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Diin Geceki ve •• Sabahki Haberler 

Harp tebliği.eri 

İngiliz tebliği 

Arnavutlukta ve Hal>e
tiıtanda birçok yerler 
bombardıman edildi 

Mareşa,, 
Grazlani 

Şimali Afrllia)'i tertfe. 
derek Romaya gltmft 

Nevyo.rk 12 (A.A.) - Nev-

11aı,.aa 

tııhillerlnlh 
W1'ordımanı 

f . 
Malaya mthlımıdaa 
telgrafla bildiriliyor 

/Itır Fran•~I 
kuovatlertn6a 
muvallaAıyetl 

<?enulit li'ablaa&i lilrço. 
valialari ltaal ettlle~ 

K ahire 12 CA.A.)- İngll!z hava kuv- york Post gazetesinin KaJılre. • «•• 
~ tıerl karargAhınm tebll~: 10/11 şu- den alcbiı bir habere gtire ma· Wlnea 11 tl.A.f. •.0. M. B. Lon'1ra 12 (A.~)' ... Hlr Pran-
bat gecesi Rodos adası bomba tayya- blldlriJorı - kuvvetled amamt liarargllunm 
r ıerl tarafından tekrar şiddetle bom- reşal Grazlanl ffma1i Afrika- cenova'Jl bonlbaldunaa edea ~ tebliiiı Hatta Gatün FranHaından 
1>ardıman edilmiştir. Taarruzlar al- dan afft)arak Roma,a giim.lf. ~ rııosu dün ~eden IOIUa saa.t hareket eden motlrll J>ir Framm 
eaktan yapılmıştır. Maritza'da bom- tir. 14,30 da Cebeliltunk tımanJN. dön· kolu eanubt Trablma pnek 600 
balar hangarların ve idare binalannın mil§tllr. J'llo Arlı: RoJal tanare ıem1ll kil metre Fltjlclflkten eoma Kurfa 
a ra na dtlşmüştür. Calatoda bomba- ile Malaya, Renmnı Ye Sheffleld mrh· 0 "'- 1.. k ....W. 
ıar iniş meydanında yerde duran \lç hlanndan W IEnrfu6I n bul toıpl- mmtakumua pqo n it-
i 11lyan tayyaresine ateş vermiştir. lzmı·rde b ı·r do muıırtPıertnden mfirekkepti!. pi etmifdr. . 
B~ ka yangınlar da çıkarılmış ve tay- MalaJa mrbhll U (A.A.) - Reu- HGr Framaa la.va bvvetlerine 
yaıelerimlzden ikisi hedefi mitralyöz ter'ID huud muh&blrl bllcmtJon alt mühim Wr hoaıWudmıan tefek• 
ateı;lne tutmuştur. Catavıa•da UÇUŞ araba dereye İtalJap alır bir daı1>e ftl'dutt.an kUIG Kurfa mmtak..aıdUI ·~ 
me) daruna, tayyarelerin ve binaların ve puar sabahı oeııovr. limanında Ti menilerinl ve bOh·- Kurla ta1Ja• 
ara.ına bombalar atılmış ve şiddetli clvanndalcl uted hedetlerl tahrip danım 'bombudunaa ebnlr 
bir infilak ile müteadldt yangınlar ol- ı d eden ve her tan.ta dehftt ~ bom• re mey • 1 ... 1.. 
JnU t ur. Bu hedef de keza mltralyÖZ yuvar an 1 bardımMıı ppWan IOD1'a tlmd1 a.- .... Bu ~ey~da ~k Wiq&n 

ate•lne tutulmuştur. sümOze d&ıtıyoruz. laJ>'U'ea& tabnp ohm-ut T• pek 
Arnavutlukta, askeri ambarlar ve Muhasamatın başlangıcından bert bGyült hasarlar yapıhıuttır. Di1fman 

diğer depolar taarnızlara utramış ve A badald L-- ) __ ... __ llk defa olarak uıl İtalya ~r1 atar zayiata uiramıttır. Harekat 
tam isabetler taydolunm:aıtur. ra ~ YO Cuuan deı>'n'eıı boDımrdmwı 8dum1i bu .. ..-mnaı\IY•t verW W. tanda de-
Habeştstanda, Adlsa~~ tayyare 6çG ve hayvanl&l' lunmaktadır. Bavuzıar, tloartt 1tDll· •am etmektacltr. 

meydanı dün tayyarelerımız tarafın· L-.!!.uJd ,,_ lerl, fabrikalar, antııepolal \le ıll1drlk y--J •·-..ller 
dan bombardıman edilen hedefier llVll U antrallan arasmda IOO tonct• fUıla eıu AT•-

lngiltereye 
yardım 

/..yan encümeni l&yl. 
hayi kabul etti 

Y&§fna'ton U (A.A. )- Ayan 
liarlctye encClmenl, harp mal· 
llelllfSI kiralanması baJdmıda
kl kanun JAy:Uıasını, meltu.san 
mecllslnhı yaptığı • taclllle 
lralMll etmiştir. 

Amerikadan 
bol tayyare 

geliyor 

arasmda bulunurordu. Ta.nate mey- lnflllk ınacldes1 patlamlftır. Nairobi 12 (A.A.) - Diba ak.-
danı üzerine blrçot bomba atılnuf ve ..... . mık uJil ltaJJaıılan tamamıte sam &'Ylwan flUD ~ reeml teblilı Cenu- tnınteret1e bir mabal 12 (U.) ,,.. 
ltinalara, hangarlara Wn 1.sabetler ol· d 

1~~~) ~ ... - bu htkum, vlamlral Somenme'ln bt Afrika kıtalannın ileri kollan bir Reuterln havac:ılıJı: mablıbııl blldlıt· 
mıut ve yangınlar çıkmıştır. J~- '! __ ltadatan1n arabul J1ab bandıraaını tafıyuı Renown ıaffıharp babkçı köyü olan Jodeıt7ana ile )'01'l Hava tuvvetıerl •rtinmdaD bir 

"Erlterede Keren - Asmara. mıntaka- ıne-- .,.._ ' :tnıvullrl, MaJaıa lllJ'hlul, llbettleld t.._.__ ._ t . Na a.t bana Amerlbn t&narelertntn 
11na da müteaddit akınlar yapılmlf- bolamnda ~den seçerken bay- truvu&G 'fe Arl RoJ&l w.nue pml.sl Deri Mr '~. ka oıu 01• • • ~dl devamlı bir •Jld• ıncutereJe 
&ır. 1tı teblr arasındaki otomobil nalt- vanJarm lrblul berhıe atalt1'a JU• tarafından J&Pllnuttır. lh&l'aput mevlWni . aptetmt,lerdır. plmettt oldutana teyt4 etmJtt,tr. 
Uye kollan şiddetle bombalanmıı ve ftllan4ı. T~ ~ --..:· Cenova kerf-.. Derl .... e batla· Bu iki nokta da RMlolf llirWla ıt- IUUJft labı'N'l Atıan'211 qaıak 
mitralyöz ateıtne tutulmuttur. Kt• tirde, 'buJmlM""'L · '" Aft· dıtmus nman, ne ber IWlll bir ka- malinde 'buhmmaktaclao. Na.ara- 1~ mllalt oımuuı atea tl.7-
ren'ln tlmall garblatnde muhtelli de· 'fUll&r bolulDı111 olarak :!:'111:1' '1'ah • rakol gemiıllne, ne her hanıl bir tay .. put Turkana mmtabaının tlmal Janlerl tıe or&a blrWb&e laoaaJludı. 
polara da taarruz edllmiftir. Cenubi bul t M~fa tevkif ed lf' • • ıareye rasladılc, ne de meşhur sel'l tor- mü~tehuında lcaindir. Burada Kon maıı t&yJarelerl, denSS J'Ol1I Ue puça-
A!rlka hava kuvvetlerine mensup av- tita yapı yor. pidolar, eğer bunları Cenovada mev- H L-'-tan ve Sudan hudutlan ıar halinde gelmekte ve havacılık fs. 
cı~r 10 şubatta Asmara üzerinde cu~. limanı tertettiler. Y~· a~ . tlhsalltı nezareUnln blll merkezinde 
.er. 42• tipinde karşılaftıkla;ı beş Seylapzeclelere 155 Ç&• · Oökyüztl aydınlanmaıl batJıyordu. bır~~~~tedir12 ·(A.A ) 1 -:ı· bombalann tesir edemtyeeetl atSJe-
diışmnn tayyaresinden 2 sini alevıet ..1__ 3850 1. Ö d •tdi Henlİll bellrmlyen dllflnan ııabill hattı -. · -::. ~5üız lerde bu parçaJaı blrlef&irtlerek ta'J-

ile VBLi 
----------------------.. Aman ecnebiler 

ne der? 

:Ali - Haqi ecnelii fle lao
nupaK derhal tutturun clyisi
nlz. hopunu:ıı fakat ah ıu so
kaklannız ... > Arka ~ollara en· 
der uğrayan bu adamlar. inti
balannı bilhaasa Beyoğlundan 
almaktadır~ar ... Şu Beyoğlunu 
olsun bir düzeltaek... Bilhas a 
piyade kaldmmlannı ... Sur ha
ricinde kuı uçmaz, kervan geç
mez caddelere asfalt dö,eln'işiz; 
en Jtlek caddemizi böyle yamrı 
yumru kaldırımh bırakmak 
ecnebilerin gözüne fena batı· 
yor ... Tabanlanna da .. . 

Vali - Yalnız ecnebiler nok
tumdan mı mütalaa ediyonuh, 
Ali?... Bu ne akim zihniyettir: 
cEonebiJer ıarür, rus der) ... 
Ecnebilerin ayaiı açar ••. :t Hem 
timdi H:Yahat de kalmadıiın· 
dan arzu edilen cins turist nesli 
tükendi... Harplerin azim za· 
adan ile beraber. bua nokta
lardan maddi To manevi ufak 
telek f~daları dokunwmUf ... 
Bari bu seferki de bize bazı 
teYl•r &iretae ... Bu meyanda, 
ecnebi eeyyah)arm bu1anmama
aındaa M1fatifade, tu memleke-
t• medeniyet Wn olarak her 
na yapacaksak: cAman ec.ııebi 
ıörürae ... > noktuından değil, 
keneli halkımız, keneli zevkimiz, 
1ıılr kelfmeyle kendimiz ~in yap- J 
maia 1>lr alrısak. . . Kapit6lis
yon artılı hu Eihniyetten arbk 
kurtulaalt ... 

lı;lnde d~ürmüşlerdlr. UJr, ıra • n en üzerinde balyan hava d.lfl batal'Ja.· "mumf karargahının teMigu Libya- Jal'elerln montajı yapılmaktadır. Trt· 
Italyan Somalislnde, Cenubl Afrlt4 Allbra 12 (A.A.) - Kmlay larınm attıtı güllelerin ışıklan gözük- da kayde değer bir ıey yoktur. preıer flmd1 ıamamne boJUUD11 ola- ~-----------~ 

il.ava kuvvetleri. timdiye kadar yap· llllUIJDI merkezinden Mldlr.ilmittin mee. bqladı. Bıa auretle Swotd Plab Eritrede. tiınalden ilerlb'• kuv rat aeımetıe ve bu ıuroU. lllCllltlJ Romanyada 
tıklan en müthlf bava taarruzunu 10 fmıir vilayeti dahilindeki aeylapze- bombardıman tanarelerlnln Livomo vatlerimiz El Gena11 fKa1 etmif. ameliJeal büyilk mıtyasta bsalblmJf 
tubatta Amıaradakl askeri hedeflere delere yardım için evvelce ıönderl- ve Pil&'J& lliicuma taıtınatta oldulu· nlr ve ganimet •lmıtlardı.. beri bulunmaktadır. • 
pike uçuşu ile yapmlflardır. Bu taar- ll 9s --~- lll nu ntrendlk. Birdenbire, Cenovanın . -Lted' Bir tanarenln bir Umana mavaa.• 
rum birçok bomba tayyareleri .l§tlraJc len 2000 lira • ~· veteo artumdatl tarla örttllil dallar 16- hareketı devam •tm,_ ır. . . . ıatmdan ne tadar IODft faaıtıete 
etmiştir. Miiteaddit tam isabetler :tay- 60 çadır, Menemen ..yl~pzedelerl ztittti. Malayanın tayyaresi, Sheffleld Keren eivanndaki barekit ıyı m- geçmete hazır bir hale ıeldll1, blttalJt 
dedllıniştlr. için 1000 lira ılnderilmlf n An- ve Ark Royal'Uı tayyarelerlle beraber, ldpf etmekte lir. Daha cenupta fa· blldlrllmemettedlr. Patat fU1'Ul ma.-

Yeni tefldlib eaaılye 
kanunu 

Trabluata Benina ıayya.re meyda- takya aeyllpzedelerine yardmı .için keflf IOln havalandılar. Bizim. Cenova altyette bulw uı kolumuz düpnan ıtmıdur tl bu tayJ&relerden Jildercesl 
llllldaki ınıi meydanında lnıllamlamı- de 8SO lira earfedilmeai Antakya açılEla.nnda b~undutumuzuıı 1ahllden arazisinde daha ileriler• nüfuz et- tamamlanarak ıl8rViae verllmlf ve • 'l t · A.A) S r I 
Jaeak bir halde 68 İtalyan tayyaresi. Kwlay tube.in• bildlrilmit~ bWndlllnl .ııö&teren hiçbir emare rnı.m. Bu cephede fimdiye kadar bunlar lffl ha.va hal:'blne lftlrake ha- Büliret ( · - te ao 
1tulunmuştur. Bu tayyarelerin arasın- • mevcut delild1. Renown, muharebe 80 top zapt ve tahrip adilıntttir. ıar bulunmuttor. afanauulanı 1,.1 maltmat almakttC 
da blr aHeinkel ıtb -ve bir de cYuıı- Memurlara venlen nzil'etl aldı~ Bizl

1 
lnmdgemlazlmlzttnıveızıShealf- n.:ır:.er cepbelerdoı Vaziyette hl Uzun mesafe bombardıman tayya- olan mahafile ıöre. general AntO. 

lers 88 vardır ___ 1 d hal tield de ıilkun ç ev ye - ...,111: ç releri ve deniz tayyareleri ile Atlan· aeeco. clnletiiı ,..ı tetkillb eaa"4 
:BütW: haretrlttaıı tek bir tayyare- &Vanu&r er . ~ Oran~!~re1clerlne muharebe bir deiifiklik olmam11hr. tıtt bava yolu 1Je tatetmett.edtr. Ba yesl hakkında bir kanun !letredd-

IDlz müstesna. olmak bere biitttn te:Y· kapablacak ..,.= .., bombardımandan ancak Maretal Petain tayyarelerin de aervtse girmelerinden cektlr -
J&relerimilı üslerine aallmeu dönmtif- hbra ıı (Telefonla> - MuvaklCU blr:tao c1akıu. evvel bızt gi>Nblldi. Be- Maniba 12 (A.A.) _ Marepl ~el:.=:.= ~b=~ Bükr..d llN"(A.laA.) -

1
,_, Sdt~f~~ 

tir. memuriyetle batta :perlen gönde= yaıs ve yqll Jflklar htiviyetlmiz1 aol'.- Petain Loubet'deld malik&nealnde banlJman tanareıdn1n At.1aııtlll bava .Janam anı azır r mec..., unJL" 

A iman •.eblı• Jl.J memurlar& nrtıen &vanaların mala bqladı. Birka.9 aaniye aonn, 1>ir üddet Jatirahat atmak Gzere yolu ııe aallmen katetınlş olduAu bun- toplantmnda ezcilmle gençliiin ce,ı.o 
&

1 g • mtlddet mahnplan yapılmadıiı an- cevabmım verdik. Renown'Un gövde- m • • y M t· dan bir hafta evvel Nevyottdan bil- rl surette terbiyeelni yeniden ten• 
l•flhnlftlr. lıfaDJ'e VetlleU bu hUIUlta lhıden büyft 1mııl blr atet oıldı. IJld· Cagne surma gelmıttir. arm on dlrllml.şti. • aik ebnei• karar •emwiftir, Ge ~ 

lncilizler ıimali garbi ve 
ınerkezi Almanyaya 

9lAJmlı dalrelere bir tamım yaparak detll tanalW&rla 15 pualuk obüalerin pellier',-e weket edecek ve oradan .... ~ __ ,_ lıi 
b. !fbl avamllal'ln derhal bpablma· 1nw-- 1 ael1&blfemhde) --liklneaine -'decektir. Curtls - Wrlgbt'ln iki m"V"ur avcı ler, milli ve vatant bir runa aa p 
< t bUdlrmlfUP. ._......,_ - •• modellnbı, (bir Tomabawt n bir olacak surette yetittirilocelderdir. 

lılobawt> mantaJmda bazı1I bulun- yani nesillerin it bayabna göre. 
ı bombalar atblar Götürü vergi Yani sıoınaklar Halkevlerl dum. Bu tayyarelerden blr eotu. ha· ı,· _.ı•ım ı ı ı..· ı..: 

len İııgU.ls fllolanıı& Terllmlf bulun- ter ıye eaı e er ~m en ., • çare-
ma.ktadır Bu w. tayyareden en seri! lerin neler olduiu tedkik edilece~ 
olan To~ahawlt'm Amerltalılara göre tir. Meclia, bundan batka. içtimai 

Berlln 13 (A.A.) - Alman başku- saatte w milden fazla atratl vardır. inkipfı daha :ziyade (l[eniflettirme,ii 
mandanlıtuım tebllll: Ualiye Vekaleti bir lngilterecle yeni tarzda 23 tubatta lier tarafta Bundan bafb aabl1 e.tertmlzde de karar altı '':ll1'tır. 

