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~ ettne anlatmağa çah111. 
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1 • in önü 
Doğu seyahatin 

den oun 
Ankaraya döndu 
Ankara, 6 (A.A.) - Rel~cumh 

1smet İnönü 29/1/1941 t&ribiD 
ba§ladıklan Doğu seyahaUeriMe 
vas, Erzurum, Erzincan, Dt·.rar 
ElAzığ ve Malatya vilA.yeUe:r'..ne 
nyarak tetkiklerde buhmd 
sonra bugün saat 16 da Anhaı~ 
avdet buyurmu§lardır. 

T aymiain Solya 
muhabirine göre: 

Almanyanın tazyi 
karşısında 

Bulgaı istan 
güçlük 

çekmekle ••• 
LoDdra, 6 (.~.A.) - Tayn.Ls 

lesinin Sofya muhablrine gö!'e, 
ruanyaıun yapbğı dJpJomatil( 
kargıamda Bulgaristan aon 
güçlük çekmektedir. Bu tazyik 
m:ı.ııya hududundaki aakerl DAıwnuı 
larla alAkad:ırdır. 

lngllla salahiyettar mahfil 
de Balkanlardaki vaziyet .ll&kıı 
aynı mutaıea yUrUtlllmckte 
Bulgarıstaıı tarafİndan JDP.mlP.kfı 
tamamıyetini ve ;iBtikl!.lint muu• 
etmek hususunda yapılan beywaa 
ııamlmlyetinden §Opbe elmo.11ı • 
bir aebep olmadıg-ı hatırlatım 
dır. 

Bulga.rıatanm bir harp aa!mt>sl 
makta hiç bir menta,a.U bulun 
ve Almanlar tarafından eaaret 
alınan Romanyanm uğradığı &Jabe 
terazide kendini hlaaettirdiğl 
dlr. Bulgariııtaıı vaktiyle Roman 
maruz kaldığı tehlike ile teb.dft 
mektedlr. Bu tehdiCUn ise Romen 
!et.ini uğrattığı felAkeW netice 
dandadır. 

Günlerin peıinden: 
~°' 1'tı - &kdi 1 1,;· r b in İzmir 6 (A.A.) - Birkaç giln~n. , da \'e lzmirden hareket eden Baııdır· ---·-ı 
~ 'ott .... ~<")i :a .... ~\n) tn~ıd~:: Gon~ara doğru.ilerleme beri Ege ı_nm~&kamım ~uhtellf ~er· ma poataaı da EmlrAlem - Murar'Jye ı·talyanlar sulh : Ame. ri_ka moda. 
~ '""l"re dı.- tn~llillrri ınkişaf halınde !erine ve bılhRMa dUn de Manisa mm- istasyonlan arumda 8Ular içinde ~k. 
'-.lıi__ bi;:lııq)ordu. Bu maksat- . . ta.kasma ya~n giddeUi yağmur ve sel )emektedir. Manisa dağlarındaki kar. : aıemının markezı 
~~ ::~er:ra .~:d~~; l litahirt', 6 <A.A.) -. R~smı. teb- ::ı:f:ıd~:u7~r~lmu~ '-e trtn =~:::::ad~~ er:~~~~ taarruzu yapıyor i Fransa magwlfıbiVP~ının· . 
~ ~ Onları lngilfen•d<"ı hPr Trablusgarpta, Bıngaz.ı ıstika Emlralem Murad!ye arasmdıı hat cnaiı;e edilmektedir. f .r-
~ ~tt ' e idare muhitle • ile metinde jlcri harck<'timlı: memnu- boyundaki ııutarm yül<Mkliğl bir taraf İtalya hükumeti Habeşistan- celerinden bir~ Avnıpanm 

L tı.ı1c1 l"ln<"lt l~ln 4.lloden ~<·len 1 ıüy<>t vl'rici h!r tn;rzda inki.,af et- ta 65 ve diğer tarafta 85 antimdlr. Gediz nehri yükselmiş ve bUtUn r.a.y daki 200 bin İtalyanın Cibuti da merkezi olan, hatta Amen 
~~ to "harı kullanmıı,h mektedir Hu yüzden dUn 1zmlrc gelm~i bekle. lar ta.şmışur. ·Kulanın Scyitali mahal yoliyle tahliyesi ve ltalyaya kaya bile kadın modasında ö 
>t~e ı Yd'un Tiirk d t · - Erit.rede kuvvctlenmiz Keren nen Ankara ve Afyon po.stur Manisa , (Dcııamı 4 iinciidc) nakli için İngiltere ile müzakc. nek yetiştiren Parisin artık 
~le ı~_ld k<-ndi men~:~~~d~ 1 etrafında. kuvveti? ~üdafan edil- reye giri~ek Uzere eski mali. mümtaz sıfatını kay.betmhl ol 
~~oe;-re lı;Jer1 ile bir taraftan mekt.c olan mevz.ılen sarma~ta- / / A · 1 D 1 ye na7.ırlanndan Volfiyi memur ma.sıdır. Paris moda merk 
~'"'" Yine 'l'iirkl T .. k dır. Dahq cenupta Barentu dan I ta yan a 1 l n mıra .. ar an 1 etmiştir. Volfi bugünlerde olmaktan çıkınca onun 
~ ~r:-11 alakıM.larl:ın~~kt:•~e: ı:;arktı. doj!ru cPkilen İtalyan kuv· , . Fransada bulunmaktadır. Bir Avrupanın hangi büyük şehri 
'~da';!;': Er-r.urum zelzelesi \'E.'tlrn T?lc mmta~ı;sına;.,çok ya- Tanklarla yap- Du.··n· sabah rivayete göre de yakında alabilir ? Londra mı.. . 
\1 ;:raPla~kNzecıe \'atandasla- kd~m·a~ fil~detlkP dta P kec 1 I?rnk~tao1- .Madridc gidecektir. Bu haber mi .. Roma mı? .. 
~ ~~ .... , ff'fnin "ti f t ır. Şımdıyc n nr e scn .. ı 1 - doğru ise mevzuubahsolan mü- Tabii her gün ve her 
~t ~ "-\e faallreu' "ı~ar C'. ;>an olmak 1,500 esir ald•k. Her tıkları hucum tek·•Qr zakcrenin bir sulh teşebbfüru havasıtıda. bombardıman ta 
~ llt._;;:::~.:·aın;.,, bu ata;,.·~::: cin~en harp mR.lzemcsi iğtinam ' olması muhtemeldir. Zira Al - releri uçan, ara sıra da bOml~ 
~~ 'e ,)i bir ıu ... ,.. _ C'tt . pu··s~u··rtUldu·· Pa, ,·se gı·tıı· manya ıngiltereye cehennem a. yağmuru yağan bu şehirlerd ~Ylıı /• lrt bir Ttirk el;..:,~ ~:. S~dnndan baı;lıya:n. muhtelif ha- teşleri yağıdmrken İngiltere. hiç biri değil. Onun için 

.... Ofd~da ~ Ül<sek k ı ıı b" rekat E'sn-ısmdn za~ ı:ıtımız az ol· nin Habeşistandaki 200 bin 1- rikalılar gayrete gelmişler. K 

J~"'~~:::n, .. tr,röst('rhord:.p ır m~~tubr.. d . . l k Uzun m.enzilli Yunan Almanya ·Fransayı talyanı kurtarmak gibi bir ba.- di memleketlerini beyne . 
..., I\"" na eşıcıtan .t, ncauni Sl 1 etme 1 his üzerinde münakaşa edemi. moda merkezi '"·apmak için c;a 

Yd'un h nazırı ohmk için diı. maıı tarafından bırakrlan top arı .r 
"dı.~.r.. ııı-1 ka.rp içind<'ki hiı:· 1 - 1 ki hl· ıııı yeceğini ltalyanlar pek iyi bL lışmaktaymışlar. Amerlkada 
~gı ı . uı e ett d bir ç-0k mavn tar anna ragmnn Bfr Jtal1aa mllllm· 8Ç 1 a Y8 1 1 . 8 lirler. dın esvabı dikmegey mahrııs o L".'11ta ~il J 

0 
<' dl• takdir Gpndar yolu boyunca ileri hnro -

""'ti~ "<\fa.~t~rd Halftaks'm \ . ketımizdP miihlm terakkiler kay· • Bundan başka, Almanyanm lan sanayi amelesi ile patronla 
"-11ııı )(•nıara ne ta~ini ıi:wrine dedilmistır. (lJcl'amı 4 iüır.iide) mat dep.oıaaa tehdıt adıyor malfunatı har icinde ltalya ta.- sendikaları birleşerek on kişi 11 bıı " t1l_ ~a ~ınrn lld<'ri intıhnı• rafından bu yolda bir teşebbüs lik bir tetkik heyeti seçmifler 
,, llfııı \ıtzı: {'sof <;lhhi \R7.l:r<·· bawara açardalar Marı••I P8\ID yapılması mümkün değildir. Bu heyet tetkikler yapacak. ra 
'ıı~~·.du .•• l~:.,lıhıf'I baslaııııt~ına Kral Zogo '!- Olsa olsa Almanyanm da por verecek. Amerikalılar 

l.i~ lıi tjn bu •. a de i.ıHiıııU 1n- Manastır, 8 <A.A.) - Arnavut· Hafta sonuna kadar malfunatı m unzam olarak 1tal- Avrupa milletleri biıibirlerin.i 
~ ı-.. ; tııltiııf:k bir kayıptır. Bü- Yunan ord usuna ı uk hudu dundaki Röyter muhabiri yanlar İngiltere neminde bir mahvetmeğe uğraşırken onların 
~"' ~llt)(ff'r ~~tundan mahrum bildiriyor: kati kararını verecek sulh zemini bulmak istemi.~ o. elinden harpten sonra moda tı. 

"· n de unutulmaz yazılmak İstedi Pogradet clvanna yerleştirilmiş ı:- \ ' itti, 6 (A.A.) - D.N .B.: labilirlcr. carctini almak için şimdider. 
Bern, 6 (A.A.) - Havas: lan uzun me'nzllli Yıman toplan Ohrl Umumiyetle iyi haber alan bir tedbir alacaklarmış. 
Gaz"t dö Louın muhabirinin ahlinde ktln Lin köyünün ,ımau ırar kaynaktan bildirildiğine göre, A- 1 Bu takdirde ilk

1
baharda ya - Görülüyor ya, RuZ\·elt cam. 

Yunan mahfillerinden ald ığı bısınde bir İtalyan mühimmat -Jepoım mimi Darlan'm Parlse yaptığı sc- pılacak büyük A
1 

mlan taarpır hurreisı srfatiyle İngilizlere 
. . A t nu dUn berhava ctmi•lerdlr. lnfıllkın vahat u··zenn· e du··n topl"nan naz-r }arından evvel ta ya yo ıy e harpte mukavemet i"in ~-ı-bır habere güre, cskı mavu • " .- ... b" lh ta 1 .., 1a.ı\&&&U 

luk kralı Zogo. Yunan ordusu - şiddetinden Yugosıavyada. Ohrı §chrı lar meclisi bir karar almaktan zi- dır sukt' arnızu yapı ıyor ederken Ame.rika tüccarlan da 
na yazılmak arzusunu göster- l!larsılmı§tır. Yangın o kadar stlrekt: :radc noktai nazar teatisi irin içti~ t'm<' ır. kendi işlerine bakıyorlar! 

(Devamı f ncide) ma etmiştir. (Devamı 4 üncüde) =-·······-·-··-··-.. -·.-· ........ -... • Hasan KumçtıJ? miştir. • . 

'··~· l(t~.\~ b .. uuızyon ••t l.( s 
lNt."'i Hlti \\'E""t -a 
ını- Sa~ !a.mıZda -

--------.....;:::::::::::::::::::~~--~--------------------~--~~~----~---=-----~--IMılER. 10 Şubatta yabançı . dil dersler.ine başhyor 
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1 Radyo Gazetesi 1 
Almanların BallEaa
ıarı 1enlden tazyiki 

Balkanlar hakkında iki haber 
imiştir. 
Bunlardan biri Almanyanm Yu.

oslav topraklarından aske,rlerlni 
eçirme-k için bir talepte bulundu· 

gu ' " bu tıılebin reddedildiğidir. 
u hususta Londrnya Yugoslavya. 
an brj rapor gelı;niştir. 
İkinci ho.brr do Alnınııyanın top

a.klıı.rmdan asker geçirmek için 
Bulga.nstanı sıkıştırmakta olduğu· 
dur. Bu hususta Rôyter ajansının 
hemen ta.nıamcn tefsirden ibaret 
la.n uzun bir telgrafı da vardır. 

Bu telgrafta Röyter ajansı Roman 
a d rslndı>n ibret alınmasını ta\'· 

c ctm kt€'dir. 
Ba telgrafm bir de haber kıs· 

mı var<lır. Röytor bir çok Alınan. 
nn Bulgaristana nilfuz etmek

t lduklanru ve bir çok Alman· 
ann da seyyah sıfatilc Bulgarl&

da bulunduklarını haber veri· 
or. 
Dikkate lıl~'!ktır ki Londrn rad

yosu her n~riyatmda bu hııbcr -
lerden bahsederek Bulgıı.r.lstanm 
mukavemet edeceğini söylilyor. 

Kudüs radyosu da Bulgar zira· 
at nazu:mm isti.fasını Bulgaristan 
ilzerindeki Alman ta.z~iki ile ala
ka.dar görmektodir. Bu nazır Ber
Jin ve Roma.ya yo.pDll§ olduğu se
yahatlerden döndükten sonra mec
lüıte bir nutuk söyliyerek zira.atin 
faşiı!t sistemi üzerine yapılmasmı 
ve .inki,.af ettirilmesini müdafaa 
etntl§ti. Bu gösteriyor ki istifa e
den nam" mihver ta.raftan kli ve 
bu vaziyeti çekilmesine sebebiyet 
Yermiştir. 

Bulgar !'8dyosu ise :draa.t nazı
nrım istifasmm harici siyasetle 
hiç bir alıikası olmadığını haber 
~ektedir. Başvekil Filof da bil· 
Jnmıet part.J:d m~buslamıa iıstJfa 
eebeplerini anlatmış ve mebualar 
bu izahatı tasvip etmişlerdir. 

Balkanlar vaziyeti hakkındaki 

lıabeıılerin hulAsMı bundan iba
zıettır. 

Bu hldiseleriıı fnldgafmr ~r
IDek :için bir iki gün beklemek ll
aa geleceJrtir. BUtUn Balkan 
milletleri bu bfi.diseleri yakmdan 
tBip etmektedirler. 

Fransa üzerindeki 
tazyik 

Vlşi ile Almanya a.ra.ıımda.lri mft
-.ebetlerin esrar perdesi henüz 
~tır. 

.Amlra1 Darlan Vişi ile Paris a· 
ıumda mekik dokuyarak Alınan
)'& ile V.iışl hUkfuneti arn.smda bir 
anlaşma. temimine çalışmaktadır. 
Da.rlanm Pnristen avdethıde Ma.
Nlal Peh!n riya.setinde, kabine 
toplanmt!J ve Almanya.ya verile
cek olan cevaplar hazırlanmıştır. 
Amiral DarlPn bu cevaplan Pari
ııe göttlreccktir. Bu cevapların ne 

l!n ibaret oldukları malU.m olına
akla beraber ı::u iki noktanın mu. 

hakka. olduğu kabul odiJ.mekted.ir: 
1) Lavalin Vişi hükU.metine alı

nacağr. 
2) Le.valin kabine içine alınma-

9il tatbik edilmekte olan intizar 
JıOlitikasında biç bir deği.siklik hu
aule gelmiyeccği. 

'l'ablt bUtfuı bwılar bir tahmin-

- ibarettir. 
Bir heıbere göre de yalnız L&-

ftlln Jra.bineyc nlmma.ctlle iktifa 
eiı!ilmiyecek, film.diki dahiliye ve 
llartctyo nazırları da çekilecek ve 
maregal Poten riyasetinde dört ki. 
tDlt bir direktuvar kunılaca.kbr. 
Bil dlSrt nazır sunlar olacaklardır, 
IWıiliye na.mı La.vat.. Hariciye 
9SD'I Boduen .. Bahriye nazırı Dar 
lan, ha:rbi}e nazırı Hut?.inger .• 

Bu görüşmol<'r devam cderk~ 
:AJman radyosu da nesriyat yapa· 
l'aık Peten•n karan üz"rinde mües
atr olmaga bakmaktnd·r. 

Stutgart rntlyosu l}unlan söyle
miltir: 

"FranM ur•ıur n' hdır ki Al • 
ya ile ııral "11 ;la ııuln \ok mil

tareke vardır. Fransa Alrnanyaya 
Ntiilnlı.t telkin etmek vazifosile mn

elleft' r. Eğer bu itimat telkin o
a.z<m Almanya bunu temin et

.ek m buriyetinde kalacaktır. 
Bu uziyet dahilinde Almanya • 

nm ır.utarC'ke şartlı:ı.rmı değiştir
mdc n etind~ olduğu tahmin olu· 

lerde kullanılmıı; bir şahsiyet oldu
ğun& işaret ettikten sonra Volfi
nin İspanya veya Portekizde l.ngi. 
lli; mUmessl.llerile müzakereler 
yanmakta olduğunu bildirmekte • 
öirler. 

Amerikan yardım1 
Kanun layihaları haıüz meclis

ten geçmiş dcJ;'ildir. Ru:n·oıt niha
yet cuma akşamı (bu akşam) la
yihaların reye konmasında ısrar 
~tmektedir. Bunda.n başka derbe.l 
1ngiltere~·e malzeme gönderilmesi 
için de tedbirler alıM'l13t1r. Bir 
heyet dün reisicumhur Ruzvcltin 
riyasetinde bir te>plnntı ~-aparak 
acele y~rdım vaziyeti tesblt ve 
temin etmislen:lir. 

\'ilkinin Almanlara . 
muaıı 

Vilki Amerika •a dönerken Al
m:ın milletin~ bir m~ej götlıier· 
miştir. Viiki kendi ecdadının Alman 
olduğunu ve isminin de Vilmiken 
olduğunu bildirmelcta \'El flO sene 
ovvel hür:riyfte ka\""U§mnk için A
mertkaya kn<"mt§ olduklarını EÖ)'lc 

mektedlr. 

Afrika hQr/Ji 
İngiliz ku\"Vetleri Bjagaıi ist.1'a

mctiııde &tirat.le ilerlemllktPdirler. 
İtalyanlar mukayemct etmeden 
çekitlyarlar, Burac\a muharebe S.'l· 
hasm·n dar, inzalı \'e mtidafaa:ı:a 
elverişli olm!l.$tna ra~en muka· 
vemeti tercih etmiyorlar. Burada 
dün 4-000 C8ir almmıştrr. 

Eritrede Keren dU~~k Uzere
dir. İlıgilizler Asmara'nm muvasa
la. yollannı keemh!lerdir. Bura.da 
harekltın aı1tlet merlı:czi Asmara
dır. Bu mmt&kada İtalyanlar çev
rilntjş olduklarından bir çok f tal· 
yanların Mir dilpneleri kuvvet~ 
muhtemeldir. 

Eritnı mrnt.akumda dtin 1500 
esir ~r. Aynca pek çok ve 
i!fe yarar malzeme iğtinam edil· 
mişdı. 

Btı büküm vermek icap ederse 
Eri~ nihayet 10-15 gUn fçtn. 
de tunamen jşgalinln ihtimal da· 
bilinde olduğunu söyleyebiliriz. 

Bina vergilerine 
yapılacak zam m eaelesi 

Pasif konıruna kanununa gö. 
re, tanzim edilen nizamnamede 
mahalli itfaiye ekiplerinin tec. 
hizat bedellerinin bina vergisi -
ne munzam olarak bina sahip
lerinden tahsil edilmesi kayde • 
dilmiş olduğundan belediye bu 
kayda istinaden tahsilata ge<:. 
mişti. 

Fakat esas pasif korunma 
kanununun böyle bir mükelle
fiyet hakkmda sarih kayıt ol
madığından bu hususta yeni bir 
kanunun hazırlanmasına kadar 
tahsilA.t keyfiyeti durdurulmuş. 
tur. 

Bu hususta yeni bir kanun 
projesi hımrlanacaktrr. Blitün 
pasif korumna işleri bu kanun 
içerisine daha geniş ve !iilınullü 
olarak alma.caktır. 

- Sus.. dedi beni Giyuettin 
gönderiyor. 

- Kim bu Giyuettin ?. 
- Buraya gelen genç •• Haydi 

çabuk, seni göttıreoeğbn .. 
- Nereye!. 
- Onun yanma.. Hiç korkma .. 

Her ı.ey hazır.. Kimse gönniye· 
cek .. 

