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Va~ington, 7 (A.A.) - Mü· 
mt-.ssiller meclisi, demokrasilere 
yarıdım kanun proj esinın esıu 
metnini değıştirımek ibahsindeki 
ilk teşebbüsü, 145 reye karşı 206 
reyle rcddetmiıttir. 

B. Mundt, bu kı•nun p rojesi 
yerine, fngihercye yardımın ik i 
milyar dolarlık bir krediden ya
pılması hakGcında başka bir kanun 
projesi teklif etmişti. 

ITALYANIN 
Başına Düşen 

Yıldırım 
Frankfurter Zeitung gaze

tesi Bardiya alındığı zamAn 
ya:ıdığı bir makalede ıöyle 
demişti : 

«Bu kati bir netice değildir. 
İngilizler Bingaziyi alıp ltnl
ya)'J yakın mesnfeden döve
cek bir hava üssü elde edecek 
olurlarsa i~te o :ı:nman kati bir 
neticeye vardıklarını iddia 
edebilirler.» 

Demek ki Alman gazetesi
nin knnaatincc bu iddiayı 
yapmanın zamanı gelmiştir. 
lngilizler Alman ölçüıile Af
riknda ıkati Lir netice elde et· 
m ekle kalmamıtlardır. Bunu 
en nikbinlerin bile tahmin et
medikleri bir 5Üratle yapmış

lardır. WnvePe bir askeri 
kumandan değil b ir sihirb az 

:n 

\ 

,,...- J 
:;M!t -

imparatorluk deniz ve hava kuvvetlerile aynı aala geldiğini Libya harekatında isbat eden lnıiliz 
l.a• °"'usuna mensup genç ve dinç erler çölde yürüyüı sırasında 

~ BiNGAz· DüŞTü 
DüŞTü HABERi 

Her Bakımdan 
Tesirleri Büyük 
Muvaffakiyet 

Günümüzün 

Ehemmiyetli 
Hadisesidir 

K ahire, 7 (A.A.) - lngiliz 
umumi karargiıhı neşrettiği fcv. 
kaliıde resmi Lir tebliğde Bingn
zinin imparatorluk kuv:vetlcri tn-

ı rafından zaptcdildiğıni bildirmek
tedir. 

<Bingnr.I dilşmUştUr ... ŞUphe iz gU· 
nün en mühim mcselcsı budur. Bın· 
gazinin düşmesi, Şimali Afrtka hare
klLt.ına nlhnyrt verdiği gıbl, Ltbyn
dıı hnrekı\t yapnn muazzam lngilız 
Vıwcl'ln Trnblustn ufnk bir ku\'ct bı
rakmıştır, Artık İlnlyanlardnn bir 
tehlike gclmlycccğlnc göre, General 

_ _. __ _,, 

~iy as iManzara 
cBingazinin İngilizler tarafın. \ 'o\'cl, Trablustn ufak bir ktı\'\'Ct bı· 

dan işgalı, ltalyanın pr~stıjine in. rnknrak diğer kısımlarını ba.şka yer· 
dirilmiş ağır bir darbedir. ltalya· tere göndermc~ı muhtemeldir. 

ı.): i.ı -ıu ·ar. ·liz -,a ,"'r.;..ıı;o.; 

nın 58 senede kurduğu impara· 1 cBlngnzlnln zaptlle, Şarkf Libyn
torluk temelinden sarsılmış.tır, dn 14 fırkndıın lbar<'t olan İtalyan 

eh y n lmp r torluwunun ku- ordusu esir ve imha c4ılmlş dc~c:l{
rulrnas.ınn 19 uncu yÜZ) ıldn, K ı - tır ordusu ftalyanlardnn ziyade 

çölü maglUp ederek taarruzun 
b 9ındanbcri 700 kilometreye 
yakın yol nlmııtır. Bunun 300 
kilometresi son .hafta içinde, 
100 küsur "ilometresi de son 
iki aündc tamamlanmıştır. 

Yıldırım harbinin bu tür
lüsünü ~nrih görmemiştir. İ· 
talyanlann bu şaikadan aonra 
kendılerini toplamaları güç
t ür. Hezimette dünya ıampi
yonluğunu kaz.anmıtlardır. 
1941 modeli İngiliz kara ol'• 

dusu Jngiliz: donanma ve hava 
kuvvetinin yüksek ölçülerile 
bir hizaya gelmİJ hatta onlan 
atmıştır. 

A. E. Y. 

\..------"" 
Laval'i 
Teklifleri 

' Ultimatommuş 

İki nydıt sırasile Sollum, SidiBar
rani, B rdiya, Tobnık, lBomha, 
Dcrnc, Bingaz.İyi almak l<udretini 
gösterdiği için «Sihirbaz kuman· 

dan» diy, anılması yerinde 
sayılacak General Wavel 

zıldenızde bıışlanmı tır. halyan. Grazınnl'nln cmrı nllırıd ı d ha 41 
lnr 1682 de Asab' ı ı~cal ettıler. fırka, ~ani 60 • 70 bin kişilik bir kuv 
A ıliıh ııre Habe lmpııratoru Me- \l't rnrdır. Bunlar, Tunus hududun· 
ndık, ltalyayı mağlup cllı. ltal)a, d:ı \'e Bırıga&idcn 1000 kilometre n-
1896 da Azovn munhedesıle Ha. ,znkt ıdır. l:lunlurd:ııı btr hareket bek· 
beşıstanın i tıklalini tıınımoyi.i ll'nm•eıı.:. 
r.tccbur oldular. Ellerinde E.rıtıe • !/ ilkkfıııunda, Marsa Mntnıh ilıc-

( Utı\81111: ısa. 6, ~iı. 4 tf') XX ( U t'\Uflll : ~U. 6. :0.11 4 tıı) ~ 
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WaveJ'in iki ayda ne büyük iş gördüğünü ıözlerde canlandırabilecek Libya harekatı harita ı 

110,000 Esir 1 cSIHI RB AZ• WA\1:'EL 1 G • L• t • 
I Kahire, 7 (A.A.. ) - Bin~azi- anaım IS eSl 

Londra, 7 (A.A.) - Blngazının nin :zapb, bütün mahfillerde bü- 1 Londra, 7 (A.A .) - ltaıynnlardan 
zaptı mUnasebclllo Londı nnın askeri yük bir hayret uynndırmtftır. As. I znptcdllen bUlün şehirlerde l ngilız 
mnhflllcrlnde beyan ediliyor kl: Ye· keri mahfiller bile iBİnga:r.i hare- kuvvetleri 200 bin mermi, 130 btrı 
dl gUndc c;ok çetin bir nrnzlde 250 katının pek yakın bir zamanda bomb , 15 bin tüfek, 4 bin mitralyöz, 
kilometre llerllycn lngıllz ordusu en bile neticeleneceğini ıtahmin et- muhtelif çapta aoo top ile ıo bın 
parlak ııakerl hıırekeUcrden birini miyorlardı. Herkesin apında fU bnttanly<', 15 bin parça gtyccek ve 
başarmıştır. TrabJus harbinin b~ın- aözltt dolaımaktadır: 600 binden fnzla fi k iğtinam et-
dnnb('rl 110 bin esir alınnuştır. «Wavel, bir sihirbazdır.• , mltlt'rdlr. 

(Pn) ten.---
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güs SOyle 
SiyasiHadiselerin 

Esrar Perdesi 

Çil Yavrusu G ihi Dağıldılar Nobel Fabrikası • 1 G 
ihtiyar Şöyle izah Etti: " Bayım Havaya Uçtu 1 ta Ya n a Z 8 t 8 C İ 1 9 İ 

S P I• f S d lar Büyiikbiryangın büyük bir M/.LLETLER CEM/.YET/.NDEN İZİ 0 15 en an 1 "' il infilak neticesi lısveçin Carlı&ogıı 

Yazan: raruk FENİK ;~·~r~?:~:~~:~~~·~~::~~: NASIL KAPI DIŞARI EDİLMİŞTİ? Yazan: Vahdet GOLTEK1N 
A vrupa 5iyıuıetinde hadi· 

aelerin yıldırım süratile 
inkişaf ettiği <!evre ço:k geriler· 
c!e kahnı!l bu~unuyor. Bugün,, 
' 1 "' ay ardanbcri bır neticeye var· 
mayan meseleler ~aır§ısındayız. 
dır 90k hadıseler esrar perdesi 
altında &izli kalıyor ve bu kalın 
Perde ancak zamanla, ağır ağır 
kalka:biliy.or. 

Berlin • Paris • Vkhy arasın· 
dnki konu§malar ve mekik do· 
lı.Urnalar henüz bir &ana varma· 
.tnış gıbi görünüyor. lki gün ev· 
ve! Parisc giden Amiral Darlan 
Mareşal Petain'e Laval'in ceva· 
bını getirdi. Mareşal kararını 
bugünlerde vcreccıkmi;ı. 

Biz bu va>kıı.yı bir an için ~ıra; 
kanık, daha yatkındııki bir sıynsı 
hadiseY.e göz çevirelim: 

- - e . Almanyanın Bulgaıistan u~ • 
rındeki tazyiklerini tekrarladıg~
na dair bir kaç gün evıvd .bır 
haber gelmişti. O zaman da ışıı· 
ret ettığimiz gibi, Atman.yanın 
bu tazyikini ıkuvvetlendır.rne~ 
hususundıı kullanacaı;ı aSkerı 
kıtaların. Bulgaristana sevki ha· 
beri teeyyüt etmedi. 

Bu ha;ber ü~nne bazı yaban· 
cı siyaset mcıhafil"nde yapıla~ 
tefsirler, iki buçuk ay evvelkı 
Hitler - Boris mülnkatının bazı 
esrar pqdelerini .ara}:ımakıt11;?ır. 
1- ııha.ıcıKa, öğrenilıd.gıne gore, 
bu mülaknt esnasındn Alman 
devlet reısi Bulgaristana mihvere 
iUıhaıu teklif ~iş, Bulgar Kralı 
ise bu siyasi ittifaka, ~!manya· 
nın 'bir anlasma i~ baglı bulun· 
duğu Sovy:tler Birliğınin ~~h~ 

1 . .. ... ı· J:..,.mı gcldıgını, evve gnn"?" .... 
Bu~ariatanın ancak bu~a~ eon· 
ra girebileoeğini söylcmıştır. 

A~manya, şüphesiz ki, Bulg~
ril:itandan bu manttki cevabı hıç 
te bek:lemiyordu. Zira, <?ndan 
bir 'kaç hafta evvel M~carıstnnı, 
aynı ~ekilde mihvere ıhihnk et
tirmişti. Nüfuz itibarile aynı de
recede hfı..ıtinı bulunduğunu zan· 
netli - i Bu garistandan <la bu 
tarzda iltihakı gayet emin ola-
rak bekliyebilirdL • 

Fa'knt, Almanyanın unuttu~u 
bir §CY vardı ki, o da, Macarıs-: 
tanla Bulgaristan arasın.dakı 
·farktı. Filha'kua Macarıs.tan 
· Avrupada Alman nüfuzu ~ltm.a 

1 • M .. t k 1 hır giren ilk de.,.v ettı. u~ ~ 1 
.. 

siyaset takibinde kendısıne mu· 
zn'hir bir komgu bile aramadan 
nazi siyasetine tabi olmuştu. 

Halbuki Bulgaristan araları1!· 
da ır'k ve dil itibarile büyük b'.r 
bağlılık bulunan Ru5yaya, tarı· 
hin her devrinde en tabii ve ~uv· 
Vctli dost diye bııkmış1~r. Bın~
enaleyh, Bulgaristan eger. k.u • 
" ti' b k ....... unun vcsayetını a-e ı r Ouoy • • du· 
rayacak bir siyasete ihtıyaç . 
Y\ıyorsa herhalde Sovyetler Bır-
liğini kendisine daha yakın bu· 
lacaktır. 

~ca Belediye Reisi Para 
Almadan Çalışacak 

Darıca Belediye me~lisi .8 · 
Hakiı Biriciksnnın riyasetınde ıÇ· 
tirnalarına ba.şlamı§tır. 

O . ld • belediye zenne alırµ§ o ugu -
rei lik ·r~" ·ı bütçenin darlıgı vazı........ .. 
Ve üç aydanberi memur ve mus-
tahdemleri ücretlerini de ve~~c
dıği ve belediyenin meehurı hız
rnetlcrini de yapamwacağırrdan 
Ve ehemmiyeti olan istasyon şo· 
sesinin de yıı.pılması elzem bulu
nan ve başka suretle tasarr~f . e• 
dcmiyeccğinden 1 /3/941 ta~h11!
den itibaren belediye reislik nzı
f . d w• • ve 
c;sıni fahriyen ifa e ~egmı . 

hiç ibir suretle bcledıyedcn b~ 
~ • da~ 
•110talipte bı~unmıyacasına 
olan teklifi umumi meclisçe te• 
te.kkiirle kabul edilerek karar al· 
tına alınmı~tır. 

Fen Faku··ıt-·ı"ndelermı'•, Anlat. lsveçin en büyük silah fabrika· ı be 1 ı "-- il k 
b J. :k 1 "" • sı olen Botorsdan eser kalmadı. ( 111 ş m e esin n, ,,....7 ~, 1 

On üç, on iri ~ın ·•• maya koyuldular: B f b ik k ) bir fasıladan sonra tekrar cEn 
Altmı;ı. elli dokuzu yok... _ llkmektepte talelbe hiç kaç- u a r a, dinamit ·ra 1 Al- mühim dlınya meııelesl• hıl'atım 
Sonra gel de sen, gdeçgı; m bu maz. Hem mektebini acver, hem fred Nobcl'in kurduğu fabrika· giydiği bugtın1crde bir mU &he· 
B. ·· l.. anlayama 1 .ı k ' dır. Bilahare Botonı §İrketi tara· 

ır turu d .. d"". Biri· de evden ve hocasınutın ·orKar. demi, \e kendimi tuttlm yıp ka-
~a aşı çoz u. d"• fından satın alınmıştır. Alferd 

1 
muammayı a d d" i dığeri fakat ortamektehe gel ıgi za· rı,hğım bir htıdlscyı yar.ma· 

YAZAN: 
Nlzameddln 

N ~IF 

kep t'ilolarln ve ardnrda geçmışlcr \'e 
mütemadiyen lperlt atmışlardır. Yal· 
nız harp mmlakalannda değ-il, ma 
sum kasabalarmıızda da eşyanın ta· 
biati değl~lştlr. Taşlar erimiş ve 
ormnnlnr kurumuştur ... 

1 
si, okudukları dersi. tı ego~~_:eriyot· man, çileden çıkarılmaya bnşlan· 'obcl, beynelmilel büyük mükn· y:ı f ydıılı buluyorum.) 

d cetve ını ,,. l d fatın müessisidir. Harp dolayı· 
ise evam ltk ltmış güne va· an~ıır. Aricadaş arı onu az ırır. sıle mükafat bu sene. dag·ıtmıya· 936 ha~lranının yağmurlu 

mUş olsalar nıUtevazı İstanbul hem· bir gU· 
şerllerlnln bundan b!lyle g{lnahlarına 

Negtls, buraya gelince, ııözlerinır 

tesirini tartmak ister gibi biran dur· 
du. Sonra aaab! bir hareketle tekrar muş. Devamsız h kalınırmı§. cGel sinema~. gel futbol maçı· caktır. nU. 

rınca. ?1U:!f a sı~~ :ğe koyuldu· na, gel bir iki ba.Jık tutalım> der 1861 de, Parisin en . Jönev'lllcrin belki yıırısı, M111etler 
lkıs ?1 e~ .~.~ki i daha ka· ve götürürler. Ortamcktebm son zengın Cemiyeti asamblesinin toplanacağı 

!ar. K~ıle>:e ibıdredikııler şvo hep be· sınıt'ıarına doğru mekıtebi a_!'an- bankerlerinden bir grup, kürrci blnnya giden yollarda ve blnnnın Ö· 

tıldı. Gıdehm. . . lar, azamiye varır. arzı berhava edebilecek bir kuv· nUnde toplnnmışbr. Yağan yağmur, 
rıı:ber katkıp gıttıler.... ı Li3cde tal~ biraz daha nkıl· vette bir infilak maddcai buldu· ara sıra diner gibi oluyor, ııonra bir· 

h _ ı .-. F k t !arın arasında ğunu iddia eden bir genci dinli· den, .ılddctlnl arttırarak kapıı.nmı· 
. · k r.k da'ha altmış. iKİ de anm.,..-r. a a on yorlıırdı. Bankerler, tecrübe ar.tu· y 

Yırmı, 1 • da neler çıkar, neler? yan şemsiyeleri ltamçılıyor, Bu şem· 
b lt ikı Ü ı.. ı. k sunu göstermediler. Yalnız bir u, a mış · k ,_ · ı"tın' cc niversite ve yü.K.ıJeı. me ltl.>· Biyeler o kadar çok ki, Romanya Hıı· 