Bir denizaltı gemi.il dUtmanm 11500 J.Y• .. ıı~naklar vapılacak meraaim yapllacak tnnanılacak olan w. denlB aveı tay- - --tontıltosunu batınnıftır. ingUtere et- lzahname hazırladi •• , · 18rell model1n1 de a~ havada. gör- f k M ı · • 
ıafmdatl sularda vapurlara tarp Ja· düm. Bu tayyareler, tnsnıs 18.hlllerl· ran o • usso ın 1 
pııan muvaffakıyetli taarruzlarda sa- .._... 12 (A.A.) Dahlli7e nazın 13 ıuba.t Jlalkevıertntn karuluşunun nın m.ubafazumda mühim bir rol 
ftf tayyuelerl '1000 tonilltoluJı: bir UM Aabra 11 <Telefonla)" - ~Ve- B. MorrJsmı Avam "bmarumc1a be• '1)döıı0nıb• teaadiif etmettedlr. o C>JZ111&Catlardıt. mUIAkatı 
earet pmlsinl batmnıllar ve diler W tlJetl. muamele vergisi bnununa. ek JUAtti. bulunarak hava htıcumtanna dn memleJrethı her :perlndetı bt1ttbı 06rdiililm dllel bir tanare de, 
•Puru da ciddi huara alnbmflar· tanmım mıd t&tblk edllecellne dair ,__ -ıcrtn ..... nt-de , ..... edllelet Balkevlertllde atlama merulml ya· DuıJu. Bolt.oll • ıı avcı bombanlı· __ .._u....~ ) 
.... Lı- .__b " ' ·-· 811 ..... 'l. -· .... 'lllWMUU ...... ... _ _._ ..... _~, nr 'Da_ -- --- tdl. Bu --- blr ,. __ ,._.,. t inci -· '™· 111&" ımLnameızır am........ .._.. •lmatlann memnuniJftl muclb bil' pııaeattır. --™ı _..,,_,_ • ~ ...._.. _,,,,_Ç9& -...,.-- ....-.-

Mant lablllnde ltlal altında bula- nameye ~. maharrlk kuvvet.I W .IOC1IJ lltrln• bltJlk ınık1Ut& ini&- :rııı: 8QdamlD aat lUI te bir nuwıe eauır. ~. l'üat btiln b8 ihmaline fmkln bulunmay-.ı bir mu-
MD toprülara dilpnanm dön ıtlndtl- beJllr ft 1111 aJlll Ye ...,..,H ahi· .-a belhnıaımı ld1dlnniftlr. Bam• mıoıJıcaJrıır. · tanueler, balen İnlllterenln almü• vaffaki)'etle harekat edi)eoruz. 
stln yeniden tqeblıla etull akın tet-. bl ile 1dr1lkt9 an peadJen triJa>1;aJ. ......._. *'1aD 111.,....ruı ,.. tehrtmilıde meruim, Panl idare ta oldula 10 bdar tanare JDOdeltn. B. Mwolininin çetin 'bir darH 
tar aJdm talnulbr. D8tman d6rt -- IAIUk eva. bndura bbbı. &çe, kese ~ enkaz içinde k!lbnaJr tehUU. beJd reill B. Rep4 lllmarollunun den JaJııJS bir tapıı tepll t\mek&e· JemİI olmwna rajmen bir çar• 
)al'e kaJbet.mlftlr. BanJum W ha· UIJdı.1ıtrUI. buktl ye bunlann mon- llbıdm UnJacaJı: olan bu atm*tar :smıaana BalteTlnde ~ blı dlr. Bu tanareıer baJrlnnda eaper- .. '--- mahfili rc:I ~,,. 
n muharebelerinde, bltl Jaaft d&ft '-! ll1ertDJ JQll1 DUJl ınle• H1erl _. Jsatmd& teM edUeeelt 19 iki bti- ıuı'11Jda ~ aa mlDuebetlo ler1n bitin mlf.alulaft tok .-.ret ~~ 1MUU e • uan~~· 
toplan! biri de bahr11e toplan tararm.. lJe ntlfulu SO bine tadar olan Jft1et· Jik Soaanla 1tl toCUIU alabllecektır. bitin Haltevlerlnde kamerler n mo.. Tertcl mahJ.1"ed1r 'Yt bu .&metUmn dıgı kadar arzuket olmamaa mum• 
dan dut\lrülmilştür. de 1nılunup muharrlt Jmnet hllan· 1amereler verllecektlt. &ebrlmlsdekl tanareıer1nln, harbin krlıDt devresin- kündilr. General Franko ile. mül&· 

Dün e düşman Şimali ıarbl ve JDJ18D \'e lgl aJ111 mae.ese sahlblle ilkb h W Ha1koduı Halkevine çevrllecet ve de tnıruz bava tuvvetlerlne JnJmetlt kah lnsiltereye karp yem hır yar• 
Jlertezl':imanyada iaki.ıı maballele- bldllcte onu Pf11111eıı boyahaneler is- a ar bu 18De bt1ttın memlekette yeniden 19 bir yardım tetkll edebtıeeett muhak• dan elde etmek arzusunda olduiu' 
ti.De 1ntlllk ve yangın bombalan at- tedltleri takdirde IMr1l nrgtye bat- Balltevl açılacaktır. taktır. nu p•Ull ifftdtı edebilir. Muaaol&. 

mıttır. Blvll halk arasın~a az miktar- ıanı::~n:r~ fabrikaları, detfrmen- taarruzu Liman ve gümrük antre· R _, k. ni. tilpbeaiz dabib harp eanasmcla 
da ölti barlchıcle, maddi huar az ol- ıer, dert fabrlblan, Gcret tizerlnden J d bekli en OmQftVQgQ I Franko'ya yapbiı :rardllllln müka-
muştur. riiye tabi mOesseseler muhtelif a- po ann a Y 'J fahru almak Umidindedir. Cebelüt-
Ka.~ mil4ahede1er neUces1nde gö- ~ mtie.aeselerl ve ~l kanuna 16- Al ani Çanakkal ticaret eıyaaı I • I tank hakkındaki herhangi bir t~ 

rillmutttir ki, lO tabatt.& Poriek1Z ııa- re almacat vergiler hattında da iab- m ar e, Ankara 11 (Telefonla) - Ticaret eıcııer aaVYUr fçin yardunıt ihtiyacı oJmaa 
hlllerlnln garblnde bir İıı&Wz vapur lan lhtlva etmektedir. Cebelüttank ve İngilte- Veklletl, liman ve gümrük antrepo- • mümkündür. 
ta.filesine mat meeate tayyarelerimiz -ue a-: z••maında Jannda mevcud bulunan ıtballt eş- R- 12 (A.A.) - D.N.B 
tarifından Japılan hle'lllll esııa.suıda •~ı· ~ua ---- JUUlın ~ve clnalerlnl tamamen BeJ-:L- H il d da - •-- · 
ceman 29,500 tonluk altı gemi batırıl- dır. ATCI tanat'elerlnden mürekkep n. taarruz edecelonİf teeblt etmlPlr. Bunlann lh~ nis- ~ Ye 0 aD & ajansı bildiriyor: ftalya ile .ID&'ilterz 
!Wftlr. !olar, Yanı& taıJan Umaıunda adeti betinde )'Qfd& 1e>t11Jmasına yakında aerırJerini serf çajınyor ar~nda bir mütareke_nin yak!" o 

ı:vveıoe de bildlrllm1' oldutu kere, .,ere temu ede!' clencellnde alçaktan baflanacaktlr, Tarda IOku1mUl bn- dugu ve hattl bu mutarekenın h-4 
10/11 ıubat gecesi Alman ~ 1IÇ&l'ak }erde G1oeter Vpınde 18 tay- La.dra 12 (A.A.) - Mu.tüil diahıe tebUI edilen. ttteeai'lardan. ~u- gün imza edileeeli hakkında biti 
Japılan t.aarruz esnası~~ bet dOf- JU9 tahrip etınlllerdlr. Avcı tanare~ Franaaa ajann bildiriyor: Daily T• anen mlddeti ICIBde mallarını çek- Londra 12 (A.A.) - Hollanda Amerika ajansı tarafmdan yayılatf 
illan tanaresl daha d.uşurülmüRir. Jedınlz1n haretltma Bllnl olmU lstt· Jegraph paeteainin Lizbondaki ma• mlyenlerln bu mallan Ticaret Vekl- Jıiikfuneti de Bütretteld elçisini pyialar balya rami mahfillerind« 
Bu suret.le 10 4ubat. günü ve 10/11 ıu- ,... •Jnl tipe& llcl tanare daba c!iqii- habirinln kaydettiii bir pyiaya gö- Jethıce yurda ..,,,._" ve tüocarea- derhal geri ça.lh-ağa tarar ver- gülünç tellkki edilnıektediı. ~ 
bat geceal dil§ilriilen İngiliz tayyare- rlbnA.t•• Tayyareleıtmı.den biri il --_ 8 1. "tme'-tedir mal bedeli ile m'DJJID bir klr veril 5" 111 h 

1 
·-ie ballıı. ım t · ....,... · notu re ~r er ıne 0

• iL • ~- ... t..ttr mahfiller, ba ia mevzuu o an ıay :...-rlnln adedi S8 e • o U§ uı. d&unemıt ile de p JIUatilt6 .... c' --· F L la 8 M.. ı· . ·1 ee.wa-. .uuyv 
'9llDde tuıtulmutmr. •-• HllJLO e • uaeo ı_nı ı e I kili . Lo dra 12 (A.A ) _ Beuter ların yabancı meml~ketl~rin bir kllıf 

I Ş1malt Afıt:tada Keren mmtatasm- aö~ktir. Ate teş b n · romda ltalya ve sıyueti bakJnnd.C 
ıtalvan tebliJ<ı.i da dön btlttn sün 1ld taraf tayyare- Daily EspreH gaptteainin ~ay- Aüu& IJ (~fonla> - İa4e teı- ajansmm diplomatik muhablrl- hüküm süren idrak ekıildifine yenf 

J 
5 Jer1nlıı de lft1rülle fiddetll muhare- dettiği 'bir pyiaya göre de Hıtler ldlitma al' statü ve kadrolar le- nin öğrendiğine göre, Belçika bil· bir delil olduiunu bildiriyorlar . 

.... 12 (A.A.) - İtalyan orduları beler olm'Qftur. DJouba'ıfm llerlslnde Cebelüttank·a b6cum. için Franko· : ~-=rl::rı~~:9~ıı~~uş kameti Romanyada)d elçislnl ,. __________ _ 
11muml tarardhmm 250 numaralı dtipnanın, tanareıerın de müzaheret nun mGzaheretfni tennne çalıtmak· ~ karar işti Blçi 
Ubfili: Yunan cephesinde devriye etmekte oldutu motörUl bir Jntası, Af- tadır. Maıepl Petain Almanların B. Fethi Aalaner geri ahna15a ftrm r. 
mubarebelerl obııut. bataeyalarm fa· madon'u lRal etmlft.ır. Kema.'da tay- fspanryaya Jtgal albnda bulunmıyan Ankara ıs (Telefonla> _ Açık bu- ile başklttp yakında Bükre§'i 
allyetl görillmtişttir. Son giinler zar~ Jal'8 defi bataryal.~ 9 ve 10 fU· Fransa kısmı üzerinden geçirilmesi- ıunan İstanbul Tlearet mahkemesi terkedeceklerdlr. 

:::~:=:~b:~r:;r=:~:~;~~ !:J.ı::1r~rıg:ı::~p~dlğ~~; ni Bekabule
1
• d ~vb~ ed

1
ilmi§wuba' • '-!-J • !zalığına B. Fetbl Aslaner taytn edil- Birleşık Amerika devletleri Ro-

losu tara muharebelerine iştirak et- ıayyare de SUdan'da dÜ§ÜrÜlmilştür. r ın ea ıtua m uu erm miftlr . manyadaki Belçika menfaatleri-
snek ve bu suretle muzafferane hare- Dilfman, Adlsababa tayyare meyda- fikrini kaydeden ayni ıazete l'l •· Bir Alman tayyaresi nin himayesini kabul etmiştir. 
ketlerde ve devamlı ve müessir yar. nma :taqı -atınlar yapDllf lltis1 yerll tırlan yazıyor: p rtekizde karava indi 
dımlarda bulunmak auretlle temayiiB olmak üzere 9 tlflnln ölmesine ve bir- Hitlerin ilkbaharda Cebelüttarık'a O 1 tlzde kAln 
etmişlerdir. taç kişlnln yaralanma.sına. sebebiyet ve Çanak.kaleye ayni zamanda hü- Llüoa. 12 <t;'.) bl :ıı bombar-

D\ln dndüzün hava flloJatı, gene verml§tlr. Hasarat çok ehemmiyetsiz- cum Te bu sırada İngilteTeye de ::ıurad:.~:.esl~~n ~ürettebatından = v:ı:!:~~.bo==~~ :1: ~ ~:.::.!ı ::e~~~~: =~= kitle. halinde bava baskm}anna te- bir :1bay ve bet er Moureye, 20 kilo-

lzmit vilayet umumi· 
meclisi toplandı 

•• 4emell? 
Ermeni ve Rum vatandaıları· 

mızın yaptıklan ve muhitlerin
deki ecnebilere de öirettikleri 
bazı ısrarlı hatala: var. 

4.Maytap etmek>. cPilab 
dememeli; 

«Alay etmeb, cPilln 
demeli! 

.atını ve kıtaatını bombardıman et.- ne bir miktar bomba atJWA ıq de ıııil- veuül tasavvur~• o.!s!.u~ Z..!JınO- metre meaatede balunm [.alııtada 
al§ler ve mitralyöz atqlne '1ıtmutlat· bil' basaı JOk\W'. · tlilmektedir. wvk\IS ~uıııı~, 

hmit ıs (Telefonla> - Vilay.etı 
umumi mecllsl bugin toplaııarak mi1-

zakereı:e balladı. -'-'----------
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

ŞEHiR R.&11 RLBRi (IBI•4PllrP•d•g -
içine ba m dan Adaptasyon davası 

F.rcümend ~k güzel ,.. otobüs Altın Bilezik Kaynanasını içilen au! 
=e:-:!~"bi. y~•::mc.l: • Geçenlerde bir doktonm maka· 
C1a yapar. Nakülerindesı birini o seferi eri yaraladı lesini okud.n. Sudan ltahsediliyor 

\terece uatalıkl• ~ki. '-- lndft IJi dlln K Din "-ntl du. Bu riısel mayiin nasıl ve ne 
telif sanıp bir derziye .ı-,.Jer. Hasan lsmwua Ull D H ua"'"' ~.<tinin yaraai ajirdır, miktarda idline f~dalı, De uman 

Gençlerden bW malalll'l'ir de ..._ Eyttp hatbnClan 10 • carih akalandi :ı~~ ---.. nrn oldaiu 

~ ~:-:.-- "-'- otobaa a1mıyor mabk0111 "'"" llbt C8Z8SI feCU edıldl y .Jı'!:beaia ~ •u. içil~ ıeyıenn. _Sj . ™ mabarririni9 U1U1'9 ZMm. lllrfam fıAISDt dıDln •· ı.._ ..._ ea r~ .. •on 
El~ telif -ıeri h• 19111 llb lııll '°1"9na• otıoblıl ._... ..pıd& bir lDe fac1aSI olmUftun ~mdı: U&.aiyeai. - iddiwa ye 

rnuvaff Fakat dime t ,_ • utı d'el _ S1lp b&Mllr1k • Bama tmdrı4t '* ....._ Wn- hmdald btlezıtl mda alıp •Tilf- Balll n Behlce Smı1nd• bir tan ko- ayıu zamanda -bence- en nefiı 

u p ~- VtdllD Dıaıa .,_ --.. zntına lllMı& 1ıesla ıacaatl tmer!ne Baan. VSl)alene.- lerd.e Beh1cen1n anumm km n. da- UHnUf il' ınaan IÇID gıcır gıcır 
~-~ ~-adapa.. lfl* ...,.,..... taJdp ~sa. dan btr mMdıet 9'ftl ._.. ı. ma,tm. Meefblr>ln mlıltaya mi- -. ılııe1 d9l ~ :IDD ıtııı.-ı~r. b" • • . 

:ron b.nm. melaub değildir. Dm dılt n batta~ 1*' ın.. .-.. mlDde ._ - F madmın arasını a.cma1& uaı-tma111 ~. şeffaf bir bardak içinde 
1rarplılar da yapıyorlar. Mesel& büar bundan aonıa ahDl takip• etn:ıJI. bir aralık )ıendtıdne tılr de rak ~ ftrlbtt, btr1Dd .,._ bu lllenhı rahatını b<mnuttur. seliri!en tert...U. lııir ..,... manza
Maurice Dekobra'nm ingı1iaced• ~ :ıc.-tectlerden .ona W • a1tm bf1e11k becUJ1e etm.,,.,, J'a- a mahken>Mlnde mullakemell HaJll. kaynanasının. evlnl )'lkmak raa bir çilinair sofra~D.daıı daha az 
aaklettiii bir zabıta romana. bm Qa~ JOISle Eyilbe -1bdec= : bi aradan bir mlddAK pıpıkten VJml)m!! dOll •!bek-ne netk»- ~esine kızmlf " nlhayn dtbı ~- ittiha verici midir? Likiıı üz bir de 
illa fraDID ,eraitind türle ~ .aNtle ?atlh ,.. et-.n -• ,-r -. p.m oınmla sıkı bil mt1nabt&J& .. 11- b aofr bab 
ne ev" • • en ~ sld9'aDmeled tem.la~ aoma Necibe, ""•ndan Jtıs Ç9- 1fımn1ftb. ~ ıp btıyütmtlf Tt yanında ta- onu u ~er ma •orun. O 

ç .ı.rmı&t.im. Bil hatta JillYeıD an.balar, n1lbetm mm.11 ft n:tne kabul etmem!şttr. fldılı t>tiytlk blr kam& ile k&)'D&naa· da bafka ~··· 
1927 • 1929 "" hli ....... IM1a old~. banlardaa - .... 'h ne Mabkeme; blleztlt gasp keyft- Dm be9lne aldırarak aek.la ,..Sndan Sonra •u. l(ilen ,eylerin en ciddi· 

Arkac:li Averçenko'dan t..-cüme ... bGıl wtr!k edilerek. f9hrlD dller..: Buan da bir cQn, l""=B yetin1 ve m•ken mumıJyet1n1 ilı- aıır aueUe ~- d, m ağır batha. m iyi .kalhli ola-
liiim hikayeler. daha ziyade nakil ıarma talısSa edUeeektıı. ~ betkah Kostlyi b1r bah11ıe ile lA1 auçunu aablı gördü.IQnden Halll Takayı mütca.k1b tanlı b.· mclır. Öyle kendiaini içenlerin ba-
mahiyetinde idiler. Zira, Rm isim- d11W

98 
~ ~~~ edlll_cıekUr llfclbenhı ev:l.na gOndererek ka- B bir ,...... ..n... ha ~ .:fm:ı ıstemı~ de Jt!U:: pu döndürmek vesaire gibi az.iz. 

lerini .!11~~ etmekle ~~· ~OD ;,:ft.sOn h.aııgl bUal'a · .... pıyı açtırdığı b1r mrad.a kendlsl asant &J ~ a~ pel 'Ye ~ ha~dany~d ~bir liklı: rapmu:. - • • 
vekayu bwm balkın zihniyetine 1ilecell benlbı tesbt\ ~ saklanchlı yerden sQzülerek ev- btr buçuk a7 da emniyet nezare.. batde Bayotııu hastanesine naklo- Lakin yer yuzunde ıyı ve fana in-
)'aklaşbrıyordum. Böylelikle. A...,.. - ti altında buluım:ya m.ahkôm 8'- ıunm~. carth c1amad bugihı ad- sanlar olduğu gibi suların arasında 
~ Rusyadukinden. ~de Tar- KahYeye yabancı madde ~ içeı1 ,ı.mıı,ttr. mnra mi§, cezanı11 :tıecm takd1rlnde bu ~ teaıım edilecektir. da kötüleri. hatti mülhlş, kozkunç 
lcİycde tanındı ve ıevildL Da tar> karı§hranlar BaAD, 1çert g1rd1kten ...-..M_ • • • • olanları ~br. Bazan s denilen 
da bir muharrirlik yaphiı.-n için gtllıl de kura kah"N ham1a1lP Neclbe U. araiarmm tJllelmeSl genem 11adde suç 11teyem1,~ Belediyenın faalıyeti ve kendisine pek ehenırccy veril. 
kabahat iflediiimi sanmıyorum. K.. =bazı ~ftdlerln bh"'9 fJn- ıçın yalY&l'JDJI ya.llanml. fakat ne da2r mahkemeye bnW gel- hakkında sergi miyen bir şeyin yüreklere ne dch-
aa Ercümeod EJcremin de suçu oı.. ~ b.butu. arpa .,. saire 'lmrl§tlrdlk- Necibe JDD1ll,fatat ~ Jr:o. d1l1 clheUe aaa tecn oiunmU§tur. ~ İnkıllp m .s!.nde Onft... ıetli korkular sal bilece · • anla-
ıınaaa gerektir. ıan grırtnmCşt111'. Bu aure\1e hDıt J'&- mtisdek1 a;r batında. Be ed ye fa&llye- mak için şu hikayeyi dinlemek kA-

Bilıyorum, .c;yle denecektirı pan Jı:ahffcller hakkında btrer _. tını c&teren blr 1erg1 açılaeakbr. Be- fidir: 

·- Efendim. bu ıibi nama.- tutuıaoat T8 bunlar~ ,..... Mı·ın Piyango 1 ledlye hallmdüi ll~ta &tt bu Bundan kırk ~lli ıene evvel ~--
itimden dd x.- azzı. surette ctılı:Ur. Karllerl m izin milzede bınıa- aım on 1ene ıç1n4e manın do&..-torlanndan biri Anaao-

yap l5um v Beled.lyenbı leh ft aleyhinde tnt.lşar 1 • 1 · d ah ed" 
söstermelidir.> Bozuk brma ft -ı A M-•I eden gazete .,. mecmua kupllrler1, u_nun ıç erın e sey •• at IYQnnQf. 

