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İntihar Etmek ı 
İsterler mi ? I· 

• 1 

Yıuan : Ahmet Emin YALMAN 1 

D O ngilizlerin şimali Afrika 
d ıtaarruzu cidden usta elin
h en çıkmış bir eserdir. Deniz. 
ka Ve kara kuvvetleri. e n yük-

he nevi bir motör intizam ve a· 
d cngde iş beraberliği yapmışlar-

ır. .-ıı;~~ 

. . İngiliz ~ara ordusu, birkaç ay 
ıçınde d·erlenmiş ve hazırlıkları· 
~ı !'8-P!mış bir ordud ur. Öyle ol-

ugu ıhalde senelerden beri çölde 
taarruz harbi için hazırlanan lıal
Yan kuvvetlerıni, tarihte eşi pek ~ görülmüş bır süratle bozguna Bingazinin zaphnda otuz saatte 250 kilometrelik cebri bir yürüyüf 
ID'atmı~ır. yapan İngiliz bofif zırhlı kuvvetleri 

Bi>ylecc yeni Jngi:liz, daha doğ. 

Ve gand 
Vaz·yet 
Adı 

" Afrikada Os 

Verilemez! ,, 

AMiRAL DARLAN 

Diyor ki: 
Fransız Filosu 

Verilemez! ~~:'ili~::!~n:: ;~d~~u~rt~~?~:. G r aç i a n i ' n i n ı· s f ı· ı aA ı· h t ı· m a ı ı· 
de geçirmiştir. Başı sıkılınca Wa-
v. e.l ayarında, tarihte her vaıdt L d 8 (A A 

M 
• ı E • y• B J d on ra, •. } - Londra-

ıçın iz lbırakacak bir k umand an U a V 1n1 S I r l 1 ne e i r İ da .söylendiğine göre, Binsazinin 
Yetıstirmi~ı·r. Sonra techiznt te- Jn<nlız" l t f d b 
d ~· .. .,. er ara ın an zaptı ve u 

ariki, talim ve terbiye, hareket Kah ire, 8 (A.A.) - Bu ak· Londra, 8 (A.A.) - tmpnrntorluk hnreketin aıkisleri, General \Vey· 
Ve &ldırma kabiliyeti ıbnkımın· şam Kahirede öğrenildiğine gö· genci kurmay başkam General Dili, gand"ın vaziyet almasını intaç e· 
h ~ .. ., "' en se ep er en bir" ir. General dan. <> kada• mükemmel bir cihaz re, a1·.,,.,.aı:iden rekHen İtalyanla· hugün bir istllA ihtimalinden bah- d b } d id 
alın:de ~lemi tir ki karoısında nn ricat hattını keeen lngila zırh. setmlştlr. . \V.eygand bütün şimali Fransız 

ınesafeyi de amana getirımi§tır. arasmda4'i sahae ulasmıtttır. Bu hıtap ederek şöyle demıştlr: rargiihından r:d~~.ı
1 

e u~~ı ba. 
Yalnız İtalyanları değil, çölü. ve 

1 

lı kolu şimdi Soluk ile Acedabya General Dili, Kanada kıtalarına Afrıikasının şef" fat"l • k 

Yakın Şaı1kta maceralara atıl· Almanlann Bliylik Brllanyanın Is· 1 """"" yarıgı e· 

rnak istıyenler varsa bu manzara tiltı.sına teşebbüs mecburiyetinde ka- ı s•-··· 
kar§ısında bır değil, ıiki d efa dü· \ lacaklannı zannediyorum. j ~ 
§Üneceklerclir. Şimali Afrikada Adamızın mUda!nası her şeyden 1 
kendisini gösteren skeri kudret, ! ilk olan bır iştir. 1 
Brıtanya imparatorluğu ile Ame· G riknnın c1 birliğile temin edebi· azla da Hücum 
lecekleri maddi imkfınlann ve 
Yarata bilecekleri atılgan ruhun Edeceklermiş 

Londr!l• 8 (A.A.) - MUstal<tl Fraı 

sız ajansı blldirlyor: 
Mart ayının ba~nda lngiltercnln 

hayatl noktalarma Almanlar tarafın· 
dan şiddetli bir gUndUz ve gece ta· 
arruzu beklemek IA.zımdır. Şiddetli 

bombardımanlar ve gazla hücumları 
tayyare ile kıtaat ihracını kolaylaş· 

ancak ilk nümune5idiT. Bunun ar· 
kattı, gittikçe geni~ ölçüde gele- 1 

cektir. Çünkü en büyük zorluk, 
ancak ık adımlnrdadlr. Anglo· 
saıttson ·memleketlerindeki hnl ve 
oa11tları ıbitenlcr pek iyi takdiı 
ederler ki Anglosakson, ilk kara
rını güç verır. itk hazırl ığını cüc; 
yapar. Fnkat bir defa ıııc sarılın· 
ca gözü engel filin tanımaz, bü
tün kuvvetııe hedefine aalclırır, 

Ordulan hezimete uğrayan ve tırmıya memur para~litçülcrln takip B ingazi zaferinden ... nra vaziyet 
m uavini esir e dilen Lib ya 1 edeceği şUphcsizdlr. aldığı söyl nen G eneral W eygand 

sonuna kadar dövüşür. 
Bntanya kuvvetleri, Şimali Af. 

rikada ·i tc:mızlik i ıni bıri.aç ıtii· 
pürge dar'besdc tam mlamı~lıı r
dır. Jstilicılarn diş bil.eyen H a
bcıılilerın yaıdımile Hnbeş işinin 
halli, İtalyan Somalisinin alınıına
sı ve lngılız Somateınin kurtaırıl
ması ancak gün meselesidir. 

bıqkumandanı Graçiani Thc Aerlone fsl"'ı .. ,ı ı ~ maruf İl'· giliz hava mecmuası hava harbinin yanalla bu vaziyeti izah etmiştir. 
bö ecle t · eme .işine le ül-hnfunüzdeki safh mı ))u uı u nıU· General bu beyanatında, B. 
edilm&tedir. Şimdiye kadar top· talAa etmektedir. ı er'in yamar y rClım cCI 
kınan esir adodı b inlerced ir v e Mecmuanın fikrine göre, Alman- b ilme11i için h iç bir ve ıle ile T u· 
diğer bir çok esir kollan gelmek- Jar hava şartları lmkAn verir vermez nusa kuvvet çıkarmasına ve ne 
te berdevamdır. Bingazide esir klitle halinde taarruz edeceklerdir. de muhim bir bah ri üs o1nn Bi
edrlen kdlordu kumnmlanı, biz- Geçen sene Skandınavyaya taarruz zert'i ve Tunus"u kullanmasın 
zat Grazianinin mu-arvini idi. (DeYanu: ~ . 6, ü. 3 te) + 1 müsaade edilmiyeGcğini biklirmİ§. 

tir. Aşikar olnrak Vıchv hükume. 
tinden ilhnm alan Amlral Dar• 
lan"a atfedilen b~anat !bundan 
dnha mühimdir. Amiral beyana
tında «Fransız filosunun Alman· 
yaya teslim edilme:ıin c miısaad e 
cl'ılıİyeceğini> söylemi tir. 

Yardım 

Layihası 

Flandin 
İstifa Etti 

Bu suretle şimali Afrika mese· 
lesi kökünden hal olunmuştur. 
Bundan sonra karşıya biı- ordu 
geçirip Afrikada yeniden taar· 
ruz haızırlamak imkanı mihver 
için her vakit için kapanmı§. İn· gilız donanmasını Akdeniz üsle- Amerika<la lngi1tereyc yardım CeneVTe, 8 (A.A.) - c D. N. 
rınden mahrum edip orta ve ya· layihası henüz medistedir. Son 1 B.> Vidhy resmi ma'lıfıllerinden 
kın 

3
..11.•an İngilizleri uzaklafl ır· daklkaya kadar bir m alfunat nel. I ~·1 .:ı · · ı_ı·w· •· Lı _ • • N rAA .. .. .. l ı . . <> •oı uırı aıgıne gore rrurıctye azı. 

ınak ümidi suya du§'lllu tur, n· mcmiştir. M ecl .daha z1yad e dı· B Fi d b ok . f f 
gitterenin bugünkü orta şat& ğer talqirlcrlc m~l o bnu§ltur. , rı . ·• an en u • m 

15 

. ' ~ et· 
kuvvetleri ve bundan gonra ha- Layiha bugün meclisten çıkarsa m1§l ır. Ma.r~l Petaın b u i&tıfnyı 
zırlana bilecek taze kuvvetler t~- gelec.ek pazarto&İ gü.Mi &yan mcc· kabul etmıtıtır. 
rnamHc serbest bir h le gel!mı§" Hsine verilecektir. * tir. c:Rıtdyıo gazetesi> [ Fransız meselesine ait diğer 

Aimanlar bugün pek çetin b ir [ Bu husu taki ajam telgraftan ajans telgrafları cFransa vaziyetı> 
karar ıkar§ısında bulunuyorları cYardım )ayıhası> bru_ı ığı altında ba lığı akında beşinci sayfamız· 
Balkan devlet1erinin ve bu aradcı beşinci sayfaınızdad ır.] dadır.] 
Türkiyenin istiklal ve emniyetine :::=::::ı=:::=:======================== 

Libyada Avustralyalılar Er"tre 
tedirler. Resmimiz bir Jngili~ ıu ba ve Habeı hareka~nda da H intJiler 

1 n g i 1 i z 1 e r i n ~ e;~g· b .. ;ı·i ke·ir;·;::~~~:-~~k~ 
Otuz Saatte ZAFERiNiN · 
25 

ileri Harekete 
O Km. lik A 1•5 • 0 .,. 1 evam Etmek 

C e r ı "A n·· Do" .. .. .. o rap unyası gru mu 
Kah .... ~~~>u~.a~ı vu~::;~~~~or,, Değil mi? 

~mumı kara~gühının .bu stıbah cr- ı Atına, 8 (A.A.) - (BBC! : Bin- Blngazlnln zaptında ltalyanl:ırdan 
1 ~~ neşrettıgı hu usı resmi teb- gazi zaferi haberi Yunanlstanda bU- klillı)'._ctll miktarda csır nlınmı.ştır, 
ıg' . . ytlk Se\'inçlc karşılanmıştır. Dlin öğ- ~razlanl ordusund:ın bir ordu ve bır 
Bı~nzının zaptı i\e !1eticelencn leden sonra radyo, bu zaferin ehem-ı o kolordu kumnnd nı esir cdıldlği-

hnreknt esnasında, bir lngiliz zırh- mlyctme bilhassa işaret etmiştir. ne göre bir tek neferin bHe kurtıı-
}ı t kkulü, otuz sa tte ı SO kilo- Spiker sözlerini cYn.şa ın mUttcfı· nlamndığı anlıışılabılır. 
m~relık cebri obır y uruyu yapa· 4< m z lngillzl n y 1 rnk b • Şundıy kadar -tO - 50 bin kadar 
raK, duşmnnın son rical h ttını tlrml tir. ir nlındıtı tntmıln cd lmcktedlr. 
kcMT1c~ için yol üzerindeki muk . * Acaba İng-llizlcr, Trablusgarba d ğ 
v.emctı QCretaraf etmi tir. Bing • AMERIKAD nı il<'rl harekete d<'v m cd ccklcr 
zaden 8'C:,.ri çckilıneğe teşebbüs e- Nevyoı k, 8 (A.A.) - (BBC). Bil· mi, bu hareketin mahzur Ye fnydn· 
den du 1an, bu parlak hareket" t11n gıızoteler B!ngıızlnln zaptı habc- larını zlkrcdebılıı iz: 
•· "k ın llt Fadl suratı arşı ındn. gafil avlanarak r n cbarliz ettlriyorlnr. y a arı. 

nihayet muhasara ahına lınmı - cNcv • Yoı k Sun,. gazetesi: «Va- l Halen Trablusgarpta hafit ı
tır . Bunun ~zerin"(:, piyad e veto;. vel bl>yUk bir zafcı· kazandı> diyor. talyıın kuvvetleri knlmı,tır, Bıınlan 
çunun muzaheret~l c hareket e- * m~ğJQp etmek daha kolay olncaktır. 
den ve ad etçe fa ik buluna n ltD'I- Nevyork, 8 ( A.A.} - Nevyork He- V - ı 00 kilometrelik bir sahadn 
yan zırhh kuvvetleri, çemberirniz. rakf Tı lbunc gazetesi, Blngnzlnln su- avı?I ordu u serbest hnrelrot ed 
den dı arı çrkab ilmok için büyük kutu hakkında yazdığı bır yazıda ln- cektlr. e
gayrctler yapmıotır. Bu r.uret le ya- glllz imparatoı Juk kuvvetlerinden &· 3 İngiliz ordusunun Trablusgar
pıl n her te~eb'bii!I, dü~ana bü- delA mutclıeyylcane bir tarzda slta· b:ı doğru ll<'ı ı harekeli, İtalyan hal· 
~ zayiat verdirilmek suret ile ge. ylşle bahsetmektedir. kı .Clizerlnde menfi teslı yapac~ktır. 
rı plİ kürtülmüt'lür. ltalyan tan'k- Mak lede İngiliz mu\'affnkıyetınln ~ İtal an - Alman kuvvctlerl-
la.rı~dan altmış kadan tahrip e· :talyeıılar için okluğu kadar Alman- 1lln, i Ukbald bcrnbcr hareket et
d1ld1kt'en sonra, düpnan m uh re- ar için de bir hezimet Bayılması Ut· 'inesinin önllnU alacaktır. 
bey;e nihayet vermiştir. zım geldiği kaydedilmektedir. 

5 
- V<'ygand il beraber lr.gilız 

İtalynnll!r §İmdi bü~k miktar * ~:~usunun Alman ve İlaJyruıl:ıro 
1 

--' ı· ol • Nevyork s (A A ) . şı cephe almak ımk ını h 1 
aTU tca ım maktadır. Esirler • . . - Bıngazının bilir. ası ola-

ara ında bir ordu kumandan"ı ie· d•Uıpnesl hnkkındn tefslratta bulunan 
ncral, bir ~olordu kumandanı ge- Nevyork Herald Tnbune şunla . - 6 - Tunusta, tngllt re Jehlne 
neral ve bır 99k yüksek rütbeli SU• zıyor: ıı ya Fransız • 1ngılız iş birliği yapıl bi· 

b.ny vardır. Büyük mil«ıırda her Bu zafcı·, l<'şebbfuıU lngillzlcrc ver- lir. 

l h 1 
moktedlr. Bu hal r~·kal"d h 7 - lnglltere, hava mevd nı~-"ı 

oıns en . a11p ma zemcsi de iğti- v• .. e c emmi- ld .r ...... , nam edılmi~tir. yeti halzdır. Bu zafer Alma 1 1 e c edt'rck Slcılya ve İtalyan ana 
dl diğ<'r tarafın ne yapac:ğ~~ıı ş d~: vatanına karşı d:ıha kolaylıkla ha-hakiki bir saygı göstermek ve ya

hut ba§lannı ,buralarda. belaycı 
Uğratmak ••• 

Almanya, Balkanları rahatsız 

Ali Şir Nevai'nin 
500 ncü Doğum Yılı 

Bunlau. bundan bir kaç saat ev. 
vel LondraY,a gelen hııberlerı te· 
y.it etmektedir. Bu haberler en f e
n şartlar bah is mewuu olduğu 
t kdirde Amiral Daıilan"ın Fran
sız donanmasını bıı.tnacağın ı bil
diriyordu. Resmi olmamakla be· 
r ~r ciddi esaslara istinat eden 
bu haberlerde ayni zamnnd bil· 
diritd~ine göre Almanlar Vichy 
hü ·iımeti üzerinde taz~iklerin i 
arUırdıklları takd irde General 
W eygand ve prkadaşlıırı Alman
larla münasebetlerini kesecekler 
kuvvetleroile FranSlz donanması 
yakında müttef ·lcr tara fına ge· 
çecckıerdir. General Wavell t • 
rafından Tra'blusgnrpta kazanılan Dono K h• d 
parlak muvnffakiyet müttefiklerin van a ıre e 

şUnmek meoburıyeUne sokmaktad rck<'t cdebntr. 
Bu zafer ehemmiyet ve ı\trııl<'jl I~~~ 8· 1ngıllz nakliyatına karşı Sı-
'barlle nazllerln Norveç! 1 gal ettlkle· cllyıı ndnsınm taarruzu dıırdurulabı-

etmekten vaz geçeree ve ltaiyan· 
ları lbir an evvel Arnavutlu ktan 
t12aklaştırrnak surctile Balkan 
~~lekctlerine iyi niyetin bir de.. 
~~ıni gösterirse arkasında sağlam 
ır emniyet sdhası kazanmış olu~. 

Ankara 8 (A.A. ) - Türk 1 ve edclbiyatının en d~erli varlık· 
Dil ku~U - Genct Sekreterliğin- hmnı ,kai~minc borç!~ ~lduğu
d b"ld "ribn\ştir. 1 m uz Nevaı, H eratta Huseyın Bay. 
eB 1 .. n1 büyiı"'k Türk dil, edebi: karanın veziri oluak hükumet 

ugu d• vlet adamlarının Alı 1 başında d a bulunmuş b ir Tıiirk 
yat, ve e b .. L..:"-.:::::..-:..:ı·· 

N 
·· · dog~umunun Cf>'U- uU';rul'>">'ur. 

Şir evaı nın .. _ Ç w t dil ( l>fı\•amı: SL 5, Sü. 2 ıhı) X 

maneviyatını nekadar yükscltmiıı ı' Kahire, 8 (A.A.) - Roosov<'lt t • 
olursa olsun hilha a B. Hitler'in rafından hu5Ust mUmcssıı olarak A a_ 
B. Mu6S01ini'ye yard ım etmek Ü• rupaya gönderilen Albay Dono\' v 
zere Afrika~{a takviş'e kuvveti bugUn Ko.hlroye gelmiştir. Albay ~ 
göndermesi Rlen imkfmsızlaştık- novıın Avrupanın cenubu arkislndc 
tan aonra bu muıvaffakiyetin Fran ve orta arkta yaptığı scynhat csn • 
ıa ve bitaraflar üzerfndc yaptıiı sında Kahlreyo ikinci defa gclmC:. 
b~ tesir a.5ikardır. todır. 