1 

y · b · t ım raıı:em ı müıtcna~ıs tarafından, Alfred 
enı . ıf' :1 ld Yoksa bun. ler bi.r alem .• Artık onlara, mcıt· 'dbeı'in Nitro • -Gl"--cerine'den rlclye Nazın TltUlcsko'nun yemek 

k<>laik mı~ ırı 0 um. l . "ttiğim teplerini aşıyor diyemeyip, sade- " yediği lokantaya giden yol ile cJour· 
!ar dıı, hır baaat ev;~ !c1e mı ce gitmiyorlar demekle ıktifa e· yaptığı infilak maddeşınin bir işe nal de Jeneve> in matbansına uza· 
muammaya enzer ır m 1 deceğiz.> yaramı ıyaikcağı hakkında vcrdıği nan yolda ilk bakışta insan arduvn7 
hallediyorlardı? O:tcden bir diğeri atılarak: rapor a . ·tıta ettiler. Ve genç kaplı iki sıra çııu altına yığın yığın 

Hayır! B kı d d' iz hoıt bir mucıdi nezaketle y.ola koydular. insan sılhnmıştır sanıyor. 
, d ki altmı altı tıımam, c- a n, e 1

' 
11 e Fakat üçu'"ncü Napolyon, büyük t'" Karşısın 11 ş d ki • • hadise anıatayun: nugün NegUs nutkunu söyllvccek· 

diyince anladım. Oynal ı ar:rayı:. Leyli mck'lO'be giden bir kaç bir ı.imitle Pari.sc gelen bu genç tlr. Fakat bu halk, yalnız onun ~e<;:l-
kambil oyununun sayı arını nıkadas bir gece kaçımııyn karaı mucidi boş ve ümitsiz döndür- şlnl se:vretmck lc;in toplanmış def.ti · 
yıorlaıınuş.... ı "' Yatak çartatlarını birbi· mek istemedi, kendisine 1 OU.000 dlr. Milletler Cemiyetinin hu ne:ım· 

1 O gün kendilerile Saraçhane}· verır de~:... l...vcrek ürüncü kat· Frank verdi, mesaisine devııın et. blcslnde dnha bn•kn fevknlttdellklt-r 
1 b' k h d ahbap o • ı rıne ugum _,, • ' "' . . . d b l d v başında ır ·a ve e tan aşağı in~rler. Yataklarına de mesı tavsıyesın c u un u. ~e vardır. Fıırnza Fransa Bnşvrk\11 
duk. . . kaçtrkıarını belli ellmemek için biı Alfred Nobel, 'tecrübeler yap· Leon Dlum'un bu sefer Fransız mu· 

Ortnmek:tep talebelerındenmf. )"nshıt yatırıp üzerini bat:tanıye ile tı. Ve bu muthiş maddeye dina· ,. hhM h!.'vetıne bizzat rr1c;llk et· 

Kitap ve defterlerin_i tra§ old\· ı örtmeği ıbmal etmezler. ı mit ismini verdi. Fakat, bütiın mekte olma"ı bunlıırdan biridir. Sos
ları bero~:l.~r~en bır":e·orl~~. • Gece. sinema, tiyatro, . bıı:, dunya~~n .. nefretini kazandı ... Kım· vall'Jt Jöncv Fransanm lktld:ır me\·· 
mışlar. Cülü!iUP oynaş> . ld dansing gezer ve aabahleyın nı· seyc gorunemcz otdu. Mustear kllne vtlkselttlr;i sosv:-llst lld!'rlnl 

Kimya dersinden bahi:S açı ı. hari taıcbc ile birlikte içen dalar· 111~nıe seyahat edıyordu. Vapur· ıı:ö,.mck vo nlkı"llamnk arzusundadır 
Birisi a-tılarak: ,. !ar..... lar, trenıer, otclıer • Vapurları- Fornza, İngiliz murahhas hevetlnr 

_ Bırak fU kimyacı Karbon~, Meğer anlatılan vakanın kah· nın, tren.erinın ve otellerının ber. rc"ıl 1• C'd"n Ed<-"1, vnlnız yıldızı pıı.r-
dcdi yine 0 kara kaplı ?e~crın ramanı aramızda imi§. Gülerek hava oımasından korkarak • ken· tıynn bir devlet r.dammı ııevretmek 

hıfelerini. ,öyle bır çevirdıKten dedi ki: dısini kabul etmek istemiyorlar· l'!tlvcn Mlltlka tlrvak!lerl tarafın-
:nra, 436 Mehmet Gülen hadı _Ya sen,? Galatasaraya gitti· dı. •hn de~ıı ~z:ellil!'I etrafında yapılan 
bn:kıılım tahtaya, der. Arasın ?ıı ğimiz zaman, arka kapıdan ek· Alfred Nobel, sadeJ mütevazı, prop rrnndnlara kanmış zarif kadın· 
beni bubun. Sıfır almaya vaktı.m mcık arabasına binerek çıktığını muhterız ve hastauJdı bir adam- ı lar tarafından dıt beklenmektedir. 
yıok. unuttun mu? Hanıya Kesımpaşıı dı. Güzel sanatlara meraklı idi. Ht'rkesln kendlıılnden bir lltlfnt 

1 
Belli ki (Karbon) talebe ar~- fırınım~ önünde tepme tepine ka. Bir kusuru vardı: Unutkanlık ..• bekl~lıt-lnl &anar g!hl bir ednl!ı olatı 

sında kimya hocasına ver.ilen bu pıyı arabacıya zorla açtırmı~tın... Çog az yemek yerdi, ve yemek Pnul Boncoıır, ile hiç kimse ile ve et· 
lfıkaptı. Diğer biri dedi kı: Ben artık yazı yükumü aımış· ycmedıği günler daha iyi ç ll§Jr· ı rafııı<1akl bUtUn eşva ile kfdnat ilıı 

I _ Ya bizim riyaziyeci? O, tım. Allaha ısmarladık diyip ay· dı. bir alrıkaaı vokmu' znnnmı veren U· 

k adamdır Sınıfa girince biı - ~ istedim" 0 .. ib .. ..k eh. ) . . lnndnlı dl5 Valera, karagözlllklerl Vt' 
·urnaz . : ru 1 nım . . '·'-- • unyanın. u~ .. § • ır erının kıılın dudaklı ko<'aman attzı ile bir 

bakar. cYıne bır kaçının me§ - Yoool .•. dedılcr, bıraı=ıa hemen bepsınde kliçuk bır apart• 
mazereti çıkını§.> yız. Sana söyleyecek daha çok manı vardı. En ziyade Pariate ika Apollon t~r:~~~s~ıı. ~~~fı.~ olmryan 

Bir diğeri oteden elindoki ka· şeyleri:miz var. Asmak deni:cn metten ho .. Janırdı fakat g v n~nUed kıılk vel zern· 
b. l .J. l b" · M t " • ret fll' ve , .. z n en e s o mıvırn 

gı .. da kargacık ıburgacrk ır şey cı ııey meodep c ıtmıyor. ex cp N:"ayP-t San Rem<>''a yılccıti. ,1 1 bi h •-
~ t n ~.ı 't~ ut... " " tc-bessUm • e mun s r avn yamı.un 

çızel1ten soylenmcğe 1:>a adı: çagını gcçıp, ı~c gıre er arasın Umrünün son gunfcrini pn mİye· D klor Rll~Ul Arns dahi dikkati cel-i - Canım imza ata ata bıktım, İ§İnİ 11;sanlar, bir k.nç ~C:e kayın· lcr \'C çiçekler arasındaki kÖ§• b!.'~mekte ve alkışlan~ııktndrr. 
usandnn. Bir gün cidden has7a· pederde, .. ka!.ınvalidesınkı hdasta; künde geçırdi. Dunyanın en zen· Blnnva drdlm. J{orldorlardn deh· 

M ~L ıd ·ım )andırıp oklurcnler yo mu urr · d d b" · ·d B' ·· lanmıştnn. e~tcu;ıe g cccg . . . k . . gın a amıarın on ın ı ı. ır o· şetli bir knlııbalık var. Ara mra sU· 
~kit babam tezkereyi ya:.ı:dı •. tan Şeflerınden. ızın koparma ıçın ilim ve harp vasıtasile kazanılan tunlıınnda vııpurlara ve rılnemalnrn 
sonra altına da §(>yle bir /.mza daha .. ne~er ıcat eder!er, r.ler? 1••• bu serveti, güzel aanatlere ve sul· girerken teıanbu1lulnnn hirlblrl ıı,. 
konduruV'erdi. Dalgınlığıma gel- Guldüm. Ve dedun k · hun idamesine hasreıı.-neye karar itişip kakıştıklnrındnn şlktı.yct eder 
mi~. Aldım, götürdüm. imza aah- - İşte bunlar hep, mektep sı· verdi. gazeleellerlmlz M111ctler Cemiyeti a· 
tedir, diye -tutturmasınlar .mı~ ralarından kapılan ~ena huylar .... , 1893 de bir cSulh mükafatı> l!nmbleslnde devletleri temsil eder 
Ne ise, \)a,bam geldi de vaZ'lyctı cHo~a kalın> dıyerek çıkıtım.

1 
tesis etti, fakat bir şart kootu: cKen11fer>ll murahhasıann girerken 

•kurtardık. Yürümege ba~ladım. cEğcr, otuz sene içınde daımi bir b!rlblrlerlnl naıııl dlrsel<ledlklerlnl 
Kahve iyiden iyiyıc dohnuştu .• :, Sarııy!bun_ıu parkı.~. . sulh temini mümkün olamazsn l'lllrttUkler!nl, hlrlblrlt'rlnln nnsırları-

Yıanımdaki maııalardan sesler iııı· Parkta, çrkol~t~ k.~g~~larilc tek buna çalışmak beyhudedır ... , nı nasıl çiğnediklerini bir lrnre gör-
. rd çift oynayan, eUmn ustune yapı§· 

lı)"O um... t 

D
.. .... fl.-.!I ruvayal.. tırdığı kırk paranın yazı mı, ura 

- oper ..... ..,. ld - _ _.,_.. d !in .. .. l mı o ugunu soran, rımım a e -
Gülu~e er.... deki kcmıŞla izmarit avlayan, ye. 

iki bir, dü§CŞ• •• Gele .... Kah· re çizdiği çi.zgiıer üstünde kaydı· 
ka'halnr.... , . . . rak oynayan. kana.peye oturmus, 

Kapı açılmıştı. Kahve bırbinne roman okuyan mektep çıocukları-
girdi. J-!eı'kes ayağa kalkarak gi- na raaladım. .. . 
reni selamladılar: ı Yanlarına §OYle bır :>'.an~pr:ım 

_ Buffalobil 1 • dememe kalma<lı. Bırbırlerıne 
Yeni gelenin liı!ka'bı Buffalobil. an~ayamadığrm bir takım işaret· . l ler verdiler... lslıktar çalındı ve 

m'i"··"" yakışrklı ibir genç.•• bir anda koca parkta tıılebed• n 
rı ya~ fl.imlcrıni hiç kaçır· kimse kalmadı. 

Gangs ;lkazarın devamlı müıı· Kanapelerdcn bi~ine yerl~ş-
ma.zm~· mi§, elindeki gazcteyı okuyan ıh· 
tenlcrmc!.en.:··· ;;.;.,., dedi. Var t"ıyar adamın gülüşüne hayret e· 

G~rmıyecee.-··• 
- ' dere& sotdum. 

mı gele~~b ber kalkıp arkasın· - Ne oluyor~. 
He~!I~ era _ Şa§ıla~ bır ııey yok ba· 

d'an gıttı~~r.... ek ben de pe§le· ynn, dedi. Sizi polisten sandılar ... , 
Çeyregı vcrer ld k ... 

kotım Hava o u ça gu 
rinden çı .b rnu parkında da z-:..cilik Kunılan 
zeldi. cSaraY u d""f edebili· '"'J-· 
başka bir ;srupya .. t::e~e başla· lznik (Huşusi) - Geçen ikin· 
· dodım. ur ld" cikanun ayında, kazamıza bağlı 
rım.> danına ge ı· b k le . d 
dım· BeyazrtK··İı·:~ .denilen kahve Çamdl:bi ve Der ent öy nn e 
ğhn zaman . u l u . daldım. açıla~ zcyıt_in~iltkk edku~l'~d bitm.if: 
aklıma geldı. çıerı bir kaçı tir. Kursa ı~ıra enıcr en ıyı --

girmekten ceklnlrlerdl. 
önUndekl ktığıt tomennn sarıldı. Fa· 
kat ağzını henUz açmak Uzerc lcl 
ki, salonu bir takım haykırışlar, tığ· 
!ıklar, ıslıklar kııpladı. Murahhıısln· 

rın hepsi, salond:ı bir boınb:ı patin· 
mış gibi heyccanlıı yerlcrlnı!en l< ı 

karnk başlarını geriye çe\ lrdıl!.'r 'e 
bizim katta bir yere b:ıkmıya bacı· 
ladılor. Ben de derhal mikrofonu ku 

Manmııflh Negf.ls'lln gelişi ve gl· 
dişi için bir t~rlt'at şekli tcsblt edil· 
mlştı. Buna. harfiyen riayet edlldl 
imparator çcktlğ'I bir çok azaplar· 
dan sonra, bir de Lcon Blum'le dlr· 
Bek dlrrıcğe içtima sıılonuna girmek 
azabına uğramadı. Gelince holUn 
snıt- tarafındaki kUçUk bir salona a· 
tındı ve herkes yerli yerine oturduk· laklanmdan çekip o Uırafa baktn., 
tan BOnra Londra sefiri Marte!ls \'e Ban:ı dört metre yakın sıralar (; 
Ankara l!eflrl Markus ile birlikte l!a· zerinde, şimdi, çirkin bir s:ıhne bn<ı· 
lona girdi. Kendinden evvel gelip U· lamış bulunuyordu. ıtıllotıer Cemıye 
zerlndo Habeşistan yazılı bir levha U asamblesine murahhaslarını lştlral< 
bulunan masaya oturmuş olan Na· ettlrmrmlş olan İtalyanın bUtUn !'· 
stbt\'nun yanına ilişti. birlerinde çıkan gazetelere menrnıp 

Ben bu manzarayı on metre yl1k· 40 • 50 adam ayağa. kalkmışlar, nvak 
sekten vo otuz metre kal'lar uznktnn larlle. cllcr!le, ağızlarlle cnn sıkıııı 
ku bakışı seyrediyordum. bir gUrUltll yapıyorlardı. Bunlıı.rm ki· 

Bu ııalonda gıızetecllere «Paradi> ml81 ellerindeki kaynana zırıltılarını 
tahsis eclllmlştlr. Slnemııcılnrla fo- çeviriyor, bir kısmı iki pnrmııll"rıı 
to~a!çılar 1'eisllk kUrsUsUnUn hemen dili altına sokmuş keskin ıslı'klıı.r fır· 
saıt-ınd:ı otururlardı. lauyor. bazıları muhteııc sesler çıka-

ran dUdUkler çalıyorlar, bazılan d:ı 
Celııe ııçılır açılmaz söz Negllse 

ş!lyle bnjprıyorlardı: 
verildi \'e Negüs alkışlar arııııındn - Sul!turun bu herifi! 
ldlrsUye çıktı. Dlkkııt ettim. Alkış· 
ıar en çok Bnlkıın ve Ballık dev· - Bitti arlık blttı! Her şeyi blttı' 
Jetleri ile İl!kandlnavlardan, Franaız· - Sen kimseyi temsil etmezsin! 
!ardan, İnglllzlerden geliyordu. Ru· - Ben hlçblr şey değilsin! 