ı,~e bu itiraz doiru olabilir. HaJ. paı 7 ..... ı.:at raldliıfnde ~kayeı.~ memlekette be1ed1yeıc1J.1k mevzuu etra- ~U' kere doktor'?1 ~çmde bulundu-
boJö bizler sadece cnakledaı> ,... ıucuklar fU"' .- - flnd& hazırlanan btr b~llr ıe~tr gu seyyah kafılcsı bır dağ baımdan 
but eskiden «nikıli> deyip .eçm&. Sucuk. pe.stırma, bTUl'ID&J'& al\ lkramir- wananlar Topkapı- Dava..__ edlleeektir. g~en önlerine iki eşkıya çık-
ıiz. Beaıim bu notu ihtiva ebllİJ'm 1000 nfmnm• ba .-- tolndıt 1::: ·~ mış ••• Bu iki haydut o zamanın vur-
yazılanm teliftir Yalım bir iki mi- e(f!lml;.tı .. Bmıl&ıdall lM nllmllll caddesinin hali bir K 1 • ı· duğu vurduk kll'dağı kırdık. CD 
-L • L:L.t.-. __ ,__.. lladld tıcım* oklala .... MlJll ~on-. ' f'JbM ,.,,,... ~- ..J _ _ı_ asap ar cemıye ı k kun • 1 · · B :ı.: ·can mecmwumdaki tıç bet IUILaJ'-- "'~ ,.. ıo,ooo llla1* btb& ~ .-.c&aaD' or ç canavar an UtU6. aza:ı uu 
de 'e bir macera romanının kabın- ~ ---· b"irlnı a•nan 118383 numaralı bile- Jcjşi oldukları halde işte böyle kü· 
<la «nakleden> ibaresi - tabilerin • tin bit parça.11 Bölı:ıede Nalband Emin çille kaf"ıleleri bile soyarlannıf. Bu 
dalgmhğı ile - at1aıuu4t1r. Mmı- ,,._ramVa'" _.cretı Qaba.,. büka.1 SaJp Befbıcldedlr. nı. nal'Uıı-er. ~ .,_,,,""' Dün senelik kongresini derece g()zleri pek hanislermif ... 
-.fih, bahsi geçen kitabm aiier '* 1. J 'J U l..r pal't&a bm1ıde Saman 1*eleGnda aetınıertndeD bllP tmzalan ta- Hele bwllarm. büyiik o:Yarbkyii:ı:lÜ 
'-afında. meum .deptaqon _. 8 numarada aktar 'J&rlo Berit.ıedlr. fI18D ~ meırw. aJdJk: akdetti F..min. denileni biiabütin cüretki.r-

retile tiirkçeye ~ k.,doı... Yeni tarifenin ay bqin- ıe:•J::)p1: ':a =~ Toptapmm sm haı1el ~mpe.aa IQlf •• 
llMlktadır. .b bik blletLn b1r parçaaı Daıtall Me~• bu. caddesi kılm1 (Bd1rneJe sıcım JQI) Kaaplar oem.tyeUntn kongresi. dlm Haydutlar berkesin öte berislni 

Ki.melen -adett~ niçin ~ dan iti aren tat ._.. ._ ... Buu :sttıUWe. d1&er P* mmıtm btr ana eaddt o1ap Olled• m stıtltıcedek:i merk'ezle· aldıktan, yükte baf"ıf pahada ağır 
-.ib :tekilde 1rietec ıuıyoruz? Ab, it- edilmesi muhtemel pa1pa Kanbfak dmDSı' n çelik tal>- fl!lhrlm* Tn.kJa arumda bQatl rinde toplanmıştır. İdare h.,-.tı rapo- ıeyleri topladıktan aonra maklq-

M 
_,.,_ L- ,.__.__, • ._ .. _t_ ~iM halA.a -- fU Olronm\1§, umuml heyet tanıJmdan w L----!I ___ • ..1--- r_ı_ L-

te :nwe'•" .. hıciada. esma uwı rıtesme lllıW o.aJ&.,. u arbd•tm- mwuı.ıı.-~ ~ ........ .-. .1~ kabul edllm.lft1r. Raporda Han. turu- nuıga ·~,. ... --~ r-~t iMi 

lrend" ı..-L • amm uzun çal...- dadır pıimasmdan hentls lo t.1 ~ muna ıMOO ıı.ra teberrtl edlldlğt ya- aar..ta soyulan doktoı- eıkiyanıa 
rak, ~= ..lii.u içinde tea.,._ ta ~1: ~C:e:!::: Dtbt 10.000 1'rallk ltlYtt ~ m!şken. IDD bn.ytlk tamın=:· sılmaktaydı. Bu esnada Azadan blr Y~ yaklapn11, Y ırt.ıkyüzlü Emi-
Te adap. ta. edı• Wr 1r~ ıD -- du emek tıure bamlanaa JeD1 &:re& J1 h•nu 2'0218 numaralı b1W An- ıatmurl• b&Talarda • - kaçı acı. a1ımf, et fl&tlertnın ne yol· ne: 
RÇm ... Wr lülr.b9 Ye bD' r• -- tartfeWıln '™ 1t1bartle Nana Veklle- karada Bw BaJram Sayımtq IOka- ::n ~ ıı;::: da t~ edilmekte oldutunu aor- - Yahu, demit, ıen ne gözil 
ilan ebni,imdir. (Averçenko, ZOf" t1 tarntındn.n kabul edlldiğin1 ~ tında bayan Saadet Blrkan~:i0'1e2 lt ~'im~. Bu ııemtte oturan- muştur. İdare heyeU lzası arasından pek adamsın! ... 
çenko, Tt:ffi vesaire ıibi). Hemen tık. 5.ooo l1ra1ık 1kram11t kaıa- lar na peııcereleriııl açmap ım- bir za.t bu hususta şu lzahatl ver- Eşkiya ona ters ters bakarak ce-

ert1esi gün. diğer rüfekanm, o hiki· rtl Elektrik T~ ~ay mnum mtı~- ~~ ıruı: :a::~ 1 k.A.n btılmakta, ne de 1<>kat& çıt- ~~ blr fla.' l.lstes1 hazırladık vap vennit: 
:re ere. hatta ben ilin etmqkeıı ayni B. Musta a H Erem pazar .... - eeı. Zehra &rkandadu. Dlğez parçaaı. 1 tıkça çam.ara n tosa batmadan tııı.t milrakabt komisyonun& blldlr- - Ne sand111 ya. .• 
romana b~ladığa vaki olm~lur. ntı Ankaraya gidecek ve ta.rlfenhı r-. Devell h•11nd& eotoı Mustafadadır. 1 ..,e dlıa~. Dikkati eel- dik. Koml3yon bıztın perakende tıat- Doktor: 
Bunun üzerine kendi ,absuna yıldım m1 tudlk muamcles1n1 neUceleıdln- 6,000 l1ralık !k:ram1yelerden dl.lerl- ! bederla. ıert yiibek buldu. Daha ap.tı bir flat - Peki sen dünyada hi bir ~ey• 
dow usu· müellifi aaklamak medaa- cetUr. Tasdik mu::uneıem tamamlanıp nl kaıanan 2H9a numaralı bllı'1n b1r lJstcs1 hazırladı. Komisyonun liste.si. den korkmaz. çeJdnm~ mi in? 
• gr. • d d d& Belediyeye teblll edll1ne. Jm1 ta.- pa.rçaa Cebellberebt Aptaıpmar k~ de blzl tatmln et.mlyordu. Her iki Jls- qkıya cevap ...ermit: 

hye nı uy um. rlte ay bqından 1Ub&ren tatbik edil- yünde Mebmed Ö9demlr ve Mebmed KÜÇÜK HABERLER tenln Ticaret VeUletlne g nd rllm _Bir ,eycikten lı:orkmam •.. Yal-
On küsur sene evvele ait olaa ba meta ba§l:uıacaktır. ÇUçldedU. Dlğer"paıp.sı ıs. İ.danbul- alıı.l ı.stedlk. MuTn!s.kat rdlldl Şlm b" ek ...ı- öd l 

kötü adetler inşallah artık Babıili da AJ'UINltada Mmrlık sotatında * 'l'1caM VekJJeti ttceara iki mJl- Ticaret VekAletlnde.ıı c vap bekllJ:O· ~ ır t .'~r.ma J!~ ar. 
p"y asında.n kalkmı• bulunsun. Şa- İhtikar iddiaıile hakla- siltçfl Mehmed Topt&ndadır yon .ek.Is 7b bln. l1nlık hububat "" ruz. Trabronda etin kllosu 65 kuruş Bir suyun JÇllle bakmadan, ıçınde 
yet Matbuat bir!~ böyle ~-.re- rında takibat yapılanlar b:~::: par~~2;:8 u::".:ı:! ~~= ~=. ı:=~ :~~~e:ebbızr:, ~h a~~tı ~raf- n \:;e 

0~tç~~:!.U:~~.~~ct~ 
~etlere teneuül edenlen bayaVet Mısı? ç:ırşısınd:ı.k1 dftkklnlannda ön n ,.r1k1 QsmuMlad.ır. Diler par- Mersind~ blrllklıele müı....\119n dar olinatllğunıZı Ticaret VekAlettne adam ki içine bakmadan içtiği ıu-
dıvanına verirse. mathuabma da 1htitAr y:ı.pt.ıklan lddiu1le teTklf ed1- tuı Ankarada Yenltaran mahallesin- ta.ks1nı edDmı.,tJr. gönderilen raporda l.za.h ettik. Vck~- dan korkuyor! ... 
adaplasyonculuğun intihali andıran ıcn oemll ve Sıtkı Ue :Manuelln muııa..- de Saymı sokak'- Çubuk ~ \abd * İbrahlm. 1.smhıde blrlnln doban let 1st1hsal mıntakalanndan mal ge- Çünkü ao hazan insani nn b • 
bu eklinden kurtulur; kim kimin kcmelerlne dün lklncl cesa mahkeme- 8lldan Klmm AJdın n Mehme beO ~ paraslle oap)auıaıu gupet- tlrmek lçhı vesait t.emın edel'38 etln lar .. • . 

6
. 

hangi eserini naklettiyse üzerine alnde devam edllmlf, Manuel bet 7b. Oftrokandadıı. mekten ııu0}1l olarak l>lrlncl atırcesa boll~cnğını ve tlatlerin düşeceğini na az çorap ormemlflır. uıaen-
derhal yazar eemıı 1Je Sıtkının Qçer yllJı Ura tefa.- 15,000 Ura ltram.l7e kBP.,.. '7471111 mahkeme&IAde mubı'k!JIM edllmekta Ucrt silrdilk. Ticaret Veklletlntn ka- aleyh bu sevgili teYi de kontrola 

• • • • ıetıe tahllyelertnı ve defterler be- numa.rall blletlıl bir Paıııa& mhııt<la ola.n Kem&l '" zı,.. s.tmıerın~ lld rarma. tnUıar etmekteyiz.• tibi tutmak fena o!mu. 
Vaktile devlet tarafındaa bmm rtnde tedldkat ya.pılma.sı.1ç1n mubake- Beledlye ~illı&l J.man ft Hbeytn lle sencln mub&kemeled din .ikmal edil- Bu izahat Azayı tatmhı etmll, seçt- Hikmet Fer un F..s 

edcbiyab Garbe tamtbrauık ~bir mentn talikin& karar verllmJftlr. MUllu tmDl Alı.ı.dlr. ~ ~~ mış, Kemalliı on bef, Ziyanın da ytr- mı geçllml~. İntihap nettcelend!ti ....... : ............................... . 
11ıntoloji yapalmJŞb, ubflarcı.dlr. • •• IS Ankarada n.dJo ıeJaWiyRM ~ mı beı ıb mtlddetlme h&plaılertn• aman B. Kemaı Oöeber, B. RUat ca- Nakil vasıtaları ucretle-
Bir franıız edibinden türkçeye çev- Bır kereste tuccan :weoeJldedlr. ıaı.r&r verllm1f, bu cezanın ıecııı. ııerı- naşa.:tın. B. Rıdvan Sorak, B. Al1 mm rine onar par o, zam 
~~ .. bir eseri. hlaw fnmm'•71' gün hapse mahkUm old1l ıe~O::a :~~U:::: de bu 1k1 ıenchı SUV lflemeslne man1 = gftı~~Y!!1~~7~ıt%~:ı; umumt mccllıı, geçen nı top.. 
Clöndurerek garpblara aunmak akan• X8relU taclıi M1hal 4ntncte ldd. u .. u .. -e-~ ,.._..._, olac&lı hakkmda mabbme:rt bQaaı ~ lantısında. Hava Kurumur.n. ynrd 
dalile y"u"z"um" ::..:: , ____ ...._ __ ._... Er- ... , '""--~ .,_ --+·• bir m~Jed9 ~ .. ~out•ı ... .., .. ~"':::..::: .. =-'.,.. ııeld.111 c1betle caalan tecil olmw~ ıdlldlklen anlqı.lnuftır. B\Uldan aon- .. • ım 

- ..... u-~ .... .ua&oa uw ,,._ ... ,_....,., AA&._,,............ rt. k.Qngnye nihayet vertlmlşt1ı. lçln bütun nnltll vasıtalan bU ne 
cümend Ekremin tabiri oJmalnnm ~ tıatıertnl y11bel.:..:ı:u = ı,ooo Ura :a.muı BOG78 numaralı mr*. Dandan blr mtıddM enel MMa- onar para mm. yapılma.smn. rar ver-
L.-ın •- L.-- aamc:la '1:11D" llnden. nıabtemeY• " bl1ethı tJ .. --· 1*nbwd& Jtadıt6- nıia ve bu tarar hukümete b ldlrllmı~. 
~ a se--. UUD8D Y abk m111buw ~ muhake- - -w- blha cırr ıSstana 1500 ton pik dWır ~rt\t- * ı.ımanıar umum mMtırt1 B. Raufi tt Dahlltye Vck!leU, umum1 mccııstn 
aıemle ~ hemıiyor. = ~ :etleeıenmı,. on bet gtm JbCS. KQld.U1nd9 btnn Sa *" Bası setıeplerdm dolayı duili'ler Manyaslı. yanında umum mMllrliitnn b1ı karan az rtne bl.r kan lly ha.a 

il~ adaptasyonculujun bir d!' ta- ııapsıne, on bet gtın da dt1t'kAnın• rende. dSIW pupa~ Bol'adll Maca:nstan& lmdAr ptilı1llememlt. Muhasebe mlldnrtı olduğu halde dtın hazır\3.ılıağa başl!IJlU,lt r Bu l~~ 
mamile eksi vsı Bir es• )ml'ak. .seddln• b.nLr verllm1ştlr. ı;:arcı .,. MQll• bakbl Mustaf&d&- bunlar aeri>e9 döfllle Blllpı1ıMna aa- ak§amkı trenla Ankaraya hareket et- Büyük Mllleı Mecllslnln bu d vrc lnds 
onu mevcut olmıylllD bir garplaya -·-·-·-·-.. ·-·-••·-- i.ooo l1ra Jtuanan. 224868 amaralı tılmıo ft Bu1p.ı llmanlanna vıtanl- m~tır. Umum mlldiir, Vekll.U. te- müzek re edUecektır. K n ne redl-
atfctmek ve böylelikle 0 yazıJ'I ~- ---~L ..:.-:.· w u_:_ itiraf • bllet Bnunımlu Mustafa. mıştır. ma8lar yaptıktan sonra İ!t.a.nbul& d6- Ur edilmez bu zammın ıa~ k n bq-

tl" d ak. Muharrirliie ..,... auuuı " • .._a:. ..........- · * Dünkt lhracal ;rekiUıu 300 bin necektl.r. 
;: 

1 say_ ann ~ ı,. ani• meliı Bu. helıe istikbalde -yani 1- liraya baUI ohnut. muhtellf memle- * Tahtakalcde Bozkurt hamnda lanacaktlr. -~-
Len b;!J= ~ vur':.ıQflum. iti- tan faaliyette bulunanU ,~8."!"-~~~ Basra yolile ithalat keUere balık, kuş yemJ.. susam. fındık oturan Al1 isminde btr amele. bir ar- Yeşil sahaların t nzim 

f ed . Türkçeci• ea fule aa- öldükt• aonra-- b.,. ...... ~ Basra yollle yapılan ticaret baklon- ve bllha.ıaı. Aimanyaya m.llhlm mlk· kadl.\Şlle telgmf dlrekled n~ek- 1... l h l 
rabl k~taun.··8. Ç-'-cmm 5eyabatD ra ıe~et verecektir. Bari ıim- da Mıntak& ncam mMllrllltll tara- tarda. yaprak tnttın g&ıderllmJ§tJr. tel r iken direklerden bl.r1 Allnhı aya.- p an an azır nıyor 

an 1 P « ar ....... ba • • b" yol aOJi. tından hazırlanan rapor, Ticareı ve- *Zabıta memurlan tarafmdan Ll- tmA d~ lonlmasma aebep olmtı1. Şehlrell!k milt.ehıumn B. Prost hnar 
isimli romanmat. Galiba OD~ • ~ dide: ~--ac!kı • ana kAletlne r&ıderUm1ft,lr. Bımduı bir lelldt Basan, metreat Batlee ven- .Ali, nblta 1arabndan Oerftlıpafa plllnını hazırlarken tehrln muhtelli 
les"cimi de. hakikatte muhmTsn llDJf. aak ena Uun&.7 mtıdde& 9VTel Mlntab. Ttcam mtidtır- mnda. AbaraJda 8eıtm K•mJda. d- ııaataııestna ya~. yerlerinde y~U sahalar tesl.s etmişti. 
Habil Adem'in baza mtaplan da Fakat ilk tart anlattıian melızal- ıtıtnne dam edllmı lthallı tiıccarla.-~ ıı..uım_ ıtonuı-. a.. * Btr mQddettan beri mllZUil bulu- MütchnSSl!! t!mdl bu yeşll sahMırm 
~ m~yette olcluklan ~ nk- ı... kaldırmaktr: • Bea ~ rmdan alman maltmat.& 1stbıa4 ede- n a4mcı. bbtDde bini: mlkW eroin naa Beledlyeahı cıaJıpan llemartn nuıl tamım edlleceltM dair &atblkaC 
tile raibet kazanınqlar diye ititmit- balaJllll. i1ia edepn. • ••nnl- rü hamtan&n n.pord& bu 101da tt- bulunarak mG.adeN edtlmlf. Dııdi- mMG.rl B. Tank ZIJ& Boyan"ııı me- plAnı ~- Yttll ..ıwar, 
tim. ()lvnaz • b&lAttUI ~ ...,.,._ .wdl· len et. ulb'e bet1nd oea mahtemeat- suzı.11ett bltmJf n B. Tank dOnden 1U- emıelere l,Jnlmak sııretne ta.ns1m ecB-

Huliaa. fimdiye kadar al takb {VI • NG) DdfUr. ne ~ bamı ıetrar ftz1festne ı..pmıpr, leeektlt. 