Çünkü Balkan memleketlerı, 
;nca.k taarruz karı;ısında müda· 
aıı. ve mukavemet vaziyeti ala· 

(l>e~a.mı: :,a. 5, ısu. :s uıı ** 
KULELi ASKERi LiSESi MEZUNLARINA MüKAFATLARI VERiLDi 

ziinCÜ yd<lönümudur. aga ay 

• • zdan istiklal ma11mı söylüyor Kuleli rnezunlanna miicifatlan veriliyor 
Talebe h ep hır agt ti . istik· ı mezun tald>oden Cahidin heye· bir gÜrnİi;J Stıtl. üçüncüye bı"r d ol 

D·· K . d lonu~a yap an meraume b b" h" - L --! _ı..• •• 
.., "" ' u!cli a•lmi Hoesın en • · ı ba•lnnm•• ve bunu can " •~ •-•P e<m U<. ma kalem vWlmı,t;,.. • 
t ellln olan taleıbe W-i.n mükafat lal ~~-~ııı e ~ı·t~ p müdürü ikur· Ve yannın genç s\lbayı arka<la§· Mektebin spor b.irinct.ı· Ha • c~ . 'T üte8J'JIP mc.r;. e • . "" yrı rvlı rnerasimi yapılmıştır. 111 lb Ekrem Awel kısa bir lan namına cevap vermiştır. ile bando şefi de ayrıca m ükafat-
A 

1 

crasimde lstanbul Koroutanı, ınaY 8 ay
1

_L memlekete yar· Bu sözlerden sonra m~fat land ırdml§lardır. Ve davc..ı'ıle "&ıte • L k tukla ta cıoeye •. ·1 . kt ...ı . b " . d o r tc rı iseler Müfettişi ile, me - nu daki büyük vazife· te\'Zllne gcçı mış, me coı ınn· hazırlanan büfe e izaz olunduk-
<! P l'lliidürlcri ve yüzleri aşan bir dı~ . hunlsusunışt cibkle ikmal eden talebeye ba tı- ta.n so. nra meraeime nihayet ver"ıl. 

a,,..etl· kü 1 ı a atın ır. • k b ' _ ı..... _ . ... ·L· • M ' .. tlesı bulunmu;1ur. 1 crın ınüdütüoün eözlcrioi ra oıafll ır .,..n -. • tne!Yf: mattır. 
cktcıbin büyük konferans sa· Mck~ 

ti zııınnn kazııııdıkları zaferle tnma· lir. 
men mukayese edllcblllr. Bu zafer 9 - ?-falla. adası dJJın emniyetli 

demokrıuıll<'rin lUzumundan fazla u: olur. ı M hzurl r: 
zamış o an kaU roll<'rlnc nıhayet ver 
mckte ve demokrasiye inananları bcd ı - Bingazid n TrablUBgarbe glt-
blnllk ve bozgunculuğu terke ikna mek için 800 kılometrellk çölU katet 
etmektedir: mek mccburıycll var. 

2 - lOOO kilometrelik sahasa kuv 
( llc\atnı: , 5 1 ..,Q, 4 te) '!:: ( DC\ IM111: a. 5,. ıl. '1 de) xx 
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Üçüncü Ahmet, Uzun Saltanat 
Müddeti Zarfında İlk Defa 

Zevksiz Bir Gece Geçiriyordu 
-53-

1 Lüks Mağazaları' 
İddiası ~ 
Yaz~rı: OC YI;, 

te aray uşaklarına be >i' 
i!;;2) lıvreli bır hadeıne k,{//J 
muhte em bır kapının .,, 
bıllCır kon"atlarını açtı "~ 
metle önumüzde cgıldt. ~ 

lhrahim Paşa. Üçüncü Ahme- ı zamanla yeşılleşip pı~ıl~~ını kay· 
d n ou arzusuna rtrraz edemcdı. beden pırınç kaplı kuçuk muh· 
........ ınacak tedbırlcnn kotu netıcc· kem ıkapının ırı tokmağını kaldı
leı tevlıt edeceğınden o da kor· ı rıp bıraktı ve bunu uç defa tek· 
ı.uy ordu. Yalnız Paşa: rarlııdı. 

- Bazı desayl3me ıttıla hase· Tokmak paslı bır demir par-
hıle Floryadıdcı Çl'ftlığınde tka· çasına çarparak tok bır ses çı
mete memur eyledığım İstanbul karo\. ve gecenm 6essızlığı ıçınde 
kadılığından mazul Lülalı Hasan akıslcr bırakarak kayboldu. lıtanbul Vali ve Belediye Reisi doktor Lıitfi Kırdar 
l::fendı adında mühnt ve mekkare Hı.zır bu sese atclırış eden ol- Sevenler cemiyeti azalarile bir arada 

lstanbulu Eminönü Halkevinde içki aleyht arlannın verdiği 
ali.ka ile takip edenler 

müsamereyi 

bır şahsın taşrada :bulunması mıyacak sanarak sabırsızlanıyor-
gayri caızdir. du ve iıareketı:ni tekrarlamak Ü· 

Belki de ikaı fitnede dahli zere elmı <to.k.mağa götürmek üze- Belediyede: 
azimi vardır. Ferman buyurun re iken kapının al1kasındaki sür· 
d;a Bo.ıancıbaşı ağa bır sandal günün çokılmesine benzıyen bir 
ırHMc onu saraya getırsın. aes du~arak bekledi. 

Ocdıği zaman Üçüncü Ahmet Çok ge9meden kapı ara1andı 
buna muvafakat ettı. ve fısıltıxa benzi.yen ıbir ses: 

Sarayda matemi bir sükun baş - Az eğlen delikanlı, varup 
lamı.ştı. Bütün devlet rı:cali birce kapı ağasına haıber verem. _ 

Ekmek Bugünden 
İtibaren 14'5 Kuruş 
Un ftyatlarının artmasından 

sonra Belediye encümeni topla
narak ekımcğe 1 O para daha zam 
yapılmasını kararlaştmmıştır. 

E.kmek bugünden rtrbaren 14 
buçuk kuru~ur. 

l.:öşcye aımnış ve derin düşünce· Çok geç.mcden kapıcı yamagı· 
lere dalmsşlardı. Fakat bu dü· mn peşı sıra seğirttiğı ağa gelmış· 
şunceler ısyamn bastınlması için ti. Hızır ona parmağındaki yüzü
bır plan tasazlanmasına değil. ğü göetcrdı ve ağamn işareti üze· 
ısyaıun kendi nefsi nefislerine rine ıçeriye ,süzüldü. 
mazarrat ika eylemeden savuş· Sarayda matemi lbir sükun hü· Tepebaşı Genişliyor 
turulabılmC6i gibi şahsi tasavvur· kümfcrma idi ve Fatma Sultan Vali ve Beledıyc reisi doktor LQt
lua inhisar ediyorıdu. gecenin yarısı hayli geçmiş oldu- fi Kırdar, dUn öğleden sonra Tepe-
N~•-'·ım' saha.ha karcı Zülali, g-u halde hala uyumamıştı. ... ~ " başına giderek Şehir tiyatrosunun 

sara.ya getirildiği zaman bütün Kapı ağasının getirdiği haberle etrafındaki inşaatı teftiş etmiştir. 
devlelİülar onun tıfyanla alakn· Hızırın gelişini öğrenen Mahınev. Bahçe güzel bir şekle sokulmakta 
sından tü1:>bckndikleri ıçin hoca· Fatma Suhanın yanına koştu ve: ve arka as!ıılt yolla tramvay cadde-
ya tebaııhus ve müdaheneyc baş· - Boşuna •ken-clinizi üzüp ya- si mermer merdivenlerle birleştirll-
lamıjıardı. tırsını.z. Üzüntü gül y.üzünüzü sol- mektcdir. Asrı sinemanın da ön kıs-

Zülili tekdir ve tevbih edrlece· duracak. Ulu mevlam yaptığınız mının istiml~k edllerek yola verllme
gini ümit ediyor ve belki de ha· ıyilt-klerin yüzü suyu hörmetine si kararllıştırıldığından bu sahanın 
yatına ka8t.c<lileceğini düşünerek elbet münacatınızı lcahul ve şev· isthn!Akine yakında başlanacaktır. 
end~cye düşmüş bulunuyordu. kctlu b~banızı styancl eyler. tstim!Akin bir an evvel yapılması 
fakat daha ttk adımda sarayda· Bak yavrucuğum, şu lahza Hı· için emir vermiştir. 
ki ruhi haH ıkavrama'kıta gecik· zır sarayınıza gelip eşıgıne yüz Pasif Korunma Tertibatı 
medi ve deıhal sü'ktüm püklüm ..;;rmek .Jı'ler. O "·ahraman kisi 

b ...... u ,.. • Pasif korunma. için büyUk apart· 
tavrı te~edereık müteazzim ir ısyan serkerdderinderui'ir. Hüsnü. man ve dairelerde sıhht yardım ve 
eda takındı. nüzün nurile gözleri kamaşmış ol- yangın söndürme teşkUAtı yapılacak 

Onun pervasız hali. saraydaki duğundan ötürüdür iki, gece ya- tır. Sıhhat ve itfaiye mUdUrlUklcri 
ricali büsbü-tün endişeye düşür· rr.ıı k"Oşup .gelerek §ern'a etrafın- bu teşkll!t için bir proje hazırlamak· 
müftü. da dolaşan bir pervane misali tadırlar. 

Uçüncü Ahhnet, uzun saltanat k d .. .. 1 
k 

en usunu ateşe atar. 
müddeü zarfında iik defa olara Onu huzuruna kabul edip şev-
zcvbiz bir gece geçiriyordu. En ketlu hün'karın &Clıimet ve necatın 1940 T tJlD 
dişelıcrini defeıtmiye çalışarak dll 

kaUtıtı ve her gece saz nağmeleri e. (Arkası var) Rekoltesı· 
ve nqdi seslerle dolan orta M· 

lona doğru ilerledi. r 
Soruyorlar? Tavandan saikan büyiik avİ· 

zenin bi; ·kaç mumu sönük bir 
ışık yayar&k yanıyor ve her yan· 
da saçılı elmas. ptrlanla, mci ve 
altın işlemelere çarparak garip 
pmltı1ar akscıttiriyıordu. 

Gözü daha ilqdeki altın topa 
ili$1 ve birden hayalinde eski 
zevk günlerinin hatırası can~andı. 

O, hiç bir zc\•:k1e avunamadı
ğı zarnan llııparatorluğunun bin 
bir bucaktan seçılıp getirilmiş gü. 
zel cariyeler ve onların arasına 
karışan Nemçe, Macar, Moskof, 
Frenk. ve daha birçok uzak diyar
lardan esir edilmiş müstesna gÜ· 
zel1ikt.d.:i yosmaların koşuşup sıç. 
rayışlarını seyre dalardı ve son· 
ra onlara lbir atiye vadederek al· 
tın topu yakala~alarını irade e· 
der, bu körpe ve mütenastp vücut 
tarın topa erişmek için çabalayış
ları sırasında \ ücutlarının her an 

de(füen tatlı inhinasına derin bir 
mesti içinde ıba:ıtar, bakardı. 

Onun güzel vücutları seçmek 
hususundaki miyarı lbu altın top 
ve ona u:ıanma sırasında vücu· 
dun aldığı gaşyedıci hareketler
di. 

Halbuki ou top şimdi nasıl hü
zün verici bir metrukiyetle boş· 
lukta aallan)J> duruyordu. 

Vll 
Üçüncü Ahmedin çektiri saray 

rıhtımına yanaşırken iki kuvvetli 

8ealı.1ollan ldan&lala 
DtklıaUne 

Bir okuyucumuz pek haklı o
larak anlatıyor: 

Gece lş~·lslylm. t tnnhul tara· 
fında çalışıyorwn. Kudrköydo o· 

turuyonım. Her sabah köprü
den kalkan llk vapurla Kadıkö
yüne gidiyorum. 

Köprü ~ buçukta ~ılıyer. 

Şu h:ılde köprü açılmadan, yani 
beş buçuktan evvel Köprünün 
Kadıldiy l kele!>ln<lc bulunmak 
mecburlyettnde;)im. tık ,·apur, 
6,25 te. Vapur iskelesinin bekle-

1110 yeri albda açılıyor. Kış kıya
mette, soğukta, )~mur "eya kar 
altında yıırnn tııuıt açıkta kalı

yorum, daha doğru . u benim gi
hller hep kalıyorur.. 
şu bekleme yerini de, köprü 

gibi be.' buçukta, yani mutattan 
yanm ant e\'Vel ~malan olmı
yacak bir ~y midir'? 

Alftkadarlara bu dilf'ğlmlzl du
yurur da bu ciheti temin ederse
niz hepimizi lıiOğuktan ve belki 
de lüzum uz yere hn.stalanmak· 
tan kurtııracaksınız. 

65.434.069 Kilo 
bbisarlar İdaresi ha:zırladığı 

bir istatistikte geçen senenin tÜ· 
tün mabsulünü tesbit etmiştir. Bu 
istatistiğe göıc geçen 1940 senesi 
umumi tütün rekoltesi 65 ımilyon 
434.069 kilodur. Bu mahsul, 
76,043 nektar, 48 ar ve 14 met· 
re murabbarı bir saha dahilinde 
123,940 ckiei tarafından yetişti
rilmiŞtir. 

Vilayet itibarile belllba~lı istih
sal mıntaka!arında elde edilen re
k'Olte miktarl~rı şunlardır: 

lzrnir vilayeti: 16,204,503, 
Manisa vilayeti: 10,790,624, 
Samsun vilayeti: 7,829, 760, 
Muğla; 5.708,992, Trabzon vila
yeti: 3,730,741, Tokat: 3 mÜyıon 
271,466, ,Bursa: 3,246,659, Ko
caeli: 2.5~7,326, Balıkesir: 2 
milyon 211,661, Malatya: 2 mil
yon 12,134, Bolu: 1,979,478, 
A,>ıchn: 1,084,303 kilo tütüı. is
tihsal etmişlerdir. 

Bütün rekolte memleket:miz 
dahilindeki 39 71 köyde istihsal 
edilm~ir. İzmir tütün piyasasın· 
da tütünleri!miz ıbüyük bir rağbet 
görmüş olduğundan yakında açı· 
lacak olan Samsun piyasasında da 
tütünlerimizin iyi mü§tteri bulacağı 
söylenmektedir. 

istanbulu Sevenler 
Cemiyeti Toplandı 

Hasan Ali Yüce'.in Teklifi Kabul Olundu, 

Piyasa Haberleri: 

Bir Haf tacia 2 .lVıilyon 
Liralık ihracat 

Lisans suretıle Mııcaristana ve 
İsveçe çok miktarda koyun ve 
kuzu derisi dtraç edllmektedir. 

Galata Mevlevihanesi Müze o:uyor ltalya ve Almanya~an mütead~i~ 
deri talepleri getmışse de bu ıkı 

kanması hakkında Maarif Vekili I memlekete henüz hsans verılme· 
Ha~an Ali Y_~celin yap~ğı tcldlf Ü· dığı için ihracat o~mamıştır. lngil
zerınde do gorllı;ıUlmüşttir. tere için akred;tif almak arzu c· 

tstıınbulu SevcnlC'r cemlyetl, dün 
öğleden sonra saat 15 te Şehir inkı
IAp müzesinde Reşit Saffet Atabine
nin başkanlığı altında toplanmışlar· 
dır. Toplantıda Vali ve Belediye reisi 
Doktor Lfttfı Kırdar ve bir çok ta· 
nınmı~ kimseler de huzır bulunmuş
lardır. 

Maarif Vekaleti Galata mevleviha· den tüccarlara Merkez Bankası 
nesini ıslah ve muha!aza edecektir. tarahndan azrumi kolaylıklar gös
Mevlevihanenln içinde bulunan bU· terİlimektcd ir . 

Dünkü toplantıda Galata mevlevi
hnneslnln bir mevle\1 müzesi haline 

yüklerden Galip, NUhusı dedelerle, f sviçreye ıepek ve arpa ibra• 
Kumbaracı Ahmet Paşanın kabirle· catı arıtmıştır. 72 kiloluk bir çu· 
rl tamir olunacaktır. v.al kepek 4,25 • 4,30 liraya sa• 

T ahtakalede Kanlı Boğuşma 

Bir Seyyar Satıcı, iki Bekçi ve Bir Pol:si 
Muhtelif Yerlerinden Yaraladı 

tılmaktadır. Bu malın lsviçreye 
ka•dar kilosu 22 kuruşa mal olu-

yor. Arpaların geçen seneki mah. 

sulünden bviçreye motörlerle ve 
Burgaz • Viyana yolile sev'ık.iyat 

yapılmaktadır. Dığer hububat ve 
zahire için lisans veriımemckte· 
d.r. Nohutlardan 70 bin çuval 

Evvelki gece Tahtakalcde kan- lcre çevirmış ve bunları ~:arala- I' 
lı bir boğuşma oldu. İlyas ı.&min· mış-tır. Arkadaşları da İlyasın bu kadar stok var:c1ı~. Bunl~rı~ e~ 1 

de sariı.oş bir seyyar satıcı, polis tecavüzünü ıkolayla~ırmı~ardır. I bın çuvalı şehnmızde, ymnı bın 
Rüştü ile bekçi Llyas ve Mehmedi Sultanahmet sulh ikinci ceza ha· çuvalı Diyaııbakır, Çanakkale, Bi
kama ile ya~adı, sonra da ken· ı kimi. bunl.arın .~o~larını ~~ptı ve 1 gaıda bulu!}uyor. Böceklener.ck 
disi yaralı olarak aıricad'aşlan Ya. I ~vıkıf ettı. Muddeıuınur~Hlık tah· delinmesi muhtemel olan nohut-
kup ve Salimle beraber yakalan- kıkatına deva.m edecektır. I • . 

1
• •

1 
k 'h t 

d P 1. 1 1 ed · it na ar ıçın Lsans ven ere ı raca a ı. o ıs, yara ı arı t avı a ı . 
al<hrmış ve suçluları da dün Müd- 4 Muhtekir Daha başlanması beklenmekt.edır. To· 
deiumumiliğe yererek te .. ~H ka· hum kendırlerın kilosu 26 ve a· 
rarı almıştır. Bu müessif ve ke.nlı Adliyeye Verildi nasonun 30 kuruttan ihracat aa· 

b~ Jıs· e şo··yİe olrilu .. tur: · tışları olmu~tur. Yafoız Gümüş· 
aa ~ ihtikar komisyonu gün geçtik-

Bekçilerden birisi gecenin zifiri çc faaliyetini arttır.maktadır. Ge. hac~öy kw-dir elyafı 70 kuruş· 
karanlığında boğuk istimdat ses· çen ay 1 O muhtekir ya'kalandığı tan 66 kuruşa dü~müŞtür. Mısır· 
le.ri işitmiş, yetıştiği zaımnn suçlu halde bu ay içer:sinde 26 muh· !arın beyaz cinsı 6, 15 kuruştan 
İlyasın üç arkadaşile boğu§tukla- tekir yakalanıp, Adliyeye teslim gllkoz fııA?rikaları tarafından top· 

edihni.,Jerdir. ) k aıd rmı görmüş V'C bunları ayırmıştır. ::r anma t ır. 

Biraz sonra buıllar tekrar kapı~- Dün; Şişlide Abid'eihürriyet Geçen hafta. zarfında yabancı 
caddesinde 22 1 nutmarada Paras- k 1 2 000 l 1 mışlar ve kamalara• da sarılmışlar. mcmle et ere , ,000 ira ıK 
kevo oğlu Lamon, Hnla5'kargazi dır. İşte bundan sonra polis Rüştü 
caddesi 161 numarada Savo oğ· ve bekçi Mohmet 4e hadise yerıne 
lu Vasil ve Şişlide 181 numarada 

yetişmişler ve kavıgac.ıları ayırmak 
Kani Kamer, kar yüLdesinden 

istemişlerse de bu defa manav 
fazlaya mal salmak ve usul daire. İlyas saldırmasını polise ve bekçi-
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sinde fatura ibraz edememekten 

dolayı yakalanmışlar ve Adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

Bundan başka Altın Çapa kun· 
dura mağazası sahibi Muhsin de 
fazla fiyata satış yaptığından hak. 
kında takibata başlanmıştır. 

