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İtalya sulh 
Kapısını mı 
Çalıyor? 

Yazan: ASIM US 
~ Telgınt gazetesi manşet 

tir u heyecanlı haberi ne.5-
t~ : "Mnssolinl ta.rafından 
~ Kont Volpi J~ ta
~ dıuı sonra buraya yer

__,, ... _,_ Olan 100,000 Jtalyruı 
~I tahll~ meselesini 
~h. t!ıslııı Söriism.ek üzere Lon· 

·ı; geliyor.,, Anndolo Ajansının 
~ ;«1&rf diğer telgmflar bura-
• de 00.uoo rnkamını 200 000 
~ Sô tennekle bcmber' tn. 
~ ::etesıntn \'Crdlğt mnlilınatı 
~"'Q\f Yor. Sonra VlSi'de bulurum 

gate ltlernJeketc mensup diğer 
tar: l\ t~ başkn. tafsllilt veri· 
~~ ont \'olpl fa.resal ı•ctcn'ln 
~ hl~ ~e~keılnde ;iiksck rüt· 
ı.~ 3' & •lUJSız memuru ile bir. 
if!ıt~ e:ıek ~:mı ve bir bayii 
-~~ IU7.akerenln mcvnıu 
~ !taıı dan çılm.nlaonk İtalyan • 
., :'Uif 11Jnra alt olan Clbutf i-

lztıı eri 'a.sıtru ne nnkll mesele· 
i in Uninin ndnmı Pnın. 

~r~k P nynyn., yahut Portcklzc 
s ba2!ı 1n~Uz hsiyetlerl ilo 

t. 4l()CeekınJ 
c.q, .. iı • 
~ taarnızian knr§lSmda Af· 
~ \ltj .•taıyan mu tcmlekeleri
~t; ı~f ~üphcstz Q('m:ımk hal
~ la U<ıeı1'lln kuwetıcrl her ta
~. ~ltdj bozgun olamk ~ryor. 
ı,.''_lllU l'tle Dnbesi tanda. yerieı:;-
llıt tı'ıı~lan ltaJyanln.nn llalle Se
l., Lı, ~ llSkerlor itamfmdan na-
l' ~hltıi bete uğmulabilceeğl ko
k" ~ ."· edilir. A frikn mü tem
~ 'il 1" beraber yiiz binlerce 

ı.... - t b 
~ ''t Old .. m m b\olu git-
lllM...~i<tıt ngnn.u ı;oren lu sollnl-
bıı ":"'t 1nrrnı kaçırması tabiidir. 
btıı 1 sterse hiç olmazsa bütfuı 
tn r. () h ntrn hayatlarr.:ı kurtara
~l~ bJ al<Jo lt:ııyaıı Bıı.5,,el.iU bu 

""'lllisln~ te ebbüsto bulunmazsa 
~~ l'apnırunı. olmaz mı? 

~!>iın :u bir mülahımıdır. :Pa-'ti ir teşebblisün fogilJz 
ııı •• - ~ tarafından nnsıl knrsı
l'ı"'lt ~ ' da bir kere hes."1.ba bt· 
~~ ltlıdır • .A bna.n) a ili< baharda 
~ ~itila illa. bii) ii1< truımızlnr 
l'&ıı bl.ıı t•a.nıyor. Hltlcr bir kaç 
~ ııurı:gllizi tleğlı, 45 • so mıı.

1 ~lopta~ he bUtiin 1ııgiıt:ere~i 
ı., e "etı ''~yahut kül, kiimlir 
~~fara~ lı"<!eıeğtnı öylü~·or. l<'az
'1t ~oı,ı nuı er gün de Londnı. gibi 
~~Yon nüfusu olan bir e
ta:~· lJn::::ıba ~'TI~urn )'"nğdı. 
"-~ lıır Ynlnn ki Hah<' ls
.\_~lı fle ~ Yiiz hin tt lyıınm 
l -~l'ıuı a 11kadar ola.n İtalya bu 
~ bo Ilı hllit~turiclir. Hıı.ttrı. 

~il ıeln tnbanlnnnnI:ınna ı tinık 
,~~Plfnt· lt.atyan tayynrelcri do 
~~ btı- l~~fr. Şimdi İm \'BZ.i) ette 
,, a sa lngtliz hlikfımetlm• 

......._ erlerck: 
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1 

izmirle Foça cirasında
1 

muvasala kesildi 
Tire ve Menetnen ınıntakasına 
kamyonlarla. sari[fai gönderildi 

hmlr, 7 (A.A..) - Manısa ile Kır. mektedlr. lzmird~ Tıre ve Meneme. lugilizlcrin zaptettikleri Bingazinüı yerini gösteren harita 
kağnçlı ve Muradiye Emlraltı!n utas- ne seylAp sahalarında ksmyo11larl8 ------------- ı· •ı• k ti • ,-------------=-
yanlan ara.smcıa t.rcn mUnakwesı ho. rDCflamı 4 üncüde) a ngt iZ UVYO eri Arnavutlukta 

:?~;:;:_;=8:::-::: HABEŞiSTANDA asve ·ngaziyi ıı_ alg?nların 
iunun mevcut Arı.zalan ta.mir 0dll • • B • Dk b t 
:~·'::m~"".:::::':;::ı:::~ ı nQil iz , olacak aldı ar uy ır aarruzu 
~.:7.':.':'.:' .. "':!'!'~~=!.: kıtaları llalganlar muvaffakolamalh 
mı::a~·bunun için Selçuk kısmm • ·Galabat Amiral Darlan B s tank, 48z1ımrhc1ı1ı otomobil 
dakl ta.miratm ikmali icap etmekte- B .. V . . ; n ga z ig i 
<lir. Vali Fuat Tuksal Menemene git mıntakasında ugun l Ş ıge Loqclra, 7 (A. A.) - B. B. C: 
mloUr. k mu•• da f Q Q Yunan resmi hatibi ltalynnlarm 

SeylAp tehlikesine maruz bulanan · d •• Ç3J'Ş<l,Dlba günü cepbenln merk 

Tuzcullu halkmm tahliyesi için alı - • i 1.e r 11 yor on e c e ede m e d ,., er mmtakasmda to.nk vine zırhlı oto .. 
nan tedbirlere mahallinde neza:ret et. mobillerln himayes de olddetli 

(Y.azım 4 ·üncüde) Paris gazeteleri mukabil taarruzlar ynptıklanm 

h Kahire, 7 (AA.) - lngiliz umuml beyan eylemiştir. 
Mare al Petene ücum ltaJ ... ·anlar, bu mukabil t.ruı.rrur 

l<arargAlıı neşrettiği fevknlMe l'CIQD1 ~ 

ediyorlar 
Londra~ 7 (A. A.) - B.B.C. 

Amiral Darlan V.i§ide dün top. 
Ianan kabine içtimamda hazır 
bulunduktan sonra Parise git
uıiştir. Amerika büyük elçisi a. 
nıiral Lea.hy, Darlanm hareke. 
· , mü ·fi1.11 1~" Et 
görüşmiı.~ür. 

Mareşal Peten kararını, bu 
a.kşam ve yahut yarın radyo ile 
ilan edecektir. 

Alınanların kontrolu altında 
bulunan Fransız gazeteleri ve 
radyoları tarafından Vişi hükiı

. metine karşı hUcumla.rı devam 
ediyor. Taarruzun bu yeni safha 
sı, Paris radyosunun bizzat ma. 
erşaJ. Peteni tehditlerile 'b3§la.. 
mıştır. 

Londra, 7 ( A. A.) - B.B.C. 
Cezayir radyosut dün akşam 

bir tebliğde Blngazinhı tınpıı:-atorhıh da ka.hJuı.ıi bir hezimete uğrnmış 
kuvvetleri taratmdaıı. zıı.pt.edlldiğtrıl lardır. 6 tank ile 4 zırhlı otomobil 
blldlrmektedlr. tahrip edilıniştir. ltaıyanlann in ~ 

Londra, '7 (A.A.J - Knhirede nıs. 
men sukutu bildirilen Bingazl, Maro. 
§al Grazlaninln son tstihklmJ Ye bu 
ınmtakruım en mUhim UssU idi. B1n.. 
gazinin ııllfusu 35.000 dir. Bwılarm 
arıısmdü Malt.ıs, Yunan, ltaıyan Ye 

Yahudi de vardır. Blngazi nisbeteu 
temiz, ve iyi yapıl.mı§ blr §Chlrdir. ı. 
çDecck suyu da vardır. Şehirde cami
ler, bir katollk kllliıesl, bir bavra .e 
bir manastır bulunmaktadır. 

Kahire, '7 (A.A.) - İngiliz ıun~ 

ka.rargtLhınm tebliği: 

Trablwı'da Bingazl dün tc3l!m oJ· 
muıtur. Parlak hareketlerle t~llz 
zırhlı kuvvetleri Akdağ da~tll.!D ccnu· 
bunda yUrUy~rek Blngaziden cenuba 
doğru giden İtalyan muvıuıaJıı h&tla· 
rmı keserek oradn yerleşml§tiz. 

(Devamı 4 füıcüde) 

san ve malzemeee uğradıklan za• 
yiat d:ı çok ağırdır. Mukabil taar
ruzu idare eden İtalyan subayı 
maktul dlişmti§tilr. 

Yunan resmi hatibi Arn:ıwtluk 
cephesinde vaziyetin memnwıfy& 
verici olduğunu, fena havıı.lar dil. 
zelir dtlı:elmez büyük tr "'tyasta 
harek!tm beklenmesi laznngeldiğf" 
ni söylemiştir. . .. . 

Lonclr&, '2' (A. A.) - B. a C: 
Röyter muhablrlne göre Tepe 

delen §Chri kısmen alevler için • 
dedir. İtalyanlar. Arnavutların yi 
yeceklerini ve eşyalarmJ mfisad 
re etmekte bulunduklar:ndan bir .. 
çok Anıavutlar hududu geçerek 
Yugoslavyava lltlca etmişlerdir. 

Londm, 7 (A .A.) - B. B. C: 

~ (Devamı 4 üncüde) 

Sahte pasaportla memleketimize giren 

YunanWar Klisu.ranm ötesinde 
İtalyanlardnn r.aptetmi:' olduktan 
mevzileri tahkim ediyorlar. 

Günlerin peşinden: 

iki Alman dün 
tevkif edildi 

Ne için cepheye 
gidıyorlar? 

~~buıda)d 1tal:va11 mu· 
lat-ıı. : hayatı tehıiımdedlr. Yakında /11gilfr:lerin eline geçe cek <!lon Asmaradan bir gijrföıil:ş 

,~ıy e:tharnet ediniz.., 

Zabıta. dU.ıı de Yoban oğlu Alolıı 
Şmlt Ye Hermaıı oğlu Mikail ndmda 
sahte pasaportla hutludumıµ:ı,ı .};'IÇe· 
rek §Chrimize kadar gelmeğa m'Jvaf
fak olan iki Almanı yakalamı,, hf'· 
men adliyeye sevkedilcn Al>::ıa.ola .. 
eorgulan sonunda tevkif olw:ımuşlıır
dır. 

Almanlar, sahte pasaportl:ırmı Bel· 
grarlda tanzim etmi§ler \'() Belgrad 
.koıısoıosh.!ğuna vize ettirerek hududu 
muzu geçml.§lerdlr. 

'OçUncU sulh ecza mahkemem tara· 
fmdan sorguya çekilen Şmlt ve .MlKaU 
her oeyi Jtiraf etmişlerdir. 

Geçen haft.a başlarmda MussoJi.
ninin damadı Kont Ciano olduğu 
halde dört İtalyan nazın vazife
lerinden istifa ederek cepheye git 
mi§lerdi. Bir kaç gün evvel de 
Faşist partisinin belli ba§lı nilfur;. 
lu 5eflerinden 35 kişinin yine par. 
ti işlerinden ayrılarak cepheye git 
tiklerini ajanslar bildirdi. lııı ? ~l'S& nasıl bir ceup 

~ ~t\br al Yoru~ ki lu olini 
O hıt fl.clanu lllak için Kont Volpl 
bfı~hate Cfah:ıt;c_> çıkarrunaz. 
~ l{onı Vof'!'antınk f temlş ol'Oa 
"'t..... lıtantık Pı gibi bir adn.m o ka· 
bu "it~ 0 •z bir \'nzl) e~ düşmek 
ıı~~ bir 1"n1

n için )font Volpi'nln 
~ <.',vahattıçlıı hnzırlnnmı. gorü. 
~ biı- Ilı ~•in arlmsındn daha 

leme şek 
• e ı tık 1Ar 

~ ! litı\'\·:tti~~rn bulunma."' fhtJ. 
~ lsa <ıl a •r. Ru ~izli maksat 
'1t 1al'Jo, 1n~ıterenin ne gibi 

flldu;ı:.. 8tılh l'apnıai;'ll miitema-
A ı;urıu nnı 
-lJrııa nnıuk olabilir. 

n de beş k·şi 
. . 

ili tıya b .. t · 
~ı~ blr flkba u un lmv' ~tleri ile 
ltal''Yor t ha.r taarruz.un ha· 
ııı.. ~·ay, ~ enıeliııden arsılnn 

tev 0 f ed· di 
~-;:{I Yllrd'":!;'ia tutına.k için Akde- Birkaç gUn evvel, Yenipostaııa.nede 
~ :.. J.'rans a koşuyor; Balksn- 1.1ıJkktı.nc1 Kevork '.fabaKot;lu · 9llqıd3 
tı-1 iı faau :ı.da, Uomnnyıı.da esra- birisi pil lhtikll.rı 6Uçundan ~vkU o-

ıla l etlcrclc bulunuyor lunmuş, Kevork bunlo.n Sırltcr.lde tU· 
~ klııc-ın~zırJar 'e fııı ist parti-.ı: tüncü Salamon Esıdnazlden aldığını 

d ereeeclc sefleri \azlfc- iddia edince Snlamon da evvelki gün 
,. !:ekiıel'('k cepheye gidi- tevkif cdllmlştL 

(Devamı 4 üncüd.t!) ı Salamonun tcvklfi aırasmd3 çerdiğl 

ifadesinde bunları Yako ve Banıh a· 
dlndakl Gabay kardeşlerden aldığını 

itiraf etmiş, dün de bu iki Yahudi 
tüccar yaluılanarak ikinci sulh ceza 
mahkemesinde sorgularım mUteaklp 
tcYklt olunmuşlardır. 

Gabay kardcıılcr bu plllcn t!Vlçro· 

(Devamı 4 füıciide) 

Milli Piyango dün çekildi 

ımm piyıın~onnn dür&U koşidesln do buluııanlar (Yazısı 4 üncüde) 

Acaba bu §Ckilde İtalyan ordn
suııa iltihak eden fa.şist reıslerı ne 
düşüııUyarlar? Bunlar askeri ku
mandanln.rm bir türlü çare bula 
mndıklıın mağlüblyeti sMI olma
larına rağmen kendilerinin zaferP 
çel-ireblleeeklerini mJ sanıyorlar! 

Bize knlırsa bu tarZı hnrekctiL ıı 
en doğru tefsiri şudur: Mussolin 
harbe girmezden evvel ikinci dc
~ede olan bütün parti sefleriıu 
topladı. Onlardan harbe girm k 
kanın aldı. Harbe girmenin gi:ııu
nü tayin etmek sa.18.hiyeti de ken 
disine verildi. Onun için Italyanm 
mnğlfıblyetindcn mütevellit biltfu 
mesuJiyet Mussoliniye harbe gir. 
mek saJAhiyetini verenlere aittir. 
lştı? bu harp mesulleri İtalyan ef· 
kan umumiyesinde şimdi tabU o.. 
lan galeyanı görüvorlar ve ltal • 
yada parti reisJ olarak durmanın 
şahıslan için dnba tehlikeli oldu. 
ğunu düşünerek cepheye gitmeyi 
tercih ediyorlar ... 

Ha.sa.o Kmn~.yı 

O Subatta vabancı dil derslerine başlıvor 
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Blngazi lllf ti edilmekte ise de Pıı.rls matbuatı· 
mn neşriyatından oıil.zakero mev. 
zuu kısmen a.nlaştlmaktadır. Lava. 
Un kabineye alm.mnsr gaye değil 
dir. Almanların B.lzerta Umanı ve 
Fransız donanmasmı istedikleri 
muhA.kkaktır. Vlşi llo Paris arasın
da dolaşan Darlan Patenin cova -
bmı Parise götlirmüştür. Dahilyie • 
:nezaretine getirilecek olan La.valin 
geni§ ea.Wıiyetler istediği anlaşı -
lıyor. 

• • • Mareşal Peten 
şaırını , anıyoruz açlık karşısında Bhıgazi dU.~UştUr. Bu, hiç şüp-

1-iz günün en mUhlm hAdtsesidir. 
Bingazlnln de ele geçirilmesinden 
sarı.ra. Graziııni ordusnun t.amamile 
ilnhr. veya zarar veremez bir hale 
getirildiği kabul edilebilir. Artık 
İt&lyanlarda.n bir tehlike gelmesi 
melhuz olmadığına göre ~rkt Af
IAada ~t kalan İngiliz ordu-
811aUD b~a taratlai'a sevkedilme· 
• mUnıktln ola.caktır. 

Grazlanj ordUSUn.dan 60-70 ki
lilik bir kuvvetin kald:ğı tahmin 
eıliliyorsa da bunlar Blnga.zlye ea. 
a bin kilometre uz.akta bulunmalr· 

~ tadır. 
k 9. 12. 1940 tarhnde 1tcLlyanla.ra 

kar'§J harekata ~lam11 olan tıı... 
~ kuvv-0tlerl sırasU() Sidl aar&. 
Dl, Sallıım kalelerin!~ bir mtıd

, dot 7.8.rfmda alddrt.an SOl1J'& ~ -
~ tahkem kalelerden sayılan Bard.ia· 

B yı da on beş gf1n içinde almala 
auvaffa. kolmugtu. Buradan Tob

r nğa t.eveccQh eden kuVYeUer oe 
gDa zarfın® burasını da eller:bıe 
g~l§lerdL B1r müddet sonra 
Demeyi de alan İngiliz kuvvetıert 

0 A:i koldan Blngaziyc doğru ilerll -
Jerek Cebel ahtar tara!mdan gir-
41klerl bumsmı da ele geçirınJıJ -
lerdir. 

:iki ay gibi bıa bir mfiddet rar
f..v. 10--14 fırkadan ibaıet o
._ İtalyan ordusunu imha>'lt! mu
..ıtak olan ve ~ AfrlUdül 
.laaıP.&tı 110Ba erdiren lngWs ordu
• takdire hak kazanmwtır. lngi
lla ~un bu harekltı kola)"
Jıılda yapmadığı ve cet1n Araziden 
~,_, . ..ıe mecbur ~ da mu. 
ıaaJı:Qk·tJr. ttaıyanlanıl buralarda 

1.,, .. ---w.met etmeleri miimkiin ~eıı 
U 1'Ç'!'Am•h dDrkat.e tJ&yu/ p. 

l'lbnekt.edir, 
~ dfi§mek.le Gnmnlnm 

isühkAmr da tngfliz!erin eU:z.,a 
ııctıcmif demektir. Btngazl Trabtae 
8ıu'bm limamd.ır. lngillz donanma· 

buradan Jstifade edeoel:Ur, 

Sukııtrın tuirleri 

Siyam· Hindiçin; 
Japonya. Fnmsanm b8.§ma baş

ka biT çorap &meğc çalışıyor. 
Hnıdlçint - Siyam ihti!Afı Japon· 
yannı icadıdır. ~kl bir hudut ih
til4fı ytlzı(lndm başlryan harekat
ta Slyıuı)ı taluik edeıı Japonya or
f.aJ'I', atüa.ı'6k tavassut teklif et -
~ ve hAkl.lm olınue.tu,r. B~ 
,-O)'koda Japon hıuiclye nnzırmın 
rlyı.aeti altmda !ki taraf murah -
haelan t.Qpla.nara.k müzakereye 
beflımırş bulunuyorlar. Japon.ya 
bu ta?USUt ve balrnm:Uği boşuna 
~. Bugün gelen ha -
beı'lerdeıı Japonyarun Siyamdan 
tayyare üsleri istediği öğrenilmiş
tir. J~nonya teminat vermek sura
tile Amerikayı tatmine çal•şrYor 
sa da bu ball .A.nı.erlkada hayret 
uyandırmımı.aktadır. 

I ngiliz mqliye nazırının 
aözleri 

lngiıiz nıallye ~ avam )ta,. 

maraamda beyana.tta bulunarak 
ekmiştir ki: 

"Evvelee Jluıal1 2 milyar 700 
milyon har ptah.slılatmdan ba§ka 
yeniden 600 ınilyon tahsisata ın
mnı hhseıfflmiştir. 