- B•~.. M 11 ..n .. tın bl.r1nde cTramV&1'-l 
~ 

Ban -.ıe tak.ip fikrl Yok baJ Ame&l-ı - ~ au;:, .. m,.. Clıdm bılltcüb a. hıuıg1 b1rin1 aöyJJye~ bilmem ıara. arb.daA ..,..._.... 

Ba~ • •oa:ra .,ara .• 



Senenin en nefis filmi -------• 

BU KADIN BENiMDiR 
SPENCER TRACY - HEDDY LAMARR 

BU AKŞAM 

i P E K sinemasında 
OR1JtNAL DiLDE 

MELEK sinemasmda 
Dün ak.tam aörülmemit mUTaffa
kiyetle s3eterilmeğe baolanmıtbı. 

11 Şubat 1941 

Halebe 

Esrar... Entrika ••• 
Neş'e ... Nükte ..• 
Umulmayan ve 
Beklenmeyen va-

kalarla dolu ve 
gayet alakabahş 

BiR ADAM KAYBOLDU 
Müateana filmde en mülhit T• heyecanlı nkalar araaında bile ıü
JünçlU aahne)er ıarecekainiz. Senenin en süze) Zabıta filmidir. 

11..A VETEN ı FOKS JURNAL •on dünya harp havadisleri. 

Bu ıece (KADJKÖY SOREYY A) 
ainemumda 

.!ADI TEK • HALiDE PtsıdN 
TİYATROSU 

(FATOŞ) yodvü 3 perde Halide 
Pi,km tarafından, (MONOLO(i) 

Sadi Tek tarafından (REV0) 

En meehur 'bir 7J)dmn h•mt ha yabnd1111 bh yaprak olan, 11lım 
lıılr lfalm hnbnaz ceuretinden meydana ıelen 

(Framızca) 

SKANDAL KORKUSU 
Fernand Gravey - Carole Lombard 
llİnema dUııyuının iki bilyü~ ırüneoini bir araya toplayan qsiı 

. bir un'at zaferidir. 

B11 aktam L A. L B'de 
Göreceğiniz l>u film Montmartrin esrar kaynayan barlarında baıla-

Amik ornsına gelı:nl§lz. Rahmet mu- yan, aalonJann ılık kaıeJerinde nihayet bulan bir •ık romam. İki 
aibet halini aldı. Nuh tufanı gibi ael yı)dwn teref deatanıdır. 
boo&nıyor. Dedlk a, ıose arama, her DİICKATı İki büyiik harp Jurna1ı 'birdenı 
taraf çamur deryası. Atlar dizlerine, 1 - · Son harp yakaJan cTilrkçe Britiı Paramunt Jurnalda. 
ara.balar matasıarına kadar yere gO- ı 
mflldü. önlerinde klavuz etek ef)'a 2 - ml'i)tere harbe nuıl bazırlamyor. (Türkçe) 
yüklll deve katarlan hiç umur~mıya- Pek u kalan Duınara1ı yerlerinizi latfen eTVelden kapayınız. 
rak lön lön, llp lAp gidiyorlar. ~--------• Telefon: 43595•••••••••'~ 

(Bari develere mahfe kurdurup bin- ---------------------------
aekl) dlyenlertmiz de ur. 

Saatlerce yısa bocadan aonra bal
çıktan kurtulundu amma beygtrlerden, 
llndolardan da hayır bekleme. Nallar 
dfttmilf, Jı:op.mlar kopmq, cllng1ller 
kınlmıf. (Şeytan tııııııı p11D edl:yor) 
dedikleri gilnef ı. yer yttslhıdekllerle 

14 $abat Cmna dnB Alqmm $ehzadebatı----.. 
-T-u-aA• 'l'IYATBOSUKDA 

Halk Su' atk.ln 
NAŞIT - ERTUGRUL 

SADi ve HALiDE 
alayda. 

Bayll daha Sitt.lk. Karanlık basar- PiŞKiN birlikte 2 oyan birden: 

::m~p1::1r:l6r1lndft. Kapısından 1 - KARMA KARJŞJK 
Kal~=· =:. 1~h~11 um.u 2 - BEKÇı· YUSUF 

Vodvil 3 perde 

Komedi 1 percle 
kemerli, .k1m bWr kaç uıliık bir han-
dı. Yanından da Afrlıı 0&11 alı:ıyor. ~--------Telefon: 22127 ________ , 

Ştındl de cmk btr ıopruıa, ıı:ıza.t 
kayar gibi bayır &falı tn.ıyorduk. 
Oeldltımlz Bayram.otlu hanı da lcu

runu vustadan kalma. ltÖfe dUTarlan 
kamburlaşmıf, oatuı bir tarata bu
m.lf. (Bir buçuk aene aonratı dönilftl
mftzde yerinde yeller H1:yordu. An.sı
zın röçüvertp bir 1t1 klf1Y1 de .sakatla-

Bugün SAKARYA sinen1asında • 
Halkın ıaıar n talepleri üzerine 2 muvaffakiyetli film: 

Mavi Tuna Sarkısı HoLL vwooo ... 
HOLLYWOOD ... 

mıe. Fransızca nüıhası 
~ ılzleJ'l kararanlar pne Fransızca ıözlü film 

dön dönmede: ROD SANOOR n meıhur 
- Aman aıcu: ylyeeekl.. Orkeması James Cqnev - Evlyn Da~ 
°"7 ~· ılıs bt1kıe, me OOrba pifl- •Seiıiiainsiilariiıi:Iİ2iil, 3iiıİOİlll-İl5İİ, 3iııiOilviieiıi8,ii3ıi01İdİİaİlllİlllİSİİeiainsiliarİİ:•4iııı-llİl7ıııl-livliciııi91İ.ııİ4iıı5 .idile•• 
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SÖZON 6EliŞi 1 
Dilin ihtiyarlığı 

V aşhlann çok konu._.<ftuğuna bakılırsa, insan ihtiyarladıkça 

Serbes sütun 

Ankara Filarmonik 
orkestrası 

1 Madame de Pompadour'un 
allığı ve ansiklopedi 

~rul~= .:f:: Jurı Jacquu Roueeau. :f ucot n ped.i cittik.çe ıöhret lı:azanı\ ordu 
..,_ - torius'a o bilhaua 1>l7ilk rf7uiye &lim.i A ,_ - - _ ı . d _ı, • • 

- tef-.... u•e - 1m.ı &nl&1Dle& meeelQi ortada D•Al l>ert•I d tefrik ed' H... ~ .. enn a ea"l 4000 e çıkmıştL 
Muhterem tef. bırakır, bili hikAye W.ıtu.rutdu. 1 D~ b .~ ek fi'ltorbu ihayet mıildoped;nin yedinci cıl-

J. dili gençltflr, elemek doğru.olur. Hakikaten eğer gençlik can
lılık demem bu tarife yalnız dili sokmamak icap eder. 

Çünkü canJıhk bakımından dilln ihtiyarlığı vüeud ihtiyarlığının 
tamamen tersinedir. Yalnız dili müstesna olarak, her usvu ha
reket halinde dünyaya gelen insan oğlu seneler ilerledikçe bütün 
muvlarile ltalet.e doğru gittiği halde yalnız dili açıldıkça açı
lır ve bu açılma nlsbetl thtiyarbk günlerinde son haddini bulur. 
Bu hususta sarih bir fikir edinmek için sevğill büyük annelerle 

sayın kayın valdelerln dillerine bakmak kafidir. 

9 oubat l941 tarlhll Akşam ıuete- B1zler de hemen kalak kesile- • em .ert ':" P , •u· dinde D'Alembert' in ynzdığı Gene-
.sinde bana cevap nrmek lOUunda ret tekrar hocayı d1nlemete ~~te ittlrll ki Didernih~t ya bttlyük7SO bir ..,.. makalesi bu ıehirdeki knh ınist 
bulunduR"uııuzdan dola.rı çok teoeltltür başlardık. Fakat bJklyentn hi- llllllVVet o uyor ve ayet K· papaeların medh" 't •· 1 • ·ı d 
ederim. Sl.z1nle uzun bir polemik aç- tAye dcltll o §ektlde tertip edll- nesinde Diderot. anaiklopedinin ilk lu olarak' çık u V a) ııı en 

1 
"' 1 o· 

Dil. vücudun diğer uıuvlanndan büsbütün başka türlü ihti
yarlıyor. Geçenlerde bir hanımefendi .Acaba şimdi yapılan keten 
helvaları eskisi kadar le-netli midir?» diye sordu. Bir yqlı zat 
tecrübe etmiş: «Hayır, dedi, nerede eski keten helvaları! Bir kaç 
giin evnl çocuklar almıştı. Biı'az ben de tattım. O eski leaeti bu
lamadım. Esnaf her şeyi bozuyor. Fakat zamane çocuklarmın al
dırdığı yok. Ağızlannı şapırdata şapırdata keten belvalannt ye-
diler. N'erecle çocukluğumuzun keten helvalan!» . . 

Toplantıda bulunan yaşlı utlar bu söılerl tasdık ettıler. Hat-
ıl içlerinden hiri: «Size bir misal daha, dedi, ben çocukk~n 
tahin pekmeıe bayılırdım. G~enlerde aldık. Yenms bır
teY! Yalnız bizim çocuklar büyük bir lştiha ile at~t~lar. Ne 
yap~nlar! Hilesiz esnaftan tahin pekmez yememişler ki.» 

Bu !"iÖ'Üer de yaşlılar arasında umumi bir tasdika marm 
kaldı. Fakat içlerinden biri çıkıp ta cketen helvasa gene o k~~ 
helvası, tahin pekmez gene o tahin pekme-ı amma bbdeki dil 
o eski dil değil!)> demedi. tşte dil böyle ihtiyarlıyor. 

Şevket Rado 

Bohl!m) adaki Stacbau nahiyeai 
ahalisi sirklerde (cambazhaneler
de) çalışarak geçinirler. Ekse:ri!i 
cambaz yahut aslan, kaplan ve fil 
ribi vahşi hayvanların mürebbisidir. 
Bu adamlar {sirk) lerle birlikte bir 
çok defa bütün dünyayı dolaşmış
lardır. 

Bunlar çekirdekten yetişiıler. Ma· 
amafih modem zamanların icabına 
göre yeni yetioeccklerin esaslı ve 
teknik tahsil ıahibi olmalarına ihti· 

•••••••••••••••••••••••••• 

yaç görülmÜ§, bu makı~dl~ ?evlet 
komiıerine müracaat edilmittir. . 

Devlet bu müracaatı kabul etmı§ 
ve Stachau' da {.irk) de çalışarak 
hayvan terbiye edecek ve cambaz
lık yapacak gençler için bir mektep 
açmaia karar vermi§tir. 

yalnız Avrupada deiil bütün 
dünyada ;Jk airk mektebi olacak bu 
müe11eıede mütehassıs profesörler 
ders verecekler ve tatbikat göstere-

ceklerdir. 

Hava postala n 

malt ha.tınmdan geçmem~tır. Fak.at m.l.ş bir oebir mesele-'1 olduğunu el illnlannı dağıbyor. ayalclandıl ıncal 75e9rsny . P~P· c ~n 
kt b aıonrndan a.nlardık. Hocamın bu . . . . . ıır ve tarıhlı ~n ır-

ııon defa olmak üzere me u unuzun usulünü ben de bu makalede Dıderot.. Fransan~~ on eek.i~cı n ame ıle, aneiklopedinin b ma 
bazı kısımlanna cenp vermek mec- tatbik ettiın. HlkAye ile başl&- uırda dinde muaamahak!rlıgı , ruhsatı ıeri alınd ı. Eser her ta ııf-
buryetlB~r~n~~~ic konserde 2 veya dıın, dik.katı celbeder, ta.falan ~~be. .. fikri ~üda.fan ede?·. ~n bü- ~ .tol?la tıl~ı. Hatta a bone ücrerı.Jc-
3 büyük senfoni ~ltmlf de!!;tllm. Bun- yormazsa ne AlO.! - A. A. yuk mutefeklurlınınden bındır. Bu rının 1ade1me bile hükmolundu. Fa -
da ısrar edlyorum. Yazdığınız gibi '- h uğurda hap.itlere siren, eaerleri lr.at ansiklopedintn gizli o larak hat-

rlı i ti B k cVersay par11.ının mu te§em d'J b bil U'- d 'kl tA b k b' · k ' belki Almanyada ve m ş r. aş a v l .. " lm" ri.f mene ı en u y s. a am ansı o· a aı a ır memıe ette tabedildiği 
yerde asla.. ag~ç an arasına gomu uı za. peclisi ile idealine en iyi hizmet göıterilmek üzere, basılmaııma d e-

2 - sert halinde bir uvertür konu- Tnanon ıarayında, . ! 7.59. ıene~ın- edeceğini düıi!nmüı ve bu düıün- vam olundu. Bu rnuvaffaki) eti ha-
rlnl de ta.bul etmiyorum. Bir operanın den ıonra, tam tarıhını bılmedıif· · d aldanmamıı .id' y ,_. • zırlayanlar baata d d p 
heyeti umumlyesi hakkında blr filtlr · b' On b · • Lo · d ceıın e 1

• as.ıa an • " ma a me c om-
edlnmek için uvertürünü dinlemek kO.- mı~ ır gece, . e§ıncı uıs oıt• ıiklopedi ilk aiızda 2,000 abone padour olmak üzere, o vakit mnt· 
f1 gelmez. lanle yemek yıy~r.du. . kaydetti. Fakat l 751 eene&inde in· buat eansörlüğü yapan, on altıncı 

Radyonun sizden ne istediğini çok . ~vtan . b~te~lırte~ ~~ ba;:ıta tifar eden ilk cildi, Sorbonne kür· Louis'in me~hur m üdafi :n uk. tı 
lyi billr-4.m. Kabil olsa hiçbir §ey iste- Jntı a et~ı. uc e .. a .. a ıere, ay• ıülerini ifgal eden papaaların hiç Lamoignon de Malesh erbes , e Pa: 
mez. Fakat sizin gibi bir .şah~yetln ~a~a;ı. Jn!lanlanh ol~u~ek.te ;ul- ho§una gihnemiıti. Anıiklopedinin riı pohs müdür muavini Sartincs ı l e 
impoze etmesini isterim. an ıgnı:ıı~ ve.. .~t.t_a .. azı ere ııerek meııhur mukaddemeıinde ve madam Geoffrin'diı. Eğer ınadc1m e 
Orkestrasız clddl bir musiki terbi- de tesırıle oldugumuz barutun gerek t . d d' d v d d v - Pompadour -l altından b' t f 

ıd k
'b' d . b' .. L me mn u ıne oııru an oıı: ~ ır ara tan 

yesinin lmkAnı olmadığ'lna kani o u- ter ı ıne aır, ır munaır;ap ruya taarr z ed'"' b ' .. l b'I na•irlere kalb kuvvet' ki 
fumdan, bütün ümldlerlm sizdedir. Barutun terkibindeld k.a- u ... n Jr eum e ı e .. · ~ ı verme e 

İşte bunun için mektubumun ikinci açmı§tı. 'kd . d 'h yoktu. Fakat papular bu eaerde beraber, dıger tara f~.cm krnlın bu 
tısını gene size hitap etmektedir. 1'?1~rfıun m~ ani, end ny

0
a eh ~ • kendi düımanları olan ve on ıeki· eıere kar~ dü§manlığını teskin et-

tı a mucıp o uyor u. n e§ın- · · d f') fi d' d' v M ) h b Solistlere geltnce bilirsiniz ki, her . Lo • . k ıc· k zıncı aaır a c ı ozo ar> ıye tanı- meaey ı, eger a es or e ... nsİk· 
müzlstyen solist ol~maz. Şimdiye ka- cı us nın ço ze 1 ve ço mer- lan ilim Te ıerbeı fikir taraftarları· lopedinin bir çok makalelerine 
dar, yanl bet sene zarfında, orkestra- hur dostu, madam de Pompadour nın kuvvetlendiğini hiaaelmişlerdi . ııöz yummamıı olsaydı , eğer poliı 
da çalan 8011stlerln listesini veriyor- da ıöze kanıtı: • •V• • o· Alembert tarafından yazılan Ye müdürü Sartines teftiııleri ldtapçılnra 
mnuz. Fakat benim aradı~ bu de- - Ne kadar çok bilmedıgımu bugiin bile ölmez CAıerlerden aayı- daha evvelden haber ve 1 
tudir. Mesele, idarenizde çalışan genç- şeyler var, her gün yanaklarımı lan anıikloped! mukaddemcıi, cDiı· aaydı ve eğer madam• G r";{r:1 1ş 0 

• 

ler arasında 13Ukbal için en çok tlmid- boyadığım allığın terlc.ibini, giydi- coura preliminaire de l'Encyclope- ile yardım etmemi" bul co~ rıdn pabra 
Jer verenler! ayırmaktır v• . k ı 1 ld v .. un 3) ı. u · gım ıpe çorap arın naaı yapı ıgıru die> bir taraftan ıerbeı filr.ri müda- muanam c.er İkmal d 'I · k · 

Mektubunuzun son kısmında meş- b'l b'l · d di D tl' f e 1 emı) ece tı. 
hur şef ve solistlerin 1slmlerln1 yaza- ı e ı ~ı~oru~ . - e . Aave ı· aa ~tmekl~ beraber, do~rudan Velhaııl hacminin büyüklüği.ı Vol-

lerden hırı butlin bu malumatın d v k l 'k)'v ' d v·ı b'l Al t · •· b ' l '- L b' rak cAlmanyadı. bunlan dinlemezdiniz ogruya alo ı ıgı eııı ıe ı e • ~re ı ı e 11.or11.utup ayrı ca ır dd-
mi?• diyorsunuz. Bu satırların mAna- 1 ?.5.? ıene.sinde i~ti~an menedilen. )ahı, Rabbani ilhamı, hatta ültü kapa ıefe cep )~~ati> yazmnğa seı. kcdt>n 
aını anlıy:ı.mn.dım. Eğer beni imtihan buyuk ansıkloped1de mevcud oldu- lı olarak melekleri kabul eder gibi bu büyük eseri, bazı arkada"laıının 
etmek lstlyorsan.ız cevap vereyim. ğunu söylemesi üzerine utaklardan .. "'-'' ' ·ru 'f le · · '- 'l · · ı ] k ı · 
19 Jsim zJkredlyorsunuz· bunlardan 'k' · k 'idi : k gozu11.uyor, tarı n tarı ve ta S'ımın· ı çe.ıı:ı mc.ı ı e, ya Dız ·a an Dıdt rot 
konser ve operalarda gÖrüp dinledik- ıl ısı ocamdanl cı erı y~~e sa- de Allaha ve ananeye aid tarihi k.a- ı •onelerce provaları ta~hih eJe ede 

onuna taşı ı ar· herkeı ogrenmek b l d ,_ b ' · · · T 'h' M L d ·· l • · L • • k b el k ]erim şunlardır : Culas, Ml"nohhn, . • V • •. u e ere .. , ırıncının arı ı u11.a • KOZ ermın .. uvvetını a) e ece 
Balfcz. Toscaninl, Sabata, Caruzo, lstedıgı meselelerın cevabını or~da desi, .ikincinin de 1dliıe tarihini kadar çalışarak, ve günlerce fah
Glgli. . bul~u. Hele madam Pompadou~ un teşkil ettiğini ıöylüyor. Fakat bütün rjkalarda, tezgahlarda ted kikat ya-