İçki Düşman!arının 
Toplantısı 

Yeşllay cemiyeti azaları, dün E
mtnönU halkevlnde umıımt bir toplan 
tı yapmışlardır. Toplantıyı profesör 
Fahrcttın Kerim açmış, yeni kayde
dilen azalara yemin ettirilmiştir. Da· 
vetıilere Eminönü temsil kolu tara· 
tından bir müsamere verilmiştir. 

ihraoat yapıknıştı '' 

Yerli Mahsullarimizin 
Fiyatları Dü~ürUln:iyecek 

Bazı tüccarların ellerindeki ma
lı bir an evvel paraya tahvil et· 
tirmek için mal fiyatlarını dügüc-ı 
dükleri görülmüş ve yapılan tet· 
kikatla bu tüccarlarm hem dahıı 
çok mal satmak hem de çabuk 
satmak gaıyesile bunu yaptıkf arı 
anlaşılmıştır. Hükumet yer• mah
sullerimizin fiyatlaunı muhafaza 
etmek için ıhlma~ satı~ları yap· 
tırdığı halde tüccarların hiç lü· 
zum yo'kken fiyat düşürmeleri a· 
lakadarların nazarı dikkatini cel· 
betm~tir. 

Öğrendiğimize göre bu glbi f ı· 
yat dü~üklüklerine m~an veren 
tüccarlara menşe ııchadetnamesi 
verilmedikten başka haklarında 
kanuni ta.kiba.t ta yapılacaktır. 

hamlacının suları yara yara iler· ,e uı.un gelen bir muşammn,_ U:ı:un elhl c 
letmege çabaladikları bu pıı:zar giyersem sanki bol um daha uLun görünecek 
kayığı da Kız-kulesini geçmiş ve ı>amyordum. Elimde sımsıkı olarak bir çift 

,.---------------------------------, 
ÜZÜNTÜ 

seni çok SC\'eceklerıllr. Ev lle meşgul olma
lt" Hizum görmlyecekı;in. Misis Danvenı, hl· 
·t.Jm ın eskiden beri kAhya kadınımrıdır. Em
niyetlidir. l;\·ldlr. 8ana karşı belki ilk za
manlarda dUrli!ıt dananacaktır. tlzlllme.. 
Ac·alp ahlaklı, fakat iyi kalpli bir kadındır. 
Hali öyledir. Bak bahçe ne güzel, sUnbüller 
~mış .. Şu tarlaya bak, gök yllzü sanki yere 
lnntlş gibi.-

az eonra da Üsküdara varmıştı. eJdhonle bir de kocaman deri ~·anta tutuyor-
Kayık sahile yana§lr yanaşmaz dum. 
içinden Hazırla Dursun ve Veli 
ve onları takiben de diğer iki 
giırbüz ddikanlı ıkaraya atladı
lar. Ounsun Hazırın yanında gidi
yor ve hiç laf etmeden ilerliyen 
efendi.sinin başının içindeki dü
§Üncclerı anlamak için 'büyük bir 
dikıkatle onu eüzüyordu. Fatma 
Sul•an &&rayına varan sokağın 
batına gcklikleri. zaman Hızır o· 
na: 

- Ben §U baykuş yuvasına gi· 
rİp beni aramak için kapana kısı· 
lan tazeyi bulacağım, ısiz dışarda 
gözleyip yine tepemize bostancı· 
ların çullanmasına meydan ver
ancyin, iyice mukat olun. 

Diyerek adımlarını 61klaştırdı. 
Hızır sarayın kapısına yaklaşın· 
ca doğru cümle kapısına vaıuna· 
yıp sağa kıvnldı ve ıbir hafta ev· 
v,.ı boatanc::ılarla savaşıp yakalan· 
dıiJ duvarın dibinden yürüyerek 
saray bahçeeinden dışarı çıkarıl· 
dıiı kııpmın öniıne geldL 

Saray bahçesinin etrafını çev
reliyen yüce duvarın içinde kü
çük bir oyuk gibi yerleştirilen, 

lllıtkslııı her :t.aınanhl :Ja.kıu•a ta\·rJıe: 

- l.ı.ındrada oradan ayrılıyoruz diye yağ
nur yağıyor. Menderley'de .itle senJ karşı· 
lamak için güneş açacak diyordu. 
Doğru söylcrnlştl. ÇüııkU cidden bava ~·

yor bulutlar ııı~ nhyordu. GUneşl görmek be
ni l'!C\·lndlrml.,tı. ÇUnkü yeni e,·ıme girerken 
ynğmur yağsaydı bunu bir uğursuzluk a· 
;)acaktım. l.'llakslm sordu: 

- Na8Jlsınf 

Oc\ ap olarak elini tuttum. Halimi ne ka
dar iyi anlıyordu. Onun için C\ ine dönmek 
pek tabii ldL Şimdi biraz sonra oraya varın
':a kendi ı yokken gelen mektuplan ıılacak, 
çay istemek için zil çalacak, uşaklarla ko· 
nuşM-aktı. Halbuki benim n" kadar sinirli 
olduğumu anladıkı için halimi soruyordu. 

- Şimdi nerede ise ,·arlM'ağız diyordu. Çay 
fiBAtl de geldi. Canın kim bilir ne kadar çay 
içmek istiyor. değH mi~ Şu ağaçları görli· 
yor musun 'l işte l.'llanılerley oııların arkaaın· 
dadır. 

Blra:ı: sonra yolu döniince denb:I de göre
ceksin. 

Ben bir şey sö;t1emlyordum. Susuyordum. 
İçimde muıw, bir korku \'e helecan '\'ardı. 
Se'\1nclm, gururum, hepsl bltmlştL İlk defa 
mektebe giden bir ~. yahut da Dk kapıya 

............................................ 
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giren bir hizmetçi gibi idim. l'edJ haftadan 
beri evli idim. Bu zaman zarfında kendi ken
dime emniyet ~tmeğe haşlanıı,tım. llalbukl 
hu itimat his"! bir an içinde ı:bğılıp gitmişti. 
En iptidai şeyleri bile unutmuş gibi idim. 
Nasıl selfıın ,,-erllcceğlnl, ne söyleneeeğinl, 

hiç bir şey bllmlyordum. Sağımı, solumu blle 
şaşırmıştım. 

Sofraya oturunca çatal mı yoksa kaşık mı 
nlll<'.ağmıı, bıı;akla nasıl yemek keııcceğlml, 
\CU111M1l her şeyi unutmuştum. l\lakslm de· 
dl ki: 
-Scnln!·rrtnıl" olsam bu ko<'anıan muşam· 
bayı !,'ıkarırdımRuralarda ~·aı;"1llur yu.ğ'ınamış 

8onrıı o n<'nlp kllrkü tle boynuna 1:)1 tak ... 
7..a\'allı yanuC'uğum, iki ayağını bir pahnl'a 
koydum, Londradan SCJl blr!,'-Ok elbl!>e ntfin 

almak isterdin. ille birisini alamadın. 
- Ne olacak 1'takslm, ne sen, ne <le ben 

clb! eye ruıına ehemmiyet \'ermiyoruz ki ... 
- Halbuki kadınlar süslenmesini se\·er

Jer. Bunu lnkllr edemez...,ln ya." 
Yolun clönüm yerine gelmi .. •Jk. Birdenbire 

kan;ımwı bir dm-ar ~ıl.-tı. 

Se\1nçle: 
- t,ıe gddlk. Dedi. 
Ben iki elimle meşin yastı~ 8DD ı;ıkı tutu

yordımı. 

Büyük bir bahçenin demir parmaklıklı ka· 
pısına \'tlrnuştık. Kapı açık duruyonlu. 'l'an 
tarafta bir kapıcı kulübesi '\'arm. ı•ençere

den birçok mUtc<•essls ve meraklı lruıan göz
lerinin bize baktığını hissettim. Ulr kUçlik 
çocuk kapının yanında durmuş, bize dikkat
le bakıyordu. 

Kalbim çarpıyor, A•letA gözlerim karan· 
yordu. Btı insanlarla bu Ç.()('oğun neden bu 
kadar alAka ile baktıklarım biliyordum. 

Hepsi beni nH!rak ediyordu. Benim naıııl 

olılııA"•ınm gllrmC'k, li~renmek istiyorlardı. 
Şimdi blrblrlertlf' konuşaf'aklar, tl1<irlcr he· 

yan edeceklerdi. Makslın benim sıkılganlı· 

ğımı '\'e hele<~amrnı anlar gibi elimi aldı ,.e 
öptU: 

- Biraz merak \'C te<>essils oyandırıyor8un 
Fakat atdırnıa. Herkes 11enl görmeğe me
rak ediyor. Hatta:lardan beri bunu bekliyor
lar. Sen tabllUğlnl muhafaza et. :Eminim ki 

Demir kapı &ricamızda kapanmıştı. Yol 
muntazam ve dlbndUzdii. Her taraf ne kadar 
okln ve 1Hl551:ı:dl. Küçük bir köprüden ge(:· 
tik. Yol daralmıştı. Sonra birdenbire senıt
ledl. l'e karşımızda blltun azamet ,.e hat
metlle uzanan çiçekli bahçe cörlindü. Bunun 
ortasında kusursuz gllzelllğlle şato duruyor
du. Mimarlık ııanatlnln cidden nefis bir eııe
ri kil. Çocukluğumda satm aldığım kartpos
taldaki resme tıpkı benziyordu. Yeşil bir 
halı gibi uzanan çimenler tA denize kadar 
iniyordu. 

Şatonun büyük merasim kaııısı ~ıJctı. 
Holde birçok insanlar duruyordu. Ma.kslm 
hırçın bir 8eflle nurıldaııdı: 

- Hınzır icadın pek IUA bilir ld böyle şey· 
lcrdcn hiç hoşlanmam. 

- Ne \'ar'l Xe olmuş?. Neden bu ln5an· 
lar buraya toplanmış'? Diye sordum. 

- Mlsts Danvers şatonun bütün adanılan· 
nı toplamış sana sefa geldJnlz dedJrtecek. 
Sen bir şeye kar~. Ben idare ederim. 

(Arlsul nr) 

d k - k ~onrll a ı ısırıcı sogu tan • UJI' 
lonfc-rın havası vucudurn 1' 
kadıfe ılıklığı ve yı "lJıl "~ 
sardı. Renkıı elektrık ~· ,,ı 
aydınlanmış \•ilrınler. en ~., 
naları arasında güzel bır. 
lısının kırmızı çıçeklerinı 
yerek yiırüdı.ik. Güzel ve 
bır genç kız nezaketle ed.,Jı 
sorduktan sonra bizi yal 
aeensör kapısına 8Ptürdıı .. ., 
işlmeli lkırmızı ipek ciobıs:ı; 
de abanozdan yapılmış ııCI 
kel inoeliğınde şinn bır ze 
cuğu bizı üçüncü kata 
Operet artistleri gibi g 
bir genç kızlar korosu ar~ 
bir tanesi bize dıoğru yu 
cmrimızi sordu. f 

Alacağımız bir saç 1
.., 

dan ibareuı. Fakat o buıı 
küçük merdivenlere &nip il 
yor, camekanlar, çeknıect 
çıp kapıyordu. 

Biraz sonra fırçanın. ''ta 
mahfazası üzerindeki fıya 
karken hafıf bir ıslık çal 
kendimi alamadım: 1 tı6 

Ensemden biraz evvel 
ta ,bıraktığmuz nemli, ~uk 
havaya benzer bir soS el" 
yordu; dişlerimin arasın tJI). 
va~a söylemneğe baş\acl 

- Rezalet, hırsızlık. tJ. 
sızlık. ilitiKur ... Bakan Y 
dır.an yok, herkes kencl) 
sında... k 

İhtiyar arkadaşım bayı 
dan güldü: 

- Peki ama biz yalıılS 
fırçası mı ~lıyoruz ki? 

- Başka ne aldtk ki?. 
- Seni karşılamak ~ 

lan saray kapısının güze 
önünde yerlere kadar eğ 
demenin nezaketine bir 
rnez misin? Çemurlu • 
mızın altına serilen hah;.ı. 
dümüzü saran güzel k.ok 
har havası; camekaruarS 
sanat galeri.si ihtimamile 
m~ e~ayı yıkayan el~ 
ğı, hayallerim-.zi aksettır 
elam aynaları bedava ta 
metleri mıdir dersın? saı 
cü kata çıkaran ıüks • 
ıkü9ük arabın elbiseıerı: 
mızda dört dönen gen<; 
tuvaleti, dudağının boy~~ 
lak gözlerinin teıbe95ümU 
için? Bütün bu lüks bıl 
aahlbinin hayratı mıdır 
Sonra . bq binanın ıçıni bit 
getirmiş para, ZC'ıka ve 
miktarını düşün. Yangın 

ha ba§.ka tdıi'ikelere karf 
ti, fırçanın gümrük mus ~ 
uğraşan memurlar, içer 
hasebe dairesinde fırçsııtl 
sapların.ı defterden dcf\e; 
çirmeıkle meşgul memur 
rasını ahın kasadar, pak 
pan momur .. Hepsi bu k 
değil.. Gazetelerde, du 
renkli reklamlar.. Gc:ce""' 
lığında seni ~hrin bılm 
resinden buraya çeken 
rik ışıklı ekktrik rek~_' iiıt 
Sen fırça ile beraber bu~ 
)arın bir parçasını da 1'! 
m~ deği\ mi.sin? Buraıl• 
maş kuru!I& a.idığın fırça>" 
ta.ki işportacıdan çekife 

kırk hatta otuz kuru!A s 
hangi kanun menedi)"Or 

Çocukken klarinetli ~ ~ 
dan bir kaşık macunu Y""':~ 

b 'r raya yer, bu paranın ı 

nı klarinetin seeine ver 

pekala aklederck ses çı il' 
d~k. Demek o zaman ds 

eııeesenin tawaresine 
bu mağazadan bir fırç• tfj 
gi.dersek «!herif tarai• ;._ 
dli kuruş istiyor. Hınuı: . 
ye bağıracağız. Halbd~1 

lık §Öyle dursun biçare 

belki zarara bile gimıİf 
tır. Lüks mağazabnn .ıs 

masrafları vardır. Buııl ~ 
kıymet heline getiren b 
saydığım şeylere oları ı• 
dır. Jnsan seviyesini "e. i 
ket medeniyeti seYİ)'C5:. 
şürmek.ten ko~k!mad~~ · ~ 
ve zihniyette bir degı~ 
paıbilirsck ne ala . .Aksi t 
lüks mağaza sahibin.İP 1,. 
yüzde yüz eliı karı k":"" 
akis, tdbeeailm ve eaı.re ... 
kıyamete kadar Qdomel 
bur uz. 
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Uncular Zammı Az Görüyorlar 
Uncul nn un fiyatlarına kon n 

f. l · ·· · e tekrar tyatı az görme erı uzerın . 
r...;: iki . . .... a-...ı.. .. tık. -.. ~racaat ett • erJ,!11 J ..... .,,. • 

Oün bu husuota Mürakabc ko~ıa· 
Yonundan öğr.endiğimize s<>~.e; 
Yeni l-.<>n n fiyatlar hesaba mu&• 
tcnittir- ve def tiriilmee) mevzuu· 
hahis değildir. . 

Bunun] benı:bcr fiyatlar tctk.ik 
cdit11ek üzere V ckiıletc göndenl
llıİ§tir. 

SEVİM/ ... 
.. llik ~·ar• 

1 
b dtaltk bir lb şıka ıguze 

Sevim. ..uh ..ıil"ik'r, ırıtı pıtı, d d'" 
'tr\' • " , Q " Ö·J t!C• 1. d" Üp o· ınyon bi-r lkızcagt~ zdı. ,..e k Kendisini görenler, on ~ ı 
v· ı· a ın ·· ·· .. guze • ~rn t ve sıca'k ;;...-ie cana 'Y "p bakl.}"Orlar ve yuz:unun . 
kı ·· • ~-1 •'lınek• nu . ..J.J yredıyor· 

~0rcnler füoı& oluyor: ecH . ı·"'ıni -tatlı bır zevıt1. e ec ten ._ hir. bı· ıg 
. nOfiandığı için onların ır l _.ı 
tın· rdu. arul· . . ~ ı'k)arı 

.. ' .. redde mu-vaffak olanııyo Şu günlerde $evımı~ . u~ 
~Ulun tanıdıkları onu kıskanıyor· . inde en şic:Metli bir t~tyıı.k ~ve 
ltdt l ıç . • t lhi~eden iben oldugu· 

. meftunı) e . o· 
- Sevimin rüzgarında bı}mem "ylerse'nl 'lllübalüga etm~ . 

?\c Var), .. Yanından geçenler on· mu so Yalnız şunu itiraf cdeyını 
dan !urum. .. ... . .. onu pek 

D 
ayrılamıyorlar... k' u ilk gördugum sun. 
· 1 .... .J Qpun ·ı on ~ A. z eıınm~ıın. h 1• 
1Yf>r ardı. Sa'hı oy•e... urn ve atrı~eı ·mc· 

~l~~c tavrında, yür~yü,Unt~· maÔ günden itibaren onu sc\ 
llfl.ınde, söz. söyleyişınde ır • 

ye ve kendiaile münaecbat teais 
etmeye karar verdim. Bunun. için 
hiç ıbir güçlük taeavvur ctmıyor· 
dum. 

cA · yuvası> nı kurmakta bü· 
yük 'bir muvaffıı.kiyetim var. Her 
hakle acemi ıbir anrmar değilim. 
Husuşile eeveceğhn kadının han· 
gi sınıf, hangi derece, hangi haki~ 
o}duğuna bir hüküm verdikten 
sonra ... Sewla )"Oluncl en kolııy 
avlananleır böyle ftcnilz tcerilbe· 
siz saf ve muum olanlar değil 
mi~ .. 

Fakat, ilk teşcb'büMe ne kadar 
ranılmıŞ olduğumu anlamııktan 
ba!!ka bir ~eye muvaffak olama· 
dun. Hem de ne anlayıııl .. Bu ma 
sum eimttlı kız, hemen hemen her 

"n buluştuğıımuz cŞık Nevzab 
ru itşikane münıısebntta bulun· 
8 

uyor mu imi§I. .. Kurnaz arka· 
m d · ı· da§. .bunu ben en sız ıyormut: 
Şu hakikati ık~fettıktcn sonra ·b'ı 
kalpli bir delikanlı olduğu için~ 

a..,kımdan vaz geçtim. Fakat arn· muzu bildiği h lde cenret veri·' görmiyeyim mi>... 1 mı itiraf etmemek anümkün de· 
lorındaki nıürrnıebntın derecesini yordu. 1 Dizlerim titremeye ba§lndı ... ğildi. Zaten Şefik Nevzııt i§i an· 
ani mok sıbi ıbir mera'kla takip· Ah 1 Kurnaz kızl .. Scvilm~iııı Bercıkct ,·erein, bann doğru arkn· ı~mı ı. Sonra beni ıt kip ediyor 
ten ıwrfı nazar etmedim. Şu hare. ö~le ~eviy.~rdu ıki ... Bir gün ıöylc,' !nı çevinniı oturuyordu. Bak be.