- Ellmlzo geçme... Seni gebert!· 
men Ilaf delegesi TltUlcsko ise ayrıca rizl 
nya ıı kalkmaktan çekinmemişti. Ku Pek iğrençti bu sahne.- Cidden iğ· 
laklanma mlkrofunu g çlrdlm. Baş· renç adamlardı bu İtalyan gazeteci· 
tan aynJta kulak kesildim. Dlnlcml· ıerl! DUnvanın 52 mlllctlnl temsil e· 
ye b:ışladım. den murahhaslar tiksinerek btıkarlnr 

Negtls, heyecandan sapsıırı kesil· ken TitUlcsko dayo.namn.dı, haykırdı 
miştı. Hafif bir sesle söze başladı. _ susturunuz: bu vahşileri! Kc· 
Sonra derece dere~e bu stsln yüksel· vunuz bu vahşileri! 
dlğt duyuldu ve çok geçmeden Ha· Ve ayni anda ben de dayanamadım 
beş imparatorunun sesi ateşli ve he· yarııbaşımd:ı duran TUrk, Frıınsu: 
ycco.nlı bir hntıp ednsı aldı. Bllhas· Arn.p \'e İngiliz gnzctecllcrine ha:y-
sa vu cümleleri söylerken: kırdım: 

- EfcndUer! İtalya lperlt kullan· - Ne duruyorsunuz? Bunları k v 

mıştır. İperiUn tcs\rlerl etrafındaki mok için neyi bekllyonız? 
nazariyelere biz elbette medeni dlln· ÖnUmdekl defteri kaldırıp fü:erl · 
yanın fen adnmlan kadar vAkıf de· rlne fırlattım ve.. dört nııla saldı · 
ı'tlllz. Fnkat sizi temin ederim ld, en dım. Adlannı kaydetllll"fm m!.'d 
hUera. köylerimizdeki vatandaşlan- milletleri temsil cdrn gnzetçellcr b -
mız, geçirdikleri cllm tccrUbelerden nl takip ebnektc gecıkmedller. n 
sonra lpcritln t.nhrlbııtl etrafında bll· 1 doklkıı sonra ltal~·an cfend lerl sal 
ttın fen ııdamlıı.rmdan yl1kl!ek maJQ. dan ite kaka defetmiş ve vaka m · 
mata sahip bulunuyorlar. Acaba me· hallerine dalma geç gelen lsvlc;re ıx 
deni dünya, vtılandıı~ılarımın ulaştı· llslerf, bizim yaptığımız işi yapmak 
rıldığı bu kimya bilgisi derecesinden vazlfcslle geldikleri zaman ynpncaır 
m<'.mnun olo.cıık mıdır? Sanmıyorum. I~ bulnrnnmışlıırdı. 

ltnlyan hava kuvvetleri dokuzar * 
bombardıman tnyyn.resinden mUrek· Şimdi, bu yazıyı yazarken, gözUı 

önUmdekl gazetenin şu aatırlıı.rııı 

dalıyor: 

cttaıyanm Habcşll!tandakl mDU Uı· 
tllAlden tcdchhUş ettiği ve Kont Vcl· 
pi'yi Vişl'yc gönderip Habcşistand • 
ki 200 bin ltaıyo.nın mukadder lnU· 
kam kaUifımındıın hlmnye edılm !
nl lnl;lltcrcden rica cttlğl haber ' • 
rilmcktcdlr.> 
Beş yıllık blr fasıladan 60nrn ı. 

talynnın bu hareketinde ben, Hab 
lcrln asil milli l}Cfi imparator Uııfe 
Sclttslye')'O Milletler Cemiyeti nsnm
blcslndc İtalyan snzetccllcrlnln re\-8 
gördUklerl bnynğılığm multaddcrat
tan alınmış muhteşem bir ceva
bını görmektr.ylm, 

MUslUmanlar: 
<- Allah lnıhal eder, ihmal et 

rnez. .. > derler. 
Ne doğru. 

MADEN OCAGI ÇÖKTO 

r-kı" arkadaşlardan h h"'"· der~ede muvaffak olanlara u&ta, 
~ rd B · kaç oş ...,. k ehi" 

t vla atıyıorla ı. ır b . ıısanlara diğerlerine de çıra ıyetname• Yuıoalavya ve Bulgariatanda seyyah mevaimi 

K<0nya, (Husu i) - Sızma kö. 
yündeki c.ivn madeni ocağı geçen 
aym yirmi nltı ınd amıızın çök
mii§ ve o sırada çalışmakta olan 
üç işçi ölmüş ve dört kişi de ezi· 
lerck yaralanmıştır. Çö:küntünün 
sebcıbi henüz malum değildir. Ya 
ralılar tedavi edilmektedir. t:n sonra lafı mekte ı l leri verilm.iştir. - l~iliz karikatürü .. 

getirdim. 
vaziyet meydana çıkmak üzer~ ' bir erkekle baş başı: g~rm~ştü. - Evet fa~ıı..n ı fından terkedilmiş, o da beni her- bul etmesi l0 zım. Yoksa yaptığı 
idi. Evet Bay Seyfi .m~haL~ak ~ı Şimdi ayni k~dı~ın sozl~nne man -. Fak.at srzın .. çocu'klann~za hanf.i bir a'kraba~ ile görüşmek- şey clçaklikur. Kardeşiniz size ne 
kocasına haber ':'e!ırdı. Şermm mak me.cburıyctınd~ mı ka.lııcak· d~ bır ~rn.~a .. "teşaduf. etseler rın~ ten menebni~i .• Ellerini kar§l6ın· fenalık aııılıya bilir ki. 

YE 
başını yine elleri ıçıne aldı. 5?nr~ tı. Şermıne karşı mutehakkun ta· ı boylcm~ duşunm~ ~azım gclırdı. da iki tazyik aruında kalmış Şerminin gözlerinden bir za· 

U K kararını vermi§ insanların cıddı· vur alarak: . 1 - Ne demek ıstiyonrunuz bu dalgın dalgın dü,Unen adama fer pınltnıı geçti. Sonra yine ka· 
tile: - Hareketin~i ne yolda te- ' adam kardeşim mi diyeceksiniz? doğru yzaı.tı. Karde§imi duyarsa rardı .. Bay Seyfi bahçeden çıkıp ... ~~~~!~~~~~=~;~-=~~,~~~~---- ye_ Vedat dedi. Sen içeride be- vil edeceksiniz dıye bağırdı. Genç Şermin sesini daha alçaltarak: beni muhakıkak bırakır dedi. Bu· sokağı döndüğü zaman genç ka· • ? i bekle .• Ve hızla kapl)'1 açarak kadın kap>yı açmış ~n~ yol gÖs· - Maalesef öyle Bay Seyfi nu ya.ptırmıyacabınız değil mi? dın Vedadın beklediği odanın 

Ç A K K l M nalonda ne yapacağını pşırmış teriyordu. Bn.v Seyfı ~eksiz a· dedi. Varlığını ilelebet aaiı:lama· Gözlerinde öyle samimi bir ifade kapı-sını açarak: 

A 7 • ~ir ileri bir geri hareket eden Bay dımlarla bptdan Geçıtı. Biraz ğa mccl>ur olduğum bir kardeş.. vardı ki Bay Seyfi gayri ihtiyari - J§rttin mi~ Fırtına yat.ı~ı. 
l.J ~· . anlı lbir gölge ha· Seyfiye doğru yürüdü. Baoını bü· 1 sonra ikisi de kat§llıklı ~olt~k- G?zlerine s~hte bir ~algı:ılılc ~inde bir ~cı duy~u. Şermin ac· Vedat gözlerindeki h"ddeti J:Ü 

Ş • .. .. .. • l üriiltü.

1 

gışmJ.Ş onu dum_ ba ladığı sıra· yük bir safiyetle yana yatırıp ha· laTda oturuyorlardı. Şer~ yınc vıcr.dı. Oturdugu koltuga bıraz &ıne daha tıtrok hır ahenic vere· züne çarptır gibi bağırdı: 
n·· crnun yuzunu telaşa g . in· linde hatırlB.!ltlaga ~ Fakat bu ff , masum tavrını almı.ııtı. Yınc boy- daha yaslandı. 1 rek: - Evet iııittim .. Sen brr alçak. 
~Un geldiği tarafa doğru çWı~ını la-rda tdkrar bulmu;ı't: e\o-&i· 1 ı çe. H ldbct gizli ıkalmasını ar- nunu büktü ve: 1 - E.vlendiğim zaman karde- - Ço'k insafsızdır beni soka· sın, koaını olçakçaaına aldatıyor· 
h:• tepeden tırnağa sarsı 1 fer ikisi de bambapa ın - e • • _ Bay Seyfi. şimdi belki de §İm tekrar hayata çı'kma&ı §Üphe· v • •• • sun .. Ge.nç kadın §B§ımıı tı. Ka· 
t ısaetti, Vedadrn dizinde duran se d "diler. O evli bir kadın. Ve: zu ettiğim mühr:n hır mesclc~e te hak'kımda türlü isnatlarda bulu· li udi hir katilden başka bir şey ga fırlatır atar dıye soylendı. Bu· pıyı hızla i1ip çıkan Veci dın ar-
ll~tın1 hızla 'tf ler e 

1 
·y· bir arkadaşı id 1• ısadüfen şahit oldunuz, dcdı. Ü· nuyor türlü fikirler hcsliz'onsunuz değildi. Ondan kimacye bahset- na aeıbep olmayınız.. kasından büyük bir kinle uzun 

' 
1 1

' b' · d t 'kocasının 1 1 d ka ..ı. 1 • · · F 1 b' b" · ı B" 1 b k d L k - E ih d d" Bay Seyfi ızı a . kı" komedinin ora a _ • rinizde yanlı~ fÜP'ue erın yer· değil mi? memı§hm. ·a'kat sene er ır ırı ıraz evve u a ının na • uzun ~ktı, sonra duvara dayadı. 
(:Ördü Y~l~ • ~. 1

:. kapadı. 1 Şer",:!ın ~du. Vedat ise onu a· ~e emesi için size bazı sırlar tev Bay Seyfi inkar edecek diye ardı sıra ge9tiler, bir gün onu kıır kında türlü fenaliklar bealiyerek ğı koluna başını bırakarak: _ N ını yuzune h lduk di- bcagtdıcn ediyordu. Of bu ada· ,rm tmek isterim. Adam bir an oturduğu yerde _biraz doğruldu. ııımda buldum. Varlığını bir yüz. kapıdan giron adam, oi'mdi ağıt - Alçak, alç ki Diye söylen• 
te ini d" ya?alım. da vo ~ın biı deta t··z:l 

1 
·ne nasıl kanmı~tı. Sa· 1 ~de harckeuiz kaldı. Ne ya· Kadın devam edıyordu: knrası olarn)\ Baklamağa ~ahir.um bir gündnn yükünden kurtulmu§ dil Gidiyorsun öyle mi} 

kofkakl kl Karşısın a d şa dan ~u mın SO e;ı da yine fırtına bao yerın_ ı bilmİ)"ordu. Evet en iyı - Evet biraz evvelki manzara olduğum kardeşim gelmışti. Ko· g:bi fera'hlıynrak .ayağa kalktı. ı lkiside birbirlerini ittiham edi-
llnda ıf a dur~n da asın clerce kin ha~a0ın sevnı~ mi idi. Bel· pac:asık~ bir dostunun karısını üe ben buna anüstahaktım. fa. cam bir ioçi kızı olduğum halde 1 - Müsterih olun dedi. Fakat yorlardı. Acaba alçak kim? .. 

ne ret edıyor u en ,,_.erClı nu k azap en ya m ı b . ld w • • büf" il . k b L·• 1 k ,,_ N l Rcnç k J • d b . ·b."tün kal· g°"' . bu aşktan artı . d divanın üstünde yabancı kati enı a ıgı ıçın un a caı tara· ocanızın unu ta,oıı o ara -.a· ec a MARAŞ 
bin· ız. ıgın an er! u h 1 ki. Fakat I "heyet bütun, oma a 
~llaı 0 na vermi§ti. Nih~yet ayda duyuyordu. ftc nı 

rı baş döndüren bir hızla e. 1 • 
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OKUYUCU , ___ _.......... 
r,...---M EKTUPLARI 

Yol Vergisi Defterlerini Bazırhfanlaruı DDell 
oıo ıscnc.o;lnıtc ımıhalle miinı~sll

lı•rlnlrı Ju7.mış oldu,::-U tarik hl'ıleli 

~ •eh ellerinin mukabilinde her sene 
oldııt:'u gibi Brleıllyc hazinesine 
ıncrıfı..ıl temin edildiği dü~ünüle

rck J lıw 'erilecek Ül'retıer beklen
mekte itli. O zaman geçlneP. biz mli 
nıcs,,lller parti yollıırfle 'iliiJ et 
m:ıkıımına bu işin halli için mürn
•·nnt etmiştik. ?\cticede tnlebimlı.i 
keneli ınrnfnatıne uygun mütalaa 
edf'rck mükellef lınşına S - 5 ku
ruş gibi bize bir para verilml.tır. 
Iluna rakmcn mUmessfller ı .. tenll
diğl şekilde dcftrr yapmamı!jlar 

bahanesllc hundan sonra bu iş için 
para '\erllmlJ ec-eği ihsas edilmekte-
dlr.Bl7. mlinıesslller mıntakalo.rınca 
Mülkiye amirlerinin verdikleri bfüı 
mum \·uzlfoyJ ııarası7. olarak , . ., 
bila tcrcddlit yaptığımız gthi polis 

'csnlr hiikCınıet teşkilatına da yar 
dmıdan geri kalmıyoruz. 

19.JO senesinde belediye muhıı
sebr nıfidürliltrüncc tılzlere tm•dl o
lumırı defterler yine kendilerinin 
resmi ~azılarlle bize gönderilerek 
~ol \Crglsl deftnlerinln tanzimine 
memur edilmiştik. İkinci bir izah-

name Ue dr. t:ıh-.llütın tlrarcthan& 
lcrılen yuııılıııası eımsı kıttml olundu . 
ğunılan lkıunetguhlıırdaki miikrllef 
!erin tarafııııızılıııı tahakkuk etti
rilmesi ,.c mlıkcrrer tııhııkkuka 

meydıııı verllıııemcsi için ticaret
Jmnc nılreslerinln sarih olanlk ya-

:r.ılm:ı.sı istenilmiş, birlerde bu ~as 
lar dairesinde tahakkuk defterleri-
nl yıılnız başımıuı \ c mlh;0külitla 
tanı.im etmiştik. Paknt BelccHye 
hu defterleri hl7.lm Jaımıadıj:..,m11..ı• 

iddia r.ılerek bize r.arıı '\·ermr.ınek
tedlr. 1941 senesi yol ceh ellerinin 
tıını.lnıl zamanı gelml!1tlr. ~ubcler 
hu \uzlfe)1 gene bize tahmil et- ı 

mektcdlr. Bir aydan uyade ıamnn 
sarflle me~·dana .ı;-etlrilecek nlan 
hu defterler için l~lmid brrakaca
ğıı. Allemiôn laşe:;lnl kim temin 
f'.de~:ek? :,\fuhterem ,·alimi7.irı ge
çen fl<"ne lııı işi bizim htzı:nl ya
pıp yapmadığmuzı şubelerden so
rarak hııkkımıı.ı teslim ede~:eğln

den şliphcmlı. yoktur. Ancak Be
lr.dlycnln bizleri eski muhtnr t~ki-
lfthnın parasız varisleri olduğu

muza hükmet.memesini dileriz. 
Şl~I Nahiyesi nıUmesslJleri 

!EDEBiYAT 
Tanzimattan Milli 
Edebiyata Kadar 

L--

• l""'LJ 1 ,.Ermenileri Kimler 
~ . 1 N·ç·N 
IJlM,fJllllL.(f, \ ve N as1ıl Jıdaffılar? 

Bu hafta iki f"ılmini göreceğimİL yeni yıldız Greer Garson 

Kusursuz Bir Film 
Nasıl Olmalıdır? 

Osmanlı Bankası 
Baskını. 

Bu Baskını İdare Eden 
Odesalz Bir Ermeni İ 1b 
Anlatan: Panttkyaa - Yazan: M. Sıllt 

1 
. rTercüme n iktibu hakkı mahfmdlD'] ~ 

~ 
Patrik tzmirliyan da tstanbulda tınlarta kamaştırılmış, şuurları~ 

boş durmuyordu. TUrlti tUrlti vesile· ı IU türiU vaatlerle şahlandırtlJ111',ı 
ler icat ediyor, saraya, icabına gô- kafile Osmıınlı bankasına hticllıı;_ 
re istirhamnameler, başı örlUlll şı- 1 Kapılan çe\1rdi ve içindeki ~t f' 
kkyetnanıeler gönderiyordu. Bir ta- ı !arı esir etti. Diğer bir kafile ~ 
raftan da tstanbuldakl yabancı dev· bıflliye saldırdı. HUk(ımet. 
!etler sefirlerin!, el altından Osmanlı 

1 

şiddetli bir mukabele ile asıı~1 

hUk<.ımeti aleyhine harekete gcçlrml· orta.dan kaldırdı. Ne yazık k1•cfe 
ye uğraşıyordu. O esnalarda tstan· seyi tertip ve idare edenleri el~ 
buldaki Rusya sefaretinde Makslmof 1 meğe, yaptıkları hareketin c 
adında bir tercüman vardı. Bu a· çektlrmeğe muvaffak oıamad1• 1 
d:ım aslen Ermeni ve aşırı derecede kU, başta (Sebuh Karaman)-n+'I 
Türk düşmanı idi. TercUmanlık vazı XVnhranı Flncanciyan) 01malt d 
fcııi bunun bir siperi idi. Asıl vazi· bOtUn fesat ba.şılan ve baŞI af! 
fesi İstanbul Hmçak ve Trroşak lto- adamları, t~ebbüsUn bır ınııv all 
mltaları ile Rusya sefareti arasın yetsizllkle neticelenmesi ibtınt 
daki gizli temas ve münasebetleri 1 daha evvelden muaveneti tcfll~ 
dare idi. Sözün kısası lzmirliyanın nan, Fransa sefareti balJI tere ",; 
akıl müşaviri, fesat hocatıı idi. (Roc) füı Rusya sefareti ba.\I \ 

Zeytin, Samsun ihtillıilerınin nrzu· manı (Maksimof) un deHUctltJ' ti 
!arma uygun bir netice ,·ermedlğlnl Fransa sefaretine ait bir IS~ 
gören ve yeni yeni fesatlar, desise bindirilerek o &radıı. Jimands.JcUI"'! 
ler dilşilnen tzmirliyan ile Maksimol makta olanMesajeriMarftim ~ 
bir gün görtişUp. dertl~irlerken ya.sının (Jirod) vapuruna fÖ~ 