- Kaçıyor muyuz buradan?. 
Tam.ar, bu a&ll o kadar heye

canla ııöyleml§ti ki, kaçmak, içleri 
bin bir güzel eşya ile dolu saray. 
lardan uzaklaşmak istediği bütiln 
acıklığı ile bu sesin titreyişinden 
hİ88ediliyordu .• 

- Onu Glyasetlinle kararlq -
tırırsmız. Ben o kadarma karış
mam. 

Tam~ır fazla bir §CY sormadı. 
Sadece: 

- Hazırım.. dedi. 
Litif bir gece idi. 
Et.raf mehtabm donuk nydınlrğı 

ile yrkanıyordu. Glyaısettin ne 
Tamar, Gök Babanın kulilbcsinde 
idiler. 

ııu or. I Giyıusettinle Tamar arasınd'.lki 
mRl'era, günlerce sürdü. Hiç biri 
Gök Bahanın emrinden dışan çık· 
nuyordu. Yalnız her ikisi birihir-
lerine o kadar alışmışlardı, ki Gi
ya&et.tin bile o.sıl da.va.smı unuta
cak hale gelmişti. Gök Blba, tam 
bu sıra}, bekliyormutı, gibi Giya. 
settine: 

ltalya sulha doğru 
gidiyor 

İt.aha ile> lnmltere ar1U1mda bir 
t ? · u için tema!dar baş

ış kiuı;tı bı'diri!iyor. 
ltalva.nm es tl maliye n6ZT?'la· 

rmdan Volfı l:i boşfStand:ı. buluneın 
ı Jrsder ltalvaıı muhaciriaha 

'l 'm "i çin hWliz :ıiJftuı
c1aı-tarı ile müılflkerey• nııemu .. 
dilmiş \r. 

AJI ~ Kont Volfinin Mua
IOl.lrıi tanfmdan mamte}il "f'Uif~ 

- Sultanım. dedi. Enıinrımdan 
ayrdalı "pev oldu.. Şliiphe Ç'\k kö· 
tüdür. Yarın hemen 4'ilırn<"liı.!n .. 

GlY"'M'tJ.1n tM&lar lif:>i oldu. 
Jhtiyar; 
- Bu htiye h'!l bdal'dı Sulta· 

un.. 1cftii!r'41aa oMa... dedi. 

Tekirdağda bir köycü-1 ı Hadıseer ara~ 
I •• k k . ) d Acaba danışıkll u ongresı açı ı dövüş mü ? 

Yugosla vyada. 

Yass• pil davası 
Toptancı Salamon 
Eskinazi de tevkif 

edildi 
Evvelki gün, )1rmi kuruşa sa 

tdması lazımgclen yassı pilJeri 
32,5 lcurur:ıa satan Kevprk Ta -
bakoğlu adında bir tütüncü ya. 
kalanını§, asli~ ikinci ceza 
mahkeme.sinde yapı1an muhake 
mesinde bunları Sirkecide top • 
tancı Salamon Eskinaziden 
27,5 kuru~ aldığını ve kendi· 
sinin de euur:una sahip olma
dığını iddia etmış. bunun üze. 
rine mahlrnıne k ndisini serbt>.sl 
bırak&ra.k iddiasının ne derece 
doğru olduğunun anlıu.ıllması i .. 
çin tıbbı adli müşahedehanesi -
ne göndenni§ii. 
Diğer taraftan müddeiumu

milik Kevork Tabakoğlunun 
mahkcmedekı 5Gz.lerini nazarı 
dikkate alarak, $irkecidekı top. 
~ncı Salamon Eskinaziyi dün 
yakalatmtf' ve yapılan tahkikat 
sonunda kendisinin düzinasmı 
23Q kuruşa satması tazımgelen 
yassı pilleri 325 kuruşa sattı~ 
anla§ılmı§tır. 

Salamon Eskinazi sevkedildi. 
ği ikinci sulh ceza mahkemesi 
t.araf ından sorgµya. sekilmig 
ve teykif oJunmu§tur. Muhake -
mesine yakında ikinci asliye ce
za mahkeınes\nde ~lanacak .. 
tır. 

Rektörün beşinci çayı 
'üniversite Rektörü Bay CcırJl B\I· 

selin tertip etmiş olduğıı talebe çar 
lamam Qeflncial dlln Edebiyat bkt.u· 
teııi aon aını! talebelerine verihnlıttr. 
Çayda 120 talebe b~lunmµıtur. 

E\-vclt'L Rclttör blr açl§ sözü yap· 
mi§, blltbara talebeler dileklerini bll· 
dlrmeğe ba§lamJ§lardır. 

Lisans tallmııtnamesinin tatbik işi 

görU~lm~lUr. 

o 

Ha vagazından bir 
kaza daha 

Beyoğlunda, Hamalbaşmda 
Çatıkkaş sokağında Saffetbey 
apartımanının 2 numaralı dai. 

.., yıllık t•b••• 
programı 

baıırıaaacak 
Tekirdağ, 6 (A.A.) - Tekird~ vt· 

IAyeU b.lrizıci köyct.uük kongresi bu· 
ı;Un ''ali Salim Gündoğan'm otr nut· 
lru Uc açılmı§t.ır. lılllzakerelere bq· 
!anmadan önce delegeler Ebedi ~ez 
AtatUrkün u1z hat.ıraaını tebclJ !çin 
Uç dakika aUlrot etmlıler ve Mi'.11 ŞEif 

lBmet lnonUne, Baıveldl Doktor Re· 
tik Saydama va çllğer tıtl)'91<ler1mize 

tazim ve bağlılıklarmı tmar ve ifade 
etmlf}erdir. Umumi mecıı.a ba!sn t· 
dare ıube r(rlalert ve nüiye uıfldllr

ıertııden mUrekkep olan bu llOD~e. 
geçmlt yıllarda yapılan köy lf'c'.nden 
alnıa.ıı neticelere gör., gelecek V'llar· 
da yapılacak ifler içtıı t>e§ yılllk bir 
köy ça~ programı bazırlıya~ktır. 

Kavgacıların arası
na gıren kömUrcU 

Müdahaleainin mükafa
bnı haıtahaneye kaldı
nlmak ıekl:nde gördü 
DUn Vefada bir: vaka olmuş. bir 

kavgayı aYJ!lll&)t iatlyen bir kömUrcü 
~ •urette yaralazımıtbı'. Yapılan 

l.alaklkata göre hAdilıe ~yle cete~ 
e~: 

Haydar ve HU8eym admda ilrl ara· 
t;ıacı, dUn Vefa caddeatııde flddetll tıır 

kavgaya tulµ§mu,Wu'dlr. Komurctı 

\"~l ojltJ HUaeyln KUaer kavgacı 
lan a~rmak latemlt. fakat Haydar 
buna kızarak tabarıcamu ~I ve 
köxnürctlnUn D.ze.rlne aMıf etmlftir. 

CZkaıı kul'JUD kömürc:üntlıl ıuıçuı· 
Da r&&tlamlf, yaralı baygm b1r ~ide 
butabaııeye kaldınlm':§tn'. Haydar 
tabancaaı ile blrtlkte yakalanmı11trr. 

Dünkü ihracabmız 
'l 

DUnkU ihracat ye~nu 300 
bin liradır. Bu meyanda Al. 
manyaya yaprak tütiin, Bulga· 
ristana tiftik ve portakal, Fi
listina tuzlu balık satılmıştır. 

Ne de~ell ? 
resinde oturan 35 yaşında Hil. Şurada, burada göze batan bir 
mi oğlu Ziya Aygün, dün gece, cümle: 
havagazı musluğu açık unutu- "Duhuliye serbesttir.,. 
lan mut!ağa girerek kahve pi - Duhuliye, bir yere girmek içL'l 
ı,innek üzere kibrit cakınış, an. vcıilcn paranın, yahut yine bir 
cak mutfağa dolan gazlar bir. yere girme salilıiyeti vc>ren bir 
denbirc infilak etmiştir. Kaza kağıdın adı olınuştur. Kelimeye 
sonunda başından ve ellerinden bu manayı vererek cümlevi bir da
ağır surette yanan Ziya Aygün ha okuyalım, ne ma.n~ bir ye· 
baygın bir halde Beyoğlu has- kCın! Mabat "parasız girilir" de
tancsine kaldırılmış ise de biraz mek olunca "duhuliye ser besttir., 
sonra ölm~tür. dememeli, hatta bunun doğrusu 

Ceset morga kaldınlmış, tah- olarak "duhul serl>esttir de de-
kikata başlanmıştır. • memeli, "Parasız girilir" demeli 

r-------------------------------~ IELÇU&LAB SABAYINDAN 

Ankara Kalesine 
Büyük Tarihi Harp, Sevda ve intikam roma n. 

.. _ No. 9 Yazan: NIY AZI AHME1 -~ 

- Ne oldu Gök Baba .• Ben bir 
şey anlamadım?. 

Gök Baba manalı manalı Giya
scttinin ytlzline baktı: 

- Bu sualinin manası nedir bi
lir mhün sultanım.. Demek isti
yorsun ki, ben Tamar'1 sevdim, o· 
nu bırakmak istemiyorum .• 

- Onu söylemedim .. 
- O halde niçin bana "n(I ol· 

du? .. " diye sual soruyorsun. Bir 
t'!CY sormıyacaksm. Benim istedik
lerim oldu. Ben bu kadar istiyor
dum .. 

Giyasottin, genç cariyeye olan 
alakasmı saklıynmıyacağtnı anlı. 
yordu. Fakat bunu nruıtl söyleme
li idi? .. Yutkundu, mırıldandı: 

- Gök Babn .. 
- On•m sırası \'ll.I' sultanım .. 

Bir giin ı;elecck artık b·kacaksm, 
Tam ır gibi nl'lerin olar,.'1.k .. Ama 
ı,imdi zamanı df'ğildir. Aşk ve se
fıı.'lıat bUyUk g::ıy<'l<>rl öldUrUr. Hay. 
oi sult<ı.nım. bC'nl dinil' ve ı;il .. 

- Bir gece clnhıı. ımltanmı .. Bir 
gece daha .. 

Ker.cline hS.1-ım ol sultanrm .. 
Azmet dedi~imi l l\p .. Fafd:ı.ı;ıı ~clt 
tur. Bane. lna.n1 ld ~ • 9ltlaa 
sonra büyük emeline nail ol&e8-
am. 

Giyaaetti:n faıüa w edeetadi. 

Gök Baba, onu susturacak bir ci
het buldu: 

- Bir karlm için erkek bu ka· 
dar kücillemez.. Hele Selçuk tah
tma namzet bir sultan .. . '\'- ~ 

T-amar, ba.,ını Gök Babanın di
zine koymuş, hıçkıra hıçkrra ağlı
yordu: 

- Beni niçin kaçırmadı .. BPn 
artık bu sarayı istemem. Burası 
benim için zaten bir hapisano idi. 
Şimdi cehennem oldu. Ya beni öl
dür, yahut onwı yanma götür. Ne
reye gitti. Gelsin, bir defa daha 
göreyim. 

- Onu <'Ok mu görmek isti
yorsun?. 

Çırpınıp duran Tamar'a sorulan 
bu sual onunla 8.deta eğlenmekti. 
Onun için genç cariye cevap ver
medı. 

Gök Baba: 
- Kıznn, dedi. BPn GiyasetLin 

i<;ln canrmt veririm. Onun Gal\de. 
tini görmek için y:ışıyonım. O da. 
seni lırtivor. O da seninle yaşamıı.k 
istiyor. Fakat bj]lyo?9un, ki Ala
eddin Keykuıb:ı.dın osludı.:r. 

- Me, efhı l!)U ! . 
Bu sefer tJ3k ltek hayret ~r 

gibi yUzünU burutt1ırdu: 
- Bilmiyor muydun. 

Bir genç kadın 
iftira suçundan 

muhakeme ediliyor 
Asliye altıncı ceza mahkeme

si, dün Leyli adında bir genç 
kadını iftira. atmak ııuçundan 
muhakeme etmi§tir. 

İddia olunduğuna göre, Ley
li, son günlerde beraber otur _ 
duğu Ziya adında bir adamla 
bir gün geçimsizlik yüzünden 
kavg<l etmiş ve Ziya bıçağını 
çekerek kendisini boğazından 
tehlikeli surette yaralamıştır. 

Bundan sonra yaptığı işe piş 
man olan Ziya, Levl!nm eski 
dostu Niyazi ile hala münase.. 
bette bulunduğundan kencliai
ne: 

·•- Polislere seni vuranın 
Niyazi olduğunu söyliyeceksin. 
Eğer beni haber verirsen ken
dini ölmüş bil,, demiştir. 

Bu vaziyet karşısında kalan 
Leyli. gelen polislere, Niyazinin 
vurduğunu söylemiş ve Niyazi. 
yakalanarak tahkikata Qaşlan. 
mıştır. 

Ancak tahkikat sonunda iş 
anlaşılmış ve Ni~ serbest bı. 
rakılarak Ziya yakalanmış, hap 
ae atılmıgtır. 

Dünkti muhakemesinde, Ley
la demiştir ki: 

.. _ Denim yerimde olan biri-
ainin başka türlü hareket ede. 
ceğini tasavvur edemem Beni 
yaralayan ada111. öldürürdü de. 
Hakiknt böyledir, korktuğum 1. 
çin yalan söyledim.,. 

Muhakeme, karar verilmek 
\}ror-c ~ bir gtın.e bırakıl
m~tır. 

U,kijdar Tramvay 
şirketinin vaziyeti 

lstanbul vilayet umumi mec. 
lisi bugün toplanarak ruzname
de mevcut bulunan ~uhtellf 
meseleleri müzakere edecektir. 

Bir arada U-!cüdar tramvay 
şirketinin de \'aziyeti görüşüle
cektir. 

c~küdar tramvay şirketi ev. 
kaf idaresine olan 468 bin lira 
borcuna mukabil 200 bin Ura, 
lş Bankasının 330 bin liraya 
mukabil 200 bin lira vennek 
üzere on beş senede fa.izsiz oln.. 
rak ödeyecektir. 
Diğer alacaklı olan elektrik 

sirketine 267 bin lira yerine 
100 bin ve muhtelif alacaklıla
rın SS bin lirası da üçer sene
de faizsiz olarak ödenecektir. 

Bu anlasma umumi meclis;e 
kabul edildikten sonra Üsküdar 
tramvay şirketi belediyeye ge. 
çecektir. Bu flirketin ne suretle 
idare edileceği meclis tarafın. 
dan karnr verilecektir. 

Tamn.r, bir defa olsun Giyaset
tinin kim olduğunu sormayt dU
şü.nmemişti. Yahut böyle bir suali 
aklına getirmemişti. 

- Şimdi tehlikenin ne kada:r 
büyük olduğunu nnladm değil mi? 
Giyasettin, h~r şeyi göze alarak 
senin odana girdi, seni dışarı çı· 
karıp gezdirdi, AIAeddin Kcyku
bat duysa idi, her halde hafif bir 
ceza vermezdi. 

Ta.mar Mlft. hnyretler içinde dü
şünüyordu ve cevap veremiyordu. 
Gök Baba devam etti: 

- Fa.kat her iı} yoluna girecek 
ve sen ona kavuşacaksın?. 

- Belki. Evet, belki kavuşaca
ğım. Yalnız bu dünyada dPğil.. 

- Niçin?. o kadar güç mü?. 
Gök Baba böyle dedikten sonra 

kC'ndi kendine: 
- Doğru, çok güç.. cliye mırıl

dandr. 
tbtiyar, gözUnU genç cariyenin 

yUzünden hiç ayırmıyor, öyle ko
nusuyordu. 

~esini biraz do.ha yüksr>lterek: 
- Glizel kız, dedi.. Giyaselti· 

nin ve senin büyilk aşkm için elim 
den gcl(~n her şeyi yapacağım •. 
Giyascttin gençtir, babası y~h .. 
Bc:-lkl bir gün taht da ona kala
cak .• 

Tamar; 
- Tnht ona kalnuyacak, dedi. 

Siz bilmlyoraunuz. Sultan Allieddin 
küçii'k oğlunu veliaht yaptı .. 

- Bunu nrreden biliyorsun?. 
- Sarayda 'bilmiyen ktılına· 

dı, ki.. 
- Doğru ama halk Giyasettini 

ietfyM'. A1leddin Ke)4lubat ölür
se yerine G1yaeettjn getirilecek .. 

(~~) 

Bulgaristanda . 
Alman te§ebbüsletl 

Alınanlar YugosıavyaY' 
racaat ederek ltalyaya 
ıçin topraklarından ~k~ 
çirmek müsaadesini ıste red 
Belgrad hükfımeti bunu 
mış. Almanların bir ~ 
Bulgaristanı üçüzlü pakta ~ 
mak için tazyik ederken.~ 
taraftan Yugoslav hill< 
nezdinde bu tarzda bir 
yapmış olmalarından n~~ 
anlaşılır?. Acaba AlDl ~ 
Yugoslavyadan asker geç ı 
istemeleri Bulgaristan Y:' 
dan vazgeçmiş okluklatıJl 
gösteriyor? 

Bu ihtimalin hatıra _:-.11 
şundandır: Almanlar suır~ 
tandan geçerek Sclaniğe ."11 
inmek isterlerse bunun a~·
manda Türkiyeyi de tehdıt 
ceği açıktır. Bu ta.kdi~!' 
kiyenin kendi emniyetını 01 
faa için harekete geçnıe&t 
olur. Eğer hakikaten .Al 
Türklere karşı bir ta.ar~ 
ri beslemiyorlarsa Bul~ 
yolu ıun kendileri için . 
li oin.cağmı, onun ye~ıııe 
goslavya.dan Arnavutluğ3 
rek İtalyanlar ile elele . ıe 
ği. bu suretle mütte!~lt et· 
yardım etmeği düşünebıhrl.ı 

Şüphesiz bu bir ihtl~ 
Fakat zaytf bir ilıtiJXı~ 
Almanlar bir taraftan 
lavyada te13ebbüs1er ya~ 
Bulgaristanda da boş d. 
yorlar. Ona benzer teşeb~tı 
orada da yapıyorlar. Bu ı 
a Almanların ltalyanlars · 

dnn etmek vesilesiyle 
Balkanları da istila eti!'~ ıe 
dikleri hnkkmda zıhın ,J 
haklı şüpheler uyaııdırıyorl 

Herhalde Bulgar ziraat il' 
rı Bağriyanofun istifası. 
istüa hakkında Başvekil. 
fesör Filof1m verdiği 
mühimdir. Bulgar kabine 
arasında açıktr1n açığa . 
yaya iltihak meyilleri göst 
adamların mPydnr.a çı 
yarın hükumet darbeleı:u1" 
dar ileri gidebilir. Kimbıl~ 
ki de bu türlü hareketle dlS 
yüzU bir nevı danışıklı j 
meselesidir. ' 

Yunan harbi 
(Baş tarafı 1 irJÇ~ 

olmuştur ki, bu manzarayı ~"/ 
ter bcıız.n depolarmm ateş .ı 
zannctmlşlerdlr. 

Dehşetli bir yağmura rağl'Ceıı 
kopollsln garbında ve Ostrs \•içi' 

tarrncla bUtUn gün scrt ça 
olmu§tur. 
Şkumbl ırmağının mansbJJ1~ 

rlye faallycU olmuş ve burada 
iılar el bombala.rmı muvaffa 
ısUmal etmişlerdir. Bir ınik~ 
yan estr alınmış ve otomatik 
iğtinam cdJlmlştlr. ,,,,1 

AUna. 6 (A..A.) - Atina ,,, 

tebliğ ediyor: stJ'-
Yunan O?"dulan yüksek kUı:ıı .., 

ğmm ~ nubnt tarihli ve 102 nuıP 
resmt tebliği: '1_ 

Devriyelerin ve bataryaların~ 
clut CaııliycU glirlllınU~tür. po i~ 
hOcum tanklıın ile yapmak 
bit ca&JTUZ pUakUrtuımu,ıur. :s 

Umumi emniyet nczarcunlt\ (. 
nkşnmı tarihli tebliği etiyle di!°~ 

"Memleket da.hlllndıı ıcayd!' 
hiçbir ~y yoktur.,. ...,/ 

SiAau,etlu: 
D. D. Y. 9 uncu tştetıı" 

Müdürlüğündell 
bir rica 

5 2.941 Çarşamba gUnU ~ 
den 13,28 de hareket edeD ~ 
trenine binen ve cebinde ildllclcıs- Y. 

pMosu bulunan b!r kadın ~ 01 ~ 
dınlara ve C'rk~klcre alt ola.11 "°"' 

1 
mevki vngonlnrııı tamamen ,,çıt ,i 

ması Uzcrinıı b ~-ıncı mcvld• ~e!S r". 
turmuı.ı ıkcn bllcllrri kontrol e 'i-~ 
mur bu kadını zorla ycruıd 0 r&1'~tl 
mıg ve Uzcrlndc tch!- lrlc LC: ıı 
yazılı olan iklnc ın \ kı \ ~ 
ita.dar götUrUp oturm ıı ec 
mlı,ıUr. 

