 

gfilıı ikincikanun ayındaki ölü 
ve yaralı listesini neşretmiştir. 
Bu listeye göre, 2.195 ölü, 4 712 
yaralı ve 2639 kayıp vardır. 

YAPSA YiNE BIKMAZ. EVDE DERSLERtNt 
HAZIRLADIKTAN SONRA BEYAZ ONLU
GONU GiYER. ODASINA ÇEKILtR. RES!M 
Y APMAGA BAŞLAR. Y APTICI RESiMLERI 
EVtN DUV ARLARINAASAR. DEFTERlNIN 
ARASINA KOY AR. OKULDA OaRETMEN 
VE ARKADAŞLARINA GOSTERtR. 

ONUN EN BUYUK DtLEal tYt BiR RES
SAM OLMAKTIR. BUYUK GOSTERt, iN
SAN RESiMLERi YAPMAYA ÇOK OZE
NtYOR. 

"AH DiYOR! BUYUK ANNEMLE, o. 
KULUN VE KUÇUK SARMANIN REStM-
LERtNt Y APABILSEM !.,, • 

İtalyan Somalisinde devriye 
kolla.nmızm kesif faaliyetleri 
nüfuz mmtaklaarmı.ızda dusma
nr mütemadiyen daha ziyade 
zayıflatmaktadır. 

L<mdra, 9 (A.A.) - Bugünki.i 
resmi tebliğde zaptı biir ıril n 
Elagelia Trablus sanillerindc 
Bingazinin 220 kilometre ctııu
bundadır. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Londra. 9 (A.A.) - General 
Vavel'in dünkü tebliğinde Bin
pzide esir edildiği bil<lirilen t. 
talyan kolordu kumand:ınmın Ge 
neral Anibale Bergo~ ı o du
~ öğrenilmiştir. 

13 GEf',.TER.AL EfilR 
Londra, 9 ( A.A.) - General 

\ a.vel ordusunun aldığı esirler, 
Uıngazide alınanlar haric, 110 
alııe baliğ olmaktaclir. Esirlerin 
beş bini subaydır ,.e bunlarm a
nasında 13 general ve bir amiral 
vardır. 
İtalyan ordusunun Bingazide 

öıfa.ktığı esirlerin sayımı devam 
etmektedir. Fakat bu esirlerin 
miktan hakkindaki rakam, an
a.k birkac gün sonr. verilebile
cektir. 
İTALYAN TÜMENLERİNİN 

VAZ1YETt 
Kahire, 9 ( A.A.) - B.B.C.: 

Röyter ajansı muhabirinin bil
dirdiğıne göre, Trablusta muha
rebe başladığı 7.aman 15 İtalyan 
tümeni mevcut olurken şimdi 
topu topu beş İtalyan tümeni 
kalmıştır. Muhabir, ölen veya 
esir alman askerlerin harp mal. 
7Jemelerinin en büyük kısmını 
kaybettiklerini ilave etmektedir. 

İngiliz ICuvvetleri şimdi Bin
gazi ile Trabl us arasındaki 480 
kilometrelik çölün başladığı nok
ta, Sidra körfezine doğru ilerli. 
yorlar. 

Bl GAZ!, EHEM.ı.\11Y.m'SlZ 
BİR 1:.~R lM!Ş ! 

/Andra, 9 ( A.A.) - B.B.C.: 
Dün Roma radyosu Bingazi

mn ngilizler tarafından za.pte.. 
dildiğini itiraf ettikten sonra 
Biga.zinin stratejik ehemmiyeti 
olmadığını söylemiştir. 

Radyo Bingaziden çekilen 1-
talya.n kuvvetlerinin Mrikanın 
diğer merkezlerinde temerküz 
ettikleri ve Bingazi zaptının bu 
tahşjdat üzerine hiç bir tesiri ol. 
mıyacağını ilave etmiştir. 

-<>--

Taksimde bina bulunur
sa posta merkezi 

açılacak 
Posta Umum Müdürlüğünden 

dilıı şu tezkereyi aldık: 
'"Gazetenizin 18.1.1941 tarihli 

nüahasmda; (B"r posta şubesi 
daha açılamaz mı?) başlıklı ya. 
zmm intişanndan çok daha ev
~ 'l'a!ksimde bir P.T.T. merke
llİ. açılması düşünülmüş, fakat 
,..,Uan devamlı a~ırmalara 
rajmen bu civarda P.T.T. mer. 
kai ittihazına elverisli bir bina 
bulunamamıştır. 
Aranılan genişlikte münasip 

bir bina bulunur, bulunmaz bu 
l!lellltte derhal bir P .T.T. merke
zi ~aca.ktır. 

Bununla beraber Beyoglu mın
ta.kasrnm muhtelif semtlerinde 
bayiler deliletiyle pul satılmak. 
taelıılu._..Oundan bu ~ere mü
l'lleMt !ıaltnde ldi mtlraselat i
çin .mert:ttıe kadar gıtmiye liizum 
i< mıyacafı derkardı:r 

Amerikadan Fran~ya 
ilaç gönderiliyor 

Marsi .t/a, 9 ( A.A.) - Havas: 
Firraro guetesinin verdiği bir 
!habere göre Goldhartler Ameri
kan vapuru .Amerikan kızılhaçı 
tarafından hediye edilen konser. 
ve sütü, vitamin, il&ç ve küçük 
Fransız çocukları için elbiseleri 
hamilen 19 şubatta Mersiiyaya 
muvasalAt edecektir. 

Bu :bir başlangıçtır. Üç hafta 
sonra Marsilyaya aynı maddele
ri hamil bulu.nan diğer bir Ame
rikan vapuru daha gelecektir. 

Suriye ile Lübnan 
birleşmiyecekler 

Vi..<ri, 9 ( A.A.) - Suriye ile 
Li.ibna.nm Şark hükfuneti ismiy
le Fransız mandası altında bir
leştirileceği hakkında ecnebi 
memleketlerde dolaşan şayialar 
salihiyetli Fransız mahfiller in
de tekzip edilmektedir. 

Filistinde "Eden,, 
hattı yapılıyor 

Beyrııt, 9 ( A.A.) - D.N.B. a
jansının hususi muhabiri bildi
riyor: 

FHistindcn verilen bir h a:bere 
göre İngilizler şimal hududu ile 
Taberiye gölü arasında Eden 
hattı ismini verdikleri müst ah. 
kem bir hat meydana getirmek
tedirler. 

--<>-

Parisin nüfusu 
Faris, 9 ( A.A.) - D.N.B.: 
Bugün Pnriste 4.247.957 kişi 

bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu 
rakam ia.c;e vcsikalarmm kont. 
rolü ile elde edilmiştir. Harpten 
evvel Parisin nüfusu takriben 
4,5 milyon idi. Fakat bin;ok ec
nebiler haziranda şehri terket· 
mişlerdir. Bunlar bir daha av. 
det etmedikleri gibi, Paris ahali
sinden bir kısmı da henüz işgal 
edilmemiş arazide bulunmakta
dır. 

Bir Amerikalı diplomat 
Berline gidiyor 

Barcelonc, 9 (A.A-) - - &efani 
ajansından: 

/iade: 

Bu sorguların 
cevaplarını 

verebilir misiniz? 
- Fareleri nÇıı öldti!'Urüz ! 
- Niçin yaayr dikkatli yazmak 

iyidir ! 
- Süt ~ Dıiçlıı iyidir? 

- Göz.leli korumak için 
Jere dikkat etmelidir? 

- !Mlib tuaipa• ne yapu
smız? 

- Baba ve annenizin eko-
nomi yapmalan için, size düşen 
va.zif e nedir! 

- Çelmgelerl niıçin öldürürler ! 

- Yağmurdan korunmak için ne 
yapmalıdır? 

- Kedi ııiçin faydalı bir hay-
vandır? 

- K uşlal'a niçin yardım ederiz! 
- .Karanlıkta niçin oturulmaz! 
- Karanlrk yeri ayd nlatma.k 

için ne yapmalıdır? 

Tabiat konulan: 

Soğuk memleket
lerde yaşayan 

Beyaz 
ayılar 

Londradan buraya gelen A. 
merikan cliplomatlarmdan Huk- ı 
le, Berline gitmek üzere ~a-

11
-.: ~~~""'1; •'".;"'·::.··''; 

tine devam edecektir. , 

Edirne elektrik fabri
kası tamir edildi Yukarıdaki rcsioıd•J gör..tUğUnilz 

ayılar, budu kuz13y memleketleri ... 
Bulgaristanda ve Yunanistan- de yaşar. Tüyleri bembeyazdır. Bu

da olduğu gibi Edirnede de bü- rada kendine m:.ıhsu.ı buz ır.ağ:ıl:·
yük hasar ve zararları mucip o. n içinde yaşar DE:niz<lcn baltk av
lan son scylaptn elektrik fahri- tar. onunla karnı'lı dcıyurur. Bunu 
kası da sularm istilfisma uğra- bulamadığı takdır-Je deniz kenarm
m ış ve bu yilzden şehir elektrik. daki yosunlara saldmr. Onlan )i-
siz kalmıştı. yerek karnmı doyurur. 