19 uncu asır edehi varlığımız- 1 tekniği } lami bir -lrultürün çerçi- Makslmof'un adamlarmdan Karakln mUş, o akşam da. lstanbuldaJl 
da bir rol ahnış olan (Nükte.dan- 1 vesinden dışarı çıkamaz: Her şa· s tf •kı • z A B b K Vercgalyan adında Bulgaryalı bir Eı lııştırılmışlardt. _ti 
lar) n dün'küler diy-0ruz. Dünkü- ir. birer ~in müridi vıe birer egre l erı aman na, a a, lZ ve meni komitacısı söze karışıyor. o HAdlscde öne snrmenıer. ';; 
ler diye bir şey ibahsedilincc ben tdk'kenin derv.i idir. (Mevılevi). • o gtlne kadar yapılan lhtllAllerin kaldıklarını görtlnco aldatıldı~ 
tanzimatçıları;lıın sonra gelen ne- (Bdkta i), ( Rifai), ve saire... o ..., l J t d •k { • • G •• b •ı ı •d • [ beklenen neticeleri vermemesi sebep- daha ncısr aUadıklannı azıl 
BiHeri anladığım için bu müsaha- Beşeri aşkın en fiziolojik ihti- '!J u s e l er l n l o re ı m e l l r er terini uzun uzadrya teşrih ve izah et· Pek haklı olarak galeyana ge~ 
bede o nesillerin yaşadıkları dev- raslarını ifade eden gazeller bile tikten sonra: tanbul ahalisinin ellerinden ya_ .ti 
rin edebi karakterlerini, yaşayı~ muhakkak mecazi ve mistik bir Bir fihnin feV'kalade bir film kini okşaması için güzel bir art~t vüş, sahneleri de muhakkak bu- - Ecnebi mUdahalesini temin I· nı, canlarını kurtarmak için JIJ"' 
ve duyuş hususiyetlerini araştıra- sürü istiare motifleı;ine bürünerek• tcla.kıki edilmesi için ilk şart, onu tarafından çevrilmiş olımalı; Jon 'lunmalı. çln, diyor. Ya tstanbuldakl sefaret· lcre, hanlara, bilhassa ew~ıee 
.cağım. birer ... ifre hal=- _:ıedı"r. •aileden k.imsenin henüz görmemiş prcmiyer de yakışıklı olmalı ki 1 3 - Filmdeki anne ve baba, 1 hanelerden, ya da bankalardan birini 1 tJ 

" uı.<.ı ı · münasebet ile bahsettiğim 
O nesiller d5)".orum: Fakat bil- Onların teli.ı:klkisinde şiir, şu- olması lazun_dır. Ne an~e. ne ~a- Leyla ile annenin de hoşuna gıt· gençliğin dilinden anlıyan, çocuk- havaya uçurmahdır. Yoktur bunun medekl 'I'a.şhana kapandıta.r· _rl 

mıyorum ki onlar, bizim; babala- urun mahsulüdür. Onun içindir ba, ne Leyla, ne de Fıkret gor· sın. !arın ufak tefe;k kusurlarını hoş başka çaresi! bir müsademe başlndı. KıırtulsD"'~ 
rımız mı oluy.or~ Her neyse işte ki dün!külerde aklin remzi çene- merniş. olmalı lci. bütün nile birlik. 8 - İ9inde sevimli, cici bir gören, nevinden olmalı kıi, anne ı Teklif tzmirliyanı dUşündilriiyor caklarını anlıyan başı dönUJtlet'·~ 
onlar: devirlerinde memleketin - dekı ağarmış k1llar, ilmin scnbo· te sinemaya gide bilsin. çocuk, yahut da bir kedi, bir kö· ve baba kendilerinin de öyle ol- Maksi.mor. Karakine gizli bir göz i· dan, pençerelerinden etrafa b01"' 
nncak kadir gecesi doğmuş - bah. lü de kafanın dıs tarafına sarıl- 2 - Oturulacak koltuklar, be- pek falan gibi bir şey bulunma· dukları zehabına katılsınlar. şareti ediyor ve sinsi bir tcbessUmte· lnrını pahalıya satmağa knl1't 
tıyar çocukları için (münevver· mı,. ye.ıil veya bey.az bı"r bezdir. yaz perdeye ne çok uzak, ne de lı, fakat bunlar ortada §Öyle bir 14 - Fakat filmdeki anne, - Bin yaşa oğlum, diyor. İyi bul· danı! 

"' d 1 1 b d Sığındıkları binaların lık) ccki kesen rahmetli Darülfü- Bu izaha göre her bası sarıklı a- ç.ıok yakın olmalı, tiıki anne e, görünüp, kay.bo rna ı, iraz e- baba. çok da müsamahakar dav· dun bunu. Fakat, bir ııetarethaney' lıır savuruyor, kurşunlar yağd 
nunu şahanenin her lhangi bir linıdır ve sakallı akıll:dır. baba da, gözlerinden şıkfıyet edJ!. ğişi.kllk olsun diye. ranmamalı, çıi.inkü bu halleri ile taarruz tavsiye etmem size. Ecncb tardı. Garibi şu ki, bu Atetıerd 
medrese veya •ubesinden (Baira. C mesinler. 9 - Kuvvetin, iradenin zafer Leyla ile ~ krete is'-·an ve itaatsiz- müdahalesini yUzdc yüz davet içlr 1 :z " erniyct hayatın.da: E:rkekler- J ""'• bu kanlı müsademeye n ç d ) 1 l ~ B b d 1 k d. ·· k"'zandıö. '-,._,,__ ··hnc bulunma. ıı·k fı.kı"r1en· a,..J8-ı 81• btr bankav., me11e1A Osmanlı banka c.w eı enıye mezun o muş ve a eı- de ı--'->L ve sakal l-ad nlarda .,. - a aya gün e i uşun- .. o· 0 ıw;.. .... "' ..-· "' ..,,. d ki <llti n h gi ye W.J 

1 "- ih 1 k ( h · =ın ' ~ 1 lı ki f.ikret, sert, faal bir adam 15 y ·· ·· ·· ·· 1 aını basmak, bankayı havaya uçur· 1 arını. mu an ga ~, usu oır im:t" an i e çı mış ta sı. y mak ve peçe d vr· • ba- celerini, endışelerini unutturabi· - er yuzunun guze yer• göze aldıklannı bilmiyorlardı· '") 
1• ·ı·) h 1 ·d· O ) O ' e ın, en l _,,_ d 1 1 ı 1 olacag~ına kanaat getirsin. 1 · · ·· t h 1 d b 1 mak tehdjdi lle ecnebileri korkutmalı ,,1 ı a ı sa: ıp en ır. n nrı sukman rı"z vaGıflanndan sa.vılmıştır. ece~ ka ar eğ ence i o ma ı. crını gos erır sa ne er e u un· ele ba•ılan isyan esnasında o~ 
1 1 ~ "'. ı._ l 1 k" b·-t·· ·1 b'..ı. k ve müdahale mecburiyetinde bırak· .,. • ı imparator uğunun aşağı y arı k f k d d 4 - Anneye, yirmi yae.ını ha- 1 O Leylaya dana genç o - ma ı ı u un aı e 11·11.aç urus k" bU·•nk d ı tlcrd biri in 

1 
Evde ·a es a ın e ve ,.. - l d · .• 1 .L· t" t. h.~- mak daha faydalı olur gibi geliyoı 1 ;,w eve en n ~ .. 

son devrine kadar yaşamış fikir k k •k l 'nhl. k .da ~ ~e. . tırlatabn.nesi, tekrar yaşatabil· duğunu, önünde bütün bir hayat a evrıa can soyana ı yap ıgı ıs. li donanması tstanbula gelec-.,J 
ve sanat adamları olarak tanımak 

1 

beri'r e ~ef dsa ~d. Ea ~ eo OJlısınl ın mesi için biraz da hissi olmalı- bulunıduğunu hatırlatması için sine kapılsın. bana. manlı mukavemetini namlle ~~ 
do;.,rtı olnbiJı"r. er ı a esı ır: n rınt o an ar d k k d kah 8 tzmirliyanı, mecliste hazır bulu· ·ştt 

o .., ır va anın a ın tamanına şan 16 - Fıilmde güzel h~lere, ortadan silip sUpl:irecek ve ı 
O l 1 d • . "b bile muhak.knk dindar görünmek · . • d t 1• I n~nlnrdan avukat (Dikran Karam!· 

1 
.... ttJ' J 

nar an n ıgımıza göre ıstı - için bir te!k&e ve tarikıı 'bagvlan- S - Fak .. at .. fa.zla da hıssı ol· yar ım eme ı. kahramanca hareket ere yer ve· man Ermenner de murat ... ~~ 
dattan sonra meşrutiyet devrinde mak medburry' etı.ndedı"r mamalı. Çünku Fiıkrete alay mev· 1 1 - Annenin, babanın. ahir rilmesi, he~es tasdik etmekle 0 nasyan) adında bir Tıroşak elebaşısı l!ek denilmiş, Çoğu Rusyalı. ı< 

h 1 tereddütten, düşüncelerden kurları· df de az çok söz ve işe karışmış mü· l . ." . ı zuu olur, ve Leyla da heyecan· zamandan şikayetlerine ma a his!Nde, o hareketlerde hissesi olan ayak takımına. hiç bir y-
nevvcr kimselerdir. ııte ;anzımattan milh edebıya. lanmnktan kendini menedernedi- vermemek içıin mevzu bütün ah· bulunduğuna, kendisini inandır. yoı· nihayet, günün dört fcsatçısı ıcnmemişt1. .J 

O d h .1 tın doguşunıı kadar geçen med- • . . . h ,_ "f "t I 1• k d I . b" k"ld V 'h b L _ başbaşa veriyor, işin eni boyu düıfU· 1 <A~'· zumte en önce, yanı· ta sı gı ı"ın ırswın ı rı o ur aı{ aı e erıne uyıgun ır şc ·ı e sın. e nı ayet anne ve aDO.nın htllı\l esnasmda bir ecneP• 
dü cezirli bir devrin edebi varlı- ı 6,.. F l h k ti" • l 1 k" nülüyor, fikirler şu noktada birleş!· 

ımtiyazı medreseden mektebe in- • k . - az a are c ı o ma ı ı, netioclenmeli. neşesini kaçınmamak için, gidile· yor: tin müdahalesine inanan sll 
k 1 ·k b (R" · gına ·ıs.:ı bır bakış. b .. t.. _..· · ıı._ ek ı· · t k" 12 A · H Ali h ek · f. ti k ··k d Tiro k 1 , ri defi tı a cttı ·ten sonra, azı uştı- u un gayr.,.mı. nar e ını a ı· - nnenın « ey a mı. c · sınemanın •Ya arı ç.o yu - _ Osmanlı Bankası basılacak! arasın a, şn re sıe n 

ye uleması) ve (Darüttedris üde_ Sıtkı AKOZAN be sarfeden zihinler, filmin !kıy- Bizim zamanımızda-~ Diye ken- sek ~masın. ve o günkü isyan barekctınlll 
Fik 1 b .~ı ı n....manlı Bankası Baskınını idare 1 1 basının) hukümran olduğu bir de metini tetkike zaman bulamasın• di zamanını anmasına ve re- şte ir riunin fevka ade telak- va rettiplerinden ve bellf ba.ş ı 

vir var: Edebiyatı cedi-decilerden lar. tin de yumruk sıkarak teşci etme· ki edilmesi için icap eden şart· Eden Kimdi?.. terinden bulunan (Arman " 
sonra tanzımata kadar Enderun e U L M A C A 7 - Fikretin ve babanın zev- 1 sine fırsat verebil-ccek 'kavga, dö. lar.. Bankayı basaçak adamları bul· de bulunuyordu. tstanbulun ffl"' 
edebiyatı hnvası içinde yaşamı: El mak, kararını vermek kadar kolay sokaklarında kanlı mUsadetı'~ 
ve yazmış (MuaHnn Naci Mekte- 1111ıı. olamamıştı. ÇilnkU, icra tcklitınc ıurkeıı, ihUlAlciler, flillerlniil "6': 
b ) l B ı ~ ~ maruz kalan her komitacı bu tc- olarak taraf taraf vunılıtP ı mensup arı... un ara isterse· 
niz ( l"uhfei Vehbi hafızları) dd Bugu·· n M ?:.':?J L K sı·neması nda şebbUstl biraz aykm buluyor, başta nırken, Bu ahmak adam saJI'l~

tzmirliyan olmak üzere mliteşebblsie s ı tır kil'· si in d_,.,JTI"", dıyebilirıriniz. u unınnas .,,e n ...., •. 
rin akıllarını oynattıklnrına hükme- r d ki dU bU il M arııd11" 

Avrupada ulimleşen Ansiklo· diyorlardı. Hınçaklarm biç biri. hat- ın e r n e ann ...td 

1 ROBEBT TAYLOR • LEW Al:'RES - GREER GARSO:-J gibi cek yabancı devlet donanmıı:,..-
pedik bir kategori var ya: şte, BUGONKO PROGRAM ta, en aşırı atılganları bile bu teşeb. itiyor, bı"r taraftan dn yanınd• ... 
b _.J k" b c·r hf • V-·'-IL. R" I") 3 büyük yıldızın yarattığı nefis bir komedl ..rı ... 
ı~e ı u U' cı enoı ıca ı 8,00 Program, 8,03 Ajans haberle- bUsU kabul şöyle dursun, milzakere. nan fedaileri körUklUyordU· '~" 

de beıki aşağı yukarı o Ansiklo- B E N •ı H A T 1 R L A rl, 8,18 Hafif program (Pi.), 8,45/ sine iştirake bile yanaşmamışlardı. aldatıldığını o da anladı. ı<ofll I_ 
pcdistlerin bir örneği sayılabilir. 9,00 Ev kadını _ Yemek listesi. Fakat, Tıroşak reislerinden (Ar· kadaşlarma lAnet ve nefreUef J 

TanL.İmat hızını aldıktan 50n· 13.30 Program 13.33 TUrk"e p!Ak- men Aknonu), bu işi kabul ve deruh. k t b k 1mtıı 6J"1 ,. rara a nncasmı şa aö ... :..,,,,,ti" 
rn tnnzımntçılarm sustuğu bir za· lnr 13.50 Ajans haberleri H.05 TUrk- te edecek bir akıl yoksulu bulmuştu. _ 

Eğlenceli '\'e .şen bir weV7.u 
man var: Bu zaman zarfında mem çe plAklar proğramının devamı 14.20 Bu adam (Vahram Fincanclyan) a.· 
l k . f"- • d b. b 1 w ·-ca.: Renkli MikJ Maus ve FOX dünya ha.vaci!Slert RI ti d da Odes lı b" E n1 idi Q;{brot Yenı· Neşrı"yat: c etın ~rı ve e e ı oş ugunun .-J.. ~ yaseti c ·mhur Bandosu 15 Hafif m a ır nne . ..,... 
gene (Tuhfei Vehbıcilerin) eline Bugün saat ı ve 2,30 da tenzilıltıı matine melodiler (Pi.) 15,30 Konser (Anka· ve servet kazanmak için çırpınan bu 
gcçtığıni görüyoruz. ra Devlet I<onservatuvanndan nak- soysuz. Makslmof ile birlikte hemen Bilai Yurdu Mecmuat1S / 

Durrkiılerin dıli: Uzun ızafet Soldan Sağa: 1 -- Kurutulmuş, sar len) 18 Program 18.03 Radyo caz or- baskının porgramını hazırlamağa, seneden heri fasılasız olıtr~ 
sılsiıeleri içinde. ağdalı bir Os· mısakh et 2 - Renk - Nota - Nota kestrnsı 18.40 TUrk nıtlzlginden Folk- lıir taraftan da bu işte kullanılacak redilmekte olan Bilgi 
manlıca oıdugunu bıliyoruz. On- 3 - Erkek ismi - Ancak, IAkin 4 - lor örnekleri 19 Komışma 19.15 Tan- 'hmaklan aramağa koyuldular ve mecmuasının 42 inci sa1"'

11 
lnr, daima tumturaklı ve seci"li Bir tngillz zırhlısı - Şiş 5 - Kurtar- AL 81 B T p BEJE A il • G l NETTE LE C LE B C: bur ve yaylı tanburlıı saz eserleri buldular. ve san' ate ait çeşitli yazıl•f;I 
yazan, ıstılahlı V'e terkipli konu- ma - Ziyan etse 6 - Kerestesi kot- 19.30 Ajans haberleri 19.45 Meydan 18D6 yılt A.ğostosunun yirmi altın· mış,tır. Ok.uyu.c:ula~ıza 
ş:m (Nailii Kadim) üslubunun ra yapmakta kullanılan ağaç - Er- ve en bliylik ırransn yıldız.lannın l'tirakllc !je\irdlkJerl faslı 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Ka- cı ~u. gözleri bankada bulunan al- olacaktır. J 

kek ismi 7 - Ortasına (!) konursa T EN r " k k ı 2115 K 21 30 -gonuliü çömezlendır. METROPOL• iyi şar ıar . onuşma. . -- ). 
sene - Neşeli - Yfize gülme 8 - Yaz ı Radyo salon orkestrası 22.30 AjaDS C' ORUNU.Z ~I 