Esklslne nazaran a~l 1• c 



~ 

~~ı:_..._ 
'~fllna.ı --.JUlW kunllması Jaı. 

• ~111 .., '• deııiııkSştiriJmefii de 
~l!.!t 11 \'11.Ziresidir. Bu \a7J. 

·~~· ııın';ultyettnı kabul otmiş 
ı .. ~ ): &rtkinJn arın hatl:!.1"1 
~ er alnu tır. Esasen ak-
~"'-hart'.l{ette tcşklüı.tı cs.-ı-

.....ıtın · 
~ lıtre un ruhurın ·anılınten 
!\ lıı ~~ olur. 
~~mrn nesilden nesile 

, ı.. '-ı·e t . me.ktuıı, bazı , •~l-
~('fldi1~rfh haüraJannılan iba-

lıı\ııi . ~"ıııı lı.p ruhu şuurlu bir atı. 
'-' atıraıar, sm•gfler , c 

tıı.. lıı.k~r. Tilrk inlulabı da 
~ \e ~~an itinde ahlakı ile, 
"l:f' 1 .... nıcn ile bir kül u-s-
ı. • nıc ı· · oıı~ı. 1 abm rohunu yasat-"'P . ~ 

murakae k9 s u 

n çilerle kas· Wm 
zam istekleri·ni tetkik etti 

Fiyat murakabe komisyonu dUnkü 
toplanUsmda d<?ğlrnıcncller Ue top 
tancı kasapların zam taleplPrl 11:.-erln· 
de meşgul olmuştur. 

Dcğırnıencllcr, toprak ı:mh~ullcri 

ofisinin ekmeklik buğdayın ldl 1sunu 
kendilerine 9,10 kunı§tan verd'ttnl . 
bu miktardan 9,80 kunı1' ola.n e'!strn 
unlar da çıktığını, son 15 ı;Un zrı.rfın 
da \'erilen 2500 ton buğdayda" 2000 
kilo ekstra un ı;ıktığını, bu sur .. tle u 
nun '<ilo11unun 9,5 kıınışa geınıj:! ini, 
halbuki un narhının 0,10 p11r-1cl"n ol· 

dır. Bütün bu iddialara nar.aran ur 
çu,•alı ıo lh"n 40 kuruşa satıltrken 

halen ıo lira 60 kuruşa çıktığı bıınn 
nazaran ekmeğin kilosuna 10 para 
zıı.m yapması lılJmnı;eldıı;i 11 :ılaşıl 

maktadır. ;-:arh komisyonu, bıı.;iin 

terde toplnnarnk bu narhn zıın• tt>kll 
flni tetkik edcc••ktlr. 

1 ,_ günlerinin uh·i man-
~ııı uısan ruhunda dalma duğunu, bu suretle znrnr ettil;lerıni 
14%~ ateşli bir hahru. hn- ıleıi .sllrerelc zam isteme!< •c •irler. 

\ ıı ta :U.a efnı<'k d<"ıncktlr. Bundan ba§kn ofis evvelce vUz•I<~ bir 

Kasaplar da Z.'lrar cttikleı·uı: ıler. 

surcrek bir takım rakamlar ve"mi .. 
terdır. Bu rakamlara nazarım "l fi· 
yaUıı ıına yapılacak zammm evv•l<'e 
knsııpıarın istedikleri zam nisly;tlerl 
ni d<? gec;emiyeceğı anln~ılnıaktodrr 

Mest!lc, ticaret vekll.lethıe yazıla 

<'.!lktır. V~k(llctten cc\'ap gelinceye 
kadar 15 gtln!Uk mumkkat narh uau 
ltl ihdasına karar verilmiştir. 

de,1r .tUı l-u~ uncn ynşıyan nlsbetinde fire kabul ederken ~ımdı 
et ~ inkıliiplnrdn bu knbul etmediğini de ileri sürUlıı•ekt .. 

