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Ticaret Vekaleti benzin ve 
petrol fiatlerini ucuzlatmak 

üzere tedkikler yapıyor 

Sene: 23 - No. 8014 - Fiati her yerde 5 kuruş 

Franko 
italyaya 
gidiyor 

Evvela Mussolini sonra 
Hitlerle görüşecek 

Bu seyahatin bir sulh 
teşebbüsü ·ile alakadar 

olduğu söyleniyor 

Dün akşamki Radyo gazetesİD· 
İılen: Gelen haberlerden an1aııldığı
na göre, general Franko yanında 
5errano Suner olduğu halde Jspan
yadan ltalyaya müteveccihen hare-
1cet etmiştir. General Frankonun 
Mu..solini ile görüştükten sonra Ber
line gideceği orada d:ı Hitlerle gÖ· 
:rüşeceği haber verilmektedir. 

• 
ÇARŞAMBA 12 Şubat 1941 

. 

10 bin çuval kahve memle
ketimiz için Mısırdan yola 

çıkarılmak Üzeredir 

Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es _ Akşam matbaası 

BU S.A.BABKİ 

'l'BLGB.A.PL.A.B 

Cenubi Libyada 

hür Fransızlar 
ilerliyorlar 

Kufra mıntakasında 
mühim .mt.ıvaffalnyetler 

elde edildi 

Mussolini 
Franko ile 
görüştü 

Franko dönüıte mareıal 
Petainle de görütecek 

Londra 12 (A.A.) - (BB.C.) Berltn. 
den gelen haberlere gore general 
Franco ile B . Mussollnl San Remocıa 
goı:iişmüşlerdir. 

Londra 12 (A.A.) - (BB.C.) Fran. 
co - Mussollni mfilakatı esnasında gö. 
rfitülecek me.seleler hakkında hcnb 

. itimada şayan hiç blr haber alınama-
1.ondra 12 CA.A.) - CB.B.C.) Hür m!§tır. 

Mihvercilerin general Franko ile 
heler görüşecekleri b~!li olmamakla 
beraber herhalde Jspanyanın harbe 
girmesini istemiyeceklerdir. 

Libyada epr edilen Trabluslu askerler Mısırda Sünusi şeyhinbı elini öpüyorlar 

Fransız kuvvetıert 11mt1nıt 'k.a'H.rgihı Paris J2 <A.A.) - Radlo Parla: 
tebllt edlYor: Hattı üstüva Fransız Franco_mm, Mu.ssollnl ile görüştükten 
A!ritasından hareket eden motörlü sonra Isp~n.!.aya. doncrken marcp.ı 
bir Fransız kolu cenubt Llbyaya gir- Petenle goruşmesl rnuhtcmelciır. 
ml§ler 600 mU mesafe kateyleml.$ler ve Londra 12 (A.A.) - <B.B.C.) Amlraı 
Kutra mıntataamda. blrçot vahalan Darlan bugün Cöte d'Azura hareket 
zaptetmlşlerdlr. Bilr Fransız kuvvet- edecektir. Mareşal Pctenln dün oraya 
lerlne mensup tuvveıu bir bombardı- hareket .ettlğl malümdur. 

Bu seyahatin bir sulh teşebbüsü 
'1e alakadar olduğu a-nlaşılıyor. Bu
nu yakın bir ihtimal olarak kabul 
etmek de doğrµ değildir. Bu seya· 
hatin sebebini anlamak için birkaç 
gün beklemek lazım geliyor. 

lngiliz filosu 
Manşta 

faaliyette Londra, 11 (A.A.) - İspanya· 
dan alınan haberlere göre, general 
Franko ile B. Suner yakında B. Hit· f ngiliz gemileri 
ler ve B. Ribbentrop ile görüşecek-

lerdir. Ostende'i topa tuttu 
Vichy 11 (A.A.) - İspanya --.---

C:levl~t .reisi gener~I. ~ranko:. ~~alya· Londra 11 (A.A.) - lngiliz 
ya gıdıp MuHolmı ~le . gorupnek. İ-lava Nezaretinin tebliği: Bombar
üzere bugün Fransız topraklarına dıman servisine mensup münferit 
girmittir. tayyareler evvelki gün Flesinque' de 
ispanyanın Vichy elçisi benzin depolıırına, Anvente dolda-

e.... 11 (A.A.) _ Jıviçre rad- ra v~ .. düıman işgali altındaki ~razi· 
., na aöre İspanyanın Vichydeki de dıger hedeflel'e taarruz etmı1ler-
,. oıp "' • d' D" b b k k . '1\iyilk elçisi B. Lequerica Fransız _ ~r. un ıa a . ço er en aynı aet· 
fspahyol hududundaki Port _ Bou- vıse mensup hır grup Almanyanın 
ya hareket etmiıtir. Orada general batı ıimali aahill~ri~deki ... ~slerinI 
Franko ile B Sunneri kartılayacak· bombardıman etm11tır. Butun bu 
tır. · harekittan yc.lnız bir tayyaremiz 

Radyo, Vichy haberlerine göre, dönmemiftir. • . 
sefirin İtalyan hududuna kadar ge- ~~· ~ t. <ft.-·~) b ~gıliz 
neral Fr&nko ve B. Sunnere refakat amı~~ 1 • ~ır.~ınJ e~. u tam 

d w .. ·ı· t kt d' teblıg edılmıftir: ngılız donanma-
e ecegını 1 ave e m~I e ır. I p sına mensup gemiler bu Abalı er-

General Franko ı e mareşa e· k Al 1 • 1· it d b 
· k d b • .. en man ann 11ga ı a 111 a u· t~1n arasında pekw ya ın a ır. mu- lunan Ostende·i bombardıman et-

lakat vukubulacagı hakkındakı ha· • l d' Mermilerimiz liman teai· I> • 'd d h' b. l. t l mıı er ır. 
en ~e~ı e en ıç ır ma uma ge - satına ıisabet ·etmiı ve birçok yan· 

Jllemıştır. gınlar çıktığı görülmüıttür. 
İngiltere ile İtalya ara· (Devanu 7 nci sahifede) 

aında müzakereye bat-
1anması muhtemel 

Nevyork 11 (A.A.) - Reuter: 
New - York Times ga2etesine Vi
chydeki muhabirinden gelen bir tel
grafta ezcümle şöyle denilmekte· 
<lir: 

General Franko ve B. Mussolini 
f talyan arazis.inde bir mülakat ya
pacaklardır. B. Hitlt:rin de onlara 
mülakı olması imkanı vardır. 

MarC§al Petainin birka~ gün Can
ıtes civarındaki köşkünde istirahat 
edeceği bildirilmektedir. General 
Frankonun, Fransanın ispanyadaki 
eski büyük elçisi olan mareşal Pe· 
taine fevkalade hürmeti vardır. 

Vichyde ileri sürülen bir tahmine 
göre, general Franko mutavassıt~r 
ve lngiltere ile ltalya arasında mu· 

B. Rooseveltin 
muhim beyanatı 

Amerika, Pasifikte bir 
harbe giritae bile lngilte· 

reye yardımdan 
vazgeçmiyecek 

LeDdra 12 (A.A.) - (B.B.C.) B. Ro
osevelt dün gasetecllere beyanatında 
Amerika pasifik Okyanusunda bir 
harbe glrlşmeğe mecbur kalsa bile, 
İnglltereye harp malzemesi teslim et
mekten vaz geçmlyeoeğlnt söyle~. 
fakat bu hususta fazla tatslIAt verme
miştir. B. Roosevelt halen Amerikanın 
harbe girmesi tehllltesl mevcut olma
dığını illve etml§tlr. 

zakerelere baılanması muhtemel- .--=-==-=-=-ıimım:ııı-=ııımııı:-== 

Clir. .. :1. ..k k a • l. e .- • 

Habeşistanda 

harekat 

«Kıı ortaaında yol tamir 
edilemez• nazariyeai 

Sipahi Ocaimm önündeki yol as· 
faltlaninıttı- ôrle bozalda ki. weh-

Kahire 11 (A.A.) - Orta Şark rin .bu ana ~~e damuı. dai 
1 ·ı· .. karragahının tebliği: patikasına doqdu. 
ngı ız umumı · .. y d e bozulacllk. 

Li'byada, alınan malumata gore, - ap sa sten 
ı d , kumanda - Gene yaodır ! 

onuncu talyan or usuna . . ·n «-:Biz bu dünyaya yol yapmaia 
eden general Tellera, Bıngazm~ ik? denmesin; zira Nu-
c:enubundaki muharebelerd~ ~Ldıgı ~d~oc:a:u. çB111B4ır h.ikiyesini 
>"aralar neticesinde, esir duştu ten h la 
•onr ··1 .. .. alır byor. , 

~ o muştur. Hem: «Kl4 ortasmda yol tamir 
Erıtre, Habeşistanda ve İtalyaın edilemez!» nazariyesine de inanmak 

lcSornalisinde bütün bölgelerde hare- • t • ruz Acaba Londrada bom· 
"t . k 'ld ıs emıyo • ink' ınemnul'l'iyeti mucip hır şe 1 e balarla delik d~ik edilen caddeler 

ışaf etmektedir. 
0 

halinde mi bırakıhyor? Orası bu· 

Yannki nüshamızda: 

Madam de 
Pompadour'un 

allığı ve ansik]opedi 

radan daha soğuk ve yağqlıdll'. 

1 - ~ 
: ~gitJ ;~ şı·i;·ıı 

Yazan: İZZET MELİH Yazan: A. Adnan J ...._ ____________ _,j\. 

Buloaristandaki 
Yunanlılar 

Yunan elçiliği kadin 
ve çocuklann Yuna
nistana dönmelerini 

tavsiye etti 

Sofya 11 (A.A.) - Havu 
a.iann bildiriyor: Balkanlar va• 
ziyetinde muhtemel berbanri 
bir ihtilat kartumda. Yunan 
bdm ve çocuklarma Sofyada
ki Yunan elçiJiii tarafından 
y unaniatana dönmeleri için 
tavsiyede bulunulmuıtur. 

Bükreşteki. 

lngiliz seliri 
ve tebaası • 

Cumartesi gijnü hususi 
vapurlarla Romanyadan 

ayrılacak 

Lorutra 12 (A.A.l - <B.B.C.) Reuter 
muhabirine gör Romanyadakl İnglllz 
seflrf sır Reglnal Hoar sefarethane ve 
İngiliz tebaaslle beraber, cumartesi 
g{lıiü hususi l;>lr vapurla. Romanyadan 
hareket edecektir. 

Arnavutlukta 
300 bin ltalyan 

askeri var 

Yunanlıların yeni 
muvaffakıyetleri 

Ne'V)'Orlı: 11 (A:A.) - Tass 
ajansı bildiriyor: New - York Tunca 
gazetesine göre, Arnavutluktaki 
A vlonya, Draç ve Şenldn limanlan· 
na İtalyan takviye kıtalan gelmek
te berdevamdır. Arnavutlukta ha
len 300 binden fazla asker mevcut· 
tur. Diğer taraftan lngilizler Yuna.
nistana büyük miktarda harp :mal
zemesi ve ka!llyon naklediyorlar. 
Halen Yunaniatanda mevcut sekiz 
İngiliz hava filosu en mükemmel 
tipte tayyarelere malik bulunmak
tadır. 