Haıu o devrin yazılarını okursa kış y~ıl duran bir ağaç • Cilve 9 - haberleri 22.00 Konuşıno. (İngilizce - ~ 
ruz: Nıızımların bn§ındn Iran kal- Terazinin gözü - Alimler 10 - Bü- ( H A y A T G o z E L o ı R ) Yalnız kısa dalga postasile) so· YLı· YELi~ ~ı pağının kıvrımlarını, nesillerin o- yük hır mimar - Nota - renk 11 - Jrl 
muzunda Arap maşlahının dalga. Sllt veren bir hayvan - Spor lUetl •,-----------• 

1 Parlıiln gecelerini ,.e sokaklarım ta.ııvir eden büyük Jı'nuıııız filmi 
Jarıııı gorebi irsiniz. l'ukarıdan ~·~a: 1 - tstanbu- BUGÜN 

Onların ırnlemınde biraz mu- ıun bir semti • Nota 2 - Demir le-
nmmaıaşan nesre münşaat veya kesi • Çıngırak • Garez 3 Bulma
belfıgati O mamye gibi adlar tak. ga uğraşmak - Yilzilmilzlln blr kısmı 
tılar. 1 - Tnvslf eden - Tan 5 - O anda 

O devnn münevverler medi- 6 - !randa blr şchlr 7 - İtaat - Tali 
sınde daıma (nuktedan) geçinen denemek için çeklllr 8 - Talih - Ru
( I uhfeı Vehbi Hafızlarının) ses. men parası O - Değnek - kadın ismi 
leri yüksclır. 10 - Oturmaktan emlr - Çırak 11 -

Kalem erbabı ve kalem şuara- Bir uzvumuz - Yün bluz. 
sı: Mü.ıellef, mükellef, yani re- D0NK0 BULMACANIN HALLİ 
dengotlu ve potin galo~lu Babıali Soldaıı 8ağa: ı _ Moskova - El 
efcndılerindcn ibarettir. Bunların 2 _ Semai _ Aga 3 _ Anif - Adese 
hemen hepsi de yakası sırmalı ve 4 _ Dur _ zıı.c 5 _ Ahu _ Ciball 
göğsü nışanlı (lzetlu), (Saadet- s Kist - Sanem 7 - An - Ekli.bir 
lu) Beyefendilerdir. 8 Azap - Ye O - İzafet - Cam 

Bu devrin şiiri, birer kli~e ha- ıo - İşit - Tcleme ıı - Nim - Ra
lindc muayyen mazmun ve cüm- mak. 
lelt"'rle işlenmiştir: Tevhid, Naid, Yuka.rıdan A ağıla: ı - Sadaka.t 
Kasıdt"', Gazel ve onların nazire- · 1n 2 Mcnuhin - lşi 3 - Omlrus 
leri. Bu giırlezin heps..i remzi ve ·Azim 4 - Saf - Tezat 5 - Ki - Uc 
tasavvufıdir. - Ka.f 6 - İsabet 7 - Vad - Bab -

Baki v.e Fuzuliden, Yahya ve Ter 8 - Ezani - La 9 - Asiler -· 
NaMden. Nedim ve GaHhden mi· Cem 10 - Eğelim - Yama 11 - La 
:as kalan naz.ı:m sistemi ve §İir - Scmck. 

• 

:~:SUMER Sinemasında 

T AKS i M SjNEMASINDA 
Görülmemiş bir muvaffakıyeUe gösterllmckto olan 

GÖRÜNMEYEN 
ADAMIN AVDETİ 

BUytik dehşet, korku ve esrar filmini görenler ve işıtcnler 
cidden ha)Tette kalmışlardır. 

Gfui1rı,miycn canavar, zabıta kuvvetinden .. ve mltralyözlcrden kork
mıyarak tıdeta. onlarla alay ediyor .. 

Mademki gôrUnmcz bir canavardır. Siz de bugün gidiniz, sörtinUz ve 
korkunç ıkl saat geçiriniz. 

BugUn saat 8 de tenzllı\Uı matine 

SAKARYADA 
Senenin en güzel ve eğlenceli 

fDmi: 

HOLLYWOOO ... 
HOLL YWOOO ... 

(Franııızm sö7.lU) 
hrtanbulcla ilk defa olarak gös

terilmeJrt.eillr- B~ Rollerde: 

JAMES GAGNE'ı'. 
EVLYN DAW 

ve HollY''ood'un en güzel kız
lan '\'C en ınUkemmcl CAZI. 
İlin·eten HAVAl' GECELERİ 
Şayam ha~ ret bir l"e'\"fi fllml. 
Seanslar: 1 (Ten:r.lU'iUı) 2,30 -

4,SO - 6,30 ve 9 da 

Bir Babamn Acı Şikayet:eri 
tl'~ oğhı:m var. Llaenln dokuzmı• 

llU, OIWDCU ft OD bl.ıtncl ıımıflan

aa gidiyorlar. Bunlan bir takım 
mektep kitabı ne idare ederim di
ye ııevlDJyordam. tl'mJdim ~ 
çddı. Mektep k.ltaplı&n ber sene 
değişiyor. Xedeo ! Aldım ermiyor. 
nlm ve fende elde edilen Herlt'lllle
Jerin mektep ldtaplanm ber eene 
değ1'tirıneyi icap ettirecek kadar 
olduğunu zauoetmlyoram. Bir Mr 

neden öteki aeneye mektep kita
bı Yaunak ııanatinde cısuiı bir 
fark luMıı1 olaeağma da lhUmal 
vcrmiyonnn. 

l'eai kitap yaı;dumalda Wi de
recede faydalar bile ol8a JIHlllll&
ketin maişet ae.vlyeıılnf göze ala
rak bu faydalan feda etmek icap 
eder. Ben ertactaa blru ,_... I'&-

Un olan bir meauınmı. JI~ 
mektep kitabı uıaarafı bD~ 
~ tutuyor. Benden apl' '- / 
nn ~ okutmak ~ 
k1lltetJere gtrdlklertnl r' ~ 
tutmak ge.rekUr. Anadol~ I_ 
aDeler bfllrtm ki, iki koll1f" ~ 
cııklanna mötııterek ldtaP ~ 
lı;In paralarını bir araya ~ 

lar '\"C Çoeuklann (ıa}.ışabl 1. 
çln mllıjterek bir gaz lAtl1ıı' ;I,. 
kıyorlar, Masa ~& ff'ııJ :,,/ 
kararlar ,·erilirken, rn-' I 
çokluğunun mal~t c1artrl'ıı' 
ma hatırlamak JizımdrJ"· ~ 

Bu mektubuma D~~ 
beııtm gfbi bir çok ~ 
yeUae tereöman ol.mUf} el 

Aksaray: ş. Jı-
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Karagün Dostu Kızılayın 
Seyl ~ pzedelere Y_!lrdımı İngilizler Müelliflerin Hakkı 

) 
Gediz NehriDağlardaki Karların da Erimesiyle 

Taşkınlık arına Devam Ediyor 

Keren'e K 
yaklaşıyorlar oruna c ak 

t in 
Kararlarını 
Bildirecek 

(( l~ir, 7 (A.A.) - Man.isa ile 
. ırkagaçh ve Muradiye Emırnlem 

nıın T uzcullu halkının tnhl~yesi r.dclerin imdadına ye.ti miştir. A· 
· • 1 t - .ıbirlere mahallındc çıkta kalan hntkın barındırılması 
tçm a ınan cu 1 d T" . . K ı d h 1 35 d .. 

t etmektedir. zmir en ırc ıçın ızıray er ıı ça ır gon· 

Kahire, 7 (A.A.) - Reuter 
muhabirinin bildirdiğine göre, Jn
gilizlt:rin halen büyük bir süratlc 
yaklııfmakta olduğu Kercn'<le İ· 
talyanların mukavemetinin §imdi
}'c kadar İtalyanların yaptığı mu
kavemelierın en şıddetlısi olacağı 

Maarif Vekaleti Bu Hususta Bir 
Kanun Projesi Hazırlıyor 

Londm, 7 (AA.) Lo ı .. ·nyrı ge· 
len haberlere göre, Amir ı !'ulan, 
bu akşam, yahut yarın sab..t'l Parls· 
len Vlşıyc dönecektir. BurnankJ tah· 
mlnlcre göre. Mar<'şnl Pctaln'ln bu 
hartn sonunda kararlnnnı t.ldlrmc
sl muhtemel bulunmaktadır. 

nezare h I d d • • M emene ı;oyJ;ıp sa a arın a crmıştır. 

k
vc en lnrl sandallar gönderıl· Ccdiz nehri dağlardan inen 

tstasy 1 d .. k .on arı ıırasın a tren mun_a· 

0a~esı henüz temin edilcmemişttr. 
ıger taraftan Aydın hattında 

Salcuk ve Kozpınar istasyonları 
arasında demiryolunun mevcut 
llrızaları tamir edilm tedir. Ger. 
rrıencik Eıbeyli iStasyonları ara· 
eında bulunan kÖprüdel) aktarma 
~~retile yolcu nakliyatını temin 
IÇın llzım aclen tedbirler alın· 
maktadır. 

amyon a v . 'f 1'1- l ki ·,..1· Tire kazasının ı enıçı t °' seller yüzünden yeni ta~kın ı ın 
mı··~ b 
köyü halkı su i8ti}~ınn maruz ~- göstcrmi tir. Alınan haberlere 
lunduklarından 1 rahmanlar ko· göre Menemenin Tuzçullu köyü 

yüne tıışın~.''~?rdır. b k su hücumuna u ra mı tır. Kena~ 
Subıı§ı koyu de eu as ınınn 1 

b 1 nmıı'-ıtadır Buradakı mahallelerde.ki bazı evler eular a 
maruz u u ~ • .. ..... k d' · 
halkın da tahliyesine ba§lanmı.~· dol~uvt.ur •. ~?.Y '"?.~ıt.~r.ı en 111· 

Ş• d»ıe kadar Yeniçiftlik ko· ne art .bir koyun aurusu ıle ıularla 
tır. ım ı~ d h b' . k ld • d ·- d 20 Mallınutlnr köyün e ma sur ır vazryette a ıgın aa 

Faltat bunun için Selçuk kıs· 
rnındnkj tamiratın iktmali icap et• 
rnektcdir. Vali Fuat Tuksal Me· 
llCJnene gitmi;rtir. 

2
yuon e B r'gaz köyünde de bir ev kurtarılma.!!'lna çalı~ılıyor. Gediz 

ve u 1 h . . 1 J • F 
yıkılmış'tır. 'f.ııhliye edilen köy ~r ne. n.nı~. su.~~ı zmır :ğ. ·doça ~o· 
h 

ıı. ·
0

,,.. ve ibateleri için la· tıe61nın uzcrırıoaen gcçtı ın en ı-O 
aı:AlOın ı ..- k •ı_ l • d elen tedbirler alınmış. a· ça ırc zmır ara11n a muvasa.a 

SeyJiıp tchıikeaine maruz bulu-
z:rm g 1 k ·11._ • • ragün dostu Kızılay da &eY iıpze·, eeıITTıı1tır. -!!:!, aarifte: 
Mekt_p Kaçakları 

Takip Ediliyor 
Maarif Şurası Maarif Vekale'tinin kararı üze· 

rine mektepten kaçan veya mek· 
Toplanacak teıbe gitmiyerck ötede .beride de>· 

. • !aşan ç.ocukların tııkibıne baılan· 
Maarif Şurıı_,ı bu ııenenın ım· mıştır. Haftanın herhangi bir. gü· 

tihanıarından sonra Ank.arıı.da nünde mektep müdür muavınl.e: 
toplanacaktır. Şuraya Maarıf. Ve- rinden ve ımuııllimlerinden iki kışı 
~aleti umum müdürleri, Ünıve~- ı beraberlerine Lir si"il memuı ala. 
erte l{ektôrü, de"anlar,. M~arıf J rak semt semt doln§tlcak ve mek· 
~üdürıeri, bir kaç Mannf m.uf~t- te-be gitmiyen talebeleri araya· 
hşi umumisi, resmi ve husuııı iı~e caklardır. Bu hafta üç heyet tef· 
ve ortamekt.cp müdı.irle;:nd.en btr tişlerine başlamıştır. Bu heyetler· 
.. açı, v~aıetm eeçecegl bır kaç den biri Tabinı bahçesinde do· 
fıkir ııdamı iftira:k. ede~ktı~. !aşan ve talebe olduğunu söyle· 

Maarıf ı:rnı.idürleri şıındıden, iyerek kaçmak • eyen bir ço· 
Şuraya verecekleri raporları ha· :ğu jşticvap etmi !erdir. Bu ço· 
zırıamağa ba§lım11şl.ardır. Rapor- cu'k heyetin mtık dını anlayarak 
lnrdn bugünkü vazı):~tle _beraber bahçeden kaç.mı tır. ikinci bir ta· 
Yeni ıhtıyaçıar dıı goeterılmckte· lehe de Taksim kı,lası civannda 
dir. .. . görülmüşse de bu da mektebinin 

Üniversite fokulte tedrrs mec· öğleden sonra olduğunu söyle
lisieri tarafından hazı~an~cak ra. miştir. Üç.ünoü bir talebe ise sine. 
porlar üzerine umwnı bır ~a.p.or ma ilanlarım okurken görülmüş. 
hazırlayacaktır. Rapord a t~ısı lS· 1 bu çocuk ta mazeret beyan et· 
tenen yeni kürsüler. intası r&tenen '.t' • · mı.,.ır. 
yeni enştitüler, tal~.be v~zıyetı ':..e 

Tüccarların Hava 
Kurumuna Yardımı 

ııaire göıterilc:cek1 ır. Lıse mu· 
dürıerınin vereceği raporda ge· 
çen def tophınan Şurada teabit 
edilen kararlardan o1up liselerde 
taLbık edilenlerden alınan netice. 
ier, imtih n u eri, üt me el • H miyetli v tartc1 glarımızın 
ı;i, ikihar levihalan meşefesi ve ye. Hava Kurumuna tcbcrriJleri. gün· 

· teklifler mevzuu b hısedUecek- den güne ar.tmaktadır. Manıfatu· 
n.ı j ra, Ka:unir, lpltk. tülbent tüccar· 
tır.Ş"- .ı uz" erı'nde konuculacak lnrı yüz elli bin lirayı tecavüz e· 

uraua, " Mı'" b "1 · · t meseleıM"den biri de sanat ve tek. den taa ut vKe te erru enbnı . a• 

k ı • ·ı k yeni mamen Hava uru::.nu ı;u esıne nr1t. me t p erme ven ece . . . 
§ekfüer, bu husustaki programıar teslrm etmışlerdır. . 
ve memleketin yeni ihtiyaçlarına Şimdi de lstanbul vılfıyet mer· 
güre yeni elcımaninr yetiştirmek 

1 

kezinde teşekk\il e~r.rı ya;dım ko-

l 
'd' mltesi azaları faıılıyetlerıne de· 

nıese esı ır. I h <d oları 
Muaıliroler arasındaki kanaate vam a ecza anc, e~ ep .. 

.. ı. • · • Şlıranın çok faydası ve fılatı cerrahı.)"e muCSBeı;elerının 
gore, uırıncı . k • tüc 
o" "l ·· t" Bu Şurııdan da mem sah'plerı. 'Creste ve yapagı • 
,.,oru muş ur. k ~ b' l 1 , ') t ederek 
lekete faydalı kararlar çı acaı;ı carları ır ~ crı ı e emas • 
ı . _.ı Hava Kuıumuna yardnnın dere 
11.anaatı vargır. . b 1 d •• • c:eaıni tesb te ıış amı~ıar ır. 

ı..aa. Af B-tçesı P ara. V erenler : 

J. r t : ıl ~ı 
İstanbul Maarif bütçesi geçen 

•ene 2, 130.377 lira oıdu&u ha.ide 
b k . b" ? .ıoo 000 lıra· u sene ı utçe ... " • . .. 
dır. Bu vaziyete göre yem lbutc;e 
eski bütçeden 209,62.3 lira fazlr 
dır. Bu fnzıa paranın bir kısmı s· 
tanbuıda kira ile tutuiacak 8 • ! O 
ilkmdttep açılacak, bir kısm ı ıle 
de l 'J 38 senesinde maa§larına 
~am yapılması takarrür edip te 
bütçe darlığı dolayısile zamlarını 
alamamış olan muallimler!n zam· 
lan verııeccl."lir. Diğer bır kısmı 
ile de köylerde y;nıden üçer •1

• 

ıuflı mektep açılacaktır. 
PRon:söRLERİN MEMLEKET 

Moris ve lbrah'm Şayo 500, 
Hacı Yasef Kıırakaşoğlu Mah· 
duımları, 440, M. Fifııt Ccrit~ğl~ 
ve Rıza Era· p 200, Hasan l ccı· 
mer 150, Çuhacıoğlu lsak Kohen 
oğulları 1500, Sa.iti Franko 21 SO, 
Al}ı et Hamdi Topba~ 1500, lsak 
Da: 1000, E.dvart } lanni v.e 
Ctistav Hanni 1000, Ardaı; Çı· 
ek 1 OOO, Bovot~ ve Baruh 750, 

çl l Yerorniyn Mahdumları 
ste yanos s k. 