Makine ve bobinlerin kuru- Yavrulannı çok iyi korumayı bi-
tulmnsı ve diğer bozukluldarm lirler. Yuvasına sadıktır. 
tamiri nihayet diln sona ermiş Uzun kıllan onu ııoğuktan sak 
ve Nafia Vckfı.lctinden gelen i- lar. Taba.nmm altı kıllıdır. Buzda 
ki elektrik müteh:uıeısının mü. vürUrken kayma7.. 
sa.adesi \izcrine tam elli gün ı- ı 
şıksız kalan şehrin mühim bir Re8m.I ke&enı.k d08yanıu ya-
ktsmma cereyan verihniştir. .....,..... 

Tarih Konuları: 

Esk i 
istanbnlda 

Çekirgeler 

Arzuhalciler 

(Ba., tarafı ,...~ ~oeuk M8hlf&. 
~inde) 

Bu çıktıktan sonra, b~ka bir 
çekirge girdi. Bir buğday tanesi 
alarak çıktı. 

. . . . Sonra diğer bir çekirge 
girdi ve bir buğday tanesi alark 
çıktı.... . 

Hiki.yeci bütün gün hikl~i
ne şöyle devam ediyordu: 

. . . . Sonra diğer bir çekirgt. 
g irdi. Bir buğday alarak çrktı ... 

Haftala r ca sabahtan başlıya. 
rak hep aynı sözleri işiden hü. 
kibn~ ha.lf.ikıJ.Wı aılul.nııya 

~ başladı. Dayanamıyarak sordu: 
- Çekirgeler çok yaşamazlar, 

'I hepsi ölmilştür. 
- Doğru .. Onlar öldüler . fa

kat yavrulan yetişti. Bu, hep 

Eski J.stanbulda ilim hayatı pek 
geri idi. Halkın hemen ek&erisi o
kumak yazmak bilmezlerdi. H' 1 

·, _ 

metle olan işlerine ait "'' r ~ilektc 
bulunmak istiycnler, şimdiki gibi 
hemen oturup dilekçesini ya1..ma
sma yetece,k kadar bilgisi yoktu. 
Bu yüzden dilekçeleri · --ı,.mak için 
şehir içinde dilekçe yazıcılan var
dı. Bunların o zamanki adı, arzu
halci idi. Bunlar lnzıbat altrna a
lınmıştı. Onlann idaresi arzucalci 1 
başıya aitti. Hie bir arzuhalci izin 
siz dükkan açamazd•. Herkes bun
lara müracaat ederek dilekcelerini 
yazdrnrlardı. Yukarıda resimde 
gördUğünUz kadrolar bÖ\·}o bir di
lekçeyi yazdırmak Uzerc b;r arzu
halciye mUracaAt ettiklerini görU · 
yonmnm. 

l"azryı k~rek dMyanrza koyu-
nuz. 

Bunları biliyor 
musunuz? 

1 - Kış günlerinde odalarmızı 
rsrtmağa yardmı ederim. Katı ve 
siyahını, insanlar beni y~rde bu-
lurlar? 1 

2 - Ben küçücük bir böceğim. 
Bazan müthiş bir hastalığın mik
robunu taqırnn. Bataklık ve dur
gun olan sular benim yurdumdur. 
Ben neyim? 

böyle gidecek ... 
Hükümdar bağırdı : 
- Sen onu bırak.. Hikayeye 

devam et .. 

Günlerin Defterinden : 

Bir serçe vurcıu 
cama 

Bir serçe hızla vurdu 
Başmı pencereye, 
İçime der oldu bu. 

Ah, zavallı kuş dedim. 
Ve dUştinmek .istedim 
Bılmem gitti nereye. 

Buna sebep ne vnr ki., 
Vuru.'ju o kadar kl, 
Her şeyimi bıraktun. 

Olsun diye bu derde 
Teselli, şöyle baktmı, 
ÇITJ>rnamıyor nuı yerde! 

3 - Kemiriciyim, fena ta.biat
lanm var. Çiftçilerin ermkını ye
rim. Ahalinin kilerinden yemek 
çalanın. Mağazalarda yiyecekleri 
bozamn. Mobilyalarda ve döşeme 
tahtalarında delikler a<;anm. Ben 
neyim!. 

Mabltthı Ertan 1 
=====================ı 
yecek aramn. Ben bir kuşum .. Ne-

4 - Bazan ormanda ve yol ke
narlarında bUyUrüın. Bazan ağ~
lara trrmanmm. Üç parçalı yapra
ğnn var. Bana dokunursanız zehlr
Ierim. 

5 - Ben çl:ftçinlıı dostu, tarla 
rarelerinin düşmanıyım. Böcekleri 
~e yerim, GUndUz uyur. 1rece yi-

yim?. 

6 - Tehlikeliyim, her şeyi ha
rap ederim. Koca bir ormanı mah
vederim. Ekseriya dikkatsizlikten I 
oluyorum Beni tannnadıruz mı! 

T - Çok lrudretliyim, btlyülı: 
çarklan döndüıilrUm. Buğday ö
viltmeye yararım. Eşyanm temiz 
tutulmasına yardım ederim. Don- J 
duğum zaman yemeklerin bozul
masına mani olurum.. Yangm llÖn- / 
dtırüröm.. BeDi biklniz mit 

.........._. -.Ml&ı~--~ 
- Ha.yır, burası hiki.yembı 

mühim yeridir. Sözlinilz var ..• 
Dinleyeceksiniz! .. 

Hükümdar hikayeyi dinlemek 
ten vazgeçti. Hazinelerini hilı:i. 
yeciye vererek çekirgelerdn kur· 
t uldu. 

Vatan 

Hem gözlerimde ışık, 

Hem de göğsllmde &tan 

Kalbinı gibisin vatan 

Kanun sana karışık. 

Ey vatan, güzel vatan 

Her yerin ırcmla dolu, 

Trakya, Anadolu 

Şan verecek her zaman. 

Senin sıcak kucağın : 

Dağla.rm, tepelerin, 

Hayat dolu her yt>rln 

Havan, suyun, toprağın, 

Sana siperclir caNm • 

Hayatımdan lk n 

Elbet oln('ak !'!tun 
Vat.anım.cıın vat. m 

Muhitti 
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~ ır , ., ... ~..,- . ~ ~~~ ~ . ..,~. 
A M E R i K A D A :_ i ~~tJ;W: __ / .. ~~~ 

Yazan: l5kender F. Sertelli ~,..,~·~!!~~.~ -....· ~ 

~rU•ccli~ -l;i:°"::.r;,1::::t.:"''0 
ve fena o Ün k Ü 1 i k maç 1 arın da Fener bahçe, Beşiktaş, 

e bö 1-aterı. halJ:m kendi Yusufun da çok ezici ve kopa· 

~·::·::..~.ver- ~·:;:r;~~~~;;t:eş7::.;jb:'. Galatasaray, istanbulspor, Bevoğluspor galıp 
birl~ın~ı rnda pehlivan· denbıre kararını değiştirrni§tl: 

;;w gutıbıyctiyJc sona erdi. ~ y zı C k b"'t·· n1 ·· te Lik maçlar-na diln Şeref ve Kıı- I"~--, ı; kalDnak eneme erse, a a u un oyu annı gos r - t ~~ 
Yi""" lar •.. Oyun er- mek ve halka Cakın da acemi bir dıköy statlarında devam edilmlş- • 

bir ne devam edncel:ti. çaylak gibi, bir hayli uğraştık- tir. DUnkU karşılaşmalarda Mllll ·- - .:_, <.ıJ / • 
hn~at eonunda ikisin. tan sonra nasıl yenileceğim an· kümeye girecek dördilnc!l latan· r~:ı;.., . , ~"'--

lkincl devrenin Uk anlan t::ıı ~ılıl<I· 

bUcumınrln devam ederken ı~ · ~ ,\aş 
lılar tekrar oyunu 1'opkapı •·"" ı.,ı 

basına intikal ettirdiler. ~ r • ~·w 
............. ~ 

-men n..t· l · · d vak·t k ı bul takımını tayin bakımından Fe- P~. • 
bul ,, .... ıp olacıık tamak ıstıyor u. ı a ma. , " 

un l b ı ue'rbahçe - Vefa ve tstanbulspor ~ heyetı· 80ursak, o za:nan mıştı. Yusuf bam elerine aş ı- L t ai""~....,,, .. -ı.~. Y.\.ıJ•~•~ 1 ı · b ı - Silleymaniye mUsa.bakalan nor - 1..,. ~l ~ ert · n ararım ve. mıştı. Yuauf ham e erıne aşı- mal neticelerini vermiş ve Fener· ,..'"' au .~~..:."".>.hı~ ~ı;;; 
ktı esı geceye IUzur_ yacak olursa, hakemin hükmen !· · '7!i!1!' 111,.7 "',.. ~·'· .l~·~u~·'"·"'r.:' 

daldkada Şakir, H.ıfattan q. • ~· ıı 

pasla altıncı ve sonuncu li"'rı ııtt. 