1 

ve ot. d~ oldu~llfllu . ~iyo~u,. 
ketim, kendi kendimi aldatmak· bır cun boyle derken konuşmaya laya şilmdi .•• O, kapının yıınınd• Kendımı kurtıı.rmnk ıç.1n ccbun· 
tan başka lbir ıey değildi. Ne O• bıı§ladık. Bir şaadct ve ri.y ette iken ıl çıbnalı~... • deki ağıdı ~ö erdım: 
lurııa olsun lbu çıtı pıtı güzeli sev· yüzüyor, nasıl y şndığımı bilemi· * -.K 'b hat onun! .. 
miı,;tim. Ne ya.payım} Muh~·bbct )~ordum... Bihncm ne kadar ıboğulorak, Demek ~terdim, Güldiı. Oda, 
elde mi) Gönill zaptediliyor mu? * a&ılarıtk vakit gcçirebiidim. Gn· cebinden bir l:l\ğıt çıkardı. 

Halbuki. bidıtyette bunu nle· Bilmem, ıkaç ay Geç.mi ti. Ni. ~etenin dtenımndan entc bakın· Ah 1 b.ırnnz, desaekCır, yal n::ı 
iade bir hevetıten ibaret aanıyoı hayct bir davet mektubunu al· en ona çeyrek kaldığını anladım. kız ... Ona da bir mektup sun· 
ve onunla bir ıınünnscbcti kuvvet. dım. T m sant onda beni evine Vnyl Artık her ~eyi göze ahiır· dermiş im~ ... Gece yarısında dn· 
lendirmck için lbir ndım bile ileri <lııvet ediyordu. Sevincimden du. mo · ld-L.tJn ... Pa}tıoyu arson gc. vet cd;yordu. Demek her ikimizi 
gitmek ~tcmi}"Ordum. Hatırıma rup oturamı.}ordum. Hay kör O• tirttim. ae ... Şu huda kar 1 nda "kı· 
gdmi§'ken size dostane bir nnsi• olıışı ~eytan ... Saat yürümüyor ki, Kapıdan çıkark~n bir el ete• mı~ı unuttuk. arlcnda:flığımızı Jıa. 
hatte ıbuluna:rımı Böyle merak· Bu ne ağırlık ... A ;k kalbine kor. cimden tuttu. ve: tırl dtk. El ele verdik: 
lı, mülemma, görünü e saf ve fJ ne merhametsiz. bir kayıtsızlığı - Bayi Dedi, böyle ecl&maıı 1 - Bir ıkadın için hn 1 ... 
masum mu'halibetlerden kendini· var. Dakikalar, aeır gibi uzuyor. mı eçerlcr... Dedik vo fU · -;ıdı yazıp Sc. 
ıi . elden gcldi-;i kadar • sakını· Bir gazinoya giıdim. Hayli ka. Ah yüz lbin kere ~anct ... Bu, vitne gönderdik: 
nız. Günün ıbirinde bu f4!kım pek labıılık vardı. Köşenin birine Çe· Şefik Nevzat idi. Artık bende tab c:Biz birbirimizı balc?uk. Şimdi 
ciddi bir renge girmesin mi) ... kildim. Meraklı imişim gibi gaze. ve takat kesildi. bir cani gibi tit· ıen i11lcıız kahıcn,hm. l te ilk '.c• 
Fak t, hep kabahat onun ... Bana telori getirttim. Birer birer göz remcyc bn dım. za ... Sonrımna gc\foce .. , Seni bır 
halılc. tavrlle, harekat ile. nazar· gezdirmeye oafladım. Bir de kn· * dakika r h t bıı akmı; ac k , «" 

larilt', ö;ılc ce!arct veriyordu ki .• pıya doğru • bilmem niçin • bn ı· Netice: Yakayı ele verdikten bü;ün li,.ıkl rını kaçır.:nilya ç lır· 
İhtimal Şcft'k Nevzatla ıdoetlusu· I mı çevirince Şef ık Ncvzadı or•da ıtonuı o bdar ,- laıdırn kt sırrı• oegız ... > Fud SAM1H 
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OK UYUCU---------.. 
rlfllll"---M EKTUPLARI 

Yalan Söyliyen Bir Kapıcı 
E\'\ Piki ı;un Şişlido Osınanbey

de Vildan ap::ırtınamıun ;\anındald 
Haınlıliye çcşmeslnhı ,ranımlıtn ge
•:il ordum. Bir çok kadın, erkek, 
çocuk ı;u doldurmakla me:;;gıddü· 

Jcr. FnkBt o sırada iri yarı birisi 
1"-'~da oldu. Eflndrlii iki tf'lnt>kel i 
t;'C.~melo doiru iÜrerek: cı:Dunın 

h kabın... ·ıra benhn di>ğil nm:ı, 

C\ dı hasta var, acr.Je tenekelfoori 
doldurmak lılzım~ dilerek bcrkl'
ı;I Jtti ''C kaktı. Hiçbir itiraza da. 
kulnk \ermeden zorla tenekelerini 
dolılurıtu. lcrtak ederek bu ada
oıın kim olduğunu öğrenmek i t~

dlnı. lieadlslnl takip ettim. Anla
dım ki, bu bir apartman kapwısr 
hnlş. Aparbnanda uya hem de Hd 

teneke Hamidi.}C tıU.} ıına muhtaç 
tıtr lıll:!>tll olup olnııtdığıoı oğr.-~

lllt!k ıııerukına diı-:tiim. Ak';laıııa 

doğru il.} rıi ııpartınıuıll uğrayarak 

kopıcı~ ı buldum 'e .kendisine ı.or
dunı '\C dedim ki: 

-Bu apartmanda ağır bir ha ta 

Hırnuş doktor fı;tiyorlıırmıız, al'aba 
hangi kn.thidır bu hasta? Kapı.-ı: 
\"nnlı';I olw'llk ha.} ıın! llamdolsnn 
hiliııı n.parhnanda hiçbir basta 
.}'Ok, dedi. 

~·ezakctkn Hı haktan anlamı
l nn bu glhi adamların hôlı'l böyle 
kaba harekeUertnln önüne geçmek 
miimkün değil mlıtir 't 

Hllscyin Suat Akalın 

~SPOR ~~ 
• 

Gene Tescil işi 
Döne Caya Yepılan İşlerde 
Doğru Yolu Bulamıyoruz 
TUrkıyc ldman cemiyetleri ittifa- Rengılreıık nizamnamenin mevkii 

kının le.';!ekkUl ettiği gündenbcri leş- 1 tatbike konduğu gUndcn bugüne ka
kllıltta sicil işleri, insanı bazı hAdi- dar, gerek maddeler, gerek teamül 
<ıclere gilldUren, bazı hAdiselere de bir kfmancmın klllbe olan istifasını 

sınlrlendlren, bazı hadiselerde de eğ- tevsik için klübUne gönderdiği lstifa
lendiren hlkfıyclerlc doludur. nın taahhüt makbuzunu bölgeye ib-

TcscU, hiç şUphc yok ki, klUp iş- raz cbnesi şarttır. Bu şekilde yapıl
tertndc en mUhim meseleyi teşkil et- mıyan istifalar mesmu addedilmc
mckte ve ld:ırecilerin zekdsı, iş ka- mekte ve muamele görmemektedir. 
blllyctlcri bu işlerde göstcrdikkri fa- Bir idmancı burada ayın 26 sın-

lıyet ve elde cttHderi neticclerte öl- da klUbünUn idmanlanna. iştirak e
çillüyor. 

Bir zamanlar o eski kurtların, işin 
içinden yetişmiş idarecilerin bir ara· 
ya gelerek ortaya çıkardıkr.tn ren

diyor. Fakat ertesi gUnU hiç haber 

vermeden kalkıp İzmlre gidiyor. Er

tesi gün de 1zıınirdc lig maçında oy-

gArenk nlznmnamcnin her şeyi dU- natıJıyor. 

şilnUlcrek konmuş maddelerinden is- Bölge, istifalarda iılmancılar ara
tlfade etmek, çUrUk noktaları bul- smdn nıuto.vassıt olmamıısı liı.zım ge
mak haktkaten büylik bir mesele ve ltrken, bu oyuncunun klUbüne istifa· 
her tdateolnin yapacağı bir iş değtl· sının İzrnirden bölgeye btldirildiğlni, 
dı. yeri elzem olup olmadığını soruyor, 

Eski tcşkllll.t, beden terbiyesi u- ive üzerinden yedi gün geçjnoo de !
mum müdürlüğll şekline inkılflp et- ll~l'kstz addedi)diğint, İzmire mal e
tikten sonra. sicil işlerinin de daha dıldlğinl bildiriyor. 
esaslı bir hale gireceğini zan>l~r- Bu oyuncu, klübttne iStıfasını böl· 
ken maallesef inkisarı hayale uğra· cenin yazdığı l'QZJ tariblilden dört, 
dık. Blr gün ortaya bir 00 numaralı beş gün sonra gondermlştir. Klüp i
tnlımat:name çıktı. dareclsi bölgeye giderek taahftliUü 

Bu talimatname tescRi yalnız A- mıdtbuzunun gösterilmesini istiyor. 
ğustos ayında kabul ediyor, klübün- 1 Tabii olmadığı için ibraz edilcmi.yo~. 

. Anlaşılıyor ki, İstanbul bölgcsı sı-
den istifa eden bir oyuncuyu hır se- cil şeti, diğer klüp idarecilerine bin 
ne beklettikten sonra ağustosu a~r· bir müşkülat gösterirken bu lVi nl
sa iki sene müddetle bekletiyor ve as zamsız bir şekilde yapmıştır. 
garı iki sene spor yapmaktan rnah· Bundan bir halta evvel başka böl-
rum ediyordu. 

gel<'r yaparsa lıek, hrtanbul yaparsa 
Halbuki bu talimatname Avrupa- ecza mı? başlığı altında bir yazı yaz 

nın bir çok yerlerinde olduğu gibi, 
klilp değiştirme ayını kabul ebne mıştık. Bu açık hAdisc bu yazımız 
esasına müstcnıtti. lı~aknt sayın ge- da, ve işlerin iyi gitmediği hususun
nr.rali hUsnUnlyctindcn istifade ede- 'daki iddialanmızda ne kadar haklı 
rek her sahada yanlış yola sürükli· olduğumuzu göstermiyor mu? 
yenler böyle bır garıp talimatname
nin çıkmasına da sebep oldular. 

Nihayet 99 numnrayı takip eden 
numra ile olacak son bir talimatname 
bölgelere tamim edıldi. Bununla da 
dmancıların klUp değiştirmeleri hiç 
blr kavda. tlıbl tutulmadı. Bir idman
cı istediği gUn, istediği klüpte oynı
yncaktı. Oyuncular, gömlek değişti· 

rlr gibi klUp değiştirmeğ<!, her haf· 
ta bir klilpten bir klübc göç etmlyc 
başladılar Bu suretle her f1rsalta 
tam amatörü nradığını ııöylıyen teş· 
kilıit. profesyonelliği yine kendısl 

le'l\ ik ediyordu. 

Kemal Onan 

Mektepliler Futbol 
Maçları 

Liseler arası futbol şampiyonası 

ımıçlarmıı dün öğleden sonra Şeref 
stadında. devanı edılmiş ve yapılan 
müsabakalar netkcsinde D~a
kn - Hayriye 1 • 1, İstanbul lisesi -
Kabataş l - l berabere kalmışlar, Per 
tevniyal de Ş~ti Tcrakki-yi 4 - 1 ftlağ 
ltlp etmiştir. 

Bundan bır kaç gün evvel bu tali- Bugünkü Lig 
rnatnamc de ilga edildi ve 99 nu-
maralı talimatnameye dönüldü. Şu- Maçları 
radn yalnız bir noktaya ışaret etmek 

VATAN 9 • 2 • 941" .::--/ 

Ermenileri Kimler _ ___, 

NiÇiN 
~-ve Nasıl Aldattılar? 

RAS NASiBU, NECMETTiN 
SADAKveiMPARATOR 

• 
Kanlı Bir işin 
Maliyet Bedeli HAiLE SELASiYE 

cVatanı> ın dünkü niishasmda, lıktan gelmeğe hamledilebilir. 
Habeşistan imparatoru ile yap- Zira Necmcddinin bahsettiği 52 

Ermeniler 60.00Q 
Altın ödemişlerdı 

1 • "'il mış olduğum mü milletin 5 1 i panik' e ıtutulmu§tu, 
~I/~ .ıkatı okuyanlar ?el~ele~i, yaklaşan ~a~p korku.su 

an biri bana te. ıle tıtrcşıyorlardı. Bız r.;e, Mont-
, {), cf on etti. Dedi reux konfeı-~ns!nın rnu~~~fakiy~-

V ~ . ı · tinden ıbaş'ka ıbır şey du~unmedı· 
'111.ı~ ·•I ·_Siz Negüs" ~g.nı e_~lıgı~~a~.en ckpnı:sııın ~d 1 ğimiz için çekingen bir tavır ta- 1 Anlatan: PaDUkJaD - Yazan: r,t. sııır 
'J11 ı Habeş vatan- l ı. en m~ec it ı_1 r. 1~s. erF 0 an u kınmıs bulunuyorduk. Eğer Nec-

ı--· . b" ı ~~manuanı ıtansı ını ransanın dd~ N .. •·· k""nıüden ini- fTercüme ve iktibaa halda mahfuzdur] ~ 
,er ver ıgının ır cSamt Maxence> binicilik mek· n:ıe ın, egus. un u d - l 
tımsali olarak, b' d .k 1 . b' l d ınnden on .dakıka sonra agıb - • 

bir kahraman olarak aksettiriyor ts 1~ es~ m~ et[;1ı~ ıe 1~!1 Haa ~ış olan tercümeleri okumuı ol- Armenin cesedi kilisenin damın· ı hürriyet ve istiklAllerl na.ının~ 
sunuz. Halıbuki cAkşam:. Baş ~ aınt •. ıu e_ :/ u muş tr • saydı, cdünyanın o za:man far- dan qağı yuvarlanırken, bu kanlı fesatçılar tarafından ortaya t.ıı lıli 
muharriri 5İzden bir gün evvel, e} munevven .. k d İt 1 kında olmadığını> eöylediği bu- hAdisenln gizli tertipçisi (İzmtrliyan) bir mesele a.ddebnek biraZ hU.~ 
hakiki lbir Habeş kahramanı ola- ra~z~~{1 ~~ı onug~· uj: ; ; günkü felaketi Nogü:..ün bir ki- >atrikhımede yeis ve Umitslzllk için· hükUm olur. Çl.!nkU, asırl~, 
rak bize Ras Nasibu·yu takdim ya1nınN .~u 'b'u~.~~1,ı. 1

• taa b~ hin gibi !kestirmiş ve söylemiş de kıvranıyordu. Fakat, komitenin ve Osmanlı hUkilmetinl nı6?~ 
d . d H · · d • " as a egus gı ı yu~e"K çap ır bul d - 1 d kaçak azılıları, (Jirond) vapurunun bu meselenin ihdasmda ve ı _..ı ttf e ıyor u. angısı . ogru r > .11. ı·d d - ·ıd· d N un ugunu an ar ı. ııeı• 

. mı ı ı er egı ı ve ea C(;e ı e- N .. ... ı.__ ı.L "1..-·· • ve- muhteşem salonunda, tstanbulda ya· de iki bUytık devl~tin de ro _..ı 111 
Cevap verdırn: .. . .. ~· . d ·- .. ı. . . d 1· egus un ncı.ıııowo.ını • "'-"lSus e d l ter n•--etı11• . _ . . gus un y ... ıştır ıgı 'DiT ınsan ı. m- . pılan son vurgunun taksimi ile uğra· ır. ngll e Rusya b~ ... - "11 
«- Hıç fuphceız rbenım yaz- b' " "d" "d ' relım. ınvor, n"""li kahkahalarla rnkıp ça· zı siyası ve iktisadi müttef"ı!d . .ır dığım. Bununla beraber 6ize da- parBatoruNn ır drnd~rı 

5
1 1

_J ı.k 11..1.11 
t uAKŞAM» A BİR PROTOKOL r., ._.,.. ,,.. ın ...-

ay eome ın aua ıv ı e - DERSİ kıştrrıyorlardı. temin ve takibini bu meselen ~ ha tafsilatlı bir cevap verebilmek I · . kıü" •· ·• d ·· rd··~ ·· aıı ~ 
er cemıyetı rsusun e go ugu Ak G . . d"' k. ·· Bu kanlı teşebbüs de. İstanbul Er· sında ve halli için zaman zaın--__4 

içikn şu yazıyı okumak doğru ola- Negiliı hakkında da şunları yaz- h ınd. ·~amd . .'ıdz~_tes~ın ufn d·u nus-u mtmilerlne tam altmış bin altına mal dahnle ile uğraşmakta bulJJlU~.J 
ca .> • as a or uncu say a a § t Ansd" .ı 

e s mın aş su unun a 1 cMeclıste hır papaz duvası gı- tarı Ermeniler, fırsattan istifade ile. birçok menfaatleri vardı. SU::. I y, Aksa ıb .. t d k. mış: . . 

1 

tarzda yazılmı~ oldu. Bu SJrada Türk dost ve tn.raf· ı ngilterenln o zamanlar ; 

yazıyı okudum .• i~c c~':abım: . bi mırıldanarak okuduğu Amha- Gir başlık var- yine ortaya atıldılar. Saray ve Ba· ' iyi takdir eden Abdülhamit, ili; 
- Ras Amhan dılınde re~ ri dilindeki ınüdafaa nut'ku elli iki Jı: bıali maha.filinde yaptıkları teıteb- ra bu menfaatleri ih!Al eder gi ~ 

demektir k~ pre~s manasın~. k~l- milletin umu.mi heyetle Habeş cDük ve Dü· btislerle tzmlrll~·anın rnevkiini sars· vaziyet alır, Rusya hükilmetın:..,, 
!anılır. Nasıbu lbır prens degıldır, davasının son müfrit tmücahttle- ,es de Windsou tıtn nüfuzunu oldukça kırdtla.r. teınayll bir taVJr takınırdı. BU _,.il 
b" 1 . .:ı. R ıd d -·ıd Üstü kaval al- t p ınacna e.rn as 'a egı ir. 1 rinde zecri tedbirlerden arta ka· tısta.nbulda kıtal devam ederken le lnglllzlerin siyası muavene 

B t H b j 1 - şişhane diye u za a C§ mparator ugu lan heyecanı ıchı öl<lürmeğe kafi tstanbuldaki yabancı devletler sefir· raftarlığını kazanırdı. ~ 
0~!u~un~:ı- n~orgenderadl rütbAC!Iİ- ı gelmişti. Halbuki dünya daha o ~::n::na ~~[~~r~ terinin emirleri altmda bulunan va· İngilizler, vaktlle En:unınt "' ,ıı 
n~ . aız .. ır IKUman an ı. ve • n;· zaman, hiç faı1kında olmadan purlardan altı tanesi Trabya.dan Top· yazıt vasıta.sile Karadeniz! ırsrı't/ 
harı dılınde Korgeneral mana- (? 1) bugünkü eom;uz felakete bır asalet derecesini badircn Ouc hane önüne geldiler ve bir nevi mu· hyan yola, birçok sebeplerle •. J 

k il 1 D ile lbu unvana sahtp olanlann v_ sına ·u anı an « ecazmaç> un. imkan fermanını yazıyormuş. Za. hasnn vaziyete girmiş gibi görUndU· ehemmiyet verirlerdi. Bunun I 
·ıe 1 d Y · 1k d" · m-ru zevcelerine verilen Duc- b ,,o vanı ı anı ır. ı. anı ~n ısıne vallı Negüs, beş sene sonraki mil- ~ ler. Sefaret baş tercUmanlan Ba ı · ld, Ayastafenos muahedcstniD 

Deoazmaç N.asıbu derlerdı. Jetler kitalinc ı..slan.oıç olan ilk hesse unvanı Türk imlası ile ya- fı.llye müracaat 1Je şiddetli birer no· kuzuneu ve yirminci maddelerfl".ı 
N _..ı..ı Sad k "-- ~ ... ., zıldıQ.;tan ikelli bu unvana sahip d lJlll""J 
l ecmcvaın a ' DU zatın kurban rolÜnÜ "YI oynıyamamlŞ- ta verdiler. Çok dikkate şayan ır arız Ve muhalif bir vaziyet a r:_,j 

··1·· ··- ..ı •• ) ıb 'l.. ed" olan ailenin veya cham:.dan> ın R -'" f"'"_ o un~unuen· t'OY e an ıyor: tı ... Acemi bir avukat te5İri hı· bu mUşterek müracaata usya s..,..a· dı. ÇUnkil, bu maddeler bU ~ 
dsviçrcnin bir dağında, sessiz rakmıştı.> soy adı olan cWindsou u ve asa· ret! iştirak etmedi. Avusturya, Al- daima Rusların nezareti atbn~ 

ve ıki~esiz ölen bu genç Habeş N ·· ··· ·· ,,~, ı 1· .L k let unvanlarında dikkatle kulla- manya, Fransa, 1talya ve İngiltere ıunmıı.eına kapı ""'•yordu. 1~ 
egu& un o gun~u nau na - l b -ı d tı · d ...... 

vatanseveri, §İfa bulmııyan bW- kında 'bundan daha yanili§ bw gö- nı an ag ama e 11 nı, yanı 4 e> r.efaret baş tercümanları Bab~lide Bcrlln muahedesinin aıtıneı / 
kederin kurbanı olmuıı, kanı ile rüş tasavvur edemem. yi asli ~lalannda. bırakmak ~- c-Böyle bir şeyden haberıml2 ile buna mani olmuşlar ve bU 
kurtaramadığı va-taıuna canını O 1 d ·ıı 1 · dece hır gara:beıUır. Bunların a yok .. > cevabr ile karşrla.şmıtlar ve mana.atı siyasi bir muzafferiYet 
he<liy-e etmişti> . T~~~~r a. m~ ~l ~r ceh~e- cVin:tson ve cdö> suretinde şaşırıp kalmışlardı. Babıfıli, memle- mışlardı. ,rJI. 