"' ~ "-fllıla soğu.m:ulan, usla 
~ t'lle,. ~bctnıcdcn yru ar, ln

~).~t'l'i.ırk lnkrliibı da böyle
~~' bir tefo.kki.ir, bir kıy-

' ~<ısi mnnasmı ifade 

~~~bir siyaı>i tcbcddiıl 
Su dar değişmesi an-

11 dei:-ildir. 
bit ~~tleri tebdil eden 

~ l !.'n ~ılaıı zaman olur ki 
x_hr ~I kuv\·crn, diit--ınanlarıııı 
\ ~ c{ halde görür. Ondan 

~lcı~ nu affeder. Atıfet bii· 
l'~ların •. büyük be"'<'ri o-

' tal\a bindır. Buna üphe 
ti.~ b(r t t bu ar, hayatı ha[,'1~
~~ =tlınn bedbaht insanla
\'l.:,~:ı:.arılan ile karşı kar"'•· 
;:-- a.· denwldlr. 

EkmekçilP.rle bahkcılar dün 
kongr eıerini yaptılar 

Dün ekmek yapıcılar ile baJ;\.:çılnr mlıılcrdir. Bundan 11onra idare reyctı 
cemıyeli yıllık umumı heyet topıantı 1 rnpora okunmuş ve de~cn tdaTe ı-w

lan yapılmıştır. 1'~kmek yapıcılar cc· yetine şunlar intihllp edllm~tir: 
ıniyctinın toplantısında bir yıllık me· Klımil Abclü~. teman Deniz, Sadık 

snl raponı okunmu11 ve idare hcyctlıı- 07.dener, Zekeriya Girid, KPmf\!ettln 
de dei;'işcn üç ki~i yeline yeni ft.zn sc· Tausııka.Jp. 

çilmiştir. Bu toplantıda bnlrkçılar cenrl,veti· 
EminönU halkevi salonl:lnnda yapı nın 5GOO Az:ası bulunduğu ve lMillkçı· 

lan balıkçılar kongresi ise, çok kıı lnrın TUrk ha\'a lmrumunıı S<ln ı>..a· 

lab:ılık olmu~tur. ToplıınUd!!. bnlıkcı mnnlarda. 143,420 lim teberru ettik 
lar, ka.fi miktarda buz, hııl;ıt \'c R~ lcrl nnıaııılmtşhr. 
ipliği bulamadıklarındırn şikCl~·P.t et· n liııd,. ta.hı mın·affak inkıliıı>

,~ eıı ~lbahtlnrnı nıhlarını 
~ h.:;k onlon yeni ~elen Yakında I o 

~ r•ıtt ~ i~i bir insan gibi 
f~ bJ "Ocek bir \'asrtadır. 

~bııı r lnkıli'ıp öniinde \'fc-

bin çuval. kahve geliyor 
tı ~ ılayan bedbaht, gü-
ıı\·f>e 1 ı.;d:ııı et en, kendini bu ) '°' lııo; kıırt.amınya ~.alışan in. 

~·" an değildir. Onu yeni 
A." ~ l!ııl hir mhla. intibaka 

1 lı;1 f'ski ha1ımlarmm cc· 
._ ~ıı ıı_ııc ıztırnp duyınarn 
~h ku\'\et bizznt cenılvc-. ..r • 

ltt ~·ı~ 
~I Ur-ı;11 . ruhu metafizik bir 

ıı,.lta dır. l\llsfik btr l.cliılcki 
ııb...~"ıla irnkiın ~·oktur. O, sa
i..''<lıı lı- tın \e her günkii hn· 

lı:ı..~bıclo olup biten hfidlse-
~'ıı ..,.a bir şey değildir. Bir 

, • ~'}adığı, suurunuıı sldS ıı ~ SiiJiuı1ellcrfnden ı;e, • 
t l~~ıl~ ldnlerinclf'n anl;şılır. 

lıt ~ ~iıı~hnıın şuurıı onun C\'. S ~q t'!rf rtrafmıla t(lplnnn
"ıı '"< t•\·gııcr n~ kinlrr ~e'. 
l ~ıit. le;~, şetildiği andan iti
~~l' ~kılap fla\·asınm mn

~"' t ı. ndn "'t•dlkler ncıhyor ..... ~· .. . 
~~l(ılap kPndi dü-.ınanln

' ~ "'- llffoocr. Fnknt millet 
•q '"I h'• 

\;\b'- liYUk d:l.\'adn hh'nn<'t 
' 'ittın l • 'ı ~ t 11 ıatırn.larmı unu-

t~~ ~tııııı''lınanınhtlrr. Unııhna
~~ tıld •r. Anann dnlınıı fert

Dün alA.kadarlara gelen tcl.,rrafa lcrının maliyet fiyatlarının ıazla ol· 
naza.rıın İstanbul kahve ve çav lthn· duğunu, bundan dolayı ithaline im· 
!At birliğine alt ıo bin çuvaııık bir kAn görülmediği lleri ı;ürtilm<'lttedir. 
kahve partisinin Portsaldc muYa.sıı· Halbuki, son zamanlarda gcli!nlı:-rıc 
lllt ctU~i anlnşılnuştır. Ticaret Vt'kl\· beraber halen lstanhul gllınrUklt:rln 

l"tl, bu malla.nn lcabettiğl sıirntıe uo 2270 çuval kah\'C vardır. \'t' ne· 
memlekete gctlrllmcs! için alfıl•ad:ır ı:ıcntıe kahveciler, bazı miktarlar i~in 
tara emir vermiştir. bçyannamc verdikleri halde b'r tek 

Holcn İstanbul gümrlıkıenndt: bu r.uval kah\'c bile lthnl et.mlş değ':lleı-

lunan kahvelcr(len de ancak SOO çu· j alr 
valından istifade edilebilecct;-1 aitcr· 

inkılap Müzesinde 
belediye neşriyatı . . 

sergısı 

İnkılap eserler\,. müze ve kii -
tüphanesinde önumüzdeki ayın 
sonlarına doğru belediye faali

yet ve neşriyatını gösteren bir 
sergi açılacaktır. Bu serginin 
hazırlıklarına başlanmıştır. 

Diğer taraftan ayrıca mart 
ayında temaı:a sergisi tertip e_ 
dileoektir. 

:\füzenin salonlarından biri 
lüleci salonu haline ifrağ odile. 

·ccktir. Bu hususta icap eden 
malzeme temin edilmiştir. 
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Tramvayların bandaj 
meselesi 

•rramvay idaresi seferlerin 
muntazam surette devamını te
min edecek olan bandaj ışını 
halletmek ü1.erc Romanya. Ma
caristan ve Amerika ile temas. 
tarım ilerletmiı;tir. 

Bu memleketler bandaj ver .. 
meği bazı esasl:ır daire.~inde ta· 

1 ahhi.it ctmiı:;lerdir. Bunlar da 
~tacaristan ve Romanya banda
ja mukabil mal, Amerika da 
döviz istemektedir. 

Tram,·ay idaresi miidürü Hu! 
ki. \'ckaletle bu iş etrafında gö. 
rü~ek üzere Ankarayn gide. 
cektır. ,. 

8- \'Alill' 7 ŞL.C ".l.T 1041 
ı--~~~~~~~..-~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

• Onıverel"<! tsmini kullanarak 
muhtelif yerlerde ümttıı\t e kllr.ıı.n\a · 
~ t(.n~ ~bl ml.lc.uesclcr llÇM· 

laf' Jıatkuıd.a Rektörlüt,~n ı.u!'f 61.t"· 
l'ine, M#J.~a &akibııt yapılrnağa ı 

~e.nmıJtır Eu ~'.tre.lol"ir. bir • 
kımm adlarmı değiıtırd!klenn. alaka · 
dıı.r makamlara blldirm~lerdlr. 

• inglli?.lerle vanlan anln§mava ı;o· 
re Jnglllz:Jerin bizden !fO bin bah•e 
tiftik alacaklarını ynzmıııuk. lallar 
hozırlannınya bR§lAnmı;ıur. l'ifl1klcr 
için tob tesllm §art koşulmu~tU'", Bu 
na göre mallar htımbulda tesfün <'dl • 
lecck vı:> tediye d<? burııcla vnpııncak· 

lır. 

• Hongong, Kan."\da ve Y<'DI Kut· 
hmd ile yapılacak takas mııame;eıert. 
takas limitedden Cun1huı·lyct Mf'rkt z 
bankasına de\-redll~lr. 

• Gümrüklerde bulunan Japon men· 
ııell mallar hakkında Enwr~!!njab1 

tokıısmm tntb!J• edilip edilemı.Y""'eğ! 

vıı bu malların lıususı şahısları mı, 

yoksa blrllklere mJ ait olup '.>lınıync:ı 
ğı Ankaradıln sonılmu5tur. 

"' Taksimde yapılan lnönU Tribünü 
vo gc.r.I mahallinin tanz:imln.e bıışlan· 

mıştır. Buram ayni umanda elelltr!k· 
ıe tenvir edilecektir. 
* üniversite bu yıl ııönıest.r tatilino 

ayın ı2 inci Çarşamba gününden iti· 
barcn baglıyarak 3 Marta kıtdnr dr 
vnm edecektir. F.dc'biyat, Coğra!y~. 

\"e Arkeoloji talebeleri yurd içinde ec· 
yahaUere çıkacaklardır. 

Madeni Eşya birH~ine 
verilen akreditif 

Aaıcrıl<aclan demir ve «;elik getir! 
nıck için madeni ~ya ithalAt blrlil<· 
terine 810 bin dolarlık akreditif açıl 
dığmı yazrnı§tık. 

İstanbul madeni e yn lthıılAt t.ırJıl< 

tcıinc, diln, hisselerine dU~en 6UI bin 
dolarlık akreditiften ne suı ctfo ı.,tlfa 

de edeceklerini görUşmck uz.,~e bır 

toplantı yapmıştır. 

Toplnntıda evvcllı komi11yo11::uhır 
dintcnml§tir. Koıni.eyonculnra trı;Jim 

nıtiddotl ve ne m!ktardn mal \"erPbi· 
ıeceklcrl sorulmuştur. Komisyoncular 

ftl('r bnkkmdn yarmltl Cumnrtrs 
teslim mUddcti hakkında ille ön11mUz 
dckı cuma gtlnUne kadar bll'tiit" ma 
,fımnt vereceklerdir, Bundan so11ra it· 
bnll'ltf;ılıı.r. tevziat mcselcsinı '\Örliş 

mlışlerdir. 

Haber aldığımıza göre ÇC"itler şöy 

le o.tacaktrr: 
121000 dolarlık I<'ilmaııln, 96(11) d<> 

ıarlık ıın.nı, 155000 dol&rlık ttaç 70000 
dolarlık balyc çcnberl, 88000 doı •• rlrk 
dcmlr bonı, 53000 rlolnrlrk boru ban 
clı, 80000 dolarlılt muhtelif nıwt <'IPI:· 
:rolitik bakır. 

Hırslı Tornacı . 
I•'atthte. Haydaı'da. Tekir so· 

kağmda. 4 numarada oturan ve 
Kü~ükpazarda tornacılık yapan 
Mehmet admda birisi. dün Tah 
takale<le aşçı c;ırağı Osmandan 
alacağını istemiR. Osman ver
meyince kendisini bir havli döv 
müştür. Hırsını bununla· da a _ 
lamıyan Mehmet, eline gecirdi. 
ği bir kaseyi de Osmnnm başı
na indirmiş, kafaı:;ını varmıştır. 

Y:trah baygın bir halde Ccr
ra.hpaşa hastanesine kaldınlm1ş 
suçlu yakalanmıştrr. 

lir ç 

Kurwiuşun btr te 
yoJu vardır 

• • 

Diin gece. kütliphanemde ça
lışırken, "Son Dakika,, yı getır. 
diler. Gcc gelen yeni bir haber 
var mı? diye söyle bir güz gez· 
dirdiın. "Yeni Tan .. dan alın
mış bir parça gozumc ilişti. 
Meğer zavallı Fra.nsanın, taJisız 
Parisin de ''Peyarnı Sabah .. la. 
n, ''Alemdar., lan tüı-emişmiş!. 

İbretle \'e canım yanarak o· 
kudum. ''Vişi" dekı hiikfunetı. 
takdirsiziik. gerilik ve daha bil
mem nclikle suçlu buluyor ve 
sözlerini Almanlarla anlaşmak 
istemiyenlcrc, yeni nizama gir. 
miyenlerc karşı savrulmu!'i teh· 
ditlerfo bitiriyordu. 

~"'ransanrn şerefini kuı-tarmak 
uğrunda. csl..ı fak~t ~anlı bir 
? . .afer tahtından inerek. dü~man 
ellerini sılanağa katlanan ve 
bunu ömrünün ;;on gi.inlcrinde 
ak sn.elan. mihnet kıtc!bma dön
müş derin satn-lı alnı ve tit. 
reme~ başlayan vücudiyle ya· 
pan ilıtiyıır asker gözlerimin Ö· 
nünd<'n geçti. Onun bu dakika. 
da <'.Cktiğ i rnt.ırabr diişündUm. 
Göz yaşlariyle ::;ırsıklam ol
muş nıbunu görüyorum sandım 

Sonra gözlerim, karşrmda di
zi dizi sıralanan kitaplara dal. 
dı. Şu büyi.ik kaplı kitaplnrın 
hemen hensini, o toprat:'ln ye· 
tiştirdiği dahiler yazmışt 1. Sa. -
natta. ilimde. felsefede Uç yüz 

scnedt"nberi ön safı bIT • .'rm • 
mı!'l. dünya bil ineli 0 ı.ı ına 
tutmuş b!r mitletin na. ı b 
hale geldiğını dfü;ündünı. t nd. 
~·arattıgı, kendi büyüttii~,· va 
tam, uğrunda ölmedrn. , nd 
kanlı vücudünü, düşm n lc>-
rınin yığınları üstüne d ı ınc. 
den nasıl teslim etti? 'I, ·11 
büyük kahrnmıınların ('Ori. nlı 
milli ayaklnnışların, inkı. rm 
altın yapraldan yaşıy: b r 
mıllet, bir günde elbette bu h~ 
le gelemezdi. Gerçi o ~öküşUn
denbe.ri, çok seyler yazıldı. Fa. 
kat bibnemiş hır ?..elzcl-.nin mn 
na ve mahiyeti hakkmda kat'i 
hükümler veril r. Yarın her 
f?CY b;ttikt •n, ortn.lığı km }:'yan 
sırrın kara bulutu kal! t ntan 
sonra neler duvac3f.nmzı Allah 
bilir! .. 

Öyle uml yorum, kı .nı:; 111hk 
bunları hcyecanSJz ve s ı ıntı
ı::ız ö~enemı,·eC'ek .. bu h:ı Hse. 
a;;ırlarca baslra millet<''" ~ret 
olacaktır. Simdi di1 M' 11 ~a. 
bına i~liycn fabrikalar. dl: •r a. -
nın karnına dolmnk ic.in ~uı ü -
len tarlalar. ekilen bahçc>lerle. 
bizzat vatan bile Fra•ıc:anın n -
levhir.cle calu;ıyor. Dünya J ta· 
rihin kaydettiği \C ın lığın 
~ahit olduğu milli tafü:ızlı' erın 
}y>nce bu, en büyü<{üdür. ~imdi 
J4"ransanın ör.iinde bir trk ümit 
yolu vardır. Bu temiz vr beyaz 
yolda yürümEsim bilirkrsr. u
manz, ki \'atan kurtulur. 

llal,l~ı Siilıa GEZGiN 

GONDEN 

2 Seae evweı LORD L 

a~ 

E VVELK1 gi.in vefat e. 
den İngiliz müste..111le· 

kat nazırı l..ord Loydla, lsta.n
bula yaptığı mülc:ıddit ziya. 
retleri <'Snasında iki <lcfa ko. 
m·~muı:;tuın. 

Bunlardan ikinciı;:ine dair 
1935 nifan 3 tarihli Vakıt'ta 
vai..dığım bir yazıyı, o ı::ahsi
yetli, bUyUk Türk dostunun 
hatır:uıını ihra maksndiyle R· 

\iağıya iktibas ediyorum. 

''Son iki ~ndür ~chrımızdc 
iken, dün Atinaya giden lngil_ 
tere Lordlar Kamarası iızasm .. 
dan Lord Loyd. evvelki akşam 
Beyoğlu loknnta!arından birine 
ginniş. Masasına oturmu!'. Az 
sonra yanına fraklı bir garson 
yaklıu;ıp fransızca olarak: 

- Ne nrzu ediyorsunuz? de· 
mış. 

U>rd I...oyd, dönüp ~zel bir 
tiirkçe ile: 

- Siz türkce bilmiyor mu
sunu?;? Diy" sormuş. 

Evet biliywum. 

- O halde neden türkce sor_ 
muyorı:ııınm: Ja h:ışka bir dil_ 
den hl!.An c<liyorsunuz. 

Kzçseden hisse 
ORD Loyd'un bu hare-

keti. milii hudutlar da 
hilınde milli dile göstcrılmesı 
laznngelen saygının ehemıru. 
yetini pek hususi bir 7,.wıye_ 
den tebarüz ettirmektedir. 

Biz. dilimizin ilc-t" nlüğünü 
ıstemekle beraber• '.ul bir 
müsamaha ıJc. {'("t."'lı misafir· 
lere karşı icap ederse ya.hamı 
diile konu~mağı kabul Pdeb=ti 
yorduk. İşte bir ecnebi ki, bu
nu da istemiyor. Kendisin(' 
yerli dılle neden hitrub edilme. 
dığine adeta hayret ediyor! .. 

I..ord Loydun bu hareketin. 
(Det•amı 5 iııcitlc) 

1 Yır nı '. yıı evvelkı Vakıl 
7 2 tı~l 

Köprünün fevkaladt"'liğj 

\ tfııı~'ğ\ınu işlenen lıı'iulüı• 
\SL~, 11~ l'ahmet perdesi n1· 
ı.."' ,. ) 1Wru "Üze1 bir hare-
"ll' "oı.ıe "' ) lı;ı llı1c~<" çnlısmnk be- Fakat kendisini takip eden a. 
ı-:~-tı;~ket de sayılamaz. O- damın da kulakları bir hayli 

"tıııa !ialki laka~11ık, inkı- keskin olacak ... Çünkü Lornun 
~1~bıı4~1Ylllct hüküml<'rlle ayak ~sleı·i kesildiğini dtı}1Jn · 

HAYKIRAN KURUKAFA 
, Ufak bir dalaşmadan sonra, 

adam ortadan kayboldu. Adım .. 
lanmn sitratine bakılacak olur
sa, biran evvel uzaklaşmak isti
yordu. 

Akdenizc mUt vc-ccıhen cvvdkı ak 
~::ım lım::ınnnızd n b::ırt'ket eder 
(Montcnt>yro) nnnıınd ki İta\ ıuı yol 
cu \'apuru Kız.kule. önund diğer b,r 
vapura ç:ı.rpnıış \'e mlıhım sıırdte ıın 

sara uğradı~ için Harem ıske' 1 
\'armda kamya oturtulmuştu. 'apul 
oturdu~ yı:'r'len yüz fürtilm0 k <Jurc..t 
lf' Halice sokulınu , bundan dolayı Gtı 
J::ıtn köprUsU dUn ak nı uzu"l ml' 
det kapalı knlmıstır. Halkı ıt fll~ 

geçirmek ıçln kayıl,Jıı.rln rı vnalar 

,~. ııu ktan başka bir şey ca, o dahi durmu~tu. 
~'<:a.l("Yada yegii.ne bitaraf Lonı, tecriibcsınc dayanarak 

'it,~" '"lı' şey lnkrlfıplnrdır. bu gibi vaziyetlerde, nasıl ha_ 
\~it ı11 ~11~<..'<lir. Yıı aleyhin· rekct ed1ldiğini biliyordu. Eğer 

l tııı ılubm şuurunu bllc- kendisini takip eden adam. ta -
~;ı.!i~I ·er(",. rumuşatmnk kip ettiği kimsenin şüphelendi

~ıı af~ aynı şeydir. Tlirk ğini görünce, herhalde yolun 
~ ı ııs 111 annı 01111 yumuşat- ortasında durup kalma7.dı. Da_ 
~11\~l'lllı~ırlfnde clmcklen çt·- ha ziyade. kenarlardaki çalılık • 

\·n ı · !arın arasına saklanmağr diişü· 
z re~ buıı1ur.,. niirdü. Bu takdirde. takip etti-

L ADR ERTEM ği kimse, dönecek olursa. üze. 
~QLUI rinc saldırmak için münasip bir 
. ~ o··....., t 1 !""('\ki elde etmi~ olurdu. 
'~ı· h gre men e- ı F-_akat bu me.~lcde. sald!ı'_ 

ıı 1.. d magı Lom kendısı yapmak ıs -
l,l\I em zamları tiyord~. Yo_ı.u~ ke~anndan doğ-
\1\it ru gerı~:e )-urı;meg-e baRladı. Ve 
t LÇeye yeniden sonra bırdenbırc durdu. 

t \qsis · Çünkü aradığı adamla karşı 
t.c~ ..... at kondu karşıya gelmişti. Aralarında 
~ile 0~retınenlerinin mcs belki bir adım kadar mesafe 
, ~l'tırır.lc kıdem zamla- vardı. · 
bi~~ı işiyle vali Lütfi I..om bir şey göremiyordu. 

~ rncsgul olmakta. Fakat, telaştan çabuk çabuk ne 
t~ nı . fes alan bir adamın sesini işiti. 
~ ~ b:ın alacaklarının vordu. 

tt-. n ın ~irn kadar tut. • Bununla beraber. adamın 
~; :tnıkdann 15 bin kendisini teşhis etmek kabil de. 

Ilı-. ~ .tahsisat olarak ğildi. Yalnız uzun bir karaltı 
t '!a bu+.:1 kalan 35 bin gözüküyordu. Fakat bundan 
' b k ~ tasarrufundan başka hiç bir şey... Yalnrz, bu 
~ t a~ verilmiştir. uzun karaltmm baş tarafm~ i -

• btitltn ~~ırJer sayesinde sabet eden yerde, iki beyaz nok 
aı,~?~etmcnlerin mü· ta göze çarpıyordu. 
~an ödenecektir. Yavaşça bir adım daha ileri 

Cok heyecantı büyük zabıta. casusluk ve korku romam 
l ı.ı:ilizceder. Çeviren : H.MUNlf -

atarak. elindeki elektrik Jam
basmın düğmesine ba.c:ıtı. 

Diiğme. hafif bir tıkırtı yap. 
tr. Fakat rşrk çıkmadı. Lamba. 
nm bir yeı-i bozul'!'u.ş gibiydi. 
Bu herhalde, aksı bir tesadüf 
CSC'ri olacaktı. Çünkü lamb.ıya. 
bir başkası tarafından herhan · 
gi bir oyun rapılmış olması 
imkan haricindeydi. 

Bu münasebetsiz vaz.iyetiıı 
kabahati kendindeydi. Çünkü. 
çiftlikten çıkarken. lambayı. 
hir kere olsun muayene etmesi 
lazım değil miydi? 
Şimdi adama, enikonu yaklaş

mış vaziyetteydi. Çünkü onun 
nefes alrşııu daha yakından his 
sediyordu. Fakat karalık, bütün 
kalmlığiyle. herha.ngi bir şeyi 
görmejfe hala maniydi. Y:ılnrz 
o iki beyaz nokta mü~i.eRna ... 

Her ikisinin :ıra~ında. pek 
çok kısa bir mesafe kalmıştı. 

Bu esnada Lom birdenbire 
farketti. Bu iki beyaz nokta, 
karşısındaki adamın gözleriydi. 
Geri yanını asla kestiremiyor
du. Çünkü adamın rengi. ka. 
ranhğa karışacak derecede ko _ 
yu renkliydi. 
Eğer yanılmıyorsa, bu adam, 