Bundan aonra netice dedtşn11u .. .:ı ae 
vam etti ve 6-0 Bcşikta§ın ~e • be~t . "",•ıe' b" kendisini galip savm. ası ihtmialı bahçeye mağlilp olan Vefalılar r • ,-·."- ~ # , ~-

ıuu, lördflncillUkten ve Mllli küme- ~ /" 
llJ aJe,..ı.. 1! karar. •• . vardı. den bilsbiltiin uzakla.~ILış oldular ~-- f · 
,.·ıhe.ruıı ~ ise de. Va!· Fazla zaaf eseri de göstermek J'; ı jtl 
'" tt Buna mukabil Süleymanlyeyl mıığ d fı 
()i!~~ö~~~aba:Zsı' 1m~ıl~ is~~:uhakemin dilşllndilğü lüp erlen tatanbulsrorlular bn yol- "'~ _ i't i ~. 

1 
--.ı.ır k Wjl da milli kilmeye girmek yolunda .... 

1 C:Oktua .eden kimseler aynı akıbet : endi başına gelebi· kııU bir adım daha atmışlardır. 
tdenı kı ... Hem de bu lirdi. Kuvvetleri aynı dozda göe· Milsabakalan stad sırasile ve- ..... J .... 

lar er arasmda çok bU. termiye çalışarak güreşe devam rlyoruz: *' 
.. "aıkkoyan ıcnginler de edivordu. Fener Stadında: t · .... .,"<>'-~L~tııt-
' v Valker, Ytısufun ikinci gece ~ 

er ik" cJ d d t k "sted"ğinı· n--,·o • ıusllor 3 - Alt:ntuğ - 2 . ınUh~6-- ın gecenin ~ oyur.a evam e me ı ı 
ka l.ql}~I olan hasıla_ tahmin etmiyor ve Yusuf yenile. Bu stadda günün ilk maçı Be-

Şekifd rnısl~i ilk gece· cek diye üzülüyordu. Zira, Yu· yoğluspor ile Altınh.ğ ara.'!ında 

le sona erdi. 
OALAl'A.SAJtAl' 8 - BE') Kl•:t. 1 
!kinci maç Galatasaray il· l!t>'lkoz 

ara.sıncıa idi. FenerbabçelJ M..ı:df!f'rtn 

idaresindeki bu maça takımı L: a~agı 

daki kadrolarla c;:ıkular: 
OALATASAUAl': ı;&lm; S:t.llıli, l'a· 

11\t, Jlulil, En\·cr, Eflak, ffllı ~roıo, 

l\Iuııtııfa, Musa. 8a1Ahattln, .ıo-1Nllnı. 
BE\'KOZ: Avni, 8adetttn, ~dırö 

Ahit, Sekiz Mehmet. KAmıru: Mf'b· 
met, Galip, Orhan, Sabahatttn. ac.,rıeı. 

e teının etmiş o- suf, venilecek o!ursa, bahis mli§· vaptldı. Hakem Şazi T 2zcanm lda· 
un 

1 
tercklerde Vallter çok para kay- resinde oynana bu maça iki takım G:ıl:ıta~anıy -- Bı-ylioz maçmclan bir görtinil5 

Oyuna Galataaarayıııar tM.ııa:iılar 

ve hemen Beykoz kale&ine in .J;er ve 
Musadan gUzeı bir paa alan .::Wtllhat· 

Un kalecinin plonyonuna raıtcae• Uk 
golU ıtttı. Bu golden aonra bo::,,t<ozlu· 
lar da Galatasaray kalesine aıırı bir 
hUcum yaptılarsa da top &V'ıt>' çıktı. 
Galatasaray boyuna eoldan inly·>I' ve 
sağı ihmal ed!yor. Dakika 14 "1araft· 
mm sık· bir şUtU direkleri y:ıııya.rak 
dışan çıkıyor ... 

ıh_ "" k" da elde mevcut en kuvvetli kadro-~n b; ""asında oturan bedecekti. Fakat bu para. drm 
· a r araı~{ yanın. karından kaybedileceği için o ·~,.;ıe ~tkmışlardı. 

tkes·ınna Sordu: derece P.hemmiyeti haiz değildi. Oyuna Altmtu;'!Iıı1ar merkezden 
<:eh • Eg-er Yusuf &<ılip ..,.elirse, Val. t~Jtlsııf eden bir akmla ba 0ladılar, ~ iUn· resınde Cakın ,.,~ .., ve ril~<rll,r lehlerinP nlan R 0 v""'lu-

d . idi belirdi. Yu. ker müthiş zengin olacaktı. Bu .~0 .. 1,.1,.!' b.,.,1,,,.; d"'dı ... ~ll" ltiha· 
lınek .. : .;: ? '-::aba kasten bahsin neticesinde Yusufun ga- ~n '-'"'"'" hir ha'dmlvet tE-s's e~ 

an ~tıYor? libiyetiyle bera'Jer birçok kimse· tt:,cr. ·nstü .. te '"8."'t•ırtt1rı ak·nlarla 
haıd~ USufun huylarını lerin de cebine çok para girecek- r.ı:·•-- ı • .,1 ... 'i s•k• .. h?"T''n"l"r. Nlha-
~aın'at~dilt etmekten ti... ".i..c.• 1!5 ;., .. , ~--krı· .. -1~ ,..,,. r..ıı.;k atı-
1~el'ek · Yuauf yüzUstil yattığı yerden :;:r.~ ..... i••irade eden Bevo~lusnor-
t11r d Yenilmesine im- birdenbire silkindi ve Cakrn kork !ar "' ..... ,,. .. .,, a.va~ .. 1 .. hlrlr"'' ,,.n11 ... 

lın~i ecli, fakat Cakın tuğu başına geldi; Yusuf hasmı. rlnf k""""""1""· Bu savı Altmhı~-
• Un:.ıuıur. Bu, bir ta- nın sol ayağını ya'.mlayıp bur: hlıı- fn7J<ı ralt~a~a sevkettl. O. 
anı mıya ve bu suretle a:kası~dakı 'j,Ul bir nıfülriet Mfit-uıı.~n ~ef'tl. 
Pebı~a llarri gibi meş. yükü kolayca yere devırip bıran· ı 1 ~ Jnci da!:ikadı:t Bı>vo"''".'""nrlnler 
cj deraıır Yenip de, Cak da bu çaprazdan kurtulmıyıı mu· ·jıı~ r .. n.ııtten Ta,,aoı vıı••tR!ile 1-

etc ecede bir pehliva- vaffak olmuştu. '~r' ,..,..,l,.r'nf ~A k,.., .... ~ılar. 
~ok garip olmaz Yusufun galip gelmesini isti. üa•:ı:~ .. ye~er -_,;~;dr:- kır!. 

·Q ~~~!:,~ §8:1llpiyonluğu yenler alkıştan sirkin kubbesini o::;~.,-}. 'h!ıt1,.vı,,h1r b:µln f'n,.ril· 
-acı. bır sene taşı- yıkacaklardı. J~r; ... ı ku''enarak mukabil a1tınlara 

eıllon · 
Ço~bi sinirlenenler, 

ilıda du. İşte, bir zen. 
Yaıı !1 ayru münaka-

ar eQil~IYor, aynı endi
,, ıvo~u· 
Jen·ı · 

de .. 1 ecek sanıyorum. 
kYle görüyorum. 
aç dolarla iştirak 

~ Iİolarıa .t. I) __ - •• 

~im P'b' 'ht' ı 
1 IYdın 1 ı ı ıyn. tı 
et ald ız ! Ben ,,.n.. do-

li.ı: ıın J"" 
~dolar:. 