Bunlardan başka , Fransada, Ita.lya- allıgının valnız nasıl yapıldıgına b 'hti ti b t db' ı· .. l k t k 'k k ı i · t h'h 
da, Viynnada pek çok sanatkar dinle- değil, haıti her memlekettelti tari- u 

1
1 ya ar: u ~ dır ~ .1

10.z eÇr .. P9:: padr~I ede n,~ m.a ~ e erı as 
1F dve 

d1m ve tanıdım Listesi çok uzundur h' d . 1• k d pas an tatmın etmı"' egı dı. unku I ta ı ere ... , yırını sene zar m a. 
· · ıne an ma umat o un u. k dd k d b'I · t 772 · d b ' · d ' B · Birçokları ölmli§tür. M d d p d k l . mu a eme o umana a ar, ı • 1 yanı ıenesın e ıtır ı. u ıt 

a Ham e
1
. omfpad?ur ra. a. b haMa ilim ve feltcfP. tarihi noktai l~in Diderot'nun senede 120 lira Muhterem şef , t •y - a"'me e en ım, aız u d '- d' t " h ld v b' y lt · h b · Vazifenizi ve tşlnlzi, çok iyi bildiği- . k ll ~ d h T d nazarına ayaınaru. m te.amu 

1 

a ıgını ıze o aıre a er ı. erı~ or 
mkua~1a. m ekse1rı ra dıg.ınız al 1 ın e ve ıerbes fikir Üzerine yazılmı• eser- ve diyor ki: cHalbuki b ir mutt h-

ntze eminim. Yüksek makam işgal - t t "' 
eden zevattan mektubunuzda bahset- te a ım a asınız ıye op a tınız lerin en ltuvvetHlerinden biridir. hid &ünde 800 lira kazanır.~ 
menize çok teessür ettim. Çünkü mü- ve kendi~ize hasrettiniz - eledi. lnce yazile tam 62 ıafife (D' Alem· ' Ansiklopedi, on beşinci Lou; · nin 
nakaşamıza başka bir renk vermek Davetlılerden lcon t C. · · de söze bert' in külliyatı asarı ; birinci cild 

1
1 
ziyafetinde kont C ... nin dedı~i 

Y ııpıhın tedkiklere göre lsanın 
doğum~ndan 500 ıene evvel, İran· 

lstedl~inlz zehabına ltapılabilirim. karı~~rcık: .. . . aahife l 7 .99 Pariı, 1821) tutan bu gibi, memleket haricinde çok ehem-
Tayyare ile hava postacılığı ise Musiki maddt, yani fabrika, köprü, - Za:n~nınızda ~o!..l.e bır esen ölmez eıer bugün Fransada lmiyet kazandı ve dört d efa ınuh-

1919 yılında Fra~sada baolamıştır. şose gi~i işler değildir: Bir ~ıemurun yazacak alımle~ yetıştı~ı~d.en d~l~- değil umumi kütüphanelerde h atta telif yerlerde basıldı . Bunlarda n 
llk hava yolu, Parıs - Uluz - Ra- Amirlerınden t akdir görüp gormemesi y1, Allaha hamdetmelısınız, sızın h 1' lt" f' h · el b ' \taç nüs· b iri de halyacla Lucqt•es cümhuri· 
bat ve Paris • Londra arasında te-ı meselesi hiç de~lldlr. Rn~bete gelince: mcnettiğini7 eseri eonebi memleket- her lıse kubur ane~ e k~r. c· a!I r· y etinde basılan nüshadır ki lst. n-lılıır kırlangıçları hava postasında 

kullanmışlar. Ku~lar, bütün devir· 

lerde uznk yerlere mektuplan nak· 
letmcktc büyük rol oynamışlardır. 

Kırlangıçlardan ıonra hava müna

kalatını güvercinler yapmıştır. Fa
kat hakiki ilk hava postacıhğını 
1870 yılında Gambeta bir balon· 
la yapmıştır. 

. ..ı,ı_ . ti' B d t Sizden evvel de konserlerde oturacak ler alıp basacak - sözlerini ilave etti a o ara u unur. n ae ızın ı . ı b l .. . . k" .. h . b . 
sıs ew.unı~ r. un an ıonra ayyare yer bulmak "Ok zordu Beni 1•" anla- . . . . da fikir ve medeıniyet tarihine dair u urrıversıte utup onesı u nus· 
·1 h t lım daha ziyade "" .. · _,. Kral kendısıne bu eıerın Fransa l f le d . b' f"'-" d ' h . J'kt' ı e ava pos acı •·• madığınıza muteesslr oldum. Yahut w • • top u ve a at erın ır ııar e ın· a} a ma 1 ır. 
yayılarak Fr~naa ~c Cezayir ara· maksadımı anlatamodım. Saygılarımı krallıgını tcr:ıelınden ıvarsacak ka: mek isteyenle: için, çok fay~~lı ~ir 1 Framıı~ !nkılabını .~~~ırlı) n~ : mil· 
sında ve Paosle dıger Avrupa mer- tekrarlarım. dAar .~uzır hır eser ?ldugunu ve hat eserdir. Jlim, .anat felıefesinı Jhtıva 1 lerden hırı olan buyuk an ıklope· 
kezleri arasında her KÜ~ yapılmış· Aziz Çorlu ta ~çınde .~·anlı! b-ı~ç~k ıeyler b~- etl'iği .ıibi, el ve makine ıanayiini 1 dini.n en .bari~ .vasfı: ilimde hirlıı;e 
tır. Fran.aadan aonra diger memle- Mektubunu7.da benden bir program lungunu .soyledılr.lerını tekrar edı- pek ziyade tutan bir bahiı vardır. ya;:u tabıat ılırnlerıııde kanuni. ta 

ketlerde de hava postalan taam· yapmnklığımı istiyorsunuz. Bu U~tfu- yordu. Kont: . . Mesela makine mucidleıi için, con· 1 doğru gitmesi ve bilhassa tecrube
müm etmiştir. nuzdan cesaret alarak dlnlemeğe has- . - . Eve~ . olabılır; b~ .. ak§~m- )ar beşer nevinin velinimetleri oldu- 1Y- her ıeyden ziyade ehemnın rt 

ret olduğum ve ~ynl zamanda vatan- kı zıyafetınızd~ . el ıurulemıye· iu halde, pek az tanılırlar, halbuk; vermesidir. 

d 
d•l . daşlanm için mufit olacak şu eserleri cek kadar fent ıki \cap yemek var· d''nyayı zapta kalkııan tahripkar 1 Bu muazzam fiki.- ahidt"si d rhal 

Aya 1C kızakları 16 ncı asırda ica e ı mış dinletmeniz! rica ederim: dı. Bundan dolayı bütün sofrayı la~ihleri herkeı bilin der. Filhakika diğer memleketlerd~ r.nza rı dikka ıi 
Ayak kızakları, ilk olarak 1560 tablolarında ayak kızaklarile kayan· linci konser: kaldırıp pencereden aoa~- atmabdık. D'Alembert'in arkada~ı. Diderot. 1eelbetti. 1771 senesinde Brıt. n)' • 

Yılında Hollandada kullanılmııtır. lar görülmektedir. 1 7 nci asrın •.0 - Lall) Ouverture t.e Rol d'Ys. - Ed. Büt~n ma~ı~t ~lıdnız, d~a~at da.na ansiklopedinin, el ve mnkine aanayii 
1

1 
ııınsiklopedinin birinci tnb' ı üç 

l 
6 

nund&11 itibaren aya JUL arı e 2) Conccrto pour plan o sol mi- k b 
1 

. ıçın pe zıya e ça ışmı~. gun erce , cı o ara , 4 ım ' urg a ınt 11r k •---a.kl 1 o. 

1 
ansıklopedımı ıa e e ınız - ıye . · k · d l ·· 1 'Jd l k Ed ' l: d 

ncı asırdan kalma birçok tablo· kaymak ıpor halini almııbr. Bugün neur ... s. Sııl:ns. . · mu a e .e ~.ttı. . fabrikalarda dolaşarak, bu ıaaıayic etti. Bu eser 19 36 !lenesinde on 
larda ayak kızaltlan görülmektedir. bu ıpor kı§ın kar yağan bütün mem- 3) Rhapsodie Espagnole - M. Ravel.. Vol~aı~e ın, hır ıaıa~ memurun· aid ansiklopedi maddelerini ya yaz· 'ı dördüncü tab'•nı idrak etmistir. 

Ressam Grünerin 1675 yılındaki leket1erde yapılmııtır. 2 ne! konser: dan dınlıyerek, yazdıgı bu fıkra mı§ ve yahut tashih etmiıtir. Almanyada ise, Framn:r arı• ıklo-

1 
1) Ouverture Hamlet= Em. Bach. kül~iya~ının ~5 inci.cildini~ ~6S in~ , O ııralarda Jcan Jacquu Rous- pe~iıindeon. örne~ alınarak, l 79 tJ ~e-

3 ) Pttlude a l'aprcs-mldl d'un ( 1820 1826) b ) d 1808 · d h l G·u·N·u·N ANS.ıKLOPEDı·sı· 2) Symphonle fantastlque = Berlloz. salııfesındedır. {Dıdot aıne tabı ıeau'nun ilim -Ye ıanatların ahla- nesınde hır ansıklopedi yn7.ılmnğa 
• • lu bozdugvuna dair olan maruf iddi· a~ an 1• ıenesın c me" ur 

Faun = Cl. Dcbussy. K 1 h d b ' ' "L '- • Al • ı. ·· B h b ra ın uzurun a uyus. 11.ıymeb ası ortaya ~ıkınca, D' Alembert mu· '!'an taDıı roc auıı u e erin 

Ali Şir Nevayi'nin me mleketi Matbuat Balosu 
ayın 22 sinde 

bu suretle medih ve mildafaa edi- kaddemede bu b&hıe de temaı tab ı hakkını satın aldı ; 18 l I e
len fransızlann cEncyclopedie, Dic- ediyor; Rousseau'nun ansiklopedi- nesindt: ikmal ederek 17 cildlilı. 
tionnaire raisonnc deı 1eiences, ye yazdığı musiki malr.alcsi ;Ie bu cConversations lexicon> u orta\ a 
des arts et des metiern ismindeki muazzam ilim eserine iştirak et· çıkardı ki bugün tarihi maddeler 
büyük eseri, Avrupada Rönesan .. t.iğini haber verdikten ıonra fikirt için müracaat edilirse fa~ dalı ııın· 
dan sonra yazılan ansiklopedilerin kültürün değil, bu kültürü ıuiistima· lumat bulunan bir b üyük e~erdır. 
en müh1m ve meşhurudur. Jin ahlakı bozacagvı fikrini ifade edi- Gene AJmanyada bir de :\ le' er 

· Herat şehri Bu .seneltt Basın Balosu, ıubatm 
22 sinde Taksim gazinosu salonlann
da verilecektir. Büyük Turk şairi Ali Şlr Neva)'i'nin 

kutlandığı bu ha!tn r.a.rfında onun 
ıehri olan Herat' tnn bahsetmetı de 
faydalı bulduk. 

Herat, bugünku Garbi Afganıstan
da, Heri • Rud,'un şark sahilinde. nil· 
tusu 100,000 sayılan bir merkezdi~:- Ek
seriyet şli müslüman olmak uzere, 
rhall Iranlllardan, Türklerden, A1.
ganlılcrd:ın, Hindl!lerden ve bir mik
tar da MuscvUerden ibarettir. 

tazyik 1ç1n Karrak -.e Bu§lz'i ~gal et
tııer. Bunun üzerine §3.h muhasarayı 
kaldırmak mecburiyetini duydu. 1~56 
da Berat İranlılar& geçti; 1863 te In
gllizlertn yardımlle Afganlılar burasını 
tekrar aldılar. 

Berat, Arl mllletlerin aall vatanı sa
yılır. Buranın eski ismi bunun için 
Aria id.l İskender tehri güzelleştirmiş, 
adını Aleksand.rla Ariana koymuştu. 
İslfuniyet zamanında buraaı büyük blr 
irfan merkezi olmlıftur. Herat•a men
subiyetlerini anlatmak 1stlyenler ken
dilerine Hervt (be, rı, vav, ye) demiş

Bu münMebetıe, Avrupadan yeni 
getirilen artistlerle fevkal!'ı de blr var- Bu büyük eserin ,ayaau dikkat yor. Daha nice faydalı bahisleri ihti· namile 17 cildlik bir diğer n •' klo-
ycte programı tertip edilmiştir. bir tarihi vardır: va eden mukaddeme, ansiklopedi- pedi daha İntişar etmiştir ki hu da 

Da\•etlilere verilmek üzere zengin İngilterede on altıncı aarın son za- de bir birlik ahengi lüzumunu mü· daha ziyade teknik malumııt ıçın 
kotyon ve hediyeler temin edilmiş manlarında doğan Ephraim Cham- dafaa ederken, ansiklopedinin bütün faydalıdır. F ransada ioıe Diduot'
buOlungmecaekyteamdır.h 1m k . t bers isminde, k.ürei musannaa ya· dünyayı göıteren boir haritaya (kü- nun ansiklopedisi cskinıi~ti. 1 b64 

a sus o a uzere aaa .k . . · h ) dd ı · · · d J • ı t e· 12 de intişar edecek olan Balo ıue- pıcısı ı en, kaıdı kendine okuyup reı musatta a ve ma e erının ıeneıın e gramer ve ugıı m 
teal matbuatımızın en aevllmlt mu- yeti§en bu zat bütün ilimleri kav· ise memleketleri teke:r teker gÖı· haHısı Pierre l..arousse. D iction ır e 
harrirlertnin ı:arlf, kıymetli yuılan rıyacak bir ltamuı , Cyclopaedia teren haritalara benzediğini ve asıl Universelle namı altında , b ii) uk b ir 
Te meşhur kartkatürutıerimlzin re- tertibim dü~ünüyor ve iıini gücünü lfln bu tek haritalar yani mad- lugat ve ansiklopedi neşrine: J:İ· 
almlerlle dolu olarak davetlilere da- terk ederek, bunu yumağa baılı- deler aruında en çok münasebet ,.e rioti ki bu eser 1876 sene• nd e. 
tıtııacaktır. yor. İki büyük cild olarak 1 728 irtibat temin eden bir .iıtemi yani 1 7 cild olarak, ta~am.land ı. E. ~-

===-====--=====ı:===ıı:::::=======-==m-=-=---=---- senesinde ilk defa bu eaeri ne§redi- D' Alembert'in tqbihile k.ürei musal· rin intiıarı gazetecılerın pek ışı-

Ko n yada K•• ıt•• k İ b- - " } tah h · · b'l lr. ld v ne yaramı•tı rünkü orad h er 

lerdir. 

U Urpar yor. ıte zamanın urun irim eri a antaıını çıze ı me te o uııu· y • " 

hakkında malUınat veren bu eserin nu illve ediyor. Yakıl anıiklopedi, iı~d.ikleri ıey I hakkındİ m~cın el 
on on beş ıene içinde birkaç de- mukaddemenin alt tarafına illve ve vuılı ma Clmat ~u U) or ardı. 
falar tabolunduğunu ıören Le edilen bahae aöre. Bacon'un ılim Bundap· dolayı r._er hayl.ı me~h~r ol-

şehir etrnfındn topraktan lstlhklm
lar ve bir kale vardır. Eskiden pek 
dikkntl calip binalar mevcudmuş. Fa
kat bunlardan on üçüncü mi!Adl asır 
yadlgfın büyük cami kalmıştır. Han
ların ikametine mahsus ıDivan• 1slmli 
bir eski sarayı da durur. imam Rlza.
nın makı'.mı zlyaretgAhtır. Kapalı 
nzun ça r.şısı. bunun ortasında geniş 
kubbesi ,.e u~tü örtülü sokakları var-

dır. -~--\'ad ı l)ı sulanmış ve kesi! surette 

Breton ve Briauon İlminde iki tak.simini vahdeti eıı ziyade temio du. ıerre rouss~ un kıtnba 
frıııaısu tlbii, bUyülc: Ur bıraka- eden bir' aiatem rribi kabul ehnİ.fb.r. mukaddemeyi yazarken, F t n· 

nıeskiındur. Bu~day, çavdar, mısır, pl- •~:..ı...iııli 
linç, üzüm, türlü yemişler istihsal 
olunur. Herat'uı ipeği, halıları ve ku
zu kalpakları meşhurdur. Fakat §Öh
rctı bilhassa coğrafi mevkll nottasın
d:ı.ndır. Bunw Hindlstanın anahtarı 
!aYılır. Büyük L:kender, Hinde gire
:ııınek için o zaman Arla denen bu 

v d '- fr Bundan · -nra D'Alembert muhte· ıada yazılan üç büyüle m ukad-
cagını ü~üneres., anaızcaya teı- .., d d 
cümc ve neşri lçin ruhaat alıyorlar. lif ilimlere dair yazılmıı eaerleri bir eme en (D'Alembert'in ~sik-

11S3.bayı aylarca muhasara etmek 
Dl~burlyetinde kalmıştır. Cengiz Be
rat 1 harap etmiştir. 
co Orta çaMa (kurunu vust:ı.d:ı) Arap 
nı&~fYacılar Herat'ı Horasanın en 
sı İ im merkezi olarnk sayarlar. Bura.
tnan ran lle Afgan nra.sında uzun za
hayet münazaa mevzuu olmuştur. Ni
tu 