194-0 nJ8aıı.mdan 1941 martma 
kadar b-.ı;> ınaarafı:ı:ruzm yeıtimu 3 
Jiıllyar 300 mllyona balig olacak
tır. 1940 da yevmf ma.srafmuz 5 
milyoıı iken ı 941 de 12,5 milyona 
'Varacaktır. (Bizim paramızla 70 
mil1')G liradir) Bu harbb1 maaraf
l&n geçen harbbı :u:ıu.raflarmdan 
daha e,ilrdır. Bunda da en ınfihim 
Am.11 harbin oekil vo ınaliiyethıin 
değişmış olmasıdır • ., 

Nazrr bu mııazuın uıasrafm kar 
ff'anmam içfu hariçteki kaynaklar
dan da fatifade edildiğini kaydet· 
JDJş ve bir enflasyona mOncer ol
~ khı lca.p eden blltlln ted
bJrler:ln afmdı~ da .i§ı:ı.~t c~ 
qtlr, 

Mir Ali Şir N evQ'i 
KUltür ve tehassils dünyamı. larmın teveccüh ve muhabbc. 

za manevi vahdet getiren sima. tine mazhar olarak geçirdi. 
!ardan ve eski klasik edebiyatı- y AZAN ı Eski mektep arkadş HU.seyn·i. 
mızın en yüksek üstadlarından C ~• Baykara 1470 de "Herat" bil. 
biri olan Mir Ali Şir Neva'inin emQ..eddi11 SerıJer kü.md.an olunca idari ve siyasi 
yarm, doğumunun 500 lincU yı.. sahalarda da devrinin en nilfftz. 
lını kutlayacağız. lu şah'siyetleri arasına geçti. 

Ali Şir Neva'i aslen Çağata.y Çü.nkU ilim adamlarına ('(!k hür-
'rurklerindendir. Meşhur olm.ı. gibi, kendinden sonra da uzun nıetkar, bizzat OOib ve şair bir 
yan diğer adı Emir Nizamüddin müddet o derece sağlam ve Türk hakanı olan HüseynJ.Bay· 
dir. kuvvetli eserler vücuda setiren kara "Horasan" tahtına cüllıs 

17 ramazan 844 .... 9 §U:bat olmamıştır. eder eU'oez qeın~ A1i Şir"i a. 
1441 do "Berat,, ta doğan Ali Çoğu Çağa~ Jelı~yle ya. rt\ttırdı. "Scmerk~d" de oldu. 
Ştr. pek maruf ve nUfuzlu bir ztlan bu eserlerin gUzellik kıy- ğunu haber alınca "Mavera.un. 
Türk ailesine mensuptu. Baba- meti bu~n bize kendisini nehir" hakanı Sultan Ahmed 
sı, "Semerka.nd,, sulta.n.ı EbO def'aten gösteremez; di!in o Mirzaya nıektup yazıp Ali Şir'in 
Satd'in vem Gencine Beh8.dır günkü şivesi ve bunun o şiveye gönderilmesini istedi. Fakat za· 
sultanın en mutemed adamla- uygun en eski bir dil olduğu vallı bakim, yol parasmı teda.. 
rında.n olup Timftr hanedanın. dUşlinWUrse eserlerin kıymeti, rikten aciz bir vaziyette idi. 
dandı. bilhassa dil tarihinin tckA.mWU Masrafı Ahmed Mirza tarafın. 

Türk şairlerinin pişvası ad· bakımından bir ehemmiyet ~ &w te<liye olunarak "Herat" a 
dolunan d&hi şair, Mevlana gibi şıdığı anlaşılır. göuderild.1. Bizzat HUseyn-i.Bay 
türkçe şiirlerinden başka Farisi kara taraf rndan - fevkalade 
divaniyle de tanındığı için Bahası Ali Ştr'Jn talim ve 'bir surette - istilCbal olunan 
"Zül • Lisancyn,, Unvanını aldı. terbiyesine fevka.l&de ehenııxti.. fi.zil Tilrk ~. evveli mUhilr. 
Osmanlı Türkleri üzerinde e. yet verdi. Ali Ştr, çocukluğun_ darlw, sonra da "Girit vezirli

debt tesirleri pek barlz görülen da "Horasan" sultanı Hilseyn.i ği'' gibi devletin en büyftk mev • 
Nevi'i yalnız orta .AByanm, Mirza Mans<ır Bin Bay- Kilerini i§Kal etti. 
Çağatay fikir tarihinin en bü- kara (1) lle Medresede ders lAkin her hakild ilim adamı 
yük şahsiyeti olmakla. kalma. şeriki olmuşlar ve ikisinden gibi pol\tika aıtrikalarmdan 
mış, üslO.b ve ifadesinin tenev~ hangisi devlete nail Olursa biri hiç hoeJanmıyan i.11 ve mllstağ
vuu, muhayyilesinin zenginliği, diğerini unutmam&k iizere ara.- ni tabiatı, onu her fırsatta ..> 
fikrl ve edebi faaliyetinin geni!r larmda taa.hhUUeıcıımhılerdi. mevkılerden fera.ıat ve istiğnl. 
liği ve büyüklüğü itibariyle Ali Şir bir milddet "Hora. ya davet ediyordtL Netekim 
yüksek kıymet taşıyan eaerlcri, san" da, daha sonra ''Semer. böyle de oldu. 
asırlardanberi Türk irfan dün.. kand" de tahsil etti. Zamanınm HU.seyn-i.Baykara'nm :mra.. 
ya.sının her tarafında, Anadolu en benam ve mütebahhir Alim riyle bir müddet "!ster ibld" 
ve Rumelide, Azerbaycanda, 1. ve filomfla.rmdan istifade ede.. valiliğinde bulunduktan sonra. 
randa, lrakta, Kırımda, "MA.- rek bilyük ka:blliyetini azamı istifa etU. Memleketi olan "He. 
vera'ün.nehir" de, şimal Ti.irk. derecede inkişaf ettirdi. Zama- ra.t.. a çekilerek kendini tama. 
!erinde, hatta muhteşem Hind.is- nnun çoğunu sayılı ilim adam. moo ilme verdi. Bu inzivası i-
tan saraylarında. bile oku.nmuş, I 1 çinde bile H~.i.Baykara 
rağbet görmüştür. ul demeli? ke.ndiaini unutmq değildi. Gı-

0 kadar ki; ruhunun umma. ~~ yablnda daima onunla meşgul 
nım, taa Akdeniz ve Adriyatik ........... ıı ~- .. - ..... ·- 9 ..... o1uyo:r, hatmm aorduruyor, 
layıla.mıdan Kaşgar'a ve oradan .._ar ................... uır .... ma· hlinnet ve muhabbet gi)eteri. 
Bağdada kadar - bu derece rut eeerlniD adım, tercOmeai Defl'Olun· yordu. Hattı bununla ela kal 
kuvveUe - dalgalandıra.bilmİ§ :~uma rafmom. ~yan· mıyarak oehza.desini ve hane<ia: 
bir şairimiz yoktur, denile'büir. § (otv -1 ::; t-tt-ttlrk) ~ nıııı huzunma g&ıderip ilinin. 
FUzu.U tesiri bile edeblya~ <DiVAA':ıa w:ıu.rk> ~~ ~ faalmdan ~ et~ 
hudutlarında bu 'kadar genış ve ga oluvordu. 
ııfimullü bir hiı.kimiyet kurama. 4 * 4 Ali Ştr'fn hayranı da tdçtu. 

Almanlaruı lngüteı nye ı:nıştxr. Onu ta.kip eden Mırlar- Yıkıla.n Tak.e1m kl§la'1DDS ~ tan· 8h' çok ~. medrese, ··.oa. 
'"' danberi yeti~ ytlzler:ce Türk ıim edll~ V4 J4lW feıtlm.iN 4d\.Yıt rill-H&dta. DlrllU(urrA'., gtbi 

taarruzu §air ve san'atkan, hep Neva•t ocreflendlrüecok.mlf. aa-ı. :auu -ıı urınm ilınl ihttnçlarmı iarp. 
Almanlar fııgjlt.ereye karşı bava telinden çalmışlu, onun nüfiız bazuhkllµ'dan tı&haedcm p•W•rdln Layaca.k ı.nüeaseseler Yf.~Irm~ 

w d011iz barbJ yapmaktad·rlar. Ha· ve ~iri a.ltmda kalarak şiirle. biri bunu (lıı&U 101ılUI) dtye haber tı. 
va harbi De İngiliz halkmı tetbiş rinden ilham almıczlar, ona na. veriyor. (G6zgll de oe cieııı•" T Utf Aynca bllY'Uk ve mUkemmel 
etmek ve deniz harbi ile do deniz zirelcr söylemişlerdir. ildnoiııinm buQu (~ ııııalıallll ~ye bir kiltU~esi \le yt.rdı, 
uelcliy&t.mı durdurmak gayesi ta· • • • babeır vvmMl.Do ~ <ıenu•IO Etrafma tDpl.rufı ilimler ve 
"' ed!lmektedJr. İngilizler do bu- Ali Ştr yalnız kuvveW bir ten Otkartılmak 1.1t.enea bt'I' h'hlM: pirlere açık bulundururdu. 
BU b.rşilamak i9hı tayyare imal şair değil; büyÜk bir nesir Us- fakat yqb§. Serm6kteo llerg'i Clkar Movllna Abdtlrrahman Cimi, 
eden fabri.kala.rı ve denizaltı tez. tadı, büyük bir hakim sıfatiyle da. gezmekt.e.n gezgt çıkmu. Rt!bebiıll müverrih Mir Hond ve muMıı
g&Jılarmı §id.detle bombardımana de tetkike layıktır. Hele Türk anlatmak u,gw:ı .uru. .Acaba oıçı.ıı ları bu kütüphaneden ietifade 
be.şlanuşlardrr. Alm.a.n alımlarmm dilinde m<ıcid sayılmağa l!iyık (gezek) demiyoruz? (Gezele\ TUrkQC. etmişim- ve sohbetinde bulun. 

liısa.n kullau:ualardlr. eon za.manlatda haflfle'1iğ\ne bakı- hususi bir mevkii vardır. Ken. .Anadoluda kuıı.auı:ıır 1:ıılr eöıs. ıeeytr makta leZfıt\t duvmmılardır. & 
Bingazfnin İngilJzler tarafından IJraa boınbardunanla.rm tesiri ıö- dinden evvel bu dilde o letafet ~> demek ol41l meatreı anıuawcıa... itibarla ouu valmz bir fikir a. 

UlllOtA~mbj olmaa1J11D İtalyu ef· riUdllğllııo hll.kmetmek icap odor. ve kudrette yazan bulunmadığı <Gezci) dememeli. <gezek> de.neli. (Deııcımı 4 il'9C'Udej 

üzerindeki tesiri pek ellmdlr.,.::::======================:;:::::----~~--_.--~-------:-::===================================== 
an Mnra ttaJyanlarm kendi Tamar düşUndU. Bu o kadar u· r--------------..----. ..... -ıı-..,. ~ olacaktı. :aunu 'l'aınvda.ıı ~ 

.~ ............ erine lıarekete geçmS -- ak bir ihtimaldi, ki. Söylemolr.- s E L ç u K L A B s A B A y ... D • ... k&aı aul yamadı. Fakat bu anla~ 
bJmam~. BUttln tlmltlerl ten kendini a.la.xna.dı: ft A ff da T"1nvm yatağa dUşınE\alno se-

lmanyaya bağlıdır. lngilhlertn - Ne vaJdt olaoak bu işler, ba- tıop oldu.. Genç ~ye .tıa.eta.ıandı. 

Jlahe!Pstanı ihya ~Qelerine " tw... o V&kte Qda.ı: biz ye.şryacak A n kara K a 1 es; n e Gtlnleroe ~W:lı. 
bak ve iatikbellerlnln mfida- IQJY!Z- Giyaeettinl b1r daha göre- j ~ • • 

l.J1ea:1a lru§ı Alıııanya ile blrllkte medem ~ benim iç.hı çok G&k Sa.ha ~ti. 41.leddtn 
aeledf devam edeoeklerdfr. ~ .. Onu ~yelim... Büyük Tarihi Harp, Sevda ve intikam roman i&y~b&dı ancak tdf sUA.hla maf-

Göt Be.be., dllşOııdll. Sonra: lQp e<leoektJ. Bu da zehirdi. Bun-
Blncazbün i!JplinJn V1al lrllkt- - Bana ço1' mühim bir şey 11. ....... No. 10 Yazan: NIY AZI AHME·ı --- Al dan llQnra Gty..,t.t.inin tahtı elde 

tu.erinde de müeeslr olacai1 ntn1attm, do41. Onunla bir a.n ev- et.meal kaltyordu,. ti Glyasettin 
eııizdir. Bununla oimall Alri- Tel lııuhışma.n için bir çare var· - En tehlikeli lfil Qnun iç.in ya- dolaşıyordu. Gözleri ~h)ınl§. pembe bunu ds ha.zırlaml§t.ı. Yalnız Giya-

~tıılı4allı:I J'ranaa milstemlekelert de dlr. par DllSın ?. yaıw.klan eolmue, balaşla.rı alUill- set.ti.o, Gök Bşhanm i§1 uzattığı-
. • Vlşi hilkflmetiala - Ne çare uıi ?. - Elbette.. m~tll. Bazan Glya.scttini de u.au· oa kız·yor~ıJ. Gruıe hir ~. tebdill 

lelll"8tini elmall Afrlkadaki .mlht- - Her şey!D çaresi var •. Niçin Gök &ba dU.51.\ndti. !Uraz ge • luyor. vehimlere ka.pılıyor ve kor- kıyafetle Kayscriyeye geldi. 
eftferindeD aldığJ P lbllln- olmam.. dndi Sonra Tamar'ı kollnnnda.n kulu bir rüya gibi günlerini geçi- Gök Baba, onu görünce şa.şrrdı: 

'lla!wıdurulacak olUl'Sa Blngazi- Tamar Gök Babanın ayaklamıa yakalıyarak kendine çekti: riyordu. - Ne o, de.di bu n~ demek?. 
lagilizler eline gec;meeinln Vi· bpanıfı Hıçkınvordu: - Çare A.laed<linl zehirlemek - Kaç defa zclıirbıl . bu.lduklarmı Ol,,)-a.aettin artrit eslüaf gibi GQi 

ıaatfımetl Dzerinde yapacağı te- - B~ çare necı.u.. çaıbtık söyle... tir, dedi. Aııladın mı, zehirlemek.. ve başını kestiklerini soğuk soğuk Ba.banm önünde blizfilmüyordu. 
kolayca uılqılır. Hiç olma.zıısa bu tımftle yaşzya.yn:n.. Tıunar. bunu hJç dilşilnnıeuıişti. terllyerek dilşilnmüştü. Günlerce kuxmuştu. Tabb elde 

~ Veygand Ceaylr ra~ 
da eöylecijğt zir nutu.tt. Bber
bm•nmm Abaaalanı verileeell 

r - • ..o·. ••"'JU tekzip etınlı}tlr. Veygao. 
lKı tek.zllri dlkkate lAyıktJr. 

n•DOmiD diişrDesl,r\in Fnı.n.mz -
11MMD =~leriııbı deva.Ilı et· 

1*' sr.raylJ, ~ edfgl tQiba -
~alsr' U.Cıi.Dde teeirtxlJ r&ı~ 

hall kalmzyacaktır. 
8u ıııtizake'relerio mahiyeti bak 

sıla bir ketumiyet muhafaza 

0&.buk sövle G& Baba.. btzl sen Müthiş bir §OYcli bu.. Gök Babadan milt.biş surette etmek ihtirası kanuu zehirlemişti. 
brt&racfllcam. Yapıl.tnasma imkan yoktu. ürk:müştll Onu gönoek latemlyo~ Mutlaka buna muva.ffak olacaktı. 

Gök Baba Ol)U omuzundan tu- Hiç bir el, Ataeddine zehir ve- du. Fakat Gök Baha 8lk sık onu zi- - Bana bak Gök Batı. dedL 
tup bldrn!r: remezdl yarot ediyor ve her defa.-,mda: Sen belki iyi düşünüyorsun ama, 

- Yok, dedi blSyle yapma.. Gök Baba cariyenin sustuğunu - Yann sa.rayda ziya.fGt va.r.. bôyleUkle bir it yapılmaz. Giln· 
Hem <'.&revi eövlemck l.ştme geı- görU.nee: Bellr.1.. lerd1r bekliyonım, oe yş,pbıı?, 
~ Sen G~ ~iyonqı, - Nes·l, d<xU tclılih.oll değil ml? Ta.uı.a.r, ~tr~ oesle: Göl( ~btırw.ı g~eıi J>1n1 p"l'tl 
omın için Öıltl1l:IU bili! '*'3 almıln BeJ:ll ÇQlt tebUkel.1- Onu aovdiğUıi ._,. Ç81:~ Gak Ba.ba... yruıcyordv.. ~ d°'1ıı aöy .. 
IUM., ~ geçer&O wıutUl'99lw L'W ictn bunu )0~? Diyordu. lüYon}u. İhtiyar QC>k uğrapm:ış, fa.-
Yarın AlleddUı gelir, semi okşu- - Ben rol? Gök Baba bir gün bir elma ge- kat bir şey yapamamıştı. au ya -
sa, be~ bendeıı duyduklarııını - Elb~tte sen.. tirdJ: pıunayış da kı=ıdisini üzUyordu. 
hepetni eöyleraln.. l'AMAR UA YATL~I TEULtlu.'YE - Bu elnuı. zehtrlldir, dedi. Yal. Hatta yeise dUgUrUyordu. Ta.nıar 

Almanlar mare~l Peteııe; 
lepJedni kabul ettirmek ~ ~ 
all.mda olmıyan Fra.n.&ıyı a.ç b.~ 
makla tehdit ediyorlar. Vlşi b el 
metine yllksek salAhJ,yetlc ~ p
ist.iyen eski başvekil Lavall ~, 
manla.rw istediklerini venıı ,t 
Frans-ınm a~ k.al&cağm.ı µerlY• 
rerok bu tehdide .iştirak ed.i~....ı 

Vi~i hUkünıetlnl.ıı idare_~ 
t0§kil eden gayrime§gul ~_. 
vaziyeti göz önUne getirllnı~..ı.. 
~lık tehdidinin mana8l ~ ır:

şılamaz. - _JJI 

MalfUnchır ki Almanlar nıü~
şartla.n mucibince Fra.nsanID P" 

t® elen.iz V(\ kanı. lı,ud~-~ 
nl,ş °t>fr al'aZİ fCrldi bN4\dC .~ 
ettiler. Bir halde ki f§gal $.l\; 
olı:rµyan Fransa işp.l altw.da 
lunan F.np;ışa.n.qı içinde tl,ı"!,~ 
risine ginaj§ ikinci b.ir lr;ügli)J .5v-. 

ya benzi.yol'. İşgal altında o~ 
serbcf;t Fransa kendi topralı "'i· 
sulll ile kendini besllyem!Yot'· ~ 
has6a h.arp içlıı.de geçen böYl6 .jW, 
kıtlık senesi tçlpde o~uu iç.fi. .Jıfl 
bükümeU Va.şingto.n~ ~ 
Haye bu defa hariciye ~eziretl ~ 
§Sviri Summer V~es·e m~ 
ede.rnk Amerikad~ \ı.uı®Y· P""" 
ve tdaüf edilnılş şUt ~· 

Aınerika hllkümet.t Vı@i 1l
met.iniq fst.edfği bu yiyecekl~! 
şartla veriyor: Alm~nl~ ~W 
eğmemek. Halb\lki Alnı~ya clf~ 
Ieplerl kabul edilmedikçe .Anterr_ 
run vereceği yzyecelderl b~ ... 
yor. ÇUn.ldl Bordo g:lbi bUtUlı Ll1llt 

best Fransaya mal itJıal edil~ 
cek lima.nla~ Almaııl&nn k~ 
altında bulunuyor. Onun ~ ~ 
hftk!unetln.ln idaresi a.1tmdakl f' 
sa Almanya tara.fmd~ bo~...at. 
kılmış bir adama bonzeuı~ 
Ölümden kurtulmak için Alıll &.* 
mutlaka istedilde.rinln kabu)bl J> 
lif eylemektedir. Laval çoktaD .,.ti 
uı.a.nlarm taleplerini tabw • ., 
ve Fn.naada iktıdar mevkJfıle f'f...., 
leeek olursa Qnlarm iıstedlld~'" .. 
bi hareket edece#ine de eöl "":"' 
oıltUr. Bu tubarla AJmnlarlS'W. 
vali istemeleri tablldir. _ _. 

Acaba m.arepJ Peteıı 1"l ~ 
tehcDdl ~da Almanlar ~ 
de boyun eğecek mfd1r1 şıındt J! 
kee bunu anlamak için eıab~ 
la Frawsadan pleoe'k b,.abef 
beklemektedir. ~ 

31 uygunsuz kacld 
yakalandı ,. 