Askeri müıalritler bir Yunan ta
burunda ancak ıekiz mitralyöz mev
cut olduğunu bildiriyorlar. Yunan 

<Dnamı '1 ncl sahUemlacle) 

Cenova bombardıman 
edilirken İtalyan filosu 

nerede imit? 
Londra 12 CA.A.) - <B.B.C.) Roma 

radyosuna göre İtalya donanması, Ce
nova. borbardınıan edUdiğl. esnada Si
cilya. kanalında. bulunduğu 1çln İngiliz 
donanmasUe teması temin edememl§· 
tir. 

man tayyarelert teşekkilHl, Kutra Yeni Fransız kabinesi 
mıntakasında düşman mevzilerini ve k 
bllhassa. Kufra tayyare meydanını ne zaman urulacak? 
bombardıman edlyor. Burada yerde Paris 12 <A.A.) - Radlo Patis: Düıı 
birçok d~şman tayyareleri tahrip edll- Akşam Vichy'de teşekkül etmesi mu
miş, büyük hasarat ika. edllmlştlr. karrer olan yeni Fransız kablneslntıı 
Düşman ağır zayiata u~ramıştır. teşklll mareşal Petenln avdetine ta-

lik edilmiştir. 
Kabineden çekllecek nazırlar ara .. 

Bı"ılu''n Jta/yan sında Dahmye Nazın Peyrouthon.,.. 
Mesal nazın Belin vardır. 

taarruzları 

püskürtüldü 

İki gün zarfında 20 
İtalyan tayyaresi 

dütürüldü 

Atina 12 (A.A.) - (B.B.C.l Resrnt 
Yunan tebli~l: Devriye kuvvetleri ve 
topçu faaliyeti olılluştur. Yunan tay
yareleri, bir düşman tayyaresl düşür
müşlerdir. 

Atina 12 {A.A.) - (B.B,C.) Radyo
ya. göre Yunanlılar, dün dilfmanm 
yaptığı mukabil taarnızlan püskürt
müşlerdir. Pazartesi günü İtalyanların 
yaptıkları mukabil ta.arnızlar, evvel
kllerlnden daha az olddeW !dl, 

cephenin şimal mıntakasındakl bir 

Sofyaya binlerce 
Alman geliyor 
Çok mikdarda , 

• Alman tayyaresi 
Bulgaristana geldi 

Londra 12 CAA.l - (B.B.C.) Reute
rin Belgraddak1 New-York Tlmes mu• 
hablrlnden nakletfltı blr habere göre 
hallltazırda. Bulgadsüı.na ve bilhassa 
Sotya şehrine binlerce Alman gelmek• 
tedir. 

Belpad 12 (A.A.> - CBB.C.> Dip. 
lomat1k mahtlllerde teyld edlldlfln• 
göre Bnlgaristana çok miktarda Al. 
rnan tayyaresi gelmektedir. 

noktada şiddetll muhar~eler olmuı- B ıır•ık • A 

tur. Yunanlılar, pek şiddetli bir ate§ • t"t" l f e Q y Q n 
açmışlardır. Birçok eslrkr alınmıştır. 
Esirler arasında zabitler de vardır. 
Çok miktarda harb maızem·esl ilttlnam 
edilmiştir. 

meclisinde 
.dinlendi 

İngiltereye genit 
mikyasta yardım 
lehinde bulundu 

............................................................................... 

Atina 12 <A.A.) - BB.c: Yugosiav 
~ududundakl Reuter moh~lrine göre 
Italyanların Pogradeç §imalinde ev
velce :işgal ettikleri mfihlm m·evzllei'I. -
1stlrdad için yaptıklan teşebbüsler 
nkiın kalmıştır. İtalyanlann OstravJça 
dağlarında ve Devoll vadlslnde yap
tıklan bütün taarruzlar pii.stürtül
müŞtür. İtalyanlar, -ağır zaylata utra
mışlardır. 

Atina 12 (A..A.) - rn.B.C.) Cephede Vaşington 12 CA.A.) - CBB CJ Diiıl 

- İtalyanların Yunanlstana harp ilA.nında.n tam bir gün 
evvel öldü! .. 

- İsabet!.. Bir gün da.ha gecikseymif öbür dünyada yer 
bulamıyaca.kmış! •• 

hava fa&!lyetı artm1!tır. Pazar ve pa- Ayan hariciye encümeni B. Wllkle'JI 
zartesl gunlcrl ?O duşman tayyaresi .Yaraım ptojesl hakkında dln!emlş~ 
düşürülmüştür. lnglllz ve Yunan bom- B. Wilkle, aynen demiştir k i: 
bardıman tayyarelrl Elbasan - Avlon- _ Eğer IngUtere yıkılırsa. Biri~ 
ya yolu ve Avlonya. şebrtıe limanını Ametlka ile Kanada, ihata t'dllecekleP 
bombnrdunı:ı.n etmişlerdir. İtalyan ve gayrt müsald şartlar altında te~ 
tayyareleri de Yunan topraklan üze- ba.şlanna harbe mecbur kalacaklaroır. 
rinde büyük bir faaliyet gösterm~ler- Inglıtereye yardım hususunda Amerl· 
dlr. ---- ka 1ç1n tek bir çare vardır. Klralam8i 

Romadaki Amerika 
sefareti memurlan 

için takyidat 
Londra 12 CA.A.) - (B.B.C.) Roma

dan bildirildiğine göre Amerika sefa
ret heyeti erUnma hUSU.!l m6saade 
almadıkça. Roma tehr1n1 terketmeleıi 
menedilmiştir. 

ve ödünç kanununu kabul etmek. İn• 
tlrad polltlkası demokrasi hürrlyetıe
r1n1 kaldıracak, ve iktisadi bir herctl• 
merc doğuracaktır. 

Hatib, her ay İnglltereye 5·10 tor• 
pldo muhribi gönder1.l~esı Jüzumunw 
11ert sürdlikten .ııonra deml§tlr tı: 

- Eğer Almanlar, İngllls tllosun• 
elde ederlerse bir 1kl ay zarfında hal'9 
be glrmete mecbur kalacaRız. 

·Vergi kanunlarında 
değişiklik yapılmıyor 

Maliye Vekaleti 1941 • 
senesı 

bütcesi hakkında 
' tedkikat yapıyor 

--~--------------
Ankara 11 (Telefonla) - Bazı tar zevattan aldığımız en sat

gazet.eler, y~ yıl bütçesi müna- lam ma1Umata. göre bugün içtıı 
sebetıle, vergı kanunıanmız üze- taka.mır etmiş hl bir .... ,.._ 
. d d ;;ı;"iklikl ç şey Yuaı ~ın e .e6~ er yapılacağını, tur. Maliye Vekfiletl ,her sene ol· 

n:raç edılece~ m~llanmız için bir duğu gibi bu sene de bütçe dola
(ihraç resmı) ıhdas edileceğini yısile bazı teclkikler yapmaktadır. 
ve bunlara benzer vergi mevzu- Gazetelerin yazılan bu tedldk-
1.!I1a müteallik neşıiyat yapmak- Ier üzerine yürütülen ve sırf tah
ta.dırlar. mine dayanan haberlerden ba§k& 

Maliye :VekAletinde salAhJyet- bir şey değildir. 



Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Rodos adaain<la İtalyan 
tayyareleri üssüne ton• 

larca bomba abldi 

Sof yaya 
trenlerle 

Alman kıtaatı 
geldi mi? 

Kahire ıı <A.A.) - İngiliz hava Bulgar ajanai b'u 
kuvveUert umumt :ıcararcahının teb- ldd• l ~ kzi d• 

Hatayda 29 köyü 
sular bastı 

Gedl:zin taıan auları çekiliyor, 
ıeyrüsefer intizama girmeğe başladı. 

Dicle tle tafh 

Bükreş lngiliz 
elçisi niçin 

geri çağırlldı? 
'Romanya "liarp üzerine 

giden yolan sonuncu 
malaale.inde bulunuyor 

JilYi: ıa arı te p e ıyof 
.. Arrlkanın şimalinde h~üm süren • Antaliya 11 :<~.~)~ - 24 saat;;. şoselerl ırular altnldamr. :Anfali- I:ondra maliafili: 

ru~~~!:t:r::ü~r~~~e~~:cı~~ ~~~~ 8. Cliurchill'in nutkunda tenbeı1 flddetıe devam e<ıen yağ- ya cıebağtıaneslııl IU1ar basmış cAlmanlar Romanyayi 
llyetı devam etml§t:lr. Bulgaristana yapılan murl8l' Hatayda bir fel~et ha- ve elli bin Urahk zarara sebep ol- Üt ol rak kallam orlarıt 
Asır bombardıman tayyareleri dilıı • ul IJn1 alnuf Antakyada :Asl ve muştur. SeylAp mıntakasmdald a • Y 

Rodos adasındaki Kalatoyu tekrar tel'"!IJer B ga~ gaze; Mn.u][ ovasında Mr1n nehirleri mezruat mahvolmll§tur. Şimdiye diyor 
:ı:1~~=~:;!~1J: c!:;:1~~~:= lelerınde ne§redılmedt görülmemiş bir aerecede taşmt§- kadar ~nca zayiat hakkında _ . . • . . • .. 
yerde bulunan tayyareler üıerlne ton- tı~ hiç bir haber yoktur. Bir kısım ~· 11 •. <'A.A.) - B~qte-
Jarcın bomba atmışlardır. Sotya ıı (A.A.) - Reut.er ajı:.nsının •- 1rKw} 1 irtibat teminin .,.,.1 .. ,,1. ki lnailiz elçisinln geri çağrılması 
Bombalnnmızın lnfllllkmdan sonra mohab!ri blldlrlyorr B. Churchfil'ln Antalfya w.asına batlı 6, .uı· _,,,, ere e ~,.- bakkmda beyanatta bulunan rami 

tılnnlann ve tnyyarelerln alevler lçln· nutkunda. Bulgaristan& yıı.pılnn tel- lienderuna bağh -i ve Reyhaniye maktadır • ' ~ .... .,,_ Londra mahfilleri ıu noktayı teba· 
efe olduğu_ g~rfümüştür. 10 tayyarenin mihler Bulgar gazetelerinde neşt'eclll- kazasına ballı 19 köy auJar al- Dicle Cle fatti rilz ettmnektedirı . 
tahrip edildıği ve diğer tayyarelerin memlşt1r. Bulgar halkı, btı nutukta tı dad !tskenC1 Dl bakı7 11 · ı.&lr""'""')' Birka9 ay önce az miktarda A.J-
bas..-ıra uğratıldığı sabit olmuştur. memletetıerlnln ismlnln r~ı;mlt oktu- D ~ erununı cenup yan ~ ı - kıtal R manyaya geldikleri 

Arnavutlukta bombardıman tayya.- tunu hllA bllmiyo,. malıallelerile aeylAp mıntakasın- ttg gündenberl yal:makta olan man an B ekili tn..:ı:-
relerlmlz Tepedelen "'e Duk1de bin&· B. Churchlll'1n nutkU, dlpl?maUk n <lakt kl5""eı halla daha evvel Y"'x.-urdan; ve dağlarda eriyen ~ .. ~~~~ bqvl -L 