.. · . . • tıne u. ıyenın aımı ırnura a· ı Tu""rk "ımlaııile yaulması ve ba•- k tt b' kıtal d 1'1<11 is tml• b'ır Jd 
u cum cue ı na lfl;il.t ası u sı sı atı c ı~ır;nı; etme te o an l - lb 1. '1ın ıek>w ol r r , ~ ,.u B )- .J k ı_ k L N b f 1 · · - '- k 1 "' e e ır eeı • yan e Y ..,,akat, bu yol bll"hara -~ 

nun ~İsviçr~de ölm. il§.· > olmasın-. Necm.eddin Sa.d. ak ~~üe'ü biz· d:u,.ı·." ~u a 1 a aşı gru u • zttmre.nin tedip edilmekte olduğunu mlyctlnl kaybetti. Bu yol ",.,J 
d :.ı_ - tt G M d l 1 • da cevabına ilave ile, karşısındakı tlcai:1 menfaaUer temin ...Aan Jlil""~ an IOO~ ır. Ofl31 C averaı Zat ın emeım\Ş O acaıı;. o:cl. Dü" d"" v· t » çu~·· 
b 1. ) 1 d 1 « U11. ve şes o ın sor · müdahale cephesini bir iyice turp_a· niler, gördükleri tazyik • .n ... nncf'll' ~ ır iteratura. 1> ır. Pl..I-.....::... nutkunu lbir papaz du· F~·ka• cWın" c&0r"' lar İngiliz gü .Y'"'~ r. 

'~..., u • ,.. lamış hat~ dağıtnuşü. Tam o n, radenizden Hazer denize gideO ~ 
Nasibu kuman<la etmokte o!- ası gibi mırıldanarak değil, tam olduklarına gÖre «Aicşaın~ dan, Rusya. sefın de bu heyete iltihak em· tercih etmişlerdi. Halbuki ıagııtf,.-_ 

duğu Ogaden cephesinde _ha~yan 1 bir m~ahit. kahra:nan ?ib~ ve bir protokola tam ıbir riayet göste- rinl almıştı. Fakat, cephe bozulmuş, yerleşen Ermeniler Man~s~..J 
Baş Kumandanı Badoglıyo nun muharibe layık davudı bır SC6le rcrek ancak şö~e !bir serlevha gnıp dağılmıştı. Rusya sefiri de yal· manlı ve İran lllkelerlnc ~ 
kullanmak vahşetini gösterdiği 

1 
h aylc:warak eöylemi,tir. koymaeı beklenebilirdi: cH. R . nız t>qına bir ~aat talebi mecburi· miktarda pamuk gönderiyor. rJT. 

İperit gazının 8'urbanı olmus ve « Dinleyenler üzerinde bu nut· u. Duc and H•a Crace Dachcsse tı: 
~ n "" yetinde kalmış . bu pamuklan orta Aeyı:ıy·a bllt ~ ciğerleri tedricen k-ömürleşcrek 1 kun buz ~i eoğuk bir tesiri> ol- of Windsor>. lhtilfllin umdukları neticeyi yine rüyorlardı. Bu sebeple tngil~ 

ölmüştür. duğunu iddia ise tiadeee meclisin Tercümesi mürat olundukta: vermediğini gören Tıroşaklar, yine Ucart menfaati, bu tercih ue ~ 
Vehip Paşanın kurmay başkan·• o günkü psikoloji.sini anlamamaz- cAltC$ Rovayal Dak ve zarafet- bUyllk devletlerin kapılannı aşındır· ye maruz kalmıştı. Binaenaıe1' 

Bugün Sinemasında 
Müthiş ve heyecanlı sahnelerle dolu muazzam hır mm 

TAS YUREKLI ADAM 
Herkesi merak ve heyecanla saracak bir mevzu 

Baş Rollerde: 

DOLORES DELRIO - VALLACE BERRY 
Ayrıca: RENKLİ M1K1 MAUS ve FOX dtlnya haberleri 

•••••• Bugün saat 11 ve 1 de tenzilCttlı matine 

Sanata kıymet verenler ..• Kudrete hürmet edenler ..• 

Bugün LALE Sinemasında 
Amerikanın şbhreUeri dillere destan olan: 

LESLİE HOWARD - BETrE DAVİS - OL1V1A de HAVILAND 
gibi 3 büyük yıldızının yarattığı bir sanat dUnyası olan Fransızca 

O Gecenin RUyası 
Bu, 

filmini görsünler. 
bir film değil, en bUyUk aktörlerin yarattığı bir aşk romanı, 

ölmiyen eserleri canlandıran muhteşem bir tiyatrodur. 
DİKKAT: Son gelen Türkçe PARAMUNT JURNAL. 

Bugun saat 11 de tt>nzilıUiı matine. 

meiıp Daçes of Vintsor:ı> . mata koyuldular. Btlttin Avrupayı ve En:urum havalisinde bulull~ıJ 
Bu, aziz dostumuz Vali Nu· feryatlarlle ~ğulda.ttılar. . menilerin sıkıntılı vaziyetıerı ~ 

reddin' e tarafnnrzdan verilen ıbir - Türklerın zulmünden m\lteaddıt tereyi maddeten mUteessir e&1". 
cOemeli dememeli> nümune5İ o• defalar ~kAyeUer etttk, medentyet ınlll 
lara:k kabul c<li~obilir. lileminizden.. O smılarda, O!mıanlı Ulk~ iJI 

1 

di t 1 t ğer krsımlannda dıı tngııter~, 
«HAKİKAT» GAZETESiNE .Meriıamet ·ıecıik. muavene 5 e· cart menfaatleri de pek yoıun ol 

BİR HAKİKAT' dik. Gösterdiğiniz güler yüzlere gU· ğlldl. Almanya ve Fransa. hlll' .t 
. •. . vendik ve bu işe giı1ştik. Görtıyorsıı- ,.. 

"'Hak,.--t... ba~uharrırı Necıp !erine Rumellde ve Anadohıd•~ 
... - "' :;-n• nuz ki, Sultan Hamit: bize her vakit-

111
, 

Ali Küçüka 41Balkanlar ve Al· kinden daha kanlı bir cevap Vef'di. dolu ve Rumeli şlmend!iferl ~ 
'- -..1 ki d~ k"· az aının tım kumpanyası gibi ımtıyaSI .ı ma.:n:><a> oali"ı ı un u Y ı.. Ne duruyorsunuz?.. e" 

bir yerinde şöyle diyor: Diye ha.ykırdtlar. Fakat, yardımo rildiği halde, İngiltere hllkO;~ 
CB- n. ~ .~ları c:ı..an p.., .. ...,.sından cömertlikten !Stifade ettiril C1J1A..... rn •J a.... koşacak bir kuvvet şöyle dursun bu ı/J 

ayırd'ıktan sonra Almanya, satın feryatlarmı işittirecek bir kulak bile Bu arada, o esnalarda Türki1 ~ 
ald1ğı mac:klelerin fiyatını kendisi bulamadılar. ÇilnkU, diplomatik de· yijk roller oyruyan misyofl~ 
tesbit edecek, rnulıtelif Balkan siselerin zamanı çoktan geçmiş, her işındc de İngiltere pek geri .ılı' 
memkketleırinin i&tiheal madde- devlet k~ndi entrikasını ~vlrmeğe tı. lngilız kiliselerinin Anadol ~ 
lerini bir Sttaya ve bir taksime ti.. girışmişti. misyonerleri yoktu. Anadolılıt• 
bi tutau;k bu devletkri ciktısadi 

1 

Bu ihtilali müteaklJ\ İngiltere hll· Amerikan misyonerler faalı)'t 
61 feod.al devjetleu haline getire- kOmeti hildiııeyi tetkik için tetanbu· Junuyorlardı. Merkezi Londr& 

cektır.1> la bir komisyon göndereceğini, Ba· lunan miSyonerler heyeti bu~ 
Necip Ali Küçüka·nın bu cüm- bıMiye bildirmişti. Rusya ile Fransa tahammül edemiyor, HUkO ~ 

lesinde~i teşhisi nekadar doğru da bu heyete birer murahhas tayini· bu yolda teşebbüse teşvik edl~ 
ise Ba}kan devletlerini tehdit e- ni mtinastp görmüştü. Tam o esna· dr. Çünkü, Protestanlığın e.fl -al'-;/ 
den Abnan takdirine verdiii isim da, siyaset havası birdenbire df"tiş· intişar ve inkişafa müsait b 

de o derece yanlı~tır. Eğer, Bal- , tı. tngiltere de tetkik i\rini Fransa ğu yer Ermc:ustan idi. ~ 
kan devle.tleri ~u dC'l'"c:keye dü- ile Rııs~ay~ terkederok çekiliverdi İngiltere, 189( senesinde -'~ 
şerlerse .ı:ikıtuıadı feodal devlet- Komitecılenn de ayaklan suya erdi. ile Avnıpadaki protestan h(il< 

ler> haline girmiş olmazlar. Sa· Çilnkü Abdülhamit yapılan bu mü· rin muvafakaUerl ile, Türkiytd'~ 
dece MarabaJaşırlar ve böyle bir racaatıara, mücrimlerin kamilen ce- him bir protest.an ~kilitı bi1 
muv-affakiycte ulal'l-ığı takdirde zalandmlacaklarmı ve yapılacak le· getirdi ve protestanlara taın t4' 
Almanya bir ctkb&adi feodal dev. , raatın da guctelerle illın olunaca· bc6U temin etti. ErmenUerl e ııl 
let» halini alır. ğı yolunda bir cevap vermiş, bu mU· ımık, onJan bir siyaset illeti ~ 

F eoda.I cmüte:gallib» demek· dahale t~üsünU de başmdan def ıanmak için, lngilterede e"V'I -" 
tir. T ~allübe maruz kalana ise etmişti. meniler tarafından teşkil edi~ 

istiyoruz. Bir takım ldmıı.ncılar klüp Lig maçlarına. bugiln 1'~encrbıı.hçe 
ldarecllerlnln aralnnnd::ı yaptıklan 1 ve Şeref stadlarında devam edilecek, 
anlaşnınlnrla klllp değiştirmişlerdi. 

1 
Şeref stadında Fenerbahçe - Vefa, 

Bu talimatnamenin ant olarak değiş- Beşiktaş - Topkapı, Galatasaray -
rne!!I bazı ıdnııı.ncılann kabahati ot- ı Beykoz, Ff'.ncr stadında da Kasun- .. ••••••••••••••••••••••••••••ıl cmarahu derler. * lan İngiliz - Amerikan cern1Y"" ~ 

Eımenl mmelfJHtnde AWülhamit, siyasetine vasıta ittihaZ etti: 
madığı halde mağdurlyliııt ine sebep paşa - Pera, 1stanbulspor - ~yma
oldu. Genel direktörlüğlin hiç olmaz· niye karşılaşacaklardır. 
sa bir müddet tayin ctmP..si lii.zım DAVET 
gelirdi. 

Sicil işlerinden bahsederken şura
da bir hlldıscyl de kaydetmeyi mu

vafık buluyoruz. 

Maalesef, tc.şkilfıtta bu sicil işle· 

rlle uğraşanların <!a. istedikleri gıbi 
hareket ettiklerini görüyoruz. 

1'"t-neryılmaz Boılrurt Ge~ik IUu-
bü :Başkanlığından : 

12.2.941 tanlrlne mUsadif çarşam
ba günU akşamı saat 21 de Fener 
Halk Partısl binasında yapılacak 

kongreye bili\mum azanın teşrifi ri
ca olunur. 

SUMER Sinemasında 
Neşeli seanslar ... Kahkada ... Şarkı vo Musiki... 

BlNG CROSBY ve JOAN BLONDELL 
MİSHA AURE ve CROSBY Caz Kızlan 

tarafından fevkalldc bir tan;da yaratılan 

Fransızca sO.zlü nelis Operet fllmin<lc 
JiT'J'ERBURG S\\1NG danı.ııu da görecekslni'L. 

1JAvetcn: HOROZ DÖGÜŞLERİ, VALT DİSNEY'in renkli Mikey 
Bugün saat 11 de tenzilAUı halk matınesi 

SARAY SİNEMASINDA 
Her yerde bahsedtk!n film... Ağlatırcasına güldüren fllm ... BtltUn bir hayat olan film.- Gençliğin görmesi 

18.zmı olan bir film ... 

GENÇLiK 
( G O O D B YE Mr. C HI P S) 

1'"Tansızca sözlU ,aheseri her seansta vAsi salonunu doldurup boşaltmaktadır. nA.veten SON FOX JURNAL 
DUnya ve harp haberleri. BugUn saat 10,30 da tcnztlAtlı matine. 

BEYAZ PERDENiN EN GÜZEL KAD/Nl 

HEDY LAMARR 
Sİ.""aMA D13"!\'Y ASJ~'lN EN Bt ' YlJK ARrtSTt. 

SPENCER TR A C Y 
Bir defa değil, 10 dc!a görmekle doyamıyacağınız bir şaheserde. .• 

BU KADIN BENiMDiR 

tngllt.ere ve Ru8yanm rolleri!.. yete, Tüı-kiycdeld Ermenileri"~ 
ErmenJ meselesini. Ermenilf!rin kuklarınr mUdataıı vazffeııinl 

SORUNUZ-----
....---...,ô YLİYELi!J 

Çocuk Filmleri lstiyorf ar / 
ınilmklln olamıyor. Esasen ~ 
bi filmlerin iyi seçilmesi lAJP'J 
Eğer talebe ve çocuklar ıçftl rJI. 
giyt arttıracak ve çocuklar& ., 
verecek filmlerden seçmek ~"' 
işte mUtehassıs kimselerin tf 
:rıa ve Amerika sinemalar#;_ 
ya stüdyolarında görerek tU~ 
meler! lılzımdır. Maarif 'I/ ~ 
de bu film işi ne meşgul oltıl fof. 
Harp bittikten sonra bu gi1>1 " 
lerm gösterilmesi mUrnlloıı ~ 
caktır. Şimdilik manıf koırı1~ 
(jurnal) olarak gösterilllfl 2, 
ıinden hangi sinema g5dl ı:Jf ,,1 
tercihan o sinemaya gitıne 

Bir mddepli çocuk. lmnlnl A. B. 
vo adresini Nişan~ orta mektd>I 
göstererek haldı btT sual soruyor 
ve dtyor ki: 

Tald>enln iter ı;ineoıaya glhno
lilnf muvafık bulouıyorlar. Çocuk
lar, mH:ak, t ocnkla r için yapılnnt 
filmler i ıöreblllrler. Her balta bir 
defa sinemaya gidiyoruz. Fakat 
biç bir defa b ize ınamıu. ve fay
dalı bir fOm göremiyoruz. Bu g i
bi fllnıler bizim s'ınemaıan pimi· 
yor mn ? 

CEVAP - ÇOCuklar için he
nüz filin getirilmemiştir. Harp do
layısile çocuk filmleri getirilmesi vafıktır. 
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ge Bölgesi Feyezanı 
VATAn 

Romanya da FRANSA 
Vaziyeti 

O H 

Yardım 

Layihası 

s 

Irak Başvekil i 
t• 

Menemen Havalisinde Sular 
Gece Yarısından Sonra Yavaş 

I~~ !~ ~ ~~!~~I mo~~~~' ~.~~do·~~; l~:i~~;~~~:~ıİ~ •:: 
" ~ • . . B . 39 uncu kilomctresın c 
.ragıın yağmurlardan ornova, nın . " . d akmakta de· mi tir. Şimdıye kndar eltı ev ,Yl· 

Benzin 
Tahdidi 

Almanların Cenup 
Yürüyüşüne Stok mu 

\lfohy, 8 (A.A.) - Havas a· 
jnmıı brldirıy.or: 
Montoıre siyaseti cümlesinden 

olarak Mareşal Pcıtam, B. Lava!' t" 
Devlet Nazırı ıfatıle hükumete 

V şington, S (A.A.) • Mcbusnn 
mecll ı diln nksnmlcl .toplacU51nda 
kiralama ve ödüne; \'erme kanun pro
jesinin müza kere ini «Mahalli saat· 
le> bu sab h 19 a talik etmiştir. 

gırmesını ve bır ıdare komıtesi ll• Vaşington, 8 ( A.A.) - Dcmokrıuı!· 
zalığı kabul etmcsıoı teklıf etmı~ lerc yardım knrıun projesinin bugUıı 
tır. 8. L v&I bu tcklıfı reddetmıg· mUmcsslllt?r meclısl tıır:ıf'ınd:ın t.ns· 

Müttefik İngiltere 
İ le Dost luk M · ı· · 'd lor şoscleııırı uzerm en • 1 

b eraın11 ve crvıırını ycnı en &U k d" Buradn hayvan. kilmıstır Sevlaba maruz bına ar 
asın ..,. Tehl"'--1" ·y tte bu· vam etme tc ır. 1 1 • . • 

1 ı".ır. ı.K'«: ı va.z~ e w ·ı b b beş kişi su ar a ht" . d'lmiştir. Maddi zarar ol· 
BUkre~ BUkre~en hayrete değer 

bir haber gelmlştır. Romanya lktısa· 
dl koordınasyon heyeti benzin sar· 
fıyaunı tahdıt edecektir. 

tir. v!p cdlleeeğt tahmin ohınmıı.ktııdır 
unan evler tahliye ettırılmege ve lan e ertı er t kalmışlarsa to 1) e e ı . 
İı;indekiler emin mahaHere taşın· mahsur bır vazıyctk.e . . derıle· mu..,sa da nüfusça znyıııt yoktur. 

