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Ras Nasibu 
Habef Kralının vatanına cJö. 

nerek merasimle karşüandığını, 

yere eğ'ilip, yıllardır hasret1D1 
çektiği memleketinin toprağım 
öptüğünü okuduğum zaman zih... 
nlınde altı sene evvelld hA.tıra 
canlandı, derin bir hüzün duy
<ium. 

İtalya orduları, top tüfek tank 

Eritrede 
takib devam 

ediyor 
Pek çok esir ve harp 
nıalzemeıi alındı 

yetmiyormuş gibi zehlrll gaz da Habeıiatanda /flllİlis 
~uı~~~~.rak çını ç.ıplak, y~lın kı- kuvvetleri ile Habeı 

ç. ovu~n habeşıleri penşan et- vatanperverleri araaında 
mışti. Mılletıer Cemiyeti, her top- l .. . 
!antısında, kara bir heyula. gibi, mııvaaa e teeıau• etti 
ısrarla karşısına çıkan bu facia- • 
yı, yan bıkkınlık yan vicdan Kahire 5 (AA.) - İngiliz umQ• 
azabı ve b'lh 'lt k mi karargahının tebüğiı Trablusta 

k t l assa alyayı oru- kıtaatımızın yakından aaloıtırdığı 
m.a gayretilc atlatmaya çalı- İtalyanlar Bingaziye ricat hareketlo
şırdı. Lavalin bulduğu, fakat rini çabukla,tınnıılardır. Şimdiye 
Cenevrenin kabul etmediği uzlaş- kadar gerilerde kalan 400 kadar 
ma şeklini reddettiğine pişman ltalyan topladık. 
İtalya ile 1 l 1' Eritrede, Keren etrahnda hare-
0 w an aşmasına enge 0 - ketlerimiz muvaffakiyetle inkiıaf 

Libyada lngUis kuvvetlerinin Demeden 80Dra ımbteWJderl 
Cyreneyi gösterir harita 

Almanya 
Bulgaristanı 

tazyik ediyor 

Malta· istildya 
karfı koyacak 

ugu için İnglltereye kızgın olan etmektedir. Bu arada Barentu ve 
imparator 1936 yazında Milletler Diakundiden ıarka doğru ricat et• 
Cemiyeti toplantısına gelmişti. mekte olan İtalyan kuvveti tiddetii 

Krallar kralı Juda aslanı Ha- tazyikimiz altındadır. Yollar harp Tuna boyundaki Alman 
b<'şistan impar~toru Haile SelA.- mE alı:eml esib'Jvd~ .al ralbaldarla dbolukdur. ordusunun Bulgar 

Kumandan: cMüstev· 
lileri süratle tardede
ceğimizden eminim• 

diyor g· vve ce ı ırı en er en aı aoa 
ıye, bu beynelmilel politika pa- yüzlerce esir aldık. topraklarından geçmesi 

nayırında, ne bir mazltlm, ne bir Habeıistanda bir taraftan Gondar isteniyor Malta 5 (A.A.) -Malta vali 
kahraman tesirt bırakmıştı. Kı- yolunda ileri yürüyüşümüz ter vekili ve Maltada bulunan 1r;uy. 
yafeti eda ve simasile Saba Me- ederken diğer taraftan cenup mm• \ vetlerin batlnunandam B. Dob-
Iikes· 'eli ait ~asallardan takasında cenubt Afrika kuvvetlf!ri Yugoalavyaya da böyle bie radyoda Malta balkma hibp 
z· 1 yarına düşmandan geçenlerde aldıklan • ederek d ...... :..11. ki: 
ıyade modern operet eşhasını mevzileri tarain ediyorlar. bir teklifte bulunuımu§ -r 

canı andırıyordu. Mecliste, bir pa- İtalyan Somaliainde, devriye kol- la kat hükumet tarafın- ne ~~~7-~':::14;:..:: 
Pas duası gibi, amhari dilinde }arımız bütün mıntakalarda faaHyet-- • istene ltalyan nya Walan ol-
ınınldanarak okuduöu müdafaa !erine devam ediyorlar. Devriyelo- /ından reddedilmiflir . ıun. müatnlilerin aüratle Ye b-
nutku elli iki millctlik umumi rimizden biri, İtalyan hududundl\ll ti ıurette tardedileceiinden emi-
heyet~ Habeş dftvasırun son 7~ kilometre içeride bir· k:ar.alwlu Londra 5 (A.A.) .:_ Almanyanın Yu- nim. İmtihan devreli ıeldiii ... 
mi.ifrit .. . . dun taarruz ederek zaptemıİtir. goslavya. toprakl&nndan :ıotaıannı İngilt . bikim 

. mucahıt.lermde ~ecri tcd- General Wavel geçlrmet için yaptıtı talebi, Yugos- :~.;:,.. .... ~::-anket ... 
bırlerden arta kalan heyecanı da E . . • ıa.vn hilld\ınetlntn reddettlğtnl ve 
öldürmeye kafi gelmişti. Halbuki, • rıtreye gıttı. . Itendl topra.ğıaa tarp ecnebi bir dev- ki ollD"la buhran uza AirmİJ .. 
dünya, daha 0 zaman hiç far- Kalure 5 (A.A.) - lngi.Hz lia.t" Iet tarafından ya.pılaca1c her ttlrlll ce- cektir. Kun-etleimhı · Mfİ .... 
kında ol d b "nk" kumandanı general Wavell, tayyue bir hareketine Yugo&aT ordusunun ~-~ m~~i tecl~ ~-

ma an, ugu u sonsuz ile Eritre cephesine yapblı teftit .. .__ 41V'MAitm blld1.rd1tln1, ~ndra.- - -.- ..., IUl'I 111S1 -

felfıktte imkan fermanını yazı- yahatinden Kahireye dZSnmüıtilr. :va gelen bir rapor teyld eylemektedir. Jnlfbr. 
Yonnuşt Zavallı Negu··s beş sene General Wavell Eritre cephee.ind .. Bu rapor, Balka.:ı h!dlaelerlnl yakın- .._ _____ ..._ _____ _, 

' • • ' dan taklp edenler tızerlnde derin bir -
sonraki milletler kıtaline başlan- kı teftış seyahati eanuında. or.-d~ te8l.r rapm)ftır. B ,. dd 
gıc olan ilk kurban rolünü iyi yapılmakta ola~ .harekatın bir a. Dl~er taraftan Ttme.t gazetesinin e g ra a 
oynı~·amamıştı. Harp ve feıA1.et mını taldp etmııtir. Sofya muhabiri de fu haberlel1 ver-

W\. İngı·lız" konsolosbane-1 
için e çırpınan memleketini bir mektedlr: ... 
az c k bl Lord Lloyd Şlm4' Almanya tazy1kl.nl Bulgari&- nin alt kabnda bomba r en, raz acele bırakıp gl- tan üzerine yapmaktadır. Öyleye ben-
den krallar kralı, bende ve baş- f t tt• z!yor ki, Tuna boyunca tah&Milt etmlf patladı 
kalarıncta, kudretli, fedakar bir ve a e 1 olan Alman ordum Bulgar toprakla-

Inillet timsalinden ziyade acemi =:Y:::ı:=m~~ ;~ ko~=~~!A.!ıtka~:::b: 
bir UVUkat tesiri yq.pmıştı. tını imza etmesin! Jatemettecllr. nan İngiliz okuma Alonunda dan 

Bir tesndüf beni, bir giın, Müteveffa kıymetli bir bir bomba patlam11m. Bir kadıa 
licgüsün yanında, asıl Habeşis- mütefekkir, büyük bir lngiliz hava mare- ağır surette yaralanmııbr. Bomba-
tanıa karsı karşıya getirdi. Türk dostu idi nın pencerelerden birinden atıldıiı 

1 A •k d zannedilmektedir. 
~enç bir avrupalı gibiydi. Sim- Londra' 5 (A. Ş8 1 merl 8 a ----

siyu.h kıvıı·c k ı ciı s h İki İsveç vapuru batb" • ı saç nn var . ı • A.) - Müstem· Nevyork 5 (A.A.) - D. N. B. blldlrl-
h.~t ve kuvvet saçan sevimli yü- leke Nazırı Lord1 yor: Stokbolm 5 (A.A.) - Stefanl 
ZUnde derinden gelen, yenilmez Lloyd vefat et- New-York Berald 'l'rlbune gazetesi ajansından: Şimalt Atlaıt okyano-
bir hasretin hüznü okunuyordu. miştir. İnglll2 hava maraşalı .sV Hugb Dow- sunda ild lıveç vapurunun batmıf 
z k Londra ' (A dlng'ln son günlerde Amertlmya vasıl olduğu teeyyüd etmektedir. Milret-? a aksettiren gözlerinde, elden A.) _ L 0 r d. olduğunu yazm.ak11ad.ır. tebatlannın akıbeti meçhuldür. 
gıtmiş vatanın sevda ateşi ya- Lloyd·un cenaze 
nıyor gibiydi: Ras Nasibu ... Bu merasimi. onu-
genç Habeşli ı...-umandanla konuş- müzdeki cuma 
nıuştum. Harbi, imparatorun günü yapılacakhr 

. . [Lord Uoyd 
emrıle bırakarak, bıraz da aidatı- ı ·ıt . 

ngı erenın en 
larak Habeşistanı terkettig~inl an- b" ··k .. uyu munev-
lattı. Fakat gözü arkada kalmış- verlerinden biri 
tı. İlk fırsatta gizlice gidip müca- idi. İyi tahsil gör- Lord Uoyd 
deleye devam etmek üzere hazır- mü§, çok gezmif, birçok yerlerde 
!andığını söyledi. İdaresizlik, teş- mühim vazifelerde .. bulunmuıtu. 

. .. .. Versay muahedeai muzakere edi-
kilatsı.zlık yuz~den . kaybolan lirken Şark işleri müpvirJ 11fatile 
harbin f ecaatıerinl hikl\.ye eder- lngiliz heyetine dahildL Sulhtan 
ken gözleri doluyor, yüreği sızlı- sonra Mısır fevkallde komiserliğin. 
yordu. Aradan iki, üç ay geçti. de, muhtelif siyasi vazifelerde bu
:Ras Nasibunun bir sanatoryomda lunmuıtu. Birkaç ıe~e eTVe~ aiyul 

Öldüğünü birkaç satırlık gazete (Devamı ikinci aalaifecle) 

havadisinden öğrendim. İsviçre
nin bir dağında, sessiz ve kiın- .. :1. k k a ~ I er • 
se~iz ölen bu genç habeş vatan- E b .. ük k .., ti/ 
Perver!, şifa bulmayan bir kede- n uy ag 
~in kurbanı olmuş, kanile kurta- Amerikalılana • ~ ~ bak-
amadığı vatanına canını hediye kında. neterttiklen bil' !'tamtik lr~ 
etmişti t zetemizde çıktı. 734 imanda bir 
~e · . kiti boğularak, 7947 imanda biri 

zaman Habeşıstan bahsi yanarak ölürmiif. Rekor nakliyat 
~çıl~a, hazın bir efsane gibi Ras vaaıtalannda: 39 insanda biri bmı· 
rn asıbuyu düşünürüm. Bence, bu lara kurban gidiyormut. .. .. 
de~uın milleti, debdebeli bir ~astal~lar ar~ında da en buyük 

vrı fllem seyahatinden döner zayıab gnp v~or: Kuduz, 960 
gibi, dualar ve k ·b 1 1 t bin kişiden ancak bir ferdi öbür 
ka uı an ar a va an d" •• d kt k • 85 

PISında.n 1 .. unyaya gon erme ey en grıp 
~ •w çeri giren Negus de- bemcinsimizden birini ahrete yolla-
da' tçekttgi hasretin şiddeti altın- maktaym11. 
Yakı itreyen sesile, bana bir gün, Dü,ünün ki buna da bilhasıa 'ba· 
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[Fütürist ressamların KlD.slğe döl\üşlert mtınasebiUyleJ 

<ıDediler ki sana emel bağlıyan 

•U 8AB•BKİ 
TBLGB..A:PLAB 

Eritrede 
1500 esir 

alındı 

İngiliz kuvvetleri Kereli· 
in kapılanna geldiler 

Amerika· 
donanması 

Talim için Büyük 
Okyanus' a açıldı 

Londra 8 (.&..&.) - (B. B. C.) 
Jtonululudan bildJrUcUğine 

Londra IS CA.A.) - (B.B.0.) Brltr.
de Barentu havallatnde 1500 ellr alm· 
mıttır. İtalyanlar her tarattı& rtca•ı 
ediyorlar. Bazı Jerlere llert hareketini 
gUçleştlrmek için maytnler koymU§la!
dır. 

göre A.merikanm tekmil Pasi
fik donanması dün talim için 
denlse açılmqtuo. Bu lDo en 
qağl 19 miıhclp mürekkep
tir. 

B. Willkie'nin 
Bartum 6 CA.A.> -Agordat Me.sinde 

Derlemelerine devam eden tngm. 
kuvvetleri şlmdlkl halde Eritftde Ke
renden birkaç mu mesafede bulun
maktadır. 
Barentunun §arkında rlcat eden İtal

yan kuvvetleri. İngUiz hava kuvvetleri 
tarafından şlddetlo bombardıman 
edllmekte ve motörlll kıtalanmız tara
fından sıkıştınlmaktadır. Agordat ve 
Batentu mıntnkala.nnda temizleme 
hareketleri. devam etmekt.edlr. Bu 
mmtakala.rda birçok siyah gömleltll 
grupları teslim olmu.,tur. Esir mlk
tan henüz tesl>lt edllmlt detııse de 
bunun çok mühim olduğ'u anlQfllmalc
tadır. 
Habeşlstanda Metemma yolu boyun. 

O& İnglll.z kuvvetleri iyi ten.kkller 
kaydetmlşlerdlr. 

Darla tekrar 
Parise gidiyor 

Laval ile müzakerenin 
•• v. 

uzun surecegı 
zannediliyor 

Londra IS (A.A.) - Franas tablne
ııt dtın ötleden sonra Vlchy'de marepl 
Petatn'ln relslil'l altında t.oplanmıt
tı.r. Toplantı ikl saa.t sürmll$6r. Bah
riye Nazın amiral Darlanm hemen 
Parlae dönme.si bekleniyor. Darlan, 
Lavala mukabil tekllfler göttırecektır. 
Lavalln Vichy'ye dönmesinden evvel 
Pattete daha birçok görilşmeler yapıl
m&.Sl lA.zım gcleceRt beyan edlllyo& 

Stutgart radyosunun 
tavsiyesi 

Londra IS (A.A.) - (B.B.C.) Vlchy"
dekı Alman mahafllinln verd1Rt habe
re göre Ha.riclye Nazın B. Flandln ne 
Da.hlllye Nazın Peynıton'un 1stlfa et
meleri bekleniyor. Dahlllye19 Laval, 
Barlclyeye eski Hariciye Nazın Bodou
ın gelecektıt. 

Btut.ga.rt radyosu dün geee yeniden 
geo kalmadan Ln.val ne blrlef\lıİıeslni 
tavsiye etmiş ve demiştir ki: cUnut
mamnlıdır ki Almanya. lle Fransa ara
sında henüz mütareke vardır, au1h ol
m.anujW. Franse. çekingen vazly&tl
n1 muhafaza ederse Aima.nya. em.nl
yett noktasından da.ha clddl nlh p.rt.. 
-. dennayan etmek mecbm!ıetlnde 
Jta'6caktır .• 

Hava faaliyeti 
şiddetlen dl 

lngiliz tayyareleri iİgal 
albndaki Fransız liman

lanm bombardıman 
ettiler 

Lonclra IS (A.A.) - (B.B.O.) Btıytlk 
miktarda a?Cl tanarelerlnbı refakat 

• 
mesaıı 

cAlman · ırkındanım, fa. 
kat tecavüzi hareketler
den ve istipdattan nefret 

ederim ıt diyor 

Londra 6 (A.A.) - CB.B.C.) Amert
kaya dönmekte olan B. Wlllkle dtin 
Lh!bona vasıl .olmuştur. B. Wllllda 
Londradan hareketinden evvel radyo.. 
da almanca neşredilmek üzere bir me. 
saJ vermlştlr. Mesajda denlllyor kl: 

c- Kendlm de Alman ırkından ol
makla beraber tecavüıı:i hareketlerdea 
n lstibdaddan nefret etmekteyim. 
Amerikada Alman ırkından olan ,,.... 
ianclaşlanmm büyük blr kısmı benim 
kanaatimdedir. Şlmdlkl Alman hüki
metinln barı. ve tecarizi emellerin· 
den onlar da nefret ecllyorlar., 

Vaşingtonda 
gizli toplantı 

yapildı 

İngiltereye yardımın 
çabuk yapılması 

görüıüldü 

Vaşln~ton 6 CA.A.) - Relslctlmhur 
Roosevelt, harp malzemesinin kiralan .. 
ması hakkındald kanun 1:1.ylhasınd• 
gösterilen yardımın İnglltereye sllratle 
yapılması için dfin tedbirler almıştır. 
Yardımın yeni safhası, Hariciye Nazı
n B. Cordell Hull, Hnrblye Nazın B. 
Stlmson, Bahriye Nazırı albay Knox. 
genel kurmay reisi general George 
Marshall ve deniz harck!itı şefi amiral 
tarkın iştirak ettiği ve relsicümhu• 

nın ı1yaset eyledi~! uzun ve gizli toı:>
lantıda müzakere edilmiştir. 

Beyaz saray malllillerlnde söylen
diğine göre, relslcümhur Rooscveıtın 
askerl müşavlrlerlnl bu glzll toplan
tıya. davet etmesinin sebebi şudur: 
Relslcümhur, istila tehditleri tahak
kuk ettlrl.l'meden evvel İngllterere 
harp malzemesi gönderllmeslnl temin 
için kanun lAyihası parlfımento tara
fından ka.bul edlllr edilmez tatbUC 
mevkllne konulma81nı arzu etmekt.
dlr. 

B. Roosevelt, mebusan mecll.slnd9 
1kl gündenbert mflzaltere edilmekte 
olan kanun lAyUıuınm cuma atpma 
ka.tıyen reye konulınaa hususunda ia
rar etmektedir. 

Arnavutlukta 
Yunanlılar yeniden eair, 
harp malzemesi aldılar 

ettllt bir bombardıman tayyare fllosu AUna IS (A.A.) - CB.B.C.) Diln ceoe 
dtln ötleden sonra Frnnaadt. Salnt neoredllen resmt tebllidlr: Amavutlü 
Omer tayyare meydanına muvattakı- cephesinde devriye. ve topçu faallJlel 
,.t.ıe taarruz etmlftlr. Bu esnada vu- olmuştur. Bir İtalyan taarruzu Y1a-= ~=~;.da 3 Alman tayya. nanlıla.r tarafından defed.llmlftlr. 

Dftn gece Almnnlar Londra clvanna Atlna IS (A.A.) - (B.B.C.) Yunua 
bombalar atmışlardır. Birkaç eT tah- matbuat nazın Yunanlılann bMIB 
rip edllmlşt.lt. Yaralı ıve insanca zayi- cephede düşmanı tazyik ettıtını. ~ 
at vardır. Gece yansından evvel teh- çok esir ve harp malzemesi aldıkla.ra 
llke geçti ır retl verllmlşt.tı blldl~ir. 

Londra 6 CA.A.) - Dün ve salı günü Yunanlılann merkezdeki hllcumlui 
dllfman Maltaya taarruz et~ir. Ba- çok şlddetıı olmu~. iki mühkn tepe 
zı binalar hasnra uğramıştır. Dfişman zapted!lmlştlr. Sahil mıntaka.anda 
6 tayyare kny.betmlştlr. - - İtalyanlardan alınaıı toplar yenl mn-

zllere getlrtımlştir. Dütmanı taclıı .._ 
Nevyorkta bir pamuk mek tçln bütün fırsatlardan lstlfadl 

d edUlyor. 
eposu yandı Alin:l IS CA.A.) - CB.B.C.) .ReuW nda memleketine döneceğini rınaksız meydanlarda tramvay bek

anıatan ve bu derdine dayanamı- !erken ve açık kapılı tramvayın kU-
)'an Şehit Nasibu temsil eder randerinde yakalanıyoruz. 

Necmeddin Sadd: :tai:!'i ~ büyük kaitil, nakil 

Önünde diz çöküp bir dem ağlıyan 
Bermurad olurmuş, ben de blr zaman 
Ağlayıp muı·ada ermete geldim!··• 

Nevyork 6 (A.A.) - Bir pamuk de- muhabirinin blldll"dll!ine göre Yunaa 
. posunda bir yangın ~ıkm1.1 ve büyük toplan Ohrl gölü clvannda IJn yakı

hlr süratıe yayılmıştır. Şimdiye kadar nındald İtalyan depolarına tiddetn 
alınan haberlere göre, dokuz memur bir ateş açmıttır. Çok flddeW lnfllü:
)'aıımJf, 09 memuı da. ~. 1ar olm114tur. 



, 

• 
. 1 K i_•, A .... _ m. 6 Şubat 1941 

n-a ·=======-111!!!~~=!-=-11:11ız=m:11C!!!!~:!!:a .. .,.~==::ı=====:::::======================~========== 
Sahife "2 ··-,-----------------------------------... ---~------~~--------------------mD!mml!lllmlll ______ , 1 DUn Geceki ve Ba Sabahki Haberler 1 
,_.&ımlmmmB1 __ Bm __________ ........................... llmlllllmm .................................. .-...... ----... --~EIB!, 

Harp tebliğleri 

/ngiliz tebliği 
Kahire 5 (A.AJ - Orta Şark İnglllz 

hava kuvvetleri karargAhınm tebllği: 

lngiltere -
.Uzak Şarkta 
tedbir ahyor 

Japonyanin ilkballarda 
.Almanya ile birlikte 
harekete geçeceğin'den 

balisediliyor 

Dün İngiliz bomba tayyareleri 
B:ı.rce ve .Benlna fuerine ve Blngazlye 
ıtden muvasala yollarına ?İlilteadcllt 
taarruzlarda bulunmuşlardır. Marana. 
ne Barce arasında motörlü nakliye 
kollarına şiddetli taarruzlar yapılmış 
te pek çok zayiat verdlrllmlştJr. Barce 
şimendifer istasyonuna hücum edil
miş ve istasyon yakınında. hat üze
rine üç bombanın tam isabet! kayde
dilmiştir. Blrkada hangarlara. isabet- Londra. Bi (A.A.) - İngllterenl.n 
ıer olmuş ve Bennlnada büyük bir Uzak Şark lle Slngapo:rda.kl mlidafaa 
yangın çıkmıştır. Avcı devriyelerimiz ~kUAtı tamamen hava. mare§alı 
de büyük bir faaUyet göster~ler ve Robert Brooke Popham'm emrine ve
Cr. 133 tipinde blr ve er. 42 tipinde rllmtştlı. M.areşal karar~b1m Singa
de diğer blr İtalyan tayyaresi dü.şür- porda kurın~ur. İnglllz Malezyası, 
mö.şlerd.ir. Bundap. başka Tolmetta Blnnanya ve Bong-Kong'dak:1 bütün 
açıklarında demirli bulunan blr düş- İnglllz kara ve ha.va kuvvetleri bu .su
man denlz tayyaresi tahrip edilmiş retle Dk deta olarak tek bit kuman
ve blr d~man bomba tayyaresinin da altında toplanmıştır. 
de Apolloniada yerde parçalanmış ola- İnglllz Malezya.sına mühim takviye 
mk yattığı görülmüştür. kuvvetleri ielm1şt-1r. Bu tedbirin Ja-

Eritrerle, ordunun taarruzuna. mü- poxıyanm lngllterenln düşmanlanna 
z:ıtieret den .ve birçok muvaffakıyetler ll.ı;ilzlü blr misaka. 1ştlrak1nln' ta bil bfr 
elde etmiş bulunan bir Cenubi Afrlka neticesi olduğu ı:annedlliyor. Şa.yed 
tayyare filosu Hzoza clvarmda. bir lddla edlldlRf g1bl ilkbaharda Alman
tayyare meydanına taarruz etmlş ve yan.ın Avrupada yapacatı yeni bir te
ycrde bombaları yüklü olarak duran !Jelıbüs esnasında Uzak Şarkta blr 
er. 133 tipinde beş İtalyan tayyaresi- buhran çıkarsa Singapor her 1htımale 
ne ateş verilm1~tJr. Bu tayyarelerdekl kal'§l hazır bnluıuıcııktır. Bil' tehllke 
bombalar patı~tır. vukuunda İngiliz arazisJnl.n kanş ka-

Asmara. civannda bir hava muha- ~ miida1'aa edilmesine karar verll
rt:besinde ayni tayyare rnosu düşman miştlr. avcılarını yakalıyarak bir tanesini dü- Japon siyasetlnJn B. Matsuot.anın Yeni Yunan Başvekili B. Korizis ilk kabine toplantısından 
şürmilştür. S. 81 tipinde b1r tayyare prerudplerlnl takip etmettı: başladığı çıkarken 

Büyük 
bir hava 
taarruzu 

İqlliz tayyareleri Rliur 
liavzasini bombaladılar 

Diin tliJrt Alman bam .. 
· barCliman 'tayyareai 

'düfliruldü 
, 

Loııc!ra il <A.A.>' - İnglllz bombar
dıman tayyateleri tın gece Ruhr'da 
bil' ııana.Yi oebri Ue düşman1n Jfga11 
altındaki erazide bazı hedeftel'1 ve ts
tlll llmanlannda denlz 11alerln1 ve ba
zı d~n ha.va. meydanlannı bom
bardmum e~lerdlr. 

. Loııdra il (A.A.) - İngllls hava kuv
. vetlert bugün öıleden sonra dllşma.

nm lfgall altında. bulunan Fransız aa
hllin1 bombard.ıma.n etmıştır. 

Londra il CA.A.) - Zannedlldi~ine 
göre, İngtltz ha.va kuvvetlerinin dün 
geee yıı.ptığı hileumla.r 15 glbıdenbeti 
yr.pılaıılann en ıtddetlllert olmuştur 
İngll1z tayyareleri genlf bir l&ha ilze
rlnde faaliyette bulunmtı§lardır. 

Ege seylabı 

.A.Li ile VELi 
-------------------
Bimeİı Şen hakkında 

bir düşünce 

Ali - Sipahi ocağında Bi
men Şen'in ıcrefine bir müsa
mere teTtİp edild~ Veli ..• Söy
liyen ıen, dinHyen ıen, içen şen 
l'e aunan ıendi... Bunlara ela 
aebep, hep Bimen Şen?... Jhti
yıı.r üstad, hepimize ne sempatik 
geliyor. 

Veli - Onu ne kadar kenôi-
mizden 'ıayıyoruz... Ve hakika
ten de, ne kadar kerıdimizden !... 
Türk kültürüne hiıkaç yüz beste 
hediye etmiş •.. Halkımız söyle
yjp duruyor, radyolarımız çalı
yor ... Halbuki düşün: Gençli
ğinde Ermeni nlisesi müezzini 
imiş ..• Bizim te1akkimizdeki mil
liyetçilik onu camiamız içine 
ıokmuş; cbizden~ yapmış... '·' 
Irkçılık ise, üniversite kürsüsün~ 
den olgun profesörleri camia dı-
11na atıyor ... İşte ·iki telakki ara- • 
ıındaki fark r.. . Seçsin beşeriyet 
arzu ettiğini! 

Aliveli 

Terran1de yerde tahrip olunmuş ve ve ananevi 1ht1yatklThğından "Tat: ============================= 
TU·ıkiye harbe 

kanşmak istemiyor 8. 09 tlplnde dört tayyarenin de yan- geçtiği zannedlllyor. Bunu·ııa beraber s · •• • • Hiç bir yerde nüfusça 
mış olarak ln!ş meydanında yattığı Je,po.nyıı, böyle l>ıt hattı h ; reket tak1p am s· un tutun p. as zayiat olmamı~-h-r görülmüştür. er. 133 tipinde blr ve etmekle hlç blr§ey kazanacak değildir. . · ıy ası ~ 
er. 42 tipinde de 1k1 tayyare de hava. Japonya, güvenmekte olduğu 1k.tlsadl B" Y l 
hücumları neticesinde kulltı.nılmaz b!r m1izalıerete nall oiaınıyacaktır. Blyas! 