I...otus barında kızın ya.nmc!.ı 

gördüğü esmer erkekti. 
Lorn, bir adım :-erileyerek, 

biitün kuvvetini sağ yumruğun 
da toplayıp kolunu hızla savur
du. Bunun neticesinde vumru -
ğunun çeneye benzer bir yen• 
isabet ettiğini his.c:ıederek mem. 
nun oldu. 

Bunun ardından bir gürültü 
işitildi. Hiç şüphe.siz esmer yüz 
lü adam. ı:-rrtfüıtü, çahlarm ii7.e. 
rine yuvarlanmıştı. 

Yere dilECn adam, frnnsızcu. 
porlekizce, ispanyolca ala:bildi· 
ğine küfrediyordu. Bu Va7.iyet 
karşısında Lorn. Lotus barın
daki haydutla karşılaştığına e. 
min bulunuyordu. 

Fakat onu bir rnmrukln dt>~ 
virmek kifi değildi. Onun tele· 
fon konuşma.~ın-ı ned<'n dinledi
ğini, sonra nicin peşinden ı?el. 
diı?ini ö~enmesi Jaznnclr. 

Bu maksatla herifin ü1..erinc 
eğildi. Yakasından yakala.yarak 
ayağa kaldrrmağa çalıştı. 

Fakat yumruğu yiyen ada. 
mın, herhalde başka türlil dU· 
şündilğü anlaşılıyordu. Çtinkü 
Lorn, bu vaziyetteyken, midesi -
nin üı.erinde müthiş bir acr his 
setti. Adam kendisini tekmele_ 
miş olacaktı! 

Ve bu sırada Lorn. yediği tek 
meılin acısmdan inlemekteydi. 

Kendini toplaY,Jp ayağa kalk 
tığı zaman, artık bu adamı ta _ 
kip etmekten bir fayda çıkmı .. 
yacağını anladı. 

Fakat bir fjeyi tesbit ettiğine 
memnundu. 

Di>vü~tiiğü adam. hiç şüphe 
yok ki, Lotus barında rastla· 
dığı esmer hayduttu. 

VII 
v .m1. bundan sonra herhangi 

bir hildiscyc uğramaksızın çift
liğe döndU. Fakat içeri girdiği 
zaman. gerek Varingcr, gerek 
diğer ~iftlik ~akinlerini bln 
bir heyecan içisde buldu. • 

Madam \"aringer. bağıra ba . 
ğrra telef onda konuşuyor, ko. 
c.ası her zamanki neşeli )'iizün
de derin bir endişe olduğu hal
de ellerini biribirine vura .... k 
dola.5ıp dunıyordu. 

Sir Robcrt kaşlarını çatımş, 
rıntemadiy('n sigara. ir,iyordu. 

Lom, madam Varingerin şu 
sözleri r:öylcdi ~ini işitti: 

- Çabuk olun doktor! He. 
men. hemen gelin! Vaziyeti çok 
fenadır... Teşekkür ederim e .. 
fendim... Aman çabuk. 

Varinı:rer, Lornun kcndisınc 
doğnı yürUdüğilntl görünce: 

- Berbat bir vazi vct, dedi. 
Böylesini görmemiştim. 

(Devamı mr) 
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Bir ~tt~j'"'lf ~ 
Müteveffa İngiliz 

müstemlekat nazın 

ıta~•aurardau 

uıa..a ıoplarm 
madeaaadea 

Okuy.wp Geçerken: 

Lord Loyd'un 

'Edirnede Bosna köyü 
nün yerı d~ğiştiriliyor 

1 Romangada f 
Devlet llorama 
kananuaa :1 arşı 

ga~eaıer 
Olüm cezaama 

çarpılacak 

M' . Y'tıuılllliklcrl kanun yı\nl 
etakSUID heytcehnJ lraae:11 af1ettl. Onlar ancak 

dikmek tekJİf ediliyor ııuıı f'Uen vle yenıden rUrk va.• 
Atına, 6 (A..A.) - Katunerlnt gı: ıı(~ırıa dog"duıar. ~endtierıni 

1938 nenesi Jisanının 
ikisinde 

Daya1radı ç~ıtuı;• atım ill edilerek 
Löyll'*e tel. s m edilecek 

va•~ıta verd1ği 
beyanat 

Edlnl~ ti (AA.) - Edirneden ., 
,,Jlometre meaıı.fede ve MerJA: Df'nrf 
ııin sağ aahllinde ı·urutmu3 'llan Bos· 
;ıa koyü, muhtelit zam!ll1lar .,.hriD 
ıaşma.sı yüzllııden Slılar altında kala· 
rak zarar ı;o!1llekte ıdi. Son ~ınan· 
lllrmı. htı.kQmetin köyü seyıa.ptazı kur 
l.e.rn:ıak gaye.style SO bln Urd <ı'lrlıl.~ 

ln§4 etUra!ğl set su?arın tazytkil'le da· 
yanaınıyara,k yıkıl.ml§ ve kövil l!Ular 

1.stll~ etml§tır. Bu ae!a köytiD Yt!r• uın 

:1.-ıf, ştı rllmeı>tna k.cır:ır verilerek neh· 
rır o:ıot sahıtiude ve öyün karşrmnda• 

kj Da; ksı1ın Ç"i!tliğı bll.kt:ımt?t tara 
f.nda.n stl ı nJAk edilerek köylüye taJr· 
simi ka•nrııı.ştınlmıştlr. Bu ,elt!ldt 
kdy çiftlik arazls!.nde kııı-uıar.<tk ve 
kö.'. ili eıı. ; I top~aklarını ıql?.le JU>'Cl'.i' · 
t•r. 

1 

ı.ıl (·li, v&kWe Remehlum Yuna.nista. 
1 
~cyyıatm muba.t<emcsin• çe.A"ı 

na k&rfı yQrQdtı.kleri Zlllll&D ıaı.!la.ı:_ ı t'lka t l<codUerı de geçmi§ b: rı 

SW.re,, 6 (A.A.) - D.N..B 4\~«n· ~§ otdukları eeki Egnatla yolt.llll\ 11.llı ,, ,ı;ılJ b<'kleme.ıa~. 
s lhn lıuRU:.t muhabiri bıldlnyv tt&ty&Dlan ııııaı a.rutainde.D kovan Eeıa H•!ıcı,yyet \'e lWA.t 

i e.ui neıredilea deVlGtl Ktıru-n"I ı.:ct Met•ke&!lll'.' admm Yeril.m~1111 teklit tek.alt mıra.ı.a.y Sadık.nı Tflrkiye 
nwıuna göre. &§&ğıdaki euçıan l{ll1• ediyor. ııll§UnU bu.tı pzetecı bu kt,ı 

yOnıer ölüm cezaııma çupıla.ct.:.ııt.arcar. vıg .. r taraıtu t&n!Dmlf arkıtoloı di; fakat tru &'ibf davetlerin 
Nezdinde 1ziJWz ailAh, mll.ll•aımat A.Un& ml.ıll ml.lusi sabık clirektörU b.kba.lı ıııuıetecilitiınizuı iyt r;ıı 

.M~ur lııgüiz oisasiaı L ord Lo).r 

2 Nisan 1938 de gazetem zıe ,u tıeya· 

zıatt.a bulunınu§tu: 

- Tilrkıyeye dair iht1aa.suanmdaıı 
bahsederken, her şeyden evvel dlllıua 
dikkatlm1 celbeden bir nokta}.'& ti!
bu:ıa ~et etmek isterim. Bu mt• 
b1m nvkta, Türkiyenl.n bilümuı,., bb 

ric! bl.ıyUk ruı.valannı taa.hhUUıır. ~?'
çevesl ~ hiç bir Z.'.l1lUUl çmma.k
uzın ta.nz..ıme muv1.1fa.k olab\lnı1>»0.h.r. 

Türkiye, dostlarının kendlıır..'"n ot~· 

lecliği v~lıHe, §ark ışlerlııı Sa da bat 
P&kLI, Bo.,nzıar mes;:,le.sini, Mc• .. ,t!'o 
mı.ıka~·eı.:ınamesı, ve Hatay !ıhı~ 

lliliet.er LeıulyoUndeki anıa,:na ile 
tanz.ıme muvaffak olmu~tur. RlJ 1U 

reUe, memlc1;:eUnıı: cidde:ı llro~<k itti· 
hu edilmeğe Hl.yık bir hareket le ou· 
lunmU§ oluyor. 

"Diplamatık muvaUakiJeU1>r1t uıil 
Y&Zt oJ&rak, TUrltiyenln ekonomU.. sa 
IJada tahakkuk ettirdiği lnkljıı! d!ı 

ayrıcg göze ~maktadır. Şımendi 

ferleri.ta. madenlerin, ~U' s nuı.yiirı 
kurulu§u ve llerıeuııııı. bütün bWlların 
iatilcra.r ve aUkfllıet içinde başarıJı~ı. 

her bMgi bir ~ ctrat.nda, gUrıHtil ve 
nllmayı;ıten ho§lanmıyan biz lngiEz 
lert bllha.ua cezbederek memlektıtin.I· 
ze karşı beslediğimiz takdir hl.9lel'ini 
bir kat daha der!nle~tinneğe hizmet 
etmiştir. 

"Blından bqka callbl dikkat olan 
c:Uıet ~dur ki, Türkiy•, bUtUn bu ba· 
p.nları aTasmda berkesin bildl!li gtbl, 

JDJllt mlld11faa işi.nl de ihmal et:r.eınit 
tir. hte onun lçiD, Türkiye Cumhuri· 
J"9U evvelce olduğu gibi. bugUn t1ahi 

fcabmda. memlekeUnin emniyetini ve 
hllrriyetlni lAyıkiyle koruyabilecek 
mtıcelıhez ordulan. malik bulunmak· 
tadır.,. 

Egede seyıap 
(Baş tarafı 1 incide) 

leşi 2' eaattent>eri sular içinueolr'. 
:eır ev çokmU§. bir ~ocuk enluı.z aıtııı 
fa kala.ra.k ölmUştilr. Ala~ehlr • Kula 
raımıcla muvaııala kes lm~Ur. Alaşe-

lıı.rden tahrik ~len bir imdat ekJpı 
ovayı kaplıyan suıann iki metreye yü4 

ııelnı.lf olmasmdan Uerlemeğ• muvat, 
lak olamıyarak gen dönrnU§tUr. Sey· 
lAp tehdldine maruz bulunan Alaşe. 
hlrln Baleıköy balkı jandarmalar va· 
sıtaaUe tıülllye edilmlftir. Sular Mani_ 
M • .A.la~ehlr ~oseeıni mUteaddlt nok· 
talardao:ı tıı.hrtp etmı,ur. Turgutluııun 

A.Jççapmar çaymm sulan setlıtri yıka,. 
rak ve yeni mecra bularak Urg4!11! 
köyünü tebdlt etmet\I bajlam11tır. 
SUlar ~<il Manisa ovasına gelmek· 
teCir. Kuınça.yı A.klıisarm Bey?ba k~ 
yUrıU b83mt§sa da zayiat yoktur. Sa. 
soba ve Seıenei ovam tamame'l su a..ı· 

tmdadır. Manl.sa \ aliai almıı.ıı tedh1.rle 
:rt yaknıdan takip etmektedir. 

Ma.ııısa • Altblaar arasında 19,20 %1, 
mel kilometrelerde n::umçaymın !Ulan 
fO&eyt s~.40 sa.ntL"ll yilk.ırekllğinde aç. 
mağa. ba§ladrğ'mdan bu yol llzerlnde o· 
tomobU mUna.kn!AtJ da durm~tur. 
lularla örtWU yolu geçmete ıe,ebbü.s 
edeıı bir otobtu suların h,:lnde ktıldıf?'m 
dan yolcul1U1J1 kut"tarılmast lr;in tm
:tat ekibi gönderilmiştir. 
Torbalı.U 2' aaattfnbeı1 durmııdan 

)'ağan sürekli yağmurlardan b::ı.zı za... 
:rarı..r olmuı Ertuğrul mab&.11V.llde 
bir evin duvarları yıkılmt.§ ve içındelcl· 
1er dl.,pr evlere lııkln edHm!ıt4 r. Ba
ymdı?da kUı;Uk Menderea nehri üzerin 
deki köprünün cenup kıı;mını sular 
)'lkmı~ ve yol boı;uJmuştur. Bayındır 
~vaaı tanıaml_ı;le ııuıar aıtmda'.iır. '!\, 
rede ~lddoU~ yağım ya~mur ve .s~ller-
4en su~ı köyU ile Torbalı:ıın Arpact 
köyü arş_ıımda bulunan koprUnUn aye. 
tı tehl!Juıll vaziyete dU,tUğündcn ıey 
rieeter ır:erıedlltn,l.§tlr. 

Ödaınl;ıbt 2f 83atten~rl ı:tev ıın e. 
den yagmurl,Ş.rdan Boz:.iağdttkl ıarlıu· 
fırimlg Birgi nah!yesi l~inden gE>çen 
Birgi deresi ta.§mJ§ ve bUtun cıı1111yı 
•ular kapla.mı tır. Ertuğrul l{l!y'.ındeıı 

cıva. mahalles nl de k!lç!ik m nde
reıten taşaı:ı suııır bunıı~tır i')"em~ 
cwaaınm bir kısmı ı a " nıtındaclıı 

italyanın sulh 
müzaKerelerı 

Vi~ 6 (A.A.) - Vişide bulu
f!lil bitaraf bir gazetecinin yazdı· 
ğ:.na göre. eskı İtalyan maliye ııa
zm olup B. M~oli.ni tarafından 
muhtelif vazüclerde kullanılmtş 
olan B. Volfi Nevyork yolu ile Vi
şıye gel.nıiştir. 

Kont VolfJ, Vi§ide yüksek bir 
Fr&nSI2. şa.hs.tyeUle yemek ye~
tir, Öyle zannediliyor ki, 1ta1J ıın 
mUltecilerin'n Fransız Somalliii.D
den sevki için Clbutl - Adisaba· 
ba Fra.nm hattmclan ıııtifadc e
dilmeıd görUştilınUışttir. 

Yine zannedildlğ.ne göre, İspan
ya veya Portekiıde !n;riliz §absi· 
yetıeriyle de mtizakereler yapıl -
makta.drr. 

• .il. 

Loııdrı:., 6 (A..A.) - A!ril;.ad~ ordu· 
lan dört cephede rical etmekte olan 
Duçe, §imdi HnbeşJstandaki 200.000 
kolonwn.ı Habeş vatanperverleri çetr. 
lerinln muhtemel lntlkaınlarmda.ıı 
kurtarmıı.k Jçlıı bUyUk iJrltanycıyıı. mU 
racaa.t etnıek Uz:eredir. 

DeyU Telgraf ;~ete.si, evvelki ge.. 
ce Duçenln bu kolonlarm tahliyesi 
Diıll mliZ&kore etnı.ek ttzere lngıltere 

otorttei.ert n~ıdine ealu maliye nazırı 
koııt Volftyt &'Ö:tıderm.lş olduğunu ba 
b4!1r verml§ ti. 

Bu tefebbUs, Roıı:ıanm p.rld .Afrika 
daJd vaztyettn ne kadar Umitala oldu. 
tunu anlam!f bulunduğunun Uk aJA.. 
meUdll'. 

Nevyork tarUdylo buraya.159uni1 o· 
lıın Vi:t'lM ı:pCnteşlr bir gazet~.nt.r.ı 

verı:ıılı olduğıJ bir habere göre kont 
Vol.fi 1'ial alt.uıd.ıı bulUllJlUYan .Fran. 
aanm payitahtında Fl'MSIZ f'rk!nm.. 
dan tir •t ile birlikte öfle wmrğt 

yt:ı:n14tı.r. liU eaııa.au nal_yıı.n mUJuıoııe 

rlnln t.lı1lyeal busuawıda ll'ra.natZ 80o 
mıı.Uatnde kA.in Ctbutl ile Adıabıı.h'l 
araamd&ki demlryolunun lruUan1ıma151 
hususunun göu,tılmtıı olduğunu tar. 
aattireeek bir çok sebebl•r vardU", trı 

giliz rie&ll ila ya İJıp.e.nyada veyahut 
Porte1'izde JÖrtlfmtlar yaptll%lt~ oll!u· 
ğu ı-Jvayetiıif teyJt edecek esbab da 
mevcuttur. 

ltalyaa donanması 
Bizerte limanını 
itgal edecekmiş! 

Atina, 6 ( A,,4.) - Ati.na a· 
ja.nsı bildiriyor: 

Gazeteler, 1Wyan dorıanma • 
ım1n Biı.erte lima.nmı işgal e. 
deceği hakkmda bir İtalyan 
ka.ynağrndan verilen haberle a. 
la.y ediyorlar. 

Katinıerini diyor ki: 
Ba.şlarrna g<'lenlerden sonra, 

oldukça ınahz:un ola.ıı Fra.natz • 
\ar bı.raz eğlenmeac hak kuan
mışlardn-. Mal?löplttrın İtalyan .. 
la.rn dayak attığını gördüğü r.a... 
man, biltfuı dilnn da bizimle 
beraber gü.ltcektir. 

Tayyıl.re kazalar1na 
karşı bi.r ihtira 

Buda~:>te, 6 (A.A.J - Bir ~f<ı<'ar 

auhayı kasa.ya uğrıyan tıt.)')'·'~ yol<'tJ· 
larmı kurtarmıı.yıı. ~rayacak .,iı •cıs 

dt için bır lhtira bıırıttı alm1;t.ır 1 Rv 

yare dUtmeğe bıışlıı.dığı zaıııl\1' rıııot 

bir df\ğın(!ye baııacaktır Bir' s..•v!lf y<ıl 

culaı.-m hepllf k.,ltuklıı.rı Uf! ,..r, .... r 
t.a.rrareden dışarı fırllltıtacal.ttır Bu 
emad.a yoleulıı.rnı pııra,o•Utler. k •mdll!
ıtlndM derhal aı;ılllr..ıı.lc hattı! 2 ,,.,.,. 
rıı kadar ıtlça.I< bir lrtiladarı ftl"i8 hl 

Amtral Darlan 
Parıse gıttı 

f Bas tarafı t incid..e) 
Amiral Darlan buglin Pariso 

dönecektir. 
V~l1 6 (A.A.) - D.N.B.: 
Amiral Darlan Maı·eşal Petenin 

tekUflerinf ha.mi.len bu sa.balı saat 
11,30 da tekrar Pa.rise gitnı ştir. 
Viş.inJn saJA.hJyetll mahfilhırj a.nıf. 
ra.J Darlanııı cuma akşa.au vaya 
cunıarteai ıııabahı dönmemin! bekli
yorlar. 

Yine bu ma.hfillerda B. Lıavalin 
verecei;i cevaba gvre mareijalın 
hafta soı:ıuna kadar bit karar it· 
tilıaz edeceği.ne ve bu kararı rad
yoda eöyliyeceği bir nutukla Fran 
sız milletine bildireceğine işaret 
edilmektedir. 

Londrıı, 8 (A..A..) - Loı\c:lra:ya r•leıı 
h~berlere göre, amiral Dar1a.n, bugUıı 
yeniden PMJM dönecektir. Söylendiği 
ne göre, tı.mlıııJ, m.ıırqa.l Pet~nııı dUu 
öğleden sonra toplanan fevkalt.de Lo;a. 
bine içtlmaı:rıda görü1WdUi'f1 'uvveı. 
!it t.a.hmJn edilen mukabil telditlerinl 
h&mU bulunmaktadır. Öğrenıldittitıe 
göre La'lıalln yonıden Vl§iye <idnme· 
sınden e\-veı ınllteaddit görU§mc>Jerc 
rltı.nıı. ı.."ıtiyaç var4tr. 

Dlger tarıı.!ta.n Alman Moyna.Klal"Jn 
oa.ı:ı o.ıuıarak lspanyol gazet..-ıeri.Ddc 

iatıpr eden t~gr&tlara. JO"Öfe, E'>-'1ıısr.. 

ba.rtciye nazm Flaıldenin ve da.>ıUiye 
nazırı Peyrunun yakında 1$t.lt'a etme. 
laıri ve mareoaI Peteııuı, d.abillye r.ı.ur., 
n olarak Lavalden, har1ccye nuırı ola 
ra.k Bodulnden barblye v. ba.Qrlye na 
ıın olarak da general Hut?.lnger ve 
aınlral Darlanda.n mürekkep bit direk. 
tuar ku.rma.sı muhtemeldir. 

La.va.Un tekttfleri 

Zlirih, 6 (A.A.) - Fransız -
Alman milzakereleri hakkında 
mevsuk hlç bir !!ey biUnınemekte 
ise de İsviçre matbuatı buhranın 
f'ek ys.kmda bir tarzr ha.lle bağla· 
ı:ıaoağı kanaatindedir. 

Loza.n'd~ çıkan La Tribün gue
t eııinin vı,ı muhabiri Almeyanm 
P'ra.nsayı aslık ve Parhıto yen.J te1-
kil edilen parti vurtasile ihtll1lle 
tehdit etmektedir. 

Muhabire nazaran Laval son 
m.Ultkabıda amiral Darla.rım dik· 
lratini hu tehlikelere ~~ ve 
Alma.J11.ara Franeanın cenubunda 
ve 'l'unıatA üsler v•rilmMbıi.n Fnı.n 
aımnı ıertı.flle telif kabı.ı.l otmeıı 
bir şey olınadı:ğnu Jlbe ~ylenıill'"' 
tir. Yetel' ld AlıQny{l Fr..ııımı do
ua.n.ma ve ordıuıunu.n fiili işbirliği~ 
ni istemesin. 

B. Lıt.val. Visi ktı.bineşine tekl-a.r 
girmeye ınqvafıt.l~dttan Cinr.e oto
ritesinin ı,gaJ edJlmi., veya edil · 
memiş btitiln Fransaya şamil ola
~m garfllıti ~metıirıi ,.e bun· 
dan ba.5ka matbuat ve radyo da 
dahil olduğ\J lıalde butü.n prorıa
gancla organlarrnm Vf! polisin kon
trolünti t.cıtflmiftir. 

Bunurıh beraber. marrıuı.l re· 
ten Frıı.rıeızlarm geni" bir e~rl
Y<'t.izıi.ı.ı Ltıvale itimadı ıılm•dığnıı 
ve ktındlslni "Frıt.rı"a gôlOt(lı-1., o
lamk tr.lıi.kki etm~kt~ olduğunu 
hilmektedir, 
Marc~nım açlık eudlşrtıile tava. 

li da.biliye narrı t,a\•in etmr>k ı;ıı. 
rctile yenı hir vılatHN gııvr"t gö;ı· 
tenıcrıgi vo fı:ıkat B'ırrtenin A 1 • 
manyaya verilmesine muvafakat 
etmin•crğl zannedi\.mf'ktP<lir. 

ve infilAklı ı:n&.Cldele.r buluncıııra.nur, AleUıuıdr Filadellu., At:n&da Omo· sı t:ıa.ilne geldl.ğl için blle.nlernı 
.ııa~me depola.nnı, emtia tıinn!ıuıuı. · nta meydanı clvaru:ıdaki Laurium mey rt vapura g1tınedl; t.akat bunu 
ıntlllwmat ve ail&h depolarmı Vfi .Y&r daıımll Meta.ksas mcvc''lm il!llUi konul l.erd.en ve l!IQIU"ad&n öfreııeıı ve 
dım &a.naık.l&rmı Yatma edet..ıer, or· r maamt ttkllt eyle~t!r. len Uı.tlyann Ruaya g&rma 

duya a.ıt stoltl&rdan veya fabnk~ Matbuat ııa:mn Nikolud.l.stn ~ce teigraf ı Qe.kenin hüvfyettıı.l a<ttt 
C:an &18.h veya tnllhimıllllt ça.lımla.r, ".!i!l!l aldığı btr mektup, "Ölmf\o Olan eililiğuı mal:ılye.tlDJ bile bildi.f" • 
u.evıetuı aiyıuıi ve}• içtımai cıwwuna ta.kat Elen kalbleruıde dalma mevcut o!r genç, evtntıı np14U1a komı 
ıeartıı .ıuzle, yazı ile veya biJiill ı~yau~ı bullman .. Metaksuın, dtlşnıa.ndan ga. ifte böylece aldıjl ölüın bs.beri 

t.P.şvlk , dcuh.r Kaui.ne ıl~la.!'tna. d·)v- n1Dl<'t a.ım.ıı.rı toplarm madeninden Jl&fla.nyle gazeteline ve itı.r&t e 
Jet makuıxıat.ınJ temslJ .::den uvu ve bronz bir heykellnJn yııpılm.a!lmt '" !)teki ıasetelerden evvel Y&Z'l1tı 
uken ~ahaıyetıere ateş 0;aeııl li.J, ;;ı.yrı liu beykellıı, ı:neçhOI a3ker1n rutızarı l:Sir de ~örelim T 81r bl:ı~ı 
n.ıeşru ııu.rette devlete alt blııala.rı il kaf1ıınnda ııeıv!.ler ıı.rııııma, Met.. .. k5a· bir böbUrlenme! Bu b1r &tıatra.e 