- Yuauf! Kımılda biraz!.. ı;~~·'l"r hıı arada 1' ıt'1'1t";;..ı.,n Al; 
Diye bağıran bir Türk amele- aıkJ bir vuruşla taltTrnmın bhincJ 

sinin bu sesi Yusufun kulağına ı;:~mnu ~aptı ve blrlncl devre bu 
iri~ti. fi :?kl.lde 2-,-1 B!'voğluısponın gale-
Gilreş yeniden kızışmıştı.. 1'-:.qıı """" ... ı"ndi. 
Vaktin bitmesine on be.'j daki- iKİNCİ DEVRE: 

ka kalmıştı. Acaba o gece bera- Bu devre\•e Altmtuğhıhır rflzcl\. 
bere kalabilecekler miydi? Yok. r lehlerine alarak ba.<jlad1lanıa dıı 
sa hakem ikisind;!n birini bük- bu avantn.fdan istifade edPmeçFler. 
men galip mi ilan edecekti? Devre blıiayetlnde yaT)ttklan mO· 

Mister Valker hakem heyeti- t"nr1-1ft hilcıımlan netiee!!lz kaldı. 
nin yanına koşmuştu. Vaziyet 20 inci dn1dkadan ft1hnren oyun 
çok tehlikeliydi. •ekrar füwı-"Iusnor hakhTıivE>ti al-

- Ya Yusuf renilirsc .. ?! trnn girdi. Bu arada ml\r1affl"rin 
Valker beynini kurcahvnn bu J.ılr ""ta~nd--n i!ıtifa1e e<len Mnr

ihtimali - vaziyete bakılırsa - \'O Bevo.;ı,ıcrorırun Ud\ncn eoJUrıU 
gittikçe kuvveeenıror. ve Yusu· "ııntı. l'"'llsaba'•A.mn bı1 nr+ı ... p ile 
fun yenilme dakıkalan yaklaştı. "''h.,w•t bıılacıı"'ı tıılımin Nlll·rkl"n 

sn" ~rl•ikalarda Mustafa hiı; Umlt 
edilmed'k bir ş~kilde Altmtuğun 

ikinci golünü de yaptı ve mlisaba
ka bu ııekilde 3-2 füyoğluspor 
lehine neUce1encfi. 

f!'lt~J'u'cı'lOr !S. Süft'ymanly~ O 
Günün ik;ncı macı hakem Sela

mlnln idaresinde 1stanbu!spor -
Süleymanive takımları arasında 
oynn.ndı. Bu mU!"abakaya taktmlar 
en kuvvetli kııdrolan ile çıkmış· 
la'rdı. Rilz.,.:in lehlerine alan SU
leymaniyelilcr tstanbulspor kale· 
sini derhal sardılar ve sağlı sollu 
yaptıktan sert hücumlarla oyuna 
derhal hfıklm oldular. Fakat mu
h:ıc!mlerinin şüt atamnmalan yü
ztlnilen ell0 rine geı;en bir ı;ok fır
satlardan istifade edemediler. Bu 
arada yapılan btanbulspor akınla
" rilzgarm ııiddetinden müteessir 
olamıyor, birinci devre bUtUn ça· 
hşmalara rağmı>n ne.tice vcrmfy&
rek O- O beraberlikle bitti. 

tKINct DEVRE: 
Bu devreye İstanb .. lsnorlulnr 

sağdan ya.,tıklal"ı sUratll lir akın
la başlad·Iar. Suteymanlycnln bil· 
gili oyunu yUzUnden siyah sarı a
kınları rakin kale i<:in her an t~h· 
ilkeli olu•·ordu. Nihayet 7 ncl da.
klkeda Sü'evmanm verdiği bir 
pıı.'Jla Kadir taknnmm ilk (\'Olünü 
yaptı. Bu savıdan sonra lstanbul· 
snorlı•lar bU~blltün aı;ıldtlar. Ovun 
lstanbtılspor muhaclmleri ile Sil -
leymar.lve milrlafı:ı ccıı aracıTn<in hir 
çeldcıme halinde devam etti. Niha· 

; 'lllez. Bi1

1~ın POrtfoy aç· 
aıaeakt l olsaydı, ben, 

. llnı k ını. 
0~e~e av?<'~rniye azmet. 
.~~eceıtli;unku Yusul bu 

ğı 1.elıabı hasıl oluyordu. ---------------d-----------
Bir aralık Vallter yavaşça ha- Pu~an Ce veli 

1r.:ad · a 'Y 
~ Rlb· Usuf birde 1birc 
\>e ı.~ da••ranarak yere 

llıını sırtına al· 
Y~e .. 

ha }"Uıtlstu yatıyor-
Caltları 
içın ~1• Yusufa knt;

~e dorb- ıkı çatal şeklin. 
"~e bö u 1 a~mıştı. Caka, 

kemlere sordu: Takını M. G. B. M. 
- Siz ne fikirdeniz? s~§;,ktaş 17 17 
- Hamleler müsavi derecede· Fener 16 13 

dir. Her ikisi de puvan almakta G. Saray 16 9 
biribirini kovalıyor. lst. Spor 16 7 

- Yani ne demek ıstiyorsun? V efa 17 G 
- Beıabere kalacak gibı gö· B. Spor 16 6 

riinüvor bu iş.. Altmtuğ 17 5 
Hakemlerden bir başkası, Val. B~ykoz 17 4 

kere döndü: SüleymanJye 17 • 
fDetınmı ,,,.,r l Topkap 17 1 

2 
3 
15 
8 
7 

11 
12 
12 
12 

A. Y. P. 
83 14 51 
59 13 43 
57 20 38 
39 43 34 
37 •l 32 
35 39 31 
26 42 28 
25 44 26 
18 6 ~6 
18 78 22 

vet 30 uncu dakikad:ın ltlhar<'n 
fstıınbulspor tazyiki semeresini 
vermeye ba.,ladı. Stilevman !'lıkı 
bir vunt!lla taklTTlın·n !'·inci hiraz 
sonra d:ı il~üncü goll-:ırini yaptı. 

Art•k o\.1ınun kati n"'tic<>sl belli 
olmuştu. ~illevrıı'lnlv1>l!lnrln nıeğ-

1(\biveti kabnl eder bir ovun tut -
turdukları afü;e rı:tr""n·(lr, Devrenin 
sonuna do~ Kadir İııtanhnlsno
run dördüncü ve beo:\nci gollerini 
de vıın,,,a.kta 1"' 11.,ltül~t'\ uiTM'J""adı 

ve ~üs!\.brıka dn 5-0 1stııT1"1nls~ 
run gıılc-besilc nihayet buldu. 

Şeref Stadında : 
BEŞİKTAŞ 8 - TOPKi\l•t C 

Şeref stadında. ilk maç Be,şi ... u.~ ile 
Topkapı arasmda Jdl. Hakem Aıımet 

Ademin idaresindeki bu maça u.ıum· 
lar a§ağıdaki kadrolarla c;ıktıla• · 
BEŞlKrAŞ: l\L AlL Yavuz. Fevzi, 

Rıfat, Hııl!I, l'tlomdub, Şakir, Ntbrl 
(Hakkı), Ho.kkı (Sabri), ŞilkrU .-•• rel 

TOPXAPJ: Halit, l\lrırat, ~l.ıl.J.at· 

tin; Scn·et, Sotlrl, 1-"uat; lsmaıl Ua· 
ver. Zeki, Muammer, Sadettln 

Birinci devrenin ilk yirmi .ıı.l<tkaaı 

llc§iktaşın kaU fakat ne tire .,e ~A.ki· 
mlyctl altında geçtikten sour r. nlha· 
yet yirmi ikinci dakıkada ~0.k!r Be· 
§iktaşm ilk golUnU attı. Omı· ~,1ı:mı· 
yen bir anda bu golU yiyen 1<-pK:.puı· 
lar kısa suren bir durgunluk~ ~n· 
ra tekrar canla başla kaleıerı .... ı mu· 
dafııa etme;je b~ladtlnrsa dJ Y,rml 
sck!7.lncl dakikada Sağ ha!t.:.l ... aJdı~ı 
bir pasta Sabrinin çok güze• rıtr J\'OI 

11tmaaınıı mfuıl olamadılar. Bu l!'OIU 
altı dakika sonra Ş:ıllir:n :,.t:ğ• dl· 
ğer bir gol takip cttl Yinnı tlaıtlka 

suren ı;'OlsUz bir bdklmlyctt •r <ıt nra 
Y'J'IDI dakikada 3- -O galip v.ızlyete 

geçen Be,ı;ll<taş!ılar gev~dllep ·~ırlncl 

devre bu netice Ue bitmek ü 'C•" tken 
kuk blrlncl dakikada B"şik:.•ş .chlnt' 
bir penaltı oldu. Penaltıyı Yavı.ı. e;ole 
tab\11 .ıtti. Bu golden ~ki dak'l<r; 11on· 
ra ŞUkrU be§incl go!O de Y>\O•ı Az 
:ıonra da birinci devre 5--0 k"•!k~-

Galatasaray nlsbl bir bAldmlvet te· 
sis etti Fakat ıorveUerln ber.:lr!kal.s
llği netice aımnıarına mruıı .~u,;or. 