7 
f.zmır ft (Telefonla.) - Ödemi§, T1- ır U gos.a V 

hale gelın~ olarak Barentuda elimize vaziyete gelince İtalyanın teşkil et- ı b tt ı re ve Bayındır kaza.lan ıreylA.ptan zi-geçmiştır. • meh:te olduğu misalden .Japon rlcall- şu a a açı ıyor yadeslle müte8* olan ~rlerdlr. Bu gazefeSİllİD makalesi 
Bundan başka, bombardıman tay- n1n ıstlfade etmeler! lcab eder. M!.a- kaza.lar ha.val1s1nde yollar ve k~prll-

yart:'lerimiz Eritrede b1rçok askeri he- matih Japonya, bfitün bunlardan 1ca.b ]erden l>azılan akatlamnı§tır. Vall 
defiere taarruzlarda bulunmuşlardır. eden netay1c11stlhrae etml.yecek olur- Ankara 5 (A.A.~ _ Ticaret ıartesf ....t\.,..ü 

1 
arılmam. kararlA.c. B. l!'n~ TubeJ bu aaba.h Kil~ Men- Bel&rad 5 (A.A.) ---ı Politika 

Metemma - Gondar yolu üzerinde sa zarnn kendlı!l.nedlr ve Alman mil- t>....... -... ..., deres ınmta.kamna gltmtşt\r. Orada ııa.zeteı.i, Moııkova ile Ankara ara· 
ınotörlü nakliy.? arabaları ateşe veril- letl ile bir olmanın bmd1sJne neye Vekaletinden tebllğ edJ.lmiştir: tınlm:ıştır. seylAp mrarlan etrafında tedkltatta ıında gizli anla~malar bulun.:!~-
ıniş re Asnıara 1lt Keren lirasında mo- mal olacatını öğrencektlr. Ege nıınta.kası tütün p1yasası Evvelce.Ege piyasası dolayıslle bulunacaktır. Suba.§ı köyünde 80 ha- iu hakkındaki haberleri tekzip 
törlü bir nakllye koluna da taarruz .. ne halkı clvar k~yie.re nakledllmJştlr d T edllm~tlr. müstahsil için memnuntyetb~ tütünlerlm1z1n mi1.sait satış şart- Yarın da. çadır ve yiyecek göndertıe- e en ıı.sa aja1?Sının tebliğini mcv-

Guru tayyare meydanına taarruz LOrd Lf Oyd bfr şekilde inkişaf ederek sonuna Ianna defatle Işe.ret edilınl§ ve cektlr. • zuubahsederek diyor ki: 
f'dilmiş ve lumgarlara üç bombanın · ermek üzeredir. Her sene mutad mttstahsil teya~ davet e<ID- tzmırden 2 sal ve Ufi mlkte.rda san. Türkiye harbe karışmak faterni-
t:ıın isabeti kaydolunmuştur. Pek çok • dal Tif'e v& Bayındır kaza.la.nna. gan- yor. Jürkiyenin büyük devletlerle 
hasar yapılmı~tır. 'Eagea motörlli nak- (Bqtarafı 1 inci ıahifede) olduğu üzere Egede satışların miştı. Aynı suretle bol ve nefts derllmi,ıtr. Bunlarla 1111 araauıda. k.a.- münasebetlerinin mahiyeti öyled:r 
Jiye arabaian ve binalar bombardıman büyük bir kısmı yapıldıktan ve bir rekolte yet~tlrmi§ olan Kara- lan k(5ylere 1mdad ek.ipleri c6nderile· k.f, ortaya ihtilatlar çıkamaz. Bila!,,is 
edilmiştir. Makalede tayyarelere ve hayattan çekilerek tamamen kültür vaziyet tavazzuh ettikten "'"nra de-•- m·""~ahsınerl •""" •-1·"--- eektir. T'" k" bü · "h l l 
molfülü na'kliye kollarına taarruzlar oişleri1e me~gul olmağa başlamıştı. .,., :u.ı.;c. u.-:.~ ..,., ... ., .ı.ıı.LN:llJ: Ödemişin BeydaR ve Klra.z nahiye ur ıye ·ıun 1 

ti at arın ve harbin 
yupılmış ve ycı·de s. 79 tipinde üç B. Churdıill Kabinesini teşkil et- Samsun piy~sında dh1 dengi lar mevcuttur ve maJ.ııu elinden lerlnden haber alınamıyor. Bayın~ dıımda kalmak ve büyük devlet· 
tayyare tahrip edilmJş ve diğer bir tiği aırada Müstemlekat Nazırlığını piyasası aç11makta ve bu şekilde biran evvel çıkarmak lç1n 1st1cale bağlı Hasköy .sularla mahsurdur. Bu- Jerlo tabii ve dostluk münasebetlcti 
~::...~ tayyare de hasara uğratılmıştır. kabul et~eşi için ıım.ı.r ettiğinden icaplara uygun bir anane teessüs hir sebep yoktur. ra.d.a bir evin, Fa.la.ka köyilnde de 25 idame etmek için bütün kuvvetile 
Duşman avcıları bomba tayyareleri- b 'f • k b 1 d k K b' • Y evtn duvarla.n müteaddit yerlerinden ç.a.l~maktadır. 
mlzi önlemek ıste~lerse de, akın ~ v_az_ı i'ı d H \t ~re V ~ meye etmiş bulunmaktadır. Dünyanın en iyi tiltünilnü ye4 yık:ılıruştır. Tirede Yen1çlfllk köyü su --------
muvaffakıyetle yapılmıştır. Zayiata g!1'mış~ ... or. aLoı ax m ll§ıngtona Bu itibarla alman hazırlık ted- tıştiren bu mıntaka.nın gayretll 1stllAsma maruz bulundıııtunclan, köy B / • d:ı uğramadık gıtmesı uzenne rdlar kamaraınn• . - halkı Rahmanlar kö,•üne nakledilmiş... u gar ıs tan Ja 

Cenubi Habeştstanda Cenubi A!r1- da Kabinenin .aözcülüğü kendisine bırlerınin ikmal edllmlş olduğu ve bilgill çi!çilerlne kıymetli t1r. · Uı 
ka t&yyarelerl orduya ~1üzaheret et- tevdi cclilmi~ti. göz önünde bulundurularak mahsullerinin değerini e~de ede- Gelen haberlerden anlaşıldığına gö- -----
me~e d~vam eylemişlerdir. Dlto civa- Lord Lloyd büyük bir Türk doa- Samsun piyasasının l'l şubat bllmelert için itidal ve teenni Ue re, hi~!r yerde §lmdiye kadar nlitus: Ziraat Nazırı faşist 
nnda bır hava m~harebcsinde tek blr tu idi. Birçok defalar memleketimi- 1941 tarihine tesadüf eden pa- hareket tm 1 ri ta s1 l • ça. za."yls.t olmamıştır . .AlAka.da.r ma • l • k b l d"l Cem~~ı Afrililllı pilot <?.r· .. 133. tıP.ınde ze gelmi~. ricalimiz!e görüşmii.§tü. . e e e v. ye O unur. kamlar zararlan önllyecek tedbirler prensıp erı a u e ı me• 
fiç puşman tayyaresi duşurmtiştur. T" k ... bili d E . 

1 
alınması lç1n dlrekt1!ler vermekte ve • dig" inden istifa etmi~ 

Düı:ı-man ta.yyarelerl diin Maltaya ur ~?1 ?.'1 .yor u. yzmcan ze - kab edenler yapılmaktadır. ":J: 

taarruz etmişlerse de avcılarımız bun- zelesım mutcakip Londra radyosun- Yunanlılar Fransız· 
farı önlemiştir. Hiç değilse, Yunkers da türkçe bir nutuk ıöylemi~ ve • 
83 tlptnde üç dü.,rnan tayyıı.rest dü- Türklere hitaben: c:Siz çok büyilk 
§Ürülmüştür. Diğerleri ağır ha.oıara uğ- bi.r milletsiniz. bu felaketi de yene- Tepedelen'e kabı·nesı· du·· n 
ratılmıştır. Binalara. bazı hatif ha- ceksiniu demişti. 
.ııarl::!.r olmuştur. Lord Ll d 6 l d ·d· Z 

Bütün bu hareketlerden blr a.v ve .. oy y~ı~ a 
1 ı. ,a. • mek •• ere toplandı 

bir bomba tayyaresi müstesna olmak turreeden vefat etıni§tir.] g 1 r uz 
11.zere, bütün tayyarelerlrnlz salimen 111uurnn•11nmmuttıl• 11 nmı toı•mn11u11uuı ,., uı.u.. ı 

tisl~rlne dönmüşlerdlr. 

Alman tebliği 
_ halktan ıı 1şk!§1 ölmO~. 24 kişi yara.-

1anm,ıştır. 
Şehir yaniyor, İtalyanlar Amiral Darlan temaslari 

buraaini tahliye ettiler: ba.kkinda izaliat verdi 
Berlin ft CA.A.) - Alman ordul:ın 

bıışkumandanlığının tebliğ!: 

DilŞman, dün 6.9 tayyare kaybetmiş
tir. Bunlardan blr tanesi hava. nıuha
rcbelert esnaaında düşilrWmU.Ştilr. nı. · 
ter lkis~L hava. da.ti bataryalurı. dü· Arnavutlukta alınan 
türmiiştur. :O'ç Alman t:ıyyare.sı ta.- / • • • ~ 
yıptır. talyan esırlerı mıkdarı 

ltalyan tebliği 
I 8.500 ü balda 

Donanma ·tehlikeye kar§i 
Fransız imparatorluğunu 

müdalaa edecek 

Bir harp gemisi, deııiza.şırında yakın
larda ceman 40 bin tonllftto lıacmln
de düşman ticaret gemisi batırmıştır. 
Bu gemi, bu suretle ceıınan 110 bin 
tonilato hacminde düşman gemisi ba
tırnuştır. 

Bir uzun mesafe bombardıman tay- Roma ~ (A.A.) - İtalyan ordu- Dtın ak§amkl Radyo Oaz-eteslnden: Vicby 5 (AA.) - Havas ajansı 
7aresl; İrlandanın 4-40 ldlometre gar- fa.rı umumt karargahının 243 numa- cTepedelen yanmaktadır. İtalyan- bildiriyor: Bugün NaZlrlar mec!iıi 
binde, takriben. 4500 tonilato hac~ln- ralı tebliği: Yunan cephesinde dü§'" lar burasını tahliye etmlşlerdlr. Yu- saat 16,30 da toplanmıştır. Am\r!.l 
de &llAhlı bir şUepi batırmıştır. D~er manın bir taarruzunu . defettik ve nan lruvvetler1n1n her an .şehre glr- D ] p · ik: · d 
blr vapur da İskoçye.nın şark sa.hlll d"" .. . .. k . melerine intizar ed.lliyor. Birçok esir aı- an, an~te ameti esnasın a 
,.,.1klarmda bir bomba , ti _ u,rnanı agu- zayıata ugratara esır ve"'·"~ malzemesi alınmıştır. yapmı~ oldugu konuıımalar hakkm-
.... rruman ne ce Jd-L t!ı._ ... - "k .....,_.,_..,, d · h M Binde batırılmıştır. a ı&: ve Cll!lrwıı ~tınam ettı . Yunanlstandan gelen haberlere gö- a ıza at vermiııtir. üteakiben 

Muharebe tayyareleri, dün, İogilte- Şimali Afrik.ada her iki taraf tay· re, ba.zı İtalyan kumandanlannın Nazırlar umumt ajyaııet hakkında 
renin cenubu §arkl sahili açıklarında yarel!'rinin faaliyeti görülmüştür. İn- emlrnameieri ele geçlrllntl~tlr. Btmlar- müza~erelerde bulunmuşlardır. 
kuvvetu hlmaye e.ltmda. seyreden iki gi!iz tayyareleri, Bingaziyi bombar· da. İtalyanın şeref ve haysiyetinin Times'in makalesi 
ka.flleye müessir hücumlar yapml§tır. dıman etmiwlerdir. Şaxkt Afriko.da ayak (l).tına. alınmaması, rlcat eden-

Londra civarında bir tayyare mey- - ı h . d • h lerln derhal öldürillmesl bUdJrllmek- Londra 5 (A.A.) -Tim.es diyor 
canına a.Iç..'l.ktan uçan bombardıman şıma cep esın e yenı ' attımıza ted.lr.:. ki: Hit1erin başlıca h_edefinin Fran-
tayyarelerl tarafından hücum edllmi:j- Yıı.J:laşmakta olan dü~man kuvvet- fü Akd · d ki F 
... __ Ye-'e bu!un:ın bir t;avmı"e mit- lenne kar§ı mukabil taarruza geçen Esirlerin mikdari ıRZ • oıı~n~ ve ~nız e ran• 

Sanat mektepleri Sofya 5 (A.A.) - Ziraat Nazırı 
B. Bagriyanofuq istifası münasebe· 
tile ıabık nazırın Almanyayı ve lta!
yayı z.iyarct ettiği ve B. Hitlerle vo 

Biri üç, diğeri iki senelik B. Mu!solini ile görü~tüğü hatıi'Tatıl-
iki devreye ayrılacak maktadır. BuJgaristana &.vdeti:nden 

ıonra B. Bagriyanof milli mechte 
Ankara 5 (Telefonla.) - Beş senelik bir nutuk söy1iyerek milli iktısadi· 

llölge sanat okulları tabsJl 1tlbarlle bl- yatın fa§ist prensiplere göre ıslfih 
ti üç, di!l;er11kl .senelik 1k1 devreye ay edilmesini istemişti. 
tılaca.ktır. İlk üç: mnıf başlı b~a bir Dün matbuata beyanatta. bulunan 
tahsil eUzfttaını teşkil edecek, bu dev B. Bagriyanof teklif1eri~in Kabine 
rey! bitirenlerden 1.stiyenlerln diplo- tarafından reddedilmesi üzerine isti
ma ne mektepten ayrılması mü.mküh f 
olacaktır . .A,yrılmak ıstem.lye.nler 1k.1 a ettiğini bildirrni~tir. 
Bınıflık devrede ilk devre b1lgllerl.nl B. Bagriyanofun çekilmesi Bulga· 
arttıra.rak: daha. Ustün blr işçlllk ristanda heyecan doğurmuştur. 
ehllyetı ve hakkı Jtazano.bUeeek Sofya 5 (A.A.) - Bulgar ajansı 
lerdlt. Buna Maar11 VcUletl tarafın bildiriyor: Başvekil B. Filof, Ziraat 
dan karar verllmiştJr. Nazırı B. Bagriyanof un istifası hak~ 

· p. T. T. müdürleri kında mecliste beyanatta bulunara!C 
§Öyle demişfo: c:ZiTaat Nazırı B. 

aruİnda tayinler Bagriyanofun istifasına sebep olan 
An.kam. 5 (Telefonla) - Edlme P ihtilaflar ne hükumet ziraat eiyase· 

T. T, mUrakiplerlnden Süreyya Dumlu tinin hedefleri, ne de bu siyaset 
Kırklatell, Ordu müdürü Na.zil Eren meseleleriyle alakadardır. Bu istifa 
da~ Kastamonu P. T. T. müdürHlkJe- d h 
rine, Saınsun P. T. T. merkez §efl Lilt- a a riyade başka sahaya, usul sa.· 
tt Arkan Ordu P. T. T. merkez ;ınüdtlr hasına taalluk etmektedir.> 
lil~& tayin edllm1şlerdir. Ba~vekil eözlerine ou suretle deJ 

lrlanda llıU •u .,,,- kı sız iiıı?erını ele geçırmek olduiu 
ralyöz s.teşlne tutultrıı.LŞ ve yakılmış- .. ta.atımız, dÜ§manı yüksek ııayiata 18 500 •• b }d 
tır ....... tmı 1 b' ,_ • u u u zannediJiyor. Amlıal Darlanm, laae Naz1-1 .... 1: •Yakinda 

. -~• §ar, uço11;. ~ir ahnı~lardır. F F :r .... 
AkdenJzde, dün öğleden sonra Al- Cenup ceplıesinde Doubatlardan Lonclra IS (A.A.) - Times ıazetea1- ransız fjlosunun ra.nsız haldmiy~ 

vam etmi~tir: <Bütün bükômetitı 
eiya~ti olan hu aiya.aete .istikbalde 
de devam edilecektir. Zira biz u:t 
tahıalar ıiyaseti değil, prensip siya• 
seti takip ediyoruz.> 

ma.n tayyareleri, Maltada Luca "'elmürekkep müfrezelerimiz düşmanı nln Atina nıuhabırt yazıyor: Alınan ti altında kalacağını n kimin tara· tehlikeli bir devre K 
Halfar tayyare meydanlanna. hücum I azlııı zayiata ulra.tmı:ş ld kl b: İtalyan eslrle?'fnln yeklliıu 18,500 ki- fından geline gelsin, herhangi bir · geçireceğiz:1 'diyor Öy eğitmen kuralari 
et.mlştlr. Büyük çapta. bombalar, bıızı muharebenin d S ; ~n 

1 
•r şl.ye, yani İtalyanın harpten evvel tehlikeye h.r§ı Franıa ile Fran11z Ankara il (Telefonla) - 1941 yılı 

hangarları ve bımı.kalan tahrlp et- .. •onun a te anı gö ii- Aza.ınl tahminine göre Amavutıulı:ta. imparatorluğunu m6dafaa edec'!!ğj Dablbı .5 (A.A.)' -Stefani ajan- n1sa.n a;yında.n itlbaren altıncı devt• 
r:nJş ve şiddetli yangınlar çıkarmıştır. ~u~ pr~?a hudut civannda bir bbulun~~dubğuali~uvvl e~lnkt }~e yedi yolundaki beyanatının tC'kzip edil- aindanı Serbeı lrlanda bükt\meti kl5;v e~tmenler1 yetl.§ttrme kursla.l'I 
Blr mtihimmat deposu ınrlJAk etmiş- ılCTI mevzu terketmişlcrclir. Tayya- uçu& ...... e. " o moı. au.u. . y· h h'"kA- . . b h la N B Lem b Kars, Be.tav, Tra=ı'. Bamsun, KaYt. 
tır. relerimiz, büyük bir faaliyet göster· İtalyanlar, cumartesi günil Kll.sura memeN ıc Y l ub. ~ketmbınl u u~ . ıe azın · au. h nutuk aerl, Kırklareli, , Kocaell, SeY~ 

Fena hava. ~ raPıen, Al- ml§tiı:. Düıman, Eritrede bazı nok- ile Berat arasında 1.kl nıut.abll taar- susta man ta e ıoı a u eb:ned.i- uad ederek cBirkaç hafta veya blr han, Malatya., Kastamonu, Eskfşehlt• 
mnn hava cüziitamıa.n, dün. gece Me:- talan bombardıman etmiştir. İki ruza. geçmişlerse de te;ıebbüslerl mu- iini farzettirebilir. kaç ay eonra bu huhin buhranına ~a, Antalya., Balikemr vtıAyetıe-: 
tezi İngllterede esliha. endtistrlst mü- İngiliz: tayyaresi dü§.Ürülmüıtür. vattakıyetsi2llğe u~tır. Bu ha- Diğer tıuaftan Hitler. Lanlin şahit olacağız ve bu hal. mUletimiz rln<te faaliyete geçecektir. Bu kurslV 
esseselerlnl ve dil:ter asker1 hedefierl E al d 

31 
rekAt, Yunanlılann ilerl mevzllerı:,ıı Kabineye alınmasını latemektedir. için en tehlikeli btr <Jevre olaealı::- m ceman UIOO talebe alınacaktır. 

Ye İngllterenln cenubu tarkls!nde ve , gde m~~ aııntaa 4
1 

1?-bat ge- tıselhah etmelerine meda
1
r olmuştur .. Mı~. Alman fı:ıgali altındaki yeTlerde çı- tır. Acil bir istila tehliketlnl atlatah ,_ ____________ " 

&arbJnde tayyare meydl!nlarını ve ceaın e uLliman yyare en, tayya- assıs1ann müta.IA.a. arına. g5re önü- ka t 1 La lin Kabın . k b k demlryollannı müemr surette bom- re meyclanlarnnızdan birine bom- nlüzdeki hafta, düs~anın mQda!a.a. n .g~e e er va • eye gır• anea ir a~ ay oluyor.> C:temi§tir. Re 4emell? ba.rdıman etm1§tlr. Alman tayyareleri, balar atarak harp malzemelerini ba- hatıan lçl.n tehUkeii olacaktır mesı luzumundan bahaetmege baı· Müteahöen Mandanın lqe i.§1e· 
""'" ını·ıAk bo b la t t fif h .. 1 dı · Jamı~lardır. Parlste Alman himay~i rindcn baluıed~n Nazır. ıöylo dem'-· .~gın ve ı.. m a n ıı. mış ır. asara ugratmı~ ar r. y l d k ruI 11 

41~ ~bat gecesi, kliçük düşman ha- Alman hava heyeti ıeferiyesinin ug9slav Adliye Naziri atın a u an yeni hrka mar~§a· tir: cSerbce lrlanda ithal edilebile-
n. cuzutamıarı, Garbi Almanyaya, bil- tayyarel . M it d k'.. M· hb ı•stı"fa etti" lin politikasına hücum etmek mak- eek olan ıeyle ikufa etmelidir. 18 
hassa :r:ıngın bombalan atmıştır. Ha- en, a a a aın ıca a ııadile tesis edilmjşrir. aylık harpten sonra ııtokhu tUken· 
6llr ehemmhet.slzd1r. Hl<:blr tarafta ve Halfıı.r tayya:e ~eydanlarını Belgrad 5 (A.A.} - :Avala Franstz filosunun geri ka1an kıa- meğe yüz tutmu~tur. Son llıtiyat 
ukerl eherr.ıniyette hedeflere faabet bombardınıan etmı,lerdır. Hangar- aJansı bildiriyor: Adliye Nazın B mı Peta-in'in kontro!u_ altında olduk· stoklan da her gün eksilmektedir.> 
olmamı..ştJr. Yaln!Z Düsscldorf'un mer- lara, barakalara ve uça~ 1r1ha1anna Lazar Markoviç istifa. etmiştir Dev: ça Fransız müstemleke lmparatorluM B. Lemau, "Ok dahıı vahim me· 
kezinde ik:ımetgihlar, bo:nbalarlu. ve: tam isabetler olmu~. infilaklar va-- Iet Nazırı B. Mihailo Konıtantl · iu k " 
yangmbtla hurrp olmı::tur. m"·ıı kua gelmi§ yangınlar ... krnııtır "'el'' "'.! ı ... . -.1~1~·ov_ıç . mu. avemct için 111.ğlam _bir eııa-ısele!~r karşısında kalmak mümkUn 

• • .. • '~ uye ~,azır Jgına. tayuı ~tfbr. sa mahk bulunuyor ~emektv. oldug\U'lu halka ihtar etıni~tiı. 

Radyoaa cha.berlAri> tarıln· 
d& bir tel&f fo:z. 

.cHa'berl~rl> 

cHa.berleri~ 
Clememeli; 1 

C:lemeli! 

'-----..-------------~ 

•I 
1 

t 



• 

• 
l 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Bir Anadolu 
çocuğu 

Matbaamız civarında bir kahve
hane var. Arzu ettiğimiz vakit had•· 
meyle haber yolluyoruz ı 

Sahlf e 3 

('-_..;Ş.-..;B~D.;..._iR __ B_ A __ B_B_R~L__, ..... E~' R __ i _,_) ıı;z:rcitite dair 

1 Hava tehllkesi denemesi Havagaz1 

boruları 
/ekili ve. • Eski bir mektep hoc•ımm b • 

sazlı yerler mecmuada çıkb mesleki bir y 

- Bir çay getininler. • 
Kahveci, soğuk demiyor, yajmar 

d'!miyor; tepsiye beli nazeninane sı• 
lok, gerdanı Yetil ve al çiçeklerle 
ıüslü bardak içinde çayı lioyuyor, 
aetiriyor. 

Dan vildyett• bir toplantı 
yapıldı neticeler tedkik edildi .: 

1 

na okudum. Bu mikalecle ilkmekt 
talebesi araamda eekiaine nazar 
cezbercililD denilen weyin pek azal 
DUf ciduiu anlatılıyordu. 