'k k I' da d d hal ımdat e ıpı gon k d" ha .~adarlar. Tren müna a nt_ı . a. 'kr.r 1 şiardır. !Vlanisanın l tı sa 1 

* Parıs, 8 (A.A.) - D . N. Vaşington, 8 (AA.) - Mebusan 
B. bıldınyor: meclisi, lngllterc e yardım prognı· 

Amıral Darlıı.n'ın Pııriste yap· mınn tnhsls edilecek hnlen mevcut as 
Lığı muzakerelcrf! daır bugun kerr \'e b hrl teçhizııt miktarının bir 
Vıchy"de bır tebıığ neşredıkmesı milyaı· Uç yüz milyon dolara lnhis r 
muhtcmddır. ettirilmesi ht.ı.kkmdn bır karar ittihaz 

Bağdat. 8 (A.A.) - Reuter: 
B şve.Jcıl General '( nha H ş.ımi 
P bu2iin Irak pıırlamcntosun• 
da beyanatta bulunarak fi>> ı~ de. 
m1~ır: 

enuz normal hole ge~memıştır., re urtarı ~ı • wl Seni ler 
Yalnız Banıdırma postası dün b~- Kiraz nahıyesıne bag ık l 1 il ve Zirai İhtiyacları 
reket etmi , Afyon treni tahrık Jcöyü su baskınına maruz a ~ şs • 
edilmemiştir. Cuma akşamı Af· da aleliıcele vücude getırıl~n Manisa. 8 (A.A.) - V ilaye• 
Yondan gel.en tren Manisııda kal; bcndler sayesinde ~-e~~araf edıl: l tin iktısııdi ve zirai ihtiyaç ve ile· 
~ıştkır. İz~ırden ha.rckelt edl en a~- miştir. l\k~urşun koyu yakıl:::ı ri üzerinde konuııup kararlar al· 

Romanyad:ı benzın tohclldlnln ha· 
rlcl tesırlerle yapıldığı blldirllıyor. 

"akat blrnz dUşUnU!Urse bunun ita!· 
y ve Almanya.ya fazla mlktard:ı nak 
llnc lmk&.n yoktur. Bu d:ılıa zıyade, 
Almanyanın cenub:ı doğru muhtemel 
ytirUyilşUnde benzin stoku yayımnk 
nrzusudur. Bunun için de benzin sto· 
ku, Romanya dahilinde çoı'talmakla· 
dır. Fakat bu haber istikbalde daha 
çok aydınlaııııcnktır 

Bu muzal:erelerin neticesi hak- etmlttlr. Bu tahdidin müstakbel mli· 
kında henüz muspet Lir se yok· dafnn tahsisat ını şUmulU içine alnın· 
tur. Bınaenaley:h Aııııral Unr· dığı söylcnmelctcdlr. 

Hükumetin en iyı si) nscti h r• 
bin dı ındcı bu lunmaktadır. Mut· 
tcfikrıniz lngrltere bazı harbe cır· 
mekliğımizi ıc p ettıren hıç bir 
talepte bulunmıımı~ır. Hükumet 
muıtefık•hıiz olan l~iltere ile 
dostluğunu takVl)•e etmek niye:· 
tinded ı r. Bu clo tluk .k rş.ılr1dı 
menfa tler ea sına d > anm kta. 
dır. 

ır aç gun~enberı su ar a m en Akıt.aş çayının su . 1 • • 
•ur bir vaz.iyette bulunan A fyon dan leçb" kısım ckıli arazıyi is· nıak ve icap ederse ı edbır er ıttı• 
ırcninin ..,.,,,.Jcu lnn Menemenıdcn t~1!ar . ~~ Ova k<>ylerindc su~ haz etmek ve te~C'bbiislerde bu· 

lan'ın rıyaseti altında bir hüku- 1 Kongre, yııkardakl knrnrı. Amerl· 
met kurulacağına mükerreren ileri 1 knn omusunda ht•len mevcut hulu· 
ıüriılen farauyeknn ne dereceye ' nan teçhizattan 500 milyon dolarlı· 
kadar doğru okluğunu anlamak tının tnglltereye '"erllıncsınln teklif 
içın biraz beikleme lazımdır. 1 edilmesini Uzerlne almıştır.Bunun Uzl' 

h "' - t "le tı a etmıŞ ır. h f I-I lk • d ta rik edilen Bandırma pos ası 1 hala ııynı seviyeyi mu a aza lunmıık üzere bugü n a evın e 
kurt J 1 h ik" postıının ar . 1·w. d b' - Radyo gnzf!tı--sl -arıımı~ ar .ve ~. ı . . etmektedir. vali Fatk Tur~linin re~ ıgın e ır 
Yolcutarı lzmire getırılmısferdır. SUK * Vic'hy, 8 (A.A.) - Amiral rine t'ıynn mccllalnln hariciye encü· 

Darlan Vichy'ıyc gelir uelmcz meni reisi Bloom, muaddel hır tekli! 
devlet re" i MarC?I P.etain"lc u· ileri sUrmUt , . bu teklif d ıhrı l ka· 

1 POR toplantı yapmıştır. 
Menemenden alınan hab~~ er· Toplantıda mEbuslanmız Ya· 

den suların geceyarısın.dan ıtıb_'.1· H ıı_ • 
- ~r Özey ve P rti ~e aı.:.-~ı re· 

ren ve yavaş yavaş ~dcilmese T krar Taştı d'w k'k"ll .. 
ba,ladığı bildirihnoktedır •. B.u de. e isleri ve ıger teşe ·u er mumeo· 
faki tuğyanda Gediz ndırının su· Ukişehir, 8 (A.A.) _ Por· silleri hazır bulunmu~lardır. 
lıırı iki metre yük"Se~.niş bulun· .. 

Adliyede: 

15450 Liralık Çek Sahtekarlığı 
İntihar Etmek 
İsterler mi ? 

<Bat• 1 int?lde) ** 
c&klarını, her hangi bir t auuz 
için kendi topraklıırından hareket 
noktası diye istifade edıhnesine 
meydan bırakmıyacaklannı şüp• 
he k:.'bul etmez bir surette ortaya 
koymu ıardır. Sovyet Rusyanın 
siyaselı de bu hususta ıkinci bit 
garanti tc..~il .eder. 

Sahtekarlar Antalyada Tevkif E~i.ldiler, 
Mevkuflar Bugün lstanbula Getırılecek 

1 ,.e bunu 
Müdd eiumum ilik dün mühim 

bir çok ah.'tekarhk işini ~a~amla. 
dı ve Antalya.ya kaçan ikı snbt~· 
karlık suçlusunu telgrafla tCV:~ıf 
ettirdi. Dolandırılan ı~tıınbul tuc· 
carlanndan M~afa ismet Çam: 
oğludu r. Dolandıranlar do. Nurı 
Ay'.barisle karıs• f atma dkayaMdır. 

d "-~•r IU\ u. Bunlar Kü tahya a tu---
radın imzıı:sını taklit etırııck sure• 

tile iki çek yapmı~ ar . ek 
Abdülvehabıı da imza e!tırer • 

Çamoğluna mür caat etmışler 'e 
15 450 lirıısını dolandırmı!lnr. 

Müddeiumumilik ÇB'moglunun 
.. ~·atı üzerine tetkıknt yl\pmış 

mura- d ~f ve şahtekarlar hakkın a tev ı 
üzekkeresi kestirerek Antalyadd 

;a.kalatmıştır. Me~ufla! d:>ugün 
l tanbula getirileceklerdır. 

Devlet Hesabına Ali Şir Neval 
Okuyanlar (n şı ı ıncıae> x 

Fakat Almanlar, ltalyanın ha· 
tasını tekrar ederek Bıı 'ltıın mem
leketlerini ve Tür.uyeyı emniyet 
ve istiklallerini müdafaa mecbu· 
riyetıne düşürürlerı>e Jngı1ızlerc 
hıç ummadı~lan imkan ve siıüh· 
!arı kendi ellerile teslim etmiş 
olurlar. Yunan ılar, zora alışını§, 
cüretli insanlar olan Balkanlıla· 
rın toprak ve istiklallerini müda· 
faa içın ne mucizeler yapa bile· 
ceklerinin bir ömeğmi kı ın, Ar· 
navutluk dağlarında kcndı mah· 
aut vaeıtalnrıle ıgö51erı.n~ıerclir. 
Ar M"ın4a 1 i m ' _on ürk r 
kc ri d e bulunan bu ınşan unsur· 
!arına Afnkııda techızat , talım 
ve hareket bıık ımından kudret 
imtllianını geçıren Brit nya kuv· 
vet ve vasıtalarını katarax müt· 
hiş bir düşman cephesi yaratmak 
eğer akıllarından geçiyona ken· 
di bilecekleri i~ir. 

Ankara. 8 (Telefonla) - Me. Nevai'nin eserleri arasında Türk 
murin kanununun neşrinden evvel dilinin Fans di inden daha üstün 

v et hın m • 0~,.;.ı.frımıınu li r ·· teren ~c 
ı Muhakeme • tiı1 • }Ugati adım t a· 

taahhütnaıme verıniyen er m ez· E 
d do şıyan kitabın kurumumuz tara ~-

kur kanunun neşrin en sonra dan ıbu yıldöniımü dolayısıle 
'--'il 'ne devam etmişlerse ta· l 

tarusı en . j ürk harfrerıle aynen b stm ması 
ah1hütn8.'!!.ıe versin veya ve-;r.;es.ın· ve bugünkü dile t-crcümesi ve en. 
ler bu tarıhten sonra ken ı erıne ders!en de katılarak ortaya ko· 
dcV11et tarafından yapıla~. masraf~ nubnası karnrla.ştınlmı§ ve o yol-
0 .. demek veya devletın ~sterec~ ,. ) da ışe başlanmı~ır. 
ği vnzifeleri kabul ctmc.K e mu· Türk dünyasının ve Türk tıı~i: Böyl~ bir ey yapmak, birknc; 

ay evvel kumardı, dün delilikti, 
bugün doğrudan doğruya intıhıır 
halini alı r . 

kenef tutulacaklardır. ~u .h~~:a~ h'nin en önemh büyiJkleridcn hırı 
DcV'lct Şura~ı bir tcvhi.dı ıçı olan AH Şir Nevai'ınin doğum yıl· 
karan vermiştir. dönülmünu kutlarken, . ~~rumu· 

---o- muz (ürk dilinin ge~ı .\.ıs1:.w~e~· j 
Ahmet Emin YALMAN 

oldıın Sağa: 1 - Pastırma 2 -
Sarı • sı • Sol S - Asar • Fakat 
~ A t. Heder ~ - Malaya - Ur 5 - zıı 
6 - Tik • Hatem 7 - Yıl • şen • 
Riya 8 - Çam • Naz 9 - Kefe • 
tTlenıa 10 - Sinan • Re • Ak 1l -
lnek • Kayak 

l:"ukandan A'8ğıya: 1 - Samatya 
• Si 2 - Pas • Zil • Kin S - Ara· 
llıak • Çene 4 _ Sıfat • şatak 5 -
lieınen 6 - Isfahan 1 - Riayet • 
leura 8 - Kader • Ley O - Asa • 
~llllno ıo _ Otur • Yamak 11 -

• H:azak 

I>ONKo HUL!UACA~CJ UALLt 

&ııcıan Nağa: 1 - tstnnbulun me.,. 
•ıur bir suyu 2 _ Kadın ismi 3 -
Renk • Yıluuulacak yer • Nida 4 
~ol. Nur - YUz 5 - Arızalar. Ge· 
ı:ıcı 6 - Dert • Erkek ismi 1 - Ü· 
nııt eder • Mehmetler tıazazı böyle 
ı:~~lrr 8 - Sonuna (An) ltAvc e· 
dince Dil • Ayıp • Mastar edatı 9 ~ 
Çtiıgı • Döşek • Başa (Ar) 11avesıle 
btek 10 - Şarkılarda tekrar edilen 
!tıs,_ 

••u 11 - Bir yoku~ 

Ytıkardan Aşağıya: 1 - Fırtınayı 
hıı.ber vcrı 2 Damlara d/jŞcnlr. 
3 r, - i 
t - Zaman • Kurtulma • Yokluk • 
il.de eder, 4 - Yol • Oyun O.Jeti • sev 

g"ııı ., • Ld· 
t • u Cennetle cehennem arası 

• Ji<n ba<"ıc11 dı~lere iıstunlugu U· 1-------------... 
gın ...,., ,.. .. .. .. .. b"" ı• t'I,., l"ht• 1 

. deki k~ndi öz goru unun ...,.. s 1 a m a 1 
::~;"önceki bir müjdecisini selam.

1 

1 

lamı§ oluyor. (Baft ı incide} + 

1 

Yeryüzünün hangi kö~inde n!San ayını bcklcmlflerec de şimdi 
tutmuş ılfe ore:da Ustiın ve ge· ilk hat ManŞ Uzerinde olduğU içi 

~~:kültür kurmuş olan Tu:.k .~i~: bir taarruza beş hatta dahn önce in 

1 t·. , · bu büyüğünün )'1ldonumu Uzar edilcblllr. O zaman Alman \'(! 
e ın. . kt 

vesilesile de candan yure e~ İngiliz vaziyetleri ne feklld olacak 

kutlarız. tır? * ı Mecmua, müşterek Amerikan • 1n 

f k. d gıliz istihsal kudreti Alman lstlhsıı 
Büyük Türk ıair ve 1 -'.~ .~ 8

.: kudretine faik olmakla bf'rnbf'r ger· 
mı Ali Şir Nevni'nirı bcşyuzuncu çek istihsalin Almanlarda henüz da· 

ld
.. .. İJ münasebctile yarın sa. n yüksek olduğ'unu IUrııt elmekte· 

yı onum .. 
Üniversitede bir toren dir. 

at beştek Törene, R ektörün Bir tıırattan Amerlkadan yopılnzı 
yapılaca ur. f .. sevkıyat iyi bir tempO dahıllndc de-
b · ut'kile başlanacak, pro esor \'&m etmekte, diğer taraftan da A· 

ır n . fcsör Zeki Velidi. \"U&tuf"\.•a, Çekoslovakya, ve Polon 
Şerefettın. pro • ·~ 

" Al" Nihat Tarlan pır ve ynda yeni tayyare fabrikaları açıl 
profesor 

1 
eserleri makta ''e bu suretle Almanların ve

mütefokkirin haya~ vekt' Da· rlml pek ziyade artarak şlmdıye ka 
hakkında söz söylıyece ır. • ş· dar yaptığımız bomb rdımanlann 

t )ebelere Alı ır tesirini te!Afi eylemiş bulunmakta· 
vctlaere ve ad ·azılr:ıı~ bir b ro-
Nevai hakkın a ~ dır • 

d d ~ tılnc.ak'tır. Buna binaen, «The Aeroplacne> 
şür e ag~. ede bulunan minya. mecmuası ilkb:ıhardakl büyük havq. 

Şairin Muz lm ştır Bunlar da muharebesinin adetçe zayıf bir Al· 
türleri de bastın kı · . man hava !alklyetı altında cereyan 

1 b ı re ,•erilece -ur. 
ta e! e e · edeceğini zannetmektedir. 

---- Mecmua şu neticeyi veriyor: 

~ 
Kuwetlerlmlzln sıkı bir I~ birliği 

sayesinde hllcumu kırabılirlz ve kır· 
dıktan sonra da düşmanı takip ode· 
rek ona kendi rızası llzcrlne taarruz 

BUGÜNKÜ PROGRAM edebiliriz. 
memleket saat Ç J 

9.oo Program ve hnberıerı. 9.ıs Tek are : stila 
ayarı, 9,03 Ajans ar (Pi.) 9,45/ 
Marşlar ve hafi! parçal listesi. 
10.00 E\' kadını • ycmc~UndUz fas· 

12.30 Program, 12,SS 3 05 Giln· 
ıı, 12,50 Ajans haberleri. l ' ıs 25 ' 
dUz faslı programının dcvami, ' 

14 30 Radyo salon oı·kcstrası. 
• 03 :nndyo caz 
18 oo program, 18, 
'' trasr lS 50 Akşam faslı, ıo,so 

orkes • ' 1 ıynsıı. 
ans haberleri, 19,45 Esk p 

Londra, 8 (A.A.) - BugUn Londrı 
da Almanynnrn vaziyeti hakkında blı 
nutuk söyllyen Hindistan nazın A 
mcr'Y şöyle demiştir: 

Hıtlerln kendı lehine olmaktan zl 
yndc aleyhine olmak istidadında bu· 
lunmakla beraber kati neUccler ümit 
edebilmesi için bir tek yol vardır J<I 

0 
da adamızı istıld ve fet hleJ<"bbU 

sUdilr. 

Bin gazi Zaferi 
(Bn':ı ı lndde) = 

Nevyork Tlmes gazetesi de şoyle 
yazıyor: 

Bu zn!erln Arap dlınyası Uzerln· 
deki t esiri ne kadar tcbarllz etllrll· 
mlş olsa yine mUbalAğtı cdılmiş Ol· 
maz. Arap dUnyası bUtün ıpırktn kı· 
mıldanmakta, İngiliz z:ıferlerl eskı 

dostıuklnn tekrar dlriltmektedır. 
HlNDfST ANDA 

Bomyay, 8 (A.A.) - (BBC): Bin· 
gazinin zaptı Hlndlııtanda bUyUk bir 
memnuniyet uyandırmıtır. 

İSPANYADA 
Madrld, 8 (A. \.) (BBC): :Mat-

buat Bingazl zaferinin ehemmiyetini 
kabul etmektedir. 

KANADADA 
Ottava, {A.A.) - (BBC): Bin· 

gazi mıntaknsında A \'ustralyalı kı· 

tatarın oynadıkları rolUıı ehemmiyeti 
dolayıslle Bıngazinln zaptı haberi lıU· 
tun A \"UStralyada bUy!ık hlr se\ inçle 
karşılanmıştır. 

Al:ıy oıarak 11.ğlzdan nğıza şu cllm
le dolaşmaktııdır: dınparntorluk lrn· 
\'etleri hakiki bir otomobıl yanvına 
lştlrnk etmt'ktPdlrler. 

MISIRDA 
Kahire, 8 (A.A.) (BBC): Slre· 

nalk'te İngiliz zaferinin bo..şlıca İngi
liz harp nıalzomeslnln, bilhassa tank 
ve zırhlı otomobillerin mUltcmmeliyc· 
tinden ve bunlan kullannnlnrın mc• 
harct ve cllretlnden ılcrl gcldll:'lnl 
kavdcdıyor. 

Kahire. 8 (A A ) Dl\n bir lngl· 
ıız nskert sozC'üsU radyoda harcktıt 

htıkkınd"l \'erdiği izahatta, bUtun Bin 
gazinin. bir kaç münferit karakol ha· 
riç, bugUn tngtıızlerln elinde olduğU· 
nu bildirmiştir. 