Yirmi sekizinci dakikada Mt-nmet 
Galatasaray galeaine indi l'<tlAUa, 
Salim offayd var diye dur .. •; r.dııar. 
Bunu gören kaleci de topa 1;1'"• yap
madı. Mehmet de böylece ~· ıe ne,.•i~i 

teının etti. Bu golden sonr~ Z'lmı.tı 

r.a.mnn görUlen serUıkler sık ,,Ji. "ıs· 

ıtilmctte başlandı. Maçın bıtmf-·::ı" ıkl 

dakika var... Galatasaray '.,n;e~. 

yUzue yUz bir golU tereddü• yı> jr.
dcn beba etti. Blrinci devre ı-. be· 
rabcrllkle sona erdl 

lklnci devrenin Uk anlan ı<Rl'Pllklı 

hUcuınıarlu gcçerltcn Be.} ko-ı entı.e 

penaltı oidu, td.6.ı. Penaltı}'l ~Wll· 

hatUn çekti. Knleci kar •.. ,dı 1-.ıkat 

tutamadı. ikinci dcfıı topa vu·-ı.ı ':>a 
IAhattin bu seter topu avuta ııru \ "C 

böylece bir gol kaçu. 

. ~ca~ t e bir çapraza 
1ııı Sö~ı u;uıduğunu ve ı 

acaba e;:ıı~ti. 
nı.1 oYu u çevik hasmı- , 

nu Yapacak mıy· HİIK/İlfl Tayyare piyankosu 

On beşinci dakikada, Gala• ~ • • syıı 
lar, forvet batunda kUçUk oı. dcği· 

§1kllğe !Uzum görJUler ve ı;~:'lkla 

Musa yerlerini değl§tirdllcr. 1 ıı ımuJa 
yapılan bu kUçUk tıı.dilllt te • ,.., rös· 
terdi Ve OD altıncı daltilı:ada fi~t t"cırOB 

ikıncl Galatasaray goJUnU naı Bu 
gol Galatasaray forvet h!l::.ıı:ı tus 
verdi ve yirmi yedinci dakık:1 Ja t3&r

baros UçlıncU golU do ağlara •aktı. 

Akabınde Galatasaray aagd&a y<ıptı· 

ğı oir akında, Barba un ortk&a daD 

istıfadc eden Eştagın ayağ!.,ylf' .:!ör' 
dUncU golU kazandı. D. 29. A·: 1' Ga· 
ıatasaraylJJar Beykoz kalesi'•-"" ar 
rılmıyorlar. Beykozlular on •~'d1 Çia

gisi de.bilinde E§fagı mak:u'•yarak 
penaltıya sebebiyet verdiler. P~ultı· 
yı Eşfak pltuıo bir şUUe go:,. "''"° 
etti (D. 81). Kornerde.o gel~ U>pa, 

Saratlmln sıkı bir §Ut çeklyo. Fakat. 
top kalenin Ust direğinden av •la er 
kryor. Bir dakika sonra Sar.ıfl.ın bot 
ıuııeye topu sokamıyor. o:~.ı c!nku· 
zuncu dakikada Barbarason cr!.-,ama 
Mustafa kaleye bavaıe etti. T.;o ka· lar . 

la~ı~cilcre de~ct 
eyeca ılerliyor .. Her
aki ~· artıyor.. Yusuf 
~ • 

1laizlikler fazla 
ecıı~"Ord • ık 1l 1. u. 

~-~\' ıatn V 
1 ;.;-~· "r alker bile 
Uf k~;,:tkik ederek: 
~ha? "n :renıJınek mi 
d eddUd . 
tıran ~ d~Uş ve ya
~ itene· ~belı, ihtiyar 
~ ne d .Je~ıne dönerek: 
llat ersın y 
E!o eltetsizr ~. usufun bu 

a l'tnıı .. t ıgıne .. ? r ,.,, '"'il u. 
. "'e.tıej 
ıt Vericie~. sirk direktö-
:~ece: ır cevap vere-
dılik k 
• 1'1ı::t· at'i bir şey s·· 

ı-...· ıcey· b oy. 
·•ıışıı. 1 eklemek l". 
a ~eı: -a 4nce: 

a~a \'U 
~ gelir brnuştu. Gerçi, 

\' ti a adaın değil
a-.....:: oı'.d 8.rriden daha 
"'.' cı r- hi u. Fakat onu 

it ur tutu~ kUnded~ nt-
trnaıt i kolunu ba 
hn,,._ Şten bile d;;;;ı,J:· 

-:."4tllll . • ... .,. w. 
llıu1t 19<>! lcoıu ıyıce tn.rtmış-

\111~'3i1 sa~ rkı ZC!Vlftı ... 
"'."'QI O Unda ço'• 
~- .. 

lleı-e onun &af k(). 

Semih ve Ferhiınde, çalıştık
ları bankadan, her akşam b~ra · 
ber rıkıvo fardı. Ko::~:>la. mUnı· 
kün olduğu kadar, biribirlcrine 
yaslanarak. kom;.ı oldukları 
semtin, yokuşlu yolJannı, bu 
yakırilığm verdiği kuvvetle, hiç 
yorulmadan, tırmanırken, bir 
tarafta - i.stikbcl - ismi v~ri. 
len, meçhul, kendilerine, ma!Uın 
o:arak kabul edi:,·orlardı. Zira, 
yakında evleneceklerdi. 

Semih, şimdilik, ablası ve e • 
niştesi ile oturuyordu. Nıkli.h 
mua.oıı:lelerı tamamlanınca. bir
kaç (!\/ aşırı olan, Ferhundelere, 
sessiz, sedasız geçivercce~{ti ... 

Ferhunde, geriye baktığı za
man, kendisini, hep mektepli o. 
lnrak hatırlıvordu. O ?.amanlar. 
frlinün birinde, ansızın. babasıı.ı 
kaydederek annesine sıkıntı çek
tirmemek Uzere, hayatıı kaz:ııı
mıık mecburiyetinde kalacağını, 
hin hasanlamadan, sırf okuma!c 
hevesiyle çal~ıyordu. Lakin. 
yüksek tahsilini bitirmesiyle, ev 
~eçindirme J?ailc,- de, omuzla
rına birlikte yüklendi. İ§te. !.. .ı 
tariht-mberi, aynı serviste kar§ı. 
!aştığı, Semihi, evvclfı., bir ar
kadaş, sonralan da, hayatının, 
yeg-a,,e erkc~i o1arak tanıyordu. 

Yağmurlu, l:ir kış akFamı, iş
ten yine birlikte çıkarak, konu-

şa konuşa, Eminönündeki tram. 
vav dura.~ma geldiler. Arabalar, 
kalabalıktan ekseriya durmadan 
geçiyorlardı. 

P:r aralık, Semih, \ kf'.ndisine 
hitao edince, Ferhunde, ona doğ 
ru başını çevirdi ve Semihin, tam 
şaplms!Dın arka hizasından. boş· 
luklardan kayarak. yıldız parça
lan gibi, dilşen, ziyadar. küre. 
ciklcre. gözleri takıldı.. Bunla, 
bayiJerden birinin, kamsına, am
pullerle i,ı:aretlediği, ertesi gün, 
çe~dlecek olan, tayyare piyan -
gosunun, büyük ikramiyesini 
gösteren rakamlardı ... 

An.sızın, Semihin, sözilnil ya. 
rıda kesen Ferhünde onu kolun
dan çe1;:erck, hir ilham vaki ol
mu~ g~1Ji, aynı dükkana do~ru 
sUrükledi. Ve hiç hatırda yok • 
ken, biraz da ısrarla, bir bilet 
aldırdı. 

Gece. yatağında, mütemadi -
yen, ertesi günü, $4...mihin, bil • 
yük ikramiyeyi kaamdığı za -
manki, mesut çehresini, haya • 
linde canlandır1yordu. Artık, 
biribirlerine, hasredecelderl, ser
best saat!cri. hcsaplamıva. ihti
yaç hissetmeksizin, kimbilir, ne 
mesut @nler geçirecelderdi... 

Bu. t=ıth düşün<'clcr, dimağı 
gitgide uyul'jtunırken, fikirleri 
silsilelerini kaybettiler ve uyku, 

göz kapaklarını, kendiliğinden 
cıP.'tilrdü ... 

1ki gün sonra .. Semihin, ilk i· 
şi. bankada, namına, bir hesabı 
cari a~tırmak oldu! .. 

Fcrhundenin, hissi kablelvu. 
kuu. kuvveden fiile çıkmış, bU
yük ikramiye isabet etmişti ... 

Lakin, n!kfill kağıtlarının. as
kıdan ineceği tarihte. Semih, lz
mirde, ani olarak hastal:ı.nan, 
amcasından. bk telgraf aldığın. 
dan bahsederek, alelacele, veda
laşIP. avdeti bakkmda müddet 
ta,·in etmeksizin, hareket etti! .• 

Bu, ayrılık, muvakkat bile ol· 
sa, Fcrhundeye, çok :-<Tır P.clmiş
ti.. Esasen. hayatında. sevinçli 
hadiseler, daima kederli bir çık. 
mazıı sap!andr~mdan, artık, gö
zU korkar olmuştu. 