İran taİrİ, fÖy)e denıİ4: 

Çay-ı mA hoşgüvar ü şirin est, 
Çun leb-1 l'al-1 yA.r rengin esti 

Yani: 

Şirketlere çürük 
borulann değiıtirilmetl 

bildirildi 

Hadise çıkaranlar örEi 
idare mahkemesine 

verilecekler 
Ezbercilik!.. Siz bunu eski mek 

tepl~de, eaki çocuklar araamd 
aönneli idiniz. Şimdi ilkmektep d 
nilen eski «İptidai» )erin birinci ıı 

Bir müddet e~el Beyotlunda, İs- nıfmdaki çocukların en f ula raj 
son günlerde havagazmdaıı zehir- tıklll caddesinde Hatay içldll Te sazlı bet ettikleri tey bu idi. Çünkü 

lenme vakalan arttığından, Belediye lokantuuıda. bir müşterinin 500 llra- lak dolpn}uğu ile bir derai ~-
Dolmabahçe. Kıidİköy ve Yedikule ha- sının alındığından flkA.yet edllmlş, lşe okumak, baabayaja okumaktan 
vagazı şirketlerine şiddetli tebllgatt& el koyan polis ve müddelumumUlkçe daha kolavdL bulunmuştur. H"avagazı şirketleri, şe- lkat tt ind 1 , 
bekeıerinl m·-tazaman ıslah ve tamir yapılan tahk ne ces e para ar- Hatta bir kere bi.ı- ..... .-... _ h 

.... dan blr kısmı mütecavizlerin ellnde L-!- ; --r-•--:.. o-Çayımız lezzetli ve tatlıdır, edecekler, her ay bafmda şebekede bit bulunarak ıstlrdad edllmlştl. ~ ~ ezbercilik ettiiimdea 
Çiınkü yArln dudağı gibi renklidir. Anza bulunmadığına dalr blr hpor Bu hAdlse üzerine Örfi idare toıau- fUphelellllllf: 

vermeıte mecbur olacaklardır. Bu r&- tanlığı i'atanbulda bulunan bu tabii - Al kitabma... Gel llurada 
Fakat ben bu itin daha ziyade pora rağmen kaza olursa tlrtet meaul yerlerde örfi idarenin teeastlsünden oku ..• demifti. •• 

iktuadi. ~nra da abliki tarafına edlleeektlr. d evvel ve sonra vukua gelen ve Asaylf Kitabı alıp Yanına aittim. Rolünü a-ec~: Diğer taraftan flrketlerde Wl ere- Ye inzıbatı muhil olan hAdlaeler hak- tamamile ezber)-..:. b: ... ti"vatro -'-. -... - .. - cede çelik boru bulundutu anlqılmıf- ll -··- .. ı -

Çaym yanında Uç kesme felı:er tır. Tesisatın seJAmetl Jçln bu çelik kında tedklkte bulunmuş, Hatay içki 1 törü aibi .,..ladun okumaia... Hat-
parçaaı. bir limon· dilimi vardır. boruların font borularla dellftlrllmesl, lokantuuıda diğer mahallerden ziya- ti den de hatarund d Ahmed 

_ _. de hldiae olduğunu görerek lokanta- • • a ~·. « Adam. iki kat merdiven çıkar. S.- bu suretle şebekenin ıslah edllmÇOI Dfinldl toplantıdan bir göriintit 71 tapattıtı glbl fafileri de örn lda- annesile Kiia~haneye gıtti. Derede 
zan da • sürçüp takunlU'IDJ tanaır blldirllmfftlr. d n mahkemeaın'e teYdl eylemlftlr. sandalla sezdL ilkbaharda Kiiad· . .____ lar K ..1!.L- L-- •• Havagazı şebekesinde 15 aenedir e- h _L •• el lur 
.. -._. yuvar • enQQllRI ...-,ı m- IM·-emı· çürilk borular Tardır. Kaza.- Dün vUA.yette Vali B. Lfttft Yapılan denemenin esas itibarile Bundan böyle bu glbl yerlerde bu ka- ane çua auz o . Ahmed ile 
lelik arada ıD"ada imafıızlatınz: &...,.... "" borulardan bll hAdiaeler zuhurunda, Jater l&bip- annesi n kardetleri Kiiadhanede 

- Nedir böyle ılık!... Aman, ıann sık:l~ası, bu çürtlk .Kırdann relaUll albnda bir t.op- iyi netice veıdlll anlaşılımf, an- lerl, ister mti,ftert olsun, rawerHıat- :Jemek de yedler ••• ıt diye dn-mn öl• ... H llert teımettedlr. Jantı .,...,..,_, ......... İ..+!ıo:w.ada vlll- cak bazı malzeme noksanlan ..wt.. kında a""'l euretıe örft idare kanunu ecl bir id" ··• • aze de hatlamamapın... ay· .J-Y~"" 'M'WIU.I 6...- J.. ~ en yazı L 

eli. Yem.ini,..., setir... Üniversitede posta yet erklna, kaymakamlar, Dahi- rüldüğilnden bunlann telltlslne ahkAmkına ıa:t~vtflkıan tmuamele yapıl- Bu cümleleri - sanki ..ıı......_ 
Bu kadar giilfete brtdak nimeti ubesı· Uye VekA.tetf seferberlik müdürQ karar verllmJftir. ması arar ş ırı mış ır. dan okunınazmq sibi _ kafamla 

10rananıa: Eskiden üç kuruttu. Son 1 beraber ricucliimün J'1lkan '------
""nlversite talebesi, Beyazıt posta- B. Hüsameddin Tugaç, pasif ko- • Bundan aonra B. Hüsameddin KOÇOK HABERLER ........... 

samanlarda yirmi para pah•lddc u ..Uaya sallaya okwnajA batladan.. aamnuna razı olduk. Sanmam ki, hanesinin gayet dat oldutmıdan. ta· runma ekipleri ,efieı1 hazır bu- Tugaç ekfplerln milstakbel faali- Lakin osünkü d-.imiz kitapta 
Cfünva ~de bu de-e ........... ., !ebeye alt para ve sair hanlelert al- Junmuşlar ve. aon denemenin ne- yetlerine dair kendilerine ha.hat * Yüz kuruştan yukarı alışverişler- iki aahife tutuyorda. Ben 

0 

kadar J ,,._un •-. ..... _ ..,.., mak için uzun müddet ayakta bekle- # üş i f t ıc. 
olaun ... Kapıyı açan, paltonun yaka· diklerini ııerl sürerek Önlnrııltede bir ticesl hakkında görO.şmilflerdir. vermiştir. de tüccar, m ter ~e a ura. nrmeı;e dalnuiam ki sahifeyi çevirmeyi unut-
a b• • lm ı in rektörln"e mecburdur. Bazı tuccarın yanlı!J fa- ...... Bu eti --L:., • •• k" ına YaplfUI ecne ' aanonu aqarı posta §Ubesi açı ası ç we tura verdiği anlaşıldığından, bu hu- -tar·--~d··:,_! iim)~ le .a.nvd ~u:_~c 

1 on lnuutJa. baÜn yirmi betle, bat· müracaat etmlşlerdlr. Rektörlük bu L •• k • susta tahkikata başlanmıştır. IU"uı ... c e en e OC'&UW'den 
ti -•-- b ) w • l hususta MünakalM VekAletl nezdinde u s p eyn 1 r '- w b 1 

c-. ve sar Of uguıı acap arana * Üniversitede Yabancı dil mekte- oamnaga Af UIUfUD 
söre elli ile taltif ederiz de, eziyeti- teşebbüste bulunacaktır. blnde bulunan talebe, ileride devlet Nihayet bu hal hocanın dikkatini 
ınisi çeken fa Anadolu çocufunJI dı hesabına yabancı dll mualllmllklerlne çekmiJ bir ara!Jk kitaba eiildi. Sö1· 
böyle beletten rub'ekıiiine çal11h· Öğretmenlere yar m tayin edileceklerinden, bunlara tahsil- le bir bakb: 

nnz... cemiyeti kongresi · 5 l lerl müddetince maaş verilmektedir. - Hani: dedi., senin okudulda-
Geçen akşam, lokanta yemeğini Öğretmenlere yardım cemiyeti kon- Bir pe,,nir taciri 2 ira para Henüz kAnunusanl m_aaşlan verııme- nn burada yok ... «Ahmed ile anne-canım istemedi. «Hafif bir feyle se- gresi dün Maarif müdllrlüt\lnde top- '.J dlğinden, tale~e .!ektörlüğe müracaat si ve kardetleri Kiğıdhımede ,. .. 

• t" • d"" ·· il ı öl"- halln etmiştir. RektörJuk, bu hususta Maa- • çı' ı.reymııt utunceı e: lanmıştır. çtlmada yalnız ı.uu - cezasına mahku" m edı•lcıı• rif Vekalet! nezdinde teı:ebbüste bulu- mele de yedilen nerede yazıyor? Ogwlwn dedun.
0 

D--- b" de deıı.ıı, hastalık ve salr vaziyetler ,. B __ ... lıkl 
- ·•· • • uaua ar 

6 nacaktır. en 4-.atn a: 
çay getir ..• Beşer kuru,luk peynirle ~!~ıib~!~!:~i:aı:a~ı~fm~~; * Evvelkl gece Beyoğlunda bir bl- - Sahifenin öteki tarafında!.. 
helva, ıekizde bir ekmek. iki por- Bu itibarla ıcab eden makamlar nez- Fiat mürakabe komisyonu ka- kabul edilmem.iş ikinci bir de- rahanede umumi istirahati selbedccek deyince hoca kıpkarmaza k~ildi. • 
takal al ••• Haydi, ko,! dinde teşebbüsler yapılacaktır. ' ası şekilde hareket ettlğlnden, polisçe ya. Onun kolunun havada ,oyle bar 

Seiirtti ve döndü. Verdiğim yanın şar peynirine A.zamt olarak 90 fa zabıt tutulduğu takdirde veri- kalanarak sulh ceza mahkemesine ve- kavil çizdiiini hayal meyal farket· liranın üıtünü uzahnca: Balattaki halk hamaml kuruş flat kOYmU§Ut. Bir mües- len ceza arttırılmak üzere şimdi- rtıe.n Salim !smlnde biri ikl llra para I tim. Arkaamclan müthit bir şakla-
- Bu on kw-uf da senin olsun. • sese k ,.,..,..1 ...... , 110 ı,.,,..,, .... lik 25 lira para cezasına malı- cezasına mahküm edllmlştır. ima!.. • 

dedim. tekrar açılıyor ' aşar pe.J.O.&&U.U.O. Al.U.U9G * Kadıköydc bayan Zeynebln blr Yerime döndüğüm zaman Ai 

Mahcubiyetine, alaturka nezake- ikmal edilmiştir. Hamam yakında ge- m~ ve müessese 18.hlbt mahke- M 1 k.. •• .. f• t• gal kenarında oynamaitta iken, man- lozarmqb 
- Niçin? •.• Olmaz, beyim... Balattaki halk hamamının tamlrl sattığı için hakkında zabıt tutul- kfun edilmlştlr. • yaşında Şaziye adındaki çocutu, man-ıyanağun vitneli elanek peltesi cibi 

tine b::ı __ u•m. Zorlad- a"deta ne fakir halkın 71kanmasına tahsl.9 meye verı1-1..+t .... A'-1-emede SU'"· anga omuru ıa 1 gal üstünde kaynamakta olan kaynar 1 ,,._. .aln b • ., o 
lllUDfttl ---. ... 4449""'· au:wll\; Y k.. Ü ·· i d" ... "mesine sebep ol &...11Km ,. az en mı · ·· zaman •• nc1· edilecektir. Bulgaristanda mangal om • suyun uzer ne oırw - • • .. •. • • 

Pce ı: lunun vaklll, 110 kuruşa satıla- .. . .. . muş, bu şekilde vücudunun muhtelif hepınm. bütun çocuklar ezberca 
- Bu kadarcık İt İçin senden pa- Ş dükk" d bilecek lüks peynir de olduğunu ru fiatleı1 arttığ'ı için kömurcü- yerlerinden haşlandığından, polis ta- idik. Bir kere de evde dayun sor· 

ra mı alacafun? ••• Beni ne aamyor- arapçı anın a sö ll k tutulan ceza zaptının ler belediyeye müracaat ederek rafından Nümune hastanesine kaldı- m-..tu: 
sun. ~?... kavga Y yere kömüre zam yapılmasını istem.if- nlmıştır. - Denini biliyor musun? 
. Katıyet)e reddetmesi üzerine ilk Beyotlunda prapçılık eden Mena- doğru olmadığım 1ddla etml§Ur. 1erdfr Belediye bu müracaat nze_ * Davutpaşada oturan yedi y&fla- Kend..._.. ifil~ emin bir ta-
Clefa olarak dikkatlice riaüne bak-ı him ile müfterllerden Marto n Av- Mahkeme, yaptılı t.abld'katta fi- · nnda Neriman lsmlnde bir tız, dün Yll'la: 
hm: Soyu bozuk aristokratlara de- ram arasında blr hesap meaelesinden at mürakabe komisyonunun rlne tedldkl~ yapmaktapr. Maa- Samatya tramvay caddesinden geçer-. - Su sibi biliyorum!.. dedim. 
iil. mayası temiz halka malıaus bir münazaa çıkmış, kısa bir zamanda (Lüks) &ye bir peynir mevcud mafih Bulgarlstandan piyasaya ten, şoför Cemilin Jdareaindeti tam- O zaman deni iyi bilmenin tarifi 
aaaleti vardı. Irk aaaleti İman aaa-ı iş büyümüştür. Bu sırada hepsi de el- etHMRf fak t tesir edecek derecede kfllllyetU J'OllUD sadmesine ulnYarak ?~n böyle idi. Sa ll'İbi bilmek! •• 
Jetit o nu b ak ~ ark !erinde çakı ile ortaya atıımıf)ar, mtlt- oldufunu kabul ""&uu, a yaralanlll1f, polis tarafından erra - Dayım· 
etthn Ve~. u .v ur ç .ede~ ten Avram, diğer mü.oterl Marto ile bunun için aynca ııat koymadı- miltdarda kömflr gelmedllinden paf& hastanesinr. kaldınlrn)ftır. - Ha;di oku bakalrm! •• dedi ı;,,. j. ~ d~~..ı .. k, ......,._ ıarapç• Menahlml, Menahlm de Mar- fım anlaııuflır. mangal ırıımtırtı llatıerlnln art- * çuval ve tanaTiçe ılhallt b1'U- Kltopt.. ..ı;,.,_ ı,;, ,._ · ... 

_ ll'll • • en ım_. koyu yaralam11tır. vukatın lddi- masına sebeb görillmemektedir. il yıllık ongresl dlln toplanmış, idare nutb. Bu sahifede bir resim Yardı. 
Nerelism? Lman ne? .............................. -···- Bunun üzerine a heyeU raporu ve hesabatı ibra edil- a· çocuk b" dal 

- Şebinkarahisarlıyun. Adım __ ..1 elini" ~= -La: 0.....___ dikten sonra yenl idare heyeti seçimi R .. imi ~~anil • yeye oturmQf. .• 
Halil. llrMIAD et_.... ~ .,._ yapılmıştır. es er --=re enn yardunc1aıdır • 

• Aizundan dü,ünceaizlikle töyle para vene ilin __ diy~ den:edilmiye- 3 ev sahibi Karı·ıer·ım·ızı·n *Fransız hilkflmetile yapılan eski Ben de hemen bu resme bakıp ba,-
bir lif k• .. ar~cakt daha• celı: derecede kota bar J'UL Yaaıncla ticaret anlaşmasına göre günuilk.leri- ladım: «Mebmed sandalyeye otur. 

_,, un •z • d .-1.&.- / ' d Likin d b · L--=-A - Oilum ... Zor adam olunun ••• a mB-~uı:_:_ baunum? J.l•JenCl•. me, ktupları mize getirilen Fran.sız mallannın ıt- .u.~ k • aMy~ ':°,.~..-ancaM~ 
lern nered tic t d" kef « unu ~ paraya • Qj fj hali için Vekaletten tebligat yapılmış aunı estim. eger ~•lapta « eu• 

SOYUcul ... ey~:.k ~- ıye .:: Selim para. kelim para... H• ve mallann piyasa.ya arzına bqlan- mecl iskemleye oturdu.» yazsyor-
terinin ~ ... ac dd:;'" feyden bir menfaat endifeüL.. Ne • • • • .. • d Belediye 0 iskeleye mıştır. r ... -... Ben ezbere sandalyeyi iskem-Aptallaiın ar;. aguu re ayonun... bezirgan kesildik, ~ açdqös ol· Bır dılencının de uzerın e * Yeni Galata yolcu salonuna ya- le yapll\lfllll ••• 

Ber ket uzu?1u !'f• :.~·· z· dulu elli lira bulundu kantınazmıt ! naşa.n vapurların güvertelerinden rıh- Böyle yıldıran. süratile ders okur-
bu e vers!ft soy em un. ara Oilum' Yavrum! Eskiden se- tıma çıkacak yolcular için blr geçld lı:en bazan kitaptaki dersin km or· 

• .mandi bir bekaretin hetkedil- • -;mile · . d"ye iki ~ ibrik Dün yapıbn kontıollar masında Birkaç &ün enel Anadoluhlaan- yapılacaktır. Hazırlanan projeye göre taamdan bir yer gösterirler· ~eaı nevinden bir fey olacakb. Es- nın 1 __ ..1 re d aceı:. 1 

meslek Dsküdarda bir mezarlık ctvannda dl- na geçmek fçln Bebekten bir san- güverte yolcuları köprüden geçer gibl _ Şuradan oku bakahm; 
•iden. bu beyu çiçek gaÖİ ahli.k, fatıbr~ı a • 

0
• an. ~ ıenen seksen yqlannda Gfilizar ıs- dala binmek istedim. Havanın bu geçidden geç:?cek ve salonun bl- . . .. . • ·:: 

bütün bir millette, bütün gene; nesil· çarakJaiı payeauu venrlerdil mlnde blr kadın yakalanını.. ve yapı- müsalt olmasına ratmen, sandal- rinci katından aşağı.ya ıneceklerdlr. • Bıraz evvel ~iilb!JI ~ı,bı ote~ke:ı 
de vardı. Kendisinden daha ratlı· Şüphesis. banlan cpnçJ. ve ço- lan tahkikatta bu kadının O'stildarda cı 5D•tunıı lstedl. Her zaman * Eminönü Halkevlnden: 7 şubatlbıraz sonr~ bftfiardık~ ke;cele~f!. e ·· 
nın, daha yiiksek yahut daha acı- culdar ang~a tarsmda çallf~· 1)9 ev sahibi oldufa teııblt edilmiştir. ~5 - 30 kurup. geçllen bir yere perşembe g\jnü doçent Refl Şükrü ta- Ezb~cilik ":&lnız ~afızll~a u•mrl 
nacak mevkidekinin iftiharla Jıizme- sın!» fikrinin ~~qaDclaaı ~!" Beşlktafta yakalanan Arlf ism1nde neden 50 kuruş ıstedillnl sordum. rafından verllecek olan (Harp lktlsa- eden w~ır feydı. ~sk1 ç~u cı•n. ke. e-
tine ko,rnak Buna k&!'fdık bir men· yumıyonmı. Bilikis her menmm dlğer blr dllenclnln Ozerinde de elli Bu sefer 40 lrurU§a razı oldu. Be- dlyatı) ve 10 şubat pazartesi günü Dr. ıı degıl, sadece ba!ı.:zası 1'\brd:. Hrl-faa~ beklem~yip sadece: «Eh ben k81'fdaia verilmelidir. Bilhaaia sana- liraya yakın blr para bulunmuştur. Jedlye tarifeslnl iatedlm, aldığım CelAI Tahsin Boran tarafından verile- buki •İmdi çocukların bütün kafa 
de ihtiyarlarıam: ••• yahut: c~ap- ~~eml~etlderinin icabıdbudur. ~- Bunlardan ba§ka Mustafa Te İsmail ~~:~::~=,=.•Bu iskeleye ckek folan sl(Hnlk kve tfemaşa>lamevzulu te,ki!abn işletmeğe çal1'ıyoruz. 
t ı d .. b b" ümide c-. senem e nazarın a J'etrane lalmlerinde iti dllencl daha tutulmuş, on eran ann, on eransçı nn ra- Hikmet Feridun Es ı'!a·», tarzın a mup em ar ölçü cparaıt olmamalıdır. Şebinb- hepsi Adliyeye tes11m olunarak sulh Siz bu 1" ne dersiniz? hatsız bulunmalanna binaen tehir ....................................... . 
" Pı mak... k ahisarl Halil'" . ··&i .......... iverek ceza hlklml karartle tevkif edllmlş- M. F. edildiği Ul\n olunur. Ta•hı·h Ihlaya pahlaya yürüyen o~u r w ı • ın • mu • -:---:--- ,. •• lerdlr. • .. 

Hacı babanın elindeki çıkana çocuk- yapbgı kibar ve diierbm jesti bütün ----- Sw· eymam·yeı• -~'a"' B. İzzet Mellh!n Laınartine hakkın-
luiumuzcla az mı yaplfllllfhk? bir nesil de itiyadlan aruma seçi- l>ijnkü ihracat 280 Milli piyango keıideai w dakl etüdünde bazı tarihler yanlıf Bü·u··•-ı- etraflarına bakarlarken 1 rirıe. bmıdan neler doimuı bm· lira medresesi kreı haline dizilmiştir. ÖzUr dUer ve tashih ede-

1 a.... .Eınlnöntl Balkeırlnden: MllD pfnn- iz 
atik bir hareketle yerimizden sıçra- Hayırperverlik mi? .•• Fm feci: OOn muhtelif memleketlere 280 bin gonun 5 lncl ~P 1 incl çekillfl getirilecek r Birinci makalede bah!edUen Lamar-
YIP araba bulmut. getirmemit miy. )iği mi? ••• Feaafil'ilimlik mi?... llralıt ihracat npdau.ştır. Mıaır ve 7/2/gü cama dntı saat 17,30 da Bvi- Sllleymanl.yede CSfileyn1ani7el fill> tinyen ziyafeti 941 de değil, 914 te ve
dik? kelimeyle: idealistlik ••• Omm tohu- İnglltereye mOhlm miktarda yaprak mıs aalonaM& JaJ)llacaktır. Bu keşi.- medresesinin tamlrl VllAyetçe karar- rllml.ştır. Din çıkan yazının üçüncü 

Simdi ektiğimizi biçemiyoruz, mu büdainabit olarak itte bu ruhta tilttln gönderllm1ftlr. İrattan derl, dede bulunmat lstlyenlerlıı lfrlt kar- }Aftırılımftır. Bu medrese, ltlt emen. kısmında: Şairin Reşid paşaya milra-
heyhat ! O mübarek huy. çetidi tü- I gizliclir. neft, sfilyen, boru deqıtr fıçı ithal edll- tını Büromuzdan almalan rtca olu- oocuklara sıbhl ve temiz sOt yerilmek 1 caatı 1849 Ye İstanbula ikinci gelişi 

•lı:enmit bir Riizel mahlük P,'ibi kürei ı (Vi • Nu) ınLttır. nur. üzere bir kref haline konulacaktır. 1853 tarihlerindedlr 

- Tuhaf adamsın vesseıaını bay.Anıca .• ••• İşi şakaya vurup ..• 

Bay Amcaya gire ... 

• • 

1 

... Genç ihtiyar demeden rast- ... Nüfus sayımından kalma ... Korkarım ki adın «Çam de-ı B. A. - Ne yapayım dostum, 
Iadığın kadının yqını soruyor- bir alışkanlık desem aradan çok virenııe çıkacak!.. görünürde yükselmiyen bir bu 
sun... zaman geçtll.. rakamlar kaldı! •• . . , 



• 

Hürriyet ve itilaf lideri 
Sadık (bey) vatan.a 

döndüğü gün vefat etti 

• 

B. Sadık evvelki giln Romanya Yapurile İıtanbula a-elmit ve vapuı: 
Boğazdan girince bUyG)i bir heyecana kapılarak 

haıtalanmif, hastanede vefat etmiıtir 
Yilz elliliklerla affından eonra 

aile.ile "beraber Romanyanın Har· 
ıon kuabuında olduiu anlaııl· 
mıttır. 

Evnlki gün Yalanına döne.n S.
dık (bey) Ankaraya ıidip Milıt .,_.. 
fe minnettarlığını arzctme.k at%Usun
da idi. 

Hürriyet ve İtilaf fırkaaınm lideri 
mliralay Sadık (bey) u:zun yıJlar, 
Yatan haricinde yqadıktan ıonra 
evvelki gün Romanya vapurile tch
rimize gelmiıt-ir. B. Sadık vapur 
Boğazdan •içeriye ııirerkcn büyük 
bir heyecana kapılmı~ \"e ııhhati bir
denbire tehlikeli bir vaziyete gir
mi§tir. B. Sadık Galata nhtımın· 
dan· Kadıköyünde Alhyolağzmdaki Kendisi Romanyadft ilr;cn geçir· 
evine gitmiı fakat hastalığı artbğın- diği 18 aenelilt izbrablı hayabnda 
dan ailesi tarafından Haydarpaıa bir aralık bazı firketlcrde bendeat r~ 
Nümune hastanesine naklcdilmiıtir. simler yapmış, köy hocalığı·ile meı· 
B. Sadık gece hastanede vefat et· gul olmus. ıon .zamanlarda da oi· 
Dl'İıtir. lu Muhiddinin bir köyde kurduğu 

bir kuma, atelyesinin kazancilc öl-
Meşrutiyet inkilap hareketlerinin mlyecck kadar kendisini ve ailesini 

başında bulunanlardan biri olan bu t ~ El k 1 tu 
z.ahn hayatı maceralarla dolunur. )'afll maga muva. a 0 muı · 

Babası, enderun muallimlerinden Sadık (bey) 11yut ~abrabnı yaz-
ve (huzuru hümayun) deralcri bas- B. Wık DUfhr. Bunlar meıruhyetten . evv~ 

k .. r.'"l'bcl' Abdullalı efendi-! s d-L c·ı.: ) lib t f''-' ı ive ıonra (ltu1ıad ve Teraklcı) nm mu arrırı ı- ·ı ı ı sonra a uı; ucy era uı;ır ere ı.. d' f ı· l . -
d' A ası m~hur büyük Filibcli ,_ b" l (H' b" Ced'd) ve ıı>en ı aa ıyet erme, ve mutarc; 

ır.. mc _1 .d• . Ail . l B ayım ır pıoıram a ız 1 ı kedelı:i hayatına ait olmak üzere üç 
Halı! efcnaı ır. c:ıt. a!I en ur· iınniJe yeni ıjyaıt bir te,elddil kur· k d B b b• "it b' 
ealı olmakla beraber, vaktile Bur- ı rnağa baılamııtır. Bunun tizerine kıı.ırn ır. ul atıratının uyu ır 
aadan Filibeyc hicret etmiılerdi. B. (htihad ve Terakki) ile büsbütUn s8m3ı tamadm anmf ııbr.,. h 
Sadı~ Filibedc doğmuştur. ya~m a Ye at ccıen mer umun 

arası açılm11tı. cenazesi bugün öğle vakti Haydar-
Bursa ülcmasından büyük babası Mahmud Şevket paıa Harbiye pa,a Nümunc hastanesinden kaldı· 

(Ayı:.kh kütüphane) namilc maruf Nllzırt iken, evvelce süvari dairesi rılacak ve Sahrayıcedid kabriıta-
olan Mustafa efendi, Buraanın reisliğine ıetirilen Sadık (bey) in nına defnedilccelttir. ... 
(Şchrcküstü) mahallesinde oturdu· aıker ol~uiu halde politika yap~.a: Sadık (bey) in ~tümü ile me,ru-
iu için Sadık (beyin) de ıon za- d - b } k d 

ıını ogru u mamıı ve en ısını tiyet tarı'himizin fırtın~larla, müca· 
maıılarda (Şehreküsl:i) ıoyadını al· 
mıştı. Merhum, bu suretle geçirdiği tekaüde aevketmifl'i. Artılc Sadık delelerlc geçmiş bir aahifeai daha'. 
dağdağalı bayatın ve Ubrradığı felii.· {bey) tamamilc cemiyetten ayrıl- kapanıyor .• Allah rahmet eylesin. 
ketlerin bu soyadına uygun dÜ§lÜ· mıatı. O nman bUt mebuslarla ve Mustafa R8.lflb 

meclis harici ıahıiyetlerle biıleşcrdc 
iünü düşünüyordu. (Hürriyet ve itilaf) .hrkaıını kur· 

Sadık (bey) 60 sene evvel Harbi- muıtu. 
ye mcktel;ıinden ıüvari mülazımı ola- Mahmud Şe\'ket patanın ltatli 
rak çıktıktan sonra yüzba~ılıKında üzerine gıyaben idama mahkum 
Harb:ye mektebinin süvarilik, meç, olan Sadık (bey) mütarekeden ıon
fransızca muallimliklerinde bulun• ra memlekete dönmü, ve tekrar 
n-.uş, bundan ıonra Rumelideki 1 h (Hürriyet ve tilaf) fırkasını j ya et· 
liçiincü orduya tayin edilmiı:ıti. 1 

miı:ıti. O zaman §eyhislam o an 
Sadık (bey) ordu merkezi olan. ealci Tokat ~ebusu Mu9tafa Sabri 

Manastır ıehrinde bulunduğu zaman f d' ·ı ( .. 11'1''-I d ) "ht' J k' "d · · d · k e en ı ı e yu7. e ı ıı er en ı ı· 
mut al kıyc~ hı .. nr~ını ckv-ırme . ~~ lafa dü""1üı, fukt ikiye ayrılmııtı. 
n·tm e eh urrıyete ·av~turrnıur. 
düşünc~ini kendisine bir fikri sabit Zaferden ıonra memleketi terle 
haline getirmişti. Bir müddet son: eden miralay Sadık (bey} on aekiz 
ra hu fikir ordunun genç zabitleri ıenedcn beri Romanyada yaııyor· 
arasında yayılmağa ba~layınca Pa· du. Yakın zamanlara kadar kendi
riste ve Cenevrede çalışan Jön Türk- sinin hayatta olup olmadığı h)lk· 
lerle gizlice temasa gelmiıler, Ru- kında burada bulunan akrabasının 
mclide (Terakki ve lttihad cemi· hile malilmab yoktu. 

Taıovada tütün ıatıılari
na pek yakında 
baılanacakbr 

Erbaa (Akpm) - Öirendiği
me göre pek yakında Taıova (Er· 
baa, Niksar, Tokat) bölgelerinde 
tütün aatı,larına bı,Ianacaktır. Eln· 
salsiz nefasetiyle tanınmıt Taıova' -
ntn rak.İp!IİZ mahıulü her yıl olduğu 
gibi bu yıl da geni' bir müıteri 
kadrosiyle karıılaımağa namzed bu
lunmaktadır. 