Son ~.amanlnrda ttnlyanlar tarafın 
dan tnmlı· edilen Bingazl limanı, bil· 
yllk htıelmde altı \'npur istiap ede· 
bilmektedir. 

Aırkert rnak11mlar, Blngnzldc alı· 

nacak id:u1 tcdblıler hakkında şlm· 
diden bir pıtın ho.zırlamaktadırlar. 

K hlre, 8 (A.A.) - (IlBC): 1ngl· 
liz ilerle •işinin fe\'kaltıde &Urati kar· 
şuıında ltnlyanıarın Birgazldekl er· 
z:ak ve malzemenin bUyllk bir kısmı· 
nı tahribe muvaffak olamadılclan 

tahmin edilmektedir. 
YENIZELANDADA 
Velllngton, 8 (A.A.) - Bingnzl· 

nin ııni olarak dll.şmı-.sl, dUnyanın hrr 
tllrofında olduğu ı;lbl Yeni Zclnndıı· 
da da hayret uyandırmıştır. General 
Vnvel ve kumandll6ı nltıncl:ıkl kıta· 

attan sltayişkArııne bir lisanla bah· 
edilmektedir. 

BiT ARAFLARDA 
Londra, 8 (A.A.) - Slrenıılk c· 

yaletinde İngiliz h!ık•mlyeUnl kaU su 
rette tesis eden Blngazl muzafferi· 
yetinin sevkulcoyşt kıymeti, başka· 

ıanna tıı.bl milletlerle bitaraf millet· 
lerin takdir etmekten h li olmadık· 
J(U"f psikolojik bir ehemmiyet lllwc 
.. tmektedlr. 

İNOiLİZLER 
suBitElE BiR 
fJLTiMATOM 
VBBMtŞLEB 

Rom a . 8 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

zun müddet gör~üştür. bul dılınltlir. A rnavut ukta 
İ taly an l ar 

A deta Biçiliyor 

* Par , ti (AA.) - D. N. Vaşington, 8 (A.A.) - AIUmessll
B.: Amire\ Darlan'ın dün B. La· ler meclisi, bir <!Umhuriyet.çl mebus 
va! ile iki muı· kat yaptığı öğrc· tarafından il rl .ııllrlllcn ve kongre· 
mimi tır. Amiral Darlan bu sa• ııln mllı.n deııl olınad-ın reısi Amı:ri· 
bah saat sckızde Vichy'ye mu-.·a· kan bahriyesinin herhangi bir kıs
sa! t ctmistir. mını hır nıuhn ı ip lehine kııllnnnmk· Atina, 8 (A.A.) - Atına rad 

) osu, dün ıık§nm skeri harekat 
hakkında a ğıdoki tahıı\•tı 'er· 
m tir: 

* Londra, 8 (A.A.) - Al· tn rı m<'nedt'n tad il teklifini reddeoyl<'· 
man kontrolu altında bulunan Pa. mi tir. 
rie radyO!lu, Paıistc kurular \ e Vaşington, 8 ı A A. ) H:ıvas : M 
Ahnanlar tarafından tutulan Fran busnn meclisi, ödün~ harp malzeme ı 
sız. partiımin miıC8Sislerindcn B. verilme 1 kanununun Uıtblklne 

Arnavutluk cephesırıdc iki sa• 
t suren bir hucum esn smda, çok 

büyiık İtalyan pıy de kuvı. etlerı 
Yunnnlılnnn olduniciı te ı ılc • 
det bıçHmı tır. lta)yanhı.r. nwha. 
rcbe me,> d nında bır çok ölu bı· 
rakara-k - rı pu urtulmuştiır. Bu. 
nun üzeı me sun iı hücumuna kal· 
knn Yun nlıl r, ltalyanlan kendi 
hatlarının olesine atmı !ardır ve 
bır çok esir ve muhim mıktında 
harp matz.eımesı aiını !ardır. 

F ontenoy" nın bir beyanatını ncş· tadil tckllnf'rlnin 2 eye 
retmi§tfr. de\•am etmiştir. 

B . .Fontenoy, bu beyanatında, CUmhurlyet.çi m<'btı Tinckh:ım, 
Alman'ların Frarnıız donanm sı ıle '' mokrruıllerc bu yardım k nunun
A!kdenız.deki üsleri 1'5tedığını ya· dtııı l1tlfnde <'debllecı:k dcvlı>Uer arn
lıınlamış v.c Clemi tir ki: fHnd n Sovy tlt'r b rlığ nin c;ıknrılma 

c- Hakik tte Alman ı&'teklcri. ııını tekli! etmiştir. 

Franaanm müstakbel Avrupa 111· Bu tndıl. ll4 rc~ e knışı ..ıs:; Tf'yll' 
yasi ve ikttsadi birliğıne gırmesi reddolunmuştur 

ve Fransnnın, Fransız Afrıkaailc Nevvork, (A.A ) Reisi tim· 
birlikte, derhal ve tamamen, Al· hur Roosevclt tnrafındıın Aml'rlkan 
manya tarafından tanzım edilmio parlfımentosunn tevdi edilen 1ngilt<'· 
biT iktı i cuzutam nnhndekı reye yardım kanun projesi mebu an 
Avıupn ıle i~ birlıği yapmaeıdır. meclisince kahul cdllmrl< U:r.l'redir 

lıalyanların bu nevmid ne itti· 
cumu, dün, hava h·~a fena gıt· 
mcktc ıken yapılmı~ır. 

K ral Cepheyi G ezdi * Paris, 8 (A.A.) - Amiral 
Darlan, dün 13. Laval, Fıansız 
hükiılmetinin Paristekı müme sili 
B. De l3rinon ve Ahnan hüküme
tinin ı~al altındaki Fransada baş 
mümess:.H büyük elçi B. Abetz 
ile görüstükten sonra, dün akş m 
Peri.sten V y'ye hare ·et et.mi • 
tir. Amiral Darlan, bu eab h 
Vtdhy'y-e varma§ bulunacaktı r. * Bcyrut, 8 (A.A. ) - O. 
N. 13. aJamının h'!Su i muhııbı:-i 
bildiriyor: 

Bazı Sudye mah fillerinde pek 
yn~.ndn tatbik edltecck siyasi ve 
hukuki tadilattan bahsedıimekte. 
dir. 
Franeız. mahfülerine göre man. 

da makamları Suriye ve Lübnan 
cumhuriyetlerinin Fransız manda. 
sı altında birlc;1lirİbnC5İ tasavvu· 
rundııdırl ar. * Londra, 8 (A.A.) - Heu• 
ter: 

H ür F ransız1arın organ ı olan 
cF rance> gaze~i. eski polis mü. 
dürü Jean Chiappe Suriycye n '-· 
Jctmck.te olan tayyar~nin geçen 
2 7 te.şrinisanide bir ltalyan tayy • 
resi tarafından dü ürüldüğünü 
<lclillerc dayanara • iddia etmek
tedir. * Vichy, 8 (A.A. ) - O. N. 
B.: 

Suriyedek i fevkalad e k omiser 
General Dentz halen Alevi mınta. 
knsına teftiş seyahati yııpmaktn
dır. 

Selanik'e 
INGILIZ ASKERLERi 
ÇIKACAGI YALAN 

AUnn, 8 (A.A.) - Atina ajansı 
blldlrlyor: 
Buda~edo çıkan Mııgyaraag gn 

zetcsl, Elen hUkflmet reisinin dört 
İngiliz motör!U fırkasının Se!Anlkl 
kabul otmlş olduğunu iddia etmek 
ledlr. 

Fena niyetli malllyetlerl ve hedef
leri sarih olan bu yeni yalanları blı 
kere daha ve en katı surette tekzıb< 
sallıhlycttıırız. 

-o-
Lort Lloyd Gömüldü 

Londra, 8 (A.A.) - .MUstemlek 
nazın Lord I.loyd"Un cesedi bugu11 
Hert!onıfire kontluğUnda klıln Hlt 
ehin clvanndıı kUçUk bir köy olan 
IppolyUıede gömtilmll.ştur. M raslnı 
pek az kimsenin ı.tırakllc hususi su 
rette yapılmıştır. 

--0-

Projenin hattı\ bugi.ln katı olnrnk kn· At' 8 (A A A 
b 1 d il . ın , • .) - ıtınıı a 

u e ere(;'ı zannedılmekledir. Bu · b ' ld' · 
ınUnasebctlc Amerikanın ing llt •r" • J&ı~~lı . 1 ırı)'.Kor =

1 

1 
ıv &Je te ra fkınci Ceorge 

ynpmak isledığl yardmt lehinde •" ...ı.. • • O d ce..,. .. eyı zıyarct etmı§otır. r u 
nlhat zaferin mUttefikler tarnft" ~ın K 1 f ı · d 1 b " ta 1 ev ·a a e ve unutu ınıız ır 
kaz:ınılnr ğ"ınn b slenen iman hııkk ı h k h J ı. 
d araret, §CV • ve eyce n a ,;artı · 

s veni te:ı:nhUrotta bulunulmu tur 1 t K 1 'lk L l ._ d 
nmı ır. nı l • n t ara ;ga ar Kongre n husl,l!I muvıı.fak ı ol· 

madnn hiçbir Amerikan harp f: Is. buyuk kıt 1 rı tcftı§ etml§, baı 
kumandan ve bli)-uk kumanda n· nln muhnrlplr.rden birinin emri.ıe v,-... 

rllmcm<".sl bir takrirle tt"kllf edılmı,.· ı larl t~~ıki meş: ı ederek cmrı 
Bu takrir rcôdedllnıtştır. Bu h " yevmrlerde lıy katleri zi redılen 
yardım hakkındaki kanun proJt-sl- Y reırbaylarln erlere madalyalar 

vermi ir. nln ka ... ıl ncnğı hakiki \'nzlyet lc;ln 
bir t rUbc olmuştur. 

Tecrllbcnln mu:r.atfcrlyeUe 11ctıce
lf'nmcsl Ameı lknn 11lynst devlet a· 
dıım larmın \"C Amerlknn cfkArı u
mumiyesinin İngiltereye ynmnn hu· 
susundakl oıılnılerlnl gHetermf!ktedlr. ·--

Uzakşarkta 
Amerika ve lngiliz Donnrunalara 

Toklo, 8 (A.A.) - D.N.B.: Domcl 
ajansının haber aldığına töre. Asya
dakl Amerika filosunun bıışkuman
'ttnı u:ınk nrktakl, lngillz donanma
sının sı.ıbaylannı Ş nghaydıı bir iç· 
Umaa davet ctmlştır. Konferans Si· 
tım ve Frnnıuz Hlndiçlntsı arasındaki 
lhtllAOn meşgul olacaktır. 

lngiliz Kabinesinde Değifildik 
Londra, 8 (A.A.) - NeJredllen bir 

tebliğde kabinede aşağıdaki değişik
liklerin yapıldığı bildirilmektedir: 

Lord .Moync mUstcmlekAt nazırlı· 
ğlnn, parl mento azasındn. Thomns 
Johnston 1 koçyıı. nazırlığına tayın 
cdılmlşlerdır. 

sek komiseri olmuştı.ır. :Mac. Don:ıl· 
Malcolm Mac Donnld Kanoda yilk· 

dm vazifesini l!n edeceği mUddet zar 
t'ında mebusluğu muhafaza edebılme· 
si için icap eden sallhiyetlcr lstenl· 
lccektir. 

Ölen I~rd Lloyd'un yerine hUkfl· 
met Lordlar kamarasında Lord Moy
ne temsil edecektir. 

Yeni Bir Seyrüsefer 
Kanunu Hazırlanıyor 

T rab~usş rbe ileri 
Hareket Doğru mu? 

(llaşı l incide) X X 
vct bulundurmnk mttburlyetl \'ar. 

S Her an Bnlk nlnrdn r;uhur e-
debilecek bir Alman harck Unln su 
ı·ııu önllne gecmek ltızım. 

4 Mı ırd n uzaklaşılmış bulu 
nuyor. İkmal işi de ancak Mısırda 
yapılmaktadrr. 800 kılometrclik bl 
sahild vapurlar ı ı:ın h<'men heme 
yanqacnk bir Uman yoktur. 

- Rııd.)o gar.et~! -

Libya Harekati 
Baştan başa 

Surprizle Doludur 
Londra, 8 (AA.) - Londradıı. bi 

askeı1 mllt ha ıs, eneral Vııvel'I 

sUrprlz unsurunu kullanarak p:ırlıı 

muvattakıyetlnl nasıl kazandığır 
tah111 tm ktcdlr. 

General Vnvel'ln İlnlyanl:ır içi 
daha başka sllrprızlerl mevcut oldu 
ğunu znnnettırccck s bepler vardır 

O k nunuevvelde ilk hUcum yapıl 
dığı zaman M re~al Grazlanl <Sür 
prizler mevcut olmadığını:. iddia el 
mlştı. Bununla berat~r İtalyanla 

Nlbeyvadakl himayeli kampta o kn· 
dar sürpriz karşısında kalmışlardır 
ki, tıınklarını mnnevra etmlyc \'8kil 
kalmadan baskına uğramışlardır. 

Bardia muhar h<':rlndo dUşman çe 
rllmiş olduğunu ve Bardıa'ya kar~ 

bir hUcumun sntunılmnııı lmkAnsı 

bir şey olduğunu bntyordu. Topçu 
bir müddet zemini h r t"l'lm , mlll 

cıben kıtalarnnız batlm yerden hl1 

cum t!lmlşlerdlr Bardln'd:ıkl sUrpr -
kullanılan tnbl~elerdlr. 

lt.ıyanın H•bet V•liai 
noma, 8 (i\.A.) - D.N.B. bll<lirl 

yor: 

Ankara, 8 (Telefonla) -Ad. 
(iye V dcn1eti çok eskiden yapıl· 
mış olan deniz ve kara lk")'rüsefer 
kanununu bugünün ihtiyaçlarına 
ocvap verce~ bir mahiye-tte bul· 
madığından bu kanunun yerine 
kaim olacak yeni bir proje hazır· 

lamak için ibir he)et tetlkil etmi • 
tir. Bu heyet bütün medeni mem
leketlerin şeyrüsofer kanunlarını 

getirterek tercüme ettirmiş ve ter. 
ciımeler üzerinde tctlcikata ıbaş· 
lanmıotır. 

Tobnıkda general \'avel :?1 kl'ı.nu

nusanide beklenmedik bir lstllcamet
ten cepheye c;ctın bir dnrbc lndlrert'k 
Tobnığu dilşUnnllştUr Tobnıktakl 
l\rprlz nllcum nokta ının intihabın

da olmuştur. 

~te, 6 - Zamiri şaııst mcfu!Uile)'h 
ll' lllillde - Tekdir, 1 - Umlt eder . 

Q eryat, 8 - Eski alfab"~" h''" ""rf 
Umuş • Tn ı) _ En utak zıı· 

tııan ıo 

~mesire şarkıları ve oyun ha\•at~rı, 
~ 15 Kabare mUziği (PJ.) 20,30 a· 
.o. k koro C'Serleri (Pi.) 20,45 Solo 
rışı U şarkılar, 21,10 Konuşma. 
ve D o ·1 22 30 Ajans haberleri. 
21.so Teınsı • llz;ğt (Pi.) 2s.2r; 23,30 
22,50 Dans nı 

ı:ntıer, bunu aylıırdanbcrl dll Un 
meı<te ve ne kadar dll~nUnıe dUşUn 
ı;Un neticesi o kadar hôfuna gitme· 
mektedır. Bu hiçbir zam n bertnraf 
edUemlyccek bir fhtlmaldlr. 

H enüz. teyit odilmiycn oayiala
ra göre Kahiredc bulunan lngiliz 
başkumandanlığı Suriyede bulu. 
nan Fransız askeri makamların 
bir ültimatom YCrerek Beyrut Ji. 
manında bıtlunan Fransız donan· 
masına m ensup hat>p gemilerinin 
lngiliz Akdeniz donanması emri· 
ne verilmesini istem" tir. Ültnna· 
~un kabulü için ktsa b ir mücl· 
det tayin edildiği v~ reci halinde 
ise derhal askeri harekete geçile· 
ceği bıldirilmiştir. 

R omaya gel-en haberlere göre 
Bcyrut limanında ancak modası 
geçmiş küçük bir iki harp gemisi 
bulumn ktadır. 

Habeşistan umumt vallsi Dük Ao 
te tayyare ile Asmaraya, oradan d 
cepheye hareke\ etmiştir. Dük, n 
kcrf lıastahanelerl z.lyaretten sonr 
yln to.yyore ile Adisababa)•a dı 

muştur. 

Yakın bir za.manclıı hazırlana· 

ıık kanun projesin in Mecli.c ve
rılt-Ccği alblcadllrlar tarafından 
' ' d ", ilmf'ktedir. 

Dingazfdokl sllrprlzl ant olarak ya
pılan nıl'ı-burf ylirllyllşll 'e askerlik 
tnrlhlnde misli görlllmcmlş surette 
bir nerl('yl teşkil eylemiştir. 

nu sureti general Va.ve! Llbynda 
bir ınrıı Ilı prl:r.leorlc ll<'rl~miş. -no 

1 "Yl .. ,ı .. 
Kapanış. 

l\J • Put • Uzağı tşaı e• cacr, 
ncan . · 11 - Ttırk şekerı. 
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Maarifte: 

Rektörün Çayı 
Üniversite Rektörü Cemil Bil-

11el dün Üniversiteye pek iyi de· 
rece ile kaydcdüen talehe-lere bir 
çay ziyafeti vermi..:; ve Üniversite
nin çay ziyafetler! sona enniş.tiı. 
Ziyafette F. K. B. taleheleri ens
titülerin birbirinden a,yrı olması 
dolayısile çok vakit kayıbet:tikleri
ni ve yorulduklanm söylemi..,ler
dir. Ayrıca fakültelerde spor teş· 
kilatı yapılması da ileri sürül
mu tür. * Tıp Fakültesi ta~cbeleri~ 
den bazıları Üniversite Rektörlü
ğüne müracaat cdCTek F. K. B. 
sınıfı tedrisatının hafifletilerek 
kazanılacak vakitle ıtalebelerin 
daha birinci sınıfta iken hastane· 
lerde staj görmelerinin temin e· 
dilmesini istemiŞlerdir. Müracaat 
üzerine Rektörlük tetkrkat yap
mağa başlamıştır. * Üniversitede son sınıf imti
hanlarında muvaffak olamamış 
olan talebeler için açılacak imtİ· 
hanlara şubatın son haftsında 
ba;;lanarak 1 1 martta son verile
cektır. * Fen Fakültesi Jeoloji şubesi 
asuıtanları söme-tr tatilinde Bur
sa. mıntakuına giqerek jeolojik 
tetkikat yapacaklardır. 

Zabıta Haberleri: 

Mecidiyeköyünde 
Bir Fuhuş Yatağı 
Zabıta evvelki gece MecldiyeköyU 

civarında İbrahim Hakkı adında bl· 
ri tarafından işletilen içkili lokanta
da anı olarak arama yapmıştır. Ya
pılan arama neticesinde lokantanın 
ıtcnha köşelerinde iki erkek çirkin bir 
vaziyette yakalanmışlardır. Lokanta 
kapatılmış, kadınlar muayeneye sev
kcdılmlşlcrdlr. 