Zabıt.a bugiinle:rde, fuh~.
de esaslı bir mücadeleye ..-~ 
miş bulunmaktacjır. ...w 

:SU. cümleden o] arak socı .. ::. 
gün içinde, Beyoğlu ve Şt....
dehaşındaki çalgılı ~rl_~ 
Ana.doludan gelen 'ba.ıı pa'_.:i 
gençlQl'İ pegçeleri.ne dil~~ 
paralarını şızdn-311 81 uy~._ 
~adUl yakalıpunI§, bes-ı 
muayeneye eevkedilmiıtir. 

Bir amelenin lıutd 
TUttin gijınrUğUnd~. Yo~ 

o.!t bulwıe.ıı bahk tu.zla.mJl '::: fO' 
hnn"'::: nde çal,ı'5SJ> &lamon ııe ~ 
sef Kolı~n ameledesı Sellin ~ ~ 
mesF>le vUzlhıdon bvpıya ......, 
mu~hrdu'. ti' 

Selim her !d yalsucli:vt 61 M 
lınyll dlSvdUkteıı 90m'a buntıtlı. ~ 
l-ımcnu alamamış ve bıçağıJlıl ..., 
kerck K~eni teblikeli ımrette ,
ralamlltlr. __ Jif 

Selim yakalanmqı, ya.re.lı ~ 
-ı.e:ve kt1ldıfılarak tahkikaı. ..,.. 
1'\nl"\TC!tJr, ...../ 

Okuv-:..ıp Geçerlcenı 

Blngaıı lag11111er# 
ellade 

Bl.zlnı gazctoloriıı askeri :ı:rı~ 
terinden en yüksek rUtbeeill ~ 
balı fUl}l,ı4'1 yaı,ı.yordu: ;ed ti1 

.. ~eden~ ~tm ~ ;p: 
bal ~ ~ ~bep~ a.tfot:J~ fi 

ı - Arazi çöl halloden çı~ __.ı 
batil dalgal.I, sulan mevcut, ~ 
bir bale gelml§Ur. Yol ha~-, 
törlU ve zırhlı kuvveUertn b:ıl'O 

Kasa.plann zam 
meaeleai 

- Ben mi Gök Baba.. Ben ıxı.J KOl."Ul'OB nız yirmi dört saat İçinde yedir- da hasta.lanmıştı. Sarayda onun 
!!Öylerlm ! .. A!Aeddin Keykubat Kubadiye mek llzım.. gibi canlı bir fldncl kimse bulama- pek kola.y değildir. ~ 

- BelU olmaz kınn .. İru!anlara ııarayma gelmişti. Selçuk hUküa:ı. Tamar o gün kaç defa olmayı nı11t.ı. GiYU(lttln'n bararotJ keo· 2 - 1taıyaıı blrllklerlnde • -' 

B'a•plarm fi.yat muraka.be ko
ODUD& :aıtlra.caat ederek et 

t1armm a.rt:ı:rtlnuıamı fsteıJlkJe
yazmıştık. Kasa.plarm l:mrcJ. 
??ra.kcnde kilosuna 80, dağlı. 

'15. diğer nevllere de 70 lrunıt 
ektedlrler. Komisyon, k&sıı>
bn dlleklerhıi Ticaret VekA· 

e yazma.t.ıa beraber bu fl;yat
beber kilo bqma 5 kt1"11 

ıtM•lıt 71Pbiil•• .. ... 

güven olmaz.. Hen kr.n.dime bile gil· darı. ekseri zamanını burada go- yemeğe yeltenmişti. Böyle korku disine yeni blr il.mit ve kuvvet ve Sltnflsller tarafmdaD ta.ıır' 140f' 
veııeınlvoııım bam. cinneyi tercih ediyordu, çUnkU içinde yaşamaktansa ölmek daha verdl m~ yerli askerlerin çogu ~~ ,~ 

- r.ök Baba.. Kuba.dlye sarayı aynı zamanda a&- iyi idL - Doğru l!IÖylilyorsun, sulta- mlışler ve ~ardır. Şı!ll dl"· 
- Yok Jnzrm. IJ{mdf değil. Bu kerl bir mevkldl. Alıieddin, elçilerJ Glln geçtikçe rui,yor, ma.hvolu • IUlJl, dedi. Btr şey yanamadım. ı kalanlar daha l§e yarar pyıer~-

~yi aana da sOyleınlyece~. da burada kabul ediyordu. yordu. - öyle ise çek elini bunlar- 3 - ltalyan kumaodanları ~ 
Belki çareyi 'keodin ya:pacalcam. Ta.mar, Glyasottinln aşkı için Böyle UmitsJzllğe tapıldığı a.n • daa bil.sbUt.Un ka.rıGt.ırm. bana rını anlallll§lar ve yük!ıek ın• ruı' 
Yalnız ıııPnJ de tecrU'i'x' etınellvbn. Gök Babanm emirlerini seve seve larda Glyasettin•n hayali imdsdı· b~rak.. ı dan vaki olan şlddeW ihtarı.ar ıW' ıcııl 
Geçici blr heveetn mi var, yok..qa yaprycrdu. Fakat i.~ zeh.b1 hazırla· na yetişiyordu. Onu, kollannı aç • _ Fakat &Ultannn.. ahvale daha muvafık tabi~ bart 
sahiden seviyor musun? yıp yemeğe koyına smınma geline.- mış buluyor ve işte o vakit yeni - Hayır, sen hiç kanşma.. Ba· ler1nl öğren'p tatbike ba§lıun1"1~" 

Tamar ileri atıldı: Tamar yav~ ya~ erlmeğe baş- bir cesaratıe geriliyordu. na şimdiye kadar yaptlğnı fyil'k- Dün İngiliz kuvveuert .Bı"S' rrtrl" 
- Be:n1 tecrllbe et, dPdi lad.Y. Elma, A.JAcddiniıı çok eevdl~ ao- !erden dolayı teşekkür ederim. El- ~'er. Bizim ask.crl ro~tı" 
- İcap ederse onwı ~ lHUr Genç cariye sa.balılara kadar u- çı:lardan bfrlnln ölQmllnden bqta bette bunun cezasm.r.. ı t.a.hmlnlnde lsabetııtzıık araınJYll t. 

..... ,_ wm.uyor, Gök Ba.'baı:ım verdJği ıe- bir IC'Y9 yaw&. Zavallı agı, ba m,, ıdtJ ~ durdu, lllJ~ıler bUU1ıı w t,ııhnıl~ 
- •ıMa.. biri• a:tzıı ~~ak 8D sUa =.,.. ....... w 76- <.D .. ı•ı W) mukaveıneU... npıeıı ııerUJO' 
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r ~olitıka: 

Irk, fikir ve 
, Doht~l'a 
~i 11:hnaulara hitap eden bir 
.. "'ili~ Şrettl Bu mcsnJ'la Villd .• , lrkı d 
1tı..r:tıııc1ı.ı n an bulundui::"Unu iti· 

Tifiik ve yapağı birliğinin 
senelik ·kongresi yapıldı 

· Kısa haberler: 

1 

• Şehr.n bazı semtlerinde kömür 
cWerin fiyat murakabe komisyonu 
nun karan hllAtma olarak ta:rıa t1· 
yaua sat!§ yaptıklan belediyeye ııi.kA.· 
yet edilnıi§tir. Belediye bl.blcikat& 
ımşlamıştır. Fa.zla fiyaUa köınllr eat· 
tıklan tcsbit edilenler derhal cezalan 
dınlacaktır. 