500 Elyazer Russo 400, er LS 

Ciri~liyan 400. Gigimea N. Kam. 

buroğlu 300. ------Köy Enstitüleri 
Çoğ litı~ıyor 

7 
(HUSUS) _ :Maarif Ve· 

.Ankara, aksa da 

Spor: 

Erkek Liseleri 
Voleybo Maçları 

Erkek liseleri araaındakl voley
bol mUsabakalarına dUn öğleden son· 
ra EminönU ve Beyof;IU halkcvlerl 
salonlarında devam edilmiştir. 

EminönU halkevlndc ilk karşıla~mıı 
Hayriye llııeııile Erkek muallim ara
sında oynanmıf, Hayriye 1~·9, 15·6, 
gaUp gelmiştir. 

İkinci maçı, Taksim • lstıkllll lise
leri yap~ş. bu mllsabaknyı da Hi-12, 
15-10 Taksim lisesi kazanmıflır. 
Beyoğlu halkcvindcki ilk maç ts· 

tanbul lisesi - DarUşşnfaka arasında 

yapılmış, İstanbul lisesi galip gelml9· 
tir. 
Kabataş lisesi ile Işık anısındaki 

mUsabakayı Kabataş kazanmıttır. 

lst: tistik Umum 
MUdürl UğU 

Memurlar Hakkında Bir latatist ik 
Haz.ırhyor 

Ankara, 7 (Telefonla) - DUnkU 
nUshamı:r:da, İatalistlk umum mUdUr 
lllttUnUn t 1 yet n aıt zı h her· 
ler vcrmlfllk . Bugün nldıtımız mil· 
IOmata nazaran umum mUdUrlUk me
murlar hııkkmda da bir istatistik 
hazırlamaktadır. 

"Üç, bci senede bir df'fa neşredlle· 
cek bu istatistikte, her derecede kaı; 
memur btılundutu görlllebllecct;t gi· 
bl, devlet kadrolnrındnkl muallimle· 
rl de anlamak kabil olRbilccektlr. 
Umum mlldllrlllk tnratmdıın lçllmnt 
her tllrlil tetkikata lmkAn verecek 
şekilde bir nilfus hareketi "ıstaU tlğl 
hnz.ırıamnktadır. 

Pek yakında ba.şlanııcıık olan bu 
lstatlııtık bUtUn vll yet \ 'e kaza mer
kezlerimizi lçlno alarak evlenme, 
ve boşanma vakıı.lannı tCflblt edecek· 
Ur. Ayrıca ayni eserde Ankıırll, İs· 
tanbul \'e tzmlr şehirlerindeki son 
10 sene zarfında ölUm vakalormın 

sebepleri ve ölenlerin hangi YIUJl&rd:ı 
oldukları da tahlil cdllccekUr. 

Beden Terbiyesinin 
Abş Müsabakası 

Ankara, 7 ( A.A.) - Beden 
Terbiyesi Genci Direktörlüğü her 
sene fUbat ayı zarfında yük ek 
mdl.-tepler, liseler ve orta okullar 
nrnsında Genel Direktörlük nh§ 
müaabak.uı nıımi'k bir atı§ mü· 
aabakaaı tertip etmeğe karar ı.•er· 
miştir. Bu müsabakalara önümüz
deki pezar günü ba,lanacak ve 
9f?/9~ 1 pazar günü son v erile
c~tir. 

tahmın edı mektedır. 
Bir dağ yamacında bulunan 

K~ren nW-beten kolay müdafaa e. 
dilir bir rnzıyetted ır. Jngıllz ha· 
va kuvvetleri, bilhnsşa pike sür· 
atile durmadan Kcren'i bombar· 

.Ankara, 7 (Telefonla) - Ma. I suretle ınhip çıkılmasınn ve ras· 
nrıf V~1dileti imdiye kadar ih· gele rktıbaıılıırda bulunulmasına 
mal edı!Lni olan çok mühim biı· meydan bırabmyacaktır. 
meş~)c:yı kanunlagtırm 'k üzere, Roman, hik:ye, iir, rn kale, 
faalıycte geçmış bulunmaktadır. fotoğraf ve saire için umumi ve 
Hozırlanmnkta olnn bu .kanun kat' h"k" 1 • 'ht' ed k 1 

Darlan 
Pariste Cörüpneler Y pıyor • , , ı u um en ı ıva ece o an 

Pr?Jc 1 ~elıf hakkına atttir. Önü· bu kanun projesinin ana h tları 
mUzdc*ı Meclis dev • d ' " h rü .. 

1 
• _ı. 

1 
r1esın e go· emen hemen hazırlanmış bulun. 

Pnrls, 7 {A.A.) Amiral Darla 
dUn Vlşlden Parlse gelmiştir. Am 
ral, muvasalatını mllteakıp, Fran 
hUkQmetınln işgali altındaki nrazld 
umumi delegesi bUylik elçi de Brln 
ile bir görüşmede bulunmuştur. 

dıman etmdrtcdir. ~ mesı munııcme o ıın bu pro. maktadır. 

ienin eşaslarını hazırlamakta obn Projenin eaaıılarını terl>it etmek Daha cenupta, Barentu' dan ge. 
ri çekilmış olan ltalyan kıtaları ri. 
catlerine devam etmekte ve bü
)'i.ik miktarda top, tank ve diğer 

heyette lstıınbul Üniveraitetıi ve l Ü 
Ankara f fukuk Fakültesi profe- için at nbul nive1'

0

tcei tarafın· 
ııörleri vazife almı§lardır. Bu pro. dan hazırlanan yerli ve yabancı 
je her türlü telif ~erlerin mnsu- bir ço'k materyel teŞkil edilmiş o· 
niyetini müm'kün kılacak ve mü· lan komişyıonun emrine verilmi,g· 
elliflerin haklarına herhang'l bir · 

caliha tc:rdte) lcmcktedir. 

Bingazi oustü 
(B şı ı lncıde) XX 

ile ltalyıın Somalui knldı. Milli Piyango 
c 19 19 da J:rahıuşg.ıır'bı, 5 sene 

11onra dn Hab~ı tanı ~ılfı ettiler. Milli Piyango beşinci terUp birinci 
Şrmdi bu imparatorluk kar gibi çeltlllşl dUn sant 17,SO dıı EmlnönU 
erimektedir. hıılkevl salonunu dolduran bir halk 

dtaıyanıar, buraya bir çok kUtıesl önünde yapılmıştır. 
muhacır yerlcştumışıerdi. Bunıa· Ve bu keşldcde aşağıdaki numara· 
rın bir kumıı, çexııen ıuııyan as• lar knzanmıı1tır: 
iı:erıerıni tnttıp etm~ıer, bir 'krsmı 10,000 LiRA KAZANANLAR 
da ycrıerındc kaımışıardır. Geıcn 200809 196489 116383 240278 
haberlere gore ltaıyan askerleri· Bu numaraların bırler, onlar, ytlz-
nı lnKİo c mıyen ycrlıler, Jngıliz 1 r, binler, on binler hanelerinde bl· 
a AC?lertnc ıyi kabU'l gÖsterml§• rinde değlfikllk Olan lılletler 30 lira, 
lerdır. yalnız yüz binler hııneııinde değişik 

cıtalya artık imparatorluğunu llk olanlar da 300 er lira teselli mO
kcndı eı\le kurtaramaz. Hu bndı- kl\tntı kazanmışlardır. 
reaen kurtuımait ıçın Almanya· Bu biletlerin tnlillleri Ankara, lzmlr, 
nın ••ard~:mna S'lvcnme.-'tedır. Söke, Denizli \'e Dörtyoldadır. 

cİngııız l1aıbıye f'ljazırı f:.den'in 5,000 LiRA KAZANA NLAR 
nuUtun.n cevap veren halyan ga· ı 23946 74799 21499 29726 
zetclerı soyıie dı)'(>r: . Du numaralnrm birler, onlar, bin· 

~ltalya, Aunanya jle bırlıktc ler hanesinde bir tek numarası de· 
İngılız tmparatorıuguna ktır§ı Clşlk olan biletler on beşer lira, yııl
haiel~rını mudafaada devam ede- nız binler han~ıılnde dcğşlkllk olanlar 
cc:ıtıtır.:. ~ da ıım ter lira tescili mUklfatı ka· 

l3ingazinin dü~ııesi Fran ayı, 
daha doğrusu V1chy hükumetini 
memnun e:tımı,.tir. 

zanmışlnrdır. 

5000 lira ka:r:anu blletlcr Anknrn, 
Elf\?;tğ, İstanbul, Kay8eri, Cehr.llbc· 
reket ve Burhnnlyeye dUşmtl9lUr. 

tır. 

Dün Çekildi 
101976 107157 121788 1~27 125759 
131972 137629 14rı!>S6 154551 173212 
177948 179427 186559 210082 220149 
231448 231998 239728 261293 276942 
28 181 202389 295155 297718 
Kazanmıoıardır. 

500 LiRA .KAZANANLAR 

Son dört rnkknmı t2892) ile nlhn· 
yet bulnn 30 numara heşcr yUz lira. 

Son dört rakk mı (6233) ile nlha· 
yet bulan 30 numnra beşer yUz Ura 
kn:r:anmışlnrdır. 

200 LİRA KAZANANLAR 
Son dört rakkrımı (3916) ne nlha· 

yet bulan 40 numara ikişer yüz lira, 
Son dürt rakkamı (2634) ile nlha· 

yet bulnn 30 numara ikişer yUz lira, 
Son dört rnkk mı (4710) ne nJha

vct bulıın 80 numnra ikişer yUz Ur 
kazanmışlardır. 

l 00 LiRA KAZANANLAR 

Son Uç rakknıııı (913) ne nihayet 
bulan 300 numara yllzcr lira kazan· 
mışlordır. 

50 LlRA KAZANANLAR 
Mıhver devıctıerinin Fransanın 

imali Afnka mü tcmıe'kelerini 
tehdıt aıtında buıundumıaları ar. 
tık bahis mevzuu oıamaz ... 

2.ono LİRA KAZANANLAR 
H69 80576 99824 224866 226418 Son Uç rakkamı (268) ile nihayet 

tyt hnber alan mahfillerden ö!!T 
nlldlğlne göre, Amiral Darlan, bu 
Pariste b3'ka görllşmeler de yapaca 
\•e yarın vı,,ıye döncc ktlr. 

* Madrld, 7 (A.A.) - Reuter ajar 
sından: 

Vlşlden alınan hııbC'r!C're gör 
Fransız harbiye nazın Genenıl Hu 
ziger, Par! c &ilmekte olan Amir 
Darlana Tclnkat etmektedir. 

Bir Alman nıcmbnınd n alrnan bu 
haberler, g('Çenlcrdc Pr ns dakl Al· 
man harp sanayii komll!}onu şenığl 
ne tayin edilmiş olan General Sludt 
J>arlse hareketinden C\'Vel General 
Huntzlgcr ile görlişmllştUr. 

Almnn lktısatçılan Pıuistc 
Paris, 7 (A.A.) - Havas: Paıi 

radyosu bir çok Alman lkt.ısat:çıları 
mn yakında Pnrlsc gelerek Fransa 
nın lktısadl vazi)'·etı ile Fransız 
Alman lktuıadl mllnıısebetlcrlnl:ı 

mUstakbel durumu üzerinde tetkikat 
ta bulunncnklarını hab r \'cıml tir 

Havalar Düzelsin 
(Ha~ı ı incide) = 

başlııyıru:a büyük mikyasta hare· 
kfıt \-uku .hulııc:aktır. 

YUIUUl Tebliğleri 
Atin , 7 (A.A.) - Dün ak· 

mki Yunan resmi tebliği: 
Mahdut topçu v~k-e~if faaliyeti 

olmuştur. 

* J.Radyo gazeles~ 
B .. ngc..zı 

296262 
bulan 300 mımaı'& ellişer lira ita· 
zanmışlardır. Atina, 7 (A.A.) - Umumi 

Son iki rakkamı 77 ile nlhıı»et bu· Emniyet Nezareti ~arahnda.n dün 
Bu nurnaralann yiıJnrz: non rııkl<nm 

larında bir değişiklik olan btlctler 8 
Scrcnaıka'nın merkezi olnn zer lira lc:ıclli mUkAt'ııtı kazanmış· lan hllctl r 10 ar Jlrn, son rnkkam

Bin azı mı.>nım b.r ıunnndır. ~eh· lnrdır. ları (1) \'e (2) lle nlhayoUencn bllct
rm muC$$ ıerı Uerne tuccarınrı- J,000 LiRA KAZANANLAR lcr de ikişer lira amorti ka:r:anm19-
dır. 1 l16iG l{ı92S 2S69t 42709 t>S7761 !ardır, 

«Bıı.:ı:ı efsanelere g~e Bingazi, 
Tiir..tıyeye ge9llleden evvel cJbııi 
G zıt ye izareten bu ı ım verıl· 
mıştır. Somndan c13ıngn.ı:ı:. de· 
nıımiştir. 

c aktıle nüfusu 19,000 di. Bu. 

Lindberg 
Projeler Aleyhinde 

gün ise ,j),UUU dır. Bunun 9UOU i \'ıışlngton, 7 (A.A.) - Havas: 
ltnlyan, 20,0UO i isıô.mdır. 3U00 Ayan meclisi hariciye cncUmenl hnrp 
kadar Y ııhudi vardır. 1 mnızemesi klralanmruıı veya ödUnı: 

cSon zamnnıarda Bingazi çok verilmesi kanun projesi hakkındn Al· 
inkl f clmlftir. ~ıodern binalar. bay Llndbcrg'l dinlemiştir. 
oteller, tiya rolnr, müzeler var· Albay lJindberg, proj aleyhinde 
dır. bulunmu' v Amerikanın şimdiden 

cBingazi şehrinin bir ucunda hnv kuvvetlerinden bUyllk bir kıs
Pun]o Yuha denile bir burun mını hnricc B vkettl!tnl lınh etml~

vnrdır. halyanlar, ıbu buruna 19 tir. 
ill&anun 191 1 de asker çıknrmı • Albay Llndbcrg, şunları dn söyle-
lardır. mı,ur: 

cBingo.zi limanı 44 hektardır. lnglllı! havacılığı, Amerikanın ynr 
lngiliz donanması buradan çok 
i&tifnde edecektir. dımı ile dahi hiçbir zıımnn Almıın 

cBinga;dde, dikkate değer 108 hnvn kuvvetlerine mUsnvı ,. ~mıya
kilomctTelik iki demiryolu vardır. ~ktır. Halen yapılacak en iyi şey 
Biri Elahy.ara, diğeri Barka' ya gi. ı mllz:ııkere yoluyla sulh Yanmaktır. 
d~r. Bu hattın Derneye kndar u· Aksi takdlrd harbin uza-ıu~ındnn 
zatılması projcei yarıda kalmıştır. mesul olacağız. 

cBingazi bir '1.-il:,yet merkezi· 
dir. Tuzlu Ton balığı endüstrisi 
mü terakkidir. 

cRadyo gazetesi> ---o 
Düştü Hab:ri 

--ö--

BIR KOMÜNİST PARAŞÜTÇÜ 

5000 M ETREDE N A TLADI 

Eritrede 
3500 Esir 

Kahire, 7 (A.A.) - lnglllz umu
mi karargfl.hınm tebliği: 

Tr blus ve Dlnsıızl dUn teslim ol· 
muştur. Parlak hareketleri lngillz 
zırhlı kuvvcUcrl Akdağ dnğınıru" ce
nubunda yUrllyerck I31ngıızlnln cenu· 
buna doğru gtdcn ltnlyaıı muvasala 
hııtlnrını ke!I rek orada yerleşmiştir. 

Ayni z:ınınnda Dcrncdcn llerlıyen 
A vustralyıı. kıtnlıırı rtcat eden dll.ş

mana nefes oldmnnmışlardır. 
Erllredo Karen clvannda vaziyet, 

memnuniyet verici bir tarzda inkişaf 
etnı klcdlr. Kıtalarınuz Erltrcye glr
diğlndenberl alınan cslrlcrin mlkta
n daha ı,ılmdldcn S500 tı aşmıştır ,.0 

mUtcmudlyen cıılr ka!llelerl gelmek
tedir. 

Albay Donovan 
Londraya Gidecek 

k nı ncııredilen tebliğ: 
Bir dü§man tn.)')'ar~i ~ir sn· 

hilleri civarında muvaffnkiyeıs•z 
bir ııurotte küçük bir ye enliy: 
lxıunbardım n ctmimir. 

Halka Yükfoniyorlar 
Atina, 7 (A.A.) - Öğrcn:I

diğine göre, ıalyanlnr, Arnavut· 
lukta halkın yiyeceğini "e lıay
vnnlarını musaderc ctmcktcdır. 
Arnavut aileleri, bu s-ebepıten do
layı büyük mlk;tardn Yugoslavy..ı.. 
ya iltica eylemektedir. 

Tepedclen Hali Yanıyor 
M nastır, 7 (A.A.) - Reuter 

ajansının Arnavutluk hududunda 
bulunan husu i muhabiri bildirı· 
yor: 

Tepedclenin alevler içinde ol
duğu ve Yunanlıların ehri çevire. 
rek ilerliyeceklcri h ber verılmck 
{edir. 

lki sündcnberi it !yanların cep 
henin oimal kısmında taarruzıclan 
vazgeçel"C'k müdafaada kaldıkları 
görülmektedir. 