Demet bqlan merlc.zde bitmek 
üzeredir. Köylerde yanyı bulmuı· 
tur. Bu yıl denk ameliyesi · geçen 
yıllardan daha temiz, qenkler daha 
ıandımanlı iılenme1'tedir. , 

1 ANKARA RADYosul Gördüklerim, duyduklarım 

Halebe gidişimiz 
1 tubat perşembe ötlc ve akşam 
12,30 Program, 12,33 Neşcll şarkıl:ı.r 

ve tfirküler, 12,50 AJa.rts haberleri, 
13,05 Peşrev ve saz semallerl, 13.20 Ka
l"lflk program CPl.), 18,03 Caz orkcst
ruı, 18,40 İnce saz heyeti, 19,15 Ko
nuşma, 19,30 Ajam haberler!, 19,45 
Kadınlar fasıl heyeti, 20,15 Radyo gn- Annemin babuı üç Hnc<Ür Ha- Haminnemin amcazadesi" İffet 
zctesl, 20,45 Cenubl Amerika havalan lep'te ikamete memur, açıkçası aür· teyze araya katıldı: 
(Pl.}, 21 Dlnley1cl isteklen, 21,30 Ko- gündü. Buriun da aebebi, ~!ki bir - Ben de beraber. 
nuema (Sıhhat saati), 21,(5 Radl'O yanmda bah!i aeçtiii veçhilc 189.f Akdeniz bu mevsimde pek ıakin. 
orke.strıısı, 22,30 Ajan.s ve borsa. ha- zelzelesi olur olmaz Yıldız' dıın ev· pek süt limanlık olur. 
berler!, 22,45 Müzik cazband (Pl.). vel çoluk çocuianu yoklayııı · :ze). Mıaıra iki üç •eyah<1.ti vardı. Kat 

'1 l\lbat cuma sabahı ' u 1 
8 Program ve memleket saat o.yan zelcdcn ana duvarlan çatlamı~. çok yıldır nn cptclci kocası topçu bin-

8,03 Ajans haberleri, 8,18 Ha.fl.! prog~ tehlikeli hal almıı Serukerkapısına, başısını Hilmi beyi de bilvesile gör--
tam (Pi.), 8,45 Ev Jı:adını. Abdülhamidin marazi!line mügayir müı olacak. 

olarak (çatlaktır) dcyi,i. Sonradan Yol hazırlığına başlandı. Ağır eJ-* Bey<>alu Hıılkevlnden: ı _ 8/2/ duyduk .ki üçüncü· ıebep de (bü- ya götürülmesine lüzum yok, zira 
Hl perıembe günQ a.at 17,30 da EvJ- yüklerle teması) imiı. gideceğimiz yerde kurulu düzen 
mızın Tepeba;ınd.Jı.tı merkez b1na&n- Bu sonuncusunu izah edeyim: hepsi var. Bir iki sandığa, lıurca, 
da avukat Hilseyin Sadettin 4rel lata- Girid fevkalade kumandanlığından bavula lüzumlu şeyler yeileştirildi1 
:tınd dannııcıTiirbklmk:usltlı ~~~ı.cmrtelvzukuUn- eadrbamlığr. geti~ilcn Cevad paşa En mühimmi yemek meselesiydi. 

a m m r on e ....... v ece r. ·ı .. k' d Ad ,_ . I ı h ld ,._. • . h d 
2 _ He kes gelebUlr. ı e eı ı osttu. am çocuıı;. ıevı· ıcr a e ya nıcaaJcrı, ya ut a 

r • yor ve lakin zürriyeti yok. Girldde l.oid vapurlarından birine binece· 
Tepeba§l dram kısmı Jlllllııımmı anasız babasız, dört beı ya§lannda. ğiz. Kulak büken bükene: 

ı~e sant 20.30 dıı 1 bir masuma raslamıı; Necat adını - Sakın !ıa biletleri yemekli al-

Çocuk fazla zayıf. Tcklifaiz n, hınzır etiyle pi~irirlcr. 
EMII,lAGAl.OT'rt 1111 ~~ vererek c,·ladlık etmi1. mayın. Hepsini, meclisimizden dışa· 

1 
İstlklll caddesi li~e binaen Göztepedeki eV'imıze, Zaten üzüntüden bitik halde, dc-
a!~~t k~~ da au d~dısilc ber~~er bi: ~y ka~.a~. teb· nizc ise hiç yüzü olmıyan büyük 
K.inAI.IK ODALAR 111111111 bılhavayn gon~~r~~tL (B~y~k.ler- annemle annem: 

le temas ) ın bırıncısı bu. lkınc.ısı ve - Ağzımıza habbe koyacak ha· 
BURBBA.'al>DİN TEPSİ temsUlcrl katmerlisi de JU: limiz mi var L deyip dururlarken 
8 fUbat perşembe aqamı lC&dıköy Büyük peder istihkam ye inıaat İffet teyze gözlerini dt:.virmede: 

S<lrayyada Baba Ramis plyea 4 perde daireıi reisiydi. Bir gün, tamiri bi- - Göreceksiniz. öyle bir i:tnha· 
Şehir Uyatrosu komedi kı...c-mında. 11 Zi' · ı·L ._ •- l .. d t k k" 1- 1 k k ıııalı akşamı Vedad Ur11nl.n bttytık ese- ten ncır ıırnyu ıaraıo unu goz en mz açı aca ı Jı:ıt ı ·tan çı ·mışça· 
rt ][AN p1J'es1 ı pense maharrJrln if- geçirmeğe gitmi1. Velialıd Rc§ad ııına ... 
tı.rald aııaLU..raneslyle Q.st&d Abdül- efendi civardaki ç.iEl~e gidip geli· 
bak Hlmldln asa.nnda.n Tarik bln Zl- yor. Mutlaka onunla bulu,uyor. 1897 ylının 4 fubaıı. günlerden 
Jad 1 perde. Hulasa, 1894 senesi temmuzun· perşembe. Galata nhtmıına indik. 

BUGÜN Matinelerden ib'Daren 

SAKARYAOA ~ 
S..bmıızlılda beklenen ıenenin 

en güzel ve eilcnceli Iilmiı 

HOLLYWOOD ... 
HOLL YWOOO.:. 

(FraMızca ıözlü) 

letanbulda ilk defa olarak gÖı· 
terilecektir .. Bq Rollerde:~ 

JAMES GAGNEY 
EVLYN DAW 

ve Hollywood' un en ıüzel kız

lan ve en mükemmel CAZI. 
llavett;n: HA VAY GECELERİ 
Şayanı hayret bir Revü filmi . 
Seanslar: 2,30 • 4,30 · 6,30 ve 

9 da 

da, 13 üncü fırka kumandanlığile Şarıl şarıl yağmur ynğıyor: güm· 
Kerküğe tayin edilmi,, Halebe va- rük barakasına aığınC.:ık. Da) ının 
rınca orada ilcamete memur edil- damadı crklmı hnrp l.olnğa.sısı ''e 
mi§ti. .. Mektebi Harbiye ordu le§kilatı mu-

Evimİ7.İn içinde müthi§ bir iztı· allimi Suphi bey eniştemiz biletleri 
rap, yas, ml\tem. Haminnem kızına almı:. öne düştü. (Umumi hnr
çok dü~kün; torun aııhibi olduğu bin ba~nda Miralay ve Bnsrn vnli 
halde bir gece bile ayrılmamııı: Ha- ve kumandan. iken Dirmanyanın 
lehe gidl"miyor. Annem hnkeza, Thayet - Mayo fC'hrindc rahm.ınına 
babamın işi gücü de burada. kavuştu.) 

Bu azapların encamı elbette hay· (Messagerie Maritimc) kumpnn-
ra varmaz. Akibet Hal~ptelci zaval· yasının (EquateuI) adlı vapuruna 
lmın dilinin altında kaıkatı bir Jca. bindik. Bir b~cnlı, üç direkli, boy· 
barcık çıkıyor: Mükemmel :kanser. elan boya bir nlumct. Gerek bu, ge
Çene kemiklerine, gerdana kadar ırek eşi (Congo) ve benzerleri 
kök !almış; mühim bir ameliyat el-ı (Saghalicn), (Senegal) limanımız
zem. • da görülen en yamnn gemiler !13) l• 

Bizlere bildirmiyor. Mabcyjn 
1 
lırdı. Vaktile A~eril:aya, Hinde. 

başkat-ibine müracaatla ameliyatı Çine -işlerlcrmi4. Üçüncii Nı:ı.polcon 
için muvakkaten olsun İstanbula i devrinde yapılmış, saatte 1 O mili 
gelmcğe, ailesini de görmeğc mü- zarzor aşan lenduha} ıdı. 
saacle istiyor. Aldıran yolc.. Beyruta 1 Birinci mevkiin dnpdnrncık, knp
razı oluyor, bu seferki cevap: ! karanlık koridorunu dönünce karşı-

{Halep büyük bir vilayet mer· Ilıklı, ik:i§cr yataklı iki büyükçe ka· 
kezidir. doktorları yok değildir. mara; berilerinde tek yataklı, pen• 
Ameliyatı orada yapılsın 1) .. . ı cer esiz iki hücre. Soldaki kamntn~ 

Bir de numara: (Lazım gelen 1 yı biz, eağdakini iffet teyze, hücre· 
masarif cebi hümayundan tesviye lerin birini Hacı am~ aldı. Kuru 
edilecektir.) kalabalık: ta neredeki üçüncü mev• 

Bunların birinden haberimiz yolt. lde dağıldı. 
Ardından büyük dayıların ağası 

yeti) ni kurm~lardı. Cemiyet, {aa· ~--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' .Bir gün Şehzadcbaşındaki bahçe- önde. peııindc iki koca küfe ile 
mizde galdır guldur ~rabayla hiç Taşdelen damacanasını sırtlamı;ı üç 
görmediğimiz bilmediğimiz. kösem- hamal. Küfeler tıka.hasa nevnle ile 
!li, kaddi büyük biri belirdi. MabeYin dolu. Ağ,anın elindeki valiz portn
katibi olduğunu, .araydan geldiğini tif eczane imi~. 

liyetini bilhassa Manastır ve Sela· 
nik şehirlerinde teksif etmişti. Ma
nastır, o Uıman uc;uncü ordunun 
merk:ezi idi. Bu itibarla cemiyetin 
inkişaf ve tetızzuv edebilmesi için 
senç elemanları kolayca tedarik et
mek mümkündü. 

Sadık (bey) cemiyetin (Manas
tır heyeti merkeziycsi reisliğini de
ruhte etmiş ve bütün rncsaisiıri istip
dadı devirmeğe, hürriyeti -ilana 
hasretmişl'ı. Etrafına bütün genç za
bitleri ve ba7J sivilleri toplıyan Sadık 
(bey) mutlakıyet idaresi aleyhinde 
dağa çıkan )~esneli Niyazi beyle 
diğer inkıltıpçıların Üıyan hareketle
rini tcıvik ediyor, bunlara azamt 
mÜ7.aherette bulunuyordu. 

Şemsi paşa hadisesinden aonra, 
ba~t< Sadık (bey) oldu~u halde bü
tün inkılapçıl:ı.r artık 1&rayın aaraıldı
iını ve yıllardan beri devam eden 
mutlıılcıyet idaresinin yıkılacağını 
tahminde güçlük çekmediler. 

Bu ıırada pad~. Şcmıi pasa
nın yapamadığı İle devam etmelc 
üzere mü§ir Tatar 0:1man papyı 
Manastıra göndermiıti. Eyiip Sah· 
ri (ıimdi Ç<.rum mebuau B. Eyüp 
Sabri Alcgöl) ve Niyazi bey· 
krle diğer fokılapçı zabitler, Os
man pa§ayı da bir gece, dağa kaldı-
nnca artık Sadık (bey) mqrutiyetin 
ilanında bir mahıur kalmadıiuu 
görmüı, topçu yüzha§Jn Kayaerili 
Ziya beye 1O1 pare top attırmalt 
suretile Manasbrda 9 temmuz, 1 324 
( 1908) tarihinde (lcanunu esasi)· 
nin iade edildiğini ilan etmiıti. 

Halbuki mqrutiyet, Selaruktc 
1 O temmuzda ve lstanbulda da f f 
temmuzda ilin edilmi§t-ir. 

Mc:ısrutiyetten aonra bir 1 müddet 
cemiyetin katibi umumiliğini deruh· 
de eden Sadık (bey) aradan çok 
:ıaman geçmeden inkılapçı .ıtrkada,r 
larile uyuş:ımamağa başlamııtı. Ken· 
disi tasa,tvufi itikadlara aaplandı
iındıın tasavvufla cemiyet ve ha· 
yat işlerini telif edecek bir haleti 
ruhiycde değildi. Bir aralık Dcbrc 
'"utasamflığmr tayin edilmiı, fa
kat Talat ,.e doktor Nazım bey-
ler i cemiyet erkiinının farma
•on olmalarına kız.aralı: bunların 
(İttınad ı.•c Teralclci) den çıbnala
llıQJ İ!ltemeğe ba§lamıştı. Bundu 

• 

Sanat alemine «ROMEO . .,. 
JUL YET:t gibi bir taheset" 

yaratan 

cD.\MGALI KADINLAR> 
cöl...MİYEN ASK>. Eibi 

nadide inciler hazırlayan 

Leslie Howard 
BETTE Davies duyar duymaz herkes üç buçuk at· Vedalaşma çetin bir ı;ey oldu· 

mağa başladı. ğundan annem babama yah arıp 
Babam vazifesinde. Haminnemi yakarmış, o da o eal3ah ortndnn 

Sinema tarihinin en büyijk •·o,. • 
feri olan cVATAN KURTA- ıvıa 
RAN ARSLAN-. ı canlandıran 

de Havi' land lsclimlık odasının kapısına istedi. kayboluvermisti. .. Biz•m valdanım· 
Kandilli tcmennahları N.Vurduktan lar kamaraya büzülmüş, başlarında 
ıonra ayakta clpençe divanda: çnktı, ellerinde lokman ruhu, mclisc 
mızmız mızmız: 1 ruhu §İşeleri, biran evvel demir al· bir tek filmde birleıtilcr. 

A Bu akşam LAie de göreceğiniz 
O G E C E N i N R. U YA S 1 

Senenin et.iz bir aÜper filmi. ~etin, kudretin, ıanabn bir mucize.ic:Ür. 
DİKKAT: )'unan - İtalyan harbinin bütün talıilatı ve ton va.lr.alar (Tür\çe Paramunt Jurnal) da 

Lutfen yerlerinizi ene1den kapatuı.ız. Telı 43.595 

Bu akşam 

i PEK 
ıineınasında 

Müthiş hadiseler ve. 
müthiş heyecanlar
la dolu muazzam 

bir film .. 

TAŞ YUREKLi. ADAM 
.· Baş rollerde: 

Dolores Delrio - W allace Berry 
er.keıi merak ...9 heyecandan sarsacak bir film 

Ayrıca: En aon FOX DONYA bavadiıleri. 

Bu halta ıöstermckte olduğu emsalaiz Gençlik ·ye AJlı: phcscri 

E L V E O A . 6 E.N Ç L i K 
filminin ~ördüiü fevhlid\ rağbet ve kaz.andığı muvaff alciyet huebile 

Bir kaç gun daha gösterecektir 
U.. Rollerde: ROBERT DONAT - CREER GARSON ve bütün İnıüiz Efl'Çliii 

' 

- Afiyettcsiniz işallahl .. Oamad sak) diye kıvranırlarken ~akır ı.ukur 
beyefendi, kerimchanfendi, hafid kılıç sesi. Babam çıkıvermcsin mi? 
bey aıhhattcle. ya?... Duramayıp gelmiş . Yemin yemin 

Ulı geveliyor geveliyor, merale- Üstüne: 
tan çatlatacak. Nihayet baklayı ai- - Yarından tezi yok r esmen 
zından çıkıudı. Selamı ,..haneyi mü- izin alııcağım, bir ay kalmadan 
tcakip: Halebe gelecciiim 1 ... 

- Pa!la zatı jff etpenah'ilerini ve iyi amma kim razı~.. Ya ku~ku· 
lcerimele;ini özlüyormu1. Bir an ev- ]anıp (kaynatana giıtin, sen qe 
vcl Halebi teırifinizc. birkaç ay nez- !orada kalı. dcyiveriılerse ... 
dinde bulunmanıza iradei ıeniye Tam o sıra rıhtımda borulu, ı:!n· 
~erdi taalluk etti. vullu, zilli bir gümbürtü; muhud 

Ve elini ııöisüne M>kup )r.ırnuzı Jzmir marıı çalınıyor. 
bir torba uzattı: Pedavra tahtaları ve yelken bez· 

- Harcırah zımnında da ifbu Jerilc kuıatılmış lı:ar§ıki tiyatronun 
200 altını ihsan buyurdular 1 üç lciıilik muzilca!ı çığırtl.::anlığn ı.ıi· 

Hepimizde pfalc atnıı,aı. Desene riJmio. 
Jd kapı k.apamaca sürülüyoruz. İlci romorkör çeke çeke rıhtım" 
Annem döviinüyor: dan ayrıldık. Kuzguncuk önüne ka· 

- Bey de ıilleye uiradıl (Ba· dar vardıktan aonra tornüıtan. Mar· 
bam o zaman miralay). maraya açıldık. O akşam bizlerden 

Kaddi bükük köse çekilip ıitti. hiç Jt.im.e ağzına dan tanesi koy· 
Hafazanallah &ftya ortada cenaze madı. 
var. Ayılan, bayılan, ağlıyan 11kla- Ben ele avuca e.ıimıyorum, beı 
yan, inimimm inliyen... tarafı çarh çeviriyorum. Kar~ı ka· 

Babam, büyük dayılanm, akraba maraya konulan adam boyundold 
taa11Ukat yetiotiler. Onlar ameliyat küfeler çotkan açılmı~: sebil ıc" 
keyfiyetini biliyorlar, lılll söylemi- bilultah, gövdeyi dolduran dolc111• 
yorlar. Temin temin: rana... Sermed Muhtar Alus 

- Birkaç ay hlıp dömünler de
nilince nefiy olur m11) Damada 
ıümulü olsa en önce ona bildiri
lirdi. Taıra yolculuğu pek eilenceli· 
dir, falan Eilln ..• 

Peki amma kanunusani ortasın· 
dayız. Ömründe lstanbuldan çıkma· 
mıı kimselerin bu kıt kryamettc tl 
Halebe kadar seferi kolay mı) 

Ne desek nafile. irade katt; mirın 
kınn cdc:ıek köhne {Garp) nya 
(Kayseri) vapurile cebren yollar
lar. ister 'İstemez gideceğiz. 

Büyük babamın ağalleyi.ei ülcma• 
dan ve küuü ıeyhlerinden Hacı 
HÜl!lnü efendi amcamız tutturdu: 

- Ben başınızdan ayrJmamf 

T e:nia, DaicıJJc ldübündea: T ... 
nİ!I - Daicılık klübü konaresi ekae• 
riyet hasıl olmadı~ndan 9 fubal 
94 J pazar günu ıaat t 4 de toplan" 
mak: üzere tehir edilmi§tir. 

Mevludu Şerif 
Emekli binba;ı merhum Oem~ 

Hakkı Öneı'in ruhuna ittibaf otuıı
mak üzere Beşikla$fa Sinan~~~ 
camiiterifinde 7 /2/941 cuma P-. 
c:anıa namazını müteakip Ağabe~ 
mahrukat taciri Şakir Ön~ tuafıtt" 
dan mevludü ,eril okulturuJaca~ 
dan arzu eden zevatın tetriAeri ~ 
olunur. 



.. 

SÖZÜN 6ELiŞi 
. 

lslam 
ansiklopedisi Sürgün cezası 

Takvimi Vakayi'in Fransızca 
arasında lilrgiip de vardır. Son M uhukfrıere Verilen cezalar. l>J tüccar Eskişehire Profesör Gabriel'in 

bir makalesi 
ve . Ermenice Nüshaları 

.wıJente fh~ •ptılt ~yserfdre ihtiklir yaptı~ ... 
ıdlrgün edil~. İki üç ay evvel dtöecar JstanbuJa sürgün edil
lnahkemece sabit olan başka bir 

~ti. 1 drgilnde de, suçlunun yaptığı 
BtitUn Cezal:ı:rda oldufa ıfbemesfne yanyacak, onu uslandı· 

•emııu bir hareketi tekrar etnı rlde fhtikAr yapan. yani 
racak bir eza mahiyeti nntır. ~)'le danun htanbula ırilrillme-

tte bıanan • 
pyrl meşru sure para tfği usJandıncı eza yoktur. Kayserill 
linde vazıı kanwıun hesap et kaundığı paralarla seveke-
&öccar buraya plir. Al~ ay 

0
'::'; ticaret merknine reJmeği 

eler. Yahud İstanbul gıbf can kurar ve bir daha Kayseriyc dön
fırsnt bDerek teozga~ bU::S~dflllin ele, pişkin bir tüccar olması 
~. lstanbuJdan E~ hemen aynidir. 
INtkımmaan, nziyetl hem:lk anlayışında dalma ağır bir ceu 

BalbuJci sürırfuı cezası sürgünlerin, lmpara~Juğun en 
olarak durur. Bu da esklcJO: fu yerden büsbGtün ha§ka köşele
mak ve hayat ,eraiti bul :mıan Deri reJme bir histir. O sa
rine gönderilmek Adet ~ma .Fw.an'a A.kki'ya gönderilir ve suçlu 
nıanlar siirgünJer Yemen e, burlyeU tahammUJü ıilç bir ceza 
için huralarda otUntlak mec 

•lurdu. .. kanunumuz «sür~ Ceza5J gerek cürmün 
Gerçi bugun c~.. a zarar glreıı şahıs De mahk~un 

işlendiği ve gerek clinım en aşağı 60 kilometre uzakta bir ıehf r 
Skamet ettiği ıuuaıar:an enikamet.e macbur tutubnamıdan fba. 
nya kasaba41a mabk mma.hun llin :nıahkfiniu yese düşürecek, •han-tt. d Fakat bu a ' • di r~ ır» er. da ihtikira saptımı> dedirtecek yerde sevm • 
gi l«!Ytana uydum vuıt kanunun ceu d~ttneeslne daha recek bir mahal olmamuı 

•y.gım g-örünüy.?". .. sını büsbütün kaldırarak muhteldrlere 

Gazete blıde gllndellt her eşya Cibl 
blroz hor tutulmtıf, t&rllıl llyık oldu
ğu şekllde Y&zılına.k ~Yle dursun, ko
ıetslyonıan bile yapıJmam.ı~tır. Ka.:. Güzel Sımntlnr Akndemısı profes3r- tüphanelerlm1zde ınevcud olanlar hep 

Ierlnden B. Albert Gabrlel isıAm an- noksandır. İstanbulda birkaç kü
slklCJpedLsln!n blrinııi cildinin çıkma- t'fiphane dolqınak fal"W de bir ıaze
aı münasebetile tran.mca İstanbul tenin blltlln aarılarını bulma.le kabil 
retiklınlıde uzun bir makale yazmış- değildir. onwı lçln burada llk ıuete
tır. Bu sahada. salahiyet vo .llıtlsas mız olan ~Takylmt Vüayı. 1n muhte
sahlbl olan Fransız protcsörtı, Anslk- 111 J.Lsanlard:ı çıkan sayılan hakkında 
ıopedldekl blbllyograrncrı çok mcdh verece~mlz mnlQmatuı da pera.Jten
ve bunlann Hlzumunda ısrar ederek del~l mazur görülmelidir. 

eli~~ =~lfelik bir mukaddime ve .sılu Tnkvlını Vakayl'In ilk &ayısı ı teı
,,... .. ,larla dolu 80 aııhUellk bıt metni rlnlsnnl 1831 de ç~tır. Aynca, !lk 
~ - ü bl öz t :ık snyıdan evvel dan-ıtllmış olan, aynı lhtlva eden bu broş re r g a m ' hacimde tn.rlhs!z ve numnnwz blr" çalışma zlluılyet.ını ve tamamlanınca-
ya kadar ne suretle calışılacatmı an- mukaddimesi vardır. 
lamıık için kA!idlr. Bu br~Ilrü, muka.- Türkçe Tnkvinıı V:ı.kayl hakkında 
blllert bulunan fnı.nsızca, lnglllzcc ve muhtelit yazılar neşredlldlğlnden bu
almanca. bollilrlerle mukayese etmek rada aynca ilaliimat vermeğl lilzum
taydalıdır. Türkçe b~iır, şcltll, ha- suz addediyorum. 
cım, tabı tertibatı ıtıbarUe onlımn ny- Takvimi Vaka;1'1n tfi.rkçeslnı mü
nlcUr Kaydedilecek blr nokta varsa o tenklp ıLc Monlteur ottoman, adlle 
da iarkçe tab'ln lehindedir. Çünkü !ransızc.nsı lnttş:ır etmiştir. Şlmdlye 
eserin tflrkçe tabı, Oarptnki mukabil- kadar iddia. 'Oldunduğu gtbl fransızca 
•!erinden daha. nçlk, daha okW1o.klı ve .sayı tÜ(kçeslndeıı bir sen en·cı çıka
daha gü?.eldil"ı Bu mahiyette bir eser- rılmamL5tır. Tnıföl de 10 Te§rlnis:l.'11 
de serbes ve fonetlk!Savtf) blr istin- 1831 dir. Türkce ve Fransızca nllsha-

1 N kil ıstı larda. blr çok bnhlsler aynen mevcut sah Ue lktıra cd lemez. a ve n- oldu!?u hald~ blr,.okfan da de~Işt1rll-sah edilen kelimenin tam ve haki.ki ~ • 
lınldsını derlınl bulmağa yarıyacak mlşt!r. Meuulann sırası blle !arklı-
kı b,_ sistem kabul etmek mutlaka dır. 81 

~. Takvimi Vakayl'Jn tranSlzc& nüslô.?~:!~dlmenln son sahl!cs!nde Arap halnnnın Hk s:ıy1Jannın, hattı\ pera-

t~Vılı ·ı~ırr,· 
fllimd m!l.Vlıı~t.-:T~tiıc ..QIJJf ı~:ı~ 

Tak\iınf V~kayiin enncnice niishasının haslığı 

.... •••t.a e 

Y.fhud da surgun ~nı onları uzun uzun düf(indürecek 
verilen hapis ve para Şevket Rado . elidir 
lilereceıde şiddeüeo~:!':.1,,1111 ~11111111111111111, ......................... .. 