Görüp düşündükçe: 
~~~--------~~ 

Bir 9alva1ış 
kaışısında 
İtalyanlar, Fransa ve İngilte

re ile konuşmak için ''Kont 
Volfi" yi Londraya göndermiş. 
ler. 

S- YAKIT 1 ŞtJBA'I' lMl 

Yine hatırlıyoruz, ki ~ 
bu insanlık isyanına, bu 
ooşkunluğuna karşı, kahkaha 
le gülmüş: 

- Ha.beşlerin ciğerlerini 
keceğiz! 
Demişti • 

~~ e beraber istibdat ,.o 
~1 si ~linin lt•hlndc ol
~' tı~rla fokrarlndı. 
~"' rı, •ı"i.la polltlkn~1 bir
' ~tak ınua~ yen blr znmanm 
'~ hC'lld milmkünc11ir. Fa
~\it ~n:ıtı, politilınyı sadece 
,~ h u ust~ eti onun icabı 

Almanlar biılik vasılasile 
ti/ tik, keçi kılı alacaklar 

• Deri tacirleri, diln, kendı arala· 

rmda toplanarak kösele ve deri tıev· 

ziatı etra1mda görüşmüşlerdir. 
• !staııbulda bulunan Niğdeli ;:enç· 

ler tanışma çaylarını aym 22 tacı <..'u· 
martesı gUnil akşamı Parkotel salon· 
larmda vereceklerdir. O gecs dcıvett· 
ıere yerli meyvalar ikram edllecekUr. 

Mesele şu: 
Habeşistanda ihtilat kopunca, 

oradaki iki yüz bin sömii.rgeci 
için de can pazarları kurulmll§ 
oldtL 

Şımdi, işte bu ci~ Ha.. 
beşliler karşısında perişan ol 
aynı İtalyadII', ki: 

- Aman kan karde§lerimi 
kurtarın. Oradaki ild yUz bi:. 
İtalyan. Habeş kılıçtan al 

hı.~ 1,.~ fikri, hem politikayı, 
'""' ~ tannnamalt olur. 
~ ~ ~l~k>;)i teharilz et
v. ~ .,.rrcı hırinrt u<'6"11dir. Fa· 
~ ~rfblrindt•o tamamen n;orn 

1 ~I <'Ieri izalı cı!cn ~n ak
~ ile rı:::kı vermcld~<lir. 
~it, n, ne de polltJl:nnın 

1stnnbul tiftik ve yapağı ihra
cat birliğinin senelik umumi heyet 
toplantısı, dün, İstanbul ticaret o
dası salonlarmda yapılmıştır. 
Toplantıda, birliğin bir senelik 
mesai raporu okunmuş, tasdik e
dilmhtir. Bundan sonra muhtelif 
diJ('kJer ortaya aulmıştrr. Bu a
rada şimdiye ltndar tlcarut oda
sında tatbik edilen bir usule göre 
ticaret mektebinden himayeye muh 
Ulç bir kaç talebenin birlikte staj
yer olnrnk 20 !im mnıışla çalıştı· 

rtlmalarmm temini hususu ileıi 
sürülmüş, kabul edilmiştir. Aza 
ihraç edilecek beher balya başına 
bir kuruş vermek suretfle bu staj. 
yerlerin maaşmm temin1ni teklif 
etmişlerdir. Şimdild halde 5--6 
stajyer alınacaktır. 

Bundan başka bu toplantıda Al
manların hirllk kanalilo memleke· 
timiznen bir milyon iki ;ilz bin 
kilo tiftik, 50 bbı kilo keçi kılı ve 
30 bin kilo kitre alacaklan da an
Jaşılmrştır. 

• lBtatüıtik umum mUdUrlUB"ü tıat 
lst&Ustiklcıinl daha mükemmc.il~tlr 
mek için çal.ı§malarma devam Ptmt>k· 
tedlr. Bu da.ire, memleketin ıoo kadıu 
ınmtakumda gıda ve giyecek madde· 
terinin toptan ve perakende rıyatJeı1 
nl takip etmektedir. Yakında. ba.aıla· 

cak ou lstaUı;tikler sayesinde ruem· 
ıekctimlzin geç.im şartlarını rakam· 
ı.ıırıa öğrcnmck kabil olacaktır. 

Şımdi İtalya, gırtlak gırtlağa 
boğuştuğu lngilizlere, bir söz.. 
cü yollayarak bu İtalyanların 
kurtulmasmı istiyorlar. 

parçalanacak! 
Diye yalvarıyor. Hem de 

!arına değil, bu yalvarış, dür 
manlarma karşı yapılmaktadır. 
Tarihin hiç bir çağında zul .. 
le ceza bu kadar yanyana 
rümedi. 
Dağlarda, derelerde 

~~anten baytaTi bir talmrı 
\ ~tha oocr. li'ikir tnmıı.
'~ \oıırıı.ı ~- \"e muht.('\'a ltiba
~ 'lı 1dır: Politika sosyalılir. 

~t ı... s '"rn f d lı -nı·· .:;.ıı ....-·'de "' ıı~ ıı ı:o U,.;u 

~ "1ı 11 istlfade eder. Allnlı 
tıı. lııı~rk tasan urunn kadar 

\ ,,_)\ 
1 isti mar e<l<'r. 

t ~ !Jıd,. dünya olalı ırk \iardır. 
~ 1ıt tlıe-.<'uttur. Politf'm her 
~ ~i \·e ni'Lmdır. Her poliSt ılarıı.ın Jerını en S!l~lnırı esas· 
~~ak icldlasmdadrr. Bo ıs. 
'i ~ ~b:lrı zanıa.mn:ı göre din, 
ı.. '~ hfr t.:ıkım ŞC'kli ve zfh
~ llııtı·ıu~alar olmushır. llRklkat,.. 

Sanat okulları iki 
devre_1Je ayrılıyor 

• Şark vilAyetierinllr.de tetkikler 
yapan Sıhhlyet ve lktuıe.t VeklUerı 

Aılkarııya dönmüşlerdir. 

• HUktımetln vereceği döv:lz muka· 
bilinde cört aylık da.ri ihUyı&c:uuz 

l'Urkiye deri ithalAtçılar birl~ tdan 
heyeti taratmdaıı teablt edilini§Ur. 
Bu miktar 220 bin kilodur. 

• lzmirde Şadırvanaltmda bakkal 
İbrahim, kfloaıı 280 ktıru§t.m çekir· 
Jek kahve sattığı n evinde de 7 kilo 
ıuınve bulunduğu iddiaslle mahkt>me 
ye verllınlf ve muhakcmesi.n" ~ 
ıanmı§t.Jr. 

&ş sene önce, yine bu İtal
yanlar, çıplak Habeşlere tank. 
lar, zırhlı kuleler, makineli tü. 
fekler. bombalarla saldırmışlar. 
Muharebe değil bir katliam yap
mışlardı. Zehirli gaz da kullan. 
maktan çekimniyerek binlerce 
zavallıyı, yaraların en korkun • 
ciyle öldürmüşlerdi. Hasxr ku· 
lubelerini, yavnılarnn, anaları. 
nı. kanlarını parça parça olmuş 
görenlerin yilreklerinde tutuşan 
hınç ate.şini, dünyada hiç bir 
~ söndilrem~ 

Henilz pek tare hadiselerden 
sa.yıldıb için. hepimizin hatırm
dadII'. Bu sald~. olanca hıziy
le hükihn sürerken, ''Akvam 
c.emiveti" elli iki aza.siyle ayak. 
lanmış: 

kardeşlerinin kırılmış kemikli 
iskeletlerini gören Habeşlile!". 
eğer merhametsiz davranır! 
sa. kimin ne derneğe hakkı 
hır? "Dişe diş trrnn~ tırnak! 
yalnız bir milletin ata sözü de 
ğildir. Hemen her soyun dilin 
de buna ben?Rr hUkümler var • 
Ben, t~gilterenin yerinde olsa.y 
dım Kont Volpiye: 

- Devletinizin isteğini Ak. 
vam Cemiyetine havale edece 
ği 1 m. 

Der geçerdim. Eh ne yapa.
hm. yalnız insanlar değil, ba
zan zaman ve tarih de hiciv 
eöy!er. Hem onun hicvi. yeryil. 
ziine kan ve ateşle yazılır. 

~ ~'" ak poUti!mlıırm t.f'meJ· 
~~ııil'trıaddi, daha t-0rJrnğn bağ
\ı.' re daya.nır. l<"ııkat onun 
"'ı lıı,.YılJıılıuı lzalu, sunrdak\ 
~~lıır. rııantık QCrt<'' <'Si içinde 
~~-
' ~tlae felsefe olmas:ıy,lı, din 
, ... bf,.'1 ırıevcut bulonmıısay-

t\ Politfüa me\ cut ola-

Maarif Vekilliği sanat okulla. 
rmdan daha kısa bir ı.amn.nda 
mezun alabilmek ve iş sahasın. 
da.ki okul mezunu ihtivacım kar 
şılamak üzere bu okulları iki 
devreye ayırmağa karar verdi
ğini yazmıştık. 

Bu karara göre, ilk üç sınıf 
birinci devre, son ild sınıf da 
ikinci devre olmak üzere ildye 
bölünecektir. 

Birinci devreden mezun olan 

talebe diploma alarak iş saha. 
sma atılabilecektir. Dilediği tak 
clirde ikinci devreye devam e. 
decektir. 

Okulların mevcut müfredat 
programı bu esasa göre tanzim 
edilmektedir. Talebe ilk ü~ sı
nıfta daha ameli ve pratik ola. 
ra.k yetişecektir. 

Talim terbiye heyeti buna ait 
programı hazırlayarak vekalete 
vermiştir. 

• Ticaret vekaletine bağlı olarak 
kurulmakta olan i8§e teşkilAtında va· 
zile alacakların islm.Jeri öntımtlzdek.J 

günlerde taayyUn et.mi§ buluna.caktır. 

la§e mllsteşarlığma n:ımzeUer ara· 
sında bilhassa üç isim Uzcrln<:c durul 
maktadır: 

- Bu yüz kızartacak bir zu.. 
IUmdür! Yapmayın, etmeyin! 
demişti. Hakkı Siiha GEZGiN 

~ N O E J\' G O N E 1 
Kavgalara karışmağa dair 

~~1 da.,·ası nğrurı:ı h<"r fe· 
~~boJ (l(Jer. Bir filozof· 
,, \ bıa_ lll'asmdald ('O büyük 
S 't l'a()aihr. Dmlet rcl i ol-
1~ ~ti~ 11\r alan büyük iman mti
~. '~tal>t•ygamberler bile poH-

Küçükpazarda 
yarah bulunan 

ihtiyar 

l ! işsiz bir ihtiyar 
1 Para vermiyen kal'ısım 

ağır yaraladı 

General Muzaffer, Hatay Valll:ı 

ŞUkrü Sökmen8tler, laşe Okulu mual· 
limlerlnden albay RU§tU. 

• Kiralan icar mukavclenam('sflt' 
muayyen olmıyan veya mllll korunma 
kanunu meriyete girdikten sonra in§& 

veya tadil edilml§ olan gayri menkul· 
Jcrln kira bedellerinln ne suretle te8· 
bit olunaca.ğmı teebit için t.etkll edi· 
len komisyon bir kararname projesi 
hazırlıyarak koordinaayoD beyetiM 
tcvdl e~Ur. Karanıame gelecek 
hafta nqredilecek '"' meriyete gire· 

cektll. 

• 
1 NSA'!\'LARDA bu.an 

merhamet hissinden, 
bazan gösteriş itiyadmdan ile.. 
ri gelen bir müdahale, şunrm 
bunun işine karışmak temaytilii 
vardır. Ve bu temayül o kadar 
kuvvetlidir ki, arasıra, en bu
yü.k tehlikeleri göze alJınr. 

Yorgan gitti, kavga bitti . 
Nasreddin Hocanın yorgam, 

bu vak'ada. manalı bir müda
hale işaretini temsil eder. Eli. 
nizde b.-avga me\'Ztlundan daha 
ziyade dikkati celbedecek bir 
müdahale sırrı, yatıştı:rmağı 
temine yarayacak bir salahiyet 
ölçüsil veya bir ehliyet muei.. 
zcsi yoksa "kollarınızı bağla
yıp kalın" demiyeceğim, İ§i 
e:rbabma bırakın. 

~ ~l"rrıda hüyilk fcdakiirlık
' ~~rın kabul t-tmlyC<'ek· 
~ıılle.re nza göst.emılş-

~ ~~in hayatne 1sanm 
L..'-~rrıdaJd fark bono en 
~ ~ 

11 
göst<°'rm<"ğc kafidir. 

."'ı ~eYraldlr. FU.;r 1 tem· 
\i.. ~;n nihayet 0117.ari bir ta-
~ ~~ rapteder. 1deolojik 
:""t • ""qı llolittka ya.ptıklannı ld-

~~' ~Jrnll'rdc de ()(llitfka 
~ ~ tlına.men fikri bir ma
~. ~"rıez. Polltikanm kud
~~ ı._ bu seyyaJliğinıledir. 
~ ~ 11~ıırası idooJojik re
\ t ~ -~ nazaran tenakuza 
~~f~ntıerlnc ne kadar 
~'-tr ı...tıdfldi. Nazi ve faşist 
ı~ ~~vır ideolojik t.ena.kuz-

~ '" \~Jloıh~llst t.nuayycn bir delir 
S~lıı>\~ nıeımedi olmusinr. 

ll.ılftltc da\'asmı zaman za-
~ • ~ Mlliıh olamk kul· 
~~ ı11.._~1ury11.11m fj~ll, 

1..' ~Ilı ~'l. da.ha öooo 1871 
.~ "?g&U ~ nk t:ezi bir 
~ ~~nil eynam•ştır. Irk 
,, ~~ • Zanıanmda ()(llitikn.-
1.: ~ olabildiği gibi moay· 

Dün sabah hastahanede 
öldü 

Dört gün kadar eneı, Kfiçiik
pazar karakolu civa.ımda, yerde 
kanlar içinde yatan ihtiyar bir a.
d:ım yaralı ve baygın bir halde bu· 
lunarak Cerrahpaşa haatanMine 
kaldınlmıştI. 

69 yaşında Kemahlı Hasan oğ
lu Nuri olduğu anlaşılan ihtiyar 
bütün gayretlere rnğmen hiç bir 
üs.de veremeden dün aahah öl· 
müştiir. 

Yüzünün ya.:rım kesilmiş, kulağı 
doğranınış, kafa.tam kmlmış ve vll
cudunun da bir 90k yorlcrindon 
yaralı olan Oıtiyn.rm evvclA bir o
tomobil kazasına kurban gittiği sa
rulmış ise de hilfilıire bu teeyyilt 
etmemiştir. Nurhıln parasına t.a
maan veya herhangi bir sebeple 
öldürüldüğU ihtimali tmmnde t'

hemmiyetle tahaldkat.a başlanmış
tır. 

Ceset dün adliy.c doktoru Nuri 

-13-
.~ ~~ da ırk k»zl politika 
~ ~ ~bilir. Nüru u ıız, ara- - Fakat ne oldu canım? ... 
.~ ~ll,.~"'8 bir memfokcttc an· n~- k'' · · · B" d 
~, '· ... ,._lıdeU politikaya tc. oc.ıı oye ınmıştım. ır §eY en 

ıl. rouu haberim yok. 
\ ı..~>, ka. adamı hangi t;e. Varinger, birdenbire tafsilat 
~"""41 ksa onu her fırsat. · 

~
• e ede k 1 __ 1 vermıyordu. ~'Şrr ro ... u~'Vetlendir- Sir Robert de kendilerine il -

~~ "- · tihak etti. Madam Varinger iti-ıı..."'llı lınaı.Ynsı ırk te-Lfni kt'n· 
Şartı zar ediyordu: 

'~-.-~t annm troıcli yap.. - Böyle can sıkıcı bir hadi. 
lıı~ .\ Yine aynı ırktan o- w •• 

:'t!'tttsg lnerf!<an sosyetesi için- se olduguna çok müte<ıseirim 
Sıahlbl olan \'ilki A- :Mr. Blek! 

~ t~~lnI baytari bir - Ben şimdi kocanıza ne ol. 
~ıa.:..· e rniitaıea etmek lmı.A· duğunu soruyordum. Cidden mc 
f,~~or. Alman kanı, Al- rak ediyonım. 

"'!> ~ ~ bu 1'dam tıp. Sir Robert söze karışarak: 
, ~~bl ·h~tıon ~oluna taldp e- - Burada müthiş bir şey ol-
'- ,~~el 11l'liyett<!ll babscdl· du, dedi. Oturup konuşuyorduk. 
~!'ı~ ndrct ediyor. Bir çığlık işittik. Geldiği tarafa 
:ıı' r hrzrnı da menfi hlr doğru koşarken. birden.bire ka -
fılıı.~~~IAkki ctmemcll<llr. pı açıldı ve içeriye oda hizmet. 
~ ~ ~inde f<'Jsefe ~re- çilerinden Marcori girdi. Yüzll 

~~ ~~te ~~·· ~1nc cemiyet şart- kireç gibi beyaztı. BeSbelli bir 
~llfıd hiirrlyM: tnraftarh- şeyden korkmuştu... Telılşla an. 
~ l'eı= aJeyhtarhl:rı bu1a- labnağa başladı. Aşağıda, Elen 
~tlelitı fe cer<'ynıu hayatta adındaki diğet" bir hizmetçi, d... 

S ~ ~"ldı daha nazari, daha kadaşlariyle birlikte radyo din -
l d"Mld( de ifadeslnıl<"n Jr.ıska liyorlarnuş. Maroori de fitil ) . • 
'"l'lııı r. Polittkacdarm ı;!;Un pıyormuş. Öyle değil mi Ma.d&. 1 

>,., )( at kolayJa..5trnnak için Vaıinger? 
·-""ırt ; olarak kullanıl k?an Madam Varinger tasdik etti: 

lcıa l'lspfo ccreynnla.rmı - Evet Sir Robert! Maroori, 
,~~ııln temeıı' sanmak göğüslüklerini ütülüyormuş! 

ıle t lok olur. 
SADRt ERTEM - Evet, tam bu srrada, :-ad. 

~~=========:! yoyu dinlemekte olan Elen bir-A.l denbıre bir feryat kopanyor; 
' tın fi:rab sonra yere yuvarlanıyor. Bu 

"' tfy vakayı bire anlatan Maroori ev. 
·ı ,, atınrında dttn hiçbir vel~ ne ya:paeağmı bilememiş; 
ltıtn °i~nınrstır. DUn de, sonra. onun yardnnma. ktı§muş. 

ıyatı 23,50 Ura ıdı. Fa.kat Elene dokunchlğu aman, 

Talarim.de Sazbderede 75 mıma
rada oturan Toıma admda 65 ya
şında birisi, son günlerde Jşsi2 kal. 
DUŞ .. e evve iki güıı karısından beş 
lil"a istemiştir. 

Karısı Ma.te.kev?'6la vermemiş, 
Torna da fazla hmılanarak bıçalr
m çekmiş, üzerine yüriimllştilr. 
Neticede Toma karısmı göğsU.nden 
tehlikeli surete yaralamış, kaç -
malt isterken yeti.şenler t&ra.fın -
dan yakalammştır. 

Matekevrl.Ua baygm bir h&Jde 
Beyoğlu hastane&ne kald.Inlmış, 
Torna hakkında takibata girişil. 
miştir, 

Attan düştü 
Kadırgada oturan arabacı Meh

met Zcvker dün akşam Cinci mey
danında atla dota.~ken, yere dilş
müş, bir çok yerinden ağır yara· 
lanaro.k baygın bir hnlde Cemili
paşa hastanesine kaldrnlınıştır. 

Belk!r tarafından muayene edilmiş 
ve mO?'.ga kaldın~tır. 

Amerikadan dövizle 
!>andaj getiriliyor 

Tramvay arabalarının ihtiya. 
cı olan bandajı temin etmek mak 
sadiyle evvelki gün tramvay i
da~inde vali ve belediye reisi 
Lutfi Kırdarm riyasetinde bir 
toplantı yapılmış, Amerikadan, 
Romanyadan ve Ma.ca.ristanoan 
bandaj getirtilmesine karar ve. 
rilmişti. 
Karamı tatbikine dünden iti. 

baren geçilmiştir. tik olarak 
A.meri.kadan döviz usuliyle ban
daj getirtilmesi kabul edil. 
miştir. 
Diğer memleketlerden bandaj 

getirtilmesi için tetkiklere baş • 
lanmıştır. 

Bu sebeple kcndinilzi, silaJılı 
ve salahiyetli bir memurdan 
daha kuvvetli gördüğümüz za
manlar olmuştur. 

N etel[tm dünkil gazetemiz 
yazıyordu: Vefada iki ldşi bi. 
ribirlyfe kavga ederken, bir il. 
çüncUsü, bu kav~ya bir son 
vermek ttzere araya girip 'kur
şun yemi§. Müdahalesinin mil
katatmı böylece görerek has. 
taneye kaldırılDU§. 

Nasreddin Hoca merhumun, 
evinin dışındaki kavga.Yl bilir. 
siniz: Hoca merak etmiş. Va.
kit gece, mevsim de kış oldu
ğu için yorgana sarınarak so. 
kağa çıkmış. 

Bu aralik hocanın sırtında_ 
ki yorganı kapmışlar. Ve bir 
milddet sonra orta.da kimse 
kalmamış ... Hoca eve dönünce 
karısı sormuş: 

- Kavganın sebebi neymiş! 
Hoca cevap vermiş: 
- Bizim yorgan olacak ... 

HAYKIRAN KURUKAFA 
llznn gelirse, bunun esrarını 
öğrenmek için elimden ge!eni 
yapmak isterim. 

- Şu halde, bu ölümün ardın· 
da gizli bir kuvvet, bir pl~ 
olduğuna kanisiniz? Çok heyecanh buyuk zabıta, casusluk ve korku romam - Evet.. Fakat artık gidip 
yatalım. Çünkü şu dakikada 
yapılacak bir şey yok. ITltlilizceder. Çeviren: H. MUNIR-

adeta elektrik çarpmasına ben -
zer bir sarsıntı hi~tiiin.l eöy 
lüyor. Fakat yardmu işe yara • 
mamış. Çünkü kızcağız tama.
men kendinden geçmiş bunun 
üzıerine derhal Madam V arin. 
gerin yanma koşuyor. 

Lorn, Madam Varingere dö -
nerek sordu: 

- Aca.ha kalb mi dersiniz! 
Madam Varinger telAş içinde 

cevap verdi: 
- Ondan daha fena bir 1ıeY 

olacak. Kızın böyle birdenbire 
düşmesi inantlamıyacak eey!. .• 
Ah bir dokt.or gelse!_ 

Sir Rd>ert, Varingerden sor. 
du: 

- Kızm bünyesi sağlam mr
dJr? 

- Evet... Bizimle bera.be 
senelerdir çalışıyor. Bir glin bi. 
le hastalaı-ıd$n.J görmedik. Za
vallı 1mca.ğrzm başma bir .al 
gelecek olursa, karmı pek ml\ş. 
kili ~yete düşecek. Çiinktl, bu 
çlftliği ~ren Elendi. 

Sir Robert teselliye çalı§ryor
du: 

- Merak etmeyin, dedi. !'ma 
şeyler düşilıunevin ! Gelecek dok 
tm-, ingall&h... Dize iyi haberler 
~ 

Fakat dokto.· gelinceye kadar Ve herkes odasına çrktı. 
Madam Varinger, Elenin öldü. Lom, kendi başına, Sir Rober 
ğünü haber verdi. tin heyecan verici sözlerini dU • 

Doktorun yaptığı iş, sadece şilnüyordtL 
bu ölüm haberini teyit etmek- Onun kanaatme göre, bu h.iz
ten ibaret oklu. Bir taknn su_ metçi kızın ölümü, bir cinayet 
aller !Ordu. eseriydi. 

c.esedi etraflıca muayene et- Fakat, bir hizmetçiyi niçin 
ti. N'h · öldürmek istesinler? . ı ayet, cıeeet iiaerine otop. 
si yapılmadıkça bir ~Y söyliye Farzedelim ki. ha.ln'Katen bu 
miyeoeğini itiraf etti. kızı:n bir dfişmanı vardı. Fakat, 

Sir Robert. LDl'D3 dönerek: orıu öldU.ren adam bir dıihi ol • 
malrdxr? •• Telsizle işlenen cina- j' 

- Adeta sihirbaz işi gibi bir yet! .. Bu olur şey değildi! .. Tc!. 
fJl!JY, dedi. Genç ve sağlam bir siz cinayeti! .. Bu ancak, heye
kmn böyle esrare~ bir şekil canlı filmlere, romanlara mev. J 
de ölmesi ae kadar korkunç de- zu olabilecek bir fikirdi. 
ğil mi?.. Sen ne düşilııüyonun Lorn, bu esrarengiz vakanm 
Blek? o kadar tesiri altında kalmıştı 

Blek adiyle 1ıita.p edilen Lorn ki, yatağa girerken kapıyı kilit 
pil)08UDU doldurmakla meşgul. ledi ve pencerelerin sürmelerini 
dü: kapadı. 

- Ben de 8izin gibi bavret Ertesi sabah yemek odasına 
içindevim. derli. Hadise, oidd~ indiği zaman Varin~r kendisi. 
~k esrarengidr. - .. ne bil' gazete tutuşturmuştu. 

Slr Robert miihim...., }P,.wy - Okuyun diyordu. Allah 
anlatacağını ~ Cladl bir Mkma okuyun! 
tavır ta.kmarak: " ~ Lom okudu. 

- $ana bir 'Jl!'! ~ ;:_rYAY-"'t J ır) delikulı, dedi. Bu ~ plilt.. IJ-"i])u; ~~:;~ BA
olduğumuz facia, geli~.nlzel bir ŞINDA 100 KISf öLM'OŞTÜR. 
ölüm hidisesinden iba.nıt delil- HALKIN HEYECANI SON 
clir. Bu, müthiş akisler uyandı. DEltl!X!ET1 BULMUŞTUR.." 
raeakt;ır. Dağrwluma ~ 'l>eunll tıar) 

HlKMBT .MtJNIR 

Yirmi yıl evvelkı Vıkıt I 
llftl 

Karnaval maskaralıklan 
DUn masltcll maskaralardan birço

ğu beygir üzerinde olduğu ba.lde Ka
palıçarşıya girmişler ve bunJar btr 
gtlrUh tarafmdan takip edilmf,lerdlr. 
Veıevk1 yanlışlıkla olırun ~ıya bar 
van girmesi hiç görWmecllğlnr\en btto 

yük bir lmlababk tarafından t.aJclp e
dilen maskaralar Ç&r§ıda kıya!neUer 
kopmasına sebep olmU§lardır. 

f~mıt 
8.2.1941 

8.0I Ajaııı 
8.18 Hant 

pan;alar 
8.4.5 Yemek 

llsttıııl 
1s.ss Türk~ 

plAklar 
11.M Ajıuııt 
H.05 Tllrk(f' 

plAklar 
H.20 IUyaaeUcmn 

bur oond0811 
15.00 Mı!lodller 
16.SO Komer 

(Ankara Dev
let Konııervatu· 
varmdan nak· 
len). 

18.08 Oaz 
18.40 Folkltt 

örnekleri 
19.00 Koau,ma 
19.HS Tanmorla 
~ ~rltll" 

19.SO Ajans 
19.46 Mc-ydan 

r-b 
21.15 Radyo 
~ 

H.45 Kantlk 
prkdar 

%LU Konııtım 

%1.30 örnekler 
n.so AJılıuJ 
%2.50 Ca.zb&nd 

Cumarte ·j Pazar 
8 Şubat 9 Şubat 

llubarrem 11-ı::= 
Kasım: 9! ~-:-; 

\laJdUer v ... as Eual VaeM ..... 
GilDefbl 

8.06 Ll4 BM 1.11 doğuşu 

Otle 18.!8 6.56 u.ıs ... 
tk1nd1 16.H 9.U 18.15 9.ü 
A.lqam 18.S! 1%.00 18.SI 1ZM 
Yat.ı '°"°' LSI H.15 ı.-

1..-k 6.%5 il.il Uf n.m 

Adliye Vekili 
Ankaraya dönd-ü 

Adliye vekili Fethi Okyar, 
dün akşam Ankara.ya dönmüt
tilr. 

Kendisini vali ve belediye re.. 
isi Lt\tfi Krrdar, adliye mensup 
lan tegi etmiştir. 



~· 

' - \ Ahi ı s IUll.U' tMt 

Bingazi ahndı 
(Bil§ tara.jı 1 iftt:ids) 

Milii piyango 
dün çekildi 

SeyJap J ita:vc: suJh kapı- y b 
-:!:ı:!...-.!.ı sını mı çalıyor? 1 arın_ . I~ 

AJ'1U zama.ııda. Denıedeıı twliyeıı 
ı\.vust.ra.1.)ıı. kıta.lan ricat c<len ".11l~mJJ. 
na nefCll ııld.ırmamıolardır. M:Aııe1'13'at.. 
bozulaD vo moral itiba.rlyle de S§ae;ı 
olr 'YUlyete CfU§en dU,man, Blnga.zı· 

cin mUdnfaaaı plı\nmı tatb1k e~me· 
ıni§tir. 

Milli Pis&Dgooun 5 !ncl ~:-Up ı ln· 
~ ~llei dtın aat lT,IO da Pl:ntnöull 
hıılkevlnac yapılmı§tu'. İkramiye k&· 
~ numaralar pnl&rdır; 

amn:ı Y~ k8yU balla w iatDi- 1 (S., ta:rafl 1 inaWe) ş a 1 r 1 
ama lD&l"ID buhmdukla1'mdan Tnh. I Biitia M ~ _..._ 
manıar Jtl:lyttne tatımDU§J•rdil". lkwletlerini sanki bir t.arnzla btt· 

anıyoruz 

MAl.'.l'A ll.E EN YAKIN l&TlflA'l' 
T.EMlN EDtLDt 

Londra. 7 (A.A.} - Bingı:..ıwıir.ı 

ıltl§mem imparatorluk ordUBU~.ı. lalnltrı. 
ile en yaknı irtibatı temin etmi,,-ttr. 
Btngıızı b1rlnd :ım.ıl bir de.ı:ıı.z dMU \"e 

ı..cn!z tayyareleri lçi.n su t~unı ha· 
iz mUkemmel mcydanlıı.n muhtevi bi: 
yerdır. Bu kule Alman bombımimıaı.ı 
ta.yyareleorlne karı;ı da iyi müda!aıı. 

edtlcbllecektır. Bundan ~ka. .Akd~ 

nl.z bölge.mııdn adetleri çoğalmı, olan 
Ingiliz uzun mesafe bombs.rrhman 
tayyıırolt!rt Alnla.n ve İtalyan hava 
meydanlarını dııhu kolaylıkla t.lhrip 
edeblloceklcr<llr. General Vovil kıtaa· 
tmm burada gösterdikleri eOru~ dün 
yayı h~et içinde bıra.kmı,ıır. Bu 
6Urat eınrlerln ııayılmli.'nılA bile tmkA.n 
•trskmamıştır. 

Lonıtra, '1 (A.A.) - Londra.::ım ., 
aıüyeW kaynaklarmdan ôgreJJUdigi 
ne gore, Blngıızi üzerine yap•:.O ta· 
arru.z bava, ~ ve kara :ıcuı·veUeri 
lıLratmdan el birllğl ile yapumqtır. 

Blngazlnln zaptı ile btıtlln tr..ı havıı 

U lngillzlerln eline g~ml§ d~n:elo.tir. 
Lo.ııdnu:ı.m aakeı1 mahtlllertnaıe beynn 
edlllyar ki: 

l"etll günde çok gcUı:ı b1r aı ll7.1 de 
280 kilometre ilerllyen lnsWz ?rduau 

ıo.uoo LtRA KAZANAN 
NUHA.RıUAB 

U63E3 196439 200809 24'J:?78 
Bu bileUcr Ankara. tznıir, Söke. 

.DcnWi Dörtyolda ıı&t.ılm~tır. 
5.000 LlRA KAZANA..llıl 

:01a: 21409 23946 ;4799 
Bu bilr.:tlcr Aı:ıka.ra, El~~. latan· 

tıUı, Kayreri, Oebcllbereket. ve 'Burha· 
nl,ycde sa~ur. 

~080 UM ~~AN 
NUMARALAR 