Diğer tnrnftan Yunanlılar l Z· 
yiklerini idııme ettirmekte ve 
mevzii hücumlarına dev m et· 
mektedirler. Yağmur ve i.s yü· 
riinden her nekndar imal cep· 
hctıindc muharebeler fa51lalı bir 
surette cercy n e1Jmi e de Şkum· 
bi m n ahı etrafınd büyük bir 
fa liyet olmu ur . 

balyan Tebliği 

DAHiLİNDE VERECEKLERİ 
KONFERANSLAR 

Ünivcr~ite profesör ve doçen:· 
!erinden elli ki~inin mCJ!lleketim'
f1n muhtelif şehirlerinde verce.ek: 
eri konferanslara §ubatın ikincı 
haftasında ha§lanacak. 15 mayıs· 
ta •on verileceıkıtir. 

kAleti köy ensUtUJerlnln m 
.. • dl'" kanaati· ek bir derece oıma b' 

yetec: tltUlerln mlkla· 
mı" \'C bu ens ne var ., 1 bir karar 
ttınnıık fçln, yen 

rını ar B karara na· 
bulunmaktadrr. u 

aımış enııtltUleıi atıratle çoğal· 
ıaran kÖY ötUrecek olan 

.. Vf ahkiimları Kaçıran 
Jandarmalar Tllkip Edilecek 

Ankara, 7 (Telefonla) - Jandar· 
maların muhalazaaına memur bir 
mahkOmun veya mahpusun, kaçma
sına nıUsamaha ettikleri veya kn· 
çırdıkları takdirde. bu nçun dotru
dan doğruya adli vczayitten mUte
veJllt olduğu hakkında temyiz mah· 
kemesi bir tevhidi içtihat karan vcr
mlŞtlr. Bu karara göre Jandarmalar 
tıöyle bir suç işledikleri zaman mUd· 
deiuınumller aakeı1 makamlara mu. 
raca.at etmeksizin h&.Jdarmda tak!· 
bat yapabileceklerdir. 

(Ba~ı ı incide) + 
rinde başlıya.n taıırruıd:ı sırnsllc Si· 
dl Barıını. Bukbuk lıCfl gtln içinde zap 
tedlldl \'e 7 piyade, 1 zırhlı fırkası 

kısmen esir ve ınsmcn imha olundu 

Moskova, 7 CA.A.) - KomUnlst 
gençliği birliğine mensup 12 genç 
dUn rıooo metre kadar bir irtifadan 
pn~UUe aUamlşlardır. Bu sırada, 

diğer bir tayyareden de parnşUtıc 

kayaklar alılmışttr. Bu neviden blr 
tecrllbe ilk defa yapılmışsa da bunun 
bUytlk mJkynatn tckrarlanacağl talı· 
mln edllmekledlr. 

Kudü • 7 (A.A.) - Dün Ku
dü e gelen B. Roosevelt'in husu· 
si mÜmC3Sili albay Donovun A· 
mcriknya dönenken tekrar Lon· 
dradan gegıncsi ihtimali bulundu
ğunu söylerniıtir. 

----0-

lııoustrious 

Roma,7 (A.A.) - lıalyan 
rcemi tebliği: 

Yunan ccp~&inde, kaydedile· 
odt bir vey yok-tur. 

Trablueta, Bingazinin cenup 
vadisinde Ltnlanmızla dü§Jllan 
t~külleri araııında iddctli bir 
muharebe olmaktadır. 

Profesör lbrahim Hakkı, A~· 
dındn fcycız.anlar; Hamit Nafiz 
Parrıir Deniz.lıde Anadolunun ıı~· 
lltı:duk d d'. rof caör operator F' er ı, p 1 1 • 
h ahri Aydında sıhhat ırnese e erı 

1 
ak:kında konferanslar verecek. 
Ctdir. 
. Bu maksatla c:oğrafya profes~

ru B . ' rofesor 
S esrm Amasya:ra. P "r 
J.' adrettin Celal Buısayn, profeso 
S ahrcttın Kerim Konyaya, doçent 
Nabri Esat Antalyııya, dohç~nt 

aldun N"-'L T m r.~..:~ ıre, d uaıet ere ı.:,.ı:;ı>• ,_ı 
oçent Tank Art el i:mnire gı.ue· 

CcJttir 

Y··* Maarif Vekili Hasan Ali 
t ltcelin bu bir kaç güıi içinde Is· 
vrıb_ula geleceği anlafılmışt_ır. 

ekti burada Üniversite ve lıse 
l'nc11clelcrile me§gul olacaktır. . 
h * E.clob.iyat Fakültesinde j,ıntı
r:nlara 1 martta başlanacak, 1 ~ 
~rtta eon verilec:cktir. PedagoJI 
~ ihant.n da 3 martta batlaya· 

' 6 nıartta bitecektir. 

tııacak ve köye trtan g 
talebe miktarı arttınlacakUr. 

--0- -
Tek~•i Birinci. V eterin• 

Konıre-1 

. .. 7 (AA.) - Tekir· 
Tdmdag, • Veteriner• 

dag· vilayetinin birincı . S ı!-
. b .. valı aıun 

ler ikongresı ugun ·ı a ılmı~ 
Gündoğanın bir nutku ı e ~eaklP 
tır. Delegeler bunu !" h tıra· 
Eıbedi Şef Atatürkün azız 

1
8 

k 
ı~k "kut ey eme smı beş da~ı a su . Milli 

suretilc tebcil eyllemıolY'~ " 'y~ 
Şef Reisicumhur smet nonu ' 
Başvekil Dr. Refik Sayd~ma ve 

d
... tbüyu"klerimize ozım ve 
ıger • d' 

bağlı!rldarını teyit etmı~ler ır. 
Kongrede bölgemizdeki hay· 

1. • ıslah ve çoğaltılması, 
van nes ının :ı.. ·1L-mahsullerinin vı oossa 
h~~v~~ ve peynireiliiin daha ve. 
Y.agc:ı . hale getiril•ıesi mevzu· 
rırnlı .. bır. de tetkiklerde bulunu· 
ları uzerın 

lacaktır. 

MENEMENCIOGLU AiLESiNiN 
TEŞEKKORO 

BUktaş, Mencmencloğ'lu ve Savul 
aflelerl pek kıymcUI Mehmet I3cdi 
JJUktaf'ın ö\Umll mUnnsebctile bizzat 
gelerek veya telgraf ve mektup gön· 
dererek taziye ve teselllde bulunn1u9 
otan muhterem zcwnta karşı hisset
tikleri minnettarlığın blldlrtlmoslnl 
gazetemizden rica etmlflerdir. 

C'Şarkl Llbyanın en mühim kalelc· 
rlnden biri olan Dardla muhasara 
edildi ve lCi gün sonra bu mUstah· 
kem mevki zaptolundu. 45 Cfllr \' bır 
çok malzeme alındı. 

C'HarckAt Tobnığa doğru tevcih e· 
dıldl. Tobnıktakl İtalyan kuvvetleri 
de fazla mukavemet gösteremedi. 10 
gUn içinde tcshm oldu, 30 bin esir 
de burada alındı. 

cBundsn sonrn, İngiliz motörıa 
kuvvetleri iki koldan ileri hnrekdle
rlnc devam rttl. Biri Derncden, dl· 
feri de cenuptan doğuya doğru Bin· 
gazi Uzerlne yUrlldU. Dernedc 10 bin 
esir nlınmıştr. Blngazl de 10 gtln son. 
ra teslim oldu. 

C'BU suretle hnrekAtın haflnngıcın
danbl'.:ri 1talynnlardan alınan cslr:le· 
rtn mlktnrı 100 bini bulmu tur. 

cD mcden ve ce uptan llerllyc1' 
tngllh: kuweUcrl. bu llrıznıı arru:ı 
de 260 kilometrelik bir mc afe ka· 
tetmi !erdir. Bllhas • son 4 saat 

içinde DO kilometre yol alarak cenup 
tan Blngnzlyc glrmlye muvaffak ol· 
mu,ııırdır. 

dnglllz ordUBU, tarihte cmsııllne 

teıışdUf olunmıyan bu hareketinden 
dolayı bllh:ı6sa takdirle yAd cdllml· 
ye Jflyıktır. 
dtalyanların !azla mukavemet gö 

tcrmemc:lcrl dikkate de~er. 
d31ngazlnln elden çıkması Blrc

nn lk yollarını kt'scr. Bundan sonra, 
italynnlar şnrka doğru yUrOmek Is· 
terlerse Trahtmıgarpten hareket et. 
mele meehurlyctinde kall\caklardır. 

nuna lmkAnı maddi yoktur. 700 ki· 
lomctrellk bir çölU geçmek lazımdır. 

cBlngazlnln dUfmesile ıtalyanlnrın 
son lsUhklmlan da lnglllzlcrin eli
ne goçmı, bulunuyor.> 

- Radyo p;aute.ıı -

lskenderiyede 
Londra, 7 (A.A.) - SalAhlyctli 

mombnlaı'dan tiğrcnlldlğlnc göre ıı
loustrtous tayyare gemisi evvelki ak· 
şam lakcndcrlycye gelmiştir. Gemi· 
nln bir müddet .Mnltadıı. kalmış oldu· 
ğu hnlırlıırdadır. Bu tayyare genıl· 
si, muhtelif ı:nrpışmalarda haııarn 
uğramr,tır. MUrettcbattan 60 kişi öl· 
mUştllr. Gemide bulunan tayyareler· 
den yirmisi tahrip edllmlşUr. 

Veygand 
BIZE RTE'YE H ÜCUM İHTJ

M ALINI TEKZ iP ETI1 
Londro, 7 (A.A.) - Cenernl 

Weygand, dün Cezair radyosilc 
ncorettiği bir ıtcbliğde Almanla· 
rın Bizc:rte'ye muhtemel bir hü· 
cumu hıı.kkında1ci haberi tekzip 
ettni,tir. 

LORD LLOYD'UN HATIRASI 
H ÜRMETLE ANILDI 

Londra, 7 (A.A.) - Evvcliıi 
gün Lortlar ~ mnra mda yapıldı. 
ğı gibi dün de Ava,, kamarasın• 
da muhtelif ıpartılere mensup 
mebuslar Lord Lloyd'un hatıra· 
sını hürmetle ynd/,'mi§lerdir. 

Bu münnae'getle B. Churdı,;;l 
demhltir ki: 

c- Lord Lloyd,' lbidayetin
denbcri B. Hitlcr' ın rk.ı.idıır mev
ldinc, bilhaeea müsellah kuvvet
lerin ba ına getirihnesin<len do
ğacak tdıHkeyi görmüı ve son 
dört bq ecne içinde Lord Uoyd 
Jngiltere için aiıratlc büyüyen bir 
tehlikenin mevcut oldu· u his ile 
'n• mı ır 



Trakyamızda El 
T ezgihları Artıyor 

Trakya Köylerinde 
Sanayii 

El ve Ev İşleri 
ve Çeşitlidir 

1 
..... 

i 
•+•ı•w 

Lapseki Ca.ziyakup bölgesi Subaıı köyü eğitmenler okulu talebesi 

Edime, (Yatan) - Vilayeti- cak, tezgahları bu çeşitlere gö· 
mirin Hasköy, Meriç. Keşan, U- re uyıclurulacak ve bilhassa el iş
zunköprü ve İspar.ta kaza ve koy- terinin 'kooperatifleşmesi köylü
lerinde açılacak köy tezgahları nün kendi ihtiyacı kadar satış ve 
iktisat V&aletince tamamlanmış estetik bakımdan da mühim bir 
tır. Bunun için her köyde 1 O tez· hareket olacaktır. 
gafı olmak üzere 6 büyük köy se. yakında seçimine başlanacaktır. 

1 -GENÇLiK 
2-GOZELLIK 

3-SIHHAT 
işte yUksek bir kremde aranan 

bu meziyetlerin hepsim size 

KREM PERTEV 
Temin Edebilir. 

1 - KREM PERT•:\': Bir tu· 
valet mUstahzandır. İnce 
bir itina ve yapılışındaki 

hususiyeti itibarile yilz
deki çizgi ve buruşukluk
Jann te~ekklllüne m4ni 
olur. Denyi genç ve ger· 
gin tutar. 

çilmiştir. *Edirne (Vatan) - Trakya 
Bunların iplikleri Nazilli ile iz· bölgesi köylerine öğretmen yetiş. 

mir Şarık sanayi iplik fabrikala· mek üzere fıer sene olduğu gibi 
rından gönderilecektir. Bu köyler bu sene de nisan ayı içinde yedi 
de sıra ite kurs takip edecek o- ı ay devam etmek üzere Lülebur· ı 
lan muallim de lbir haftaya kadar gazda öğretmen kursu açılacak· 
Edirneye gelccelktir. Tezgahlann nr. 1 
paraları da gelmiştir. Bu kursa devam eden mual- 1 

2 - KREM PEKTF.V: Bir gil· 
zellik vıuııtasıdır. Geniş

lemiş mesamatı sıkışbra

rak cııttcki pürtük ve ka
barcıkları giderir. Çil ve 
lekeleri izale eder. Teni 
mat ve file!fa! hır hale ge
tırir. 

Ha~er a~~ığıma. göre Trakya- }imlerin yetfştirmektc oldukları 
nın dıger vılayetlerınde de altını· r ,._ ı.· C · k ı_,_,lg • 5 

• •• • l.Al.,PSCKI azıya up UQ esı u-
§a.r tezgah esası uzennde malzc- ı.... k.. ·· ) · 1 ·· ~ t 

• • •• D'llŞI O)IU yavru an e ogre men· 
me ve muallımı de gelmek uze- !erini bir arada görmekteyiz. 
re bulunuyor. K r. ...ı· K 1_1 • 

El ve ev işleri Sanayil Traky, ursa ı.:.uırne, ırK areli Tekır 
köylerinde ve hele göçmenler 8 • dağ ve Çanakkale vilayetlerinden 
rasmda çok ileri ve çeşitlidir. Bu istekliler arasından seçilecC>kler 
hareket bütün köylere örnek ola-1 iştirak ettirileeektir. Namzetlerin 

Adliyede: 

Sahte Pasaportla Memlekete 
Girmek İstemişler 

Polis ccçenl~rde sahte Holan· 1 du. 
da pıuıapor:tlıırıle İstanbula sahte 1 lakim bu müdafaaları kabul 
aterlin ta~ıyan beynelmilel bir etmediği için ikisini de tevkif et· 
Bllhtekar şebekesine men~p do- miş ve tahkikatın genişletilmesi 
kuz kişi yakalama ve Müddciu- ı için dosyalarını Müddeiumumili
mu;mllik te bunları tc-vıkif ettir- ğe göndermiştir. 

mişti. Ç t 1 C tin" F ·11 . Bunların içinde Çek, A1man, a a ca ınaye ın aı en 
Bulgar, İtalyan tabiiyetinde bu- Tekrar Ağırcezada 
lunanlar vardı. Sonradan da aynı Altı sene evvel Çatalcanın Ye-
suçla dört güzel ve genç kadın niköyünde dere kenannua ağzına 
da tev4tif edilmi~i. paçavra tık_!lmı~ beyni ıkurşun· 

Polis bu sahtekar şebekenin tarla kalbura çevrilmiş, kolları 
izinde yürüyordu. Dün de Alman çarık i~erile bağlanmış bir ceset 
tabiiyetinde bulunan Roterclam- bulundu. Bu, köyün çobanı Ço
lı ~i genç daha yakalanmış Vf! lak Halil Jbra'himdi. 
Müddeiumumiliğe verilmiştir. Bun Jandarmanın sı'kı bir araştır
lar Eııman oğlu Mihal Hansiç ile maeı neticesinde Arif, Aziz, Mus
Yohan oğlu 1894 doğumlu ~la· tafa ve Mehmet isminde dört 
viç.'.tir.. köylü suçlu olarak tevkif edilmiş. 

Bunlar Holandndan aldrklan !er ve Jstanıbul Ağırceza mahke
sahte pasaportları Belgrat konao- mes.ine verilmişlerdi. Bunların 
losluğumuza vize ettirerek Jstan• muhakemeleri dört buçuk sene 
hula gelmişlerdir. sürmüş, Müdıdeiumumilik. taam-

Sultanahmet sulh birinci ceza mütle katil olan bu dört kafada
mahkcmesı~e verilen suçluların rın asılmalarını istemi~. fakat 
dün sor~uları yapılmı,.<rtır. Mihal mah'kcme mevıkufların bu suçla a
Hansiç kendisinı pıüdafaa eder- la'ka{arını göremediği için hepsi 
ken: hakkında hcraet kararı vererek 

- Ben bu pasaportu Holan- suçlular serbest bırakılmıştı. Bun. 
dada tc9arik et.tim. Orada bu gibi lardan Mehmet "fevktfhanede al
i§lerle meşgul olan bir adam bu· ı dığı bir hastalık neticesinde öl
nu beş bin lirete bana almı§tı. müşt.ür. Temyiz mahkemesi de 
Ben bu alınan paranın harç ve 1 bu kararı tasdik etmiş fakat umu
pasaportun da doğru olduğunu mi heyet bozmuştur. Dün Ağırce. 
zannediyor. ~e olduğunu bil- za mahkeım~nde davaya tekrar 
miyordum. diyordu. baş.landı. 