~::mımJ:ı 

b il bcmbcr bunlann karıııh!h kende bile 0!53, bir koleksiyonu İstan
al!a ~:tıe k llmelcrlnln tnblosu 

11 
bt7- bulda mevcut detlldlr. Bendeki cu

olan ,!1 e uı ed1!en sistem, martesı 30 ağustos 183! tarlhll 86 s:ı.ıunm~~~~· la~: hissedilecek su- yılı yegılne nusha tilrkçe TaI.•·Iml Vn-
1:[i f kl d~.Mübayenet.ıerin ,.e gar- knyl'ln , her nedense, 87 ncl S3.Y1sına t~~kl~rln önUne geçmek içln te~büi etmelı:tcdlr. Her 1kl sayının 
~nddı 20tında •adolc•tıdlmlş bk 1'Un- ınun~e,.catı •ym~"· Yain>Z franm- dutu ve ka'1ben ıuru olunncoğ• bil-, menba zikı-Nlllmedcn, bu gazetenin h 

....... eml ol:ın Türle alfabeslnt göz-ı ca nuslınnın sonunda, türkçe kısmın- dlr111 Yln T k ı l v k i'1 12 d ğd ~ ı ı d ld " k Ö~ ~ .,d....,. tutmak t"e mesel" g"rp tabı- da olmıyan, memlekeUmlzc alt ingl- yor. e a '\' m a ay n o ugu SdlC r. n e o uı:>u nydedll-
nun e • • • • ki il ı t numa.-.ıı fökçc aayısındo rum ve nıektedlr ki doğru ol a gercktı.. Bu ıannda çitte ah harflerlle l!ade edl- llzce bir klttıbın ten dl . ~ t.T care • ermeni patrlklerlnln ıTakvJmı Va-ı hükmü türkçe Takv•mı Vakayl'in ıao 

Jen ...ı nakl ve lstlnmh etmek için se- b.,lıfı altında limona ".Ulp ç>kacnk byl mulahatı haydyesı 2ımnında ncu ,.,,~nd•kl ilinin tnk\oyo odrbl
dllll ı yt mulınlazn etmek icap eder- •apurlıı1' hakkında malumat vardır. neırettlklerJ kAll•dın tercUmesı, var liriz. '"•n~ma ı-ı mu toaklp Ta>• imi 
dl Bundan b.,ka bucünk• allohrde k Gazetontn son sütununda da •bone dır ki metninden bu tasrn·uııın kuv- Vakayl'ln rmnra ve ermrnlc• <'lorak h~rfile !inde edilen kal lle kel için bk flatlan yazılıdır. veden fille ç•kmuına çal'§ıldıö• anla- ncerı umane z hn!yotıno uygun oeı
!Arl< tesı.ıt elmek ccrektı. Bu mesele, Takvim! Vatayl'ln '"'"""" snyııa- tılmaktadır. dlğlnden •Thkviml mezkUrun krm>
Jromlsyon tarafindan Yeni ııaretıerl ,., rmı çıknnna~. daha evcı İzmlrde MekltarlsUerden Krlkorls Kal•m- flssnb>k rum ve onnonı l.<.<rJann. d'
doha fena olan çille harfleri çoğalt- n,.redl!en •Le Joumal de Smyme. k•eyan'ın •Ermeni gazeteciliği tar11ıı. hl tercümeslle tnbı vo n :ı hn n una 
maktan o•klnmek su"ı.ue memnun!- adlı bir gıızctonın $0hlp ve bSf mu- adlı 1893 le Vlyanada bastlm.,. olan yenldon kade ııa11r olur. D mck her 
yot Yerici bk §'kilde hallcdlllni<tır. hn.-rlri <lan Al•k.sandr Blak ~emur .,erinde de bu ıı .. usıa oldukça etrnf- hangi bk S<brp:, '"un muddet '·'•-

'l'alniml Vak.-.yiin Fransızca 
nüshasının başlığı 

mühim bir kararı 
Oyuncuların klüp değiştir

mesi menedildi 

1,e vaıın olınaynnlar, bunları, bfi- edllm!şUr. Gnzoteyı b=n makloo ve h malümat verllm•ktodlr. redllenılyen rumca '° Prmenlce T .• k-
yllk ehemlyetı haiz olmayım tetcrrüat barller de Izmlrden gctlrilm~Ur. Emıenıc Tak•lmi Vnkay! 13 klınu- vlmi V.kayJ Tanzlmot'> mütenk o ,,_ 
diye tclMtkl edeblllrJer. Fakat bnnlnrı Ne kadar znnıan devam ettiğini mısanı 1832 de •Lıro - Kk. adile in- nlden intişara ba§lomı l>r. 
muhafaza hususundo cösterllen tıllz- bt'IyeUe tayin lmklnmı bulamadı- tııara baflamıştır. İlk '"''mnın U.- Bn husmru elln>o Ce<•r< .g:m t urkoe ııtın, bug1lnk11 şıkta hu...Usi bir mdn•- l!ım fransız"' Takvimi Vaknyl, Alck- tünde tfirkçe Takvimi Vab}1'1n 12 Takvimi Vaka>l'ın <OJ uncu "'''"n• yı haiz olduğu kan:ıatındeylm. sandr Blat·ın burnda tesis etu~ı mat- ncl .. ,....na tekabtil ettiği için s.:ıyı 12 tckabuI Oden 102 sayılı ve 18 mart 

y eıride.n yapılacak teecil aizam- k'alktığını ha ıütunlarda müteaddit 
11amesi hazırlanıncaya kadar tecrü- kereler ileri •Ürmüı Ye ııencl direk· 
J>e mahiyetinde olmak üzere bütün törlüiün bu ke§mekeıin önüne geç
-ı>orculann klüp deiiıtlrmeleri ıer- metini istemiıtilc. 
Lea bıra1'ılmış vo eskiden olduitf U b" "'dd lt b ,,. d 
sihi · - • zun ır mu e en en eYam • d ) hırt •ene beldeme muddcti ltal- eden bu eerbeetiyet nihayet dün ge-

m ~k ı. . • . nel direlıctöriln fıtanbul bölge direk-
Bu arar bılhaHa ıehrımu: apor t" 1 ... _ - d di.. bir tel'"'afla 

Fenni çal~alarda ve esorler- baada bastlnuşt>r. Aloksandr Blak'tan yazıhdır. İçinde bu hususe dair izahat 18'9 tarihli ennenıco Takvimi Vnkn
de !ruUanılan sıkı metodlar hnk- aonm l'ransızco Takvimi Vakayl'l ,,_ verilmlollr. Jiaftada bir olmak üzrre Yl1e de tekld odeblllrlnı. Bo&os A•apkında geniş blr halk tabakam- kannafn memur birkaç .atın 1sml küçük k•l'adn sekıisahl!e olnrnk bir- y:uı'ın nıalbonsında basılan bn g• <
na mDsı.et bir misal vennok mazbut ı.. de mülemmlm her hangi biri arkasında iki say, çıkbktan smıra tenln 301 soy• geri kalmış olma•ı bu
lçln bu fırsattan 1stllade edilmek Is- bir maıümat mevcut de~lldlr. gmtonln ismi •liavadlsl ;>evıetı AII- nun delilidir. Görebildiğim bu ve bunu 
tenmiftk. Bn, lerb!yevl bir k•ymetl Takvlnıl Vokayl'ln ermcnlce .. ,.... yel Gııman!yc, ye tebdil edilerek on müteakip .. ,.,., için öğrencbl!d.ı;ım 
haiz olan ve edebiyat sahnsını geçen hakk>nda ıo nnmaraI• türkçe nüsha- b~ günde bir nşredlimeğo başlanmuı- b1r hususiyet te bazı lllnlann ennl'
bk leceddütlü~ İslAm anslknopedlsl- da biraz mn!ümat m. Burada Takvl- tır. Elde movcnı perakonde &a}-ı!arm nice hıır!Ierıe yaz.ım•ş lfirkçe olmouın bütün '.I'tlrk ok~yucnlnrı, sıhhat ve nıı Vakayl'ln •lier lisanda yanı ar~- hiç birinde gerek muharrlrlerlnln ge- sıdır. 
vllsut hususunda gostcdlen bu kaygu- bl ve farlsl vo rum ve erınonl .,ba- rek mütercimlorlnln ismi,..,,., olma- Fada mahlmoı. olanlar _,..,.. 
Yll takd~en oerı knlm•yaeakla~d>r. mnda ba"lnıak maııup ve moV'ut ol- d>Amdan k>mln hlmm<tlle meydana ~ ,.., ...... ...,,,.., tarı•ıne • ., .. Şokllde go.stcrtıon bu mullak vü•uk dutu ve .ıtroıunan ıı..nıann hart- "'dit" hattıı ,.,,.., ...,!"'•• da tiel- bir l>lzm•• ...... ol~:!;.., 

6

....,. ve lntlbak, bu reni eseri kullanncakln- leri ve edevatı salrc.slnln tanzim olun- ıı detudlr. KalemkAryan ın eserinde 8elJm 

ra çot faydalı olacaktır.Maddeler ara- ::~.:.,:;.::~~~~~~~ .... ----~;,..-------=--=--m:ıı:=:=~~=========• .sı.nda bnzıJnrı harfi harfine bazılan ' 

~~ e:e~er~:ı1:=tü::: c:e
1

~'R~şlcr-,~~ lngiltere f GUN. UN ANSiKLOPEDiSi bB,fto.n YazılnU1lardır. t . 

h .. d b" .. ._ 1_ lı:l·L) ur u1rune aon er aı •. ınu ıtın e uyu.ı; &arı:ı ~ ara ae- . C 1 1 f 
'L b. · 1 • •ona ennİftir. e en t• ara a Jıaza-o~ ıyct verm~ ve. ~yuncu.ar hır ne- ran 

5 
tubattan itibaren eporculann 

.,., mczad malı rıhı satılıga çıkarıl- klü d •.• : · aureti katiyede 
C 1 d • L " •• L h t p e&lfurDle.ıJ mıştı. ene ıre.-;torun ou usus •- od'}..:.. h · d" - '-•am 

L • .. • l d men ı •ulf Ye u emır un &a.y 
&J nokteri nazannı auııslıma ~ en d h 1 ''-ül" l tebl::!. edilmi•tir 

Tcrcüıiıeler, milelll!in llsruııııdııkl ı•ıe tı•care tabı!ardan yapıldığı cihetle, sıhlınt ve 
doğruluklarına bir gara.ntl te.şktl eder. 

L • • • k d il · - er a a. p ere ~ ,, · &lüplerimiz bu IJl o a ar en go- ) • t 
tu~ d··ı ._. b" hafta evvelki bir ta- Sporcular badema yanız agus oı 

r u er ı.:ı ır t..ı·· d • · tircb"I kler-Iunıı bir hafta sonra başka bir for- aylarında .&; up egl~ ki" ı ~c~. ti 
ırıa ile görmek kabil oluyordu. dir. Bu emirde~ evve up .. egış r 

Bu ~in bir çıkmaza girdiğini ııpor mİ§ olanlar bul~nd.uklan. klupler e 
mefhumu ile kJüp aıkının ortadan kalmak mecburıyctındedırler. 

LAalcttayln tercümelerden birini a~.ue • • 
karşılaştırrnnk bu nnnkor .işlere gos- Takas yerıne peşın para 
terllcı1 dikkat ve ltlnnyı nnlamağa kd- }"] J b e.ladı 
rldir. Bu, birçok muterclmlere ders usu ı e muame e a"ı" 

"Mağlupların vay haline!,, diyen 

Brennus 
Voleybol maçtan 

D.. Em' .. ·· Halk.evinde kız un · ınonu 

Güreş faaliyetleri Necmeddln S:ıdnk, b~mnkalcslndcl o esnad:ı Romn önti:ıde gorü.nd.ii. Teolocaktır. dd -- Bnmnus'tan bahsediyor. rnzryl yıkh. Golua'Ian katı ••kilde Birinci lormn, tadil edllmlı m~ e- Jnglltore ııe y<pılan yon! ınall an- &!nonals Golua'larının •dl olnn bu ma~IOp ottl. 

lheltteplcri voleybol maçlarına de
l'anı edildi. Günün ilk karpla,ması 
lıılı: 1· ·ı zamanlarda oyunla· ısesı e ıon I arıı-

Kafakol müıabakalannı 
Güreı klübü kazandı 

Jer için - btlhnosa sultan Abdulazlz Iaşmanm esaslan dfin htanb~I güm- adam Mlllddan 300 sene e..vcı Etru- (Bell1 de bu, mağrur Romahlı.,ın 
ile Abdülhamlde taalldk edenler - rüklert b.,müdürlil.,"llne tebh~ e1ıı- rte'yl 'ısın• eımı,. Allla muharebesin- hakikate uygun olm>Yan bir lddlo51-
blrçok mı.aııer af2Cdcr. 11 m~tır. Tüccarlar dünden lllbaren :- de Romablan moğldp ederek Romaya dır. Zira, kurunuu!Anm diğer mıııcı-Doğrusunu soyJemek ldnm ge rse gUtere ııe yeni anlaoma e,..ıanna a: &lnnlftl. Roma halkı bçmı• bulunu- ıere ..,nsup mtlel!lrlerI arasında ~u 
tadil kelimesi yapılan şeyi ırade etme- yanarak tfcarl mftnasebe1 U~re1!.eçnlın~ı• wordu. Askerleri şehirde knlan 80 ton- Jddlnyı cerhcdenler \'nrdır.) »e kili gelmez. Çünkü bunlar, tama- dl Takasla muame e An "" ... " ,..,_ K !tol' uha 

:,.. yonl .,.,ıar ürerlnde yapılnuf 1
'; .. ;· ara ne muamele usulü vazedll- .sül•r'I botıızla~.r. ap u m j Polybe, Golua'Iann keylrierhıe göre 

etüdlerdlr. :;,~ıı/ lthallt tüccarlan emll O!- oara etı.uer. Burası, =ı•••:.ı:.; müsallhn ynptdctan sonra, ganlmetıe-llnı düzelten lnönü takım t~ .. "n lıtanbul giirq ajanlıit tarafından 81

nda oldu. Tamamile nonunbu tecrübeııiz l(iireıiçlerin teltnilt bilaj. L A1
_. d "'an eden u • 11

1t~1nıiyeıi altın a ecre., k lerim artırmak gayeaile tertip edilen 
ırııı.çı lnönülülcr 1 5-1, 15-3 

azan· kafakol. - burau müsabakaları tiç 

dılTar. I G" . Refhan, haftadır pazar &ünleri de,•am ettik-
•bmlar: nönü: uzın, .. ten •onra nihayetlenrniftir. -

Seniha, Maidf', Ayhan, NeclS b 'h 48 güre,c;inin iıtirak etl'iii bu kar. 
Işık: Neııime Nm icihan, a 

1 
a, gılaımalarda Jıtanbul Güre, ltlühü 

1-filkat. Zili, Tiraje. en 4 birincilik, iki ikincilik kazanarak 
Cünün ikinci karııla,ması geç . f 6 puanla birinic., Be,iktaı ltlühü 

•~nen· · u ve bu ıenenın iki birincilik iki ikincilik kazanarak ın şaınpı;on Ç Lca ile 
~c namağlup takımı . ~. olan 1 1 puanla ikinci, Galata Gençler 
tlçtincülük tlmak ihtiınalı I~. Çok klübü bir ikincilik bir üçüncülük .ita
)(,~ ınualJim arasında 0 

h maç zanarak 3 puanla üçüncü. olmuılarheyccanlı ,.c zevkli geçen !:besile dır. 
IS-5, 15-6 Çamlıcanın 1

8 Tecrühu~iz arüreıiçler a~uı~da y~-
lloihı.y t '- ld pılan bu munbakalann ıorduiU bu-c ou u. . b ldenen l • • 

Bu OyUnda Kız muallıçın hcalılar yük alika
1 

Ye ~~r~.u daratutetmın ~ttı· 
•Yun .. ittir. am L .;; fayda arı ıozonun e an •ıan-
1 u gosteremcm l }maa. •· d • ·b d b 
Q•fta K. Necla ve Sühey a : rrnıt lıJc bu p~zar ~n·k\1,~t . ~ ser;: lircr~ ok üzel bir oyun çı a ıürtJKİlcrın teKnı ı iP •rın ·~ • 

t.ıam anslklopedI.ınln !=sızca ta- manlı' banka~n• mttraeoat etm•kte, ıenı;I•rl tara1mdıın m ı ' riJe çekildiklerini bildirir. BaZ> mueı-~uıda Abdmlzt..e tamıs •dllmlJ ~lan lnglllz ıı,....;; 530 kunıttan moameıe müdafaa olunu)'Ordu. '~•dal~er i~"' ııner de Camille'den bahis bile açmaz.. 
kwm bir slltnndan ibaret iten turk- ynptıra<ak ve 16Zde em do iaba •Y ınubnmettent;.~t"• .ın_ er Ih:- ıar. BöyJcllkle tarlbln bn noktası muz-
•• ıabuıoa JCdl ditun luiar. primi yatırmakla, bllAhare ıDmrDkl•- 10 1%1traplannı •• en oonra, n - Um taım.,tır. • 

Dlter taraftan blbllyogr&flt hamifi re gitmektedir. OOmrütte de her tDr- Jet tesllm olmak l&tedller. •-===m:::ıı:ımı:=ı-=:::ıı:ı::-=ıı:ı::m:ıı:::ııc:==a• 
Jer daha. zengin olup, bütün or1J1na lll muamele yapıldıktan aonra bura- Brennus, bin libre altın mukabllln-nıe;.balan gösterir. Abdillh;unlde tal>- dan aıuıan nıakbu.ıa Merk .. banb- da '"""uaradan m&eçmeto ruı ol- Yeni hakem komitesi 
a1s edilen kwm lçin de ayni hal n- ama gldllmetledlr. • .. 11"1nalı 8ulplı:Juı kuar ""''f H-n Kimi! ile C.lerin ı..ır.., 
"'!dlr İngiltere ııe alı•ver1 • yapan tllcca.r- l1ln ll&r!ında istenilen parayı retırd · h ı 1 d J b ı h k 
A • • '"h k HA '# _.. rt ld•.., d 1h•"•t hasıl u"zerı'n• ı'n ı· aA • •n stan u a em ıİslAm ans!klopedlsl, Abdw a - lar Ollnanlı bankası kolaylık ıöst.er- Alan ta ı ... mra a, ..._ ~ ... ~ 
mtd hakkında. pek az tc1ler J!.ıtlvae a. tedl İ ııter lle muamele ya oldu Romalılar, rallplerln yanJıı Ol- komitesi reis ve tazalıklıarına bölge 
Odlyor. Bu mümtaz oalrin ad< ıurtç m•~ '· u ",';,ekle~ ınaııann ,....; fO td.ndıtlannı iddia etı.uer. Bunun dfrektfülüiü tarafmdan futbol •i•
""'edll'" bir anaiklopedlde 7Ullma- :::J~fuı' ban..,a yatırdıktan ...,_ ........ Brnn .. alır kWc:uıı teruenın n• Nur; &•ut, Galatamaydan Muo
mat mDmtDn detlidl. J!hiaenaleJI> ra aynca Jilzde yirmi bet ıularmda - keleelne aıarat ,..1 h>;"nl ı;ı,. ı.,..bulap0<don Emin Fuad, 
AbdDJhat Hlınld, İ.sllm analklapedt- 'anbdan kefalet m•ktubu alabllmU- alaıı 1R laefhur "'""" allyl-· Faaubaı..eden S.bih, Voladan S.. 
alnd• muıauaı bir blbllyoeraflle bera- tedlr. Mfiteaklb•n .. ~ !nıIIlz - Vu -.ı.ıı.ı im T uraud namzed ola<ak röoted~ 
ber, hatlkl bir"'"' mmu tetkll et- Ucaret mfim•$SIUJIJne ınGrac:uı edU- ~ilanım- bunu •V<71 maı- ..;,ı.,d;,. 8a ••mzedlu -el dlDlfJuntır.u ,._ il"ve e"Alı'm '"", mukaddime mekte, alışve~ muamele.sine ,.1- ıtpıaz.a. dlye tıen:Gme ederdtk."'~41> relıt3rlliGn tuclilUni müteakip Y• ~ ~ • ""' &.& mekted!r dl&l16pl&ruı TaJ h&llneı. 411t- · b ı ki d pek ortJlnat bir çaI11manm mahm!D- İngllte;e ile Yeni anı.- ıtı.ean J'abt diklalOr olan camıııe tam n; •adlelenne &f ayaea •• "· dür ve menıelerlnden 1Ubaren oryan- aevlndlnnJştlr, Bundan IDnra tnru~-

1-rdır. ç g . 4 - _ mak üzere dalma ;e, aarrna mus~-
l" it 1 Ç 1 · Süheyla, ~ec bakaları tertip ctm11tir. Scrbeı &ii· 

b Na. •nı ar: am ı~· Hayrünnısa. ·n en mühim oyunlarından olan 

talbınıtn nevama panoramik btr man- reden mal ıetJrecet olanlar pefln pa! 
1&.l'aSJdır. Charleınagne devrine kadar ra ııe muamele :rapacaltlarından PlÇı.kınatmzın birinci Françola zamanın- yasadan prlm tedarl.Jtl için vatıt ıeçl
da Collq.e de France'ta kilrsiller Ih· rllml"ecektlr. a ... hrlm1Jdekl tum14 da.sı ve 80n zamanl:ırda İstanbulda " ..,.. •• 

~ ccla Hayrünnısa, rqı hl' I ~cha.lı ' . dalma ve sarmayı pe ıv&Q anmıza 
J( at. IAhat Hayrıye, aaslı bir ıekilde aıılıyacalı: olan bu 

'1 ı!~ rnualli~: Me a'ma·n. Nevzat. üııabakalann heyecanlı ve iddialı 

Prunm; İnstıtn llnün fhda.ıına kadar tabrttatarıert dün derhal fa.ali79~ 
blrlbrtnl takip tcstmıı olan bütün Fran- reçmı~. her nevi Jplllı: ıthall lofn llpa
az hükdmetıen tarafından te§vlt riflerde bulunmuf)a.rdır. 
ecUımı, olan menfaatun azade bu -

j •ha, Hıı.yrıye, Nerı !--'ı~an: j · ·
0 

de tecrübeli, tecrübcıiz 
(:11~'-nLuı voleybol l~,,_k voley- bo'~t.~sı gı~~..içlerin hu Jcarıılatmala-

etUdlerde Fransanın ne bllyük ııwesı Maarif ıuraıı kararların
bulundutunu mtıfa.hede etmet kabil- dan hangileri tatbik 

-.111.rt . .. .. yapı aca u un ..,.. k J B Laı csı. gunu 2 30 Galataıa- a .iftiraki aerbcs hıra ı mııtır. u 
"->' ~çları: Saat • 3 l .S Galata- r rt"tle tanınmıı pehlivanlanmızın 
il\ • "Urtuluı il., •&at ' (B) f.,d su ·reccği tabii olan bu eeferki >t•y (A) Galatasaray ''-tal a gı "•t 4 F -h h (B) • B~ıa. müsı:.bakalann çok entercııan reçe-
(Jl) I ener a ç~a _ f enerrıbn~z ceği tahmin edilmektedir. 

il. " saat 5 Ve ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~· .. . .. ileri . fmda yapılan teıchbGaler ~il.J)~t 1tılandıya gurefÇ netice vermemi, ve F'uıl!ndıya sü-

d.lr. edı.ldi? Şunu da llAve .tmelJdlr lı:1, hlAm 
ansltlo.ı>edla1nde en tQçQk tefen1latı- tkı .eene nvel Anbrada toP1&D&n 
na kadar Y&nllşaz b!r eser 1aratmak Maarif (Jtırası, bazı mlhlm taraı1&r 
endişesi göze çarpmaktadır. Provaıa.- nrml§tf. Bu arada te7 mett.epllrinJn 
nn tashlht blle haddı zatında mı:ıaz- be§ aeneye çıkal'llmuı, ortame:ttep. 
anı bir emeğ"e lllzum gOsteımelttedlr. Jente Oğleden IOnra ders Japılmama.
M:ürettıplerin fantezilerini bllenler el- c, 11k tedrtsat muaııım. ma&f1&niun 

gelemiyor lar ak reıçileıi Berlind.elr.i mileabakalardan 
lk ~llht 

0

)'f •· b kalar yap~ tonıa memleketlerine avdet etmeye ~e e: 'ı· dmusı:-uı:nan FinJ~d-iyda ka.rar nrdiklerini alıJc.adarlara WJ. 
'lir . r ın e • ufa e . . 1 d" ttj'l~ılerinin bu fırsattan ~ tr•- dırmıt er ar. 
'''e~ ıehrimize 1tetirilrn~ı • 

de ed.llen neticenin ne t.r1ı ve aml~ umumt müvauneden verllmeat Yardı. 
tadil ve tashlhlere lüzum g08terdlğ'fn! Maarit Vek!letı, Ma&J1t Odruının 
anlarlar. Uzun m~ye ıtııum göste- lferdlğt ve bu kararlardan hangUeHnın 
ren bu eserin gerek münderecat ve ge- tatbik ed.Udltını 1ıorm1Jftur. Ber lla
rek ıetıı itibarile m: formaaı, takdir irtı mtidllrlilta bu humsta birer rn.-
ve te§Tilte 11yıttır. p0r ha.zı:lı,Jarak v.tllete ı&ıdert-

(l>evama 7 Mi aabifede) eettır. 

'Üniversite direktörü B. CemilBUseı dün de iktisad fakultes1 

son sınıf talebesine .senelfk çayını verml§fir. Bu münasebetle çaya 
ait bir foto&'l'atı dercediyoruz. 

\ 

• 

• 



, 

• 

H.plmlzln tanıdığı bnzı lşgUzar tn-ı de onun kayısı kompostosunu l9J" 
sanlnr vardır. Mesel1 bunlardan biri- Sanki kokulu, kokulu, taze knyısı 71-
ne çarşımsı bir yerde ras gelirsiniz. yormuşsun glbl birşey olur. Şimdiye 
Size sorar: kadar senin bu lokantayı bilmemen 

- Ne dolaşıyorsun buralarda?.- hakikaten pek gnrlptlt. Sonra. bu gt-
- Hiç biraz balık alacağım d:ı'" deceğimlz yerin sahibi pek titl.2ı bir 
Bu sözünüz üzerine !şgüzaı:: zat dt'r- adamdır. Ka.rışıkSlZ yağ kullanır. Ye

hal buyük b!r alAka e;osterlr ve size meklerdekl bütün etler hall3 kıvır-
blrş<>y daha sorar: c:ktı~. Haydi dfiş önüme. Ornya gide-

-- Nt'red'?n alıyorsun balığı? Hm ... Bakalım ömründe böyle yemek 
_ I t şuradan!... dıye btr dükkAn yedin mi? Amma dikkatli ol parmnk

&o tcrlrsinlz. Vay siz misiniz orayı lannı da. bernber Y_Utmnmağa gayret 
gooteren? İşgüznr zat hemen büyiik et ... Sonra servis gör, servisi ... 
bir t;tlhfafüı yüzünü burusturur: Beraber bir takım glrlnllll çıkıntılı 

_ Bırnk Allah aşkına ... cİer, gel seni sokaklardan geçtik. Gayet göste~iz 
I.:.ta.nbulun en iyi balıkçısına götUrc- blr ahçı dilkltfınının önünde durduk. 
yim. Diiş önüme s:ml benim balıkçı- Rehb~r:Im: 
ma göturey!ml - Işte burası! ... Deyince ~şırdım. 

Siz itiraz edece!: olursunuz: Çilnkfi içerinin ne vaziyette olduğu 
_ canım, zaten ne kadar bıı.lık ala- dükkanın dışından da anlaşılıyordu. 

cağım ki... Şuradan alıvereyim ... Hem Girdik. Bir tahta masaya 11lştık. Reh
vapura da yetişeceğim... berim yanımıza yaklaşan garsona sor

Fal:at Işguznr zat hemen kolunuza du: 
g.rer: - Bize ne vereceksin bakalım? ... 

_ acı, gel de balık gör ... Acaba bü- Sonra bana döndO: 
tün hayatında böyle balık yedin mı - Evvelı1 blrer çorba içelim deC'il 
sen? ... Bu ad!l.mdnn bnlık almak lçin mi? 
Istanbulun ti\ nerelerinden gelenler Mütevekkll:\ne boynumu btiktü~n-
var _. Sen burayı öl::rendlktcıı sonra mü görünce birer çorba ısmnrladı. 
b:ma ne kadar dua edeceksin. Bu b:ı- Blr ynndan da: 
Iıkçı değU .. Balık kralı., cB:ı.lık kra- - Ne servis değil ml? Ne servi! ... 
Iıo!... Göreceksin 1kl saniye sonra çorbalar 

Içgüzar zatın elinden kurtulmak gellr ... 
mumkün olmadığı lçln beraberce Lakin bize hizmet eden garson o 
knlknr bnlık krnlının dükkanının yo- günü işe başlamış, mesleğinde pek 
ıunu tutarsınız. Epey gittikten sonra acemi bir genç o'acak kl, çorbaları dö
rehberlnlz küçük bir dilkkı\nın önün- ke saça getlrlyordu. Tabağın birin! ıır
de durur. Işlle meşgul bir balıkçıya kııdaşımın önüne koydu. ötekini de 
chbnpcn: benim önüme doğru uzatırken elinde-

- Merhaba ağam ... der, bize biraz kl çukur çorba tabağı bir tarafa faz-
çinelrnk ver bake.lım... laca meyletti. Çorbanın blr kısmı üs-

Ve sonra gayet bilgiç bir tavırla tüme dökilldü. Elinde klrll bir havlu 
tablalardaki llerkesın, bütün halkın Ue bir ndam yanımıza koştu. Çorba
gözü önüne konulmuş balıklan be- nın döküldüğü yeri sllmeğe başladı. 
ğenınez, b:ı.lık l~ralına: Daha doğrusu silmiyor, dökülen çor-

- Fnkat sen bunlan geç ... Bize içe- bayı dn'iıa ziyade etraflı bulaştırıyor, 
, rldcn ver, ııhususi harman dan olsun .. s:ı.çıyordu. Bu esnada arkadaşımın: 

Bav yabancı de[:lldir. i!ie servis! ... Ne servis! ... • sözleri ak-
B:ı.lık krnlı bodrum glbl blr yere da- lıma geldi. Hakikaten de öyle... Ne 

Jıp kaybolur, blrrz sonra bir kese kl\- servis! .. Benl buraya getiren rehbe
ğıclınc., lçeridon, cıhususi harman.dan rlm: . 
doldurduğu balıkların döner. Ve bu- - i.Jzülmc canım, diyordu, elbisen 
nun için de slzd"n d:ıha fazla. para kirlendi amma yiyeceğin yemeğin Jez-
lsti!r. Eğer ıtiraz makamında: zetl sana herşeyl unutturncaktır!. .. 