15'"'Almıe· 
Jarda. yangın çıkarmıştır. slyast mahfillel'de bti.yük tesir Sera et- J"' D&.<U JU1118 .eu ....... ta u unu... an 
Düşmanın Bredao 2o ve s. 79 tipin- ıntşt.lr. Fataı baza mahfiller İngillı alman tedbirler sayesinde tahliye karlardan hasıl olan seller Dicle kıtalarmııa Ramm ordUSWUl mo

dc tayyarelerden mürekkep olarak Ba§'fetiliııe Bulgaristanın komtularl· edllereJC dvaı J{iksek toytere nehrini yat;alınd.an bq buçuk dem harp u.ullerini öğretmek mak
Cr. 42 fJpinden 20 tayyare hlmayesın- le olan vulJett haktmd& yanlJf ma- nakledflmf§lerdil', metre ][adar yükseltmıştm Bu tadile seldiklerini hildinnitti Bazı 
de bul~an bliytık bir filo avcılanmız- ldmat nrilmif olduğu flkrlnl izhar Kızıl felAketzedelere "8.l'dım ~nı,..,,.1 tice.sin.de Dlcleye ya talim Te temrinler ıüpheııiz yapıl-
dan murekkep bir grup tarafından etmektedll'. ay J 3........,. ma ne , mıt fakat Romanyadaki Alman baı 
tarşılanmı.t ve bir tane Bredao 20, bir B. Churchlll'ln 1913 ~ki vaziyetle etmektedir. Antakya ile Reyha- kın olan kaza ve köylerde ha- JuımaDdaıılıiı bir sefer ordusunun 
tane de S. 79 dü§iirülmüştür • Diğer yaptıiı mukayese aiyad .mahfillerde nive H Antakya ile İskenderun ın--•' ncıl ~· b'•t" ı_ __ b' ya t la· 
bazı düşman tayyareleri basal'a. utra- bir ıbtal' olarak 1ef.slr tdılmektedil'. ,,, ""'"'"..... --~· - u un unsur,.......w_ı • ır ara • 0 P 
tılmıştır. lleJcracl ıı (A.A.) - Reuter muha- makta olduKQ sıbı muhtelif ıevkul-

Dfinkü tebliğimizde Klisura bölge- biri blldlriyorr B. Ohurchlll'ln nutku BI k d cey11 noktalanna büyük miktarda 
sinde vukuu blldlrllmt§ olan muhare- Yugosl&Y guetelerlnde bazı taranan r a 1 n 1 n mühimmat Te benzin yığmıştır. Bu 
bede diğer üç düşman tayyareslnln hufedilerek ~tı.ııar etmlf, Batıcanııı.ı. ıuretle Almanya Rmnm topraklan· 
daha t.nhrip edildiği §lmdl sabit ol· haklnndald biitiln telmihler çıkahl- m harbin devamı planlanna hizmet 
mu§lnr. mıştır. Maamnfih birçok kf.?1se bu 1 t• k h ak.sadil _ _:1_ ı ·· J _ı_ L ti 

N telm1blerle ne kasdedildl~ öğrenmlf n 1 a m 1 rs 1 m e -..er ua o ar ... a.u an-Doğu İtalyan A!rlkasında. dun As· bul aktadıl' B tım&eler bu hu maktadıı Bu tedbirler Rumen hu· 
m:ıra gan clvannda. otomobil nakliye ustunmdahl f~-; u I"- t İmale ar: 'Umeti t~rafmdan Jıoiçbir mubalefe· 
nıalzemeslle dolu bJr avlu tayyareleri- s a ~a ma wııa a , 
m'z tararındnn bombardıman edllmf4 zusu lle yanmaktadır. Resmi mahfil- te maruz kalmaksızın almmııbr. 
ıı;. · lerd~ .~utuk bakkında hiçbir mütalh G b• kı 1 • } k k X,: Bu prtlar ciabilinde İnailiz elçili-

Keren yakınında. bir oX'man içinde yilrütülmemııtlr. eDÇ IF Z 3 DIŞ3 anaca er e~ & ii Romanyada kalamazdı ve Sir 
bulunan ia.§8 depolan da bombardı- Bofya 11 (A.A.) - Bulıar ajansı •• Jd •• k • • • t k tt• Reeina)d Hoare maiyetiııdek; aefa-
Jnan edilmJştir. Ayni bölgede bir gün ~:1i:~: ~~ l~e~~:.. ~= 0 Urere 01Ş8D eVIDl ma eme gar e 1 ret ve konıolosluk memurlarilo bir· 
evvel demlryollanna bombalarla. ta- ma.nlanny:uı::ı!ı:.na ;~ğr ve Bul- - - likte avdet için talimat almıthr. ln-
arruz edilmiştir. gar tayyare meydanlannm .Almanlar tanli 11 (Telefonlar - Aamı adın- Hjd:ı~·rı hlr müddet evde kaldıktan giliz sefiri ve memurlan önUmüzde-
Kal~~ bölge.sinde, yeril kıtalar te- ıaratından işgal edlltnlf oldu~ bak• da. bir cen~, blr kızla n1şanlanacat... .sonra çıl: · or ve t.esıım olmak tlzere ki birkaç gün zarfında hueket ede

e~mmuune Cenup Afrlkası tayyarele- tındaki iddialan ile alakadar olarak. KD 8T1nde hazırlıklar tamam ... Asmı polis kaı. .oluna glt.mekte iken, slllb cdJerdir. 
n tarafından yübek lnfllit fe yangın Bulgaıt ajazw. bütün bu iddiaların ha- tertemı. lfy1ııın1f, içinde, müstakbel sesleri üz; ;ine yola çıkan polWerle ~ 1 ı '(A.A.) _ '(Reuter): 
bombalarlle taamm edilml4U.. tıkate tetabut etmecUttnı beyana r;evceain1n. evinde 7apılaeak nişan karşılaş:~· .r ve bu surette yakalanıp Ö" ·teli". - t ..:t· 1_:...z 

'l şubatta Cenup Afrika&na men- mezundur. mera.stmınln heyecanını duyuyor .... karakola geUrlllyor. • ıır~ gıne gore, ,°Kuız e ~ 
aup bir bomba fllosu Doluda yollara. Londra 11 (A.A.) - Reuter aJansi· Şüphe.siz kl gen~ kıs da ayni heyecan Bu sırada polisler Hidayete ıol'U· ~ır Reaınald Hoare maıyetile hır-
n bir vapur köprüsüne pike hficunı- nın dJplomatJk mubartiri yuıyor: içinde ... Tam bu aırada kıs erine hf~ yorla~.: . l~te t 5 ~batta veyahut müteakp 
Jarda bulunmu§tur. Romanyada Alman tıta.ıarının tahşld de beklenmlyen §Öyle bir haber gell· - Oldü mü? gunlcrde ılk vapudarlıı. Romanya-

Müt.eaklben piloUar Hugli Perran- edlldltine b~ ıtıphe yoksa. da - ki bu yo11ı Hidayet gayet so~kkanlılıkl& eeva.p dan b.uelr.et edehileceiinl timtd ~ 
diyi r.lyaret ederek hava meydanında- tahfldatm İngllterenln Romanya ile - Asımı vurdular! .. , veriyor: mek.tedir. 
k1 hangarıan tahrlbe muvaffak ol- alya.si münasebetıerln1 kesmesini fn- ~Tabll her 1k1 taraf ailesi tel!f ve _ öyle vurdum ki çoktan ölmü~- Londradakl Romanya 
DlU§lardır. tao etm.Lştir - Sofyaya trenlerle Al· ı~z yql&n 1çtıde hasta.ne yollarına tür... • • ., • • 

Büttin bu hareklttan tayyarelerlmlı man tıtalan geldiğine dair bazı kay- doltülüyorlar ..• Hastane ka.pısına top- Asım kadının da. tabmln et.tlği gi- elçılıgı de talımat aldi 
aallmm üslerine dönmıi§lerdfıo. naklardan çıkan haberleri 1ht.lyatıa lıuıan ev halkı, gene ~eklemedikleri bl, ted~vi edilmek bere kaldmldığı Lo.dra 11 (A.A.) - Reuter 

kal'fllaınak lAzımdır, bir cevaı;ııa. Jcarşıla§ıyot. hastanede vakadan blr saat sonra öl- afammın diplomatik muhablri ,.zı. 
Romanya lle Bu1ga.ı1stan ara.8llld& - Öldü.... ~ t" Lo d .LLJ R 1-:ı:~ 

doitrudan dolrnya hlçbll demlrJolu A.aunı vuran, Hidayet adında. 35 ya.- muş ur. • • yon n rawuu omanya e ~: Alman . teblili 

.A.Li ile VELi 

Otomobil ve otobüs
lerin kontrolu böyle 

olmamalıdır 

J\Jj - '.Ah, ah, ah, ah!. .. Se- ' 
ni, seni, seni 1 

Veli - 1e oldun~ 
-· Ne olncak ~ • . . Randevuya 

gelmedik, vapuru kaçırttık .. . 
Fırsatı fevtettik .•• iş kayboldu .. . 
Kar edecektik, ziyana uğra
dık... Mesul sensin, 

- Ben değilim. 
- Kim ya} 
- Seyrüsefer. 
- Allah Allah'... Ne mü na· 

ıeben 

- Anlatayım da bak: Zaten 
otomobil güç bulunuyor; ma· 
Ilım ... Dakikası dalcikasına ev· 
den çıbnıştım... Sağa baktım, 
eola baktım ... Nihayet bir tak· 
ai ele geçirdim ..• cAman, oğ· 
lum, Haydarpa,a vapuruna ye
tifeceğim 1:. derken, tam Talim
hanenin önünden geçiyoruz; 
cdüütl Dur ..• > Neyrniı) Mua
~ene olacakmış. .. Cüzdandı, 
ek.sikti, değildi, hayır eksikti 
derken bizim sayılı ve kıymetli 
zaman uçtu, gitti ... Ben de söy· 
lediğin gibi fırsatı kaçırdım ••. 
Seni de zarara ıoktum, pardon f 

- Şimdi aaılıyorum. .• Sahi, 
yeni bir adet daha çıktı: Seyrü
sefer memurlan otobiitü c:lurda
rup fçine girjyorlar. Halkın bi· 
leti var mı diye bakıyorlar ... 
Sebebi: Bilet lcesmeyip beledi· 
yenin hakkını yiyen otobüsler 
varmıı ... Onlarla mücadele edi-
yorla~ ...... 