"489 80576 99824 234866 226'1& 'lnf\282 

ı.ooo er linı UuamlJ e kaz:Mı&D tal· 
1ıeuer: 

ııe.e. 15928, :?Ml.W, 4:!i09, ~775. 
~. 103976, 1071:>7, 121788. ll:>027, 
126i~. 181972, 13762.0. lf~. t.~l. 
178212, 17794 • 119427, l56MD, 21006!::, 
220149, 2814"8,231998, 230723 21!1193, 
276942,2&8181,292.lSD,~165. 297718. 

600 er yüı. Ura ~ kaı-en 
otımıLrala r: 

Son dôrt rakamı 2892 ve 6233 üe 

Eubqı köytı de au baakmuıa maruz I tun ingiltere lmpe.ntorhaiunu Jl• 
ı.aluamaktadır. Buradaki tıaıkm da kaea.kmıt sllri ıa.t.mek ~. 
ta.bilyesine ba§lanm111tır. Şimdiye ka. Bu harekeMer lılr ,_..,tu elu. 
dar Yenlçıttllk köyODde 20, Mahmut. kerı diğer taraftan &oat Volpl ç.. 
lu köytlnde ,., '" Burgu kö..v!iııd@ de ııında bir adam İtalyadaa kalkar 
bir .!'11 yıkılmtJtn'. Talıllye edilen köy da F~ ..,., ı.~,.... 
ler haUtcıııo ia.5-8 ve ibateleri l.r;b 11. ya.hat Poıteklze gider, orada tn
zımgeı:!ll tedb:rler almmıf, karagün giU.z dlrI011t&tları Ue gbU ~
dostu Kızılay da -.yllPMdltftiıı. ım. Janı. lMalau, .._ seara W· 
dadına ;ıııeti§mi§t.ir. A~kta kalu bal. draya ptmek a.r.ıularmı tzhar eder. 
km barıodmlınası ilçlD Kmlaı ~ıırh•l se bu :fulb'etlu Well, .....,_ • 
8.5 çadır göndormJotJr. rarla. beraber Haaıetllt&l9dald Mr 

Ofıtdl:ıs nehri dağlardan 1ne.!'I ".Utıt b., )'iz Ma tw,.n m.Ueirlnht 
,.U.Uadıln yen\ tqknllıkl&r .ı~ • başatıar ~ \da oldnlınıa 
m.l§tır Alman haberlere göre U•o•. aud l11a11ılahillrf 
menın •ru.zcull'.ı dyO uu blcumuN Bir.o ö ;\e ~eft:fw ki l\ont Voipi. 
utremı;;tır. Kenar ı:nahallelndflkl ı. n.in esmrcnı,-i:ı faalh-cti ~lw.nanya. 
ıa evler auıarıa dolmUftm'. Kl!y aıUh: n.nı ma,,afakatile r.ufb kapııwıa 
tan ıuuıd~ alt bir köytln lüriUıO vurulan bir tecriibc darbt'l-.Jdir. lu1. 
u. eul:ırla mahsur blr vaz!y.att. kald• kU vv mtdır, yok mudur? ltaba 
ğmdarı lrurtar.tlmuma ÇA}ıiJ:·ıyor ~ ~"'!rtuile Ahnu)'9 bıuu ~~il 
diz nehıinin ııuıan lzıntr P'oça ııo- tstiyor. Tok ... Kant \ olpı nhs 
flf'ırinl.n tiMrinden geçtJg-İnd"D P'oc:a ~aha.ti Alrnanlarm ııu\.l~ınah ha 
i.le lzmir arumd& muvuats kMil • riciade buulannu,,. hir '" ,,,... AP. 

, .. ,_ tık Almaa ordusuııını İfah':!.:\, l.:ur-m •. ~ . . 
· f.uamcyaeağmı lUlianılf olan Mu._. 
lilZJLA.l:'L~ Y.ı\KDDO sollnlntn miinfl•rit ıtUlh yoluna hlt 

nihayet bula.ıı numaralar beff'l' }1lz Ankara, '7 CA.A.) - Kml&y ~mi· 
mek c,•arcJerlnf aıw:lrğırın hüJ..mo· 
lunabilir. ASIM US 

lira kauınnıışlardır. yetı umum.! merkezinden: İr.n'.r vll!· 
ıoo er Ura llaamlyc kaıaı.c.n ou· yeti dahlllııde ııu ~lanma utravan 

maıa.lar: yerlerdeki muavenete l&.yık VS.'AI'~ .. 
Son dört rakamı 8916. MM .ıno ıanmıza lc1l yardım yapômu Ur.e?'f' 

ne nihayet bulan bUtUn numara lkifer İzmir KJzıla.y merkezine 96 ~a 

Bulgar llarb~,, 

bl(çeı,ne 
yüz Ura .k&zanmı§l&rdır. r !?000 lira gönderllml:Ur. 
ıoo er tlra UU'amlye tmza.ıao DG· en parlak askert harakeUerdcıı i:ıirtnı 

bq&rml§tır. Tam 48 11&&t tçın.•e lm· ına.ratar: 

Zincirleme şeklin
de ihtıkar 

240 milyon Leva hk 
fazla tahsisat verildi 

8of,.. 7 CA.A.J - D.N.B.: 
•buaa.ıı mecliai. hıı.rbty. ııu&HU 

paratorluk kuvvetleri 90 kiloo.etnı f· Son üç rakamı 913 Jle ıı.nıayet bu 
lerloml§lerdir. lan numaralar yüu'r lira, 

Alman esirlerin mlktan bADÜZ bi· 50 er lira ık.ramiye kaza.nllll nama· 
ltnmlyar. ı;oa.Jmt Trablua harbı.ııbı ba· rallı.r: 

('Wd!l.llberl 110 bin esir aımın~Ur. Son Uç rakamı ıes tlenlha7et bulan 
Londra, 7 (A.A.) - Röyte... numaralar elU~er lira. (Ba§ tf1rrıfı l ıııcide) 

ısım 2-&o milyon levalık munz.uu bi.r 
kredi kabul ~Ur. lııl~cluı, ı.ynoa 
ııimall :Uuısaristand& aılaklrU< t.tıSl1&b 
yapümıuıı için de 100 milyon ıevlllık 

tıAr tahaieat kabul ey1cıiftir. 
Bingazinln sukutu İtalyayı Afrika 10 ar Ura Uuaml,)·e kHenaa _.il. den gellrttiklerlni, kenc1ilerine pııtı&lr 

aahillndek1 en mUhlm deıı.Jz Ü58tlndeıı n.lıar: ya. mal olduğ1mda.n p&halı •tt •klarulı 
mahrum etmekle kalmıyacak. aynı Son lk1 rakamı (77) l1e nlhıwet bu· söylcml§lerdlr. 
pmanda bu lW!Un lt.aıya ile oı.an mU lan 1.00 numara onar Ura, Diğer taraftan ibtlkAr dava.lan.n 
nakaleslıı1 m, ke8mtı;ı olacaktır 8cm rakamı U) ile Dlh&yet bula1' bakan aııllye !.ktnci ceza ma.hkenıesl 

Amerika hariciyeainde 
yeni tayinler 

lngUJ.z ktıvvetlcrlnln llert Y'1rUyt1,U Awn&Bl&r lldfer lir&, Son rakamı de dllıı Muurça~ındıı bahnratçıhk 
atlratu olm111tur. Fllvak! lııg4~ lata· (2) De ~t bulan num&r&i&r iki· yapa.n Q:mal, Ali ve Sıtkryı z!nclrle· 
lan daha evvclk1 gUn BJııgaz!tt!ll' ı<G 181' Ura ikramiye alır. me wruıu ile ihUklr yapmak suoun· 

Vqlng&on. 1 (.\...A.) - Dtin Ruz· 
\'lllt, Viruınt'm Londra büyük elçiliği· 

a.e tayin.IDdeı:ı bafka &f&lıda.ki cJl&ılo
matik tayUılert Ayaıı mecl14ı..-ıln tA•· 
vlblne arzetmi§tir: kllometre mesıı!ede bulunm&!(ta teli 1 TeeelU ~tlanı da.ı:ı tev".d! etmi§ttr. 

Trabluagarbdekl mubarebe!erde 1n ıo.ooo lira, !50,000 lira '" 2.0ilO lira Bunlar, kUOBU 220 kuruoa ı:ıtıJma· 
Clllz zayiatı hayret edilecek lusıtu az· ikramiye ka.ıı:auzı ıı.umara1&r b rakll· sı lAzmı gelen Yenibahar'ı 270 lruro· 
dır. Siddl Baran1, Bard1& ,. Tobruk mı mraıslle '" m ütek&bllea b->-W"'Vlpte §a çıkararak ber 11\;Ü de daha qafı 
muharebelerinde lngUizlcr ımı v.- ya· bir ba.Dgi banede oluna oı.w: yalnız eatm8.11lı§lardU' 
nllI olarak 2000 ldJiden az lııaıuı aayl bir r&k&m.ı dettlik ~ Dtllll&ralnr Ma.bke~dr, maznunlar ııuçtıın in· 
et.ml§lerdir. plAnl&r yazılı ua.alar dalı'Nındıl' soo kAr etınıtJ11r, durutma da karar -U· 

Amarikan.m Mk1 Pololl.ya btıytlk el· 
cial Biddla Laaıdrap ıstcr.t .t.nı!ş bu· 
11.IUl1 Belçika btık6ıneU nudlndo bü· 
yük olcWğe ve yüıe Londrada bu.ıu· 
QllJ1 Norveç vo Hollanda b~metleri 
tıudbı.dıa elcllite. .Amerikaılw AVUll 
traJya el!;iai Gawıa Çtn bUYUk clgil.lli· 
ne, ~"'Dl Mlyük ~ Johnsoo Awr 
t.raJya elçlUğlıııl. Amerik&ıım 1ı1mr 

elçlıd Fi&h PortelN ~e. Roma 
büyf1k elçllili mtıat.epn Kirk Xmr 
clçlllğlnc tayin edilmiflerdiJ". 

ltalyanlarm eon derece mflşkfll bir liradan 8 liraya kadar tuel!I mUkA mek Uzere ba§ka bir güne bıra.kılml§" 
vaziyette bulunduklarma §Ophe yok· f&tı alacaklardır. tar. 

tur. -------------------------ı------~-----------------.1.DcWa dııı!l11z kuvvetlarl. cMn1M hl 
k1m bulunmaktadır. İl\glllz !MAian 
da aaJılll ifgaJ altına &lıluf bu1uıwyor· 

!ar. 
İtalyanlardan zaptedilen b'.lüln ~· 

tıfr!Mde muazzam miktarda ~" beı 

Devi tıarp levazmu ''e laf8 aıoırlde!eri 
yi'Jz, mubtell! çapta 300 top Ue lCl bin 
be.ttantyo. 16 bin parça g\yfıcelr \"€' 

eoo bfııdi'!n fazla fi,jek lçtlD&...,, etmif 
ıer ve bundan b&§ka bir çok t!lnk ve 
1ngiliz.Jerln e.llne g~mlflir. Jl'IJh.'lldka 
lnglllz kuvvetleri 200 bin menni 180 
blıı bomba. 15 bin tUtek, 4 bin mitral 
yllzlercc kamyon zapteclilnliş•v. 

Kahire, 7 ( A.A.) - Blnga.zi. 
nin hıgil~er tara!mdan alın. 
dJima dair gelen haber Kahire· 
nin bütün mahfellerinde bUyük 
bir hayret uya.ndırmı~tır. A13. 
keıi mahfiller Bingazi hareka. 
tmın pek yakın bir zamanda ne
ticeleneceğini tahmin etmiyor. 
du. ÇUnkii Dernenin garbında. 
ki mmtaka çok arızalı olduğu 
için mukavemete müsaitti. 

Mısırlıların Trabh~arp mu -
harebeleri bakkmdakt düşti.n. 

Laval başvekil 
oıacak 

(BClf tarafı 1 incide) 

P'nnısız htikt'.imeH namına gene· 
ral Veyı-and'ın bir mesajım n~. 
retmiştir. C..eneral Veygand, 
Fransanın B!zerte t::;Uı. karşı 
hcrhapgi bir Alman taarruzu. 
nun hazırlandı~ haberinin doğ· 
ru olnıadığtnı ~·:.n eylemi!tir. 

Paris, "'/ ( A.A.) - D. N. B: 
Amiral Darlan, dün Vişideıı 

Parise gelmiştir. Amir.ıl. muva. 
salatını müteakip. Fr3.Dsız hü. 
kumetinin işgal altındaki arazi
de umumt deleges: bUyük elçi 
Dö Brinon ile bir görüşmede 
bulunmuştur. 

lyi hnbr.r · -:ıhfitlerd~1. öğ 
renildiğine göre. amiral Darlan, 
bugün Pariste bae)\n J:?Öıil§lne~ 
de yaoacak ve yann Vi§iye dö. 
necektir. 

celeri herkesin ağzında dolaşan HUNTZ1GER DE PARİSTE 
ŞU SÖÜ('r\C hUlasa edifobilir: 

l'aı:cl bir silıirb&zdu Moi!ri.d. 7 (A. A.) - Röy .... 
,.AKJ'I: - mngnzlden Tr11.tı1ı•agar ajansından: 

Habeşistanda 
L<ntdro, 7 ( A.A.) - Loııdra. 

Mkerf mahfellerinde beyan o
lunduğuna. göre, İngiliz kuvvet.. 
ıert Eritrede Kereno yakla§DUt. 
lardır. Deha cenupta Bareutu 
mınta.ka.smd& daha ağır otma.k 

4merik&ı1m Kanada elc!ai Piene· 
pont Mottat Am.enka,Jı aynı zua.u· 
da K&Dadaya bicrct etm!f buhm&D 
LUksemburg hOkömeti nezd!:ıae dl 
temsil edeC'dttir. 

Ur.ere Uerleyitf.miz deva.m et· Tekirdağ Veteriner ler 
mektcdir. ld 

Habeşist.anda İngiliz kıt.al.arı kongresi açı ı 
Galobat mmtakunıda ilerlemek. 'l'eklrdaj, 1 (A.A.> - Tek!rdaj .t· 
tedir. lıl.yetinln birinci V9t.erilıerler kooı;ruı I 

Arnavutlukta havalar ,,,ok fe.. bugün -n.li Salina GUndotaıun bir 
nadır. Ve askeri ba.rekıü.lar u- nutku U. -.odm.lftır. De1ea'elm" bu.u·. 
fa.k mikyasta cereyan etmekte. mtttnldp Ebed! Şef .AtaWrkWı :ıw 

d. balu'Umı bet dakika sükut. nywuwı· 
~ JS tta!yanlar mütemadiyen kıta. suNtlle tebcU cıylemlfler, ıı.ıı ~ı 

1a.rmı t..a.kı.i.}'e ediyorlar vıe ol- Heı.lc•lDlhur İ&DM!t. .1.ıı.önUne, ~\'•lw 
dukça kuvvetJı bir mukavemet Dr. Refllıt Saydama \"e dtıcr blıyüld" 1 
gösteriyorlar. Ancak şunu da, rimlze tazım ve baglwkle.rmı c.cvt~ 
wıutma.nıak lhundır ki, çok etmiflerdtJ'. 
çetin bır a.razide ve 90k fena . ~<oagredfı bl1lg~mizı.ıeld bayvua n~ 
bir havada bizzat kendi nıuva. ıının ıs1alı '" çot>ltılnuısı, tıayvan 
sala h:ıtJan üzerine çekilirler. m lsullerlnin bllhassa yağcılık ..,.,. 

k.en mukavemet g'ÖStermek hiç 1 peynlrdlJttc daha verimli tıtT ~ 
.;a~ ' •• kill" d ~ ')d' getirllmcısi mev:ıulan Uzerlrıdc tot· w.: muş cgı ır. 

Kahire. 1 ( A . .A.) - İngiliz ldklcrde bulUD&C&ktll'. 

umumi karargahının tebliği: 
24 zehir kaçakçısJ 

yakalandı 

( l)<Jf tGrGJt 1 INOide) 

da.au değtı, böytık bir ilim ve 
faı.ilet hamisi olarak da. tetkik 
etmek lizımdı:r. 

Ali Ştr. devrinin fikir hayatı 
üz.erinde ~ malt\mat wren 
otuz parçaya yakın eseri var
dır ve bUyük mut,-.fekkirin go. 
niş ihatasmı, ilmi ve edebi 
lnıdretlnf ve dilde yaptıJl bil. 
yf1Jr inktllhı bfa ~k parlak 
b!r tnırett:e ~teri:r. Bu.,hrdan 
eu nıtihimmi TUTk dilinin Us 
tUnlüttinti lsbft.t gnvretiyle yaz_ 
dığı ve "Dibıu-e" sinde: 

• •.. Türk \'e Acem l(ı,.., tin_ 
mım keyfiyet ve hnkikutf w•ı .. 
hlude bu risaleyi ('.Wlffl 1n Y1"'~~ 
dıu' '"C ona ":>.h\hakemPtli: • hı 
g11.U-yn" is.mini l\o,y'Cluın .... <1tdf. 

Erenköy Sa.nn.toryomu 
menfaatine balo 

Yf'rCnı mücadele cemiyeti tanı.· 
fmdan bilha.sea Eronkoy 58.ftator-

yorau aıerıfaa.tine tertip edilen 
balo, bu aym 15 inde verilecek .. 
tir. Tak.sim ga.zln~unda verll&
ctıılt Olan bu balcınwı her eihotçe 
mükemmel olmaııı için hazırlık!~ 
ra devam ~~r. Dun de, 
tie&l'1Jt odaamda topla.nan balo ter· 
tJp heyeti, eon hıı.ıırlJklan göıden 

geçlrnı~ . .Bu aene balodA, bir 
de piyango tertip edilıniftir. Pl~ 

~kazananlara, gümrtlkll!'!r
dekl 5ahlpeiz k·ymetll mallardan 
bediyeler verlleoektlr. 

Teıehkür 
Btild.af, Keaeaıencioflu " Rıtvut 

ailelarJ. çok kıymeW Mehmet 13edl 
BUktaguı ölümü mUnast:botly\o bı.zzP..t 

gelerek V91'a teıcrat \"G mektııp JÖD• 
dererek tui~ ve teselllde b•ı:unınu, 
ol.a.n muhterem zova.ta karşı h.tsetUlt· 
!eri mlnnettarııgm blldJrilmınıni ga 
zetemizden rica etmL,ıerdlr. 

Maliyede terfiler 
A • ..... ' (lla9Ulll) - M&llw Ve 

kAletı Nakit l§lert un:ıum m•ldlirlllğil 
kambiyo mOdQrü BOlent 400, Dlvar 
balm' hu!ne avukatı Halllp 1'0 Kon 
ya h&ru! mubulbl Ali 100 liraya 
terfi etWer. 

ği eseridir kı tliJ. ıtc' . : .• ı~ 
araBında g · \ \: t v~~esf 
münekkidnı ... u: ı.ıukli~ 
'riirk dilinin, Türk rub 
Aoom dilinden. Aceın • tf 
dnha mükemmel. zer. i.JI 19 lak olduğunu te~i~ 
etmesi itibariyle ınıllı 
edebiyat tarihimizin 
dir. 

.l:rültür ve te!ekkfır' 
mıriln ilk defa olarak 
ınw Farr:cn.yıı. f ik 

SO) lcllli' c ccra.r tinde 
bu adam, nıılll kültür 
('fi bUyük blirhanı gÖ8 llJl 

Ncva•r, yalnız bu D\ 

yazmakla iktifa etmerrı1!. 
Uı.y lehc;esini - san'ıı.t 
kabiliyeti itibariyle .:

12 dM hiç aşağı knhnI.r~ 
vıyeyc yükseltmiş ,-e ed 
kına. onunla hıtap 
fevkalAddiğini de l~ 
Bu itibarla Çeğatııy it 
en mük<'mmel, en p"rlıı 
Nera'i ile idrfık etmiş 
na.biliı·: cUnkü SekkA.kl 
Eıniyri ~ıbi bUyük ve 
§nlrlerle işlenen Çağa~ 
edebiyatı, bu çagl:ı 
devrini ynsa.mı trr. On 
asrın ikinci nı.sfmdlJ. 
Mir Ali Şu· Nt: \ a'i ile de) 
ki ve ınkisnf ed rek eU 
mertebesıni bulmuştur· 
sır, Çağatay külttidinUJl 
devresidir. 
Çağatay cdebiy tınıtl 

fis nesrinı yine Alı ~ 
de buluyoruz. Bu ıru. 
kendi devrınde o!duğU 
kendinden r..onra da uıııo~ 
det Türki tc!l, Azer~ dl 
Anadolu T uklı.>ri üzef111 

essir olnrak ya; adı U 
Bilylik Çağatay rıı 

türkçc Y• z.d m şiirle;.ırı 
vtı 'i ve farsc:ı ya? 
Fani mUsteirmı kuU~d .; 
nt mablas'ı mUceddi 'tı.,ı 
Cernaziyo', hırmın 12 il 
zart.es! "Ünü - (8 
1501) Bakil~r diva.ruı~, 
zaman yalııız "Heı at 
hanedan ve saray ın~ fi 
d~i!. bfltUn Türk dllı'~ 
tem yapom;tı. trtib9 

!ayanlar ve "ıuer5ly<-'
1 

ler arasında b•uııt H 
vardı .. 

.. .................. aaa .. ~ 
Bugün i p E K Sinen1 sın~ 

Jlltidf '" be)'eCUllı SabMlerle dolu Mwıu.:ı.ııı bir fll.ıG 

TaşYüreklL da 
Herkesi Merak ve He;>ccanla r, racak bir M \ZU 

BA~ ROJA.t$ J', : 

Dolores Dclrio • W allace Berry 
A.3 nr..a: KENliU llKI D'L\\ 'e I OX ~a ha.borflıl" 

BugUn Mat l ''C 2.:.0 da tc.ı:wlft.Uı ınatln"' 

. ........ ~mm~nı111aısn~~.-""' 
S Q m e r Sınemasınd9 

• l'l"t!Ş'f'li scanııluz ••• IWJJliahıı ... 

Bing CrossbJ' Qe Joan Blondell 
Misha Auer ve Crossby Caz Kızltı11 

t&rafıııdıuı ı~e"knJ.ıdc bir t.rı.da yaro.tdan be kadar olan sahıı 350 kitomeueillı Vişiden alman haberlere göre 
bir çölüUr. Motörıu kuvvetıer.n tıu. Fransız harbiye 11.ı.zırı general 
rayı gcçm~ inıkt..nııız görUJ.makudır. Hwıtziger, Parise g"İtmckte olan 
lngtıtz ıutatarı Blngazid~ Ue'i ~cç. amiral Darlnna refakat etmek. 
1r1eaelcr bile artık M.arepl Gnuı%iaı:ıı tedir. 

Eritrcde Keren civarında va· 
ziyet memnuniyet verici bir tarz 
<la inki!}:'li etmektedir. 

Kıt.alanınız Eritrcye gird;ğin 
denberi alınan esirlerin mikta. 
n daha şimdiden 3500 U a.§!Ill~. 
tır. Ve mütemadiyen e8ir ka.fi· 
leleri gelmektedir. 

Zabıta. aoa kırk eekiz ııaat K k "-· Al 11 tt, a:ı.iriai~ ~.:,.t~.~ ı ü <,:Ü t w m eıı er 
hir ~ :-1: "evde. ! J'rauu.ea IJ&1ü Defl8 Operet Fılnllnclc Yeni JlTTER:OUG S''~ kuvvetıer-4.nln Mım-ı tsWAın gayri Bir Alman ~enbamd.. :ılınan 

mttmkilD bır hale plmiftlr. fo::ğer tn. -....ı~ Fra 
1 bu haberler, geçen!~~ ıwa.-

Sfiizlcr uurodaxı sonra Uerleınek ı. • daki Alman haı-p sanayii komia. 
terlerse Humus Umanınıı b·r illrat yonu fe(liğine t:a~ri.n edjlmit ola.ı 
harekeU yııpmalan l!zımgeli .. lngl. t!eneral Studt, Parise hareketiıı.. 
!tz1er be.zt müstacel ltıl•r ~~n tb".ı."llal eral · ile 
ki duracnktar, ihttmaı ki flı~rUvl'cek. den evw.l lt'ell Huntziger 
a.nür. Bunu blrk&ç güıı zar:O.ııüo ~· görilemilftllr. 
ıuec:eğlz. Nevyork, 7 ( A . A.) - R~ 

ajansından: 
Siyam - Hindiçini mu- Nevyorl< nmee gazeteeinin 
rahhaalan toplandılar muhabirine göre Laval'in Pe. 
~o, ., CA.A.) - D.N.8. b!l· ten'e yapm10 o!duiu etklifler ~ :r 

dtrtyor: ulUmatom tnahfrtinde oldug ı 
Siyam, Hindiçbıt ve Japon mu- zannedilmektedir. Eğer bu tek 

rüha.s heyetleri rcialeri bu ubah lifler kıWul edilmİ§ olsaydı La.va! 
haricl)·e ncza.retiDdc hariciye na. ba...,veklkte J. ?lecek ve bUyUk 
zrn B. Ma.unoka'nm reWlği?!.de bir salahivetlere eahıp olacaktı. 
tiplantı yaf1U8.k sulh kon!eronsmm Berlinde Laval'in hakikaten 
aı.:dmumdan evvel phai bir te - Vişi'ye gitmek taeavvurunda 
:masta bulwımuşlar ve konferans mıdır, yoksa Pnril!te bir ~ 
nznam.c.~ae mrra!!hne ait diğer illet mi lnıracakt!r, maalkır:f :Uai 
... ~ ınitzakeN et:rn1'\er· stb'ft1mektedir. 
... Ne\y--ork TimelS gssetMnln 

SenleT&M lmgtln ~eden eaera Vt.ı muhabiri, bu ~in!e1d > 
~ re1mec itfJ ~ - ma,uın 801! ee.atlerde A....,,,. 
caktır. 1 ile -ı llifliliıııe doğru oiıcluCL-

Ban!nto • Agordak hattınm 
şark mmtakamldaki hareket 
sahası gerek dü~anm te~et. 
tiği, gerek tahrip ett.i~miz harp 
maJ T.emeSi ile doludur. 
HabefİBWlda Gondar gölü 

boyunca ileri bareket.imiz de
vam etme.ktcdir. Bu mıntakada 
da Mirler ~tır. 

İtalyan Somalisindc bütlb1 bu 
dut boyunca devriye kollarımız 
lliltuz ettikleri mmtrJuı.Jarı mu. 
vaff akıyetle genişletiyorlar. 

nu Uhmjn etmektedir. 
Avm muhabiT. ilave ediyor: 
Bİ.llhe.zm!a. mevzuubab.8 o!an 

meaele, Laftl'in haiz olaeall n. 
Wıi,etlerin ne lt • .. T' btiytik nl • 
~ mel!IC:~dtr .. Laval, ~k ge
m, eal~tletie Fr.:ınsı.z hUkO 
Dlftl reisi olmak arzueı..ndad:rr. 

Man.pt Peten ltıe ~ ~ 
emnhttT tamnda bir devlet reiei 
olen.k ka.lacektır. 

bir kısmı sokakta şüpheli dola.. ı' ı>aıımıı da göreoek.slıılz. ~ 
şırken, bir kmmJ da ~ Ya· ........ , ~ Dô(;Ü~"Iı:Rt, VALT DISNI~Y'Uı Kooldl 11 

parken W)'& içerken yakalan. Bugün -.at 1 de t.F_.ıailtltl.ı Hıılk uıa.Uneai 

mışlardır. ll••••••••••••••••m••••I~/ Ya kaJ11 rwıl.a.r Ara.1)CA."'ilDdc 
oturan Hasan Yazıcı. Kasmıpa· 
şada Bahri Gari. Yetilköyde A.. 
rif, Niko, Kaııtarcılarda. Meh
met Kıl.ıçasl8ll, Fi.ruza.in.da köf 
teci Murlafe., Niha.t, Çmberii. 
taşta Muhittin Erbeden, Kasım· 
p~erada Ag-op. .AyvaMara.yda. 
Turan Güler. SWcymaniyedc A. 
li tkgüt, Tophanede Osman Ak 
göz, P'a.tihte Fethiye Onavtı He 
00.bası JU.mil Bilir Ye Yatalı 
Ahmet, Tophanede Ahmet On
giSz. Şebtt.ınb:ıhıde Bnri, Sanat 1 
yada Manok ~. Beyuıt. J 
ta Halittir. 

Suolula.rrn UT.erlerinde ~ ev. / 
lerindc yapılan aramalarda ki -
lo!area. eroin. eerar ve &!yon 1 
efe ~lrlhniş, bunlar mfuındtte \ 
olunal'l!.1c bepl!f de lnu~a.k~ıhk 
mahkemeıeine verilmi§ierdir. 1 

w HUnnet edeınlcr ... 

Bugün LALE Sineması~ 
.&--..m tflltret.lerl dillen• detrtau olan : 

LESLİE JJOWARD - BJ!lTTE OAVlB - OLtVJA de HA~ 
a bU,uk Yıldız.mm )'arattığı bir san'ttt d!lnyas l!Ul 

O Gece~i';i ··yaf1 
Filrr:ini görsünler. 

Bu. bir tnm de8:0, ttı 'hüyUk &ktörterln ynratt4" bir Aok ro 
Ölml,..a MM!eri eanla.ııdıra.n muht:eş m b t y t;r0duf 
UlKKATc 8oll gele. Türkçe PA Al'ttUl\"T ,nJR'S' 1 

lltwglta -ı l de Teazl14th fntln 
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ICOtA YUllJF) 
AMERiKADA 

Yazan: ıskender F. Sertelli 
~ ~ -69-

~il, ~ gfbı, eamimtyetle yü - - EvlencmeuUm. Çiinkü, ben 
~: \lsUfun elini sıkmak is - kum~ ve kumar oynayan 

dı.c' ~Sıı .:ıır~--- yemeğe ,,_,,."",. QrkakJ~en hoolanmam. 
~ ~ fi"""--- - Kumarbazın biriydi de .. 
~ . nıazur görUnüzl Si?.e 
t_ iinl h be senc? .. 1 
tiQ ~ a ri mümkün old"- _&!ki kumardan kendini 
~do( haysiyc..~ ve gerefini. sıyırır, vazgeçer diye bekledim. 
~~Yacak \>ir §clcilde BUsbUtlin düşkUnlük g-österin • 
Şu~ çalı§tım. Yoksa, oe, dayısı olan Mister Valkere: 
~~~le~ aleybinizde ~ yU- •'Yeğeniniz müthiş kumar dij.ş. 
~~y~ bir · :&n onlara sizin künildUr. Kendisiyle m,aalesof 
~ §eye tenezzül etmi~ ~lenmeme imkan yoktur . ., ~ -
"'Yl ı.:.:. ve ancak Cak tarafın,. vabmı verdim. Fakat o hAIA 
~l. ~disine böyle b'ır teklif ~1_9labıı beni yeğenine almak fikrinde.. 
~ ~ğini ileri s~. Pir. Sizinle dostlu~UZ\Pl c!e · 
t~ ta.;i,iı çitirdim. rinleştjğini gördük<;:e hiddetin • 
~~?\ ~ bir ta.~ ~iw den kuduruyordu. Bunu ellx\tte 
•\~· 
~ ~n hayrette etrafma ba T :U:. =oz:~? d~li:: 
~~:Vaziyetten bir şey Siziliıllc dostluğum, sizi sıkmı. 
~~~ teşekkür edeceğinizi ~:11~!1!:~ et=~ bir şekil-
..... ~ Unı. Çok garip bir ha- _ Yooook. ~usu siz çok 
Y'biUr ~ılaştmı. Sebebini nazik bir kızsınız! Beni hiç bir 
~ . .tnıyıın? gü.q rahatsız etmediniz. Biliıkis 

.._;- ~~ ~ sizi görmediğim günleri 
~Yorsu atılınıznı yanından mı, §Ikıntı icindc 2'Qcirivordum. Bu 
t..ıı ~y n~? dedi. O~ Y3Ptığı işin iç y:U.zilnü bana anlatmanız. 

~lİl~ lkl~ :yetmiyormuş dan pek m~un oldum. Art.ık 
s~ de samimtyet perde- bı,ı gibi dedikodulara ikimiz de 
~? ~Ptr bu s~n oyun~m nasıl inanmıvahm. 
~~ .)ı~ öğrenmege gel. TeroUmanın ahı hayretinden 

u-..sıl ın·? 

~ 1__ ı · bir karış ""'•" kalmıştı. 
oı. 6<a0n bn .. bUtiln .,~ ..... •a. ~ rı w. ~fil<'"' Nelson ayağa kalktı: 
~Clh..- - Bu geoo matbaa 1 nöbet -

~ '~"~ Yusufa: · · k ki ,..ıh- te ~ ı.· 1\~~:kW ---ı"""te dile:- çıyım. Yarın a şam 6 ..... eş 
"' ~~:~ vc=ı,, - "$ sizin yaı;ı..ııuzQ:l} bulunabilmek 
~ İda. bundan ~prası. için, ıt>u Eece çok ~alımnağa mec 

':_~re et. Hanya ''Ben o- burum. Müsaade ediniz de gide. 
~ ı:ından anlarım!,. yJ,m. 
~:'~ §~di k~mda _ Demek ki yarın akşam 
~ töıı l>lkka.w bak §U o.fu.. maça e:eleccksin, öyle mi? 
t~ .... e:uıe. - Şilohesiz.. Hem de sizin 
'~Ytetlç soruyordu: l()(lij.IllZda oturacağım! .• 
~~~ nişanlım ~kim· 
~ . b~iyelik_ ~ptığnn.ı • ~ "' 
~ doelsterini dogruKı. &n, KOCA VlJF:lflf\ OAK'LA 
~ ~ tlarıın ve ailem ara.. GÜREŞİYOR 
~ı, ~';:. ~ü pir lnsan ola. Bütün dedikodulara rağmen, 
~ ~mıdır. l.W ytµ.IU.. o gece Valkerin idare ettiği 