Serviste, Semihin eksikliğin". 
bir kat daha hiEsedere!<. başı ö
nünde. şikayetsiz, çalıktık<;a. ar
l<adac:larının. yavaş Eesle fısılda. 
şarak, uzaktan uzağa. kendisiy
le alairnlandıklarmı, acı acı ya
d~ayarak, farkediyordu ..• 

Bir hafta.. On be~ gün.. Bir 
ay .. asrrlar kadar uzayarak geç
ti. S~mihten ne mektup. ne de bir 
scıam gelmemiEti. 

Nihayet, postacı. Ferhun<!e • 
nin kanısına. - Galatasarav -
da.mgBBDU taşıyan bir arf bı • 

raktı. ,eye gıreı ken E§fak sıla bir ııt !Jc al· 
Semihtendi... 1.mcı goJU tamamladı. Az ıt0il9 .!& 
Fakat, Ferhunde, elleri titri- maç 6-l Galatasaraym gı1.iet1t-r)'le 

yer~k okuduğu satırlarda, onu .. ona erdi. 
bulamaz olmuştu! Çıkardığı hü- FE!'l"J:HBAHÇE a _ Vt;YA ı 
l~a ŞU: Son mac Fener bahçe ile Vefıı an· 

Artık, birçok sebep1erden do. .ımda idi. Hakem Tank özepe•ı~ 
layı, evlenemiyeceklerdi !.. idaresindeki bu maça takım.Rr ııl.!yle 

Birden, göz!erinin önünde, a- çıktılar: 
lalmisema renkli. bir takım şe- FENEHBAHÇE: Cihat, Cc!DL'\I, 'h· 
killer biribirine ge~miye başladı. ~i, Hkret, EMt, ömer, &cbll. S\yut, 
şinı§ek gibi, narlak hatlar. ı:a- kaşar, 'Neci K. I'lkreL 
ranlıkları çiziyorkcn, daha faz. \~Ell'A: Ulisamcttln, sıııeymıM •• En 
la mukavemet edemedi, vllcudu, ~l'r, l\luamıuer, Hakkı. ŞUkrü. :•ecatl, 
yekpare bir kalıp halinde yere .•erdi, Oazi, Haydar, ZUhtü. 

yuvarlandı... Oyuna ve~anın sağdan bir t-.ııc.mnu 
A vnı dakikada.. Alnına ele - ııe ba§landı. Bir mUddet ~r~li:ldı 

ğen, sert ve soğuk bir temasla ııucumlarıa devam etul(tcn soııto Ve· 
gözleri acılınca: rıııııar ağır basmaya ba~ladı:qr. Fa· 

Pivan1?0, kuruntulariyle. dal- kat yedi dakikalık neticesiz o.r 'ı1kt· 
mış olduğu kabusun. tesirintle mtyettcn sonra bAkimlyeti Fere.re 
kalarak, karyolasında çırpınır- verc:Ut:r.~ 
ken. baş ucundaki. demire, çarp. Ylrmı birinci claklltada Hay.:lar a· 
tl~nı gördil !... cele etmek ytlzUnden yüzde ::•ıı bir 

O. ak~am .. Yine Semihle, tram gol kaçırdı. 
vav dura;?ına geldiler. Oyun mOtevazln bir tarzda devam 

Ferhunde, onu, yeni baştan ! ediyor. Yirmi dokuzuncu <iaıukada 
kazanmış gibi: her r.amankinden Fenerden Nlyaz:inlo aıkt blr ~ütıınu 
dahn başka ~öz'erle süzerek, i- HUsamettln güzel tuttu. Hcrr.E-n l>!r 
çlnden. annesinden duvmuş ol- 1aklka sonra Fenerliler kıız.:ı.nrtıkları 
duğu: "Kocanın, testisi, iki ~ bir penaltıdan Uk go1lerln1 ka?.,1:ıdı•ar. 
!unca, birini. kır! .. " darbı mese. Bu gol Vefalılan aıı.rstı. Ve bu Nır'"'1l" 
lindf'"l çıkan manayı tahlil edi- tıdan istifade etmesini bilen "'"re-il· 
yordu ... 

PERiHAN TBK./N 



r. vımr ın ŞUDAT l9U 

Kendinize beyhude 
yere eziyet 
ediyornunuz 

EVROZtN 
varken ıstırap 

çekilir mi? 

Baş, diş nezıe,grJp 

ve üşütmekten müte
vellit hütiin ağrı, sızı, 
sancılarla nezleye, 
romatizmava karsı - ~ 

E 
kaşelerını alınız. 

icabında günde üç 
kaşe alınabilir. 

.,. ........................ ~:-em--~ .. 
· ur1111e ~ uıuinn-ı> etı 

ZıRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihı: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube ve Ajans adedı: 265. 
Zirai ve tıctrri lıer neı:ı banka mıuzmelBlerı. 

Para blrlk1irenlere 28..800 lira ikramiye veriyor. 

"'raaı Bankasında kumbaralı ve thtıarsız taaarruı l'lesn~ı,. .. maA t-n 
50 Urası bulucanıaro scceoe f defo çeldJccek kur'n lltı ~ağta.Rk• 

nıAnn göre lkrıımıye dağttılacıılttır. 

4 ıusoo ı .ooo llmlık 1,ııoo lira ıoo ndl'iJ M ııraıııı ~.ooo lira 
4 600 'l,000 120 40 4,800 
• ı.w ı ,ooo .. rno 20 s.200 _ 

40 100 4.000 • 

DlKKA'l': Hesaptaraıdakl paralar bir sene ıc:tnde l50 liradan qağı 
dUşmlyenJere lkramlye çıktıgı takdirde <;O 20 ta:ı:ıaaıyıe verile~ktJr, 

Kur'alar seııedc • defa · 1 F.yJOI ı RhinclkMun 1 Mart ve 1 Raziraıı 
tarihlerinde ı;ekllecektır ..................................... 

lstanbul Müskirat Amilleri Cemiyetinden: 
v 

. 
rnanmJ? ,, '' Bana 

Bu süt 
kreması 

usulu 
"' s ge ı 

50 yaşındaki bir-çok 
dınlar ancah. 30 

YG§larmda 
görünecelllerdir. 

Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 
Sonra da bütün yiiz ve 

boynunuza sürünüz 

.............. !. 24/ l/9U Cumn gUnU yapılan umumi heyet toplrı.ntısmda ekseriyet hAsrl 
olmadığından tekrar toplantının 19 Şubat 1941 Ç'.arşıımba gUnU ııaat H ten 
16 ya kadar Belediye civarında Babıl\lt caddeıı:nde 10 numarnlt Esrıaf Ce· 
miyetıeri blnaııında yapılacaktır 

Buruşmuş, solmutı ve gev§<!mlş Nr 
cı1df, ta?.eleyJp gençle~rmek için l.ştıı 
Bize basit bir U.6Ul: Takim ve tasfiye 

edilmiş bir miktar aut kremasını bir 
mJktar ı;aI zeytlnyag-ııe kar•;tırınız 
Sonra lıeetn~ iki kısım en iyi krema 
ile karıştırınız. Bu halita, clldlnW 
besJeyip tnzeleştlrocek ve inanılmaz 
blr gllzelllk temin edecektir • 

Sinema ve Tıyatroıar 

Şehir Tiyatrosu 
\kşaw Z0.80 da· 
btıkliil Cadd~l 

Komedi l\ı mmııa: 

Kiralık Odalar 
Her l)1ln gi Cdo cocuk temsll.leı1 

l\;in bilet wriUr 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Hu \1,ııam Bı\kırkoy Mlltfladl 

t ma .. mda (lk>nl ÖpUnUı.J 
8 P<'rde 1 oınudl 

Burhaneddin T epRi 
rcmsilleri 

Sf't.lr Tl)ntrosu - Komedi ı.-. mm· 
da ::kılı J;"iuıu al•-ıamı 8,SO du· "l'e~ 
v~ .ır., Hnba ı: nü;r. 1 perdt", l'H· 
k nda: Knıhıı Ut•nl:.r. gibidir. (Ko~I) 

\117.an: Bu h:ımttln T1l(W 

ZJyııt (}) perdP. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün lld büylıl> film birden: 
l - MarknJtQlo ( rurkcır 'i . rJO) 

! - Hoz l\larl. 
tiündliz 15,80 da Ak»anı 20,80 d.ı 

lcr bir daktkıı sonra Yaııarın 'l.yağı ile 
ikinci gollerini ka.zıuıdılıır. D. 81. A· 
kabinde Vefa forlnrının bet'crik..s!zllğl 

Feneri bir golden kurtardı. l:iirinci 
devde 2-0 Fenerin lehine blttı. 

!kinci devrenin otuzuncu :.ho<ıltası 

na. kadar 2-0 galip vnztyctte ol:ın 

Fener Nıyuzinın ayatıyle otuzuncu 
dakikada UçUncli golti do attılar ve 
maçtan 3--0 galilbyetıe çıktı\v. 

ikinci küme maçları 
1kincl küme maçlnrma dün Ka

ragümriik stadında devam edil -
miştlr. Da.vutpaşa Doğuspora bük 
men, Feneryılmnz Feriköye 2--0, 
KaragüınrUk Bakırköy lstikliile 
6-2 galip gelmişlerdir. 