ga.l ed~ııler ve bunları tahrip edenler l'tn Elell vatanının tea.ıtııl.zıe bu derece ....: ı.mtt: bir bafan ki, 1.ı!ıtlmnıı 
Kral ve nal ail.esl A.za.lıirı:ı:ı.& W'' 1 eehdle ı;;Llt§t!!'t büronun 4'nUne d.lkU.. lıdlAtmm art.ık dlluldlfln" u 

yap.ı.lan suikutlarm t'allları. uıy~ ft mesln1 teklif etmektedir. eciermtı! 
'uı.ka.at mll§evviklerl ve ou rxıUışeV'ftk· <>- _ Hayreti Dağ doğura doğur& 

~::::re:e~u:~:ea:~:= Bevaz Sarayda !::ırUfd:~~~::.r!~ı~ört av<! 
Karşı tec~vüz edenler. _ 

Bütün bunlar ölllJ!l CUILSIQ çarpı 

ıdeaJc:U. 

Yeni kanuna göre devle~ mtlaa 
il.de 8.illllyan &!yut t6fekküllerlD !lep 
si 1Ağv0dılm.lşti1'. 

ôltım. kQrek ve bapla ceza.lar.ndar. 
mıka lıuı.Duo &faildi.ki oeaatan ~ l.b· 
ti va etmektedir: 

E.ınWıWı taıııameu ı:ı:ıl1Ader61i. n · 
'1ferte11 Ul, tekaUtten ~et, 
devlet ö.lplom.ıanzua iptali, Jıer t.ürlU 
fı.krl meBleklerde bulunmak yu&tJ, 

::.ıpn takmak bakkDıdaı\ 1.11'at. 
Kanun Yalludllertıı. Rom"n.Y•C1ala 

mubtelit ırklara m~p dtt:er il"UP 
:ardan dalla agır bir aunıtte .ıeıava 

r.arpıla.caklarını tasrih etmekt.ed.'r 

GENERAL .-\NTO.Nl'l6KONT';'IO 

&EYANATI 

.Bülwtıt. 6 (A.A.) - aadot A.}folMI 
bUdiriyo?': 

Devlet e~ett iııütituıua\>"i Jent 
amJrna meııiu l4tbı.kc lmı:ı.u.1ı:uş,,ııı aoU• 
Q4olebrtlyJe başvekil Geue.r&I Aot~.,.. 
ko g•u.ıtelc n ac:rı<;ıdakl ~th 

bulUD.Dlut 1.Ut ~ 

"lıliUetin ıuentaatıe;;l ve f'~li,.ak 
~kkı hiç blı' ınU8aıııaJıQ~ ıutl#&it 
cie~ildtr. BiuıuınaJe;yb, sı.ıUıu, t'mniye 
U. asayi§i boznıak ·~~ere ~an' 
şiddetli tedbirler almağa ~ara.- Vflr 
Uim. Bütlin siyasi tezahürler Vl'Sak· 
tır. DevicUn 1menfa.a:.ıer41e 1ca.tfJ te
Qi.vüzler ~ıdclL cezale.ı:ıdm.13cüt.ı:r. 

Yalnıa SUQlula r 11.a.Xkmd& detD Ol'lla· 
nn aileleri, on1an kQU.aııan ~ ıa:ıtlp· 
ıerı ve devlet menııul&n Jı~dıl. ıı. 
l\flr cuıaJa.r t&tbill. olıaa~\ctr~. 

Bu. bUl&Omel\lnill Ye wduoun tııQı 

ve muu..ıı olarak &1.11-~I ıtıuha.faza 
etmek yolundak;I sarllllmıı.~ 11;&m~I 

gBsterir.,. 
Geııe~ Antoneııko, Pl.lllcJ8.ll $OnJ'& 

ner sm~tan, ber ~~ta bl.\luı:ıa..oı Ro
meııl"ro hitl.P ed~~k ont1J.rrokinln •Y· 
:u olan mesuliyetltıi e.ııtama 111.rır.ı göy· 
lemi§ v~ dem!~tJr kt: 

- Vatsnm baklarını mtidııJ~a :<;iL 
hept!Z\!Zi.ıı blTleonıeslılJ t..uih l ı:ı •111N't · 

!.ıg1 bQgünde ~ ve ill'IA.'"fi bal'eı:~tle· 
rhıe müaam&bl!ı t.dt.mem 
Blnwn~eyh sllkO.n. 115. itUiı:l•j ve 

iıı.Uzanı dtl.sturlarma ıia.yct ef:ltım .. ı.ını 
ll!ltlyol"Um. 

Manfaatlutmıs de nı.dan ~ - '" •e~·ı 
bekliyor. Bunu a.nlıJmıyant.r. j .· , m'lo 
1'4\lnln. l:ıırmııın ~ menre-.•. ı-ın • " ' 
iett tılml.lttn bln~~ıı.ınyb rıııııo• · ·•Sr 
ır ihanet etmekt.erlir. Bunlctr., • .tvrll 
olclul(lsırı mıuıroelC? yaptlrıc.ı;.l•tıt ,,, 

Amerika ne 
Mekıı•a 

Gizli bir toplanb yapddı 
Vaşington, 6 ( A. A.) - Ruz.. 

velt. harp ma.l.zernesinin kira. 
la"ınası hakmda ka.nu.n laviha. 
ernda gösterilen yardımın İ nr.;-il • 
tereye sür'a.tle yapılması için 
dlln tedbirler alnu§tır. Yardımın 
yent safhası. hariciye nazın 
Cordel Hul. bahriye MZirI Stim. 
son, bahriye nazın Albay 
Kııox, geııeı kurmay reisi J;ene. 
ral George Marsball ve deniz ha. 
rekab §efi amiral dta:-km ;şti· 
rak ettiği ve reisicumhurun ri. 
y;u.et eylediği w;un ve ~zli top. 
la.nbda !l'lilzakere edilmişt·r. Be. 
YQ saray mahfiilerir.de sö·.'len 
dtğine göre. r~isıt"Umlmr R~ 
velt'ln asker! mü.şavirlenni bu 
gi.ıli toplaııby:ı dıı.vtıt ttm~::nin 
sebebi ş-.ıdur: Reisicumhur. is. 
tiJ.i. t.ehditleri tahakkuk ettiri!.. 
meden evvel lnKJJte~ve .,.. ırp 
ma.lamfllli ırönderilma.ini ~ın 
ioiıı kanUD li.yihalJ parllırent.o 
tan.tından lcabul edili? edilmez 
tatbik nıevkiiııe koııulmumı ar· 
2111 etmektedir. 

Ruzvelt, rne'bua&n mecli&inde 
iki gUJ:ıdenberi mtızake~ edil. 
mekte olgn kanun li.yihaımın 
cuma a.kp.mı katiyen reye ko. 
nulması hurmaurıda ısrar etmek. 
tedir. ..... --o--
Amerika pasJOlı 

llloıa 
Manevraya çıktı 

Botınlulu, 6 ( A.A.) ,...... Ame • 
rikamn Paaif ik tilosu maııevra
yapmN< üzere bulrl!n dan.ize a. 
çılmışt.11'. Filo tam kadro ile 
manevraya ı:;ıkmakta. olup en az 
10 zırhhyı ihtiva. etmektedir. 

..--_...0-r-·.---~ 

Franıız murahha~laTı 
Tokyoya ha.re ket 

ettiler 
I'ok~·o, 8 <A.A.) - Franııız R'rıtil-

1ilı!llrin!" ~-edi ktşldf'n tntire!<kep •tl'ı · 

rahhas lıeyetı Ttıkyoıia toplanacslt o· 
lan Sıyam - Hlndlçlni sulh konferırn· 
tflnsı gı;imelı Uzcve bı,~i.U, öğtcdım ı;o., 
r,. Rıı.yll'tıl'l'den u, ,.-;·ıırf' l~P. hı11·ek"' N· 

r:al1tır. 

fl'ra.Dflll.OID fOkjlO pUytik elçioııl J\ rıı .. · 
11e H<ırry bevf'te rl\~ I' • j ro~ktir 

~u.ıa1'ereJı>re )'!lTm c.ıı;. 4 .. n sorır-. 

Ma.t,~ııokanm bUroııunda ha"lluııı<"ak · 

tır. 

Bingazıye doğr 
(Bas tarafı 1 i1 • 

lt&lya.rı Somallalnde hudut 
yUnca her mmta.kada dl1fman 
nı.klarma her gU.n bira.z dalı 
ye.de n.Ufu.z edilmektedir. Şim 
kadar ehemmJyetıd% olıı.n za 
ıım.a mukabil di\~an zayiatı 
Vltft edilemikecek nlsbette fıuıl 

&talyan tebUif 

Roma, fi <A.A.) - İtalyan 
dulaıı umumi karraga.hmm 24 
maralı tebtiği.: 

Ywıan cephesinde devriyel 
ve bataryala.mı faaliyeti fena 
va. yüzünden sekteye ugranır.., 

Şimali Afrikada tayya.rele · 
İngilldcırin mot.llrlü vesaitini 
barcl ımM et:miştir. 

Şark! İtalyan A!riltasında 
mal cephesinde Şeren mm 
da ~tln bUtiln gUn şiddetli m 
rebelcr olmuıı ve bu muharebe 
her iki tarafın tayyareleri iş 
etmiştir. A ver tayyarele · 
Iılanbeynı tipinde üc: t.ayy 
levler içinde yere dU11Unnil§le 

2 şubat ta.rihU teblifde h!ld 
di#'f veçhile ilç nakliye s-ern 
batırmış olan İtalyan ta.htelba 
beş bin iki yüz ton hacınlncleki 
Urla aduıdaki İngiliz vapurunu 
batrrmışttT. 

ff•va lmvvetlerbıhı :(u.liyeti 
~ 8 (A...\.) - lngilız 

kuvvetlort karargAtuıun tetıııg·ı : 

.,,3 Ştıbılt &ecesi ln&illı bom 
ma.:ı tayyllol"eleri Blnp~ ya.kinın 
Benme t.ıcyyare meyd&ıll Un Berlıı.a 
va meydamı::ıı bcımbl.rc:Uınıuı etm. 
dl.r. 

tkmmo'ı:ıe iki ı:uwıar tahrip 
vo petrı>ldan çıkmy 01.rMaı nıuht# 
büyük bir ,Y&OJlD alJ.bur ~tml9tir. 
za naiı:ltye vaınt&la.n araamda ve 
tayyare lnış 58.basmda bom~l 

, tı&C1ljı gögrülmti§tUr. 
Berka.da kıvıaıarıa uva ~yda 

d$. bulu11ıı.n nakliye m.ızemeııı ve 
uata.r DQn)~ ve mitralyöz rıt"flne 
tııl mu,tı_ır. 

Hıırı!t garı bombare1ım8Jl edtlnti 
4/f) ŞtJOO.t geceıu ttodoıta Ma 

bava m~ydanı tıoıııı.ı-wma.n e 
rıa.nı;ıı.rııı.r ve binsJar U?.erın- oo 
tıtr ciu~mlıftür. Oli.f&Jlar ve at~ly 
,ı;akını.nue bUyUk bU- y1µ1gın !ıil!mu§ 

Dıter un yangının daha ~ıktığı 

:;erde bulunan taYYVelerin ~ 
görı.lJınUııtür. Piiotl.anmız tıu 

~1,1 ba~·a meydıuım.ı nütra..lyöz ate§ 
~utmak ımreUle t.ıJ.Dıamlamııılardı 

lt.alya.n Doğu Atrll.ro.smda muht 

Bir anlaşma imza IRTtHAL cepb•l~de mel!Ut neticeler veren 
•de,.ekler rekA.tta orduya her turıu nıUzshere 
.... .... Wu:t.llJrn MusWa Namık ve Muha,r. 

puhınu l mıı§tın. 
Nevyork, 6 ( .-t..A..) _ ~"'"°. rır l("tıl41 Salih'ln \:ııradAri olı..ıp µıezu· Oe.rtınlu"da tki dO§mGD avC'IIJ 

ci:ıted Pre::ı?\'e Vaııi~tı:mdıu~ UE'D. t1ıt.&n)'.tıld• bQJıml\O GöynUk kıı.y · k&lımmış ve biri dUotırUlmlı!}ttil' 
verilcD bır ha.hllft? J.;"ÔrC Amfl• ı:rııı.lcamı C'...evdııt ~Uı rl!ln şalla~ l,uı Kere.n":ı ., t(:!pell.'re ve pehrin p!' 
rika İlQ Mek•iltAntD \"3ktnda iki Y11t4 ı;:l.ir.!(lrıııl yılrıtlı'tı7tur. Ku!nık fa ru~ yol llZ<·rtM yerle§thilınlş o 
m~mlr:.ket ıtrumda nıuatlll;~ lıijlteşlJUı.l tıJl>i nu:~nlanndıLo cıııı11 bat&rY'll&ra ı:ıtke hllcumtar vııt>•l 
bulun;:ın h\;t.Un r.n~tı,..lel~rl hal Mt1tnıtiyııt ipt.Idl\.'nrnıd,'l mnrhu.ıu 'fcv· 
fldtıJı bir iri kônl'!t1lult ın!a~ma· f:k F'l.kreu,ı ıutır.ıılu:retllP rı<>.şr,.ttıg-ı 
sı tm.za edec~k!crl lllJl<i.hh·ettıı.,. (Afi;y•nt) \l.H~ıııua.aııo 111tttı1Jata d~ 
bir rn~nbaıfan o~P.rıilml'ltir. mtlh.lp fltwiş ,.e tıll!ı.l.we m'3mur!ycl 

!.TT. 

Negaıılt'de pakllyııı malZ'!ınuıı u 
rırıe bombalar atd.mııtır. Elde edil 
netice >Çok bllytlktür. 

ltal~·aıım nılyoU Anhışmaya a.it ipt.ida.f ııro.fo tutyatına ~~mit ol~ll Cçvd!lt S4lib.. 

no:ns, 6 (,\.A.) _ 0.1'.'.D bil. $Am"'r:ı·a bıı.riei;)'e mU~~rl B. ! mıt'A tinin mııbel>blıt vı:ı btırı:ııottl.ın ceı 
~ııı.e ilııarıne yapıta.n bir b.iBKUJ 

b:ı.nala.nlil ve ııaklıye vuıtalıı.mıd:ı 
tE>R.ddit y~nımıar ç1karılmıetır. diriyor: • ummf'r Vl"l(l il~ ~iehikı:ır.ın Na,-, t,Q mıı\·affak oJıyuıı ktmil bir !rı.illlldt. 

Fran~ada ön pliı.nc)a ol:ı.n dı:ılıill york bflrilk <''çf~i tıırafı:"drı.tı rwııo.nD-"~lll tlll.u Beya,tıu ım~cr Juıstl'!· 
mesı>IP'~r hak.kındıı lt-'11'.\'an mn?ı bM.ırlru:ımıştJr. hanul1'd"D \c'lldmlarak ihtifall.tı ıa. 

Di\rı giltldıi:r. a.vc.ılıı.rıı.nıı: ta.aı-r 

ıçf'şirl!!rlnt idame etrnt.ıı\$rao de dl 
~"lı1U1lfl ille; hir muharel:ıı' ce'f't'y-ın 

Eakişe1ıir, 6 (.A.A.) - Por _ 
8\lk ça,yı ve Sarı~u karlarıu e-
rimesi üz.erıne ~mı~ şehrin 
mühim bir kısmmı ı tila etmis· 
tir. Bir çok cvlorın OOrdum kat 
lan ile cazı dilkblnlara 511 gir" 
mi~ir. Kerpiç bır ev vık L"llifJ • 
ttr. NüilD<'a ve malca zayiat 
~r. 

nuş b '" oıcıaıar ytıre ınrııe•erı tarn1n fi!l~ri ~·J h!."'vıı.natt1.1 hnl mmıı.k•a- Amerikan kıımı:ıanva.larmı 4'it yt\filıı Vf'ri.kö)' ı:ııt;:ı:.<trhjtm• ıJthı•dil 
ı>dilmlş t;;ulllll8r-Akl.n'. dırll'lr: petrol kuyularınrn Mck5ika hü· u!ııtit. Allı=thm rııhmttini dill'r, ~na 

İtalya ile Fransa arn.smdekl 111n. kiımeti tarıı.fırıdau itıtimltikirı- a!n• tA>ı:l\••tl11riMi:::I bt-yıuı ~y1•riz. 
~emi1Ur. 

Al~n ~iyatı 
Dün aTtm !:vntlarmch 

sel ne kar m . 1 

gUn 28.10 J.lrn o1:ın bir alt·~ fi. 
)'ttt' dün .28.50 ~ ~ 

___ ,._ 

Sovyct Ruıyada 
bir azH 

nasabetler miinhaıo.ıran rnllt.a1·eka ı df'n d.o~iln iht.iliıf. Mf.\ksika hil. • • • 
hilkümlerl lifi h&llNJilrniıı h11Jun. t kfırreti A ~ıc:_ri' .. ?.n :knr.ıT"·ı:ıy"-TIJrr KA~ım S111 "'anlnnn 
:ırıaktadır. İtalya anea.k bu ; ükllm- 1 ~ ntlm<lr. O<ıl,'!"U 1 "\ <Wf. '."\I'' "'1. f 
lere taallfik edebilecek mescleler0 1 m:a~r..k bir ıuıhı~ı·1a ile hıı.tledi· ve atJ 

Mosko'"- IS, <AA.> - Stı,fatıi .;.rı· ehenunivet vPnnektedlr. Tama . ce <tır. D::ni:di mebul!u Kfumn S.· 
f;mthın: men dahjlf siynS\!t" mlltflallik P- o •• :ına.nl~ bir kaç ~ ~1 V't• 

Tice.re~ tıalk kll'niMrf rııuevmt Oiup hemmlyeti ha.tı: bir meeele ba· Avustralya ba•vekili f&t etti~nt haber ald~. 
rln "l .. \ik<:l='letin karınınnnı tatb•ır hu his m~vzuu olduf,'U ~n bu me- K h" d "S Mertıwn. m.illf mücadelede 
BU •ı.ı:ıdn mo:;utıyet l<n!ı:l sine rll\yt• ı;ola İta.lva.yı henUz doğrudan dOğ. a lre e hilmet: etmiş, temiz rotılu t:. 

• \J1 : 1
' y: · ı:. yt-t nır al lı"dar etmcmo.ktc ve lt.nl ı Ka..'ıirf', 6 (A.A.) - .Ana•"llıya inesndr. ÖlümUnden dolavı &i. 

R ~ya h it kı:.:m! ıı.1 mcclim t.arc. 1 ya bu mcıscleler haltkmda lıir va· ba.JV•lü'J Jll111J14ea. ÇılJ'l&lnb& rQnlJ le.Q;rı~ ve kendieini 11evcınlere 
f <tan aııl9dnr.ılf1.ır. ziyet alma.maktadır. Kllı1roye gelmiıtU-. taziyetltırinıili bildiririz.. 

B\lt\bı. bu hare.ldttan butün ~ 

Ruzveltin mümenili 
Kudügte 

Kuc1&, 6 (A.A,) Arn 
Clunhurreı.t Ruz~ltin huıı.t l 
raMuı.ar Ponavan bugün Ku 
gelmiftir. 

B. DonaVM., 1ngUtz fevk 
l<~ri MU ~l iJa ~ 
tijr. 
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an iki gazete aldı. 
'dan birisi, Mis Nelsonun 

'l'erc ~erdiği gazete idi. 

1 ı,nıan bu ga?.etedeki ha_ 
1. \'~n:ıakta ı;-üçIUk çelane. 

· Y a Cakın bUyük resim
itnıe~Yana koymur;lardı. Bu 
~d 1~ altında şu kelimeler 

"c ı. 
~n ııchlivanlığını kaza,. 

f l:;:fla, T.:cıuUsine Yusuf 
!/f(k n ycııildiği takdirde 
aı,10rJ:ara veriloccğ; söylenen 
b l}'a/ı Cak 

ıı..(Usut . .,, 
~Yı (}~~elet!n altındaki i. 

.... :a ır ögrenmez: 
11}-d~ re kahbeler... neler de 

l>i Uşlar! 
ta :erek dişlerini cncırdatma -

a11ıanı h" 
'tercfun ıştı. 

hu an. gazetede neşrecli
llıı \re~~~~disi okudu. Nelso

~ d gı maIUınat aynen ve 
. aha mü.balağa ile yazıl_ 

~ihnanın da canı sıkılmı§. 
'au · !-tak e tşte bir fırıldak var. 

ta lnıe! Sende bu bazular 
bı in? Cak gibi çok pehlivan 

~l'ol'du. 
ama . Ca,k • Yenmek bır şey de -

llatıtta Yenilse bile, halk: 
!., di n bara aldı da yenil

Yece~ olursa, bu dediko. 

Valker bundan sonra otelde 
Yusufla beraber yemek yedik. 
ten sonra evine döndü. 

Valker Yusufu bu suretle ~ 
kin etmekle, gazetelere akse. 
den meseleyi kapatmış değildi. 
Otelden çıkınca Yusuf namına 
gazetelere bir tavzih gönder~ 
rek böyle bir şeyden haberi ol -
madığını ve her hakika.tin gü.. 1 
reşte belli olacağını bildirmeyi 
ihmal etmedi. 

Zaten gamtelere böyle birer 
mektup göndereceğini otelden 
ayrılırken Yusuf a da söylemiş, 
ve muvafakatini almıştı . 

Valker gider gitmez Yusuf 
otelin salonundan kalktı ve ter. 
cUmaniyle bera bcr odasma cİk
tı. 

Valker ona: 
"- Milsterihane uyuya bilir-

. ' sın ... 
Demişti ama .. gelgelelim, Yu. 

suf un gözüne uyku girmiyor ve 
genç gazeteci kadını düşünerek: 

- Şu insanlara hiç .de ina. I 
nılmtyor .. 

Diye söyleniyordu. 
Mıtm'.lafih. Y11siıfun içinde 

kiiçUk bir şüphe vardı: 
-- Hele bir kere Nelsonu ben 

göreyim... Onun gözlerinden, 
bu işi yapıp yapmadığını der
hal anlanm. 

Diyordu. .. ~ l" ~ ?ınanışm önüne naml 
~ h YALANCINI~ MUMU YAT-

"' İddetinden yerinde SiYA K , bJO:rdu ADAR YANAR!.. 
.cu • 

gjd g~ce bir vapur olsa çı- Gece. 
l)i}'er~~ın:ı. Petrol Saat on bir ... 
~. ayakta dolaşıyordu. Yusuf soyunuyordu. Tercü. 
'Cit man: 

0 lllek olmaz, diye ceva? - Artık yatalım. Epeyce çe. 
tkl~an (kaçtı!) derler. ne çaldık. 
• .,_""4I' seni tanıyacakları Diyordu. 

~~dılar. Herkes senin Yatacaklan sırada kapı vu-
~~ 1i kuvvetli bir pehlivan nıldu. S: k~bPek illa bilir. Cak her Tercüman: 
~"'· ~ Ul ettiğini ilin edi - - Garson geldi .gnliba. 

tlll\l aı:e kıyasıya oynarsın Diyerek: 
. tnın teriyle yendiğini - Buy;unµı •.• 

~ ını Diye seslendi. 
t~.:-:'t d.otr... __ • Kapr yavaşça; açıldı. 
!J.ıı~ bi "uz.<ıa Mister Valker Ve içeriye bir kadın ba.şı u-
b~ 11' YiirUylişle otel sal o • zandı: 
~~ ~~e girdi. Vn.lker bu - Gutnayt, Mister Yusuf! 
~"' l!lte . un kulağına eriştir B . 1 . 
letuı· 6nc l'llıyordu. Eğer Nelson u ınce ve ı ık sesı duyan 

~e;%~~e~ duymuş olsaydı, Yusuf başmı kapıva çevirince, 
""'1a lC ed }' t glir sesiyle bağırdı: 

~lt'Jll ti. ap en ta una 1 
- Gel bakalım .. yalancı dost! 

' ~ Ce te:rcümana: Snat on birde g-elen bu ziya_ 
tıı~ ?hı.t, !rızn:ı yediği haltı gör. retçi, Mis Ne1sondan b~ka bir 
~ esi· dedı. lçimize dostluk kimse değildi. 
~ Caıt haltında girdi. Ve niha- Nelsonun birşevden haberi 
-·~ esab d yoktu. O, Valkerin, kendisi hak. 
tı % kıt ..... ına oyun oyna ı.. kında Yusufa söyledig·i sözleri 
·~tro ~ «Jlırdı. 
~ ....._ ~e §aş~rclı: nereden bllsindi ! 

l'e~ıe ~~orsunuz, patron? 
(Devamı var) 

GOnden arı ne: 

Bir mtll&llatıa 
lıatlrası 
(B<l§ tarafı S uncüde) 

de, güzel bir incelik, bilhassa 
frenk bozmalarının alacağı 
derin bir ders var. 

Dünkü mülakatımız 

DON sabah pek erkt:.ıı 
kalktım. Sebebi Lord 

Loydu görmekti. Gazetemiz 
namına bir mülakat istcmi~
tim kcn~isinden... Sa.balım pek 
erken hır saatini bir çeyrek 
geçe, Park Otelde buluşabile
ceğimizi söylemişti. 

Muayyen dakikadan bir da. 
kika evvel gittim. Tam zama. 
nmda da Lordun kendisi ""Ö
rilndü. sempatik. konuşk~, 
gülümseyiııli, ve çevik bir a
dam. 

56 yaşında 

G EÇEN seneki ziyareti 
esnasında kendisiyle 

~örüştiiğüm zaman, yaşının el. 
li be§ olduğunu söylemişti. 
Demek bıı yıl 56 yaşında. .. 
Fakat ne sa~lannda beyaz bir 