- Canım, efendim, böylele- ' 
rinin kontrolü otobüs yürürken 
de olmaz mı) ••• T aksı1erinki ise 
içlerinde müıteri yollen yapı
lamaz. mı) ••• Vatandq nakdin· 
deıı olduğu lcadar Yaktinden de 
mahrum bnakılamazl 

ltalyada 
tahdidat 

----
Memleketin iktisadi 
vaziyeti iyi değildir 

mthıakalesl yoktur. MQ§terek hududu tında. bir kadındır. Evlidir, bir de ço- Tahkikat bqladı ne puaportlannı ktemek için tali-
tetkll eden Tuna nehri geçld tçtn cutu vardır. Şimdi vakayı anlatayım: M"dd 1 1 B Hamdi D~ tah· mat gelınit ve mulabatgÜzaT bugUn ı..ıulr& 12 (A.A.) _ Sa11hlyet~ 

ı dddt bir mania teşkil eder. Husu.sile Yukarıtaşta zab1recUlk yapan Asım k.ltau e umum d • il ~da t bu talebi resmen yapmak üzere ha· kaynaktan itaıyada. iktisadi vaz1y 
ngilizler Flaman sahilini tı donmuş olan nehirde buz kütleleri sabahleyin .saat onda, yanında samı- müd~ei:ı!~~;:. ır. Kat Hi ye riciyeye gitmiftir. hakkında yapılan b1r tedtlk net.ıceıe 

bo ba dı tt·ı yıtıbnı.§tıl'. mı bir arka~ı olduğu halde, tol tola · R daki ln ·u ne§?edllmlştlr. Bu tedkik ttaıyaıı h-gece m r man e 1 er s· Al t kz.b. Kandıra eaddelhıde Uerlerten Hl- - «Bant. uzun zamandır ıaıoıır, omanya gı :& kOmetl tarafından llft.n edilen tedbl 
ır man e 1 1 dayet lle kar§lla.lıyor Hidayet hiçbir sarkıntılık ederdi. Aramız da açıktı. menafiini Amerika lere istinaden miltehassıslar tarafırt 

lkrlin 11 (A.A.) - Alman ordulan lleribı 11 (~.) - Bir hususi muba- şey söylemeden ellnl inantosunun ce- Vurdum, öldürdüm"·" demiştir. dan yapılmıştır. 
l>aşkwnandanlığının tebliği: Bil~hlı bir blldlrlyor. Betlln mahfilleri, Bul- bine sokup tabancaıını çıkarıyor ve İfadelerinden a.nl~dı~ına ve ken- koruyaca~ Hububat, yağ maddeleri, odwı tö; 
ke§if tayyareleri İngilterenln şark .sa- pı1stana Alman askerinin ginnlş ol- Asımın üzerine ate§ ediyor. Amn yere di81n1 tanıyanların ıöyledlklerine &ö- Vllfİnltoe 1 t (AA.) - Reı· mt1rü, i§lenmem.l.i pamuk, tauçulı:, den 
hllinde blr llnuın tesisatına tam isa- ~ ~rlnl tekzip etmekte ve B. dft§üyor, arkadap k&dının tızerlne re, IDdayet epey mmandır A&mıla men bildirildiğine göre\ Bülüeıteki n petrol tAn miktarda. mevcut oımtW 
bet.lor kaydetm1flerdJr Sava§ tayya- urc yanlı ;drd:ı m.::::ı:rın 1ıam:- yürümek ve tabancuını almak 13t1· artada§lık ediyormQf. Asımın bafka Amerika elçili B Dumper Londra yan maddeler arasındadır. 
releri de dQn gece inguiz t&yyare mey- :CS~ 1 u u ey eme • forsa da. Hidayet: bir kızla evleneeettnf, battA bugibı nl- ve Bübq hükametlerl 'arasında Başlıca llda madelderlnln kanu~ 
danlanna taarruz ederek yerde 11 • - Seni de yak&nm, karl.§mal... · fail meru.im1 yapılacatını haber a.ı- d. 1 ·k ü b ı rin L ·ı . aanl ortalarında yapılması emr · 

· Diyor ve yerde lnllyen )'al'alı Ası· ması üzerine hiddetlenen Hidayet fn· ıp omatı m nue et e .ıı;uı me mi§ lan t sb!tl 1§ 
:::dl~~;~e:%1P ıu:u.a.dJ!:~ Kaymakam becayifi mın tıserlne '1 el daha ate§ ettikten manı almalı:: 1çln Asımı öldiirm~ ıbıden aonr~ Romanyadall bgiliz vesı~ usufünc esa~ =11::ı:keniur tatmışlardır. fuglliz limanlarına 7e.. .&abra ıı (Telefonla) - Bor tay- ıonra yoluna devam edip evine giri- Katil tevkif edilm!1t11. Tahkikata de- meafaatlerinm ltorunmuını kahul tararlaştınlmıştı. Bundan mntsaf 
atden maynlar döklllmülmtl.§Ulr, makamı !:§ret <>nur Killa Iı::a.yma- 101. 'Yam edlllyor. e........ Jnahalll istihsalin en tyı bir tekllcU 

Akdeniz :sahasında Alman hava kuv- tambRtna, Kll1sten Tmıut Bqlı::an kuJJanıtma.a n na.kllyatm asgariye b:ıC 

Tetlerlnln muvaffatıyeUl taarruzlan Bor b.ymatamlılmt. naklen tayin p· d k h Petrol ve Ban· zı·n M h . b . dlrllmesi idl. 
Malta adasının &lkert tesisatına. ve edilm1şlerdlr. ıyasa a a ve Ut lf ır Keza ham pamukla yün ve deri ilze-
;rdJ:ılmbl!';'tlrsa. hlllnde bir limana ıevclh Hükfimetimiz Buda.,....te rlne de tahdidat konulmUftur. Yalnıı 
... ., Y-'S' b il 1 standard tlpdc kundura imaline mu-

Süveyf kanalında JaVa§ t.ayya.relerf- aergİıİne İftİrak edecek o anıyor· ucuz atılacak petrol yan aını eaade edilmiştir. otomobtl lAstlklefi 
nln hücumu nettceslnde .Ud ticaret .&abra 11 (Telefonla) _ 2 Dta111· e mevcudunun da tesbltl emredilmif~ 
rcmlslnJn batmış olduıtu bır keştt uçu. tan 11 mayısa kada.r devam edecek vesikalarda esuen pek mahdut 0 
fU esnasında. müşahede edll.m.J,ittr. olan Budapeşte sergisine hfildimetlml- G J 1.: l b• ld petrol miktarı yt1zde so teıız1l ol 
Düşman giindilzün av tayyarelerinin zın ıttıraıc etmesi kara.riqınışU.. e ecea O ın çuva an lficaret Veliletl l>u Yugoslav • Bulgar liudu· m~tur. 

Jılnınye_sınde savat ta~arelerlle Manş , ....................................... baıka 60 bin ı-uval daha hn••••ta tedkikler dlUlda 29 vaaon Sovvet Verilen mnlflınata göre, Almnny~ 
ıahlll uzerlne te§ebbUs etLlği akınlar ı l . . 2' -- -- • ... ı ta-" ..ıft- İtal h 1 avcılarımızın ve dln bataryalarımızm ıta yan teblıfı ıiparİf ediliyor yapmaktadır -u petrolü uçuruma yuvar• ~';~~ aslt~~Y;ar~ :O:~~~ 
flddelli müdafaasııo kırılDllftır. sıvn ]anarak ateı aldı· surette yapılmak icab ettiği tatdJrdİ. 
halk arasında blrka9 öıüde.n ~ta, &oma 11 CA.A.> - ltaınn orduları ttaı ıbtı ~ ... .... dl 
ancak meskfuı mahallelerde u ıwa.ı; umumt karargAhmın J.69 numaralı Anbra 11 <Telefonla) - 'l'bre' ~ ıı (Telefonla) - Haber tJ.. • ~n~enui':e~ı 0ı~~~ u!1'!tı :2' 
olmu§tur. teblJği: Yunan cephesinde devriye ve Veklleı.tn• ıeıen mal6m&ta IGN, l.- ctıtmmıa göre, Ticaret VeWeU. plya- n.-.-.ı 11 (AA.) _ HaTM nasebetı olan Almanlan bQy11)[ blriı'f 

Bu akınlarda. dÜ§man bava muba- batarya1ann faaliyeti gôrWmtl§ttır. tantnıı ~ bir m.ıtıar bh- ada toptan Te perakende bir tekllde ......_...-:- . • · tlb alt d b kmakta 
ıebelerlnde altı tayyare kaybetmiş ve Müteaddit tayyare filolarımız :voUa- Te ırelmlfth'. 10,000 O'llftl blıftDin dt atılan petrol" bemln flatıertnhı da- aJanaı bildır,yorı a m a ıra dır. 
t9 tayyare de dAfi batarynlan tara- n, depolan, dem1eyolu J.ıtasyonlannı, Mısırdan JOI& osnntmat bin oldu- ha acuza atııabUmelfnbı mtmkün Varnadan Alm~yaya Sovyet 
tından tahrip olmım~tur. den.iz ve hava tlslerlnl flddetıe bom- tu blldlrUmetıedlr. olup oımadılJnı tedt.1k emıette ve di· petrohl nakleden hır treft ıec• 7a,. •• demeli? Dün akfanı n geceleyhı d(ifman, tıardmıan etmıflerdlr. Yanya hava tıs- Haber l't t1Jdllhıe C8rt. bhalf.tıçııar ter bul 11fat petrol flrbtlertııfn de r111 BaJıar.ietanda Yuaollav budu
tbamıs tetebbtlslerlni tetrarl•m111a 11 ibıerinde dflpnanm muhtelif tay- blrllll ~ U,000 fma1 bhve ltbaIU Japmuı IUretOe ymdamuza dana bir kilometre mesafede bulu-
da bu taarruzlar muvaffak olmanu«- Y'IU'elert hasara uRratılmıf, tahrip edil- 81ı>adf etmltUr. BnılDJa bhl't prte- fula _.._. _ _._ .....-,., ...._ ....... , ._,_ naa l>ragoman i.tuyonu cinrmda Sotwçl ıı.eaı onuncu mnf taı.-
tıl'. mlftir'. Bu ıaamı. haretetleJ:l esna· tı de ba. ~ 11.000 cvva1 ~ t""•V& .... ~ ..-uu beıllnden bıcy Haan. Btınw ~ 

J'laman •hfUn! geceleyin bomba.rdı- 11.nd& l'1lkua plen muharebelerde 12 lı:abve llpal1f etmek berecllr. edecek tararJar l'ermek bert bulun· yoldan çıkmıtbr. • JUJYor: 
uıan eden İngllls harp gemlleri ordu dillman tanarea alevler lçlndt dü• Diler 1araftan ~ VetlleU mattadır. 29 aamıç vaıonu Mitava uçunı· cGeoen ıtmkl ruetenıstn twe 
bQtaryalan taratından ateşi lı:esmeğe füıillmtlştür. ~ baJanan bhTelerln muna yuvarlaaıarak )'anmıftu. Yan- demeli?) kJınnmda &AıalJa• ,._ 
Ye uzaltlqmağa mecbur edllml§Jerdir. Ş1mal1 Afrita.d.& Jf'ara deıter btr şey plya.BIJ'& arzı et.ratmd& tedkfkllr yap.. Ziraat mektepleri 1'on.. gm hlli devam etmekte. alevler sılan bit kellmentn taahlhtııt ,.._ " 