- T:ıblanm uz<>dndeki etikette da- Bundan sonra birer lskara kc>tte 
h~ ucuz yazıyor! ... Derseniz balıkçı söyledik. Epey bekledikten sonra ni
ı>..rı. n" gülüm-er: hayet köfteler yan pişmiş yan pişme

- O eite yaramaz bayım ... Size içe. miş bir halde önümüze geldl. Birini 
rlden hususi harmnndan verdik... yemeğe başladım. İns:m köfte yerken 

B:ı.lık kralından ayrılırken yanınız· bunun içinden bir kemik parçasının 
d:ık, ı~crüz::ır: çıkacağını aklına getirmez ve büyük 

- Bu ndam pahalı verir amma ba- bir emniyetle ağzındaki şeyi çiğner 
lık s:ıtnr işte ... Bak ye •le bana dua dğil mi? Ben de öyie yapmıştım. Blr
et ... dPr. denblre tepemden alevler çıktı san-
Eve gelince bir de b:ı.karsınız k1 thu- dım. Köftenin kıymn.sı içine ka~ış 

su 1 hnrmnrndan, pahalı rıaııe aldı- sert bir kemik parçası bir dişlmln ucu
ğınız bahlclar ha koktum, ha koka- nu kırmıştı. 
cağım vaziyetinde ... Böyle sokakta cgel Bu sırada crkadaşım: 
seni benim berberime götüreylmı, ,gel - Nasıl köfte? Köfte derim sann, 
seni benim kasaba götüreyim de et değil mi? 
gör ..... ıı:gel seni benim terziye götüre- Duyduğum acıdan gözümden yaş 
ylm de hayntıııda bir kere şu sırtın gelmlştl: 
iyi dlkllmlş bir kostüm görsün ...• diyen • - Bırak birader, dedim, dişim kı
blrçok işgüzarlnra tes:ı.düf ederiz. nldı., 
Diin o~le üstü bunlardan birine rasla- O: 
dım. Hemen yanıma yaklaşarak sor- _ Bu nefis köfte bir dişe değer-· 
du: Demez ml? Deli oracaktım. 

- Nereye böyle? . Iztırabım hafifledikten sonra köf-
Boş bulundum: tcyi geri gönderdim. Başka da b!rşey 
- I..ol:antnya... Yemek yemeğe.~ yemedim. Zaten llk lçtlğ!miz çorbanın 

Sözleri n~mdan kaçtı. O hemn baş- daha ağzımda donan yağı şayanı 
t~n aşağı kadar alı\ka kesildi: hayret bir t:ırzda teslrlnl gösterme~e 

- Nerede yiyorsun yemeğin!? diye başlamıştı. 
sordu. Her vakit gituğlm lokantanın Rehberim de yemeğini bitirince he-
1mılnl söyiedım: sap ıstcd!lt, Garson önümüze yağ be-

• - Bırak birader, bırak ... dedi, ben neklerl içinde bir pusula, koydu. Bu 
s nı bir lokant.ayıı götüreyim ... Benim sırada bcnl burnya getiren zat: 
loka!ıtama ... acı de :ığzının tadı ne - Sen hesabı gör de ben sana bu ay 
yemek ye... içinde borcumu öderim! ... dedi. 

Hangi lokantada yemek yediğini Hesabı da gördüm. Fakat dükkı\n-
sordum. Hiç lşltmedlğlm bir isim söy- dan çıkacağım sırada müthiş bir 
ledl. B"n: manzara karşısında kaldım. Pardö

- Hnyntımda b5yle bir yer duyma- sümle şapkam yerinde değildi. Müştc-
dım ı. .. deyince o: rllerdeıı biri onlnn alıp gitmişti. 

- Öyle ise sen hayatında a'"l.lnın Dışarıya çıldıjtımız zaman rehbe-
tadı He yemek yememişsin nzWm ... rlm: 
Dznıek o lokantayı bilmiyorsun ha?... _ İşte azizim, diyordu, burayı ö~
Yazık, P:?k lıtzı.k! ... Acaba sen şimdi- rendin ya ... Artık dalma gelirsin. B:ı
ye kadar böyle üst.ad bir ahçının ye- na d:ı dua edersin ... 
meğlnl yedin mi? Bu nhçı değil; bir Hikmet Feridun F..s 
sanatl:ar a.ı:lzlm, bir .sanatkar... Bir 
artist... Bir dlihl bu ... Yemek dil.his!... Resı"m serg:
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Bir pllh yapıyor blrnder ... Şaheseri. '" 
Şaheser derim sana. Bir kayısı kom- Şişll Halkevinden: Erkek öğretmen 
posto u yapıyor ... Sen dlyece~In ki: okulu talebesinin eserlerinden müte
•Kay:sı komposto:>W1da ne gibi bir 

1 
şekkll bir resim sergisi açılmıştır. Her

fevkallldellk oiabllir!a, Fakat sen gel kes gezeblllr . 

• 
Tefrika No. 65 

Kadının Z aferi 
- l\HielHfi: P. de Coulcvain Tt-rcümc eden: (Vi • Nft) 

1 
Tefrika No. 31 Yazan: İSKENDER F. SERTELU 

Kar fırtinaıi Pariıte 
büyük tahribat yapti 

Vlchy 5 (A.A.) - (B.B.C.) Bütün 

Avam kamaraıinda yeni 
bir müzakere oldu, hüku
mete bazı sualler soruldu 

- Evet. Alvaro dönerse, İspanyolla· • Çelebi Mebmed l)mrtlnde 11': def& 
nn bu kanaaUnl silecek ... V onlan böyle iri yan, kuvvetli paıularn mıı.111 
üzerimlze .saldıracak. Hcnns hazırlıklı blr kadın görüyordu. Onu aara.yındi 
değiliz. Donanmamızın artma.n lçln, alıkoymuştu. 

Fransada şiddetli bir soRuk dalgası Londra ~ {A.A.) - MüstakU 
hüküm sürmektedir. Kış birçok ha.va.- Fransız njansı bildiriyor: Avam ka· 
llde münakalAtın durtı'lasına sebep marası dün öğleden sonra hanı vo 
olmuştur. Paru mıntakasında kar fır- harp gnyelcri hakkında yeniden ha-

en aşa~ iki yü lflzımdıt. Baldeye o glln sordu: 
O günden sonra, Çalı bey, kaptan - Babanı korsanlıı.r mı öldfird.11' 

Alvaronun p~ine gözcüler ve muha.- - Evet. .. 
f11Jar koymuştu. - Anandan da bahsediyordun... O 

tınası büyük zararlara sebep olmuş- . .. 
Alvaro, TOrk donanmaaında., her- ne oldu? 

tur. . raretlı munakaşalara sahne olmuş-
Vicby 5 (A.A.) _ Havas: Bü- tur. Meclisin gürültücü azasından B. 

tün Fransa üzerinde yeniden hüküm 1 Gcoffrcy Mander, d.evlet na~.ırı ~· 
5Üren soğuk dalgası endişelere sebep Arthur Cre~nwood ~a? m~ttefık 
olmaktadır. Bu dalga nakliye ve !barış .~ayelerı meselesım tc_.dkık c~
ia,e zorluklarını ve stokları esasen ~ek uzer? y~pmakta oldugu tc§kı· 
azalmış olar. yakacak istihlakini ıırt- lalın mahıyetı hakkın~!\ beyıınııtta 
tırac;.ktır. bulunup bulunmıyacagını ve bulu-

kesin gözünde şüpheli hattA tebllkell ·- Arkamdnn onu da esir alml§lu_ 
btr ndam olnrak t.anınmaRa ba.şla.mış- Köyümüzü basıp yağma ettikten son• 
tı. rıı. yakmışlar. Bu adamlnrdan öc o.la• 

•••••••••• • ........ · .. · · • • · · • • • • • .. • · .... • cağım. Beni Allah aşkına bumda tut-

• · • • • • • • • • • • • • • • · • • · · • • • • • · • • • • • •• • • • • • • • • mayınızl 

Dördüncü kısım 
- Pekı\H\. Hele biraz dinlen burada.. 

Seni tekrar Akdenlze, Ço.lı beyin yanı
na göndereceğim. Fakat, sen bir ka.
dınsın ..• Denizlerin meşakkat ve zah· 

Paris bölgesinde le.ar fırtınası bir- nnbildi~i ~akdirde. b~ be~~n.ata ne 
ÇOf telgraf ve telefon dirllğini devir- zamıı.n ıntızar cdılebılecegım sor
mi", demiryolu münakalatı büyük muştur. B. Crcenwood ıu mukabe-

S 'd Ed" l" metine tahammüı edeblllr misin? 
aı e ırneye ge ınce · _ Biz denizlerde büyümfişilzdilr, pa... 

~ J d b 1 Akdenlzden - az da olsa - bir mlk-
tcehhürlCTe uğramıştır. Hasar mü- c c u unmuştur: tar esirin Edlmeye gcllşi, Türk donan-
himd1r. Dauphine' de birçok müna- cHalen beyanatla bulunamıyaca.- masının ve dolayıslle Çalı beyin mu-
kale yolları kesilmiştir. ğımdan dolayı müteessirim.> vaffakıyetine canlı bir şahld ~kll 

1 d k B. Mander, barı, hedefleri hak- ediyordu. Bllhassa bunların arasında 
spanya . a lf < kandaki alakanın çok büyük olduğu bir şövalyenin bulunması da aynca bu 

Madrld 5 (A.A.l - Stefar.ı ajansın- . · · · 1 rl d 
dan: Fena havalar devam ediyor. Ye- ve mesclcn~.n ~cmn~nıy~t vencı o· muvaffakıyete ihtişam ve yor u. 
nlden, yağmur ve kar yağmağa başla- mıyan. bugunku vazıyetınde bırakı- Herkesin ağzında: 
mıştır. Şlmall Katalonyada hararet l~mıyacağı hususunda. ısrar ctmi' ve - Çalı bey nihayet kendini göster-

i k zl d d .. ükl" N 1. t dl .. dediğin! yaptı ... dereces pe ya e uş ur. s.var- 'u sua ı sormuş ur: _ 0 zaten yurdunu çok seven bir 
re'nln her ta.rafında münakall\t dur- cSizin yeni servislerinit: hari- adamdır. Akdenlz1 başı bo' bırakmak 
muştur. Cantabrlque sah1llerind: de- cinde bu mesele ile me~gul bir te- istemiyordu. 
nlzln kabararak karaya doğru hucum şekkül yok mudur}> - İyi amma, şövalyeyi nasıl ele ge-
ettıği blldirUmektedir. N b ı · 

C"rdcan'da bir adam, sobuktan öl- iiZır u sua c. cevap v~rmemı!, çirmiş! 
.. " f k h f k I d S A h - Yalnız o değil ... Uç yüzden fazla müştür. Jaen'de bir ev yıkılmış ve bir a at mu a aza ıır ar., an ır r~. ı· da esir var. 

çocuğun ölümüne sebebiyet vermlştlr. bald Southby dolayısı.e Manderı ıs- - Ya gnnaim! ... Onlan görmedin 
Tunanın taşması tihdaf ederek şöyle demiştir: ml? Sil:\hlnr ... Yeni cephan~er ... Kıy-

Bud.apeşte 5 (A.A.) _ stefanl ajan- cAlaka, her şeyden evvel har- metil hediyeler._ Esir cariyeler. 
smdan: Dün mebusa.n meclisinde Tu- hı kazo.nmaklığımız lüzumu nokta- Ve buna benzer dedikodular dolaşı-
na nehrinin Budapcştenln cenubun- sında daha büyük değil midirh yordu. 
dakl tuğyanl:ırından bahseden Dahili- Bu cevap sürekli a!kışlara sebep Çalı beyl çekemlyenler: 
ye Nazırı, v::ı.;ı:lyetin sal~h bulmuş ol- olmuş, fakat B: Mander derhal şu - O, kurnaz bir adamdır. Padişahın 
du~unu ve yarın su sevlyesinln tenez- .. 1 . .. 1 . t' 11 b k gözünü boyamak !~ln iyi blr çare bul-
zill etmesinin muhtemel bulunduğunu, soz erı 80>: ~mış ır: c ar ı azan- muş. Bu vurcrun her z:ı.man ele geç-
nncak Macaristan ovnsındn vnzlyetln manın en ıyı tarzı budur.> mez. 
endişe uyandırmaktan hiıll kalma- işçi mebuslardan · B. Silverman Diyerek, Çalının samimiyetine bir 
makta olduğunu söylemiştir. Kadınl:r- dcs bu noktai nazara iştirak etm:ş ve türlü inanmıyordu. 
rı ve çocukları kurtarmak Içln icab B. Keııedy'nin Amerika senatosu Çelebi sultan l\fehmedin Çalı beye 
eden bütün ~ler alınmıştır. hariciye komisyonundaki beyanatını sarsılmaz blr teveccüh ve itimadı var

nümune olarak ileri sürmüş. B. Ke- dı. Esirler Edlrncye gellnce. saray 
ncd.v'nin bu beyanatında fngiliz ba- önUnden hepsini geçlnni.şlerdl. Çelebi Ha va kurumuna 

teberrüler Mehmed: 
rış gayeleri hakkında hiçbir fikri ol- _ şövalyeyi iyi muhafaza. ediniz. 

HamlyetU vata~d::ı.şları~ızın ll~va madığını söylediğini ilave ederek Onu kışla içindeki ta' odalarda hap
Kurumuna teberruler1 gunden gune şuı1u sormuştur: cB. Kenedy lngil- sedln!z ... Kapısında dalmt bir nöbetçi 
artmaktadır. Manıraturn, kazmlr, tp-ı d .. dd f' l'k bulunsun. Yly:p içmesine de dikkat 
llk, ve tülbent tüccarlan yüz elll bin t~~c ve uzun .. mu b et hac ır 1 - ynpmış • 
lirayı tecavüz ed~n taahhüt ve teber- 0 u~una gore, ~. .~susta m~;c.~t ets~~~~Ş ve' şövalye ııe blE'ıhare konuş
rülerlnl tamamen Hava Kurumu şu- olabılecek her turlu tereddudun mak lstediğlııl de llfıve etmişti. 
besine tesfün etmişlerdir. mümkün olduğu kadar çabuk iza- Çelebi Mehmed, Venedlk şövalyesln-
Şlmdl de İstanbul vllfıyet merkezin- lesi arzuya şayan değil midir}• den venedlklller hakkında malümat 

de teşekkül eden Yardım komitesi B. Greenwood alkışlar arasında ısteyecektl. 
lızalnrı faaUyetıerlne devamla eczaı~e, ıu cevabı vCTmiştir: cEski bir büyük Esirler geçerken, bunlar arasında 
ecza depolan ve ft.lfltı cerrahiye mu- l · f d 1 b tt a.,özc·çarpan iri boylu, erkek tavırlı, 
esseselerl sahipler!, kereste ve yapağı e çı tara ın an yapı an eyana an 
tüccnrlan b!rllklerile temas ederek mesul olamam.> ser~ bakışlı bir kadın birdenbire sara-
Hnvn Kurumuna yardımlarının dere- Diğer bir işçi mebus da B. Attlee· yın kapısı önUnde durd~: 
ceslni tesblte başlamışlardır. Bunla- nin Avam kamarasında ve başka d - Ben b!rdmüsl1ümnnk~tıydıml ... TDürk 

. 1 . h kk d k onanmasın a ça ışına .ı. e m... o-
nn da d~.~er tüccarlarımız gibi bu ha- yerlerde banş gaye en a ın a ~c nanma beyi beni buraya gönderdi. Fa-
mlyet musa.b:ıkasına ayn! dercce?e iş- yakında bir beyanat yapılacagını kat, donanmada çalışırsam faydalı o
tırak edeceklerine emin bulunu~oruz. söylemiş olduğunu nazıra hatırlat•! ıacnğıma kendisi de kan! olmuştu. Al-

Kurumumuza teberrfıatta bulunan mıştır. Müstakil işçilerden B. Mac 1 lah rızası için beni tekrar Akdenlze 
manifatura tüccarlarının isimleri aşa- Govern ist-ihzalı surette şunu sor- gönderiniz. Ben burada bir tşe yara-
ğıda yazılmıştır: Morls ve İbrahim [ I"k. t h b' . • marn Ben! kuvvetli görüp araba ,.ek-
ş 500 H Y f K k ıı.ı mU'ıtur: « - u ume, ıır ın nıçın · ... 

ayo • acı a.se arn nşoı:, u ' ld v h k'k b'I' tireceğlnlzc, altımn bir tekne verin de 
mahdumları 440 M Rltnt Cer!toblu ve rpevcut o ugunu a ı aten ı ıyor V ""ik hill 1 l k k B 

• • ı> en""' sa er n ya ıp yı ayım. a-
Rlza Eralp .200, Hasan Tecimer 150, mu?> bamın, anamın öcünü alayım. 
Çuhacıoğlu Isak Kohen o~ulları ISOO, işçilerden Noel Baker de şu suali Diye bağır.ıh. Celebi Mehmed Bursa-
Saltı Franko 2150, Ahmet Hamdi Top- H"' • . · d d ,.,. üdd t h d b ı-oo İ • D 1000 Ed t 11 ortaya atmıştır: c un:umetın sıya- n otur Uı:.U m e çe ocasın nn, 

( o o' .. :K ;no i 1000 ~a~ aç~- ıeti beyanatta bulunmak olduğunu 1 daha küçükken arapçayı öğrenmişti. 
n ve us v ann • r aş - .. .. v • 1 • • , sa)de bu sözleri arapçn olarak söyle-
çek 100, Bovetes ve Bauh 750, İste!- duşunmcktc haklı degı mıyız.> ı .. tl N d dlbf i dl ht bir 

Y ı' hd l 500 B" ·· b 11 t f d m~ · e e l" n pa şa an ve yanos c~m ya ma um an , utun u sua er nazır ara ın an k:ı.ç arapça bilen saray müstahdemle-
Elya.zer Russo 400, Serkis Olritllynn cevapsız Öırakılmış, fa.kat birçok rinden başka kimse anlamıyord.u. 
400, Glglmes N. Kamburoğiu 300. mebuslar şöyle bağırmışlardır: cHü- Çelebi sultnn Mehmc:d: 

Küçükpazarda yaralı kümetin siyaseti harbı kazanmaktır.> - Şu kadını benim yanımn getirini 
Diye bağırdı. 

bulunan ihtiyar Belçikanın borcu Saideyi kafıleden çektııer.:. saraya 
Küçükpazarda ·polls karakolu cıva- götürdüler. 

B "ks 1 5 (...ı1. A ) - Stefoni dl nnda. bir sokak başında ihtiyar bir ru e "'~· · Esirler geçtikten ve ganimetler pa -
adamın muhtellf yerlerindm yarnıı 1 aiansındnn: Resmi ceride, Belçika- şaha takdim e:UldH:ten sonra, bunları 
olarak bulunduğu ve hastnneye kaldı-, nın düyünü mütcmevvicesinin vazi- Akdenlzden getiren Çalı beyin emin 
nldığı yazılmıştı. yetine müteallik malümatı neşret- adamı, Saide hakkında. donanma be-

Bu adamın sıhhi vaziyeti henüz ifa- retmcktcdir. Bu malumata göre bi· yin!n yazdığı mektubu padişaha ver
de veremiyecek bir derecede tehUke-lrincikanun n:hayetinde borç74 mil- dl. 
ildir. Kendlslnln bir knmyon kazası- · 3 .1 • f b l'v 1 k Çclcbl sultnn Mehmed, Çalı beyin 
na uğnyarak bu hale geldiği anlaşıl- ya~ ~9 mı yon. ~anga .. a.:g .. o ~~ • mektubunu okuyunca, Saldenln hüv!
mıştır Bu feci kazayı yaoıp kaçan ta ıdı. Bu sene ıçınde duyunu mute-ı yeti ve "li:ablllyctı h:ı.kkında daha ge
kamy~n şoförünün kim old.uğu araştı- 1 mevvicenin 1 2 milyar artacağı tah- niş ve esaslı m:ı.lıim::ı.t elde etml.ş, onu 
rılmaktadır. 1 min edilmektedir. ' serbcs bırakmnğa karnr vermişti. 

dl.şahım! Fırtınalarla, dalgalarla bo-o 
iuşmo.ktan zevk alınz biz. 

- Dilşmıınlnrla çarpıştın mı hiç?_ 
- Yüz kere ... Beşyüz kere ... HattA 

bazeıı bir günde lki üç kere çarpışır. 
dık. Karşımıza çıkarlardı. 

- Sen her nman deniz üstünde m1 
yaşardın? 

- Evet. Çünkü kabtıemlz balıktıı.ıı 
başka blrşey yemezdt Köyümüz çolc 
kuraktı. Hepl.mlz balık avına gltıneğe 
ve bu suretld denizle arkadaşlığımlZl 
llerlletmeğe mecburduk. , 

- Şimdl anl&dım no.sıl denizci oldu. 
ğunu ... Demek kl sizin kabilenlz balık 
etinden başl:a blrşey yemez, 6yle ml1 

- Başka. blrşey bulamadığımız ıçın 
balık etl yeriz. Bulduğumuz znmnn 
her şey yeriz, po.dl§ahıml • 

- Bumda. balık ett bulW1nıa.z da 
Başka blrşey yemezsen, nç kalır<nn '11-
yecektim. 

Çelebi Meh::r.ed, Saide ııe bir ark:ı
daş gibi konuşuyordu. 

- Sen çok akıllı bir kıza benz!yor
sc.n ! dedi - Çalı bey keşke seni bura
ya gönderme.!:l'l dl. 

- Bunu dUştır.müı;tü. Fakat, reisler
den bazılan: cPadişnh, don:ınmaa:ı 
!;:adın denizci kullanmak m,utad olma. 
dığından buna razı olmaz.• d ~<.itler. O 
dıı tereddüt etti, beni buraya t,ondcr
dl. Her horoz kendi çcplüğündc öter. 
padl.şahım 1 Benim çöplüğüm de de
nizdir ... Benl ornya gonderlnlz. Ölun
ceye kadar size hizmet edeyim. 

- Ya bir müddet M.nra donaamn
c.!an çıkıp kendi köyüne, kendi k.ıbl?e
ne kaçarsan? ... 

- Knbll değil Ne koyüm kaldı ... lfo 
kabilem kaldı. Ne anıım var ne 13'.l.bam. 
Ben size sığınmış bir zavallıyım. Za· 
ten kabilemizin ecdadı da Türk oğlil 
lmlş. Babam her zam:ın nniatır:lı. S.-ı
hll halkı arapq:ı komıştuklan 1-:lo, oıa 
de oraya yerleşince di!lmizl un·:t.nr,u, 
onlar gibi &rapça .ıconuşmağa baslamı
§tz. 

Çelebi Mehmed dikkatle· Sa'rienlu 
yüzüne baktı: 

- Zaten ser, Arabı değil, tnır'lmi:e 
Türke benziyorsun! Bnkırlaşınış olr 
çehre... Merdllk, do~rulıık, bi.ıyüklPra 
bağlılık ~bi hasletlerin de gösterlvor 
ki, senin ecdadın gerçekten :ruıktur. 

Çelebi Mehmed, Snldeniıı omu.m·~u 
okşadı. 

Sa~de padişahın d!?..crlne ka;>:ındı · 
- Beni hlmayc ettınınız için, hayo.

tımt bundan scıırn sı::e borçluyum, !l ı
dlşahım ! Bakınız, b:ı.!>'1.mdan duydıı
ğum tilrkçe kelimeleri size s:ı.yn7mı: 
Tanrı_ Başbuğ.. Gönül.. Yurd .. völ\. 
Deniz .. Toprak . Su .. öc ... 

Çelebi Mehmed iri loylu kadını d k
kntlc dinllyordu. 

- Tamam, dedi, b:ı.ban eski ı•u .. k· 
ıerin yasalannda yazılı olan sozlf'rl.:ı 
en mühimlerini bellemiş ... Ve buıılan 
unutmnmak !çln torunt:ı.nna, t"-cuk
l:\rına da öğretmiş. 

O gün Sald"ye sarayda b!r yer ver. 
dlle!". 

Saide padişahtan bu kadar fltlfal 
göreceğini ummuyordu. 
Artık o, Türk donlnmasınd:ı. caııia 

başla çalışacaktı. 
(ı\rka ı var) 

Adamakıllı hiddetlenecek miydi}.·· ı Odanın akaju rengi, uşakların kır- Düşes, yüksek tabaka mensubu - Ne hoş bir düşünce... Böyle 
Cirişecesi bu hareketin ne ce.su- mızı elbiseleri, hulasa her şey, sof- b:r kadının küstahlığile: beyaz renklerle ziyafet vermek ..• 

rane, ne cüretkarane olacağını bir- radaki beyaz rengi büsbütün tcba- - A. .. Sahi ... Unutmuştum ... İyi İyi aklına gelmiş ... 
denbire kavradı. rüı: e:l'iriyordu. düşünmüşsünüz. - Vay ... Sen bunu iyi buluyor-

Bir an kardinali düşündü. Onu Kamelyalar beyaz... Karanfiller Dona, masum taklidi yaparak: 1sun demek} ... Öyleyse karımı teb-
mütcessir edeceği aklına geldi. Son- beyaz ... Güller beyaz .. Ampullerin - Değil mp ... Sizin de hoşunu-1 rik et... İlham onundur... Doğrusu 
ra, omuz silkti. üzerindeki abajurlar beyaz .. , Her za gittiği için pek memnun oldum. ben de sürprizle karşılaşmış bulun• 

Genç kadının fikri, sofra tezyina- gönniyecckl'i. - Adam sen de... şey beyaz... Ziyafette bulunanlar arasında sa- dum. 
tını beya7. üzerine yapmaktı. Çiçek- - Pekfıla... - dedi ve neşeyle Şu Sant' Anna ailesine bir ders Masada, kocasının karşısına otu- de Romalılar bu nazik sözlerin ar- Marki güle k. 
ler beyaz, her şey beyaz ... Böyle- bu fikre razı oldu, v:rmeli ... Amerikalı kadının ne ol- ran Dora, genç erkeği:ı ktvılcım sa- kasına gizlenmiş hiddet ve nefret F k ;~d· 
Jikle kendinin siyah değil, beyaz Tesadüf, Dora'nın planına kolay- duğunu onlara göstermeli ... · çan gözlerilc kaışılaştı. Kocasına ifadesini sezebildilcr. ev a a e... Fevkalade ... • 
sosyeteye taraftar olduğunu göster- l:k gösterdi. Öğle yemeği esnasında Lclo, Frascoti' den tam zamanın- meydan okumadı. Gözlerini de İki genç kadının düşmanlığından dedi. 
mek istiyordu. ~ genç konta Frııscoti'den bir telgraf da geldi ve giyinmek imkanını göz- onune iğmedi. Yalnız dudağını hasıl olar. soğuk bir hava ortalıkta - Halbuki -bana hiç de fevkala-

Jşte bu düşünce Dors.'yı o sabah I geldi. Ahırlarının müdürü ona ı:n le ka, arasında ancak bulabildi. ısırarak, bu ~iddetH bakışlara mu- çalkC}ndı. gelmiyor ... Gayet çirkin... Ameri-
yataktan fır!ntmıştı. sevdiği atının hastalandığını haber Saat sekizde herkes salonda ha- kavemct etmek istedi. Kontes, bütün ziyafet e5nasında kalıların iblislikle bir alakaları var ..• 

Ya... veriyq,rdu. zır bulunuyordu. · Sonra görümcesine ve eni;ıtcsine mutad nf!1esile ortalığa hakim oldu. - Bunu bana mı öğretiyorsun} 
Kocasını siyahlar tarafına sürük- Lelo baytarı yanına alarak der- Metrdotel kapıda gorununcc, döndü. Onların perişan hallerini Her türlü münasebetsizliğin nükset· _ Buna rnğmen Kontes sana 

)emek istemişlerdi, öyle mi} •.• hal hareket etti. Kontesin ısmarla- Lelo, Amerika sı!firinin zevcesine seyrederek memnuniyet duydu. mesi önüne geçti. faydalı oldu: Sana kanaatlerinin 
Pekdl:i, o d bir nevi manevi dar- dığı bütün çiçekler öğleden sonra kolunu takdim etti. Doıına Pia, kendini çabuk top- Geceleyin bir de resmi kabul ola· hakiki rengini gösterdi Bir çokları 
bei hüküm rot yapacak, kalbinin gclcJ.l. Ve genç kadın, kapıları sım- Yemek odasının eşiğine ayağını ladı. caktı. Bumda müzik bulunııcakn. dayının Papa olacağını düşünerek 
r yl'ni orta:p ..,uracaktı. sıkı kapı:ıtnrak her yeri bunlarla bastığı zaman, gözleri mükemmelen Gözlerini sofrada gezdirerek ihti- bir protesto'ydıl Lakin sade Mark·i sana teklif cd·ilen mevkii reddett1-

Nc eüzcl in•ıkam... süı:ledi. hazırlanmış ırofraya ilişti. yatsızca şu sözleri ortaya attı: Yemekten sonra, Avclina dük ve gını söylüyorlar ... Bu, onlar için 
Açıl: renk .derinde o gi.in ak- Kininin bütün gayzı He çalışıyor- Sapsarı kesildi. - Nişan ziyafeti gibi bir şey... döses, mühim bir işleri olduğunu mükemmel bir tekzib hükmüne ge-

~ama l:..ıdar bir ml'tip ik meşnles-i du. Görümcesilc kocasının şaşkın- ~Dudaklarını ısırdı. Dora, cevab vredi: ,, bahane ederek çek-ildiler. çeıtek ... 
yandı lıklarını, perişanlıklarını şimdiden Beynini saran hiddete mani ola- - Daha ziyade siyasi bir ziya- He.kes e.nladı. Bu çekiliş, siyasi Lclo'nun yüzünden bir atcıı dal-

Lc!..>'ya: ta•avvur ediyor, keyifleniyordu. bilmek için nefsini güç zapteUi. fetl bir protesto'ydı! Uıkin sade Mı:ırki ga,ı geçti. 
_ Bana bırakınız .. . Her şeyle Lelo'nun da hali ne olacaktı baka- Nasıl?... Ve sefire tebessüm ederek 1llive Verga bu iı.ii Dora'nın sırf i:endi te- İstihfaflaı 

ben mesgul oln~aÇım... Mcsuliyet lım... Karısı buna cüret etmişti de- etti: şebbüsile yaptığını farketmiııti. - Ah, aptallar .... dedi. - Böy• 
bana id... B:ıkalı:n fapnbilecek Lelo... mek? ... - Haşmetlu İtalya kralı nezdin- Merak etti. • le söyleyenler beni az tanıyorlar ... 
mivi•rı) .. . Bunu tecrüh• edeceğim .. ' Ooo... Doğrusu Lelo'nun hali l Herkes bu beyaz renge mana de elçi olan bir zall kabul etmek Müsaid bir zaman bularak Le-

Erkek hiç bir şey bilmiyecck, onu daha az alukndar ediyordu. verecekti. için beyaz renk bir timsaldir. ılo'ya yaklaştı: (Arkası vnr) 
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I 

• 

• 
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8 Şubat 19.U :AKŞAM 

L~~.~~~~=:J .«KU ç·~~~·-ARI~ 
n J\'lJJUJD FL\TLmi 

ı ~abat 19'1 

DEVL'l'l' BOJlQLAJll 
KOCOK iLANLAR 

FevkalAde ahvalin devamı 

~ 'I ,10 9SS Türk borcu L ll. m. 
L. K. 
ıuo 
19.85 

m11ddetince pyrt muanen g1ln
lerde hattada 1t1 veya tıo defa 
ne§redllecettlr. • • 1138 1lcra.~111 

• • 1933 İkramtyıll Erianl 
A. B. O. 