0 
l 717 de Afganlıların eline düş

rcka.ı, n dokuzuncu asırda. İnglllz-Rus 
Y<'t k ctı Yüzündel) de Herat chemm.i
dan g~s~ettı. 1838 de Ruslar tnrafın
rnı.•ı z cc kışkırtılan İran şahı He-

nıuh sara etti. İngtılzler de onu 

Tercümeai için MilJs iaminde bir yC'Ie toplamakla, bir anıiklopedi lopedi mukaddemesi, Vill~main'in 
fngilizle Godfroy Selliua adında yazılamıyacağını belki aJfabe ııra· akademi lt\gati mukaddemui va 
bir almana mliracaat ediyorlar. aile tertı'bin daha faydalı ve daha Victor Hugo·nun Cromwell'fo mu
Bunlarla uzlaımayınca, methur ri- lcullanıılı olacağını labat ediyor. kaddemesi) biri olan D' Alember
yaziyeci Gua de MalvCAı'e baovuru- İ§te böylece Diderot ve D'Alem- t'~ anıiklopecli ınukaddemui gibi 
yorlarsa da, &Ilın ve fakat yazı yaz· bert gibi ilci büyük &J.imin riyuetinde hır mukaddeme yazmak jddiasında 
mak hususunda pek tembel olan bu çıkmağa baılayan anailtlopedide olmadıiını ılSylemek ıuretile, kendi 
papa1, nihayet bu i§ için, tabilere dine ıaraht:ten taarruz olmadığı ve eserinin mevltiinl kemall tevezula 
meıhur fransız alim n filozofu hatta birçok ilahiyat makalelerinin gene kendi tayin ed;yordu. 
Diderot'yu tavıiye ediyor. Fakat ilahiyatçıların kontrolundan ıeçti- Nilıayet 1882 ıenesinde Frane&
Diderot i~i büsbütün baıka tarzda ği halde, dikkatli bir okuyucu· da, La sranCI Eııq elop&lio naınJI• 
taaarlıyor. O, zamanın bütün bü- nun satır arasında tna&nı fO.pbeye 'H Camille Dreyfuı·un blr ma
yük llimlerinl ve filozoflannı iştirak ıevkedecek manalar aczmcmeal ka· ~addemesile, oqta mC§hur kimya· 

Koııyada Atatürk anıtı ve Kült:iirparkın Jı:urulacatı saha. ettirmek ıuretile, yeniden on cildlik bil değildi. Tabiler hu makalelerden ıer Bertlıelot ~ulu halde, FraD-

K (Akşam) - Belediye şehrin münasip yerinde bQyO.k b1r Ktllttır- büyük bir ansiklopedi yumağı dil- huy lanarak, Diderot'na hahert oJ.. .... ._ Aeırf ..Setı llimlerl tar•· 
park :~ağa. karar verm!.§t1r. Park tsWyon civarında 8984 metre murabbaı oünüyor . Bu fikrine, Voltaire madan, bazı ıyerlerlnl aananr etm.eie 'Ji... ADNAN 
gcnlş bir· sahada yapılacaktır. Verilen tarar 'flllyetçe tMd1k edl.1~11'. başta olmak üzere, Montc_,quieu, ibHe ylkı§mt§lardı. ~ ~o.- .O>cY&IDI :r ul ..ııtfeml:ı4eo) 
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HER AKŞAl\1 
BİR ntKAYE 1 Çirkinler cemiyeti 

Raci gazetc.,tnden bnşını kaldırdı.! - Görüyorum, gl5rüyorum ... diyordu, Te!rllm No. 88 
amerek arkndaşlaruuı.: 14k1n blltiln bunlara rağmen size ta-

- oKudunuz mu? dedi, Amertkndo. tlyen ~kin bir adam denilemez... _Beni detırmen ~ o.ltma 

b!t ıÇlrk1nler cemiyetb a~. Bu -Kompllmanmıza teşekldlr ede- ı~ık lisesı' sı·~ıı· Ter·akkı'yl 3 2 mag"IOb etti atan Karakayunlu eözcülerl. cemiyet; çirkinleri himaye eder, onla· rtm ... Ukln blı çh1dnllk m leslnde y f y • 1 _ Öyleys , bu h&berl tam. yetinden ra ı, btılurmuş. T~kll tı son dereco filçtinüz nedlr? aJm1J!ln ı Gideli gitmez h&ftyey\ bulup 

gentşm~. Bu cemiyetten yardım gör- Genç kn.dın: uaııı·m m ktebi ı'le Tı'caret ber·abere a dı meydnnıı çıkarmalıyız. mek !ç1n btr ıck şart n.rmt§: Clrk1n _ saz1er'.ml kompllman tel1k'kl et- 1 - o 1f1 de ka:ra.rg1hta. )'an gelip 
olmak!_ Gıırlb bl?GeY değil ml? meyiniz. Btz &lı.1nl işten bahsedlyo- oturan kumandanl!ı.r yıı.psm. 
Şukrö: ruz. sız b!zlm aradığımız 'artıan haiz f • . ıı * 
- Bu cemiyet yenl deltild1t. Öteden mtslnlz? Det'11 mlslnJz? İşte blzt alA· ıtanbul Maarif müdür1iliil tara- bertaraf edildL it öakikalar mUto- Knrargdha nmnca.. Baide attan at-

tıcrl vardır. S.lze buna dnlr tıır bııtrra k.ndar eden budur. Clrklnllk meselo- fında.n mektepler arııaında tertip vazin geçiyor ve ekınlar karplıkh ladı; atın d.1zg!nlarln1 eline &!arak. pa.
ı:nı da anlatayım. stnde ba,, vurdu~uz Blçtı de §Udur: edilen futbol maçlarına dG.n Şeref oluyordu. Yavq, yavaı Si§ll T o- d~hın çadınna kadar, Tutcuyu, at 

- Çlrklnler cemiyet.ine ntd f:1:;;1 Btr erkek kadınlar tarafından, çehre atııdınd devnm edilmi Ticaret rakki takımı açılmağa ve yapt$ üstünde çekerek gOtftrdD. 
hatımn mı? TUhnf şey_ Her n 1 e ve vüctıd 1tib:ırlle yakışıklı mı? ~ li ea:l Ile Muallim mektebi. I,ık liseai acri akınlarla rakip kaleyi tehdide Tllrk s1p:ı..bllel1 Te dev~rmele! Saide 
Amerlkadıı bulunduğtın ~ana ıı d ml?_, Bir erkek kadmlaı: tarafındıı.n ile Şiali Terakk.l ka11ılafDllıılardır. bqladı. Netckim bu akmlarui blıl- lle Tur:cunım geldlC1nl gOrtınce &0V1ı:ı-
olncak. Anlat bakalım... konll§mnslle, znrafeU tllAn deAll, kaşı H .. 1 1 .. - d b" • d d k • ..:... diler. 

_ Aınerlkııda parasız kalmıştım. özü b b ıtıba.rU beğenilebilir avanın guze o u.ou yuzun en il- ıın • emar • v"'"""_,.etto topu ya- Hızır beY' 
VakıA. orada birçok tarudtklanm, ~l? 'Be~lle~ mi? ... işte bl:ıı buna :yük hi~ kalabalık tarafından alaka kalayan Muammer atla bir tütle _ Padlş.ha. gtdlp haber vereyim ... 
dostlanm vardı. Onlar b:ına. yardım dikkat edertz. Şlmdl stz de bu kantara ile takip edilen bu müsabakalarda takımının ilk golüntl yapb. Bu aayı Diyerek otatı hfunayuna doğru to-
edebllirlerdl. Ldkln hlç kimseye :VUk vuruldunuz. vo fena not aldınız. Bl- Muallim mektebi Ilo Ticaret lise.ti l§ık U.eıd oyuncularını harekete ge- §D.l"ken, Çelebl Mehmed d~an çıktı Tt 
olmıık istemiyordum. Eeeee. Amerilaı.- :z1In J.şimtze yaramaunm. ı 0-0 berabere kalmıolıır. Iııık lise&i tirdi ve onlar da ıüratli bir §ek.ilde uznktan ilk önce SaJdeyl ıOrdtl.-
ya d:ı ııhudut.suz imklnlar me,.mleketb tı ş· ıı T '-k" 2 3 U l · • .. b ı d ı 27 · d- ''-• şn..,rdı 
der'er. B"-ya hna ,...,,..,.,,., gelenlerln Ne diyeceğimi şırmış m: ışn eraıı;: ·ıye - g. ~ p ıe mıııtır. oynnmaga aıı a ı ar. ncı ıuu• ...... · ..... ~ 1 • ..... ~ .,......,..._ K 1 1 f ı- . k d '-- d bkl 'LL kı - Biz seni Oldll ıaruno;a- ... milyoner olduklarını çok 1ş1tmtşt1m. _Demek şimdi ben kadnılnnn bt- ar~ı qma ann tası ahnı verıyo- a a mer~z c~ ~ap an UU" a n Dlye sllylcnlrken, arkadan ntla çe-
Ben milyoner olı:nnktnn vaz geçtim. ğenebileceğ1 l;>!t ad!ımım öyle mt? ruzı esnasında kale onu kar~tı. Ve bun- kilen ve atın üstünde ibitkln bir ba.lde 
Kuçi.ık blr ış bulup blilaıO para kıı.- O sanki tlcarl btr meseleden bahse- Muallim mektebi • dan istifade eden Emanüel ustalık- duran T~cuyu gördtı: 
zanmak istiyordum. dlyonnU:J Clbl clcldl c1ddl: • • • Jı bir vuruşla takımının beraberlisini _Ahmed ... Nerede kaldın? G8zler1-

I~te bu sıralarda b r gazetede kil~tık - Evet, dedi, hem de adam nl:ıllı Tıcaret lısesı temin etti Ve devr" J-1 benıbcro m.ızt yollarda bıraktın? 
bir 1~ n görd~~· Sat.lr satır ~lımdn.- be[tenllebnınınız... GünUn ilk maçı Muallim mekte- nihayetlendi. Snl.de başmdan geçenleri lmacn. an-
dır. Ilfmda şoy e denlliyordu. Gnun1a. konuşmtl.k pek ho§uma gldl- bl ile Ticaret lisesi takım lan arasın· h • • d ş· ı· T ,_,_, k lnttıktan SOilr : 

~ r genç ıı.danuı ihtiyaç ~ardır. yordu. Çlrkinllğlne rağmen gayet tAt- d ]d H k c: i T J.ıtıncı evreye ııı ı ernıuu ço _onu b1r samanlığ':ı. Jcn~l::ı.rdı. 
Kcndlslne iyl bir ücret verllecektlr. Şu Iı blr genç kndmdı. Kendlslne: . a yapı.}: a ~ ..,az czca~ı~ caaılı başladı. Rakip kaley üıtüste crı.n çekişiyordu ... Ben kurtardım.-
eart.an h:ıiz olanlar müracaat t>debl- - Halbultl kndıllln.r benim hl9 d.e ııdare bttigı bu musabakaya her ıkı yaptıkları akınların birisinde mü- Dedl. Bundan sonra. da. düşman 
llrl"r. İnglllzcc yazıp olmma~ bllmek, gilZel olmadııtmu sııy1er dururlar- de- t~kım §U k~drolarla çıktılar. Mual- dafilerin arasından aıyrılan lbTnhim me\-zllert hakkında pa.dlşıı.ha. lza.h:ı.t 
fmnsızca konuşma~k ve çlrk!n olmak. dlm. lım mektehı: • • takımının ~kinci golünil çıknrdı. Va- verdi ve düsmanm oldukça kuvvetli, 
Tal pler her gün oğleden sonra Şl- amdn: İzzet - Nihad, Vahıd. Halil, Sup· • tin tehlikeye iirdiğinl hisseden ta.kat dağınık bir halde bulundu~u. 
k" oda Stn. e caddesınde 57 numaraya -AldanmlŞla.r onlııtl- Hem de pek hi. Fethi • Hacı Hüseyin. Ömer zı1 yke k b'" Un ·w 1 kull geçidin - zorlanınca. - gcçllebne-
mur t ctslnler.> aldanm•ruar Arif 1 il ' , §ı tn un ut enerJ n ana· ceıtını söyledi. .....,... smaı lı: d .. t• tL 6 

Bu 1!d.n beni pek zlynd~ ruaknd:ır et- - Sözlertnı:ı MetA gururumu ot.ıu- Ti ıisesı Orb 5 hah d ra oyun a muvazene emın et çelebi Mebmed, htç bir erlte~ln ynp.. 
mı U. İnglUzce bUlyo_rdınn. Fransızca yor._ • ıcaret 1 an : a a • Ve onuncu dakikadan itibaren de nınğa muvaffak olamadığı bu milhtm 
da konuşurdum. Öyle güzel bir o gene büyllk bit clddlyetJe: din, Adnan • Suad. Bekir. Şuayp • üstünlüğünil aldı. Bu sırada llatüste ve tehllkell 1§1 Ba1den1n bqannı~ ol-
nclam do. de •Udim. HattA bana. pekAIA _ Maksadım slz1 gunırla.ndırmak Cemnl, Mustafa, Nevzad, Muzaffer, kazanılM kornerlerden istifade ede- masındruı pek memnundu. 
c!rkln d nll~ ~lrdL O halde filnd:ı. ile- de~ldir. Ben çlrktnler cemlyetlntn Muzaffer. .. .. mediler. 13 ündl dakikada 11oldan Padişah, 83.1den1n omuzunu ok.şadı: 
rt S\ rülen bütun şartlan hrozdlm. Fn- ccfkekler eksperhylm. Cemlyetımize Oyuna Ticaretin sat;dan yapbgı 1 yeni bir hücumda topu ya- - Allnh senden razı olsun, kızımı 
!kat bana merak oımu~tu. Aeabn nl~ müracaat eden hemc.lnslcrln1Z1n ka- acri bir akınla ba~landı. Muallim yapı l an a~ı d ef bir v la Bu gece merakımdan gOztlma uyku 
aranılan me~urun çirkin olm:LSı i!erl dınlnr taratında.n beğen1llp be~enllml- müdnfaasında kınlan bu hücum ka o.yan u en n.v~ • uru~ girmemişti. 
ı;ı.ir~üyordu. Işte bu pek tuhaftı. yece~lnl ben to.y1n ederim. derhal mukabele gördU. ilk anlar- takımının beraberhgınl temın etti. Bundan sonra Ahnıedl attan indir· 

? ıamnafih fazla tcreddüd etmedlm. A bü bütün la dun. Bir d M _ ,li k b" , d h lı Takımların tekrar berabere olu- diler.- Bir çadım g5tUrdtuer_ Sıcnk 
tl'stellk llAndn. amnıl n memura fazla. - man ! gurur n • ucu m me te ırun a a can d d H ·1'· çorba. vcrdller_ Vilcudünil !y1ce sarıp 
p ra ~erlleceğl de yazılı idl. Aynca. miltehnssıa tArn.fından güzel olduğu- oynadığı ve ralcip kaleyi tehdit et- ~u oyunu heyecanlan ır ı. e; .1 1 ~aladıl!l.r ve blr ot yığınının üstüne 
bunun da cazibesine kapılmıştım. Öğ- mu anlamış olmak az şey ml? Faka.t tiği görülüyordu. Onuncu dakika- taraf çok canlı oynayarak rakibıne yatırdılar. 
led n sonra kllktım gazetede okudu- blrşey pek zlyııdo hayretlme dokundu. dan Jtibaren Ticaretliler açıldılar. sayılık fırsa.t vermemeye ç~lı§ıyor· Tuğcu Ahmedln 1stıraıuıta ihtiyacı 
r,wn adrese gıttlm Kapıda blr levha S1z bu cemiyete nasıl gtrdln1z? V ••t • b" kl ,_ du. Devrenın ıonlanna dogru ıol- vardı. 
6 • bll b 1 rd.1 • e oyunu mu evaz.ın ır ~ e ıoıı;:- .1 • 
naz:ırı dikkntiml celbetmlştL Çirklnleı: Gayet ta 1r tn:nr a cevap Te • tular. Bu anda akınhr kaJlılıldı ya- d8!!l yapılan ıandcle mlldafı erm Ordu nasıl olsa blr gftn daha knrar-
cemiyeU ... O zaman arnnılan memu- - Çirkin olduğum 1çln... 1 h ~'-' t k b' b" . mütereddit hareket etmesi yüzün· g~hında kalacaktı. Ahmed ertesi 

d 1 ki lm 1... ldl silk••-. pı ıyor ve er uu a ım ır ırıne d1nl ,. uht run ne en ç r n o aS'l oızı:n ge - Omnz ı.uu. 1,,_ 1 B d T' den yetişen Emanliel plAae bir vu- gilne kadar olsun enmeae m aç-
Q'inl anlar glbl oldum. Ha"'dl anını ... _ de dedim s1ze teh ııte o uyordu. u sıra a ıcaret- l k 1 • . l'b" ı·· " tı. Konncmft"'a mecali yoktu. Padl§ıüu 

- J c o.uı ••• ' } k M ff k 1 l il k ruşla şı isesımn ga ı ıyd go unu ..,.. "'6 
Fazla tereddüt etmeden 1çerlye sır- ı;lrkln diyen halt.etmişi_. Ben ııtzın ten ıo açı uza er a ec • ar- . V ili b k biraz ıon• ~ g5rünce bll.sblltlln kendln· 

dlnı. Büyük bir masn lın5ında s:enç bir gtbl ç!rklnl dilny& güzell faka.t ur ve §t karşıya kaldı iıe de bmıu golo temın etti.. • m ... a a a . . den geçmiş, baygın bir halde yere yı-
kadın ot.uruyorau. Bu kadın güzel doğuk bir ka.dma tercih ederim. BU- tahvn edemedi. Ve dene bütün in hu netı~e ?egışmed~n ~-3 Şı?lı kılıvermlştı. 
mi~·dl? Hayır._ Hattl çlrklndl. L!kln has&n ıözlerlnlz ne kadar zeki... çalııımalara raimen golanz olarak Terakki lısesınhı maglGbiyet:I ıle Çelebl Mehmed, 6a1deye: 
~1ıkin olmasına rağmen cana yakındı. Blr müddettenberl kar§lUlda blt «lf berabere nihayetlendi. nihayet buldu. - Yanına aldığın g00cllloı nerede? 
Ayrı ayn ne tara.tına baksanız bir ku- ad ta il ko b ka- f . . . Diye sordu. Saide fazla izahat ver-
sur bulablllrcıınrz. Mesel~ n~ gayetle amı. vn 8 nuşan u ıren~ kıncJ devreye Muallım mektebı memek ve dlğer kılavuz gBzcüler üze-
büyüktü. Burnu s1vrt ve yukarıya doğ- f~:lr~e~bi~e kıp~nnızı oldu. Bı.r an çok canlı başladı. Sağlı sollu yaptık- Kız mektepleri voleybol rinde fena te.sır yapmamak düş~ce-
ru kalkıktı. Daha. buna benzer birçok ç 8 a n aş~ış ı. llm1\ b ln.d.ı lan a'kınlada Ticaret kalesini tazyik 1 sile: 
n •bet.slzllkl rl gBzc ç rpıyordu. Fa- - şd~ı ~1z • omp na. :ı.ş - çemberi içine aldılar. Çektikleri maç arı - Dereyi geçerken suda OO:uldu-
t t bfitün hanlarla. beraber sevimll nız._ e en. müteaddit şütler Ticaret kalecisi Dtın Emlnönll Halkevlnde kız mek- lo.r. Iı::aranlıkto. onlara yardım ede-
b!r kadındı. - Kntıyen ..• dedim, sızın ccmlyete O h k . 1 k d medlm. 

Onıı yaklaşarak elimdeki gazeteyi glrmeğe hakkınız yok... r anı? ço ~e oyunu arşı~ın- =e~~:ey~~n~llsa.J~;!~~~~ Dlye cevah verdi. 
1§8.ret ettiın: Şimdi nrtık l:nbkahalnrln gilHlyordu. da netıce vermıyordu. 1 S dakıka Knndllll _ Erenköy arasında. oldu. Saide uzağı düşünen bir kadındı. 