İkinci suçlunun müdafaası da- * Adliye Vekaleti Kalemi 
ha kıııa idi: Mahsus müdürü Bay Şekir dün 

- Benim pasaportum sah'te de öğleden eonra Müddeiumumi 
ğildir. Yalnız üstüne mürekkep Hikmet Onah ziyaret ed~rek bir 
doküldu. Muhim yerleri bozul- müddet kendisile görü~ü~ür. 

Kemalpaıada Dikiş Kursu 
lzmir (Hususi) - Kemalpa§a 

kazasının Ulucait köyünde seyyar 
bir dikiş ve nakıs kursu açılmış· 
tır. Kursun açths merasimi köylü
ler tarafından tıpkı bir bayram 
gibi sevınçle karşılanmıştır. 

--o-
Akıl ve Sinir Hekimleri içtimaı 

Akıl ve sinir hekimleri cemiyeti, 
bu sene yıllık içtimaını Bakırkl>y 

emrazı akliye ye asabiye hastahane
sinde yapmışlardır. 

Yeni idare heyeti intihabında: Pr. 
Mazhar Osman Uzman: Reisliğe, 

Prof. Fahrcttin Kerim Gökay: Reıs 

\'ckUlığinc, Dr. Rahmi Duman umu
mi kA.tipliğe, Dr. Faruk Bayillkem: 
Veznedarlığa, Dr. Leman Tüzemen: 
Celse kdtlpllğtne seçilmişlerdir. Ce
miyet her ayın son cuması toplana
caktır. 

Askerlik İşleri 
Şubeye Davet 

Eminönü As. § besinden: Topçu 

AB. Tğm. Merunlt Cemalettin oğ. 
Muhsin 3H (28306), makinist er Ab· 

durrahman oğ. Ahmet Nedım 315/ 
312, 1675, Marangoz er Demtryol sı
nıfı Osmcı.n oğ. Ahmet 313, Kaydı tet
kik edilmek Uzere acele ŞUbeyre mü
racaatları. 

ORHAN URAL 
Genç karikatüristimiz Orhan Ural 

karikatürlerini albümde toplıyarak 

n~e karar vermi.ştlr. Yakında çıka
cak olan bu albUınde Orhan Uralm 
en nefis karikatürleri bulunacaktır. 

, - KREM PERTEV: Bir cilt 
devasıdır. Deri guddeleri· 
nin ifrazatJnı düzeltir. Si· 
vilce ve sıyah noktaıann 
tczahlll'llnc mllni olur. 
Cılt adalesini besliyerek 
kuvveUendırir. Kuru dlt
ler için yağlı, ve yağlı 

c lltler için !'atsız hususi 
tup ve vazoları \'Arıiır. 

Eylip Tapu Sk'il Muhafrı:Irğtndan: 
Ayvansaray korucu Mehmet çele

bi mahallesinde Ayvansaray vapur 
iskelesi sokağında r>S na. 66 ve ı na. 
7 eski 38 na. 44 ve 1 ilA. 7 numaralı 
bcrveçhl vakfiyet ve be veı;lıi mtil
klyct tasarruf olunur, gav:ı men!m· 
!Un tamamı keresteci Hacadoruıı V<'· 

fatile veresel(rindcn mcfkut doktor 
Ohannesln veraseti kızkardeşi Mari· 
ye munhasır olmasından dolayı Dr. 
Ohannesln hlsreslnln intU:ı\lln! mu
mnileyha :Mar! namı diğer Maryam· 
Luiz talep etmektedir. 

Mezk(ll- gayri menkulUn berveçhi 
mUlklyct kısma tcmellUk hücce
tiyle temcllUk edilmesinden ve esas 
kaydı ta.pu dairesinde mevcut olma
masından dolayı mahallen 20.2.941 

tarihinde saat 10 da tahkikat icra 
kılınacağından, bu hisse hakkmdıı 

bir tasarruf lddiasınd:ı buitınan var· 
sa, vcsaikilc birlikte, Eyüp tapu si· 
cil muhafızlığına ve yahut tahkikat 
günü mahnlllndc bulunması ilı\n o
lunur. 

"' - z - 941 
Eyüp Tapu Slril Muhafızı 

N~mettln Gürdal 

İlan Tashihi 
Gazetemizin 7.2.941 tarihli nUsha· 

sında intişar eden Emlll.k ve Eytam 
Bankasının gayri menkul satışı hak· 
kmdakl illinın 2298 esas numarasın
daki mcsahaSt 39 M2 olacak iken 
30 M2 ve 2304 esas numarasındaki 
mesahası 85,68 olııcak iken 25,68 M2 
olarak yanlıt neşredildiği görülmüş· 
tür. Keyfiyet tashlhen ilan olunur. 

Bu Pazar Çemberli 
taştaki Güreşler 

Halkımızın ciddi yağlı gUreşleı 

gösterdiği rağbet Uzerine bu pazaı 

tanınmış pchllvanlllfdan Ddzceıı İs
mail ile Pomak 'Mustalanrn iddialı 

gilreşi yapılacakbr. 

1 
BORIA 1 

:7 ŞUB& ~ 1041 

Kapa-. 

Sterlin li.X 
Dolar 132,20 
Isviçre Frea. 29,6875 
Drahmi 0,9975 
Leva 1,6225 
Peçe ta 12,9375 
Dinar 3,175 
Yen 31,1375 
İsveç Krom..- 31,005 

f .li!ı:ı rn ft Tllh111At 
Srvas - Erzurum 2 19,5() 
Sıvas - Erzurum 3 19,50 
Sıvas - Erzurum 4: 19,50 
Merkez bankll.SI peşin 109,-
İş Bankası hamfline peşin 10,15 
İş ba.nkası nama peşin 9,80 

-.rA TAN 

Devlet Demiryollan ilanları 
1/2/941 cuma günü pazarlığı yapılacak olan 500 ton Bllstcr bala· 

rm ~lenerek mamul halde idareye teslimi işinin pazarlı~ gÖ?'Wen ltmum 
üurine 21/2/941 cuma günü saat l!5 e talik edilmiştir. '855) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Darphane ve Damga matbaası blnasınd" yaı>t:ırıla.cak 3134 lira 50 

kuruş keşifli tesisat, tadil ve illı.ve i'leri 10.2.941 pazartesi günü saat 
14 te MilU Emlak Müdilrlüğilnde toplanacak olan komisyonda açık ek· 
sUtme ile ihale edilecektir. Muvakkat temina.tı 239 llradrr. lsteklilcrirt 
bu işe benzer en az 2500 llralık bir iş yaptıklarına dair eksiltme tarihin· 
den 3 gün evvel alınmış ehliyet ve 940 yılma. ait Ticaret Odası vesi· 
ka:sı ibraz etmeleri lA.zımdır. 

Münakasa evrakı. tatu günlerinden maada her glln Milli EmlD.k 4 

Oncü kaleminde görfilebilir. (505) 

l lstanbul Komutanl?gı Satmalma Komisyonundan 1 

Komutanlık mıntakası dahilinde yapılacak altı bin liralık nakliyat 
işi 11/2/941 gUnU saat 11,30 da pazarlıkla bir müteahhide ihale edile· 
cektir. Katı teminatı 900 liradır. Şartnamesi her gUn komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli gUn ve saatte Fındıklıda komutanlık satın 

alma komisyonuna. gelmeleri. c863> 

* Askeri ihtıyaç için 11.2.941 gli.nü aaa.t ıı de pazarlıkla M çift atlı 
nakliye koşum takrmı satın alınacaktrr. Bcherlne tahmin edilen fiyat 
62 lira olup muhammen bedeli 3348 lira ve katı teminatı 505 lira 20 
kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görUlebUlr. İsteklilerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satın alma. komisyonuna gclmc· 
leri. (784) 

* Askeri ihtiyaç için aşağıda cins ve mlkta.rlan yazılı iaşe maddeleri 

13.2.941 günü hizalarında yazılı saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnameleri her giln komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve 

saatlerde Fındıklıda komutanlık satın alma. komisyonuna gelmeleri. 923 

Cin!lli Miktarı Muh. Be. Kat'i Te. Pazarlık saati 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. Saat; Dakika 

Pirinç 9000 3600.00 450.00 lO 
'Kuru faııulye llOOO 2640.00 396.00 10 30 
Bulgur 9500 21~.oo 327.75 11 
Makarna 3500 1015.00 152.25 11 30 

* 
Mkerf ihtiyaç için aşağıda cins ve miktarları gösterilen yem mııd· 

deleri hizalarında. gösterilen gtln ve saaUerde satın nlmacaktır. Şartna
mesi her gün komisyonda. görüleblllr. İsteklilerin belll g\\n ve saatlerde 
Fmdıklıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. Ot ve saman
dan hangisınin fıyatı muvafık olursa o satın alıne.caktır. Diğeri alın· 
mıyacaktır. (926} 

Cini Mlktan Mu.lı. Be.. Kat'i Te. P. Gün S. 

Ton Ll. Kr. Ll. Kr. S. D. 

Kuru ot lM 12750.00 1912.00 11.2.941 14 
I Saman 150 97:>0.00 1462.00 ~ 2' 

Arpa. {)0 3750.00 562.50 12.2.941 u 

* 
HaskByde askeri bir binanın tamiri işi 15.2.941 günU saat onda pa

zarlıkla ihale edilecektir. Keşif bedell 1754 lira (07) kuruştur. Ke.t't te
muuı.ti 263 llra 11 kuruştur. Şartnameııl her gUn komisyonda. görülebilir. 
lsteklilerin bclll gUn ve saatte Fındıklıda komutanlık satın alma komis
yonuna gelmeleri, (925) 

* Merkez komutanlığı binası dahilindeki ceza evi binasının tamiri 
24.2.941 gilnü saat 11 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Keşif bedeli 
5439 lira ~ kuruş olup ilk teminatı 407 lira 98 kuruştur. Şartnamesi her 
gUn komisyonda görüleblllr. tsteklilcrin belli gün ve saatte kanuni ve
sikaları ile birlikte Fındıklıda. komutanlrk satrn alma komisyonuna gel· 
meleri, (924) 

... __ 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

ikramiye Planı 

1 S41 IKf~MIYELERt 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- I,J 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > =1500.- > 
• > 
8 > 

35 > 
80 > 

soo > 

500 > 
250 > 
100 > 

50 > 
20 > 

=2000.- .. 
=2000.- > 
=3500.- > 
=4000.- > 
=6000.- > 

Keşideler : 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağus
tos, 3 .ı.klnciteşrin tarihlerinde ya
pJır. 

~-2.941 ~ 

.-iÇKiSiZ SAZ 
BORSA KIRAATHANESİNDE" 

NftL!h bir ~ salonu olan kiraathanem!zdc her pazar gilll1 fi 
saa.t 2 den 6 ya kadar kıymetli sanat.kArlar arasmdan seçilın~ 
bayanlardan mütcşckkll mükemmel saz heyetini dhılemek 
Kaçırma.ymız. Aynca: 

Keymetli Bestekar Ptfalatyah Tanburl l"ahriyi dhıl1yecıek5i~ 

Askeri Fabrikalar Satma·ma Komisyonu ilanları 

Muhtelif Eb'atta 10 Kalem ve Ceman ?J. 
Metre Mikabı Kereste Alınacak .,. 

Köknarın metre mlkAbı 50, çnmm metre mikAbı da. 53 ~if ı 
yeti umurniyesine tahmin edilen bedel <126.140> lira olan uıuh tırtJ' 

batta 10 kalem ve ceman 2380 metre mikll.bı kereste askeri fil f 
lar umum mUdUrlUğU merkez sa.un alma komisyonunca 10.2,941 ıııt 
za.rtesl günü saat 15 te pcı.zarlıkla Duıle edilecektir. Şartname c&• Jf' 

c3b kuruştur. Muvakkat teminat c9460> lira c50• kuruştur. SU .,
resteleri tamamen çıralı çam vermek mUmkUn olmadığı taıtditd' ' 

. bt 
nsı çıralı çam ve yarısı beyaz köknar olabilir. Bu kcre.steleruı d1' 
umumiye.<ıini vermlye talip bulunmadığı takdirde 200 metre miJ<AbJ.ll 
aşağı olmamak şartıle ayrı ayrı da alınır. <751> 

* Çıııdır Alınacak 'Jff' 
İki ve bir direkli çadır alınacaktır. Taliplerin çadır bezi nl1J!I ısı" 

slle bizzat veya. mektupla Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlüğll 
kez satın alma komisyonuna. müracaatları. (839) 

İstanbul Belediyesi ilanları 
,, 

Beyoğ'lu Kaymakam ve B. ş. MüdUrlUği\nden: Kurtuluşta YatnaJI lif 
sokağında 20 No. lı bir evin sahipleri bulunamadığından kanuni te~ 
icra edilememL,ur. 48 saat zarfında ihbarname makamına kaiIJl 
üzere ilan olunur. (918) 

\ ~ 

Tdrldye Camharlyett 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: ısss. - Sermayesi: 100,000,000 Türk ıırası

Şube ve ajans ndcdl: 265. 
Zira! ve ticari her nevi banka muameleler!. 

Para birlkUreıılere 28,800 lira lkramlye ,.·eriyor. 

~ llanıcumaa 1mmosran ve ınııenm Uil&rftlt ~ 
en az 50 lira.111 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue ~ 
daki plAna göre ikramiye dıı.ğıWacaktlr: 

' adet ı.ooo lll'al.tk 4,ote ura il ıoo adet so liralık s,OOo ııı' 
' .. 600 > %,000 » 1%0 » 40 » 4,808 , 

' • 2lM> » 1,eoo » il 1 se » 20 » s,ıte ' 
'10 > 100 > 4,000 > 

DIKIAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lirad90 
ğı dtıpniyenlere ikramiye çıktığı takclirde % 20 fa.zlaslle veril 

B.ur'al&r ııeaee&e 4 defa, ı eyltl, 1 hirlllclkAıtllll, ı .arı 'f9 

1 b.a:draa tarWerlatle teklleMIAlr. 

J Deniz Levazım Satrnalma Komisyonu ltlnlat' 

Marmara Vıısübabrl K. satın alım. llomlayonunclan 

Un ilanı f 
1 - Kilosuna tahmin edilen fiyat 19,2S kuruş olan 100 ton dflr 

zarhkla satın alınacaktır. ~ 

2 - Pazarlığı 10/Şubat/941 pazartesi günü saat 15 de !,ı f 
Tersane kapısmdakl komisyon binnsmda yapılacaktır. Şartna1P 
delsiz olarak almabileecği gibi her gün komisyonda görfileb11ir· ,ti, 

3 - Isteklllerin bu işle ilgili olduklanna dair Ticaret veSil<,ı / 
ve H43.75 liradan ibaret ilk tcminatlarile birlikte muayyen P 
saatte komisyona mUracaatları. c748> 

* Marmara O übalui K. satın alma Komisyo--.. 

Sadeyağ llanL 
1 - Sir"kilosuna tahmin edllen fiyat 170 kuruş olan ve ~ 

cinsi yazrlı bulunan 20.000 kilo sadeyağı, pazarlıkla satın ıı.tuııı.cP.fl 
2 - Pazarlığı 10/Şubat/941 pazartesi gtlnü saat 14 de tzınl~ ..J 

sane kapısındaki komisyon binasında. yapılacaktır. Bu işe ait ,.-r 
me her gün komisyonda görUlcbillr. .~ 

3 - İsteklilerin bu işlerle ilgili oldukla.rına dair Ticaret \'~ 
rmı ve 2550 liradan ibaret muvakkat tcmlnıı.tıarlle birlikte tJlul1' · 
gtln ve saatte komisyona. mUracaaUarı. «747> 

* ı - Tahmin edilen bedeli 2816 Ura olan on altı kalemde cemarı 351 
kilo muhtelif cins yaş sebzenin 11) şubat ı:ın çarşamba gtırıD 
14 te açık eksiltmesi yıı.pılacJlktır. 

2 - nk teminatı 2ll lira 20 kuruş olup Şartnamesi her gUn ]<0%%1 

dan alınabilir. 
3 - tsteklllerin belli gUn vo saatte Kasnnpaşıı.da. bulunan 

müracaatları, (727) 

ŞEHiR TİYATROSU 

TEPEBAŞIND. A • 
DBAM Kıs~· 

BU AKŞAM i 
Saat 20,30 da 

!-'MİLİAGALOT.11 ' 

TEMSiLLERi 
İSTlKLAL CADDEStN1']!: 
KOMEDİ ıusl'fl ~ 

Bugün saat 14 te Çoeul' 0 

.Akşıı.m 20,30 da_ .... 
KtRALm OD~ 

Her gün gişede çocuk temsUleri için bilet vrr"ir. _/ 

Sahibi ve Neşriyat MüdUrü: AHMET EMİN YAL!~ 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 