10/11 f\lbat gecesi düşman, ekserl61 yoktur. Ş:ırkl Afrlkad& Keren mınta.- makta ft bu tahTelertn tiatlert" he- bir kilometre aenlfliii kaplamak· pıyor ve ttırkçe lı:aldeye uym.uı 
,.ngın bombası olmak üzere Alman- taımda topçu faallyeU gôr1llmiiftilr. rinde )'llPılmakta olaıı ıedtlkler btt- ar-esinde göriifülecek tadır. için ıatelye. denllmesını tavsiye • 
JB:>ın §imalinde 9 yerde ve bllb~ Yukarı Sudanda. Ome nehrlnJn sal mek tıfJeredir. l'tatlert Ji\ksek olan bu vzul Hlcliae Belgradla Sofya uannC:la ediyorsunuz. J'akat bu telime bu ı 
lla.oonr 11zerlne bombalar atmıştır sahlllnde kıtaat.ımız. tanklanıı yar- kahvelerin bugünkü kahve flatleri Ue me ar, tel f .. . l . · it liın · tekilde tash1h edlllrse ne a.sı1 tr>-
(Jıkan yangınlar .ılratJe sllndürülebil~ dımlle düşmanın yapm11 oldutu ta- aatıımaamı temin ıçın aatq flatl 1le hbra 11 (Telefonla) - Orta atm- e on aorilflne enruln es ~e Jcihıe, ne de türkçe :taıde1e uya1. 
Dl.l§tlr. İktisadi veya asker1 mahiyet- arruzlan püSkttrtmüştür. Tayyare fl- yüksek olan maJJyet fla.ti arasındaki aı mektepleri mildQ.rlcri ne her zlraa.t ıebep olmtl§tur. .. nıanca z~yıat Bu kelimenin türkçe taqıııtı otan 
tıl basarlar olmam.tJtır. Maama1ih ta- lolanmız. düpıan kıta.atını boınbar- kArın fondan nrDmest lmklnlan mektebinden intihap olunacak bii' mevcut olup olmadıgı meçhuldur. ctamir evb veya .tamlrhaııeı den- ' 
arruz neticesinde sivil halk arasında dıman etmi§tlr. ara§tırılmaktadıl', murahhu muall1m1n ~k edece~1 Sofya 12 (A.A) - B. B. C.ı se her halde daha iyi olur.1 ı~ 
l>lr mlktar ölü ve yaralı -rardır. Geçen gece dilşman tayynreler11 61· straat mektepleri lı:ongresl martın Dragoman Jata.tyonundaki hattan Cevabı: 

Gece milda.faası bilhassa ~nessır ol- cllyanm bazı noktalan lle Cenubi Ital- lf apu ve kadaslro a 1lnde Ziraat VekAleU binasında top- çıkma hadisesi eenaaında 1.200 ton Beynelmilel titr kelime olan : 
muştur. Gece avcılan duşmanın 8 ya üzerinde uçmQ41ar n birkaç bomba •• d .. 1 ri d . lan ktı 1 .r.. .. d x... d"I k ate.ıye türkçeye eskldcnbcr1 glrm~-
tayyareslnl ve d!fl batarya.lan da. 4 atml§lardır. Bu bombalar, Pouille'de mu ur e arasın a aca r. petro ....,aa ugra 15' zanne 1 me • tir. cTrunir ovb sözn, mesela ıres- i.1·, 

tayyaresini d!l§ürmftşierdir. bir malıaldo ve Avelllno civarında. Ankara 11 <Telefonla) - ttçnncn Sl· oıaz:aaı Vekilinin rel.sliğlnde açılacak ted!ıo. saın atelyesb mevkilnde tullanı-
Norveçln garp sahilinde donanma. ctızt hasara.ta ııebeblyet vermlıUt. 4 nıf tapu ve kadastro ml1fet~erinden kongre, maat tedrisatına. e.lt Umumi meclis lamaz. ' 

lbataryalan bir dÜ§man tayyal:'e81 dü- ölü ve blrka9 yaralı v&rdır. Bir İngl- Hayri Göknal Ke.dılı:Oy tapu ve kadas- program ~e tıedr18a.ta. mtUeaa.ll.1t me- r • • Onun için, ca.telye.. kblrlnden 
ıtırnıli§tür. llz tayyaresi. Battı Paglla'nın tayya.re tro müdürlüğüne, Kadıköy mildürü aeıeıer:ı. !atUı.saUn fa.Z1alqtınlması ~ 11 (A.A.) - Rıze, <;o- - zaten vazgeçilemez a. - l) 

Dfin gece dfi§manın macmu zayla.tı den bataryalan tarafından d~ilrill- Bıtkı Fosfor da Qçllncü aınıl tapu ve 1mkAnla1'1 aI'a§tırılaca.lı: Te zlraat mek- nun, Dı.yarbakır. Erzurum, lsparta Yazgeçmemeli ! 
23 tayyareyi bulmU§tur. iki Alman müştttr. Paraşütle kendJlerlnl ap.tı kadastro mlllett1flllb:le ~ 3)'1n tepleı1nln genl§le~ mevz:gun1l da. Yilayet umumt meclisleri C!!!n Jlk l · J 
ıayyaresl kayıptır. 1atmıf olan münttebatl nlr &dilmJJtll. ~erdfıo. Mdkilr edecelttia. !çtinıaJannı 7ap~lardır,, ,. _________ , ___ _,_ 
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A 'ŞAMDAN AKŞAMA 

[~-Ş~E_& __ i_R __ a __ A_B_m_a __ L_B_R_ı_·~Jlt:==~ 
eaı~~~:,~:·ok:;:ıdit~ Umumi mecli• I Avrupadakı· harp Kuzu eti ilk ftlimleı· .. 

Sınıf arkadaşlarım 

11Dda şu müstakbel ediblerin bulun-

du=~t ~i1~~~ Ahmet H~. Emini dün toplandı b 1 d bollanıyor Ta.sa ajansı ıinemacıfığm yeni ve 
Bu nt, Emin LAm1, Abdülhn.k ŞJnast. ara acı ara yara 1 mühim bir tıekimül adımından bah-
Ab din D ver, Ercüment Ek.rem. sediyor. Moskovada «Kahoırtma 
Hru:1dull:th sn .. pht, Tnhs!n ~ahit, inet Belediye zabıtui taHma Et narhi ha'-•-=-_.._ ,...a filim• yapılm11. Birçok Rus alimle-
Mcı.h, profesor merhum Izzet. Müfit • • • IUUJUllUU ri bUDUD ilk ~ b.lun-
Rntip, NecmeddJn sadak. Refi Cevat, namesının müzakeresıne U,_ 11 1 _1~ z. _ Ö J,!! d. b müracaate henüz cevap mUJlar ve yeni tarzda yapılan ba 
~~~r~ .. rer, Sellnl Nilzhet, scrıneı devam etti CRI 0CUU1 iKi ıuyor ıye ekle• gelmedi filmi pek~ ... Vllkıa \nm· 

Mekte'-:-!_ i.-:.. :b!har edil---'- dan birkaç ıene evvel fstanbula da 
.ouııu, ....... llU ~ ız ba l k . J d . ·ıd. böyle bb.rt.. .... filim ._itti. kabarık bir liste. Umu.mı mecl1I dtkl fk1nol rlM ~ ftlı f!ft ara Cl l _)'entaen lTl l İNnbul ptya.ııamıa mubWH 1sWı- Hakikaten bu filmi ıeyr~erken 

Fakat bu ismi geçen zatların hep- B. Faruk Derellnm rel411ll salb mıııta.kalanndaa ama ıeımete kabrama.nlar pllrdeden d.,• ... ya çı-
• Refik Ha1°d'0 mfmd toplanmıştır. Rlyud m•twmmd&11 ~ KU%u _......_ - ·· 

~imi üç bq 
1senı: :vv.ı. ~= ;:1~.= ==~v~: labada.~ 'la ~ ısn:,=:.: ~:= ~ord~ Yalım. 0 

Y erdiğ; tafsilattan 
0 

.... •--·'-. 1 adıP. İstihııal mınt.akalannctaa tel- __ ._ • · L!!.L.1!_ ~ aeyretür-
Ben d k d ~Ull" dar tramn.7 tlrbtl U. alace~ııan :-raflada alln& ma.lama.t& ı&'e. ~uzu w ~. ~ M7 b......ı.. 

e en i çağdıııJanmm ne aıumda yapılacak anlqma etratm- eTla7atı. ?eaaltmllk rtızfinden mun- nma iidiine lııinr 111111.aTYa mö._ 
aernere verdilılerini diifündüm.. v • daJı:1 teklU de muhtell' enctmume P- azam yapılamıyor. Yakın Jerlerdekl kO}'llUlk ic-.. ..tİyOl'H. B.. 1röalülıı-
içimc bir acı çökt6. Maalesef ciiç derllmı,tlr. Bundan m BeledtJ9 :umlar mahallerinde kesJJmeıt,e. de- lerin bir c:arırmm ,..P. bir aınmua 
b sene bizden büyükler ar~ zabıta.a tallmatnameatnm mtbıabn- ' Deri salamura. YBPllmaktadır. İmkAnı kınıın:ı olınuı limndı.. Hatta bu e 
fU ş h ard • atııe bqlanmıştlr. >ulunup da. İstanbula k 1 •r 

. u şu mcş ur zat v ırb dıye- TallmatnamenJn bu Jı:ısmı etıence nuntaıwnan yapıldıtı ~~= im gös~asii ~ aıişede bilet 
rn.ıyeceğinı. Zira biz.im talebelik ı:a- yerlerine al' hftttımıerl 1ht1Ta ed1- 1n taaaplannda ucuz kuzu et1 bulmak ~en~ iur W1e de ha aöa-
ınanunızda geçen umumi harp zu- yordu. cabll olacak ve Flat mOraka.be kom1s- fükten verirler. llaı-dan e*arke. 
hu: etti. «Kızlann gözleri Yatlı> Azadan B. CevdetJn tekllfl 1!zerhıe ıonu her nert et :tıatJnden sonra kuzu ' tekrar eliniz.ı• alırlardı.. 
farkasını çıkartan t.evcllütlülerle on- sinemalardaki merd1nn pn1fl.lt1n!D ·tine de fi.at tesblt etmek mruretınde Yeni yapaı.. kabwtına fılmi ı-öaı-
lnnn ağabeyler: kafile kafile alındı. Mgarl 25 sant1met?e1'1 ç:ıb.nlmamıa <alacaktır. füksiiz seyretmek bbilm~ ve beyu 
R l l ı..~ d -'-'-al • :t:ar&T verUm!Jt1r. B. sırn Ennr, yu- erd d-L • 1 . c er ~an ı. Canıuu&. • ııper- lık sinemalarda opar11!1 kDilanılm.- Kom1syoıı, on bef günlllk ei fl&tlerl- JJ • ~ IUla zayade bir tiyatro sah· 
~~ .. dolduruldu. Gün geçmezdi ki, muı içln tallmatnameJe btr fıkra :m.. l1 tamu ederek. Ticaret. Vckllethıe nesını habrlatıvonnı&f. 
~~~~klerin karşı bahçesinde futbo- nuımasını tekllf etm1f, fakat tetUt U'2leimlftl Vt!kllet.tcn bu hıuım& h6- Şüphesiz sinema denilen fey soa 
l~ gıpta ile seyrettiğimiz bir za· kabul edllmeın1.Jt.h'. ıilil cevap almamadılı Jç.ln et atlfla- zaııuuılaNa akla selmiyecek dere-
rıf d~iknnımm ölüm haberini ahm- sınemaJara a.ıt birçolı: madde ve f!k.- -ınd& easlı kant.rol yapılamıyor. cede mühim bir tekimiil ~ 
:Yalun. Hele hiç ur.atmam: Halid ralar kabul edllmekle beraber bir tı.. Müşteri bekliyen arnbalar P!aı mflrakabe Jı:omtayonuna M n- Seaiz filimd. ...,.L -~ .-l&ıJa 
isıni.-ade emsmm bir talebe vardı. m.mm da tndut için, madde enc11ment atıerl, satı.t Ye te?Zt lflert hattında. Eilinder çllda. Renkli f"llim ketfedil-
liani bir nıeld be dahi d hanla ed11mlfUr. 'l.ıyatıolara. lcUl:1a. :c' _,._. , ,.,_.,.ı_ 1%ahat veren kasaplar, kom!nonun di. Şimdi de daha ihıri ~:ıı-e1r 
cek A • c yaıne ene- KaJ'llgllı:I:, barlar, .!lrlı:, Iunaı-rk. dana &;.VYew1 .O.. J..IU8UQe tramvay - Bu yaluhlarda pjyaıaya 7eai rıı ıtlnden bb Knıuıı:r 
~ b~ekada bı.r çocuk bet on sene- ve ba)'!'lm! Je}1ertne att maddeler de hekliyorclum. Tam 7ammda bV fay· araba çıktı ım) na usu vazgeçme.sini de i!te- artma filim yapıL,.or. 
!'e il' nasip olur. n=-aziyeden tabt. -btıl edil"""·•- 80?11"1o t..+ımaa n1h&;- tıon arabua ı...._ı... Bak .. - ı;..·ınde y m1tlerdlr. Kn.saplarm n mezbahadaki Bütün ba ilerlemeleri ·· dük ıyey ed b nay ...,, uu.....:u ..... uanna. ·-- Aır - eni araba mı). Yeni araba kesim ııtertıe u~ altı.kadar me- aklım h latanb l . ıror çe 
here, e ır~tt~ felsefeye kadar yet Yeı:ilmlftlr. bir ahbabım. Ealddon böyle peni nerede l:H.. P.iy .... ,. sidln h.pst murtann ifadelerine g5re. ete narh •• f~ir:t uda ~k .seyretti.. 