- E er kimseyi nlmadı iseniz ben Sözlerim pek hoşuna gltmlştl. Ona: süren bu hakimiyet esnaaında ra- Oldukça hnlecanlı geçen bu mn.çı. bu- Her 1htlmal1 g5zöntlnde tutarnk ko-
bu e talib mi ... dedim. _ Sant dörtten sonra serbest mısı- kiplerinin bir oey yııpnmadığını gö· gün cidden çok güzel bir oyun çıkaran nu.suyordu. 

G z' rlnl kaldır nı.k yüzttme baktı: ntz? diye sordum. rerck maneviyatlar yükselen Tica- Kandlllllller 15-11, 4-15, 15-12 kazan- Çelebl Mehmedln ıtlmad ıettlğl ve 
- Henilz bu iş lç!n kimseyi tutma• n:emen cevap v rd1: rctliler yavaı. yavaıı açıldılar ve dılar. Knnd!lli takunındroı S heyl~. kendlslle sılt .sık görüşmektcrn ho§· 

dk . d dl ve sonra gülümsıyerek rn.ve _Evet_. tazyik çemberinden kurtuldular. Bu M rrct, Selma, Saime bugün -cidden landığı Hızır bey o güne k:ıdar Sal~ 
ett : Onu sa:ıt d" rdü beş ge~e cemlyeı bl- ıırada bir iki de hücum yııptılaraa çok gfızel bir oyun çı anruşlardır. denin orduyn nlınmasınct:ın memnun 

- Fa.kat sızı d• alnnıayız-. nasının 8nünd n aldım. Pa.rklarda do- da muhacimlerinin e.ccleal yüzün- Takımlar - Kandilli: Salme (kap- görünüyordu. Fakat, bu hMlsedcn 
G nç kndmın ıı;ı bir l:nlemde kesip l tık. Pek ahbap olduk. Ayrılırken den netice alacak pozisyona gire- tn.n), Ho.llde, Vlldıın, SuheylO., Salma, sonra, padişahın yanına yaklaşarak: 

atma-ı mernkımn dokundu: bana· _ı, 1 V il b k h ,1__, Meserret. - Şevketlim dedi, Allah bu kadını 
- I c!ye lbt.y cmız yok mu? diye · mew er. c m sa a ıı er lK'I ta- bize tam vaktinde gönde~. Imdn.· 

sordum. Cevap verdi: - Şlmd1 hıı.tırının. ge141, dedi, ~ir rnfın didinmeleri arnsında 0-0 bcra- Erenklly: SUheylO., Fnztlet, Mııkad- dımızıı yetıştl. Kahramanlığtne., cesa-
- Bllakls .. Işclyc şlddetı 1ht!yncı- yerden blr iı:ıçt arnnıyor. Hem çlrkln berlikle bitti. des, TilrkO.n, Nemide. Mubeccel. retlne hnyrnnım doğruıru ... Saide, h1ç 

olmak şartı da yok ... Bu hususta mü- Günün ikinci karşılnşmnsı Cümhurl- biri ı ı "' tt-"" olnma. 
mız u~r... c esenin patronu blrıstnt göndermem Işık .. Şiıı]i Terakki yet ııe bu senenin sonuncusu l.şık ta- m z n ynpma6 a muva ...... -- o halde nlçin bent tutmuyoruu- 1,.._ bana telefon etmı-+ı y .......... ..4 x dğı 1ş1 yaptı. KeşU kolla.nmmlan on-

" ,..u.. ~- ........ 0
.,.. kım•-·n arıısındn oldu. Netlccyı Cfim- d .. n b" •·- donen olmadı. nu.,.? orayn ta.vs!ye ede;1m... Günün ikinci ve mühim maçı w ... ... A4 

G nç ka.dm yüzündekl gWümsemeyl Ertesı gunU yeni Sşlme ~la.ını~tım. Şi~H T erakkl ile J..,k liseleri arasın- hurlyetl1ler Nlhalln gftzel ve aman Çelebi Mehmed nükteli konuşmayı 
muhafaza ederek: ,... vermez oyunu Jle ilk setı 15-3 ve 2 net çok severdi: 

Fakat işten z!ynde pek cana yakın, da yapıldı. Hakem Şazi ~ezcanın setide 15-2 kazanarak sn.ha.dan ayrıl- _ Onun adı Hızır A,_ft''"dı. Yan-
- Çünkü aradığımız ş:ı.rtııın haiz k kl blr ahb " ld x...- mem d ı h ik ~......,. , pe ze np .uu Ut;uu•n - i attı ettiği bu knr~ı aşmaya er i dılar. lışlıkla Saide koymu.,ıar._ 

d :::ı~·bm. Genç lındnı bana blr· nunduın. Onunla dost.ıuğumuz yedi takım en kuvvetli kadrolarllo ve ou Takımlar - Cllmhtırl.Yet: Nlluı.l Diye~k gillmeğe başladı. 
eey sormamıştı. İstedikleı1 şaı't!:ı.n h&· ~~::~:.'i:n:1 :.~eb:~v:ı~: şekilde çıktılar. J~ık: (kaptan>, Kadriye, Semahat, BeUW, Bu sırada, Baid1!ntn muvaffakıyetle 
1z olmadığımı nereden nnlnm.ı..tı? "Y s· N • Ad K---'t Belk1s, Beh1ce. döndüğünü ve Türk ordusu için çok 

'IW gllzel kadınlar tanımama rağinen hA- man - ecmı. nan - emaı, 1h N im faydalı haberler oetlrdl'" .. ' duyan - Fakat, dedim, ben 1nglllzce ıblll- Ad ~ • K"mi1 Ad Işık: NurCc an, es e, Hll~at, .. ısuu 
r!m, fransızca konuşurum_ O sl5zümn lA onu düşilndllğüm olur. nan. ... ~ .. uettin • a • nan, Zekiye, NUzhet, Sn.blha. beyler ve kumandanlar pıM1!~ahın ça-
l:estı: D.lkıııd F<:rklwı 'El Bülcnd, Emanüelz.. Özcan. ... dınno. koşuşuyordu. 

_ mnbUlr, ol:ı.bllli' ... dedl, l~kln biz Ş~li Terakkiı lhsnn • Muammer, Zaten Çelebi Sultan Mehmed de 
,ırkin bir ndam nnyoruz... * Beyoğlu Halkevbtden! 13/2/941 Şabıın - Ömer, Lutfull h. Muuifer • 15/2/1941 tarlhlnde Gnlntns:ı.ray onlnn toplayıp, düşmana. karşı alın-

Bu sefer gülmek sını.sı bana gelmiş- ~rşcmbe gtlnil sa::ı.t 17;30 da Ev1m1z1n Muıumtm" İbrahim. Mm:affer Se- spor klfibil salonunda yapılacak vo- ması 1ea beden tedbirleri tonu~ıık 
ti: Tepeba.şındakl merkez blnamıda ıcon- dad, Abda ' ı leybol ma.çlan: istiyordu. 

- Amma yaptınız ha. .• dedim. bJr ya mebusu Dr. Osman Şevki Uluda~ "--· 1 ,_ 1. . • ld • ki Gala.t.'lE.lt'ay - Vefa: Saat 14.30. ••• 
kere şu burnuma, §U n~ma, şu ,özle- tnrafmdan cİstanbwda Türk hastn- ... ,,.una ?ı" ıs~sının ' 0 an ın • (lk:lnci kategori). B~lktnş CB) - Fe- Karakoyunlu beyine bir 
rlme baksanızn nele.rı:. mevzuund:ı. projcks1yonlu mü- §af ~den hır aJrnule baıılandı. Seri nerb:ıhçe CBJ: 15,15. Cblrlncı Jtatego-

0 flkrlml kab~ et.rniyormUf fıll>i ba- h1m blr kcın!erans vertıecekttr. Her- bir ~ekildo yapılan bu hücum Şiııli rl). Kurtuluş - Fener Yılmaz: 18. haber ı Teslim ol! 
11nı 1k1 tara.ta. sallıyor: kes gelebfilr. kalecisinin fedakar bir plonjonu ile (ikinci kategori). Knrakoyunlulann lmmrgflhına hO.· 

ıs Şubat 1941 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

cu.nuı. hazırla.nan Tllt1t ordu.su btltiın 
eks1klerln1 tamaml~tı. Ertesi gb 
konak yerinden dü..qnan ilzerln hai
reket edilecekti. 

Saide gcldlkten 110nra, pad~ 
çadın 6nündo toplanan kumandan• 
ıar ve sancak beylert Knrakoyunlulal 
üzerine hemen yllr11mek flkr4.ndcydl. 
Bunlnrdan Hızır bey, ıflyle b1r tedl>ı... 
re b34 vuruıması to.ydalı olacaRmt 
Uerl silrd.11: 

Knra Yusuf bey 1ıındcı, fa.kn.t çol 
akıllı b!r adamdır. M:ı.demkt ordumuı 
onun ordusund:ı.n çok k.uvveUldlr. 
Her şeyden evvel kendisine blr hnbeı 
gönderelim ve: t.Tesllm oH• diyelim. 
Tesllm olınu ve bl.ze kn?11 koymakta 
lsr:ı.r ederse. o :ıam.an ordug~ınn do~
ru hare.ket ederil. 

Sancnk beylerinden bir ço~ bu ted· 
bıtın sakat ve tehllkeli old~u Ued 
sürer k: 

- Haber.siz, hücuma geçcl1m. 
D1yordu. 
Hnmza. bey de: 
- Karnkoyunlulan gece bnskmlarlle 

dağıtablllrtz. Kara Yusuf bey gece 
baskınından çok korkar. 

Dlyer k, Ka.rıık yuclul ra teslim ol
ması 1ç1n hab r &'ÖDd"rllmeslne taraf
tar gôrlinm mı tı. 

Çelebl M hmed her lkl ttmı11 da 
dfnled!kten ve uzun bojlu dil ündük. 
ten sonra.: 

- Hızınn teklifi mnkuldQr, d dl, blı 
tere haber gönderelim.Belki uyuşuruz. 
Belk1 blm ıstedlğlmlz yerleri bn d:ııt,.. 
m~ teslim eder. 
Padişahın saznne kimse ıtıraz et

medi. 
o gün öğlo üzeri Karal:oyunlulnl 

rels1 Kara Yusut beye kısa. bir mek· 
tup yazılarak, bir s!pahl çııvuşu 11• 
duşman knrnrgrıhına gönderildi. 

Herkesi nkşama kadar sabırsızlıkla 
neticeyi bckllyord u. 

Gündilz yollar kolay bnlunuyorda. 
Haber göt!ircn çavuşıı S:ı!de yol gös
termiş, dere başıruı. kadar götQrdü nen 
sonra gert dönmQştü. 

Türk knrargdhında. kumandanlar 
arasında bir hayll ded kodu b:ı.şlanuş
tı: 

- Kara Yusuf bey hlç bir zaınnn 
Çelebi Mehmcdc boyun e!mıez. 

- Boyun eğmezse, kendi kuvvetine 
güveniyor demektir. O znman kılıç
lanmızı kınlanndan sıyırır ve dÖV1l· 
~tiz. 

- İyi amma, o zamana kaclnr duş
man toplu blr ho.lde Qzerlmlze s:ıldır
ma.k ve yahud kenciln! nıüdataa ede
cek yerlere sığınmak fırsatını bulmuı 
olur. Henüz bu tedb!.rlere baş vurma.
dan b skınlnr yapsak fenıı. olmaz! 

Bu son tedbir de yaba.na atıımıy cak 
kadar eheınmlyeUiydl. Dfuıman gcçldl 
tutmuştu bit kere. Onu bu geçldde da.
ha kuvvetli bir halde bulundurmıınm 
ne m~nası vardı? 

Herhalde Snncnk beyl rlnln Hım 
beye karşı 1Uraz ctmr-lerl çok yerin
de ldt. 

* A~ am üstn, gtlneş b iınoyıı kadar 
bekledller. 

Çcldıl M hmed merakından ç dırda. 
oturamı~ordu. Akşam üstil - mutadı 
hll!tında o rak - ask0 rl y m k yer• 
ken te!~e çıkmıştL 

Ortalık karnrnınıt:ı başlamıştı 
Çelebi Mehmd: 
- Dere boyuna blrkııç ntlı gönder&

llm ... Belki d rede çavuşun başm:ı. btlı 
kaza. gelmiştir. 

Diyordu. 
Bu, m~nasız hlr d ;iiince de~dL 

Derhal 1ki atlı seçerek, dere boyuna 
gönderdiler. 

Karakoyunlulara giden çavuşun • 
saate kadar kara.rgli.ha. dönmcsı ee• 
rektı. 
Hızır bey: 
- Merak etmeyin, şevk~tllm ı Gönı

derdi~mlz ç:ıvuş hem efend1m:lz1.tı -.. 
dık kullarındandır, hem do 'Ce31ll' b!I 
yiğittir. Yollarda kq glbl uçarak d 
sürer. 

Diyerek padişahı tesell1 ediyo:du. 
Sancnk ooylerlnden b1rl, Hızır beybl 

uzaktan u1.ağa alıı.y ediyordu: 
(Arknsı varı 

HCICtıe'\ bir biJyük resim sergisine notizma edilmiı gıôiydik... Şayet HClene'in yüzUnde bir heyecan Bunu söylerken aklına bir DC7. 
göt\innek istedi. Bu gibi yerlerde isetseydi, paramızı vo bütün vasıta- dalguı geçti. gelmiş. gözleri parlaınışb. 

Te!rlka No. 72 

Kadının Za • 
rı 

gUz:el bir kadınla görünmesini pek lnrımızı .onun emrine bırakmaktan - Evet •.• Aaldı ve hana hediye Helene, hayretle: 
•everdi. Cul'alioni otclindcın bu bir an geri durmazdık. etti. - Telkin mi) • dedi. 
serıfye kadar loaa bir mesafe oldu- -Sizden bir ıey istemedi mi) Dudaklarında garip bir kilç!.il: to- - Öyle ya ••. Shakespear'ın ea .. 
iundan yürüyerek gittiler. - İstemedi. bessüm belirdi. rinde öyle değil midir). ( 1) ntilellith P. de Coulmdn TercU.me edenı {VA • NA) _______ ......... .-~------

Yolda, bayan Ronald bir ay ev- Bay Limeray, iatilizaylaı - .Şimdi Titania
0

Dm c~eti b.. O 
~!il. - 000 ••• 

H~be. )'enldeıı yaıama1l HYklne Dİ&AUM fil mllhba ~ciitilr.lill :nrdı vel dinlediği konfe.ranatan bahla - Pckall öyleyse ..• - dedL - nim malımdır. Tu"Yalet odamdal Böyle konuıurlarken. cPrena>"ı 
~VU§mUftu. Gllsel olmak letJ7orda. kt. Sant' Amıa'd.. beJıeedjldiii açtı. Her ne .ebeptenso bu m~vzuu Her halde manyatizma. telkin n Kont, ha~tleı bayan Roaa1d"ı tablonun 1'.aqmn.. 
9akıp berraldqta. Çehreel ealdn• vakit. sözlerini kaçırmıyordu. Ade- aimdiye kadar ortaya vurmamtfb. buna bo::ızer tehlikeli oyunlardan ıa- - Tuvalet odanızda mı)- dakl 1'oltuklara <foğru aürUkledL 
aettl. Ne,eal tabitlottl. ta bir nekahet dene.l 1raçiriyordu. Cetteradji'nin eski üstadlara dair kınınız. .. Şayet hayatta iyi ervah - Yanında ~ka bUyük ressam· lkiai do yanyana oturdular. 

Doraya cüz•I tuva1et1or yoDadıı Fakat ihtiyar erkek bu ıefer de bar aöylediklerinl tekrarladı. Şahsını vo varsa fenalarının da bulunduğunu larnı da eserleri var... Arkadapu _ Shakespeareln mevzuunu ha--
ona evlldının ııhhatJnl ıorduı ki ka bir ,eyden ıUphelencU. Keındi koıtümünil heyecanla tarif etti. Bu unutmayınız... Cennet hik!ymn1 deKildir, merak etmeybı... tırlamıyor musunuz) ••• Oberon ..,.. 
bunlan daha evvel yapamıyordu. kenc:Wı.r . alalca, kontun hoşuna gittl. unutmayın ... Havva'nın başına ,..,. - Ooo ..• No mükemmel tuvalet Titania perilerin kral ve kraliçe». 
'Ne bütiln bunları ofmdi. bUyUk bir c- Yeni blri olacak:... Kim· Sonra birden bire: lenler yani... odaaı 0 öyle... dirler. Bunlar, ıöze görünmeksizin.'. 
lrado kuvvetJ 1arfctmeksizin ba•a.- dir) ••• > diye aorclu. • • - Telkine innaur mısınız) • dedi. ince bir tebessilmlo güldü. d nsetmek "- Th L düklin" ... " Willi G - Evet. .• uzun zamlllkumı orada. a \&Zere ese• -. rabilmeltteydi. Dü_,•ncesinin istika· Oü•ilnccai ressam • reye - Şüphesiz... Es bunu biz Sergi m.ğer yalnız artistlerle cid- d,.w .. il idil h • • • ,..- ~ geçirdiğim için ııüzel tablolar da ugun ne ge v • • • UU111run ayn 
;neti cleğişnrişti. l§te bu kadar! çevrildi. de kendi aramızda sık sık tatbik et- di amatörleri alakadar edecdt ma- koydum ••• Göz bunlarla dinlenir ayn m~lyetlerl vardı ••. Tabii ıenıa-ı 

Bana ;ağmen alnının üzerinde. Fakat yanıldığını anladı. mez miyiz)... Biribirimizin üzerin- hiyetteymi,. İçeri girdikleri zaman P . W" v! şahsıyetlcrdeıı milrekkep maJ. 
Brahma rahibinin parma,_ ı"zlerı·ni Amerikalı kadının ruhunda ne de müessir oluruz •.. Hattl kendi burı:ıda pek az: inaan oldug"•mu gör· « rens>: Amerikalı reaaam u- t Kan k ' d k ıı;. .,.... ,... -, li G •. 1 • . dlkk tl ,. ye . • • oca. arauuın a av;., 
hafif e ouu.•yordu. ,..;bi bir baQko.Iık olmu•tu) nefsimiz üzerinde dahi... Büyu""k dülcr • 0 rey ın eser erını a e gu:z- ttil z· Ti • ik 