tel var. Ne de yüzünde, zeki. 
nm kımıltısmdan ba.c;ka bir 
yorgunluk çizgisi!.. 

- Ne söyliyeyim si?..e? Di· 
ye sordu. 

Bütün miilitkaUarın başlan
gıcında olduğu gibi, bir parça 
:ıaz ve diploma:~iden sonra 
~~g-~kü .. g~temizde gördü~ 
gunuz mühım beyanat meyda. 
na çıktı ... 

Uç lisan üzere 

L ORD Loyd, fransızca 
ve türkço konuşuyor. 

Fransı;.cayı bir Parisl gibi 
konuşuyor. Fakat bazı vazi
yetlerde fransızcayı metin ola
rak kullanıvor ve tefcirini -
eğer İngilizce bilen "biri var. 
sa - belki de sırf kendi lisa. 
nının zenginliğini işaret et~ 
mek üu:ıre. ingilizce olarak 
yapıyor. 

Fakat dünkü konuşmalar es
nasında I..ord Loyd'un türk. 
~eye de milracaat ettiğini gör. 
dilın. 

Absans dö Patırdı 

B !LJ:IASSA bugünkü be
yanatmda okuyaı-ağı

nız gibi, Türkiyenin, beyne!. 
milel davalarını gürilltüsüzce 
ve taahhUtleri çerçevesi dahi. 
lınde tanzim etmesi keyfiye
tinden bahsederken, ''gürllltü,. 
niln evvela fransızcasını söyle
di. Sonra ingilizcesini kullan. 
dı. .. İngilizce "fuss,. gibi ga. 
yet hususi bir tabir kullan
mıştı. 

Fakat "gürültü,, mukabili 
olarak değil ... 
Lisanımmn bir çok müte

radif kelimelerini bildiğine 
b:r delil sayıl~bilecek "patır. 

\• 'lıJ tı ıcat eden Mis Nel
a·ı_ ll:r? 

il:(! .. . 
l_• .. . 

tı ·\·et 
ıııa li.~ ,dedi, yakında Cakla 

Beşer dakikahk hikayeler 
'!ttı b ~tnı haber aldım .• 
~%-e ~bnıa <;alışıyormuş İstasyonla Yürük köyU ara.sın· 

bi~1· d"'U.ar. Namussuz ka 
•· t! ı • da posta vazifesini yapan memur-

":ı~ l~er va dattı. }ardan blıi, (Yirmi yedi yqrnda bir 
" "an ··n· ,· alker bu suretle Nel ( ' k delikanlı olan Hüseyin Tannbilir), 
~~lıf ı.;I\ :y ·anı alıyordu. Onu vnzifcyc çıktıktan on ilci saat srç
~°t' \'ı;. J?ö~tndan uzaklaştır. tiği halde ortada yoktu. 
le :elan r.lp 1ıliden düşUrmek !c:in Yürük köyü i.'lt.a.'lyondan bislk· 
~~ll\eıd·ııı. J?Üzel bir fırsat e- ıet, ya.but at sırtında üç saat; ya-
~tro tn ı. ı ya ise yedi saatti. Posla, sabııhları 

Va. baŞ1a~le~1 Yusufa anlat- sekizde yola. çıkar; öğleye kadar 
llg'llf ı:· tevzi işini bitirir; öğleden sonra 

~lı h rcUnıanm vı.-rdiği yan patika, yan taşlık bir şoseden 
ar:ı;retıe dinliyordu. yavn.e yavaş, ikindiye doğru istas· 

~ l\t1; /· day~namadı: yanda olurdu. 
~~;~ ~~d kendınıe de güve • Hilseyin Tanrıbilir posta i§lerine 
ltı ~ Çok ~· Bu kızın samimi. yeni tayin edilmişti. Aml vazifesi 
~ "it har· 1P&.nnııştım. Demt.k isWıyon civan köylerde tevzi lı,tı;f-

't'taıut_ \r ıye gibi yanımıza ı:ıo- ne bakmaktı. Fakat genç bir adam 
~ ~ ~y kabbe vay! olduğu için istasyonun iç köylerine 
~nı.uı ~lenirken, tercüm •. , kadar uzamayı .ihmal etmez: köy
~~ 0Yuııelson aleyhinde oy. lünfin poetaya gelmesini bckle-

l/ ınt. u sezmekte gecik. mezdi: . . 
~ .allter .. 1 - Canını, ~e~; ~u .. da ış mi 
~b .. ~et goz uciyle tercUma- be? •• Zaten, Yuruk .. koyu~e posta 
l\t ;eıu:u · "'terek bu mesele ·e 1 alelekser on beş gunde bır çıkar: 
~Yo ırıand1rın~ğa çalı ma1'ı- bir, ya.but iki mek.tup olur; posta 
~~cu;du. ş memuru da bir iki mektuba bak-
~ 9oıt'an: mıyarak, daha çok pazar günleri 
·VC..:n.ı}. alÇak kadının 1 d' yfirfıkleri sevindirmeğe giderdi. 
~~ Otd'U. 'Y ~ur ış .. ıye Başmemur mutat zamandan 
ı;:e Satninıtu~ .. rü ~hlıvana dört saat fıızla. geçtiği için, tstas· 
~lu :rnuııabbet g~ö ~u~. 0 k~e. yon önUnde, göı.lerinin alab!ldiği 
(n~btı.k na he . ~ :oı ··· ileri bir mesafeye kadar tevz.ı mc. 

1 en bUyUkım!~ ınandık. 1 murunu aradı; böğürtlenlerin ara· 
~ Yuslıf du~a.n~mız smdan ıslığını işitmeğe çalıştı: 

Ulniye un ~aysıyetın} ef. - Hay çocuk hay! dedi; kim 
v~rk 'Y uvacehcsınde, bilir nereye takıldı kaldı? 
~ apmak • ted · rı~t\ r, tercurn ıs ı. Fakat iki saat dalın geçhıce 
~ tne anın bu sözle· 1 jandarma od.uma girdi: 

e bir ~nun olmuştu. - Çavuş, dedi; tıizim HU.seyin 
.\rt.lk. '?' p o uzat:ırak : yok! Sakm çocuğa kıymas·nlar ... 

~~rilı USUf peh'ıvan. ~u Ç'.a.vuş devriye nöbetini değiştir· 
~ ...._ ~aııtı ane uyuya.bılır. mele Uzcre olan iki jandarmaya 

, ~ecekl_güreşte za.. l vazlyeU anlattı: 
belli ole•ldu. - Olar. .......... ...,. 

lığın sonu budur! 
Baı; memur postA oda.sına dön· 

düğü vaklt Hüseyin Tan:rrbiHrin 
yürükler mahallesine niçin sık sık 
posta çıknrdığnu dilşUnmeğe ba§
lamıştı. Halbuki geçen yaz, ve da· 
ha evvelki yazlar ... YUrtikler ma
hallffii postan·n değil jandarmala
rın bile ayak basmadığı yerlerdi. 
Yeni t<'vzi memunı ise ara sıra 
posta için, ara. sıra snbn.h yahut 
akşamları, posta bineğine atlar: 
baş memurun çay kenarındaki ra
kı davetinden de vazgeçerek, yii
rükler köyüne doğru rilzgfır altın· 
da uçar giderdi. 
Ba.şmemur bu gecikmeye henilz 

bir mana verememişti ki, dış kapı
nın önüne ağır bir yUkün devril
mesi gibi, yahut dağdan bir taş 
koparak dü~er gibi bir 5eyin yı
kıldığ:nı duydu: 

- Hayırdır inşa.a.llah ! 
Dedi; duvardan silfılımı aldı; 

küçilk bir sofaya ~ıl:ıı.rı kap1yı aç· 
tı. Drşarıdan luı.fif bir taknn inil
tiler, blr insanla yarala.nrnıg bir 
çakal iniltisi arasında bir tak".m 
iniltiler kulağmn çarptJ; ve gece 
içeri:ıinde bll§memuru korkudan 
büyük bir insan dikP.nl hallne gC'
tirdi. 

Saat, sıı.ba.ha ıkarşı be§ sularına 
yakındı. Gün doğmak ilzsreydi. 
Erken yola çıkan arabalar istas
yonun az ileriflindeki şcısc üzerin· 
de ağır ağır yol alıyol'du. Artık 
gocenin, yn.praldann ve <;.ayın sc
ai .giderek yer~ insanlamı ~i 
kaim ohıyordu. Ba.şmemur bu ilk 
uyanıklıktan cesaret al&rak kap:yı 
açtı: 

- Hay Allah bellismı versin, 
dedi; Hili!eyin; HU8&'.in Ta.urıbi-

lir! ... -- •!... 

.. 

Et f'iyatla,.ını~ yük3el
sebep yoktur • 

mesıne 

Halk komisyoncunun 
ile tootancının fazla 

alacağı 
karını veriyor 

• 
Et fiyatlannm pa.halılığı 800 

gilıilerde herkesi alAkadar eden 
blr mesele oldu .. Nasıl olma.sın ki. 
gUnlUk gıda ihtiyaçlarmuz ara. 
smda. bulunan etin birdenbire ki
loda 20 - 25 kuruş fırlaması her 
ailenin bUtçesine az çok tesir et
ti •. 

l'opt.ııncı l:nsaplara sorarsanız 
bu deriler hiç para etmez. BilAJtia 
bu deri için fiyata zam yapmağa 
bile kalkarlar. Halbuki bu deriler 
tüccar hesabına kasaplar cemiye -
tinde toplnnrr ve her biri 130 -
140 kuııısn ı;atıhr .. E~E'r toptancı 
kasanlar htııa deriler nnra etmi 
yor diye iddia.da bulunacaklarsa 
biz de kendilerine şu teklifi yapa. 
rız: 

Belediye kurban bayramına ta.. 
kaddil.m eden gllnlerdenberi et fi· 
yatlarmm d~esl için çalışıyor 
ve yeni yeni narhlar koyuyor. 

Bu münasebetle etin paha· 
Wanma.sı sebeplerini ve bugünkü 
şerait içinde etin kaça sn.Wabile
ceğini araştırdmı ve gu neuCcye 
va.rdon: Kasaplar otln pahalılan· 
masına sebep olarak ot ve arpa 
fiyatlannm pahalılanmııı olmMIDı 
ve fazln mal gelmC'di~'ini ileti sfi
rüyorlıır. 

vuçla.rma aldıklan için piyasayı da 
kolayca ellerinde tutuyor ve avans 
olarak verdikleri pııralarm bilyük 
faiz.lerl de aradan çıksm diye ot 
flyaUnrmı piyasaya az mnl ge· 
lirtmck surctile yiikseltiyorlar .. 
Müstahsil vaziyette olan koyuncu
nun kazancı geçen senekilerden 
hiç fazla değildir. Yalnız kom!s 
yoncular yüzde iki haklarından 
maada verd'kleri paranın faizidir. 
Fazlaslle almak suretile iki i~ bir
den yapmış oluyorlar. Bu ~in bi
rinci safhasıdrr. 

- Madem ki bu deriler para r 
etmiyor, bunlan tayyare ct"roiyetl

Evet ot ve arpa pahalılanmış· 
tır, fakat buna mukabil fula mal 
gelmemesine hlç bir sebep yokt.ur. 
Koyıınculann ellerinde yine her 
seneki gibi hattA daha faila koyun 
vard:r. "Mal yok,. diye huhıım 
cıkmnsına sebep komisyoncuların 
fazla para kazanmak gayrOtlP,ri. 
dir. 

Komisyoncular piyasayı düşlır
memek için vaziyete göre mal ge· 
tirlyor ve piyasayı istedikleri şe
kilde ellerinde tutuyorlar. Komis
yoncularla JAyıkı voçhlle mo~gul 
olunmad1ğı hatta hunlarm piyasa
yı durdurmak gibi pen·uızca bir 
harekete kadar vara.bilecekleri 
tahmin edllebllir .. 

Piyasanın hô.kimi 
komisyoncular 

htanbuJun et piyua.sma evvela 
komisyoncular hlldmdir. Çünkü 
koyun besllyenlere de hAldm olan 
komisyoncuJarclır. Anadolunun muh 
teut yerlerinde koyun besliyenler 
çok defa komisyonculardan bUyUk 
avans alırlar. Koyunculara beş bin 
on bin lira veren komisyoncular 
mevcuttur. Bunlar koyuncuyu a-

dr,. tabiriyle ... 
Ve şöyle orijinal bir terkip 

yaptı: 

"TUrl<lye, büyük davaları. 
nı, herhangi bir iş etrafında 
velvele ve nUmnyiştcn hoşlan
mıyan biz İngilizler için, o 
kadar cazip bir şekilde halle
diyor ki, Avek trankilite ,e, 
absans dö patrrdı. 

l!1KMET MÜNiR 
(Yazımızda mcv~ıu bahso. 

lan müldka.tm metni 4 ilncü 
sahifemizdcdir.) 

I şin ikinci saf h.'lsı 
Bir de i5in ikinc:! safhasını t.e§· 

kll eden t.optııncılar m<"selesi var
dır. 

Toptancılar koyunları komis
yoncudan alırlar. Mesela canlı pi
yasası 30 kuru§ ise toptancı bu eti 
63 kuruşa satmak hakkına malik
Ur. Umumiyetle koyunlardan ağır 
lıklarmm yansı kadnr et çıktığı 
kabul olunur. Bence bu yanlTR bir 
hesapt•r. 

Canlı olarak 50 kilo gelen bir 
koyundan ekseriya 25 kilo değil 
30 kilo et çıkar. Çünkü keı:;flen ko
yunlar beslidir. Bunların vasati o
larak beş kilo randmınn vermelt:>ri 
milmkilndilr. O zaman ne oluyor, 
belediye bir canlı koyunun ağırlı -
ğından ancak yan ağırltğı kadar 
et çıka.<-.ağmı göz önünde tutarak 
narlı koymuş olduğu için bu bf>ş 
kilo t.optnncınm kfır bancsinE' kay
dolunuyor, yani toptancı kilosu 
altmışar kuruş hcs:ı.bilc koyun ba
şmn açrktan Uç lira kazanıyor .. 
Şimdi toptancılar : "lyi ama ron
dananı dll.şük koyunlar ne ola· 
cak ? .. dJye sorabilirler. Biz de şu
nu t!IÖyliyelim ki randımanı dü ilk 
znyıf koyunlann kesildiği J>('k va· 
ki değildir. Çünkü hu herkesin zl
ynnınndır. Eğer baz~ piya.eı:ı h<'n 
düşük randımanlı koyunlarla doı ı 
yorsa buna :da s bep ym e piy~n · 
yı yU.kııeltinek istlyenl<'rin ~yrot
lC'ı.'fr•den ~ka bir y dE'filiir. 

Şu halde toptancılarn satış fi 
yatları te::ıbit olunurken bu ran
dnnanı göz önünde tutmnlıdTJ'. 

Koyunun derisi neden 
hesaba hatıl mıyor? 

Sonrn bir de koyunun derisi me· 
selesi vardır. Toptancı kasaplar 
her ncdenııe bu deri>i hiç hesaba 
ka41lazlar .. Bir koyunun sakntlan, 
mezbaha mı:ı.srnflannı korur. Et 
d<' caulı fivntmrn 21 Uo hasılı znı
bmn s-.t·lnralt kar bırakır. P~ ki ya 
koyunun koskocn..'llnn postu n o· 
lur?. 

ne veriniz .. Cemiyet sizin kıymeti 
olmadr!;'lllı iddia ettiğiniz derileri 
kapı kapı ndnm dolaştırarak top -
luyor. 

Yok eğer bu neşriyat üzerine 
kasaplar derilerin para ettiğini k&
hul edeceklerse o zanuı.n da fiya~ 
lan dUı.Ursünler. 

Perakendeci kasaplardan, fI1'9&t 
kollamak hevesinde olmıyanlar pi
yasanın uğruna kurban gitmekte.. 
dirler. Çfuıkil bir ycndan toptancı 
çok insafsız, diğer yandan da ko
nan narhlar piyasaya uygun ol -
maktan çok uzaktır. 

Kasaplar neden kıvırcılı 
satmazlar? 

McsC'lA kıvırcık için belediye 
perakend~ fiyatınl 57,5 lrunııı oıa.. 
rak tcsbit Atmi~tir. Halbuki mem 
lekctinılzdE'I damızlık vaziyette o
lan erkek kıvırcık <'n a.z kesilen., 
on pahalı koyundur. Toptan fiyatı 
70--80 arasındadır. Bu sebeple 
kasapların hiç biri kıvırcık eatm.. 
maktadırlar. Esa.sen lrMrcıldar n
mumiyetlcı randıman vermlyen 
hayvanlar oldukları i~ln topt&ncı
br da bunlan tercih etmemekte
dirler. 

Buna mukabıl bUtüc memleketi 
hesliyl'n ve on az koyun başma f 
kilo rnndnnan veren k'Ztl kararmn 
iç n 6"i ve ~ine en çok kcsilet ve 
randırn'ln vrr<>n be~ z karaman 
u:ın 76 ı.uruş fiyat konmuı:ıtur. Bun 
larm toptan fiyafüm 58-62 ku
nış arasmd::ıdı.. 

Bundn ?.İ)'an eck n halktır. Çün 
ktJ bUtlln kn nplar karamandan 
b lm koyun l't.i satma.maktadır -
1 r. Kı-ndil riuc hak vermek 1i -
z.ım .. CUnkU mPS"la kıvırc·kta pe. 
rnkenrl.edyı.: ı 2 kunış k!i.r bırakıl
rn~tır. Fakat 57 .5 lnıruş narhJ o
lan bu koyun etinin kilosunu 80 
kıınış:ı nlıp 92 kunıM satmak ta
bii ki imkan hnr;rindedir. 

Şu halde et fi1·atlqrını dü11firmek 
il'in ne llızrm " 

Belki bir illiiz on 

B ... cı-. perakende fıyatlarma 
n :rh ko) up küçük ka.ısaplan tas -
vık E"t.rr"l· dE>ğıl ı P komisyoncular
<l ın ve toptı.ıncıLırdan başlamak 
öoğl'U olur. l~vvC'ltı komisyoncular 
iizC'riııdc trsır yaparak piyasaya 
nornınl halini kazandırmak, sonra 
da toptnncrlnnn ea•.ı fiyatlarmı 
k'ıti rnrctte tes'.>it etmek ve bu :le 
:} apıln-kcn de şu noktalan göz 6-

Tevzi memuru yerde bir kUttik
tcm farksızdı. GöğsU şiddetle inip 
kabanyor; ve alnından itibaren a
yaklarma kadar bir ter ıslaklığı· 
nm onu bir bez gibi kavradığı hls
ıııedlllyordu. B8.6Jllemur delikanl:ya 
bir iki defa seslcndL Sonra nynk
dnrile vurdu. Nihayet P.llerl ile ö
tesini berisini yoklamak mecburi
yetinde kaldı. T.ıpkı ilk düşündüğii 
gibi idi. Yani, yere yıkılmış bir 
nebat. yahut bir taştan farkı yok· 
tu. Kollarmda.n tuttu; içeriye, so· 
faya çclıtL Fakat Hilsc)in Tanıı
billrdc bir göğtls kabartısmdan ve 
hAIA bit.mlyen ve kcsilmiycıı bir 
terden başka hiç bir şey hiı;sedil
miyordu. 

Tero memurunu ertes.i günün 
akşamına kadar uyandırmak kabil 
olamadı. Aynı ak§&Dl iltlndi)i biraz 
geçerek gözlerini açtı; so:?uk bir 
ayran istedi; ve ~memurun elle
rini anyarak onn ı;idd:)tle R ktı. 
stktr. Sonra blr saat da.ha uyudu; 
ve sabaha kadar hMtıı. delikanlıyı 
yine konuşturmak mümkün olama
dı. Ancak, eabııhleyin, haşmemur: 

- Eh, dE>di; Tannbllir .. Yolu 
kaybetti isen yeter ga)Tı ... Ne di
yecckeen do bakalı:m bir':. 

Jandarma r.avuşu: 
- Doğru söylilyor; dedi; mü

him bir şey lııe biz de rapor vere
ceğiz. Bann sorarsn yolu .kaybe· 
der etmez yürilidere dönecektin 
sen! 

Tnnn hllir: 
- Yok, dedi: yol kayıbı değil .. 

Yilrük köyüne de bir dalla gitmek 
mi: ... Aman aman .. ne olduysa blr 
ylirük kızı i,.in old•ı. fnnnilnııyacnk 
~ey ama çavuş, yine de a.pWaca

ğmı aiz~: 

Yazan! Kenan llub :;İ 

İki ay oldu. Yur..ıld rden bu-lnr 
gelen pos~ayı ı:;öt!lrtiyordum ki, 
öğle üzerine doğru, viran çr~m('. 
nin baı. nd'l t 3ti i'li doldı•r n bir 
ylirlik kızmn r tir.dun. 

Viran çe.şmcde yol ynrıdır. 
- Tanrıbil!r, dE'dim; ı c ~n:ı • 

bir krsmet ulan .. Olur ki !jtı krk
Uği bast.rrır; ç:ım nltma götüıi.J"· 
!"Un .. Sllr hele nttnı hır ... 

Atrmı çcşmC'yc> aoğru sürdum 
sürm<'dim; ~iiruk kızı tf'sti ini kap 
tığı gibi tarlal:ı.rın ar~ına daldı. 

Hem yn .. ·a., ~ ııvas yürliyor; hf'm 
de, testiyi bir kolun~«ın Öt{ ki ko. 
lun.n. geçirC1rck ora sıra arkruu'l:ı 
dönUp glililyordu. Gün ortasıydı; 
ve srca.ktı. Bütün zevtinlil;lnrin ve 
tarlnlarm kavruldu~~ı hissndilf· 
yordu: 

- Elı, \'ÜMlk kızı, dedlın; dur 
heli' bir: ciıır hele bir .. 

nünde tutnl!l.k lazımdır: 
1) Ko,~nlann rand-rnenmdan 

elde o'unan bllvilk menfaal. 
2) Her biri 14') kuruş olan de

ri erd n <>ide dılen menfaat. 

Fivattarı dü~ürmek 
çar es· 

Bunlaı ı muhal.kak hesaba kat
m:ı.k !" ~·mdır, çUu ,il bir koyunun 
dort kilo randıman verdiğini ve 
cnı'lı ko>ıınun otuz kuru§ olduğu.. 
nu fan. dC'rrı k ko un b:ı§mda 240 
:uruş rıuıd1m3n "e 140 kuruş da 
dt"rid";ı it · r c::U'rli ~ini görürüz. Bil 
: ~~ :•: u 25 kil ,ı k bir koyunun 
fü. •r-ı kilo ba::•nı 15 kuruş kadar 
tiJ t• Ur ki ) nlnı bu §ek.ilde bile 
istenilf n u ızl•ık ttmln edilmiş ~ 
hır. 

Bundıın wnı n toptancıya kilo 
ba -•na 2 kur.· , pera.lıendec'ye de 
10, 12 kuru ı.·r brrnkmak sure
ti!., C\'V lü • • • ı sonrn da pe
ra'icınd c. i 'n n r:ı konulmn!Jl her 
baldo on do:nı h 1n>!t t olur. 

i\IuznJfcr Acar 

Eski Türk musikisi 
hakkında 

Yan. O'!'lu yorm.,.,, ' ve Urkilt
mcml k ftin; yan da c •ldc o ı