1 
• şeyde birincidir. HOcalan hl- y . k b• 1 - yolda ıördiliil zam- daima otomo· bizim uld arabalanmu Amma koymalı: doğra bir eey değ11.dtr. 6atıf IB1'l er, 0 zamankı sınemalar 

~: herkesin hünnetini kazanır. em me tep ına arı biline davet ederdi. Çünkü kendisi ~Berinde ehliyet td~ halel lar eerbe.! bırakıldıtL takdirde na.tıet geliyor. 
c ılerde ı>ek mühim bir insan ola· 93'1' senesinden berl muhtellf Jr;Oy- otomobilsiz adım atmazdı. Bu ıcfer ifsizl'k .. ü d nam~ -'--

1 
e ucuzlıyncaktır. Ancak, hlleye kaçan J>t:ı'~ ~atma ~ .. ıon ••• Ea öa-

c:ağı o har d bellid. t_& •• le Jerda 32 mektep inşa edilmiştir. Bu __ .__ L .. v 1 1 yuz n en ara arına arar~ ""'- ......... _ ~--ıç·1- de bır p-·- D:---- L d 
bir en ın en .ır;. ~· oy 32 mektep, kllylilnOn kendi emeğlle fayto~ arıLOGıuua 11;lSru~ilnden ba- ,nna çekenler tekrar çalı~aia bao- uu. wuuuı .. .u-= uann takibin• n Yll- .,,....._ • .,.__ uqm • 
na! ~alç olan .hu H~d m de Ca· lnşa edllml.ştlr. Bunlann sekin Slllvrl., pıu egerek bana ıealeodiı '!adılar. Adalardan eelenlOT de ol- kalandıklan takdltde derhıı.l tecziyelc- ak saçlı, gözlüldti bir «malma"Zclıt 
İçind ~eh şehıdJd oklduvunu • ~bizt~ üçll Ynlova, ık1s1 Kartal, 11çtt Eeyk'oz. - ~~tbaaya mı) du. Tabit onlar yaz baılangıcında r1ne ltlzum Tardır. On beş günltıt narh Elektrikler aöniirıce evveli bir müd-
de:ı e _a er a ı •• C?nm1 ıçın • sekhı:t şne, btrl KAğıthane, ~fl Çatal- - vyle.. tekrar gidecekler ya... um.Itıntııı TJcntet VekAletı tarafından ~~ ~~ gır ıııu makinenin • ini 

1 
b yukarı smıflar ıçmde zaten ta· ca, dllrdU Bakırk:ydedlr. Bun1arda1I - Gel ıeni Şehremanethıe ka- Ahbabım beni b d kabul edlllp edllmiyeeeği blıtnmımek- 1'1~· Ondan ıonra •dan d:uı, 

~ e kalmamıştı. Merrih'in pençe- bllfka 9 mektep de ini& edilmektedir. dar götü·cyiml.. Şeh etind • d. dtrM ":;: an tedlr. 1 dan• pıyaıno hatlar. 811 piyanoda 
sinden yaka}~ sıyıranlar arasında Bu m~ttepler 23 nLunda açılacaktır. y llar dı ki b b" reman e .m ır a aya ç~ bav.ı... m•yyen ,eylerdir. 
bir Selam· 1 t Sed •buatm Vllf.yet bll'9eslnden de ayrıoa muhte- ~ var ara aya ınmc- gelirken bapmın i~de senelerce K Hatta b. zamanı.. 
h... . ı zze es ma. llf kazala.rda 37 mektep inşa edilmek- miftim. Ahbabımın davetini mem- evveline ait birçok hltıralar uma' gelı'yor, • • budan ala-

11F esakınc ba~lmı,tır. lS tedtl nuniy.etlo kabul ederek içeriye gir· lanmııb. can- y franga ımnıikicle11 bahsederkenı 
at enım ımafun 1914. 19 elim D tum "}.. · k «Sinema hanları ribi te,..ler!• 

ba~iresinde azrailin tırpanile biÇil· _· Nos 1, dgu .l~ı!CTf e 
1 

d ~• Eski hatıralar derlerdi. Sanki sinema havalan. 
1n-: ... :.. o . . "--•-- -1- Bı·r cı·ns ekmek ası '·· euı_ nıç ena Cııou··· Ar ,__ b' im h M "f "th 1 d--.2 bir "'•:·~· mm ıçm IHIKlllU YIUPlll Ak.saraydan Sultanahmed 0 d k- aua ız &yatımıza. edcb'- anı atura ı a i.t a. ıuua ayn maaiki varmq ail;i. .• 
benun okuduğum nmftan ka~ ta- ti B ktmı tr J ekr ecek ,.abmıza girmit bir nakil nsıtuıdu tacı·rlerı· .. ı-rketı• faalı·yete Pıyano ile IMr.ı.. •manz&l'b fıl-
nınmış sima çılamthr· . m. a • am•ay ar tı ım h • B .. --•·'-~-- .h ,_ . ~ minin göeteilmeıine L.~J---·dı. O 

. · Ba l l t -!!.L -} lım... Taka aradım. Bende nerede lk udgun orta .Y....,ıaıua.. ı l'İyaraara b l d U'"f -
amn Hilrmet - Müstakbel karak- ' anı an ecruue ere o talih T bu rad d a ar herkeım. arabaya. aid bir iki aş a 1 ZamllD ıin--'-da Pl'oenunı-

ter crl hlç belll değlldl Vasattan biraz d d"l k · ~ • a yanım an lhabraaı vardır Eald ah _ • _ _ töyle tmaim eclllirdi: Mlmz•a, 
nş:ı!h derecede d~rlle aIAkadar evam e 1 ece bu araba geçti. Hemen durdurttum. I • • I • ar a -ar dram. komik. Sanki al 
olurdu. Bahçede Heybellada eczanesi- Bindim. Yola çıkınca, tckeılcklcr rfaaln an, meaıre yer ennde •Araba aa- Anı a:rn şahıslan tarafından ma.n1- • •• • ata, :remde 
ın bllfth d d k an. arabadan arabaya l f tın fatum 1Uıalrı.tmın gt\çll\~ ~ bnüne ve tatlı yerme de komik... Manza-

~ . :!;e sahibi olan uzun boylu Hftktlmetın emrt ilzerlne bllttln Tllr- ön ü çc ve arabacı kamçmm ~ak- la k. ı· d ) a a a- aluınrak man1!aturn uı..-,,.,~ ta ... -'ert ralar ömürdü. lsvir.ede d=-ı·ı b ... 
ırc gozluklu Yusufia mütemadiyen klyefi' şıı.mll olmak n.ıere tek tıp ek- latbkça hep geınçliğimi hatırladım. ~· ~ 1 an ? ar, kupalar, atla- ~ ~· -v• ~ 
~pzıp OYDa:rdL Elleri mor murek:kep mek lmnll içln İstanbulda W. ekmek Hey gidi hey... n ile araba lan 'ile m~hur zenginler, arasında btr şirket vtlcude getlrlldfğt- tren.in dağa b.rmaaqı. Napoli tela-
~ dcydl. Biraz peltek konuşurdu. tecrübesi yapılmıştır. Bu ekmeklerden Ahbabım banfan bana söylerken arabalarla yapılan Alemler çok )'&· n1 yıımııştık. Şl.rlcet faaliyete it~- rİnin tepeaiadeki m-.la• aieıçlMm 
te ;mı to~buJdu. IAktıbı Çlh1ik pata- blrtnde yüzde y1rm1, diğerinde ytlzde aklıma aon günlerde gazetelerde zıldı, ~ok ~~~u§uldu. • tır. uzaktan Röriiniitl v...W. vesaire. .. 
d · Bir gun cYllhu. §llr yazıyor bu ... > kırk nlsbet1nde çnvdar unu bulun- okuduğum bi h dis idi. B h / Lakin butun bunlara ragmcD bu T1c:ıret Vekdletınln kanırlaftu'dıfı Eier ıia '!l.ıllJ'• 88f klaııaqsenaa 
kıye Yusuf kcndlsllc nlay cttı; o da maktadır. Nümuneler, m.nllyet flatle- b d . 1· r ava b~l~ . ı::hd~- mevzua dair IA.f açılınca - hele ara· şekle g6re, yeı11 pamuklu. yftnlt! ve ve filim b .......... ~: Sor.,. 

g 
rdı. Kaptırd.ığ_ı kltu:b tekrar ele rUe beraber Sllıhat Veklletıne ı&ıd•- d~rdo ~ ıye.n b~to11!._o ı ____'.;~ ı· nazda bir orta Y•§lı Tarsa - he- ipekli mamull'ı.tm .sat14lnnru dolrudan dut!%: 