B. Takımları 
Bırinci küme klüplerinin B takmı 

lan arasında yapılmakta olan lik 
maçlarına dün Kadıköy ve Şeref 
stadlarmcia devam edilmiş ve fe
ner Be iktaşı 2-1, B~·oğluspor 
KasımpaşaH 2-1 mağlüp et.miş
ı rdir. 

Halkevlerinde 
1 tanbulun sckız hn.lkevi arasın

da ynpılan vol<.':tbol ve halat çek
m(I müsab~kalan dün sona ermiş
tir. Eminonti halkcvinde ::'Yııpılan 
müs. b~kan parti erkanı ve seh -
rimızrlc bulunnn bir çok mebuslar 
lakin et ı le rdir 

Trun t 16 da evvela final., 
:ılan Eminönü - Beyoğlu halk
i hal t tn k • ...- lan sahaya <"tkmış

la dı . Her Ll{i ~ekL'}DlcdC de Be-
o hl h lkE'VI takmıI bariz bir fis
tinfül{ tt'r<'rek halkC'vleti ha
t Fam • ·onlOıi\lnU kaza.nmrı:ıltır -
r. H ı t ı: · ~b:ıka.sından sonra 

a ";ne 1• i. l<' knlan Be~·oğlu ve 
minföu lıalk "leri talrnnlan kar
ı mı: !ar " B yoğlu halkf'vi ta· 

ltmu rahib ni lf>--13, 15--12, 15 
11 ~ ıır k h1lkcvlerl voleybol 
rıi•·onu olmu tur. 

o·~ ,.. taı tan yin<> Eminönü 
!\lked tıırafındnn tertip edilen 

sk.-4'-')1 T!'llsahakalanna dün de
d 'm'c; 3 Uncu kategoride 

• o hıspor Galatage.nçlik klübll-

Kurumumuza dahli bulunl\n rakı, kanyak depolarlle şarap, bL;a ima· 
llthane ve Depolarmdakt ı\mlller ve münhasıran satıcıları, gazoz imııla.t· 
ha.neleri ı\mlllerile mUstahdem bilumum memur ve f~çilerl, şrra, sirke, turşu 
ve boza yapanlara mUstahdemlerf ve btmlann seyyar satıcıl:ırı oll'•'Dk cc· 
miyete kayıtlı A.zanm o~n \•e saatte ~m!yet merkezinde hl\7.tr bulunmnla."'l 
flAn olunur. 

HU Z NAME : l - Cemiyetin 1940 yılma ait muamel!t ve ht'saba· 
tmm tetkiki V'C İdare heyetinin ibrnSI, 2 - ldare heyetinin mUddetle:tm ik· 
mal eden nısıf lzaın yerine yeniden ıntlhap icrası. 

~ ............................... , 
·Maarif Vekilliğinin 
lise birinci, ikinci sınıf 

FranS1zca kitapları çtimıştır 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satılmaktadır 

1 

' . 

Bir aktris gençllk manzarasını mıı· 
ha!azıı ve idame için bu b ısıt Ulllıtıı 

tatbik etmiş ve 70 Y8.§mda, gene kn. ı 

dm rollerini oynamıııtır. Eczacımz ., 
bu haütayı Bize ihzar edebilir. Fala&. 
muhteviyatJ az miktarda olmakla 00-

raber pahalıya mal olur, ( YağSIZ) be 
yaz rengindeki Tokalon kreminin ter. 
kibinde saf zeytlnyağile ihzar edilmif 
8Ut kreması mevcuttur. Cildinizi bes
lemek için en mlikemmel ve lıaklkl 

bir elit un.surudur. H,.rhalde memnu. 
nlyetbahş semeresi rvarantılidir. Ak.1 
halde paranız iade edilebilir. 

Tasfiye Hal"nde 
bulunan 

MAADIN VE OEVAHIR VE ME· 
\"ADDI lHADENIYE Tl)HI\ ANO 
~"t.'W: ŞİRKF.71 HJSSF.DAHl.AmN,\ 

tLAN 
Tasfiye hıılinde bulunan Mıtn f n 'e 

Cevahir ve Mevaddı Mndenıv,. l'Ur~t 

Anonim Şirketl hissed:ırlan '1 ağıcla

kl ruznamcyi mUzakt:<>r etme:: Czerc 
1941 senesi Martının 17 (On,r !inci) 

l!l••••••••••••••••ı-•••••••••• Pazartesi glinU saat 14,30 (~dört 1 Kı· ralık kat ve odalar 1 buçuk) ta Şlrkcttn Gnlnta Aıı<ı'ı.llrn· 
Ankard C3ddesının en mutet>er yennde ıevkaiade nazaretli. 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada aynca kiralık 
r.ıdalar da vardır. 

Vakıt \.a7.et('c:i Marehanec;in" müraraaı 

..,... ~ -
. OeVtet Oemiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlar1 
Muhammen bedel! 61\00 (Altı bin be§ yilz) lira olan 10 ton clonyağı 

20 - 2 _ 1941 peroenbe gUnU saat 15.SO da kapalı zart uaulll ile Ankaruda 
ldare binasında aatm altnacaktır. 

Bu i§e girmek lstiycnlerin 487,5-0 •(Dört yüz seksen yedi Ilrn elli ku_ 
nış) llralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiğl vesikaları \•e tek. 
linerinl aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine veMtcler! ıa.

znndrr. 
Şartnameler para111z olarak Ankarada :Malzeme Dairesinden, Hay. 

darpapda tcsellilm ve sevk oenlğlnden dağıtılacaktrr. (757) 

ne 21-13 Kolej Deniı: ticarete 
25-14, Kurtuluş B takımı Çe.n
gelköye 10-.7 galip gelmişlerdir. 

Basketbol maçlan 
Bölge tarafından tertip edilen 

basketbol milsa.bakalannm finali 
dün Eminönli halkevi salonunda 
Galatagençlik klüplerl arasında 
yap1ldr. Neticede Galatagançlik 
31-23 galip gelerek İstanbul 
şampiyonluğunu aldı. 

Genel Direktörlük 
kof USU 

Genel direktörlUk koşusu dün 
saat 10 da Şişli - Zincirlikuyu 
anı.smda yapılmıştır. Koşuya 437 
atlet iştirak etmiştir. Alman tek
nik neticeler DUnlardır: 

t inci kata.gorl: 
1 - Artan B.J.K. 27, 16 
2 - Konstantbıic:li8 Kolej 

28,16,6 
3 - Takvor B.J.K. 28,38 fi 
Takım ftflıartle: 

1 - Atletik. Yıkba 5+6+13 -
24: llQl. 

2 - M. Kırmm 2+11 +14= 27 
sayı. 

3 - Fatih mükellefleri 10+12+ 
15=37 sayı. 

3 üncü kat.agorl: 
1 - Nejat Beşiktaş 18,20 
2 - Mitat Atletik yıldız 18,30. 
3 - Abullah Kuleli 18,54. 
Takım iübarile: 
1 - Kuleli 3+5+7=15 
2 - Kuleli 8+9+10=27 
3 -Atletik yıldız 2+12+17=31 
4 - B. M~nsucat mtlkellefleri 

6+13+15=34 

Akıl hekimleri 
toplantısı 

Akıl ve Sinir hekimleri cemlyf!tt bu 
eene yıllık !çtimamı Bakırköy emra
zı akliye ve tıaablye ha8'taha!le8inde 
yapmışlardır. Yeni idare hey•tı tnU· 
habmda: Prof. Mazhar Osman Uz· 
man reisliğe, Prof. Fahrettlıı Gökay 
rela vekilliğine, Dr. Rahmi Duman 
umumt kAtfpliğe, Dr. Faruk RayOl· 
kem veznedarlığıı, Dr. Lemen 't'tlze· 
men oe.lllıl! kl.tipllğlne MCl"nltmdb'. 

zJonl Gcnernll hanında b!rin~I karta 
8 (ilç) nuınn.rada kilin me:-k .. :riade 
alelMe inikat edecek olan Umun1! 
heyet lçltmaınıı davet olunur:r.ı · 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - Tasfiye memuru rnpol"''t' mU· 

rakip raporunun okunması, ta~flvenin 

1940 yılma ait tas.iye hcs.,untmın 

tasdik! ve mezkilr devre za. -fl:ndakl 
muamelft.t ve idarC"sinden dolıı:;ı tas 

tiye memurunun zimmetlnin ıbruı , 

2 - MUrakıp tayini. 