• '1 1934 Slvu-Enurum 1 
• > 1934 Sivu-Erzurum 2-'1 
• 2 1932 Hazin• bonolan 
• • ın• .. • 
> > 1G35 > > 
ll 1938 .. .. 

l. Demtryolu tahTlll I-II 
• • m 

L Demlryolu mnmesall senet 
!laydarp~a llmnnı 

!.. limanı mümessil senedi 

HİSSE SENETLERİ 

19·98 t - iŞ ARIY ANLAR 1U5 
l9.66 LİSAN BiLEN GENÇ BAYAN- Mtı-
80.50 kememl surette tCrkçe, fransw:a, Jn-
15.50 glllzce, bl.raz atmAnca bllen ıeno bir 
29.50 Türk bayanı c1dd1 mtleaeeaelerde 1o 
62.e2 aramaktadır. N. T. rQmuzu ile Akta
'2.- ma mOracaat. 
41.4.0 
89.'15 BtR BAKKAL TEZGABTARI tş 
44.- ARIYOR - Askerlikle Jl1§1ğl yok. Genç 
41.'1S tecrObell bekA.r ve okuma yazma bilen 

Fatih Hatızpqa caddesi 55 numara 
Bakkal Mustafa Kuruştak'a mnraca-
at. 

r. O. Merkez bankası 110.- MUTl~AHBİT VEYA TtJCCAR YA-
r. İş bankası nnma muharrer 9.95 NINDA tş ARIYORUM - Lise ve da.-
r. İt bankası <hamlle alt) 10.20 ha. yük.sek tahslllm var ~skerl n tica-
t Iş bankası mümessil his. 103.- rt muameleye a§inayım daktllo vesaı-
l. Dcmtryolları şirk.eti < % 50) ;~·85 re blllr ve serbest ,.azıyetteylm mu-
l. Demlryollan tlrkett (% 100. '7·; vakltaten Anadoluyn. giderlm, Akşam 
tskişehlr çimento firketl .,

6
·.- ga.zetcsıne (X.Y.Z.) rftmuzile blldlrl.1

2
-

Jlrketı Hayriye • 
JlrkP.tl Hnvrlve temettil 21.- .:;,m..,u.;.ı_. __________ _ 
--........;..:;.;;.;.,;:;.;;.;;;;_:~::.:.:.;::.:.:.;;;_~~~~ 

ECNEnt TAHVİI,J.ERf 

tredl Fonslye 1903 
> ll 1911 

kupun kesik · 
ll ıı Amorti 
ll ıı Kupon 

NUKUT 

l'llr k al tını 
rttılçe altın bir gramı 
pmıanlı bankam (banknotl 

KAMBiYO 

2 - 1ŞÇ1 ARIY ANLAR 
111.50 
104.50 DASTABAKICI ARANIYOR - İs-

tcklllerln Ntşanta§lnda Güzelbahçe 
60.- sokart"ında doktor Kenan Tevfik Ka-
1.30 dın hastanesine müracruı.tlatı. 

ı.=::...:::=:~.;;._~~~-----

23.20 
2.'17 
2.40 

PEDAL l\IAKİNESİNDE - Ç:ı.l~
mak Uzere blr lKlye 1htlyac; vardır. 
Sirkeci Derviş oğlu sokak '7 No. İm
ren BasımevJne müracaat. - ı 

Türk lirası 
15.24 
132.20 

Londra tlzcrlne ı sterlin 
:Nevyorlı: 1lzer1ne 100 dolar 
Par.t.s tızertne 100 frank 
Mll~no tlz&rlne 100 liret 
Cenevre tızerlne ıoo frank 
Atına ti.zerine 100 drahmi 
&tya tlzertne 100 leva 
Madrlcı tlzerlne 100 pezeta 
Budapeate fizerine 100 peng5 
B~ ilzerine 100 ley 
BeJgracı ti.zerine 100 dinar 
Yotohama üzerine 100 yen 
8 tokholm ilzerlne 100 kuron 

2 BAYAN ARANIYOR - Orta tah
sil görmüş olanlar tercih edlllr. Gala
ta Bnlfrr sokak Blllfir han 9. saat 11 
den 12 - 15 den 17 ye kadar. - 1 

29.6875 
0.9975 
1.6225 

12.9375 

3.175 
31.1375 
u.ooıs 

MEMUR ALINACAK - Blr piyango 
idaresi gt5ecl, tahsildar alacak. Şahsi 
galU:ı.nı ketıl. (Posta. kutusu Beyo~lu: 
2299) 

3 - SATILIK EŞYA 

ŞtŞllANE IUllAKOLUNDA-Tram
vay caddemnde aooo lira ıradı olan 
khglr bir apartıman 35000 liraya aa
ıılıktır. ~a No. an. Galata.saray 
ll5e31 brfl.'lnd& No. 184 Eml!kJf. Te
lefon: 49010. 

l!IATJLIK - Maçkada Bayır eoka.
ıtında '78 numaralı lkl daireye aynl
nuş her. katta odalar banyo mutfak 
bavagazı elektrik su ıenlf bahçe ıev
t.allde aünetll nezaretll apartıman 
tarımdaki blna acele ntılıktır. Kll.
lıtha.ne caddesinde Muznf!er apartı-

A...~RA CADDESİNDE - Vllllyet manında iki numarada. bay Kemale 
konart-ına yakıh blr mahalde yanm ..Jnüracaat. - 1 
Uglr dokuz odalı bir ev 3000 liraya METRESİ 40 KURUŞA ARS~ _ 
satılıktır. Dosya No. 363. Galatasaray ... 
ıısesı karşısında No. 184 Emlll.kl§. Te- GOztepede denizi gorilr !evknlfıde raıt
lefon: 49010. bet! attan neznrelll havadar bir mev

FAThlTE - Tramvay tstMyonuna 
yakın bir yrrde. iki kat nzerlne üçer 
odalı beton küçük blr apartunan 
5000 liraya satılıktır. Dosya. No. 362. 
Galatnsarny llsesl karşısında No. 184 
Emll\klş. Telefon: -t!lOlO. 

kide kumpanya suyu, elektrik, kuyusu 
meveud her tnrın vesaite yakın arsa 
acele satılıktır. Toptan lskonto edilir. 
17 den aonra Telefon 52,153 milracaat. 

-3 

KİRAJ.IK - l'rTuayenehaneye fevka
lAde müsait Kalorıterll Uç oda. MUra-

BEl" AZIDDA - Çarşıknpıda tram- en.at: Elhamra pasajı - Utlncl kat No. 
vaya nazır kll.gir on \kl odalı ev sa- 2 _ ı 
tılıktır. Dosya. No. 361. Galatasaray 
llsesı karşısında No 184 Emlll.klş. ,Te- DE\'RJ:N SA'l'ILIK ltAilYErfANE -
Jeton: 49010. Samatyn. emniyet komıserllğl kal'§ı-

AKSAR.'\l'l>A - İyi blr mevkıd-0 iki .sındn. tramvny caddesinde ı>ostı.ne ya
kat Uzerlne altı odalı k!ıgir bir ev nındnki 327 numaralı lmhvehane dev
G500 l!raya satılıktır. Do!')'a No. 360. ren sablıktır. Bllftrdo radyo ve tekmll 
Galntnsnray ıısesı karıısında No. 184 mobllyeslle ve nrlfusında. denize nazır 
Emltıklş. Tele!' on: 4!l010. b:ı.hçe.:1 \'ardır. Mezkf1r kahveye mil-
------------- rac::ı.::ı.t. - 2 
KURTULUŞ - Güzel manzaralı. 

bol güneşli mükemmel bH' ap:ı.rtıman YALİ KONAÖİ CADDl'SİNDE -
ve dlikkfınlar satılıktır. Senede ımf Senede 1080 llrn lr:ıdı olan bir ev ve 
iradı 375S liradır. Satış bedell 75000 dilkkünl::ı.r 18000 l!reya gatılıktır. Ev 
Uradır. Dosya No. 353. Gal:ı.tasaray apartıman tarzınclndır.Mevkll ıtlbarlle 
lisesi karşısında No. 18~ Emltık'ş. Te- çok şayanı tavsl:,rdlr. Almak isteyen
le.ton: 4.!lOlO. ler lstıc:ıl etmelidir. Galatasaray lisesi 

karşısında 184. No Emltıkl~. Tel: 49010 
ACELE SATILIK EV - Kumkapı ------------

Kadırga ve Cincl meydanı cl\'annda 
beş oda elektrik \•e büyük bahçell 
kArglr bir ev 2000 liraya satılıktır. Te
IP.fon 23035 Ayasofyo. Yerebatan cad
des1nde 43 No. da doktorıı mUmcnat. 

MOBİLYALI APAR'Ill\IAN ARANI
l'OR - Tnkslm, Ayazpaşa, Maı;ka 
semtlerinde lüks mobllyalı, konforlu, 
tkl yatak odası, yemek odası ve sa
londan ibaret, sofra ve yatak takım
lnnnı, hlzınetçl odasını ha\·l bir apar
tıman aranıyor. İstanbul posta kutusu 
176 No. ya .-Apartımnnıı rümuzllc ya
:;o:ılması. - 1 

SATILIK APARTD1AN - Kurtuıu
~an en güzel mevkU:ıde S!mcmı tram
\'ay 1stnsyonu Şahin ı;okak 18 No. is
tasyonıı. yn.rım dakika. tiçer odalı ve 
bir salon son sistem banyolu gentş 
mutfaklnr iradı 1030 flat 12.000 - ı 

5 - MÜTEFERRiK 
LİSE PROFESÖR1J - İnclll.zcc 

Fransızca dersleri Yertr. Mektep tale
belerinin derslerin! izah eder. Her ye
re gider. Pııng:ılh, CUmhurlyet cadde
ııl No. 217 S ncU kat yahut Akşamda 
(Z.Z.) ardes1ne m<'ktupln mürncn
nt. 

SEfü\IAl:E AltA ·ıYOR - Ka~ılı~ 
bina lpoteıtlle temin edUmek ~rt!le 
6-8 bin llrnlık .sermaye veya kredi ara
nıyor. ipoteksi1. mlllk sah1plerlle de 
bir anlaşma yapılabl.llr. Müh!m men
fan.t temin edilecektir. Tekil!! tetkik 
arzusunda bulunnn 7e\'ntın (Ankara 
P. K. 507 SERMA\."E} adresine mtira
caat. - 3 

İŞLEK KURU KAHVECİ - Tilt.lin
cü b:ı.kknllye devretmek ve kl1rlı t~e 

Sahife '1 

İslam ansiklopedisi 
(Ba!!i tarafı 5 inci ımhlfcde) ı tcdk!k ediliyor. Eunl ... n arkeolojik ba-

İ.&llm ansiklopedisi komisyonu, Allm zı malfımat ~le t •• m~ml.ımak küfıdlr. 
relslnln oevk ve gayretinden ilham f Fakat muhlm ro'ü m:ıli'ım olan D!y:ır
alarak çalışmasına hızlı 'bir ahenk He b.nl:ır blrknç satırda a1Pl5.cele trdklk 
ıdvam edecektir. Jlunmuştur. 

Bu eski payıtahtıar, daha ge~·~ ve 
dnh.a esaslı bir tcdkıke layıktırlar. Bu, 
TfirK tarlhçl.ll'ılne, bllcill'r1mlzl' ycnl 
malfımat katmak lçln mükcmmrl blr 
fırs:ıt verecektir. 

Makalelerin tercünıesl, diğerlerinin 
rerıt yerine konulması sürntle başa
l'llmaktadır. Bnzı tercümeihal ettıd
leıinl tanzim etmek 1çln saltıhlyettar 
mesai arkadaşları bulmak kolay oln
caktır. BUCı.kls Türklyenln .büyük ıe
hlrlcrlne alt yerll mnınmatı top1amnk 
d&ha uzun mesaiye lüzum glistercek
tlr. Jl'ransızca. tab'ındn. mevcud bazı 
rakamlar, her nevi ctüdden daha be
llRdlr: Mescl!l Adnna, 4 aatırlık bir 
blbllyo~a!l Jlc 26 aatırlık bir tedklke 
zeınln teşkil etmiştir. Antnlyaya alt 
metin 30 ve blbllyogratlsl de '1 satır 
tutuyor. Alanyaya alt. ,malfimat ıe sa
tırdan ibaret olup blbllyogratlsl 1kl 
müenıtl, Houtsma 1le CulnWyl zikret
mekle iktifa edlyor.Edlrneye alt malQ
mat dört ılltun tutmakla beraber za
yıftır. Burs:ı.yn alt kısım, gerek vnka 
ve gerek fikir bakımından boş, 23 aa.
tıra lnhls:ır ediyor. Bu sahada birçok 
m1saller zikretmek müınktlııdür. 

Ansiklopedinln !ransızca. tıı.b'ındn, 
Mardin n Urla ~hrt urun uzadıya 

İslAm AnsU:lopcdi'>lnln bu suretle 
tamamlanmış, zenglnleştlrllmlş olan 
tfirkçe tab'ı, istikbalde Turk memle
ketlerinde Ynlmz bir çalışma esası ol
Il'.~kla kalmıyacak, Vasi bir lltm \ e fen 
numunesi de olacaktır. Ec:asen Ölle 
zaıınc~l~orum ki, bu e er, garbin bıi
yük kuttiphanclerlnde de Yer tutacak 
ve, eksc~lyet ıtıb:ı.rUc zorluk çekmek~ 
sızın, turkçeyl okuy1u1 ~arkıyn.t nıu
tehassıslan tçin b:ı§ VUlJ.llacak blr 
eser ol:ıcaktır. 

Bu e~rln esasmdan lstlfade edecek 
olan Turkler, blzden daha Jyl blldlk
lerl kindi öz memlekctlerlne alt ori
jinal mnlQmatı da 11Ave edecekler ve 
bu suretle bu kad:ı.r büyük bir yer 1§
gal ettikleri ve etmekte bulunduklnn 
1'1A.m mllletıerlnln tedklk ve tetebbil
ilne klymetll bir y:ı.rdınıda buluna
caklardır ı 

Ezine Belediye Reisliğinden • 
Mit.tan 

1 Adet 

1 Adet 

1 Adet 

1 Adet 

Mulınmmen 
bedeli 
Lira Kr. 
600 00 

200 00 

800 00 

1000 00 

Muvakkat 
iemlnatı 
L1ra Kr. 

17 so 
Cinsi 

eDEUTSCHE VERKE:a marka. 24 b"y
ıır kU\'\etınde, )anm <Uzel matotln. 
mütC'hat"rlk, hnreketi 1ptldalyc ı hıwa 
ttipü He mücehhez dlk motör. 

H 00 eASTERa mnrkn 8 beygir kuwctındC' 
komple dinamo, benzin yakar, ç!ft sı~ 
!indiril motör. 

t2 110 cSELIGSONNENTHAL marka, buhnr 
maklncs1 kazanı e.muayene& yapılmış 
ve sağlam raponı vnrdır» · 

'15 00 ePÖGE-. marka. miltennvlp ceryanlı 
dlr.amo. 60 KVA, 400 volt, '12.5 amper, 
tıp DG 50/1000 

rıoo Kilo ı 10 k!losu 'lf 2!1 Çıplnk yeni . bakır tel ıo mm. Jlk 
169 Metre kadar2 25 metresi 8X33+16 mm 2 maktaında NKBA 

knblo 
1 2ıs • 3X50+ mm2 makt:ıında NKBA kcblo 
1 &O > ' !XlG+lOmm2 maktaında NKBA k&b!o 
1 60 > 2X1G mm2mnktnında1'."KBA kablo 
ı ııo • 4X10 mm2 makta.ınd:ı. NKBA ltablo 

Yukarda cln.s ve ml.ktarlarlle muhammen bedeller! ynzılı malzemeler, 
nçık arttırm1. usullle c20t l1ln müddetle ayrı ayn ıntıh!';a çıkarılmı~tır. 

Verilen bedele haddi llyık gUUlllrıe 1hlesl 15/2/941 cumarte'-'l ıtünU s:ı.at 
10 da yapılacaktır. 1sıeltlllerln mezkllr gün n aaatte temlnatlarile blrllkte 
Beledlye encümenine mtıracaatlan 11An olunur. rBu malzemeler Ezlnece 
teslim edllecek ve bunlara a!d bUctımle vergi, resim ve masrnfl:ı.r nlıcıya. 
atd olacaktır. <661) BULMACAMIZ 

ı 2345678910 

45 BEI'GİR KUVVETİNDE DENİZ 
IUOTÖRU - ~ler vaziyette gemiden 
.. ı•rııan SKANDİA markalı c;m sı
llndlrl1 bütün alMı tamam makine ga
yet ucuz tlatle satılıktır. Tnllpler1.-ı 
Sirkecide Orhan1ye caddesinde istas
yon otellne milro.cnntlnrı Tel: 20708 

-2 
ACELE SATJJ.IK APARTULo\N -

Cihangirde Alnınn hastnncsl bahçesi 
karşısında Güneşli Sokak No. 56 senevi 

sermayeli ortak isteyenler Akşamda'""""'.;---::-------------------------.--

~~·ı~~~r.rllmuzuna mektupla mür~a:t Üniversite rektörlüğünden ı.-ı--ı--1 HALI - İyl elnsten İRAN halıları dokuz l üz lira Iradı bulunmı kôşc başı 

at. • - 27 satılıktır. Tak~ m Jsflk!RI caddesinde 

t 
nlınıyor. Posta kutusu 261 e rr.üraca- mücedded bina en 1kl bln liraya acele BiRiNCİ NEYİ _ Romen yumurta Ceza Hukuku, Medeni Huklik. DeYletıer umuml Hukuku, Devletler Hu-

sus! Hukuku, umumi Felsefe •• Mantık, Türk Edebiyatı Tarlht, Alnımı F -
tnlaşı satılıktır. Ulell npart.ım:ınları lolojlsl. umumi iktısad ve itUsad Teorisi, Maliye ve Mallye Kanıınl.:.rı, lk-

SATIL K DJ
'ZEL .. v t kırk fiç numaralı dükkflncln şekerci Ali 

I . MOTORLr.R ve Dllere müracaat. - 6 3/27 No. G,tUibc ınüracant. - 1 
tısn.d ve iktisadi Doktrinlu Tarlhl, Anatomi, llaystı vo Tıbb1 Kimya dor;eı.t-

(2) KAl\IYON - Üç tnnesl 55 beygir-
lik, bir tnnesi (70) beyglrllk kara ve 1 EATJUK I.\' - On oda lkl s:ı.lon -0r
denll: vasıt-o.lnnnda kullanılır mükem- t."l. knt parke lçl ve d~ı boyalı banyo 
mel b!.r hıı.lc1c -i adet Merscdcs Benz elektrik, terkos. telefon npartıman 
marka. Dizel motörlerl ve bir tnnesl j tnrzında kullrnılır trnmvay:ı ynkın 
Fordson, b!r tanesi 33 model Ford neznret Çamlıc.nyn knrşı bahçesi bil-

AL'ıIAN'C.t DERS \'EUİl,İYOR - llklert açıktır. Namzetlerin 15 Nisan Cum:ırtesl günü ynb:ıncı dil JmtUı nı ve 
Şehzadeb:ışı Kemalpaşa crıddesl Mah- lll nltanda esas 1mt1lüın yapılacaktır. Doçentılk imtihan t.ı.llmntı hü mun-
mudlye çe:::mesı sokak No. 3 - l ce tczlerln 15 nisanda verilmiş olması Jbımdır. istekltlerln sıhhat r poru , 

1 

llolctan sata n 7ukarıdan qap: 
ı - Tanı ~70 günlük. 

marka. ka.roserl.11, faknt lastıks'.z 1k~ I yük !.;indekilere müracaat hergün ad
kamyon satılıktır. Hcrgün 2099:: tele- res: Ortnköy Aydınlık sokak No. ı · 
fonla Hakkı Öuık'a müracaat. - 5 - 1 

" ACELE SATILIK - Hordl ve Verdl SATii.IK ARSA - (1700 M2) Üskü
dnr Do[!;ancıla.r İhsaniye caddesi 23, 
FevkaH\de nezaret, trnmvnya pli'ı.ja 
pek yakın, kuyusu vp yüzlerce meyva 
artncı ,·nrdır. Müroc::.at, Tel: 60075 -9 

l\JY.KTUPLARINJZJ ALDinlNIZ 
Otızetemlz ldnrehanesinl adres 

oltırnk cöstermlş olan knruer.
mlzden 

H. A. T. - llıf. ·r. - G. nı. - .NT. 
J. R. - 8. A. 5. 

namlnrınıı. gelen mektupları lda
rchanemlzden n.ldırmalan mcr
cudur 

8 fotoğrn! nü!ll.! t~zkeresı ve Umt hüvlyetlnl gostcren fİ§lerile Cfi !er Tedrl! 
1~lerl kaleminden l!tenecelı:tlr.) 27 Mart l9U tarihine lı:a.dar Rektörlüğe 

mfiracnatınn. (786l 

Beykoz askeri satınalma komisyonundan: 
e §ubat g41 tarihine mll&adif pe~be günü &..ı.ııt 14 do münakas:-ya 

konulaca~ı lllın edilen kereste mlk.tarmm 98 metı:cm!Up olmayıp 131 met
re 363 dl's1metre m1kAp olduıtu Te btı miktar ilzertnden pazarlığı 6/Şubnt/ 
1941 tnrlhinde .sn.at on dörtte yapılacağı ve 11dnımı:dakl diğer §artların de-
ğlşmemlf bulunduğu lldn olunur. e829» 2 - Ayakta durma - Yu\'arlak c;l.zll. 

1 - Paruına orun oynar. 
' - Bir seyyare - Yaydan fırlıyan. 
D - Terst sürmekten emlrdlr - Ha-

lllamda kullanılan su kabı. 
O - Tersi potamı kardeşidir - Ba

tma •N:a gç)trse aon demektir. 

2 bas 80 markalı az kullanılmı~ Akor
diyonu g5rmclc ve pazarlık etmek için 
Yilksekk.aldırımdo. 90 No. lı dükkılnda 
Jorj D: Papa. Jorjlü'yıı veyahud Kn
bataşta İnhisarlar Levazım şubesinde 
Sami Kutal'a müracaat. - 2 

BATILIK MOTOPO!\IP Te SAÇ DE
PO - Slmens markalı gayet az kulla
~ btr beygir kuvvetinde bir mo
topomp Ue blrer tonluk !ki galvmtz 
saç depo ablıktır. Ak1Jamda c. o. rii
m\1%Un& mektupla mllraeaat. 

1 - Yalova Kaplıcal:.mnda elektrik s:ıntrnll binasında bulunan Macar 

Devlet Demiryollari ve Limanları 1ıletmc 
Umum idaresi ilanları 

Yalova Kaplıcaları işletme Müdürlüğünden: 11 
L. Lnng Fabrlktısı mnmul1':tındnn henüz monte cdi!nıemlij (225- beygir kuv- =========-====:::ı:ıı:::====-====:::;==========dbf 

'l - Oku fırlatan - Adi ve bozuk 
IDAI. 

1 - Bir tertip makinesi markası -
l3eyan edetı. 

8 - Tersi ihtiyar kadındır. 
ıo - Kerametin ba§l - Bir kadın 

lımıJ. 
Geçen balJDacamn:m baW 

S.14an ata •• yabn4an af&lı: 
ı - Muhakkak, J - Uzun. Acıma, 

1 - Huıurveren, ' - Anud, Ulan, IS -
Ki-en, S - Kavurmayap, 7 - .Acele
acele, 8 - Kıranyealn, 8 - Men, Alt-
11.a, ıo - oan. Epenak. 

.. -. Dr. İHSAN SA.'ıt --· 
TİFO AŞISI 

o •• paratffo hastalıklanna 
, tutnımamalc için tea1r1 kat'l, mu

anyetı pek emin taıe a..-ıdır. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 45 ku

l'Uftur, 

ŞIK BİR ALMAN PİYAN OSU - Sa
tılıktır. Pazardan maada bergün Tak
sim Parmak kapı İmnm sokak No. 18-1 
dt\kklna müracaat. - 2 

SAT.ILIK TRAKTÖR(} OLANLAR -
M:ı.rkası 1le ne yaktı~ını ve bangt yıl 
mnmul~tı olduğunu ve fia.tlnt Şlşll Ebe 
kızı sokak No. ı de Fikri Tevllk kardeş 
otomobil okuluna. blldlrmesl. Tele
fon: 80259 

ACEJ,E SATILIK PİYANO -Çapraz 
telli Alman markalı blr piyanosu 250 
liraya acele satılıktır. Telefon 23035 
Ayasofya Yerebatan caddesinde 43 No. 
da doktora mllracnat. 

vet1nde ycnl bir lokomobllırt satı~ muamelesi evvelce fıfl.n edllen gilnde 1crn 
rdilmemlş olduğundan bu satış 14/Şub:ıt/941 cuma gUnU saat 15 do açık 
nrttırma lle İstanbul Sahil Sıhhiye Müdüriyetinin Galata merkez bl.nnsın
c!akl Kaplıcalar I;lctme MüdilrlilCü İstanbul bürosunda. ynpılacaktır. 