ynn bir sC'bepten yürük kı.zmn )o.it· 
!aşamıyor; onunla beraber, bir a
ğaç altında, bir funda kenarında, 
ynhut bir :zeytinliğin dibinde bir· 
dE>nbire bastırarak, beyaz tenine 
bir yağmur gıbl ineceğimi dü.şima- 1 
yordum. Sndc-co sıcak ve kes1dn 
aydınlt!t arasmda yUzUnli o kad:ı.r Tıı.nmr.ıoş musiki Ustadlanmmda 
çok bana yakın görüyordum ki, S::C: tLn A 1 dUn :ınt 17,30 da Ser 
hatta geri döndüğü dakikalar, diş- oğlu halkcvtnde <Eski Tllrk Hus!Jdsl) 
leıinin beyaz çakıltısmı fn'rkcdi· mevzulu b r hen! rans vcrm!.f ft gtt
yor; saçlarının rengini, hafif tat- zide bir kalabalık ternfında!l aJllıııa 
lı pebncliktckl )1.izUnU; bUtUn vü· ne dinlcıımi§tir. 
cudunu, huliisa bir yatakta gibi, ı Sadettm Arel verdiği bu "nıe.re
benim malım, yahut benim kurun konf•ran ta Sumerlerın medenl e..
gibi, b:ın:ı o kadar yakın buluyor- lcrfnl &'lydıktmı sonra musllcdeld 
dum. Fakat birdenbire, bir ağa~ yüks.J;: v:ı.rWiliı.n hale tında 1ngUlr .. 
arkasında bitrn bir h•llibc citin n llmlcrln1~n G p!Jı!n ~Umerlcrin mua· 
içeri gireli: kapıyı kapadı; kay- kisi hakkında. yazdıı.'1 eaerl iZa1l 4*-
'boldtı. (Dfovamı yann) 1 mistfT 

Jl.f 
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- r__ ı· ~ ~ 
_ .Bu Pazar yapılacak r -~ 

lik maçları N'• · Şehremini Halkevinin 1 1Ç1 n .. b" .. .. istanhal Futbol 'j:ınhğımlnn: t . 

Aşıığıda yozılı mevndm p~ ~<trlıt.. ııı d,ıııltnıf'leıi n.ı.alanııdn yazılı 1.-Uıı aRat ve rna.halleroelsl aehcrl sal: 
komısyor laı ınd ~ npılacaktır l'ıı Hplt ı ın ı _.,n ,ını vesıırnlıı.rile b<'l!t vaı-. ltlt'! KomııJyonlannda bl.ılunmalaM. • 

çok guzel ır teşebhusu 9.2 941 tarihinde yapılacak lik yeni 
m<'IPTi komlflyonlıı rmda görU tır (l 99 1) 

Tiyatro ve edeblJat m~~;;· ı-tadı: T k 1 p d s "I 
('İ~:-.1 ;\1 1 1\ları •tutarı 'J'"fftlut~ Jha&tı p.n, ı>altt Yf' ml'h911İ • 

d8rS!erJ V8 d8V8mJJ Saat 10 Besilrta.c; - . .Fen.~rbııh- ı 0 a on U ra lu 
çe (B) hakem Be.battin Uluoz, yan 

llODl8r hakemleri Fik_rct, Nihat. k U 11 an 1 y 0 r u m 
Saat 12 Beşiktaş - Topkııp ha- i 

Şeh • ... mıni Halkcvi faydalı ça. kem Ahmet Adem, yan hakemleri 1 
ışm, ı ı arasında halkın bedii Nejat, Necdet, saat 14. Galatasa-

kült ıııc de hizmet etmeği dü- my - Bı>ykoz ha.kem Sami Açık
üne ~ • - herkesin istifade e- öne.r, yan hakemleri ŞPkip. Mu-

debi" ;:. - bir tiyatro ve c. zaffr>r, saat 16 Fenerlmhçe -

Odun 401J 

Sıd yoğı. 15000 

Sıyah yağlı k6fıelc. l l\ 

ı•n. 200 
Sade yağ'ı. ~ıs.000 

Gıııı: yağı. J0,000 

Bulgur. 5.00tJ 

Nakliye araba 
koşum takıını. ın7 

\ 1 /' KAYIPLAR 

debi: t kursu açmıştır. Vefa, hakem Tank Özcrengin, ynn ı 
E .:ı Türk musikisi f'Serleri - hakemleri Ahmet Adem, Fer~dun. 

ne ait olmak ve - her en beş FcncrbahC)O stadı: 1-
günde: b.ı t~krar edilmelr iizc- Saat 12 Altıntug Beyoğlu- , _ 
re - · •r de büyük konser ha_ spor (B) hakem Neşet .:arman. 
zırhımı .tır. ''Ev,, in ar kolu ta- yan hakemleri Samih, Muhtar, sa- ı · 
rafıı :l t ı tertip edilen bu kon- at l4 Altmtuğ - Bcyoğluspor ha- , >. 

ser!c. ın birincisi, geçen pazar kem Şazi Tezcan. Yan hakemh•ri 
günü !,, • t 14 de w•rilıuıs salo. Samih, Bülent, saat 16 1st. Spor - • 
nu rJ 'duran münevver bir din- Süleymaniye hakem Seliimi Aka!. 
leyici zUmre.si taı afmdan din- yan hakemleri Ş~i. NeBet. 
enmı"'tiı. Karaı::ümrük sahaM: 

Otuz kişilik sazına hakim Saat 12 Davutpa.,~ - Doğan-
. spor hakem Hüsnü Savman, yan t 

genç \C kuvvetlı bir kadrodan hakemleri Halit Üzer, Zeki, saat 
tqekkiil eden bu heyetin başın_ 14 Feriköy _ Fener Yılmaz ha
da, eskı klasik musikimizin son 
miltebahlıır üstadlarmdan "kon kem Halit Galip Ezgü, )'an Münir, 
aervatuvar eski eserleri tasnif Fazıl. saat 16 İst:Ildfil - Karagüm

rük hakem Eşref Mutlu, yan ha
:ve icra heyeti" nden Ali Rıza kemleri Sadık, Halit. üzer. 
Şengilin bulunması, (Ar ko-
la) nun bu sahadaki çalı~ala
r.ma ayrı bir kıymet ve üs. 

Wc kazandırmaktadır. 
Konserde Dede Efendi 8.sarm

Gaıı: "Ferahfeza, Suzinak,, fa. 
mllar:iyle merhınn lsma.il Hak. 

Beyin eserlerinden: "Lale 
alı,. ve Eyyfr'bi Hoca Rızanın 

''Bir Türke gönül verdim,, fil -
• en "Dedenin marşı,. isimli 

MDl-..rti·h· ii" çalınnrn~ ve Evin hu. 
radvosiyle her tarafa neş. 

llnıııiuırımuştur. 
Ha.lkevinin temsil şubesi ay

tcmsil kolu gençliğine ve 
'çten orta mektep tahsilini 

· ·rmiş olanlara mahsus olmak 
"f' bir de tiyatro ve edebi

t drrslcri hazırlamL5tJr. 
Bu derslere devam etmek is. 

l!~tnler. iki fotograf, tercümei 
bal ve tahsil vcsikalariyle evin 
!kit pliğine müracaat ederek 
kiers•<Tden istifade edebilecek
erdir. 

Orta tahsilini ikmal etmemiş 
anlar da dinleyici talebe ola. 

devam Cdc!:>iı;,,. !er ve "kurs,, 
'loıPtmda. imtihana. tabi tutul

dar ... Derslerin, arkadaşımız 
aleddin Server tarafından 

erilmekte olduğunu memnuni-
le öğreniyoruz. "~aşa,, 

Ultür ve edebiyatımız üzerinde 
pek hararetli bir surette çalı. 

arkadaşımızın derin tetkik 
tetebbu mahsulü yazılannı, 
iş vukuf ve ihtisasa daya
konferanslannı takip eden-

r, onun salahiyetle vereceği 
lerin kültür krymetini tak. 

· edebilirler. 
Küçücük mütevazı köşesinde 

hayırlı i§lcr gören "Şehre
i balkevi,. ni. genç müdek. 
arkadaşımız Cemillcddin 

eri tebrik ederek hayırlı 
avaff akıyetlcr dilerken bu gü
çalJ§maların diğer "halkev

Mektepliler Vol~ybol 
müsabakaları 

istanhal m~ktcpleri ''ole:rlxıt he 
yeti ha.şkan lığından: 

7/11/941 cuma giinü Reyoglu 
halkcvi salonunda yapılacak rnac
lar. 

Saha komiseri: H. R. Yalım. 

Daril~aka L. - 1st. Erkek 
lisesi saat 14,30. ha.kom Osman 
Kernıan. Iı;Ik. lisesi - Kabata..ı li
sesi Mat l5, hakem Osman Ker-
man. 

7 /11/941 cuma günü Eminönü 
Halkevi salonunda yapılacak maç
lar. 

Saha komiseri: Barba.roz. Mu
allim M. - Hayriye lisesi saat 
14,30 hakem Ahmet, İstiklal -
Taksim lmem BBat 15, ha.kem Ah
met. 

111111 plJaDO 
Eminönü Halkevinde 

çekiliyor 
llilıt PiyangoDmı 5 inci Tertip Bl· 

riDci çekili§l bugGn saat 11,SO da 
Eminönü llalkeYinin konferans aalo
nunda yapılacaktır. 

Salon !Bti,enlerin çekill§l takip ede
bilmesi için mat 16 dan itiba.rerı hal· 
ka &Çlk bulundllrulacak. 

Bu çekili~ dört tane 10.000 liralık 
büyük ikramlye vardır. Bin lira ve 
daha yukan lkramlye kazMıan numa· 
ralar altı küre birden ç 7 ; 1 Hlerak 
her birinden ayn ayn top dllşürillmek 
sureUle tayin olunacaktıı. 

Tevzi edilecek lkramlyc yckcınu 

357.132 liradır. 430 numaraya 12.132 
llralık teseill ımUkAfatı verilecektir. 

Gönüllü Hemıireler 
kursu açılıyor 

/1 

Sa n'at Okulunı.taıı ııımış uıcJuğum 
1 

tasdiknamemi zayi ctlim. Yenisini a ı 
Jnco~mdan c.ıkiı;lnln hUkmli yoktur. 

~ Mo'1a •• cU•P bır .ok * renklerı vudır · 
T aaıdıtım butüo' pudralardu' * daha halı! va daha uıcedir , 
Hakıkı çıçel.ıcnn nefi, lcolcuo 1 

1111 nnu ~resti, ediyorum 

Bötun sıüa 6ebıt k.ld•r>•• pr·"' * düm Bu sır, yani ·Krema ki· 
purü• hı( bu pudrada yakt~r. 

Riiagiı ve yatmurıia bila teıJ * taze nermin ve gayet , .. 
Yimll ınuhafaı.a eder 
Bundan daha ıyı pudra •IMa- ~ 

* dıtıu ıı,.t ıyeo enıintnt. 

Nı!7ıni Oi:lıı Tıırhlrn 11.111,.,011 
ı34R~l) 

~$~ 

935 111'.'nesi Ha.yrlye llscı:ı ı ti~ kıı; 

mmd:ın aldığnn flk mektep dlplom1>m1 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

hükmü yoktur. MUSTAPA 
(34MO) 

~inema ve Tiyatrolar 

l'l 'EJJ,l 19 : Ilı Ilı 
ŞehiT Tiyatrosu 

l'cpeba'!lı Dram ıuammda 
iiiiı Akşam 20.ao , .. , : 

Emilia Galotti 
*** 

t~tild!U OıWdOöil "omed.i Jwuunu1a 
Akıtam :!O.SO da· 

Kiralık Odalar 
Her g-ün giııooe çocuk t.em!:lllleri 

için bilet ..erilir 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Bu Akpm Bakırköy Mlltt3adi 

Slm~numdıA (Beni Öpünti'f) 
3 Perdo Komedi 

Burhaneddin T ep~i 
Temsilleri 

Şehır Tiyatrosu Komedi kıı;mında 

ıı Salı akşamı Burhaneddin 'J'c:ıpsi 
temsilleri Veda.dl Urfln.ln bciytUC eMri 
(KA?\) piyes (3) perot\ mU})anir..nin 
tştirAki sana'tkAraneelyie. 'O.ad .Ab
dülhAk HAmidln sanndan Tarik bin 

Ziyat (1) pel'de. 

Edirne Daimi Encümeninden : 
ı - Ekslltmoyo konulan iş: Edlmed'J üç şcre.tell camii kaqrsmdıı. $o· 

kullu hamammm tAmfratı. Kt'şlt tutan (11407) lira (52) kuruıtur. 
2 - Eksiltme şartnamesl ve buna mUteferrt diğer evrak vilAyet daimi 

cncllrneninde görlllebfilr. 
3 - Eksiltme 25/!?/9!11 t.arihlno rastlayan Salı giinU saat 15 de Edime 

hlıld)met konağında dainıl encümen odasmd:ı kapalı zarf usulllc yapıla.cNctzr. 
4 - Eksiltmcyo gircbllmel< için taliplerin 855 lira li6 kuruş, muvakkat 

teminat vermesi vc:ı ihale gününden en az 3 gün evvel Edime Talili~ mü· 
racaatıe ibraz edecekleri yeni sene vcsikal."lnruı. göre encthnen re'..sllğjnden 
ehliyet vesikası almalan ve 940 yılma alt Tıcat"et Odası Tetıikast gasterme· 
lcri ~arttır. 

5 - lstcklilcrln teklif mcktuplarmı 3 üncü maddede yazılı ııaatten bir 
saat evveline kadar encllmen retslltine makbuz mukal)ilinc:Je ?e-rmeleri 
ltı.zımd rr. 

Postada olan gcçikmcler kabul edilmez. (890) 

ne teşmil edilmesini bek_ 
Golhanc Batıta~I Ra!jdoktor

lnJ:undan: 
Glllhane Hastahancslndl'.' açılan &ö

nüllQ huta bakıcı kurslarmm 8 üncü 
devnısl 17 Şub.'\t 941 Pazartesi gUnU 
derslere ba§lıyacn~ından islekıllcr!n 
bu tarihten evvel hastahı:ı.neyc mUra

caatıcri. 

Devlet Limanları 1 şletme Umum Müdürlüğünden: 

BORSA 
Ankara 6-2-941 

---ÇEKLER 
l :_öıtf'rlin 

ıoo Dul.ır 

ıoo l'rf'. 

ıoo l#lrt>t 

l 00 "''içre l•'rc. 
100 Florırı 
JIHl ı:.n~ i"nıarf, 

100 Hl'll:'a 

100 Urıılınıl 
10 ı ... , 1 

IUO < eı. tironıı 

1 il ı l'e~·t'ta 

IUO i'.loll 

100 l'l'Jl~O 

Hl-O IA ,\ 
ıo Uin:lr 
lO ı \ ı•rı 

10 ı '"'' (' Krnmı 
l(j 1 •~ıı lılt• 

\llın 

6.24 
13%.%0 

29.6875 

0,99'75 
1.62%5 

12.9S7S 

3.lr.5 
ın.ısw 
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Kıaa hizmetlileri davet 
08ködar As. ŞU~i Bıı kanlıpndun: 

Liso ve muadili okul mezunu olup 
kısa hlzmot allkcrliğiIY kamr veril· 
miş ~lan aakerl tıur. chUyeUllcr ha· 
2.lrlık kıta.sına scvkedilcceklerjnden 
24J2/941 gUnündc şubede isbe.tı vücut 
etmeleri llAn olunur. 

Yeni neşriyat: 

Bilgi Yurdu Mecmuası 
Beş scnedcıı'-"I fasılamz o!arak 

neııredilmekte olan Bilgi Yurdu mec· 
muaaınm 42 inci sayuıı flklr ve san'· 
ate aft çeşiW yazılarla çıkmı§tn'. 0-
kuyucuıanmıza tavsiye ederiz. 

~ Beklml 

Ahmet Akkoyunlu 
• 

ı·aıaıım. TaUmhane Palu No. • 
Pa.zal"dao maada bergQD eaat ııı 

ten 80llJ'L Telefon 40127 ............. , ..... 

Keşif bedeli (5606) lira (5S) kunı,tan ibaret Mudanyadaki vapur ve 
kayık iskelelerinin tAmır ı~lcri açık eksiltmeye konulmuştur. Muvaltkat te· 
mlnatı (420) lira (4!!) kuruştur. İhalesi 14/2/94.l tarihine rwıUayan Cuma 
gllnU sant on beşte Galata rıhbmmdaki umum mlldilrlilk bina.mıda topla· 
nacak olan s:ıtm alma. komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve tcfcrrüatı ııöT.li geçen komisyonda her giln görU~bilir. 
(635) 

Belediye Sular idaresinden: 
ldarcmlz servisleri iç.in bu sene teöariki muktezi 103 kalem matbu evrak 

2135 llrada talibi uhdesindedir. Nümunelerl Taksimde Sıraservllerdeld idare 
merkezinde levazım et!rvisindc mevcut olan bu evrakı daha ap.ğl tıyaUa ver
mek fstiyenlcrin 12/2/941 Çat'§amba gUn!i saat 16 ya kadar fl,atıarmı birer 
mektupla idare mcrkeZindc muamcll\t 5efllğtoo blldlrmeleri. o(858) 

ilan Tashihi 
Gamtemizm 6.2.941 tarihli nllsbasuıda intişar eden EmlA.k w Eytam 

Bankasmm gayri menkul satışı hakkındaki il!nm 953 esa.s nwnarasnıdald 
menkulUn teminatı 11,20 olacak iken sehven 10.20 olarak ne§!'8d9dfğl glSTtıl· 
mtl§t.Ur. Keyfiyet tashlhcn llt\.n olunur. 

r~ .... .., .............................. ._, 

Maarif Vekilliğinin 
Lise birinci, ikinci sını 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satılmaktadır 1 

lSl\ :ı~ - • r:rıırunı 7 

Ato1nrı .,. l<!sl•l .. ı·hir 
ait.ehld ~'iml'ale 
ftr1. -\nonim lrkı>ti 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

Umum ncşriyab idare eden: 
~fikAhmet~ ' ' 
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20 .. .. lO ı-; rzu nııu. 

17 .. " l5 lunlt. 
17 .. .. 15 lztnit. 

11 ., .. ll.30 J;;ı-zıınını . 

* .... 
60 adet e~ya ~·e 5U adet araba. örtUsü pazarlıkla satm alnuı.cal\t1r 

lesi 1212 9U Çarşamba gilnU saat 15 de Edırne<ic eskt .M.iışıriyet. bıP 
askı•ri satın alma komisyonunda yapılncaktır. Eşya ört.Usunun beh·r.ııt 
Jlra, araba ört118Unün beberlne 16 lira tahmin edilmiştir. Taliplerin ftlıtl' 
kati tcmlnatıarfle belli \'akitte komi.syona gelmeleri. l HIO-l "8Ô 

,,. il/o .. 

Beher kilosu 35 kuruıtan 300,000 kUo sığır eti pnzaılıkla eksilt:ıl 
Konmuştur. lhale:ıl 12/ 2/941 Çarşamba gUnll ısaat 14 d ÇanakkaJede 81 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tutarı 105,000 llrn. ilk tcmtnııtl 
liradır. Thlıplerin belli vakıtte komisyona gelmelerı. l 184j ~79 1 

:(. • + 
Beher tonuna tahmin edil(;n flat;! ::?S2 lira 20 kuruş olruı 1460 t ~ 

demiri pazarlıkla münakasaya konmuştur. ihalesi 10/2/ 941 Pazartesi I' 
saat .ı. l de ,\nkarada ı.ı. M. V. Satın ıı.lma. komisyonunda ynpıl.,c.<tlitır 
teminatı 40,460 lira 96 kuru§tur. Şartnamesi 2060 kuru~ komisyo:ıdıı.I' 
nır. Taliplerin ltanunl vesikalartle belll \"akitte komi.<ıyona gelmeıerı 

( HIOl .;~'}) 

........ 
Heher metresine taJımin edilen tlati 320 kuru!! olan 125,000 mrt~ 

puthık kuma~ pa.?.&rlıkla. ekailtmeyfl konmuıtur. 25,000 metreden ıı.§4~ 
ma.mak şartlle ayn ayn teklifier de kabul edilir. lhalesi U/2/941 cutıı # 
n!i saat 11 de Ankara.da M. M. V. Satm alma komisyonunda yapıl~ 
E'•saf ve şartnaıneıri 20 liraya komiayonda.ıı alınır. Taliplerin teklif "'": . ..i 
!eri miktar üzeıinden kanuni kati temtnatlariyJe belU vakitte koıni""" 
gelmeleri. {1003 - Af!~1 

... .ııı; ~ ~ 
35.400 kilo Ndeyağı kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli ~ 

lira, ilk teminatı 3982 lira 50 kuruıtur. lbaleat 17/2/DU pazarıesi 1' 
saat 16 da Kayaeri askeri aatm alma komlayonunda yapılacaktır.~ 
mektupları !hale saatinden bir saat eVftl komlayona verilmiş bul ..p.' 
tır. lsteklllerln belll g1ln Te saatte kanuni Teaaik n tcmlnatlariyle blt tt' 
komisyona müracaatlan. Şartnameal her gtın Ankara, lstanbul, DIY~ 
lur, Lv. amirlikleri aatm alma komt.yonlarmda ve Kayseri askeri tfl 
alma komlııyonunda görillebmr. (1833 - 6 ..... ~ 

Beher kilosuna f,5 kuruş tahmin edilen 8000 ton balye sama.:ıı -,; 
!ıkla satın almacakbr. Be§ yüzer tondan ap.ğı olmamak üzere ve '.h~ 
ltlbaren iki ayda Ankarada veya. Eekl§ehlr istasyonlarında vagonlara ~ 

şartile ayrı ayn bAyilerden alınabilir. 3000 tonun teminatı 16,000 lır- JI 
tonun teminatı 3375 liradır. Ihalest 10/2/Hl Puart.esi günü 11aat H ete 'I 
karo. r .. v. Amlrllği satın alma komtayonund& yapılacaktır. Şartnametl 
misyonda görW\lr. (1885 - ctıf> 

~ 
Beher kiloııuna tahmin edilen tlyatı e kunl§ 25 eanUm olan g,()00;; 

arpa pazarlıkla satın almac&ktır. Ybw tondan apgı olmamak uze,. ~ 
ayn tillllıleN de üaal* ı ılM ta. ~ -ballnde .Ankara " civar ~ 
lo.rda te"Unı aı~. ~~ ~ ........, 21.250 lira, ıoo t6ıi tçın - "I 

r. Evat" prtna.meel 960 k--.a' 1 ~ almıP. Taliplerin.,... 
Ankara LT. i.mirlifi atm alma Jr.a•ı;ww plmeleri. (1875) (1v 
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Otelciler ve Hancılar Cemiyetinden : (111. 
24/İ/941 tanltlnde heyeti .. umiyede U.ri)'91 lıMıl olmadıJ;mı!Jll5 ;;,tJ 

ci içtimam 13/2/941 Per'§Cmbe gilnU aaı..t H ten li y~ kadar 'J'ür:bl'I 
Cemiyetleri blnasmda YftpılıcAg-t n•n olunur. 