! ~ ~~ hoşlaıımrı,m. sirkte mlithiş bir kalabalık var-
~ rıt llni bir tavırla Yusu - dı. Etrafta.ki tribünlerin dört 
~ 1.orla tuttu: ççvresine bir ka,ç ŞJ1C! müşteri 

~ ;ı ederim, beni tenvir balkonu da.ha il~e edilmişti. 
~s~ !f<>k temiz yürekli Bu, Yusufa cih1µ1 ~hlivanh. 
~~ 11\Iz! Benim başka bir ğI kazandrran (Han-y - Yusuf) 
'~ 0lnıadığmı ve başka. mnçmdan daha kalabalık, daha 
~~ Ri~~bma çalışamıya • bevecanh bir ..... n......,+.;. 
~~ "<IO pekfill bilirsiniz! Yusufun, ~;;';~'ra teklif et ~~~kendimi, bUtUn hUvi ti~ bakkmrlald neı:;rivatd bic 
'il t~ ve.""Dliş bir kız. - ki~se lııanma.mıs, patili o gi.in 
~~h.ilı~;sut E!ooeyi na· kU ~zetel<>J'\iı? C0 km da hir te~ 
~~ bu .. .ıv.•eri tereüm.e ~Qi ~lçmı~. Şııpa ra<!rnen hal 
ııtı 'i"""' km abnıia dolaşan ve tçred 
~ın bir tavırla Yu.. düt ve mUphemivet ifade eden 

~ıı k bakarak: bir t.A.ktm sözlçrin önllnr. geç· 
ııt h... ~ neler söylUyor, ğ imkA k"'4-e· 

" ı::, hUvan? diyordu. Kulak me ş a.n yo ~""'· 
{~llanıı.nuyorum. ( Drnıamı var) 

Tarihten: --- s p o r 
Resim serg:leri 

va sultan Mahmu
cıun tasv;ri 

_. aws 

Liseler voleybol 
maçları 

Erkek mekteplorl voleybol mU.· 

Bu a.y açılan reeim sergileri rekoru baka.lıınna dün Be)·otlu ve Eminönü 
k.ırml§. D Grupu, Fransız ressamlrın bn.lkc~leri mılonlarmda denım edil· 

Wrcf J!Cıt;i açtılar. Beyoğlu hallccvi oıl~tJr: 
karlkatlirlerdcn mürekkep bir sergi Eminönü Halkevinde ilk mRÇ Hay. 
tertip etti. Frans::ı.dn.n dönen ErcU· riye llscsl ile Erkek Mual.llnı me:Ctcbl 
mcnd Kalnuk da yeni osorlcrını Emin· o.nuımda yapılmJ§ ve Hayriye usc:r 
önü Halkevi salonlarında tcahlr edi· 16_9, 15-6 galip gelmJ§tlr. 
yor. tkinci maç teo Takelnı lillMI l~ b 

Tar'.hlcrlmizde ''Tf1llki Tasvirl Ukllı.J Uscsi arasında. yap~tır. He • 
Hümıı.y(ln,, dıyo ka,ydedilen bir bahiI. nUz ycnl teşekkül etml§ olan '1'akıdw 
vardır. Ilk defa padişah Mahnı.udun dscsi voleybol takımının IU!Btl bir de. 
bir resmi Sellmlye kışlasına mera&m rece alacağı merakla beklenlyotdtı. 

lo asılm~tır. Merasim hakktaja ta· Maç çok gllzel dcıvam etmlg ve jlm • 
rlh şu malumatı veriyor: 1 naaUk muallimi Osman Kcrmı>SL'I ye 

"Sancıı.klı sanwillnrdan •elen bir Uştirdl~ TııkBimliltr mkı bir oyundan 
tnbur bahriye a.skerl ve iki tabur haJJ· ııonra 15-12, 16-10 maçı goı!!p l>i • 
sa. ü~ kıta top ve mUkcmmel mu.z.lka t,lrmlalQrdir. Tıı,kslınlllc1 §\.1 ım.dro Uo 
ilo }3(\ylerboyf sarayı arkasµıda ve b\ı ~4.YA ç~lardl: Vedat, Seyfi, Sa. 
tnburu Nuhkuywıu caddeslcıe "e iki dık, Llbo. Saim. 
taburu M.elımetpB.§ll köşküne ve har Bilhassa Vedat gtizel oynamış w 
biye taburu kı§lıı.nın içine ve altı kua takmıının galibiyetine yıırdı:n ctm!f • 
top ile bir alay atlvari Hayda.rp&'JB tir. 
Sl}hra& fevkine ve bahriye t.ıbu"tl Beyoğlu Haikcvindeki illi mnç la. 
Bağlarba{ında mUkenuncl top ve mu· tanbul lisesi Ue Darll§şafaka arasında 
zika.la.ı;iyle beraber sa.tbcstcl ııel1m vı: yapılml§. 1Btanbul lisesi Dar'.i}Şata_ 
ııarayı hUmayünd:ı.n kışlaya kadıu kayı yenmi~tlr. Knbat.a.§ lisesi !le Iştk 
kırkar aııım fasılalr aUvari ve plyadf lisesi ıı.nuımdak1 maç da Kabata,o'l1 
ıuı.raJsollıır tasviri bekUyorl:ltdı. Amir gallbo/eUlo bitmiştir. 
\'O zabtlan aUarla, ha&ıadan alt111t:;ı!l r 

nc!er mUlAzlm ve ~VU§lar ayaltlo gl 
olyorlardı. Tasviri götUrcn f:ı.ytvn b!· 
nek ~ yanııştmlarok kon:hı 

l{a.o;sa feriği Fethi Par;n ilo Çermcn 
mut..as:ırrıfı Must.nfa Nuri Paşa ve 
lıa8sa ve nuı.neure milşirlori faytonuı: 
önUnde, Kurenadan ~t Bey ili! oor 
asker Htisrev PlllJll arkasmd3. olarak 
:)elınılye kt§lruıına azimet olundu. Zn 
tı padı§nbl alaym temaşası için deniz 
don kı~layı tc§rif eylemişti. Yoldaki 
taburlar muz1kalarla ve rcsnıl..scllım 
ve t.Azlmi yaparak kışlaya. ynlde.şıı

ken vezirler atlarından lnerok tasviri 
alıp hazırlanan yoro koydular. Kur· 
banlar kc.sild1. Dualar okundu. Df>rhal 
y1,mı.i bir adet top atıldı vo bl'" mlk· 
tar talim edildikten sonra tasvirin ö 
nl)ndcn bUtUn asl<erler gcçinld! ... 

Bu tıa.diSC ne kadar izam edilml~ 
diyemiyoruz. Eğer Sultan Ma.'.ıruu· 

ctun resmi yerine Fatihin rcaml ayni 
meraslmlc talik edilmiş olsa lni, n> 

slın ean'ııtl o vakit ta.nmmUm e.V>Nllr 
ve bugUn birçok beynelmilel tıall'at 
kAr yettştirml§ olurduk. N. A. 

Eaki bir cinayeti ihbar 
etmiyenler tahliye 

edildi 
6 sene evvel, şimdi ölmtış bu

lunan bakkal Zeki taraf-ndan öl· 
iUrtllen Fatma Nadide admdıık.I 
lql4ınıı:ı öldörUldUğilnU mtd'kleıi 
·alda gizlomak ve katili t~v'k et 
:qek ~un<ıım birinrj l:l(>rgq h6. · 
·imliğiııoo tevkif ohııunı ZM.inin 
•itabevsi İhMn ile en·sıooi Tayyar 
iün al.Q.kndnl" ma.hkemc reisinhı 
'reraTIJe t.'\ h l!ve olıınrrıuPIRrfhr. 

K.ız mektepl~ri voleybol 
maçlan 

10.2.llttl PamrtN;I gUııii 1!'.mlnönU 
Halke\·l ~onundaki ıµ.'1Çlar: 

$.ıı.ha ~ornlııeri: Ş. özdeınir. 

Cumhuriyet L. - Şlşll Terakki L. 
Sant H ~· Kakam !;\. Açıkön:l)', 1B
tıınbul Kız L. - 1nönU Lisesı. 1'.30 
da. Hnl<cm: S. Açıköney. 

Liseler futbol m&.çları 
lstnnbul ıueırteplori tut.bol vt'l voley

bol llil h••;rctlnden: 
Bugiln Bc§iktaş stadında yapılacak 

maçlar: 
Saba Koml.serl: H. Saver. 
Hayriye L. - Dartışp.fa.ka L. aaat 

ıs,ao da. Hakem: Hllsnll, Beş!ktaf 

L. - lııtanbul Erkek L1Be81 saat H,'6 
to. Bakam: HtısnU, şı,u Terakld -
Pcrtevntyal Lisesi rıaa.t 16.ta te. Ha· 
kom: B. l.nuk 

Yeni ilkokul binalan 
VeJ'.adn Vefa JmrakQlu MI. 

anıda bulımıtP ve nıillt q_ınJak@ 
ait olan blı.lıı vilAy~t tı}raiındM 
satın ahnaraJc ilk <*fil lınUJJe 
getirilecektir. 