2 - Ma~eyl görmek ve daha. fazla nuı.lOmat almak ısteyenler Yalova 
Kaplıc:ı.lnn ıoıctme Müdürlüğüne müracaat cdeblllrler. 

3 - Satılacak lokomobU ve teferrüatı 11.ste halinde te.sb1t edUml~tlr. 
Teslimat bu listeye nazaran icra cdllecektlr. 

4 - Makinenin Kaplıc:ı.lardaıı nakliyesi, nakil va ıtası masrnfı tahmU 
ve tahliye m:ı.srnfı, hnmnl parn.sı, nnkll l~ln lhtıyar edilecek b1lcümle mas
raf 1le mahallinde ynptinlacnk ma.11taj alıcıya aıttır. 
.. 5 - Muhammen bedel (25,000) lira olup ihaleyi müteakip bedell ihale 
uzednden 3 15 nisbetınde kat'l teminat vertlece~tır. <887) 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden: • 
Aumı lblr sene müddetle ç:ılışm:ı.k n nskerllkle nı.şıı;ı olmamak üzere 

~:ı.at işlerinde ihtisası bulunan restmd'en nnlar sanntktırlıır ııe ıevhacı, 
perçlnc1, kalafatçı, tesviyeci, elektrik ve okslJep l:ayııakçı 1.1.'ltalan alına
cattlr. 

Nufus ~Cı.ğıtları, pol!s veslknl:ırı l'e bon servlslerlle ınnsnrlfl kendilerine 
alt olmak Uzcrc ve lmUban edllcrek muvaffak olncnklan takdirde hemen 
lfe 00._şlntılm:ı.k üzerr: Gölcük deniz fabrlkalnnn::ı. müracaat edUmesl. (818) 

1 

AKŞAM 

SATILIK KELEPİR YE."1 KAP PAT
ASTRAGAN - Ve fevkalAde Arjante.
Tel. 21158 

4 - Kiralık -'Sablık 

Harita Umum Müdürlüğünden: ı 
Harita Umum Müdürlüğü için -0n .ıreklz dnne ı-Jtı volUuk dlnnmo açık 

eksiltme ruretııe satın alınacaktır. 

-
Ttlrtıye Ecnebi 

Jl'INDIKLIDA - Tramvay eadd~1-
nln deniz cfhetlnde 300 M2 depo ola
rak kullıınılmata vo npattunan inşası
na elverl§ll arsa satılıktır. Dosya. No. 

UOO kurut 2700 kurUI 389. Galatasaray ıısesı ıcar~ısmda No. 
'1&0 • HaO • 184 EmUklş. Telefon: 49010 

- > 800 > FENEF.BAHÇIDE - Tra.nıvııy hattı 
ıao • • ilzerlnde 8 odalı bir vlllA satılıktır. Btl-

Pösta lttthadm& dahll oimıyan tün konforu ha1zdlr. S:ı.tış bedeli 10000 
~eb1 ınemıeıı:etıer: seneuıı: liradır. Dosya No. 367. Galatasaray ll-
18oo, altı aylıtı 1900, Cç aylIR'l sesı karşısında No. 184 E:nllıkl§. Tcle-

1000 lı:uru§tnr. fon: 49010 

'l'eıetolllanmız: Bqmabarrlr: 2os KURTULUŞTA - İyi bir mevkide 
~ itleri: 20765 - tdare 2ossı 95 M2 a?""..a. 1000 liraya. aatılıktır. 1>03-

Mildilr: 20'97 ya No. S66. Galat.M:ıray llse.s1 k&rfl.Slll-
r-~-;.;;.;:;:::.:.,::::::.:._ ____ ı da. No. 184 Eml!kl.e. Tel: 49010 

Beherinin muhammen flatı (Gn) altını§ liradır. Vermeye ıst.eklllerln 
11/2/94.1 ıalı günü ıınat 15 de seksen blr liralık muvakkat ıemlnatlan ile 
Cebecide Hartta Umum Müdürlüğü Sntın alma. komlsyoııuna m6caatları. 

(831) 

Bahçckapı Şapçı Han kor aatınalma 
komsiyonundan: 

Cinsi Mıkdarı Muhammen fiyatı Teslim 7erl 

SadeynC ~245 180 Slrtecl ı.stasyonu 
» 6600 :t J> ll 

Tahminen beher kllosu lGO kuru§f.a.n cins ve :ınlkdnn yukardo. razılı 
ya~ pazarlıkla. satın alınacaktır. Pazarlık 10/2/941 pazartesl günü saat 
11 ds Bahçekapı Ş:ı.pçı hnnd:ıkl komisyonumuzda ynpılncaktır. <G40) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
8 +~uhatten 9 - Kasım 91 

• ;un. GQ. ÖR. ikJ. Ak. Ynt. SULTANAllMEDDF..- Umum! ı.stım- . Hartlyedc Cümhurlyct \e Gazhane soka~dl1 !O - 32 - 34 - !6 - !8 - 1 -
P.:. 11,54 l,37 6,57 g,42 12,00 1

,
3

., Uı.k saııasi dahilinde çok güzel bir 1/1 - 1/2 - S nunınralı iki k!ı.glr ve üç ahşap dükkAn lle bir kAglr klllsc ruı-
Va. 8,28 8.(}7 13.28 16,13 18,31 20, npnrtımnn 17000 liraya şattlıl-tır. :tik kazı satılmak üzere açık nrttınmı.ya. konulmuştur. 

r-~.;...:.:;:,.:..:;:_:~:.:!!..!!!.~,:!!.(~ beş sene zarfında i!tıml!ke t!bl tu- Mecmuunun tıı.hmtn bedell 2G75 11.m ve llk teminatı 200 llra. C5 kuru~-l 

1/3/gn tarlhlnden itibaren b1ra naklinde kullanılan anıbnlajlarm boı 
olarak mahreçlerlne 1a.c1es1nde meccanen nnklecUlmelerl 1çln verilmekte 
olan iade pullarının 1k1 aylık mer'iyet ml\ddetıerl dört o.ya ç\karılmı§tır. 

Bu münasebetle tacıu edllen bira tarUest hr.kkında !azla tafsllAt için 
istasyonlara mllrııcant edllebtıır. (605 • 832) 

İstanbul Hava mintaka depo amirliğinden: 
1. - Hava blrllklerl 1çln 150 çift demlr er kar,yolıısı satın alına.caktır. 
2. - Pazarlıkla. nınle,,1 8/2/941 cumartc.sl günU s:ıat 11 de Yeillköy h~ 

Ya mıntaka depo Amirliği aatın alma komisyonunda yapılacaktıt. 
8. - 1steklllerln eartnamı ve nümuneyl görmek ttzere her ıün, pa:znr

!ıte, glreceklerln ~ııı iün ve ea.atte 570 liralık muvakkat temlııat makbus-
larlle birlikte mezkQr günde toml3yann. mtıre.cnatları. c830' 

Ttlrkl:re Ottmhuriyeti 
ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı tarihi: 1888. - 8erma,yea1: 100,000,000 'l:tlrt ıııuı. lubt Jt 

aJam adedi: 283 
Zirai n Uearl ber neTI b&Dka muameleJerL 

l'ara biriktirenlere 18.800 Ura ikramiye Yeri~. 
.; 

Zlfaat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tas:ırruf hesaplarmd& 111 
~ rıo Uru.~ bulunnnlara senede 4 de!ıı. çekilecek kur'a ne aşağıdaki pllna 
~ore 1kro.miye da~ıtı!acaktır: 

' adet 1,000 liralık 4,000 lira 
' • 500 > 2,000 > 
4 • 250 • l,COO > 

4o • ıou • 4,ooo • 

100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
120 • 40 • ,,800 • 
161) • 20 • ı.200 • 

DiKlt.ı\T: Hesaplarındnkt paralar bir :sene içinde 50 liradan ar.ılı 
diı~mlyer.lere ikramiye çıktı~'l tnkdlrde % 20 ta:!lasııe verUeceJttlr. 

Kur'lar senede 4 defa l eyJftl. ı b?rincikftnun, 1 mart ye 
' 1 h:ıılru ta,.Hı•0•·;n "" c<'1 llrc.-,.Jdir. AcınıusJuk sokak No. 13 51knsı ':ardır. Do.syn. No. 365. Galata- le 17/2/941 pazartesi gUnll s:ıat 14 do Dalmt Encümende yıı.pılac::ı.ktır. Tn-ı 

İdarehane: Babı~ı c~varı tulmıync:ığı hakkında. belediyenin ve-ıtur. Şartname Zabıt \'e Muamelr.t mUdilrlüğü knlemlnc1e görl\lebUlr. iha-. 

•••••••••••••~j .s!lray Iıseı;l k:ı.rır.sında No. 184 Em- llplertn 11k teminat makbuz veya. mektuplarllc 1hıı.le cfuıll muayyen sn.at-
lakl~. Telc!on: 49010. • te Daimi Encümende l>ulooalan. ,(742) f ~•••••1111•m••••E:;:::-ı::i~i:2.-:S:S:DDIGl!lıııı:::IE1••-1' 
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Deniz Levazım Satin Alma Komisyonu ilanları 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
17 kalem muhtellf cins ve eb'adda. plrlnç el.vata maa somun, Çelik aap

lanın mıuı somun, Demir cıvata maa somun, demir saplama ve çelik sop
lama. 

1. - Tahmin edllen bedeli c4300ı Ura. olan 1T kalem clvatt. ve ıaplama
Ja~ n 7/2/1941 cuma günü saat 11 de Kasıınpa.şadt. den" levazım aatın 111-
pıa kom~yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2. - Ilk teminatı 322,50 Ura olup şartnamesi her gi1n 1f saati dahll1ncı. 
sııezkür komisyondan bedelsiz alınabilir. , 

3. - İstekUierln 2490 sayılı kanunun ıstedltl vesalkle blrllkte adı p. 
ton komisyona müracaattan il!n olunur. c85b 

* 
Marmara Ussü bahri K. satınalma komisyonundan 

TOZ ŞEKER 1LANI 
1 ı - Bir kilosuna tahmin edllen fiyat 38 kuruı olan 10.000 tııo tos tt
~tr, pazarlıkla satın alınacaktır. 

<"2 - Pazarlığı 8. Şubat. 941 cumartesi. günü saat 12 de İzmltte tersane 
~apısındakl komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Teminat pazarlık günü takarrür edecek Jhale bedeli üzerinden 1' 
H nlsbetınde derhal alınacaktır. 

4 - İsteklllerin bu işle llğtil ticaret vesikaslyle birllkte muayyen glhı " 
1111atte ltomlsyol'la müracaatları. c7~ı 

* 
1 - Tahmin edilen bedeli t.16.1651 Ura olan on altl kalemde cem'm 

200.000 kilo muhtelit cins Ya§ sebzenin 21. Şubat 941 cuma günll aaa.t H de 
tapalı za~fla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Ilk teminatı d212t Ura 38 kunış olup şartnamesi her giln komla
rondan alınıı.blllr. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı veslkalan muhtevi tanzim 
edecekleri kapalı zarflarını belll gün ve saatten bir saat evvellne kadar 
ltomlsyop başkanlığına makbuz muk:ı.bllinde vermeleri. ('128) 

* 
Marmara -Olsübahri K. satınalma Komisyonundan 

Sadeyağı ilanı 
1.- Bir kllosuna tahmin edllen fiyat 170 kurll4 olan ve yukarda. cln.s:l 

pzılı bulunan 20.000 kilo sadeyajp, pazarlıkla satın alınacaktır. 
2. - Pazarlığı 10. Şubat. 941 paza.rtest günü saat 14 de İzm1tte tersane 

kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe afd şartname her gün 
komisyonda görüleblllr. 

3. - Isteklllerln bu işlerle llglli olduklarına dair ticaret veslkalannı ve 
2550 liradan ibaret muvakkat temlnatıarlle blrllkte muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 1.747• 

* 
Marmara Ossübarhri K. satınalma Komisyonundan 

Un ilam 
1. - Kilosuna tahmin edilen fiyat 19.25 kuruş olan 100 ton un, pazarlık

la satın alınacaktır. 
2. - Pnz:ırlığı 10/Şubat/941 pazartesi günü saat 15 de İzmitte Tersane 

kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Şartnamesi bedelsiz olarak 
alınabllece~l gibi her gün komisyonda görülebilir. · 

3. - Isteklllerln bu ~le llgtll olduklanna dair ticaret vesikalarını ve 
1443.75 liradan ibaret ilk temln.atlarlle birlikte muayyen giln ve saatte ko~ 
misyona müracaatları. c748ı 

SİPAHİ OCAGii'ı"DAN: 
Ocağın 26/ 1 /941 tarihinde toplanması kararlaştırılan seneJ.ik kon

gr,...si ekseriyet hasıl olmadığından dolayı Ocak nizamnamesirun 23 
üncü maddesi mucibince 9/2/941 Pazar günü saat 18 e tehir olun
muştur. Azanın mezkur gün ve saatte teşrifleri rica olunur. 

1lUZNAME 
l - idare Hey· etinin okunması. 
2 - Hesap raporunun okunması ve tasdiki 
3 - Hesap mürakipleri raporunun okunması 
4 - 1941 seneai bütçesinin kabulü 
5 - Müddeti biteıı Reis yerine R eis intihabı 
6 - Müddeti biten Hey" eti idare yerine yeni hey' eti idare intihabı 
7 - Müddeti biten hesap mürakipleri yerine yeni hesap müra-

kipleri intihabı 
8 - Müddeti biten haysiyet divanı yerine yeni haysiyet divanı 

intihabı. 

-
Baılıca vilayetlerde Acenta aramyor 

TiMOFU • 
(Abdest bozan) decliiimiz barsak kuırtlanmn devasıdır. 

Banlar ul1r etile Y•Palmıt pubrma ve aucaldan yiyenlerde hasal olur. 
U.zunluklan dört metred• on metreye kadar olur ki bir "çok tehli
keli butabldara yol ~. TİMOFUJ bu kurtlarm eo birinci devaaa
dır. Sıhhat Vekiletinin müsaadesini haizdir. Her Eczanede buhmw. 
reçete ilr aablır. 

' 

TONU 18 LiRA YA 
Brike't kömür· 

Satıı Merkezi: 

Ürün Ticaret Türk Limited Şirketi 
Bahçekapı Taş han - Asma kat Telefen: 23758 _ _.,, 

Devlet DemiryoUarı 3 üncü işletme müdürlü
ğünden: 

1941 seneaı Mayıs sonuna kadar Bandırmaya gelecek mlkdarlıı.n aşa~ıda 
yazılt kömürün 1.ahmll ve tahliye işi ayn ayn kapalı zarf usullle eksiltme
ye konulmu§tur. 

Eksiltme 20/2/941 perşembe günü saat 16 da Balıkeslrde işletme m!i
dürl!iğü eksiltme komisyonunda. yapılacaktır. Bu hususa alt §artname pro
jesi lşletm& müdürlüğü ile Bandırma istasyonunda parasız verilir. 

İsteklllerln tayin edilen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar 
temlnatlarl!e birlikte komisyona- müracaatları lüzumu i!An olunur. (660) 

Mlkdan 
tahminen 

Ton 

Vapura tahliyesi 
Mavuna. ile nakliyesi 
Kara tahmll ve tahliyesi 

16000 
16000 
8000 

Muhammen 
bedel 

11200 
8800 
3600 

Muvakkat 
teminatı 

84{) 
660 
270 

Beykoz Askeri Satın Al ma Komisyonundan : 
1. - Aşağıda cins ve miktarı yazılı bakır levazımı 17/2/941 pazartesi I 

günü ::aat a de Beykozda askeri satı nalma komisyonunda pazarlıkla sa-
tın alınacaktır. •· 

2. - Tekarrür eden fiyat, üzerinden % 15 teminat alınacaktır. 
3. - Evsaf ve şerait her gün mezkür komisyonda görülebUlr. 
450 Kara vana 

c679e 

450 Bakraç 
4 B. kazan 

70 K. kazan 

Çocuk donları 
İçi lAstlk, dışı halis ipekten ya
pılmış gayet sağlam ve çok 

dayanıklıdır. 

J stanbul Levazım 
aınirliği' satın alma 
komisyonu ilanları 

\ 

.. 
, 

Vaktlle Velosipetin meydana getiriltnell fevkılld• 
bir icad telikki edilmişti. . 
Su gün vesaiti nakliye har 1k"11 d • bit lnklpfe 
mazhar olmuştur. 
Bu inkişaf tenvirat hususunda dahi varittir. 
ilk EDISON elektrik ampullarından beri k!.Jm•tll 
gaz ile doldurulmuş yeni TUNGSRAM • KRIPTOfl 
Uımbalarının lcadlle bu vadideki lnkltaf bUyik tıılf 
terakki arzetmiştlr. 

• Bu ampullar bembeyaz bir ziya verir ve aynı t. 
kattaki sair limbalara nisbeten çok daha u elek• 
trik c:ereyanı sarfederler. 

f / 

••• 

TlJNGSRA.M: 
~~oCCJ1f@)~ 

~--==~§§BUR LA~~· 
B(RADERLER 

ı a t a n b u 1 - A·n k • r • - 1 ı m 1 r 

3600 adet elektrik sayacı 
satın alınacaktır. 

Ankara Elektrik T. A. Şirketinden : 
• 

! Bir No. lı dlklmevlnde birikmiş olan 
muhte!lt cins bir mllyon adet bol} ma-
kara satılacaktır. Pazarlıkla arttır- 14826 sayılı ölçüler nizamnamesi hükümlerine uygun ve ilk mua-

Tek taşh akar su kolye 
Kıymetli Akar su tektaşlı bir kolye Sandal Bedesteninde teşhir 

edilmektedir. 13 Şubat 1941 perşembe günll satılacaktır. 

Ustabaşı ve işçi ahnacaktır 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları 
müessesesi müdürlüğünden: 
Müessesemiz için aşağıda miktar ve sanat
ları yazılı ustabaşı ve işçiler alınacaktır. 

ı• :tan 

1 
1 
l 
1 

16 
3 
7 
6 
6 

27 
2 
l 
5 
7 
1 
1 

l 
5 

7 

6 
2 

Sıınııtı 

Haddehane Umumi Ustabaşısı 
Makine ustabaşısı (Hadde işlerinden anla)•anlar tercih edilecektir> 
Tamirat ustabaşısı 
Elektrik lşçlleri ustabaşısı 
Blrlncl sınıf elektrikçi 
Hadde postabnşısı 
Hadde ustası 
Hartde alma tezgahlan ustası 

• 

Hadde torna. ustası (birinci sınıf tornacı olab11lr.) 
Tewlyecl 
Oksijen kaynakçısı 
Elek trlk kaynakçısı 
.Jo:lektrlk Vlnççlsl 

~ Dl:ı:eı ve buhar makineleri maklnlstl 
Benzol ustası (tnktır lflerinden anlaması lAzımdır.) 
Frezeci 
Bonıcu 
I.okomotif maklnlstl <Devlet demir yollarında çalı§mı.ş olmak n 
maklnlstuk vesikasını haiz bulunmak) 
Buhar vinci mnldnlsti (Gemilerde veya seyyar vinçlerde ca~ 
olmak ve makinistlik vesikasını halz bulunmak:.) 
Lokomotl! at~şçlsl (Ateşçi vesikasını ha.iz bulunmak) 
Lokomotif tamircisi 

Aranılan evsaf 

1 - Askerll~ini yapmış olmak 
2 - Uzun zamnn !abrlkalarda. mesleklerlle alAkalı l§lerde çalışmıt ol

mak. 
3 - Ustabaşıların sanat mektebi mezunu olmalan §arttır. 
İ~llerden sanat mektebi mezunu olanlar tercih edllecektlr. 

Verilecek ücret 

Karabilkte müessesede yapılacak imtihanda gösterecçkleri llyaknta gö
re ustnbaşılara 100 lira 170 liraya kadar aylık ücret ve Işçllere de 200 ku
ruştan f:OO kuruşa kadar yevmiye verllecektlr. Tallplerln 25/2/941 tarihine 
kadar oonservls ve polis hüsnühal şehadetnamcslle Karabük'te müessese 
müoürlü~üne müracaatları. 

ması 7/ 2/ 941 cum:ı günı.i saat 14 de yeneleri Şirketimiz laboratuarında yapılmak ,artile 3600 adet, 1 O 
Tophanede Lv. ftmlrllğl satınalma ko- Amper, 220 volt, 50 periyotluk bir safhalı mütenavip elektrik aaya-
mlsyonunda yapılacaktır. Isteklllerin cı satın alınacaktır. Bu sayaçların intihabmda Şirketimiz yalnız fiatı 

markasına dikkat. Toptan satış teminatıarlle belll vakitte komisyona esas ittihaz etmeyip diğer fenni evsafı da göz önünde bulundura-
yerl: Sirkeci Orhanlye cad. No. gelmeleri. (847) .641) caktır. 

~ ... 
28. Tel: 20992. Telgraf edresl Is- j Bu sayaçları satmak istiyenlerin, sayaçları hakkındaki fenni izahat-t.anbul - Ateş. 450 çl!t köhne !otln satılacaktır. 

iııım•••••••••••llli j Pazarlıkla arttırması 7/2/941 cuma la teslim müddetini bildiren tekHf mektuplanru 1 /3/941 tarihine 

5 ı ı t t 1!?11 tarlhin ... e 

ZARiF 
Tüccar Tenlhanesi 

Beyoğlu IstlklAl caddesl Fransız 
Haşet kltaphanesl karşısında 378 
No. da. 

.\ÇILDI 
Nadide kumaşları, en müşkülpe

send müşterileri her cihetle mem-
nun edecektir. • 

.Mükemmeliyette 1tlna ve titizlik. 

Hilmi kitabevinin 
yeni ne§riyatı 

ZAMANIMIZIN BİR 
KAHRAMANI 

Rus oairi Lermontof un en me~
hur bir eseridir. Her dile çevrilen 
bu kıymetli kitap muallim Avni 
İnsel tarafından türkçemize çevril-
miştir. raati 75 Kunqtur •• 

Saray ve ötesi 
Büyük ed:bimiz Halid Ziya Ü§ak

lıgil tarafından sarayda geçirdiği, 
gördüğü, şah·id olduğu anların en 
son hahralandır. Edebi bir üslupla 
tarihi vakaları cnnlandırmı~tır. 

Fiati 75 Kuruıtur 

K.A.TYA 

günü saat 14,30 da Tophanede Lv. kadar Şirket Müdürlüğüne göndermeleri'ilan olunur. 

1 fımlrllğl satınalma komisyonunda ya- il•••••••••••••••••••••••••••• pılacaktır. isteklilerin mal bedeli olan 
67,5 liralık makbuzlarlle belll saatte 
komisyona gelmeleri. Potinler Orha
nlyede Nakllye okulunda görülerek 

1 

alacakları vesikaları komı~yona gös
termeleri 11!.zımdır. (849) .643> 

••• 

1 

Beher kilosuna 195 kuruş tahm!n 
edllen on ton kadar sahtly:in alına
caktır. Pazarlıkla cksUtmesl 10/2/941 
pazartesi gunü saat 14,30 da Topha-
nede Ist. Lv. tmılrllğl satın nlma ko
misyonunda yapılacaktır. Ilk temina
tı 1462 Ura 50 kuruştur. Nümunesl ko
misyonda görülyr. İsteklilerin belli 
saate komisyona gelmeleri. (854-698) 

••• 
4:;00 metre kurşuni nstnrlık bez 

alınacaktır . Pazarlıkla ekslltmesl 
7/2/941 cuma günü saat 15 de Top
hanede Lv. Amlrllği satın alına ko
misyonunda yo.pılacaktır. Tahmin be
dell 1201 llra kati teminatı 180 lira 
60 kuruştur. Nümunesl komlsyond:ı 
görülür. İsteklilerin belli saatte ko-
misyona gelmeleri. (860) (763) 

••• 
6300 ton buğday kırdırılacaktır. Pa

zarlıkla ekslltmesl 10/2/941 pazartesi 
günü saat 15,30 da Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 44,369 
llra 32 kuruş llk teminatı 3327 lira 70 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. İstek!llerin belli vakitte ko-
misyona gelmeleri. (862) (765) 

••• 
:ın ton dekovil ve ray demiri Geli

bolu ve Çanakkaleye naklettlrllecektır. 
Pazarlıkla. eksiltmesi 7/2/941 cuma gü. 
nü saat 15,30 da Tophanede Lv. rımır
lği satın alma komisyonunda. yapıla
caktır. İşbu nakliyata elverişll vasıtası 
olanların katı teminatlnrlle belll sa
atte komisyona gelmeleri. (865-811) 

••• 

Madeni eşya ve malzeme 
ithalatçılar birliğinden: 

Statünün 12 net maddesi muclblnoe blrllJc Umumi BeJ"etl ltldetl nm
namenln müzakeresi için 20/2/941 per§Cmbe gilntl sa.at on befd• Galatada 
Ömerablt; hanında 3 üncll katta içtıma salonunda fnkallde toplanacatm
dan Birliğimiz Azasının mezktır gün ve saatte hazır bulmmatan rtca 
oıunur. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 
l - İdare hey'etı raporunun okunması. 
2 - Müraklp ıaporlannın okunması. 
3 - 940 senesine ald hesabat blllnQOSunUD •ttltl n tMdlttJı tdue 

Hey'etinin ibrası. 

4 - Yeni İdare Hey'etl intlhaln. 
5 - YenJ müraklp intihabı. 
6 - 941 senesi bütçe ve kadrosunun tasdlld. 
7 - Blrllk Statüslinde yapılacak tadllD.t. 

• 

Marmara üssü bahri Ye Kocaeli Mıt. Mv. 
Komutanlığından : 

Cinsi M1kdan 

Arka çantası 1480 adff 
Palaska takımı 1355 • 
Örme palaska 643 ı 
İş başı elbisesi 32 takım 

' 

Rus mütefekkiri Tolostoyun en Beherlne il kurll.Ş tahmin edilen 
Alafranga kaşağı 356 ade\ 

B 1 d. Sular İdaresı"nden •. meşhur bir aile romanıdır. Gayet 170,000 adet halkalı matra Qengeli 
e e ıye nezih, edebi ve felsefi bir kitaptır. alınacaktır . Pazarlıkla eksiltmesi 

Gebre • '112 • 
Çul . 100 • 
Yem torbası 356 • İdaremiz servisleri için bu sene tedariki mu~tezl 103 kalem matbu ev- S d .. d • b' .1 11/2/941 salı günil saat 15,30 da Top-

rak 2135 lirada tallbl uhdesindedir. Nümuneleri Taksimde Sıra Servller- aa et ıçın e geçen t~mız ı~ .a~ e hanede Lv. Amirliği satın. nlma ko
deki idare merkezinde levazım servisinde mevcut olan bu evrakı daha nşa- hayatının en parlak bir taıvmdır. misyonunda yapılacaktır. Ilk tcmlna
~ı fiyatla vermek isteyenlerin 12/2/941 çarşamba günü saat 16 ya kadar Türkçeye çeviren Ali Karni Akyüz· ı tı 770 liradır. Nümunesl komisyonda 
flvatıannı birer mektupla idare merkezinde muameIM şe1'1iğlne bildirme- dür. Fiati 40 kuruttur. görülür. hteklllerln belll vakitte ko-
lerl. · c858ı HtLMI KtrAPEVl mJsyona ıeımelerl. (866) (842) , 

Keçell belleme 358 • 
Toplu kantar 3 • 
Yukarda cJİı.s ve mlkdan yazılı eşyaların IV tor anbanndaıı alındılm& 

dıı.lr Kocaell Mst. Mv. anbarıncn tanzim edllen 2/9/1940 güntl ve '146331 
sayılı ayniyat tesellüm makbuzu ziyaa. uğramıştır. Bu makbuzun bllkmil ol-
m.adıiı UA.n olunur. .. c'ftl• 