Pek zayıf olduğu için bu Mdlsey! pek Yapıl~ heap?ara yQzde ylrml çu- balan raibet arttıiı bildiriliyordu. mn ll§ ar a.r:. . . lilğü tnnzlm cdecclr, 1thn1At lcumaşlnn Citec!En cevap verirlerdi· 
e .rmek 1çln dövüştö... Fakat hltızası ~tir m en ıonra ırçoıt ycn=ae ara-, b 1 1 ~ol?nJya Sümer Banlı: umum mt1dilr- _ Dram batladı mı dram? 

h tırlnmnz. Ayni h!fızıısızlığı yüzün- dan ihtiva edecek elı:mek, bugün aa- Hattl bu meyanda bur •7fiyeler· - Hey gıdi hey ... Ne ıdi o za- ile Manifaturacılar §irketı mef'iU} oln- _ Dram batl•ınada.. daba maıı-
dc.n Galatasarnyda gt?Çirdlğl d~vrentn tılan ekmekten 10 para, yilzde Jark de bulunan arabaların ,ehre ııeldiği manlar> Beyoğluna çıkarken tuta· ca.ktır. Şirketin ithal edecr~ her nevi ··u il' 
ter rrfiatmı hiç bilmemektedir. Son'ra.- ço.vdarll ekmek de 20 para ucuz ola- de yazılıyordu. caiunız arııbanm atlarının bqlan- kum114lar plynsaya asgaı1 f1atle arze- zara go. er IJ'or •• 
dan B:ı.hrlye mektebine gitti. caktır. Halbuki hüldbnet. çıkanlacalc Eılciden otomobilde .. d .. v.. nın dimdik olmalarına dikkat eder- dilecek, satışlrı.rda cOzt bir :tAr 11he Öyle iM maıız.... yolr. Sineııwya 
ll 

focdf Sadreddin - Siyasi muhabir- ekmeğin en aşağı 100 para uctu ol- d t • d' b . . dgobr ugl um dik. Bunun için de fazla para vah-- olunacaktır. girerdiniz. ~ ...ı.i --.da 
ıı:t~ mesle!o:l"~, tst .ııll-lnd ~1 t rftb oı umu ıım ı ara t\ ıçın e u unca ı•L A b manzaTa hilw p t :.....L •• 

1 
-arım arasın.do. en faz- masını e~ ... en, yay .. an ec e- b d v 1 v 1 d z ı:ı·UL. ra anın IAstiklerinin yenI. te- Şirket, bu işlerle ı,,tiial etmek üT.e- •• • • •-etinm 

o. t"mnyüz edendir. Çocukluğunda da ler mibbet blr netice vernıemlft1r. '!r~n ?~u ugunu ıı.n a ım. atcın kerlek ortalanndak.1 pirin ten ar- re Yeııl Vııllde hanında btr daire :ıcı- horozu gutlafmr ..Uaya sallaya sö
§lmdik! gibi,, nnzlktı· gUzel glylnl me- Bkınetin 100 p:ı.ra ucuzlıyabllmesl hugun bütün Avrupada da arabaya lak ı Wa ı ı ğç lm P 1 ralamlJf;ı.r. Toptan manıratunt. aatt.JJ züm ona öterdL Fakat aeaaia ötüt 
rnklısıydı. Beyoğlu c~ekAnlaruu sua iç.hı tecrllbelcre devam ed11ecektlr. rağbet artmadı mı? .• Dünyanın her yer ~kk Pd ~,ı,'} u u 111 0 

• ya.pılacııtı gibi, 31rket1n tesblt edecer;t ha! ..• Salon aydmlaıur. Sucu •fm-
Ue ~ber blllrdL Vasattan yukarı. ba.7ll ......... - ........ --.. --···-·- tarafındat cHa ölclll. ha ölüyor.> muma 

1 
at e er ı&. • , ye lerde 8ilm Bank +a•ldll d·ı- e...a...L raıı.,ımn btr talebeydi. Gnzetecı ola- sanda fr••"•ıJl ea iyi bil..ıerd- dbre beklenilen arabacılık bir ba.ü- - Hatırlar m~~ l.pıro nun ara· r ' er .....,, tında ol- -. •---. 9il•oelikl• ...ı.ri... 

cağına datr bir ip ucu vermiyordu. s..fj (sporcu Sadi) bü:dendir. Ce- badelmevte uğradı. Yeni hıı.rp ara- buınıL. Bu İapıro nu.n arabam pek ~~: perakende •tlflar da 7&· ~ == .=.:-~~ 
Raif Meedet Meto - Senelerdir miıetimida tum:t biberi mesabeain- bacılara yaradı. me§hurdu. Beyoğluna çıkarken dal- Bihner Bank umum mt1dtlrlüft1, gocUlan iclL 

:uhtellf gnzetelerde &!ya.si ve lkt.lsadl deli 8ilil Aziz. kaa hizden. T• H..n ı.iclip, hem de arabM&ada ~~. onu .1?tmalı: isterdik. Seıatn ele- Y.erll mallar pazarJanndaJı:1 perakcn-
re~k;leler rnzmaktndır. HAtızas ~- v-.de doları orbı:f• ablnQm bulundujıma ihtiyu arabacı ile ıöy]e d~gıa gıb! •!l~nnm ba§lan pek de sa.tışlarla, bu mallann bar1çtek1 DAN;~teDicı:~_!:':tl~:: Battane --!:"~ 
ICl tiuvvetııdlr. O kadar ki, L:ırousse anr=- biriDciei. çok kQometli biı: konUfA71m dedim. diltti. Bunun :rçıne kurulurdDk. Yol- aatıııan aruında blr müvuanı tesısl- J-'--'-'-"I• UUua&F~...... n..rıa 

g:ı. n1n ismi h11$lar hsmında.n bir •--~~ • K d. • l dim da araba blor tıku giderle f..1 ı. aaVU1D1 - ranc9lko Beti-resıın göst.erd!n mt k1m olduğunu IJJtr- ~tl'VT• Tevfik guurJi tacir Fey· en ısın• •~ en ı . . .. k .. 11 . ~ • ne ça~. Bu husuauıı t.emlni ''ler Pearl , . 
ler, tercüıneihallnt anlatırdı Yuna- ,..._ Beatekir C__. R .. ill. d..._ - Naal l,ler baba>.. mınrı pus u en komik bir nretto. 19ln bazı tedbirler 1Whu edllmiiW' nı '.ne Wdh ler. ne Licla 
nıstanıı bir Türk olduğu 1ç1n keudti1ne N• ' & P ...... i Nwoaıdiin. Ha- Ona bunu ifittirm.ek epey • ol- san lef arabanın Ylirll7üılino tempo Ayn!. uul ecnebi maJlann& da tatbik Boretti'Jer, H Alminmte ~ 
Tls lyn mebnsu derdik. riciyeci ~ Kiıınil. Kemal ~ MU§tU. Cevap verdiı tu~uyorm .. uı eibi aaadan M>la. aoldan edilecek. hariçteki perakende fl.atler ler. 

Dir de beni katarsama, bir amil- jl.d •.• faimlerinl aaymadajım arka- - Allah bin bin bereket nrain ..• •a1:a doaru ~~lanıp duurdu. §lı1tetJ.ı:ı perakende ııat.ıfls.nndüi fl- Banlar o nnuuun aençleri üze. 
tan matbuata dört kilinin ardmif datlanm ihmaJime değil, yerimin Şimdi iılcr iyidir. Eski kesatlık Jcal- " ~ra~ denılince beaim göztimün atıertıı ayn! olacaktır. rinde ne tesiri• hınkmlfbr. Met-
olrnaaı kafidir. Fakat bizim ımdln d•lığına hükmetsinler. Annaızdan madı. Müşterisiz kaldığımız yok ... onu~e Yırml bcı •an• evvel mahal· Hariçten mal gettrllemedlğı ~in pl- bur filimlerde •Kar altmdaki ha. 
hususiyeti, bilhassa bankacılık i.le- Ali Suadm oğlu Hariı gibi. filoaof Öyle ld ha.zan yolda iki üç mÜ§teri l~ız~e 7a~ıla? bir düğün cOlir. Ge- yasada ecnebi kum~la.n az&lmıştı. ne>, «Malikine luıplaat.. .S.idal 
nıinıizc en iyi müıneasülerini vennit Retid Ribl. Said gibi kıJJnel}eri de b.irden çalttığı oluyor. Ceçu gün lin evının önüne IU'a sıra arabalar Geçen haftadan bert İnglllz kum~- hıraızu>. «Hikİmei cihanıt... Sonra 
olaıwdır. it bankaauun birinci auuf rene yqJarmda kaybettik. Topkapıdan Valde bağına gidecek da:~mıştı. Bütiln a.rabalana fener- lan tekrar P1Yas::tda görünmete baf- da Sinaharlar. Zalamor Zalneyls 
müdürleri hep benim sınıf arkadıı,t- .... olan üç müıteri yolumu kesti. Üçü lennın kenaruıa ve atlann kulakla- lamı~tır. Yakında §lrket hesabma ve- «Hoclini» ler... 

1 

lnrımdan çıkmadır: Muvaffako Fa· Ba tablo. bir Galatasaray •~ d• arabayı kiralamak istiyorlardı. ~nın yanına askılar aaılmıı. Bu p- :b~~:~i:t:-aı~e~ll~=· == kiL~amanko ~ ~ kopar. O .,.. 
zıı. Said Esad. Adnan;·· B~lk- m_a • demelı o1d...._. göiıteriyor. Derd anlatıncaya kadar aklıı. karayı lı? ~kılannm bazılan aldade men- dan sonra piyasamızda en ziyada ec- uer ı>an 6limlerin yap~ 
tan nyrilip premea Şıvekirla evle- B1r... ıeçtim. dıldi. b~azıları kuma~. En &nde nebl malı olarak İnglllz kumqlaı:ı bu- ları epey ._ aiireMi. B .... ~ 
nen Mısır ı>•f&SI Olu tthami Hüse- tkmdsl de. bizden evvelki ımıf.. - Demek taksiler gibi ılzin de gcllııi alacak olan kupa uabuı lunacnktır. detl iyi ~ ecfilmes. .....aA ..... 
;vin. llll"dan yetifecekken ,ehil olm111 yolunuzu bekliyenler var'>... d~yordu. Dar ve mütevazı ma· ramwnlena lııoi..._ ~ p 
Am~ikaya Riderek h-.ı ekmek ajabeylerimizm biimGnil ı~nlüml- - Elbette ... Sonra biz ıelıU dı- hallemizi dolduJ"lııll mabalum ..,. * sıovatradaıı 400 toıı çl.t Wıali riimnadt U- mlddtıt p•ckcle 

Parasını çıkaran. hem mühenc& ze çÖkertiyor. 11ndaki bD~i yerlere, taksilerin git- lan - eanld hep birden ıözlepıiı- için akredltıt alınnu§tu' P1yuaıa her bö,.Je bapm oı.nk lwelet ed... 
olan ve şimdi inlıisarlarda mütehu- Refik Halicl'in liateai• benimki! mediltlert ıoförlerin nazlandıkları ler gıÖf - fena halde kirletmiflerdt hatta bir nılktar çivi çıkaruchlı balu 1-.ft. Tabi.., ... ti'• WddM .ı.. 
•ıahk yapan R~id aibi gayretli ar- arasında ne mithılt Wr hatimli yerlere da Pfiyonı:r;. Bunua ;..in Oldul:lan yerde tepiniyorlaı.. Bu çh1 buhranı hllA devam ~ 1A- ll..nl-~ r ·c1wı r'_ 

•-- • Ti!'-''-' (Vl NQ) L• d ~ -y şa&t aıelı1nlen -""'-k na··-~ b-1
• - .-uıuawı: ren CA ııuıaı.şlarunız vardır. ünuer ar. • uizl ana ~k beklerler... (Denm.ı '7 Del saltltemh .. ' •·"'-AO·•-.:.r•--.ı-- - ,,.,,. -~ uum ... ı.cw ~ <nıı.- T ... .....,_ ' ... 