Bundan mcwjq ş,vrmıı. ~ik
tMta Ba.r'bılros tU:rbfıni lmrşı ın 
da eski ttl§tlye binıwnın dl! 
okul haline ko.nulnlMJ lm.farlM,. 
tınlmıetır. 

Her iki oJo.ı.l ytmJ de11i ytlı 
başına kadar hawlımarıı.k ıw. 
diri.şata başlanılacaktır. 

-
tı; - VAK1T 8 ~AT 

Uı 1Uı 1 MECUS DON TOPLAN 
Vilayet masraf 

l:rt.a.n'b\Jl qmumi meclisi dün 
öğleden sonra vali ve belediye 
reısi !Atfi Iurdanrı riyıı,seti al
tında toplanmış, ruznamede ya -
ztlı olan meseleler üzerinde mü. 
zakorede bulunarak bunlan a.. 
18.kalı encümenlere havale et
miştir. 

Mülkiye eqcüpıeninde Taksim 
de yeni açılan bir sokağa. Sar. 
ıı.ıç ismi verilmesi hakkındaki 
mazbata okunm~. ve kabul e. 
dil.miştir. Meclis salı günü tek
rar toplanacaktır. 
VU..A YET MASRAF BÜTÇESİ 

Dünkü toplantıda vılayet 
masraf biltçesi azalara. bir bro. 
şiir halinde dağıtılml§trr. 

Yeni vilayet masraf bütçesi 
qsami itibariyle geçen senelci 
bütçenin aynıdır. Yalıuz ahvali 
hazıra nazarı itibara alınarak 
miibayaa maddeleri fiyatların. 
da vaki tereff'Ulerin karşılanma 
&ı ıçın bazı fasıllara ilaveler 
yapılmıştır. . . 

Yeni vilayet bütçe-sının muh
tilif fasıllarına konan tahsisat 
şudur: 

Yollar ve köprüler için 105 

Mekteplerde 
Aıkerleriroize kı§!ık 

hediye teberrüü 

Ka.hramSı!l ~!erimize ~ • 
lık hediye teberru işine devam 
edilınekt.cdir. B~ son haf. 
ta. ioorajnde okullard/J. büyük 
bir faaliyet göı.e ç.a.rpma.kta<Pr. 

Sanat kullarının ~telyelerinde 
hazırladıkları ~lişleri Kızılay 
merkezine teslim edilmiştir. 

İlk olnJllar.d.an 45 bill, ~rt.a 
okullardan 30 bin, Wiclcrdc.n 20 
bin, ilılıv!}r$teıden 20 pinden 
fazla qjya toplcumıJ§iır. 

Dün yüıe Sar.J,çha,ncbŞ§Inda 
56 ıncı ilk okul talebeleri 108 
yün çorap ve eldiven, 12 yilD 
~tan mürekkep C§Yalan 
kahraman askerlerimize hediye 
etmişlerdir. 

Eşyalar kıııla.Y merkezine 
teslim edilın.l§tjr. 

e;r einema aahibi 
cezalandırıldı 

Diln Aksa.raydaki Aynur st. 
n~ması kontrol ~ilmiş ve ma. • 

bütçesi dağıtıld 
bin 33.9, Maarif '.işleri 
2,216,767, zira.at ve veteri 
işlert.ne l67,::U2, vilayet s 
~lerine 140.0l6, ve muhtelif 
lere 3.489.323 lira t.alısiSat 
rılmışt.ır. 
Diğer ta.raftan vilayet 

masraf bütçesi de h1ı.zırl 
tır. Bu bütçe ile inşalarına b 
lanmış olan şose ilanal ve ı 
atı ve istimla.k.leri için 268 
lira, üç senelik /o1 prograliıı 
tatbikine 279 bin lira, şehir 
köy okullarının inşa ve ist 
la.kine de 40 bin lira, yol 
hastahane inşası işine de 
bin lira tahsisat ay:nlmıştır. 

BÜTÇE ENCUMENl 
TOPLANDI 

"Rfi encümeni diin topl 
rak v~t bütçesini tetkik 
miştir. 
Ayrıca belediye zabıtası 

matnamesinin mühim bir 
da hazII'lann:u§tır. 

Vali, talimatnamenin sllra: 
çıkarıJıpa.sı için bir an e 
müzakereSine başlanmasını • 
temiştir. Çalı§malara devam 
dilınektedir. 

1 O ticarethanenin 
"lüks olduğu,, 

tesbit edildi 
Bir çok mağaza Mlılplerint:n 

yat nıw-akahe bllrosıma m 
ederek mü65Seseler:inbı ••r 
s:nıfma. ithalini istediklerini y 
mrştık. Büro, bu mij.racaatlan 
kik ve bazılarmı ka.btil ne 
rmı da reddetmektedir. Lüka 
ğaza cvsa.fmı haiz görllleu §U 

esseseler ''lilka" kabul 
tir: 

Bııkor, Liyo:ıı, C.K.M, 1mr 
Rekor, Toledo, Deko~~, » 
alın, Kaloruai, YUniDek. 

Bakkala giderken 
düştü 

'OskUdarda Se18.mi Ali ınah 
lesinde oturan 8G Y3§ında N 
zaret lozı Eftia Berberyan ( ,.. 
bakkala giderken düşmüş, 
şmdan ağir surette yarala 
rak nümune luıstruıesine kalcJ 
rı!npfflr. 

Elaneğe on para zam 
yapılıyor 

kine dairesinde filmleri koyma_ Fiyat muralıabe . 
~ malı~ flMdık olmadığı, eknıcltlik un çuvallarına 10 li 
burıdM be..şka f!fse önün1e 60 kuruş fiyat kabul etmi§br. 
''g11ndilzleri 6. gece1eri de 12 ' BunıJ. nazaran ekmek fiY3 
yaşından küçük ~8.J' aJm- rma da bir miktar zam yapıl 
ma.z.,. levb.asl . bulunmadı~ g5. IJlasI lUzumlu görUlmektedir. 
rlllı:nti :· ~bı bMkm@ ceza Un çuvallarl!la yapılan 
ltesılınıqtır. keyfiyeti, bugünkü gazeteleri 