* Kadıköyde Ncmlizade sokağın
da. 26 numaralı Behicenln evinden 
Jangın çıkmış ise de sirayete mey· 
dan verilmeden söndUrülmUştUr. 

Sürtıcü KA.mllin idaresindeki yUk 
cırabası Kadıköyde Moda caddesin
den geçmekte iken, beş ya.şmda Sup· 
hi oğlu Ahmedc çarparak muhtelif 
yerlerinden yaralamu,ıtrr. 

* Şoför Mahmudun idaresindeki 
2062 numaralı otomobil Şişhane yo· 
kuşunda Sabatay Levi isminde biri
ne çarpaı ak muhtelif yerlerinden a
ğır surette yaralamıştır. 
* Emniyet Altıncı şube memurla

rı dün -diye nizamname.sine ay· 
kın harekette bulunan 3{ şoför ne 
tramvaydan atııyan 17 kişiyi ceza
landırmışlardır. 

* Kapalıçarşıda kuyumculuk eden 
Kırız adında biri, zabıtaya müraca
atla 5000 lira kıymetinde altm bılc
ı:tklcrin çalındığını iddia etmiştir. 

Zabıta tahkikata başlamıştır. 

Piyasadaki Viskiler Ne Oluyor? 

Son zamanlar:da memleketimi
ze hariçten getirtilmiş olan viski
lerin birdenbire piyaııadan çekil
diği göriilmüş ve yapıfan tetkikat. 
ta bunlann bir kaç şahıs tarafın
dan satın alımp 8aldandığı ve 
sonra yüksek fiyada satıldığı an
laşılmı~tır. 

Eminönü Halkevinden: 

500 llncU yıldönümU mUnasebetile 
(Ali Şlrneval) için 9 şubat 1941 pa
zar akşamı saat 20,30 da evimizde 
bir topla:ltı yapılacaktır. Bu toplan
tıya gelmek lstiyenlerin giriş kart
larını evimiz bürosundan almaları ri
ca olunur. 

1 Askerlik İşleri 
Şubeye Davet 

Eminönll yerli As. Şubesinden: 
Yedek levazım asteğmen Mahmut 

Nedim oğlu Rasim (12212), Sınıf 6. 
Askeri adli Mkfm İhsan oğlu Ali 
Haydar (309) un kayıtlan tetkik e
dilmek üzere nUfus hüviyet cüzdani
lc şubeye mUracaatıarı. 

Abone ücreti 
'.Iürklye dahilinde: 

Senelik 8 aylık S aylık Aylık 

1400 750 400 150 Kr. 
Hariç memleketler: 

Senclllc 6 aylık 8 aylık Aylık 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

VATAll filuetul 
iLAN 11'İY ATLABI Kuruş 

Başlık malda ola.rak 7tıe 
ı l8cl Sayfa S-Uml 500 
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1 BORSA 1 
Sterlin 
Dolar 

8 ŞLT.A.T 1941 

hl-içre Pnıe. 
Drahmi 
Leva 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 
İ6\·eç .Kronu 

~ 

5~ 

l32,20 

29,7725 
0,9975 
1,6225 

12,11375 
3,175 

31,1375 

Sl,0975 
.F.sh:un ve Talılil!ıt 

TalıvilA.t 1lzerine muamele olma
mı~tır. 

.-iÇKiSiZ SAZ " 
BORSA KIRAATHANESİNDE 

Nezih bir aile salonu olan kıraathanemizde her pazar günleri 
saat 2 den 6 ya kadar kıymetli sanatkArlar arasından seçilmiş bay ve 
bayanlardan müteşekkil mükemmel saz heyetini dlnleme't fırsatını 
Kaçırmayınız. Ayrıca: 

füy·nu~tll Deııtekb l\lalat,yalı Tanburi I<'ahrlyl dinliye<:eksinlz. 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
Nizamname mucibince ı şubat 1941 de alelftsul yapılan 31 ncl 

keşide de imha kuraııı isabet eden hisse senetleri numaralarının sicilli 
Ticaret gazetesinin S şubat 1941 tarih ve 4252 numaralı nUshasile 

.. ••••••••• neşredildiği Utın olunur. 

lstanbul Emniyet Sandığı Dire.ktörlüğUnden: 
940/1697 

Emniyet sandığına. borçlu ölü Edgar Davutynn varislerine ilfın yo

luyla tebliğ: 

Edgar Davutyan, Beyoğlu Küçükpangaltı Hacımihak sokak eski 28 
yeni 38 No. lı bir evin tamamı birinci derecede ipotek göstererek 16.5. 
933 tarihinde 509/ 16288 hesap numarasile sandığımızdan aldığı (720) 
Ura borcu 12.4.940 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve ma
sarifi ile beraber borç (6 0) lira (34) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 
numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlamak üzere tanzim 
olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği lkamctglhına 
gönderilmiş ise de borçlu Edgarın yukarda yazılı hanede öldügil anlaşıl
mış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkflr kanunun 45 inci maddesi vefat ha
linde tebligatın ilan suretile yapılmasını A.mlrdlr. Borçlu o!U Edgar mi· 
rasçıları işbu iltın tarihinden itibaren bir buçuk ay tçtndc sandığımıza 
müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan 
bir itirazları varsa bildirmeleri ll'ızrmdır. :'lfirasçılar ipoteği kurtarmaz
lar ve yahut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gay
ri menkul mezkftr kanuna göre sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alaka
darlarca bilinip ona göre Iııırekct edilmek ve her blrıne ayrı ayrı ihbar· 
name tebliği makamına kaim olmak üzere keyfıyet illı.n olunur. (952) 

Askeri Fabrikalar Satma'ma Kom'.syonu ilanları 
300 metre mikabı karaağaç kalJL'iı alınacak 

Tahmin edilen bedeli 18000 lira olan 800 metre mikAbı karaağaç 
kalası askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 12/2/ 941 çarşamba günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasızdır. Muvakkat teminat <1350> liradır. c870> 

* 117 kalem muhtelif zııııpııra taşlan alınac·ak 
Tahmin edilen bedeli 18.000 lira olan 117 kalem muhteltf zımpara 

taşları Askeri fabrikalar umum mUdürlUğU merkez 11atın alma komis
yonunca 13/219•1 perşembe gUnU saat 15,30 da pazarlıkla ihale edile· 
cektir. Şartname parasızdır. Muvakkat teminat 1350 liradır. c871> 

l lstanbul Komutanl·gı Satmalmı Komisyonundan j 
Komutanlık mıntakası dahilinde yapılacak altı bin liralık nakliyat 

işi 11/.2/941 günü saat 11,30 da pazarlıkla bir müteahhide ihale edile
cektir. KaU teminatı 900 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görtı
leblllr. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satm 
alma komisyonuna gelmeler!. ~863> 

* Nallık denılrl cıheti askeriyece verilmek şartile yaptırılacak nallara 
teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden tekrar pazarlığı 15/2/941 günü 
saat 11 de yapılacaktır. Yaptırılacak nal miktarı 90 ile 100 bin giyim 
arnsmdadır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Bu işe gire
oeklerın en goç 11/2/941 gUntıne kadar nal atelyelerini muayene gös
tererek bu işi yapal1ileceklerlne dair alacakları vesikayı pazarlık günü 
beraber getirmt>'.erf mecburidir. Muhammen bedeli 40,000 tlra. olup 
kati teminatı 6000 liradır. lsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda 
komutanlık sn.tın alma komisyonuna. gclmeleıi. c824> 

* Ciheti askeriyece aşağıda yazılı 'kJ bina pazarlıkla tamir ettirile-
cektir . .Pazarlıkları 10.2.941 günü hizaıarmdıı gösterilen saatlerde ya
pılacaktır. Şartname ve keşif evrakları her gün komisyonda görWebi
lir. tsteklllerln belli gün ve saatlerde Fındıklıda komutanlık satın alına 
komisyonuna gelmeleri. (785) 
~·aptırdacak bina Keşif B. Kati T. Pazarlık Saati 

Lira Kr. Lira Kr. 

Erzak amban 3501.11 525.15 11 
Üsküdar AB. Şubesi binıı.-
ar tamiri 632.4S ~4,81 11,30 

* .Asker1 ihtiyaç için 14/2/941 gilnü aşağıda cinsleri gösterilen ip 
ve sicimler hizalarında gösterilen saatlerde pa7.arlıkla satın alınacaktır. 
Şartnameleri her gUn komisyonda görilleblllr. İst~klilerln belli gün vo 
saatlerde Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 

c891> 
Oİn!il Kat'i teminatı 

1 santimlik ip 
2mllimetrelik 
İngiliz sicimi 
ı santimlik ip 
2 mllimetrellK 
İngiliz sicin1i 

&Jiktarı 

2058 lıralık 308 70 
Pazarlık Sa. 

10 

3087 
800 

1200 > 

Jf.. 

463 05 
120 

180 

10 
10 30 

10 30 

Beher kilosuna. 69 kuruş fiyat tahmin edilen 10 ton zeytın yağı 
12.2.9n günü saat 11 do pnzarhkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
6900 lira olup kat'ı teminatı 1035 liradır. Şartnamesi her gün komisyon· 
da görtllebillr. İsteklilerin belli gUn ve saatte Fındıklıda komutanlık 
satınaıma komisyonuna gelmeleri. (822) 

ZA Yl - Yunanlstandan 460 nu

mara ve 22.12.ll40 tarihli barname i
le 28/261'>, 29/266 ,konşimento numa· 

rala.rile gelen ve gümrtlk resmini 
3525 sayı ve 4.2.941 tarihli beyanna
me ile tediye eylediğim T. E. mar
kalı 7 fıçı muhteviyatı 2251 kilo 

bikromat dö rıotasın devlet demir 
yollarından aldığım ordinosunu ka
zaen zayi eyledim. 

Yenisini çıkaracığmdan ileride zu. 
burunda eskisiıiln ltUkmO olmadığını 
na.n ederim . 

VATAN 

Taksim KRiST AL Salonunda 
PEK YAKINDA BUYUK BiR SORPRIZ 
C~ bestddi.r MUHL1S SABABADDL""'in yeni Jıazırladı~ı SO ki!}lllk 

Botazlçlade Bir Mehtap Riyası 
Biy\lk rc\'iisüııii pek yakında oo.hnemizde 'öreeckstna. 

r.ıemleketln klymetll okuyucusu 

Bayan JJf U A L L A ve Kemani 
Aynca: 15 KtştLfK MUHTEŞE'.\I SAZ HE1.ETl 

Ve Meşhur POGANNI KADIN ORKESTRASI 
Fiyatlarda zam yoktur. Telefon: 40099 

--=-

1S41 IKT~MIYELERI ~ 

ı adet 2000 Liralık= 2000.- Lira 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

s > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > =1500.- > 
4 > 
8 > 

35 > 
80 > 

:;oo > 

500 > 
250 > 
100 > 

50 > 
20 > 

=2000.- • 
=2000.- > 
=3500.- > 
=40CO.- > 
=6000.- > 

Tasarruf Hesapları 

ikramiye Planı 
Keşldeler : • Şubat, 2 Mayıs, 1 A~· 

tos, 3 .ı.kinclteşrin tarfrJerlnde ya· 

pılır. 

~----------------------------~ 
Deniz Levazım Satma ima K 'lmisynnu ilanları 

Marmara 'Ossllbahrt K. satın alma Komisyonundan 

Sadeyağ ilanı 
ı - Bir kilosuna taJımln edilen fiyat 170 kuruş olan ve yukarda 

cinai yazılı bulunan 20.000 kilo sadeyağı, pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 10/Şubatı 941 pazartesi günü saat H de İzmltte Ter

sane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu lşe aıt şartna· 
me her gün komisyonda görülebilir. 

3 - tsteklllerln bu işlerle ilgili olduklarına dair Ticaret vesikala
rını ve 21'>50 liradan ibaret muvakkat temlnııtlarile birlikte muayyen 
gün ve saatte komisyona müracaatları. <747> 

* Marmara Vssüba.hrl K. ı.atın alına Komisyonundan 

Un İlanı 
ı - Kilosuna tahmin edilen fiyat 19,25 kuruş olan 100 ton un, pa

zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 10/Şubat/941 pazartesi gUnU saat 15 de lzmitte 
Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Şartnamesi be
delsiz olarak alınabileceği gibi her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin bu işle ilgili olduklarına dair Tic:ı.ret vesikalarını 
ve 1443.71'> liradan ibaret ilk temlnatlarile birlikte muayyen gUn ve 
saatte komisyona mUracaatıarı. cHS> 

* Beher kilonun 
'.l'ahmJn bedeJJ 

201.360 "Kllo Sığır eU 48,77 Kuruş 

105.123 Kilo Kuzu eti 68,70 Kuruş 

148,442 Kilo Koyun eti 71,38 Kuruş • 
1 - Yukarda cins ve miktar ve '1eher kilolarının tahmin ed'ı'ıen nedell 

:ıcazılı Uç kalem etin 26 şubat 9-11 çarşamba günü saat H te kapalı 
zarfla ekıılltmcsl yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı <14.805> lira <23-. kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan (1382> kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği tarzda tanzim edecekleri 
kapalı tekld' mektuplarını havi kapalı zarflarını en geç belli gün 
ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
ba.şkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. <817.' 

* 1 Adet bilyfik yemek kazanı <1000 kişilik> 
5 Adet helvan! kazan c500 zer klşillk> 

30 Kalem dikiş makinesi yedek aksamı 
89 Adet kol işaret cMuhtelib 
89 Adet sınıf işareti cMuhtellf~ 
50 Adet büyük mlLfsallı kerye cNümunesi gibi> 
50 Adet küçük mafsallı kerye <Nümunesi gibi .. 
30 Adet Hasırlı şışe c25 kiloluk> 

100 Adet Alemlnyum perçin çivisi 
3.68 Mt. Balatalık 

Yukarda cins ve miktarları yazılı eşya ve malzenienin her bfr ka
lemi ayrı ayrı 11 şubat 941 salı gt.ı.ıtl sant 14 ten itibaren pazarlıkla 
alınacaktır. 

tsteklllerln beJll glln ve saatte Knsnnpa.şada bulunan komisyonda 
hazır bıılunrnaları. <932) 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRlf 
ROMATiZMA, sonu~ 
ALGINLl~I 

.,; 
ve bütün af'nlannr derıı-_:...., 
Lüzumunda günde S ~ 

Taklid:erinden Sakınııtlt ! __ ___ 
Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanıarı 

'~----~--~----------~----~-:-~:-=na~!,eel 
1 - Kırklareli villyetinln Demirköy kazasına bağlı İğneada ~ 

civarında vaki Kqpiçe vakıf ormanlarının kaU işletme plı\Jl1 ~ 
bince 9U, 942, 9:13 seneleri mukataalarmdanc-214474>, mahal11 pıt 
kQr civarında va.ki Longoz vakıf ormanlarının mevcut işletılle.,,,,, 
nı mucibince 941, 942, 943 seneleri mukataalarından «2870~ 
tal odun ayrı ayrı kapalı zarf usullle arttırmıya konulmU~ 

2 - Odunların beher kentallne <12> kuruş kıymet tahmin edil YJ'I' 
3 - Arttırmaları 20.2.941 perşembe gUnU saat 15 te Kadıköy ,,.. 

müdUrlUğünde yapılacaktır. ı' 

4 - Arttırmaya girecekler kerplçe kısmından çıkacıtk c214474> .,p. 
tal odun için «1930• llra c27> kuruş ve Longoz kısmından çıl<' 
<267088> kental odun için de d403> lira c80> kuruş mU"3 

teminat vereceklerdir. .... 
5 - İstekliler bu arttırmaya ait şartnameleri Kadıköy vakJflaT ırlJI 

dtirli.ltU ile Kırklareli vakıflar memurluğuna müracaatla al iJıl" 
6 - Bu arttırmalara iştirak edecekler odun ticaretile iştigal ett )f' 

rine dair ticaret odaSJndan alacakları vesikaları dış zarflatJ 
yacaklardır. ~ 

7 - Teklif mektupları UçüncU maddede yazılı saatten bir saat e ,r 
kadar Kadıköy vakıflar rnUdürlUğUndekf arttırma komısyoıııl ee' 
lııliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderfl ıt 
mektupların da ayni saatte komisyon reisliğine gelmiş 01rnal1 

znndır. Gecikenlerin talebi kabul edilmez, (616) 

~~~~~~~~~~~~~~~--__,/ 
İstanbul Defterdarlığınand: 

Çubuklu gaz deposunda mevcut 5500 
hurda teneke (beheri 30 hesablle) 
Beşiktaşta kırtasiye deposunda mcv· 
cut 3 adet müstamel kasa 
Defterdarlık ambarında ve Çakma~ 
çılarda Cezayirli hanında mevcut 
müstamel 15 halı ve 8 Aymtap ki· 
liml. 
Üııktidarda gümrük muhafaza mevki 
memurluğu nezaret.inde bulunan A· 
cıcık adlı sandal. 
Galata Ömer Ablt hanmda 17 No. lı 
odada mevcut bir kasa. 
Yağkapanmda Kürkçü kapı mevkiin· 
de gümrük muhafaza kulUbesi önün
de mevcut iki kilit zincir 
İstanbul Emniyet mUdüı-IUğU depo-

Muhammen bedel! 
L. 

1650 

'l5 

381 

87,12 

130 

45 

• 

5unda mevcut melbusata müteallik ıl 

12 kalem müstamel eşya. 574,90 4S.I. 
Yukarda yazılı menkulO.t 27.2.941 ptırşembe günü saat H te J 

Emlak rnUdUr!Uğünde toplanacak olan komisyonda açık arttırmıı ııe ı/ 
ayn .. uıacakbr, Sat., b<deıım nakdon ve poşlndir. Fa'1a ~,ı J 
Millı EmlAk { nctı kalemine müracaat. (985) ~ 

~ ........................... ....... 
TiırklJe Calllbarlyetl 

Ziraat Bankası 
Kurulllf tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 TUrk ıırası. 

Şube ve ajans adedi: 261'>. 
ZiraJ ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para blrlktirenlere 28,880 Ura lkranılye veriyor. 

~ . 
~tra.a~ Banıaı.nncıa. ınunoaraıı ve 11loe.rms ıuarrut il#&~ 

en az 50 lira.at bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a il• 
d&ki pllna göre ilaamlye dağıtılacaktır: 

' adet 1,000 Ural.ık 4,000 lira il 
• 1> 600 » 2.000 » 1 
' » 2:;0 :o ı.ooo » ı 

10 » 100 » ,,000 » 

ıoo adet 50 
120 » 40 
100 » 20 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 ıırsd"' 
tı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle veril 

llm'alar senede 4 defa, 1 eylQJ, 1 blrfnclkfi.nun, ı marl ., 
1 bazlrao tarUderinde çeldlecekUr. 

ŞEHiR TIY A TROSU TEMSiLLERi 
TEPEBAŞINDA •• İSTlKLAL CADDEst:NJ>' 

DRAM KIS:\f' KOMEDİ Kıs)IJ 
Bugün saat 15,SO da Gündüz saat ırs,30 d• 

Akşam 20,30 da Akşam 20,30 da_ af 
EMb.JAGALOTrt K1BAJ.:::X OD~ 

Her gün g1'ede çocuk temsilleri 1çin bilet ve···:r .. ____,/ 

Sahibi ve Neşriyat MüdilrU: AIDCE'l' Dil...- y~ef 
Bıuüldığı ~erı VATAN :MATBAASI 