En az beş hisseye malık o.up t<:tl· 
maa tşUra.k arzusunda bulunan Nsı83" 
darlann hisse scnetıerinl lçttmı.. gtl· 

nUndı-n bir hafta evvel §lrkctc tevdi 
etmeleri ve yahut bu maksat•a lm$ka 
bir mUcsseseye tevdi ettlkl'!rt.:."'I tev· 
sik eylemeleri lAzımdır. 

lstanbul Asliye ikinci ti
caret Mahkemesinden : 

Kadri Türkmen tarafından Osman· 
lı Bankası Beyoğlu ı:ıubesl üzerine v' 

Yeni Kolej emrine keşide edU?'llş otan 
21.l.041 tarih 551814 numar.R!.: 162 

Türk liralık çekin z!yaa uğratılmı~ 

olduğundan bah!lc Türkiye 1ş Banka· 

BI A. ş. Vekili Avukat Ali l~hay ~
rnfından mahkemeye mUracaa•ıa ııözO 

geçen çekin iptali talep edilmekle 
mahkemece keyClyetln 45 gtlıı mUd· 

detıe na.nma ve muhakemenin de 
4/4-/941 Cuma gUnU saat J4 d'l vapıl· 

maınna karar verllmlş olduğundan. 

~bu çekin na.n müddeti lçinrte mah 

kemeye ibraz edilmedftı takdırdıa tp 

bı.line karar verileceği Ticaret kanu· 
nunun 638 inci maddesi mucibince 
llAn olunur. ( 2M3) 

Sahibi: ASIM US 
BamldıJ!ı yer: VA.KIT MnfJırur .. '1 

Umum n~yah ldarP eden: 
~A-..c~ 

Yolunda giden çocıık 

"\1 F ~ '- 1 R HtJUllDAl 

Ter<'ill &b:I l\ldatntı~ncak en doğnı hakikat işaretidir. lsrnrlıı b:.lı;l'JI 
dnn Ç\PAMARKA l\liis1ah7.ııratmı lste~iıı!:r • 

Büyük BakkaJh·e mağa7.alarında bulunur. 

stanbuı Levazım amirhğmden verııen 
narıci askeri kıtaatı ııanları 
'*h* PlDiiS _,. ·ı=--

900 ton 70 oktanlık bcnz.u.ı pazarlıkla satın alm:ıcalctır. 'faJı 

3'3,774 hı'\, kaU tcınınatı ll5,002 lıradır. lha\esi 17/2/ 941 p..,.. rt 
sa'!t 10 da Ankarada .M. M. V. Havıı satm alına komisyonund:ı 
trr. Şartnamesi 1720 kuru :oı komisyondan alınır. TaUpierlıı belli ' g4 
mıJyonıı gelmel"'rl. (1911 l 

• • 4 • 
!154 adet beyzi kazan pazarlıkla satın nlmacaktır. İhalesi 20 Z ':

1 
saat 11 de Erzurumda aakerl satın alma komisyonunda yapılnc81'· 
mlıl tutun 34,050 lira, kati temlnatı 5110 lırndır. Nümune ..,.e ŞS 
komlsyonıl3. g6rtilllr. Jsteklflerln belli vakitte komisyona getmrlrrl, t1 

(1919) ' 

• ~ • t~ 
Hch· l" çlttmc ı.ahmın edilen cıatı 6-00 kuruş olan cıo,ooo çift J3. 

dura. pazarlıkla ek.slltmeyc ltonmuştur. lhnli!!!l 1512/ 9!1 cuI).ınrt •f 
Eııat 11 do Anko.rada M. 11. V. satın alma komisyonunda yapıınc 
teıuınatı Sô,300 liradır. ı-:,·saf ve şartnamesi 18 lirnyıı comuıymı 

Taliplerin belli \•akitte koml8yona ı;elmeleri ( 1917) ,g, . . . ~ 
Beher mctrc:rtne tahmin edilen fiaU 820 kuruş olan 125,000 pıt 

putıuk kumaş pazarlıkla eı<slıtmev .. konmuştur. 215,000 metredell ~ 
mnmak prtllc ayrı ayrı kkl!fi,..r de kabul edilir. ihalesi H/2/941 
nU saat 11 de Ankarad.:ı M. M. V. Satın nlma. koml.syonunda )..şpıı 
ı-;vsaf ve !'}8rtnamesı 20 liraya l'omlsyondan u.l•nır. Ta.J.1plerln tekli! 
teri miktar Uzenndı?n kanuni kııU tcminııtlarlylc ~lli vakıtte 1<0.~4 
gelmeleri. (1903 

.. .\· l/o ıJ 
Aşağııla yazılı mcvadıc eka!ltrnesi hizalarında yazılı c.natı rd8 

Cuma glinU Edlrned~ eski mUşlrlyet hina.smda askeri satın aıınlL 1' 
cunda yapılacaktır. Şartnameleri komisyonda glirUlllr. Kapalı zıır'1e lıplcrln Jhale saatinden bir sant evvellne kadar kanuni vesikalııti 
ınc:ktuplarını komisyona vermeleri. 

( ·~~·- llll.1.an rutan 'J'P.mhıatı lhalc 888.ti ,-e ,,iJ 
Kilo Unt Ura l\r. 

Koyun eli. 65.000 07M: 732 25 ll Kapalı ı&r:a,. 
lnek sUtü 22.500 315{\ 4i2 50 14 Açık eksil,.~, 

(1867) ı 

••• 
&her çiftine tahm!ll edilen fiat.ı 7 O kunıı,ı olruı 160,000 11'° tf. 

kundura kapalı zarfla eksiltmeye konmuı:ıtur. lhnlcsi 1.2/ 2/ 9·ll c; 
günU saat ll de Ankarad:ı M. M. \1. Satın aınuı komıs,onunda yaP 
Temtııau 55,870 llradır. ı-;v&'.lf ve şartno.meıııi 50 liraya komisyoııdtlıı 
Taliplerin. belli saatten bir saııt evv"llne kadar kanuni vesıkallLrl 66' 
mektuplarını komisyona vermelerL (182:> -. . ~ ~~ 

MUtca.lılııt nam \ e nesabına 77 ton pırlnç açık eksiltme uıı ş1ı ,, l , ... 
Muhammen bedeli 27.720 liradır, llk teının.•tı 2079 liradır. ihale~ ııJo 

Çar~amba ı,'ilılU saat .:.6 da yapııacakur. Şo.rtnamcai ber gun ıstııllfll 
kam Lv. Amirlikleri satın alma komisyonunda vı. Kayseri askeri ol -; 
ma komisyonunda görtilebll!r. isteklilerin bellı gtin ve saatte kıı.tlu ti-- us \'e tcmınatlarile Kayaer! asken satın alma koınlııyoııumı mfiracall :P' 

t 11'21 

Cll.stcrllecek yerlere teslim oartllc 850 ton sığır eti kapalı zll~ıl 
meye konmuştur. Tah:niu bedeli 122,500 lira, ilk teminatı 73i5 ıırll 
lesi 15/2/90 gilnU snnt 11 de f,Uleburgazda nslcer1 satm alına kO ' 

,ıe 
yapılacaktır. 'l'aliplerin kanuni vesikalarlle teklif mektuplarını Uı (rlll 
dt'n bir Mat evvel komisyona vermeleri, (1859 -

• • ... ti ııı' 
Çeliği Vekfllctçe verilmek U7.cre bt"herine tahmin edllen fllrıı 

olan ı 0,000 adet istihkllm modeli kUçUk balta mUteahhid nam ,-e 4 il ı.u;ık eksiltmeye konmuştur. lhaleııl 24/2/941 Pazartesi gUoU sııst 1 ,tı 
karada M. l\f. V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. llk terı:ıl!J 
liradır. Şartnamesi komisyonda görUlUr. Taliplerin belli vakitte ı<Oı;t' 
gl'lmelerl. ( 1889 ;" 

.... ır. ıı. 

&her kilo.suna 14,5 kunııı tahmın edilen 216,000 ktlo cl<JJlt 
zarfla eksiltmeye konmuştur. !halesi 22/2/9'1 Cumart si güııU ~ 
b.mlrdc Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır 'f.:tll ıtJf· 
31,320 ~ira ılk teminatı 2349 liradır. Şartname,! komlsyond:ı gbrll ; 
illerin kanuni veslkalarlyle teklif mektuplarını hal aaaUnd ıı b r ıı41' 
vel komisyona vermeleri. (1893 

ır. • ~ ! 
Beher kilosuna tahmin edtlen fiyatı 6 kuruş 25 snnUm olıı?l ~ 

arpa pazarlıkfa satm alınacaktır. 1' Ozt>r tondan aşağı olmamsJc 
ayn taliplere de ihale edilebilir. Döküm hallnd Ankara ve ci\'ILr gı' 
l&rda teslim almır. Hepsinin kat'1 teminatı 21 2~ lira 100 ton tçifl 

• r{tı 
dır. Evsaf ve şartnamPal 000 kuruşıı konıisyond:l'ı almır. Tal pl 
A:nkara Lv AmJrllği 11&tm almıı knmll!yonuna l!'t'lm l<'r1 ı t,q7,sı 