ıı:: gijjdli: 
{~· inan.. Ben sana, o ı 
~~~yapmaz, dememiş 
[~ d ·~aafih hakikati an 
~ v! o da öğrensin-. 

Beşer dakikalık hikayeler Belki bir illüzyon 
uan edilecektir. Narh ko -
nu, bugünlerde toplanarak 
n:ıek narhıru yeniden t.e9bi.t 
ccktir. 

~ k~ cümlelerle ı (Dünkü hJkiycden de\ a.m) 
~ ~a ~ıştı: Yürükler köyllne götilrdUğUm 

~ ~ ~~'a. benim ha.&m~ ~tubu brra.kt,ık~ Btl~ 3.lışı:ı.m 
~r traca.k mlf;~ın ! Şım üstü ie.rl döı::iliyqro.ıtın i ş.tJmt ç~:ı: 

ırıı...~. b· P ::ı<ı luıfiyelik et mmı!ıl yş.pgı.Qfiki nıJ.tJk dıı.ıı tl}J w 
.'lll~ l.Zinı yanımıza şoku- i.çrui nuhmu.Iadım ! Ku1üho az Q. 

ltn! Ben {nınlara ina. t.ftı:Jc. bir ~ğaç altmcfayQ.!; P.UtU!) 

0 ae:~: Az kaldı beni de YUrf.lk evleri ~i damı çavdar sa
' 'lı.r-nu. lyi ki bu geoe p-ndan yapılmıştı.. Yürük. kızı o-
~ er eey meydana çık· lilda, Jdlçük lulnınnı öl)tindc du· 

~~% ~~~tind~n n~edey. ~~~:l;·o~~ ~Uy:Je;:ı~t i::;:: 
'l~ . 1Iını yutacaktı: cd~ "gel?" dedim; yanıma ça,.. 

~\~ d~?rmı.n~ Mister Yu ğırd!m.. YtizU bir ay kadar par· 
~~ ca Unva~ erkek ol~ 1ak4, ~)arından Ik! sık örgü o
~· h..~ ~a.laa, yine onun muzlarından çöğsüne atılmxştı. 
~ ~aın. 1e.frot etti· Bol §i!Jvarı kırmızı r@kteydl O-

l On ~anıa hafiyelik et.. mrlnc bir kar oll~Q.f b4!M" b& 
Sl.lnla nişanlnrunak .• 0- ~ PÇnekleri; ve eUerlnbı k!nası
)\j~lı. ~ için, sizin gibi tc. nı \lile ~örüyordum. Fa.ka.t onu çı}· 
\\ lı bir adamm doatlu· ~aktan fıı.zla hiç bir gey ya~ 

~ \~tılıek .. pg~rusu Pil " m~ Yani, ~ şUri,ip ka.ııxdan 
~ tt t.aı Çocuklar bile inan- i~eri çimmcdim; onu daha yakın

f:tle ~ şiz tnansayd~ ~ dan göremedlın; öpüp sevemedim. 
cektiın. Demek ki, a- Vl)Jdı ikindiye yaklaştığı içip 

ıı....~lçn bül;l\,Q \lıA Qıg oc\Y g\t,rnı:Ji ~ Çi.l~ )'§• 
~~ ~\~r Vi!Jlw. Y'* ıı p.tW], s\i>4i!iım ~ bA" ~ 
I~ • Ş~ ~ ~ ~JJ:Wl. ~ti; . 
~ eeI>ebinl anlataYUtl. - ()~. dMi. . 
~ - StSylo h~efim, dedim. 
ll~ lıaYretini Jrlzliycmcdi : - ti~, dOOi; bu Pk dQf ş. olu.-
ti1ıe lltı da sohebi mi var y yor. lJl.r 1'erc da.hş bu ~ ttıı.lQ:p 
~ tte, &be . bi edacoğ çılu~ •• 

? r..r paız l' şşy Ama bcnhn içerim YQrilk ~ı ile 
~~-e k~ster Val~er lıcn.l c;tolu idi. Göttlmde hiç bir şey ve 
,1tıtıd1l'nlek k~~ ~ htç bir tehlike yoktu. İhtiyara boş 
"d!'i11 b ıstemtştt. verd'm; sesimi ç·karmadmı. 

~\\~. Ugllne kadar \>u 1 BütUn gec-0 YUrU.k ktzmı dllşll-
at nUvordum. Onun şalvarını, benim 

li lllltı~ ~· N~ at~ın sesini duyduğu zaı:ııan qnv-
Qo~ç k • dar fl!lPI damlı kulübeden çtkışı-

t'vfo ere: "Ben o ~eli. w, hafif gUlllşlcrlni ve dişlerini 
~er cıhııeıncmı?,, dcdımse hntıreyordwn. Hiç bir §ey pu dil

Utt e?nedi: "Bele sen şUncelordcn beni nlnkoyanm·ordu. 
!li ~ek . Un:ıarrm ki, onu Onun için ğe ta.m bir ay, Yürilk

stn!,, dedi. lerln mektubu olsun olmasm, ÇC!f 
tvlcwncdin onun- menin yan "Ildan at.mu dörtnala 

1 patjkaya doğra silrllyor, Yilriik kı-

zmı görmeden yapamıyordum. Fa
kat hor defasında da. onu he~ ~ .. 
\un hcıp llzM h 1s.~vor; ~~ dö 
uarkon de \i,ıı.P h~ qofnsı da ih
•iya.ra met ,eliyordum: 

- Oğul!. 
- Söylo hemşerim !. 
- Bak, bu ilçUncü oluyor. Yll-

ri.ik kızından va7.geç diyorum sa
mı .. 

- Yürük kızmda benim g~zUm 
Vı)r; dedim; nasıl vazgeçcbllirim ?. 

- Benim de son sözüm, dedi 
Öyleyse kendini koru .. 

Nihayet evvelki akşamdı, YU
rilklerin mektubunu bırakmtş, is
t.asyona döndüğüm sıra, Vil'8.nçcş
me patıkasına henilz gelmiştim; ve 
ıı.ı.a.t yine ikindi üzeriydi. Birden
bire önümde bir köpek kadar kll
çll k, fakat bir tavusun renklerin
den daha glizel, bir oeylfın·n ba
kr,şlarından daha hareretll kilçUk 
bir mahlfik çıkıverdi. 

Dizginleri çoktlm; ve: 
= Gel; bakalım, dcdlm; k.Uqilk 

ğn,ğ hayvanx .• Bu ne nvz~~ böy
le? •. 

l}irdenQiı;Q, ild 11.yaldnrı Uı~rin· 
qc kalktı; ve yerdo yem anyan 
bir ku§un çevikliği ile fırlayıp az 
öteye, fundalıklardan 'hlrinl.n ya.
~kondu: 

- Bak, dedim, hiç de seni vur
mak niyetinde de~ Bırak \:ıu 
Urkekliği cannn!. 

Biraz daha ilerlemek, ona biraz 
dah.a yaklaşmak için atnna §Öyle 
bir dokundum ki k"lllxldanıadı ve 
hareket etmedi... Bilakis, diren
di; yerinde s.mımkı durdu; ve iı.ni
<1e titremeğe başladı. Hemen ye
re a~rak onu ~endi hnline l>ı
raktım; ve kilçU.k dağ hayvanına 
doğru Uerllverck ellerimle yakn -
lamak istedim. Az ileride, iki ayak
lnn üzerinde duruyor; ve bütün 
göz ikuvvo:U ile ürk.ek ve çekj.Qgen 

ban~ doğru bakıyordu. Buna l1lğ
Dlf.!l Q kadar ÇQk ygJn~ıı;g.Qn idi ki 
~erimi biraz u~..NJ o)tJrŞnm 
tıird tmb!rQ J."ı\kn.lJrw.-!hlı " 1ın1.wıı
mm arasına cl...'.l"tllc Pil. .. ln.k tl.iylerı

n. okc;ayaca.k, ~iizUm~ sürocek
ti.m. Fakat, bir nd m daha attım ki 
olduğu yerde hemen fırlıyarak ile
riye kondu. Su sırada geriye, hay
vanrma doğrq döndüm; gözleri bir 
mislı büyümijş bir h)llde dörtııala 
koşuyor; ve cehennem görmli§ bir 
hayvan kadar feci kişniyordu. 

Post.a)ı kendi haline bırakmak
tan başka bir şey yapacak vaziyet
te değıldlm: 

- Aman ,dedim, kllçilk dağ 
hayvanı &enin için at.nnı bll.e ka
çrrdmı. Haydi gel!. Seni <Mme gö
tllreyiın. Yaldızlı kafesler iQine 
koyup sana yemler vcreyiın. Eğer 
bana a!Jşınsan ~ IMll"beat de.. bı
ra.lrmn ! 

Fakat, küçUk dağ bayv&ı)l Qr&

larda değildi. Ona doğru bir adım 
Uarledila)e, bir a.dnn ~ ~
yor; ~ aynı gcnIOlie, p.ynı 
~ boll~ ~ ~ dpğrtı 
balı:ıyordu: 

- Oh, dedim: bnk&nı yok se
ni tutmadan geri dönmem .. 

Çijnkü. hfıllı. 9 kadar ~nnda 
idi ki bu kUçUk ve parlak şeyi el
lerime geçirmeden Q.önmolı ayıp 
nlaca.ktl. on.a te~r ~Uerb,Jıi uzat
tım; ve tıpkı bir kod!, yahut bir 
~öpeği oağmr gibi sesler çık~ 
Tak, onu davet ettim. Ha.yrr! kü
çük mahlflk birer ad.un birer adllll 
kaçıyor; ve her geri çekilL~inde Q

nu hl~ da.ha yııltalamak için m
ı.Ahsxz bir avcı gı"bi hareket ede
rek, ekilm~ tarlalar, g!zli pa.... 
lika yollan, su be..şlan, rllıgtırm 

~plandığt ovalar, bUyUk top ağaç 
lar ve tepelerden geçiyordum. 
Fakat h!IA o öntımde duruyordu. 
Gözlerl Ya.kit w.k.iL parlQıQf; .... 

Yazan: Kenan Hulusi 

şam tŞ~l!l"l altm4a Uk şördU~ 
dlı.!f.iJuıdru:ı dJıha glizel bir renk 
boıtptu Ue göz?~~ ş.IJ;yordu: 

- Rij9tik d~ hayvanı, dedim. 
J.k; yavaş yavaş tcrlemp.4e ~ 

lııd m, Dalıa knÇo/or musun! 
Naaıl ?_ Yava.'j yı,.v~ terlemek 

mi?. Bir dp.kik.ıı., ~il~ vllcudumu 
Bµ-sıklam hi55etmiştim. Kalbim 
kilçlik bir mabfazadan kopacak ve 
fırlıy~ gfui Qiml!§~ Ama gö
zümdş pu \(Uçl!lf q~ b.ş.yva.nını 
yaknl~tan paşkn hiç f?ir f;ICY 
yoktu. Sonra., bir a.ralık birdenbi· 
re ten~ geldim ki.,, bütün ovayı 
ve t~polrri karanlık basmıştı. Fa,.. 
ka.t kUçU.k ma.bllllı, gecenin içinde 
ht.llı. öteye beriye &ıçnyor, ve ke
sif kıırµlığa rağmen tüyleri bir 1 
ay sırtı kadar pnrlsJı gözilküyor. 
du. Art·ıt bacaklara;nda tnkatnı 
kalmadığım hlssettiğin;ı bir an, tek 
rar ona "ltüçtik dağ hayvanı" di
ye hit.ıı.p edJ~·ordum ki gözlerinin 
~it ~J$°W ~ pir §.• 

~ gibi htgs~ttf!J.l; VŞ )J,~ Qjr 
§eSla i{l~ ~ ayııklıµ"lln(J.a 
lJ.&11\l\ son kuvvetle koşmaya baş
ladım.. ~nthnde kUçU.k bir taknn 
dağ hayvan!an bir yerden bir ye
N konuyor; o rnmMa kadar ku-
1,a.klnrnndn işitmediğim bir ses, 
~tımın fccl kişnemesini duyuyor
dum. 
Başmemur: 
- Dön jandarınn çıkarm ça

vuş, dedi i YUrllk kız"'Dlll evini bas. 
anılar. 

J a.ndarmalAr daha geced~ y()o
la çrkıruştı. Sabah gafalda beraber 
PQŞta memurunun tarif e.ttiği çeş 
meden ~ma~ doğru saptılar. Yol 
ovanm n 'hayetinde bir tepe lle bi
tiyordu. Fakat ne bir çit, ne çav
Wır saplı kulübe, ne Yürlik km.. 
Posta memurunun tarif et@ )'.er" 
dıe mo bir aeJ' ~ • 

Dünkü ihracabma. 

Dtın Almanya yolu ile ~ 
mi.re demir eşya, boya., muka: 
va, Romanya.dan ise mukavv 
gelmiştir . 

Dünkü ihracatın yek{tnu • 
400 bin lira olarak toobit 
mişt.i.r. 

BORSA 
-Ankara 7·2-941 
--Ç~KLER 

ı StA!rUA 
100 Dolar 
100 Fm. 
100 UreC 
100 lali~re Frış 
100 Florin 
100 Raylşmark 
100 8eJga 
140 l>rı)bml 
100~ 

100 ~k Krono 
100 P~ta 
100 Zloti 
100 Pengi 
100 ~,. 
ıoe Olnar 
100 Ym 
100 t~ Knıau 
100 Ruble 

AIQıı 

-

3.175 
31 .1876 
11.005 

Esham ve T abvilat -
Ul.60 

Sn-as - Er7.unım 3 19M 
Sn-ns - Erzunım 4 lll.60 
ıııerk~ Banknsı ~ln 109.-

1 
lJ Bankll81 hAmlllno peşln 10.1 G 
tş Bankası nama ~in .RO 

f 
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lstanbul Fiyat Mürakabe ~syaaıı•Jaa...• 
48 Numaralı ilan 

Bugoayın ,·asa.ti kilo .f4'atına nazaran de~rde ~klik •mla.rm 
ayıı ti 72 kilo tutan beher çuvalının fiyatı: 8:2.9U tarihinden itibaren 

060 kuruş olu.rıt.k te~bit edilmiştir. (921) 

Ankauı Jandarma Satın 
11u11dau: 

Alma K omisyo· 

nı. 
l lJQı.I "Hik•I ıu •.remınat lem inat 

ldlv bedeli lira l•f'!'-

Lira 
in 1::0 •ıuo 21 unu 16.<:0 uo 
Ek 

met; lb0.01}{)·11'!1.000 24.SılO Ui6~ 00 
Sl!)lr eU .10.0U•J 13.20IJ 990 ou 

>rfun ı lO.OUo a.3i<> ..!SS 13 

Rulgur 20.000 4.001.l 31)() oc 
~ade yag 2.500 '1..125 309 :::~ 

Kuru fastılye ıo.orıo 2.501) 187 50 
Pirinç 'i'.OOIJ 2.!HU 220 50 

88.bun ~.500 1.250 {13 75 

rıı:ı: :ı.ooo :l50 :w :.!5 

Toz 9ekcr 2.5()(1 .950 71 2r. 
Çııy 3Q JSO 13 30 
Ktı:r11 ııoğnı ı 1.500 t20 9 00 
Kurw Qzilm 2.600 750 56 25 

Patatea 2.000 160 12 00 
Nohut 3.000 (5(1 33 76 
Si)'ab mcr 

cs-k 2.500 500 37 50 

Zıet7Mıı yağı rıoo 350 26 25 

186'!5•1896 88 

1 

1 

1 

1 

' ) 
) 

1 , 
)' 

r 
) 

. 

I 

10.2.941 Pazartesi saat n 
kapalı zarf. 

10.2.94'1 Pazartesi saat 11\ 
kapalı zart. 

ll.2.U41 Salı saat ıı 
çık ekmlt.me. 

R'apalr zari. t.l.Z.1141 Sah 
Sa.at 15. 

ı - Potatlıdakı Jaadarma Okuluna Ye Ud pllTtide tesll.ın edılmek ,..r.ıı~ 
,..qrd& cinsf, mikdo.n, tahDıin bedeli, ilk teminatı yazılı on sekiz kalecrı 
ınOtsıeni erzak Ankarada Jandarma. Genel K. blna.ımıdald J. satm aıuıe 
lııamJııyonuncn hlz.alarmda göaterilen gUn ·.-e saatlerde d!;rt kapalı ?.ari' u• 
~ açık ek.sil Lm" ile &lınııcakt.IT. 

2 - Bu cr~a.kt.an yalnız ekmek Ye undan birisi ihale olunacaktır. 
1 - Ekmek günde en çok sekiz yü.Z kilo ftl et~ lhUyaca tekal>ül eı.fo 

eek mf.kd:u-da günJUk olarak tesllm olunacaktır. 
' - On d!Srt kalem erza.km bepei.nin b!.rden bir istekliye ihalw Q!>< 

Olduğu gilıl a:,TI ayn veya bir kaç ka.lemiııin bir arada muhtelif lstekli!~-:'t 

clıl lha!~t c::ıizdir 

6 - .~artııame ve evsaf !atanbul Ye Ankara Jandarma eatm alma lw 
~rile Polatlı Jnndarma okul komutanlığmdan para8Iz almabiUr. 

6 - 2490 sayılı kaı!unun şartlarım haiz ı.ııteklilerin kapalı zarf tckli.fhı 
.r1ni eksiltme zamanından bir saat eT9eline kadar komlsyonwnuza verme 
ltırl -ve açık eksiltme:.·,• girecek olanların• ilk ~t Ye vesikatarile birllk•t' 

ksDlmt> vakti kornisyonumuza gelmeleri. (365 - 1Hii) 

lf!mll ... ~illt-~g-•1m1 .................... . 

~ \7 A K 1 T matbaası 
i K ilut> kısmını 

lu nz.inı edip 
yeniden 
açmıştı1 

Kitap. mecmua, gazete baaar. 
'-- rab:•~r ne.mına diiği i•leri ahr. 
~~-~t. ~.~;~·~ll!Elrllllllll .. llİlilllllİllllllllllllllllllll~ 

/ 
llf 1ı 1ııııı·I! 

l 
r Sehtr Tiyatrosu 

lı ı. ,··ıı· J 
1 

j l ••ıı •h11~ 1 IJr:un kı.ımmda 

1 ıııııl/ ,\ k;ıı:ın "ti.ti{) • 

' mli' n Calotti 

ı,,ııı.. ;ıl ıJ.j '• "ı ıot~ılı ı..ııuuında 

l•\I• l.•i H ı (.oru'k OJ1lllll 

\ k!'ollın 20.SH da· 

Kiı ~ lık Odalar 
H~t glll• ~-ıs<.:dl' çocuk tcmsillert 

lı,.iıı bllf>t 'c.rlUr 

- O>----

R a. 5 r f Rıza Tiyatrosu 
!nu Akşam Uak.ıJ"!'öy lfflttyadi 

liiinerıınsmd:ı (Beni Öpiinü11J 

S l'<'rde Komedi 

8UJ·haneddin T ep,;i 
Temsilleri 

~hir T.lyatrosu Komedi koorunds. 
.ıt Salı akşamı Burhaneddin ·.repal 
temsilleri Vedadı Urfinin bUyll.1< eseri 
(:KAN) piyes (3) perde, muharrir.nln 

tiret.ki Pana tkt\.re.nesiyle. üstıı.d Ab· 
dıilbak Hamlı.lin r.anndan Tarik bin 

%iyat (1) perde. 

İstanbul Asliye ikinci ti
caret lt4. ahkenıesinden : 

Karin Tfıı ,nıeıı tnrafınılrın Osman· 
ı Bank~ He.voglu ~ubcsi llzeı-i~,, ve 

Y1.:nl Kolc1 emrine :,,.9iıl•~ eclilm~ olan 
!..1.1.941 turih :-;rııı:ıH numrıı·ıı.11 lE\2 

• llrk llralıJt c~kin ziynrı. ıı~ratılmq 

(Jldtığtınrum b,Uısl 'f'llrkiyc 1ş Banka· 

A. ş. Vekili Avukat Ali t,;hay ta.-
rııfmdan mahkemeye mUrncaıı!Ja sözU 

eçen cekin ıptall talep edilmekle 
nahkemcce keyfiyetin 45 giln nıUd· 

etle llAmn.a vo muhakemenin de 
4 9U Cuma gUnU saat 14 d~ yapıl· 

ııasına karar verilmiş olduğundan, 

ııbıl çekın llAn mUddeti içinde ınah· 

ı>e_,. bı-az edilmediği. takdirde ip

l'AllM k arar verileeeğl Ttearetı kana· 
n .urun 638 inci macklesl mucfbbıee 

n olUD\lr. (2fie), 

Yeni neşriyat: 
Namıkd'emil 

GU.zlde §&lr n edlb ark.a.d&§muz 
Necip Faızü · Kısaldlreğin NIDlk•~ 
m41 hakkmda sabmnzlıkta. beldenen 
oaerl int.41ar ırahaRma çı~tır. (Na· 
mık Kemal - Ha.yatı, eserl, tcmrt-) 
ismini tqryan bu 400 sayfalık eser. 
tenkit, tııhlil ve edebiyat eıı1ıa.'Jmda 

bir hA.dise olmaya namzettir. Namık 
Kem!l ve siya eti etrafında Tlirk te
ı:-eddüt ve intikal davasını en ciddJ 
mikyasta· ele alan g11.zide ~ 
bu cse~hararetle oktıyuctılanıruza 
tavaı.xo ederiz. 

( KAYIPLAR 
--
Kabataş erke kliaelıindeu 934 ders 

yılında aidığrm taııtiiknameyi zayi et· 
tim. Yenisini alacağımdan esldainin 
hlikmll yoktur. 

4·18 Bıırhıııwttin K:uadayJ 
(Sı853) 

:.~ * .y. 
1146 numaralı otoınobıl pll'ı.kamı 

zıı.yi ettim. Y~nisini alacağımdıo.n es
kisinin hükmü yoktur. 

Ur. Cudi Biı-kk {${g,~) 

:/- '(; :ı;. 

Tıp fakultesinticn 935 S('nesınde al· 
dığtnı hüviyet clizdanımı kaybettim. 
Mezun olduğumdan hUkmü yoktur. 

Tıp fakültesi 940 eenesi me7.Un
lanndan No. 900 Mu,.tı\.fa Bllgiıer 

(34852) 
:(. ı:ı: )(. 

Devlet llmanlarx işletmesinde kul
landığım tatbik mUhürümU za:vt et
tim. Yenisini alacağımdarı eıılwıinin 

hükmü yoktur. 
Devlet Umanları iı.ıletUIMI kara 
işçileri grupnndan sı 78 !irll nu· 
maralı Şakir Yılmaz. (348150) 

Şubeye Davet 
BminöDü AS. Ş.den: 
Topçu Asteğ. Mehmet Cemalettkı 

Oğ. Mtlhııin au (28300), ~Er 
AAbcltırnbmAn oğkı Ahmet NOOim 

3151312 (1Ş13), lıl&Tangoz Er;Demlır-
7'0l lllftlfı Osman oğJ:u Ahmet m. 

Ka,-ıll tetkik edftmek tiızel'e a.cele 
fllblJ&-~ 

=- - -~-

1 
tst_ar;ı!>'i' a~~ectıvesı 

t 1 ~'° . n ı a rııı 

.2470,00 

666,30 

.tik ttınıinail 

185,25 

~9,99 

tJmrudllSda Paşa Lımanı cflddeslnde 
ıı-1141--13 nunıa.raıı bina an.kazı· 
umıaıti,ı. 

Beyazıtıta C&mcr Ali mahallesinin 
Deı'vi§P.a!ııa sokağında 3-f>-'l nu.ına· 
ralI ·bkaalrm hedminden çıkan a.nka· 
zm Slttı§L 

l'ahmin bedelleri De ilk teminat mikdarlan yukarda yazılı iki parça 
ankaz t<atılmak Uzere ayrı a.~Tı artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt 
ve MuamelAt MüdürlUğU kaleminde görülebilir. İhale 17/2/941 Pa7.artesi 
günü saat 14 de Daiınt Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teıııind.t mak· 
buz veya mektuplariylc ihale günti muayyen saatte Da.imi Encümende bu· 
lunmaları. l 712) 

~taRbm Levazım amirliğanden verilen ı 1- narıci askeri kıtaıtt ilanJar, 
Bir defada teıılinı §llrtile 50 ton sabun pazarlıkla sab.n alınacaktır. lhıı· 

leı.i 14/2/9H Cuma gUnü saat 15 de .Balıkesirde askeri satın alma kom!s· 
yonunda. yapılacaktır. Muhammen fiyatı 46 kuruş kn.U teminatr 34-150 lira
dır. 10 tondan aşağı olmamak şartile ayn ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
lsteklileriıı belli vakitte komisyona gelmeler!. (1891) (846) 

Beher ldloiju 8 kuruş 25 santimden 168 ton arpa çuvallar derhal iade edil· 
mek şartile pazarlıkla aatm alınacaktır. MUbam.men bedeli 13860 lira, katl, 
teminatı 2079 liradır. Şartname8l komisyand& görülür. Ekwtltmesl 24/2/941 
pazartesi günü saat 15 de Edlrnede eski mtlşi~t binaemdakl satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin belli eaatte komisyonda bulun.. 
malan. (1831 - 592) 

• • • 
Beher metresine t.Uınıin edilen tiati 820 kuruş olan 125,000 metre ka

putluk kumuş pazarlıkla eltBütmeyP. konmuştur. 25,000 metreden o.şa~ ol· 
maınal• şartile ayn ayn tekll:tleride kabul edilir. llıalesi U/2/9.U Cumo. gü· 
nü saat 11 de A.ukıırada. M. M. V. Satın alına komisyonunda yapı'acakt!r. 
Evsaf ve ~artna.mesi 20 liraya komisyondan alınır. Taliplerin teklif -edı'cek· 
lert miktar üzerinden kanuni katı t.eminat.larlyle belll vakitte koıni<ıyona 

gelmeleri. (1903 - 885) .... 
Beher tonuna tahmin edilen fia~ 282 lira 20 kuruş olaıı H60 ton na! 

detniri pazarlıkla mUDakasay& kon.muştur. lhalesi 10/2/941 Pazartesi güoii 
saat 11 de Ankarada M. M. V. Satm alma komisyonunda yapılacaktır. Katı 
teminatı t<>.460 lira 96 kuruştur. Şartnamesi 2060 kuru~ komisyoııdw ah· 
nır. Taliplerin kanuni vesikalarile belli vaJBtte komisyona gelmeleri . 

·(1901 - S83) 

.Beher kilosuna tahmin edilen flati 6,5 kuruş olan 2000 ton yular pazar· 
Jıkla satın &lmacaktır. ihalesi l4./2/9H Cuma. günü .saat H d&'.ADJııaza<laıLP.• 
Amirliği satın alma kom.i8yonunda yapılacaktır. 100 tondan agaın olmamak 
tiz.ere ayn ayn bayilerden almabllir. 2000 tonun kati teminatı 15,500 Ura 
100 tonun kaU teınlııatı 975 liradır, Yulaflal". döküm halinde Ankara ve clva.r 
iBt.Myonlarda vagonlarda teallm almacaktır. lateklilerin belli vakitt~ ıromls· 
yoaa gelmeleri. (1888 - ~12) 

• • • 
Beber kilosuna 35 kuruş tahmin edilen 180 ton sığır etı 19 _ 2 • 1141 

ça.reenba günU eaat 10 da Çamıkkalede~ukerl satm alma komisyonunda 
pa:mrlıkla satın almacaktır. Tııtn 45.~llra.;llk teminatı 3412 lira 50 ku_ 
nJ§ttır. Şartnamesi komiayonda\pülür. Taliplerin belli vakitte komlayona 
gıalııılel.eri. (1873) (769) 

a G • 
Beher kiloıruna 4,5 kuruş.. tahmintedilen 3000 ton balye sa.mam pazar· 

lık.la satm &lmacaktır. Be~ yüzer toedan\~ olmamak lizere \'C 'haleden 
itibaren iki ayda Anka.rada ve;yaıEstıljeJıdrtistaısyonlarmdıı. vagonlara tl'sllm 
şart.ile ayn ayn bayilerden ·~M~~tonun teminatı 16,000 lira 500 
tonun tıımtnatı 3375'Hradır. ·~.Baaıa:r.tesi·gQnU saat 14 de An
kara Lır. Amirliği satın atma ır....ı.,ı HJıia.•yaprlaeakm. ,~rtııamesl ko-
mi8)"0Dda görtlillr. (1885 - %0 

• • • 
Baher kilosuna tahmin edilen fiyatı ~~ 25 santiın olan 3.000 ton 

arpa pazarhkla satın a.lmacaktır.~'rtlae tondan B§a~ olmamalt tızerc ayn 
ayrı taılplere de ihale edilebilir., OOk ~ . deı~ara ve civar istasyon_ 
larda tesHm almır. Hepslnlıı kat ~llit'a,'100 ton için 938 lira.. 
dır. E?8af ve şartnamesi 960 ~§8.fk~ndan· almrr. Taliplerin her gUn 
Ankara Lv. Amirliği sa.tm alma koımsYOiıuna gelmeleri. (1875) (771) 

• 4 • 
A,7ağıda yazılı muytabiyeler pazarlıkla. aatnı almaca:ktır. Ilııı.lesi 12/2/ 

9U günü sa:\t 14 de Konya.da askerl satm alma komisyonunda ''apılacak· 
tır, Taliplerin katt te~~lwptte.komiByona. gelmeler!. 

Mlktan 
Adet 

15'15 

ııtl 
3710 

3577 
1548 

Yem torlıaSI 

Çul 
Kolan. 
Gebre. 
Urgan. 

• 

yer~ hayvaıntar fc:ın. 

" ,. .. 
" • .. " (19°" - aı57 J 

• • 
ıso.ooo kflo sığ"ır eti alınacaktır. Kaıpaiı.zMtl.a eUdtnıesi. 24/2/941 Pa.· 

zarte~i gtiııü saat 16 d& Kayseride ukerilaatm alma•komisyonund-ı y<tpıla· 
caktır. T<ı.hmin bedeli 66,600 lira, ilk teminatı 4995•lirad:ır •• Taliplerin kanu· 
ni vesikalartıe teklif mektuplarını ihale•sa:atinden bl'r saat evvel komtsyona 
wrmeleri. {1909 - 913) 

.. • lJ 

Heher kilosu 8 kuruştan 400 ton kuru.ot 12/2/941 l>erşembc günü saat 
10 da Pınarhisar askeri 88.tm aJma,komisyonunda. pazarlıkla sııtm alma· 
caktır. Taliplerin belli vakitte komlsyoııa.lgelmeleri. (1907 - 911) , ............................................... ~ 

Maarif Ve~illiğinin 
Lise birinci, i1kinci sınıf 
Fransızca kitapkırı çıkmıştır 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satllmak~tadır 1 ' . 

Sahibi: ASIM US BasHdtğı yer: V AKIT Matbaası 

Oa118l ııeeriyatı fıdue eden: BdJk AA..wt Bewtlall 

Dit macanllı lırçalamaıısınıı 
ÇUNKU ~ 

Bir defa fırçalamakla dil}Jer ıe ff 

lenmiş olmaz. Ağız guddeler~ 
dahili uzuvların mütemadi ~ 
dışarda.n mütemadiyen almall _iti. ;. 

maddeler, mikroplar, yemek, 1?-tıl" 
gar& ve~ !re dl~lere, diş eueritıe0.., 
bir mikrop aşılar, Anzaıa.r ~~ 
getirir. Bunlar birike birike p' 
di§lerde çUrtime, etlerde iltfll' ıJ: 
başlar. Artrk fel~keti önlemc1' o;e 
durmak güçtur. 

Vaktinde ihtiyah elden bırakmıyarak dişleriaiıı 
en az günde 3 defa 

Radyolinle fırçalayın~ 
·-~ 

Devlet Demiryoİfarı ve Limanları 
işletme Umutrl idar.eşi 

Muhammen bedell {5500) Ura. olan 100 adet çift katlı oeuıtr ~ 
t U.:.!.l!Jil) Cuma günü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar b!Jl'I' 
llndeki komisyon tara!mdan kapalı z.a.rt usulile satm almacaktır. J 

Bu işe girmek istlyenlerin (412) lira (50) kuruşluk~kat 'I 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayııl ,,.
·(10 on dörde kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu i~e ait §artıı&meler komisyondu parasız olarak dağıtılma~:: 

• * • 
Muhammen bedeli 6500 (Altı bin bet y0z) ıtra olan 10 ton ~ 

20 • :.! _ 1941 perşenbe gUnU saat lıi.30 da kapalı zarf usulll iJıl """ 
tdare binasında. satın almacaktır. ~I 

Bu lşe girmek istiyenlıerin 487,50 ı(Dört yüz seksen -yeai,. JlTa ~ 
ruş) liralık muvakkat teminat ile kanwmm tayin ettiği. vesUtalllff' .,-. , 
liflerini aynı glin saat H.30 a kadar komisyon reisliğine ve1.-e 
zımdrr. fi 

Şartnameler parasız olarak 1 Ankara.da . JırlalZ'eme Dat~ 
darpaşada teaelltim ve sevk §eıftfğtndcn dağJtılacaktır. (757) ,./ 

Yozgad 
ğinden: 

Memlel.ıet hastahane.si ~ 
f. 

ı - Ameliyathanede çaltşmı&ı Te yetl~rllmifJ.blryha&f:ll)a.1llCSi,.~ 
tahane laboratuvarında çalışacak bir lAborant.infalmacakt:l!'~ 

1 

bu servislerde çalrşmış olması §arttır. ücretleri' ellişeıi.uramr. . . ..J. 
2 - Hastahanemizde 40 lira Ucretll aşçı başılığrtaçıkfu).Mn~ıı'. 

rıca bir ikinci aşçı ve bir de bula§rkçı vardır. Taliİ>lerinıbo~., , 
hal kılğıtlariyle ha!';'tahanemlze istida ile müracaatları na.nıofiJDGl". ~ , 

'l'örkiye tumbarlyetı 

ZiRAAT BAN·KA·SI 
Kuruluş tarihi; 1888. - Sermayesi: 100;000~000,TüA.""'Lil1"" 

Şube ve Ajans~adedi: 265. 
Zirai ve ticari her Mvi1banka•muanıeleleri • 

.Para blrlktlrenl.ere 28.800 lira• na.ainıye westyer. 

~"'_..::.,~ 
.. · ' . ,; • lfl . • ·i ~ ' .;.· • , ,,, ,, 

Mraat Bankıuunda kumbaraU ve lbba.rmz tasarnıf beeapta.rnı_~_...ı 
50 Uram buJunanlara senede'·~ çekilecek kur'a Ue ~ 

plAna göre ~e dağrtılacaktır. ti 
• Mll!'d •• ooo llra.lık ... ooo u... I 100 aded 50 Drallk ~ _ 
~ • 500 2,000 • 120 .. '° • . ....., -
.• .. '!?51) • 1,000 • 160 20 .,,_-

iO • 100 ,. 4,000 " 

DtKKA T: Hesap1armdak1 paralar blr eeno l~dc 50 ll~ 
dü§mlyenıere lkramlye çıktığı takdirde % 20 te.z]88i7le Jf 
Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylru ı Btrtnciaıruıun ı Mart ve 1 
tarihlerinde ~ekilecektir 