J- - " " r . d • di Hcl T" . • k e er... ıra. &tanla. ocas~ 
H r gün manyetizma edıldiği Acaba §İfası, jyi bir mÜr§id tara· r tihledn vo kitleleri harekete go- Gözlerini etraflannda gezdırclııer. en ~CÇ'l~ d. .e bıilt~_!!~ nınbir 0~ Hint çocuklarından güzel bir u~ 

eantte Hindli erkeCi gözlerinin önün- fından mı temin cdilmi ti) Yoksa tiren adamların kuvveti de bunda Sonra Willic Grey'in kısmına geç- Y~ :n?"? e artist ,....., eme ğı vermek lstcmedJ ..• Bu, bir do~ 
<le daha v zıh şekilde görüyordu. bir inkisara uğradığından dolayı mı ol cak. · • Ojyorlar ki. tellcin dimnğ tiler. sar e ŞaıDtı. tun oğluydu... Perl hllkUmdarile 
Bakı" annm many etizmasmı hisse• Sant' Anna' dan soğumuştu. Bu ve sinir hastalıklarının iyileştirilme· Genç üstadın renkleri on lan <la· - . heser • ·• • dedı. • Bu o.rman kansı, ormanın bir k8şcsinde karpo 
<li mdu. Sonr rah t ı ordn. sa in c \:ahını kend" kendine vere- si için de bir \:asıta im~ .•. Bunun- ~a uz ktan cezhetmi§tL kcnnrı ılkbahar ve tafak 1ntibaını lıı.şarak. !dl insanlar gibi kav a e 

ay l..i '"r y bir lerden ~p- m d"v iden üz' lü ordu. Bir muva· la beraber fyile,ti bil ler pek · Kont. neşeyleı ne giizel veriyor ••• Titrunla bu yosun tiler binôirledne ldifiln ea!rdliı!ı 
h 1 dL Ba n Ronald da genç .ka ımn ğzmd® bir nadir. - Ooo ..• Bakın... cTitanta•nm ve menekıc yığmlan üzerinde pek far.' (Arkut ) • 
kilde mtiv n ine k v tu. laf r rak ıırnnı fnıı c-tmesini bek- - ~r halde Cettardajl .bunlar- cinneti> .•. - dedL - Tabloyu latif... UyandıA"t fnrkolunuyor .•• 
Y "z i ene c: ki i gibi ciddiydi. Lıı -ı liyordu. dan biri olacak ... Zira bakııl nnda ben almak isterdim ••• Halbulcl fır. ~ine karıı bakıoında 'bir mestlik. 
k"n o hn ta h li yok u. Eskisi gıbi Rona.ld"lann Amer kaya hareke- ve 11özlerinde fevkalAdc bir kuvvet satı kaçırdım .•• Ha ••. Sahi ••• Bira· bir pereatlaklirlık nr •.• late tolkln 
nşıklı •ını m eydnnn vunnuyordu. tinden bir hafta evvel bay Limeray hissettim... Kendisini dinlerken jp- deriniz aldı, de~U mJ), neticcai ••• 

(1) Tltanlo.'nın menuu, Akşı:m1' 

Otintln An81kloped1s1 '1ltw:ıunda aııWt 
tünı$r. 
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BahHe a 13 Şubat 1941 

Anadolu Bayilerinin yalnız şu adrese müracaatları: (YÜCEL YAYIN EV l) Posta kutusu 2053 Beyoğlu, I alanbul, T elgral ı YÜCELCiLER 

1941 iKRAMiYELER/ 

T. iŞ BANKASI 
.ı adet 2000 l.irahk = 2000.- Lira 
3 ., 1000 ,, = 3000.- ,, 
2 ,, 750 .. = 1500.- ,, 
t ., 500 .. = 2000.- ,, 

1941 Küçük 8 .. 250 .. = 2000.- " 
35 .. 100 " = 3500.- " 

Tasarruf Hesaplari 80 .. 50 .. = 4000- " 
300 .. 20 •• = 6000.- " 

ikramiye Planı Keşideleri: 4 Şubat, 2 l\layıs, 1 Al'us-
tO!, 3 ikinciteşrln tarihinde yapılır. 

lngilizce - Fransızca akşam dersleri 
1 7 Şubat 1941 Pazartesi günü Yeni devre ba~lıyacaktır. Kaydol

mak üzere herg\;n aaat 1 O dan 21 e kadar müracaat. Adres: 
AMERİKAN LlsAN ve TİCARET DERSANESl 

Sultanahme:, Alemdar Cadde.si No. 23, Müdür: İlhami Polater. 

İstanbul Gümrükleri Batmüdürlüğünden ı 
1924 senesinde Süleymnnlyede Ayşekadın caddesinde 4 No. lı evde otu

ran Iianya mübadlllerlnden muallim Abdi ağa zade İbrahim Zikri ve istan
l>ulda Osmaniye otelinde oturan Çorun zade Şakir'e: 

Lira Kr. 
8376.53 ibrahlm zade Zikri 
4800.80 Çorun zade Şakir 

340 ve 341 senelerinde namlarınıza. istanbul giimrüğilne vürud eden ve 
bll!ı. resim lmrar edllınl.f olan şek.erlerden dolayı gümrük tstıhlA.lt resı:nl ola.
tak tahslll lAzımgelmekte olan paralar yukarda gösterilm~tır. 

Bu paraların falzlerll& blrllkte on gün tçlııde gilınrük veznesine öden
ınesl, ödcnmedlğt takdirde haklarınızda. 1723 sayılı kanun hükınline tevfi
kan ve tahslll emval yollle 1cral takip yapılacaRı. bUJnmek ıvt teblll m.aka.-
mına kaim olmak üzere keytlYet llAn suretııe blldlrlllr. (1078) 

ANKARA ELEKTRiK T. A. SiRKETiNDEN ı 
15.000 Adet Boş Kum 

Torbası Alınacaktır 
Kum Torbası olarak kullanılmaya elveri§li ycot veya a.z kul!aru}. 

mr , sağlam, tazyike mütehammil, çimento torban eb' adında 
15.000 çuval satın alınacaktır. Fiat ve teslim müddetinin bir hafta 

zarfınd şirketin Ankara Merkezine bildirilmes.1. birer nümuncnin 
teklif mektubilc birlikte göni:lcrilmosi. 

1 
Satılık Pırlantalı Zümrüd Yüzük 

17 /2/941 Pazartesi günü saat 14 te Kaoalı Çarşı Belediye Me
zad Müdürlüğünde çok kıymetli görülmem4 pırlantalı zümrüd )'Ü· 
zille satılacağından almak arzusunda bulunanların mezkUr idareye 

müracaatlan 

1 stanbul Levazım 
atr.irliği satın alma 
komisyonu ilanlari 

Bir milyon adet boş makara satıla-! 
caktır. Pazn.rlıkla arttırması 14/2/941 I 
cuma günü saat 14,45 te Tophanede 
Lv. fı.mlrllğ! satınalma komisyonunda; 
yapılacaktır. Tahmin bcdell 80 lira-/ 
dır. Makaralar Deflerdardıı: bir No. lı j 
Diklmevinde görülebilir. Isteklilerln 
belli saatte mal bedeli tutarlle komis-
yona gelmeleri. (882-1062) 

••• 

Çocuk donları 
İçi l~ik, dı§ı ha113 ipekten ya
pılmış gayet sağlam ve çok 

dayanıklıdu'. 

markasına dikkat. Toptan satış 
yer!: Sirkeci Orhanlye cad. No. 
28. Tel: 20992. Telgraf edresl İs
tanbul - Ateş. 

ıooo adet et satın ve 5000 adet et 
bıçağı müteahhld nam ve hesabına lil••••••••••••ıii 
alınacaktır. Pazarlıkla. ckslltmesi 
20/2/941 perşembe gUnü saat 14 de •-• Dr. İHSAN SAMİ •-• 
Tophanede Lv. O.mirliği satınnlma ko- BAKTERİYOLO Iİ 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be- ""' 
deli '6500 lira ilk teminatı 487 lira so LABORATUARI 
kuruştur. Ni.ımunelerl komisyonda gö- Umumi kan tahlll!itı, frengi 
rühir. İsteklller1n belll saatte komls- noktni nazarından (Wasserman 
yona gelmeleri. (886-1060) ve Kahn teamilllerl) kan kürey

vatı sayılması. Tlfo ve sıtma ••• 
Cinsi Mıktarı 

Adet 
6312 2,5 sant.mllk tek dilll çıkrıklı 

toka. 
4!08 4 santim paldum ucu tokasız. 
3500 Hamut için burgulu halka. 
2104 1,5 santimlik tek dılll toka. 
4208 3,5 santimlik tek dilli toka. 
1052 Hamut ağacı. 
1052 Çavdar sapı simit. 
Yukarıda yazılı yedi kalem malze

menin p.ızn.rlıkla eksl!Lmesl l8 2 941 
salı ciıniı saat 14 de Tophanede Lv. I 
t'lmlrliğl satınalma komisyonunda ır.ü
teahhld nam ve hesabına yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 2159 lira 
84 kuruş llk teminatı 162 llradır. Nu
muneler! komisyonda görülur. istek
lllerin belll snatte komisyona gelme-
leri. {885-1059) 

••• 
5000 kilo sirke alınacaktır. Pazar-

lıkla. ekslltmesı 17 /2/9U pazartesi 1 

1 

gtlnü ~at 15,30 da Tophııncde Lv. 
Amlrllğl satınalma komisyonunda yapıla.caktır. Tahm~ı bede}ı 500 lira\ 
kati teminatı 75 lıradır. Isteklllerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(837-1061) 
••• 

Hnydarpa.şadan Balat, Ayvansaray 
ve Beşiktaş fabrikalarına 10,000 ton 
buğday nakli ettlrllecektlr. Pazarlık
la eksiltmesi 14/2/941 cuma günü 
saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedcll 4000 lira ilk temi
natı 300 l1rndır. Şartnamesi komis
yonda gorüıilr. Deniz vesaltl olanla
rın bclll saatte komisyona gelmeleri. 

(878 - 1013) 
••• 

3000 ndet sandık tahtası. 4xo, 2oxo,02 
500 ndet sandık çıt.ası. 2,5X5X2,5 

3000 kilo kuru ot anbalajlık. 
200 kllo MI k!ğıt anbalajlık. 
Yukarıda yazılı 4 kalem anbalaj 

malzemesinin pazarlıkla eksiltmesi 
14/2/941 cuma günü saat 15 de Top
hanede Lv. Amirllği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. İsteltlllerln 
teminatıarlle belU vakitte komisyona 
gelnıeleri. (297 - 1014) 

••• 
14,000 adet demir dört köşe halka 

ve 16,000 adet 3,5 santimUk tek dilU 
toka :nüteahhld nam ve hesabına pa
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 17/2/P41 pazartesi g(lnü saat 14 de 
Tophanede Lv. Amirlljli satın alma 
komfsyonwıda. yapılacaktır. Tahmin 
bedeU 1500 lira Uk teminatı 112 lira 
50 ~tur. Nümunelerl komisyonda 
görülttr. ~eklllerin belll saatte ko-
mtsyona gelmelerl (880 - 1015) 

••• 
Topçu okulu bıurıanıı su depolarının 

tam1r1 pe.zarlıR't 17/2/941 pazartesi 
g1lnll saat H,30 da. Tophanede 
LT. Amırllğt satın alma komlsyonµn
d& yapılacaktır. Keşi! bedeU 288 Ura 
katı tem.lnatı U 1..lm 20 kuruştur. 
Ke§lf ve ,artnamesı komisyonda gö
r1llttr. ~killerin belll saatte koml3-
ıona. gelmeleri. (881 - 1016) 

ZAYİ - fstanbul erkek lisesinden 
939- 940 yılında. aldığını tasdiknameyi 
kaybetum. Yenlslnl alacağımdan esk.1-
Blnin hllkmü yoktur. 

1983 numarada mukayyed 
?duzaf!er Soyknl 

hastalıkları teşhl.sl, idrar, ce
rahat. balgam, kazurat ve su 
tahlllatı ültra mlkroskopl. hu
susi aşılar istlhzarl, kanda üre, 
şeker, Kloriır, Kollcsterln mik
tarlarının tayini. 

Dlvanyolu No. 113. Tel: 20981 • 

BAYAN ' 
Bir 

MARViN 
lstiyor 

Osman Şakar 
Şkl. inde 

6 TAKSiTTE 
Satılır. 

Galata, Bankalar Cad. 47 /59, 
Tel: 41378 Beyazıt: Üniversite 
Cad. 28. Kadıköy: İskele Cad. 

33/2 

Avrupadan diplomalı 
Terzi ve Kürkrll 

Saadet 
KORLERlMlZ 

Şık, kusursuz ve ekonômlk 
yapıhr ve tamir edilir 

İstik.IAI cad. Karlman 
mağazası yanında. 

Tel: 41492 

KARADENiZ 
Orman işletme 

Türk Anonim 
Şirketinden ı 

Şir1tetlm1z1n. b.1meda.r1an umumt 
heyeU Ad.iyen toplantısının 8 mart 
1941 Cumartesi gtlnQ. aa• 10 d& Şir
ket merkezinde yapalmaa mukarrer 
bulunduQıında. dahlll nlzamnamenin 
24 neli maddesi. mucibince en u dört 
hlsseye sahip olup ta lçt.lmad& bu
lunmak isteyen h.lssedarlann teşrlf
lcrl veya. blr veltll göndermeleri ve 
nizam.namenin 28 ncı maddesine tev
fikan hl.Me senetlerini içtim& gllnUne 
tekaddüm eden on gün zarfında. Şir
ket veznesine tevdi ile dühuliye al
mala.n r1ca ve UA.n olunur. 

Mecllsl İdaı. 

Ruznamei Müzakerat 
l - İdare Meclisi raporunun okun-

mnsL 
2 - Müraklp raporunun okunması. 
S - 94() takvim senesine aid bllll.n

ZAYİ - Rize askerlik şubesinden ço kl'ır ve zarar hesaplannın utklk ve 
aldığını terhis vesikamı zayi ettim. tasdlki ve idare mecllsinln ibrası. 
Yenisini çılı:aracağınıdo.n eskisinin 4 - Müddeti hitam bulan müra-
hükmli yoktur. klbin yenllenmesl ve ücretinin tayini. 

Rize İkizdere Ayvalık köy Dılanıur G - Milddetlert hitam bulan idare 
bı;reBlnde Abdilrrahman o~lu meeU.11 Azalıklarına. yenilerinin 1nt1-

YuııaJ Çakmak Tevellüdlli 320 habı. 

RADYO 

IK 
Fiatlar1 rekabetsizdir 

ve ~Ossilograb ı sayesinde fen bakımından mükemmel Radyolar 

satar ve Radyo cihazlarını yenilemek suretile tamir eder. 

Bunu tesbit için : 
Mukayese edilmez derecede giizel sesli ve kuvvetli 5 ve 7 lambalık 

yeni modellerini dinlemek kafidir. 
Beyoğlu istiklal cad. 285 Kurtulu~ han (methalinde) Tel: 41264 

Devlet Limanları İşletme umum müdürlüğünden 
Mevklln Keşif bedell Muvakkat teminat 

Ura Kurut Lira Kuruş 
Ayıı.ncık 1719.08 128.93 
Alanya. 2270.82 170.31 

Keşif bedelleri ve muvakkat temlnatlan yukarda yazılı Ayancık ve 
Alanya iskelelerlnln to.mlratı açık eksiltmeye konulmuştur. İbn.lele?! 

1

2812/941 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Galata: nhtımmdatl 
umum müdürlük binasında toplanacak satınalma komisyonunda yapılacak
tır~ Şartname ve teferrtıatı her gün sözü geçen komisyonda görilleblllr. 

1 ' (1054) 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan 
ı - Ciheti askeriyeden 8 baş hayVan açık arttınnn. lle satüo.caktlr. 
2 - Tallplerin 15/2/941 cumartesi günü saat 10 da. asker\ sa.tın alma 

komisyonuna müracaatıo.rı. (996) 

Yalova Kaplıcaları İtletme idaresi 
Müdürlüğünden ı 

J4 Şubat 941 cuma günil saat 15 de Oalatada sahll sıhhiye mel'kezfndekl 
id:ıremlz bürosunda. açık arttırma. Ue satılaca~ı llll.n ettiğimiz 225 beygir 
kuvvet.lnde ve 25,000 llra. muhnmmen kıymetli lokomobllin satliı görülen 
lüzum üzerine geri bırakılmıştır. Bu hususta alll.kalılann mnlfunatı lıa.sıl 
olmak üzere keyfiyet llfm olunur. (1052) 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan 

49 No. lu ilan 
Ellertnde muhtelif eb'att& ur ve cellk tel halat bulunan toI>tancı vt 

perakendeci tüccatl& hilkm1 ve haktkt şahıslann bunlann cinsini mtktannı 
gösteren birer beyannameyi 17/2/941 pazartesi akşnnu.na kadar Sirkeci 
4 üncü Vakıf Han 4 üncü katta 8 No. da. fiyat mUrakabe bürosuna getirip 
vermeleri 29 No. lı ınllll korunma karamo.mcslnln 6 ncı maddesinin verdiği 
sel!UUyete L!tlnaden ilAn olunur. (1056) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - Mevcud müfredat llst.eleri mucibince c310ı M3 sandık eb'adında 
kesllmlt kök.nar ve mütebaklsi tam boy kök.nar çıralı çam, karaa~aç ve 
yarma gürgen olmak üzere ceman c436,290ı M3 .sandıklık tahta ile 135• 
adet kontrplA.k pazarlıkla. .satın alınacaktır . 

II - Pazarlıt 21/2/941 cuma gilnü .saat H te Kabataıt& Levazım ve 
mlibıı.yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Eb'at listesi sözü geçen fubeden parasu; alınabilir, 
1V - İsteklilerin taytn olunan gün ve saatte teklif edecekleri mlkdar 

T& fiyat 11zerinden % 7,5 glivenme pe.ralarlle birlikte mezkClr lr.omlsyona 
müracaatıan. (1049) 

Divam muhasebat riyasetinden: 
Divanı muhaSebatta münhal bulunan 20 lira asll maaşlı kl'ıUpllklere 

mlisabab ile memur alınacaktır. 
1 - Alınacaklardan üçü münhasıran yazı maklnestnde çalıştınlacağın

dan bu hususta meleke sahibi olmalan icab eder. Bu itibarla tallpler en 
evvel Daktilo imtihanına tAbl tutulacaklar bu imtihanda muvaffak olanlar 
arasında. aynca bir ehliyet lnıt.lhanı yapılacaktır. 

2 - Diter mahaller için de taliplerden bldo.yeten yapüacak ehliy8' 
lıntıhanında muvaffak olanlar arasında yazı mo.klnesinde melekesi btilu
no.nlar - müsavi şerait dairesinde - diğerlerine tercih olunacaklardır. 

S - İlk hizmete gireceklerden orta tahslll bulunanlara. 15 lise mezunu 
bulunanlara 2Q. lira asll maaf verllecektlr. 

4 - Askerllğlni bitırm.ı., bulunnnlar - müsavl §ernlt dairesinde - di
ğerlerine tercih olunurlar. 

5 - Daktilo imtihanı 14 Şubat 941 cuma. ve ehliyet fmtnuını 18 şubat 
941 salı günler! lcra kılınacaktır. 

6 - Daktlloluğo. tallp olanların 13 Şubat 941, kfıtlpllğe talip bulunan
ların da 17 Şubat 941 akşamına kadar nüfus hüviyet cüzdanı, mektep şa.
hadctnamesi, askerllk \'eslkası, memuriyete mll.nl blr hastalık veya. maJQ
llyetl olmadı~ına dair resmi tabip raporu ve lkl kıta vesika foto~aflı ve bir 
nrzuhal lle divanı muhasebat rlyase~lne bizzat müracaatıan ve zat işleri 
müdürlüğünde bu hususa dair tormülu tahrir ve ınıın. eylemeleri lilzumu 
llll.n olunur. <665 - 874) 

İstanbul Kambiyo Müdürlüğünden : 
Amerika taleplerinden 21138 numaraya kadar olanlan permiye rapte

dllmlştlr. AIA.kadarla.rın derhal almaları. 