Bay Amca,'J'a göre ·-

~:nıer!kada bundan sonra 
..lrn" 1U!ınler yapılacakm•• .... a... .,. =ı 

i _ Mlldlen ık dotd1b cıı,ecekşlnı ... İnsan hlalert yalnıs gülmekle iat.-1 _ Bence faclasıa ~ 

1 amma • mln edllmas. Gillmelc. qlamanın ,._ . o • 
nıııda ilbıeldlrl-
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Divan Şiiri 
Necmeddin Halil Onan,ın antolajisi -
Eaki şairlerin tarz ve ualüpları, tasav
vuf felsefeleri - Edebi irfan, ancak 
edebi mazimizi bilmekle tamamlanır • 

Ya.zan: iZZET MELiH 
Bu yazılarda Türk ,,. ecnebi t1klr Arabl'den ilham alarak onun felsefe

ye aan'at nqrlyatını takibe 9&hf- lhı.l :yayıyor: Sadrettlnl Kunevı vece
matla beraber klAslk olnı~ yerll ve malett1nl Aksarayl... Ayni tarlhlerde 
:yabancı muhamrlerden bahsedece- Sakarya. taraflannda Yunus Emre zu
llDı. Ronsa.rd ve Lamartıne'e dair ma- bur ederek sade türkçe lle beyitler, 
kalelerimden aonra, memlekete döne- lct'alar neşrediyor. İşte bu ıalrlertn 
:rek (dalma kendimize dönmek !Azını- eserlerinde ba.şlıyarak asırlarca devam 
dır;> bugün divan §llrlm1z1 ele alıyo- eden tasavvur, dahrı. evvelleri Hindls
nım. Malum olan bazı hAdlse ve mfllA- tan, Yunanistan ve MıSJr'da revac bu
hazal:ın bu münıısebetıe tekrarlarsam, lan cpanthelsme~e benzer, cıvahdetl 
lınreketlnı sa!dllll~e verllDıesin: Son vücud>, varlığın tek oluşu nazn.rtyesinc 
ecnelerde, eski edebiyatımızı heplmlz o dr..yanır bir felsefedir. Kayıtsız ve 
kadnr bıraktık ki, hatırlamak ve hatır- §D.11.sız varlık Allahtır. Kıl.inat ve eşya 
lntmak gayreti, !azla da olsa, mazur ayn varlıklar değU, Allahın gfügelerl-
ıörülür, ümidindeyim. dlr H"sn" tı k k ts t 

Bahse veslle olan, Necmettin Halll · u u mu a ' ayı ız ve şar sızı 

ALKAZAR 
Sinemamda 

R K. O. Film Şirketinin mtl~. 

çılgın T• korkunç bir aoraiJutt 
dramı olan 

iLK Asi 
& 

BUyük Artiat: 

JOHN WAYNE 
:e 

güzellik de Alla.hın kendisidir. Mah- J 
Onan'm, .Divan şllrl antoloJ!ab na- Hlklann en §erefilsi insan, Allahın bir 
mllc birkaç ay evvel Maarif Vekilliği parçuı, bir zerresldlr ve insanın duy
tara!ınd:ı.n çıkarılan eııeridlr. Bu beş duğu aşk, sevgiliden geçerek Allaha 
yüz sahifelik kitab, on ikinci asırdan gider. Tasavvuf nazariyesini san'atkA
on dokuzuncu asnn ortasına kadar rane düşünmeye, şairine hayale mü
edebiyat lilemlmlzi dolduran pirlerin sa1d bulup benimseyen şairler, dtinya 
müntahap gazeUerinl ve beyitlerini ve gönül işlerinin yabancısı görünen 
naklederek şimdiki dlllmlze çevirlyor zahldlere, müteassıplara dalma çat- CLAJRE TREVQRE 
n kullanılan kelime, ıstıare, tevrlye, rnlflar, ıarap lçmeğl, kadın güzelliğini 

100,000 figürııın ve milyonlar cinas, tezad ve snireleri izah ediyor. severek terennüm etmeğl Tann'ya 
Bilgi ve itina ile kurulmuş güzel ese- ibadet bilmişlerdir. On dördüncü asır
rinden dolayı Necmettin Halll'l tebrik da Nesiml sevglllslne der ki: aarfile vücuda gelen mevsimin 
Ye boyle kıymetll kitaplar neşreden Gel, ret bero ki savm-ü ııalatın kazası en heyecanlı bir ıaheseri. iki 
Maarır Vekilliğine teşekkür etmeliyiz. var 
(Vekfıletin büyük hlmmetlerle çıkardı- Sensiz geçen zaman-i hayatın kazast 
ğı teli! ve tercümelerin henüz iyice ya- · yok. 
yılmadığını görüyorum. Katlanılan On beşıncl asırda Şeyh , şarabı medh
kulfctıcre bir miktar ııtın masrafı ııa- eder: 
n olunsa maksada daha kolaylıkla Cihan fütuhıına Cem, candır demiş 
varılır, sruıınm.l nıitfııh, 

Ik! haftadır divan şalrlerlle bera- Gelin mülazlm-i cam-i clhan-nüma 
bcr yaşıyorum, san'atlannm vasıflan- olalım. 
nı anlamak, düşünce ve duygulıınna, (Cem yahud Cemşid, Şarkın Bacc-
ruh ve havalanna. girmek heveslle on- hus'u, şarabın mucidi, eski bir İran 
lan tekrar okudum. Bu seter de edin- hükfimdandır.) 
diğlm umumi intiba şudur: Özsüz IU- Divan şiirinin en parlak devri olan 
lar, kellme oyunlan, tekerrürler pek on altıncı asırda Baltl, tasavvufu hü
bol; hakiki güzelllk nadir; canlı bir ll'lsa eden şu beyti soyleı;: 
taS\'ir, derin bir fikir, tesirli bir his !\leyden s:ıra-gi batın-1 humdur garaz 
bulmak için çok sabredip zahmet heman 
ı;ckmell... Hele cAnnnın simasını, boyu- Erbab-1 7.:thir anlayamazlar muradı-
nu naz ve işvesini tnsvlr için mümca- mız. 
at edilen teşbihler o derece ayni ki, (Necmettin IIaJll'ln izahı: Blzce, şa-
kullanıla kullanıla renkleri solan, yıp- raptan maksad, şarap küpünün içln
ranan kumaşları andırıyor: Mütema- dekl safnyı duymaktır; k~lnatın ma
diyen kaşlar yaya, yanaklar gül veya hlyetlni ancak dış yüzlle gören sofular 
lAleye, boy seMye, kirpikler oklara, blzlm ne ıstedlğlmlz1 anlıyamazlar.) 
yiiz mahe ... benzetlllyor. Bizde dirnn şnlrlerl, tasavvuf hnın-

Şairlerln dlvanln.rı, yani manzume ~esile din akıdelerlnden uzaklaşırken ı 
mecmuaları da sabit kaidelere göre Italya'da ve bllhassa Florans:ı'da ın
tcrtlb olunarak ayni silsileyi taklb klşa! eden !!kir ve san'at teceddüdu 
eder: Munacatlar, naitıer, .kasideler, CRenaissance) lnsanlan dünya güzel
tarihler ve musammatlar, son harfleri lltlerlnden ve yaşayış zevklerinden 
aıraslle gazeller Ye nihayet rüballer, mahrum etmek lstiyen klllse taaSSll
k.ıt'alar ve tek beyitlerle mısralar... buna karşı gellyor ve cplatonlclena bir 

Işaret ettiğim kusurlara ve yekne- felsefe lle haykırıyor: cDeruni güzelllk 
aaklığn mukabil divan şairlerimizde, harici güzelllkle mütevazin olmalıdır . . 
bahusus Aşık paşa, Ahmed paşa, Ne- Yaşamayı unutma ... Mesud olmak is
catı, Fuzuli, Baki, Neti, Naili, Neşati, teyen acele etsin, zira kimse yarından 
Nabi, Nedim ve Şeyh Gallb'te buldu- emin değildir •.. • Blzlın Bağdatlı büyuk 
Rumuz hayal ve ifade kuvveti, azamet şairimiz Fuzuıt, tasavvuftan ziyade bu 
ve ihtişam, nazik duygular, lirizm, be- cplatonlcleno görüşlere meyyaldir; 
JAgat ve san'atın en mühim vasıfla.- mlst1k mc!humlardan sıyrılmış üç 
rnıdan biri olan ıüzldellk, onları her- beytini, Necmettin Hnlll'in izahlarlle 
hangi ecnebi şair mertebesine çıkara- beraber okuyalım: 
eak mahiyettedir: Dest-busi ar:ı:usoyle öıürııem, dostlar! 

alem harp ediyor ... Kanadanın 
karlı ormanlannda ... Kızıl de-

rililerle kanlı muharebeler ... 

BUGtJN: 

1 ALEMDAR 1 

f Milli 1 de 
ERİCH VON STROHEİM'in 
ANNIE DUCAUX ile birlikte 
yarattıkları muav.am heye

canlar kasırgası 

F 1 
R 

T 1 
N 

Aynca: 
A 

MARJARİC ve CESAR 
RO.MEO'ın görülmemiş ve 

müthiş filmi: 

Madenler Şeytanı 
BAŞLADI! 

Bakl'nin Sonbahar gazelinden, ince- Kfize eylen toprağım, sonun anınla ...................................... .. 
l1k misalleri: yare su. maktır ve görüyoruz tl şnlrlerlml.z bu-

Rer _yineden ayigına aıtun akup (Dostlarım! Onun elini öpmek arzu- nu mükemmel başarmışlardır. 
relür, sunu gideremeden ölürsem, toprağım-

Eşcir-ı bat himmet umar cuybar- dan bir testi yapın ve sevglllye onun- Diğer bir sual: Yeni nes1ller dh·an 
dan. la au verin ki bu suretle onun dudak- şairlerimizi okumaya, onları anlamak 

- Bakı! çemende ha7U perişla imiş lanna de!tmlş olayım.) için ıslmd1ki dll1m1zden attıtımız 
nrak Blm-1 duzah nar-J ram ııalmış dn-ı eski kelimeleri. eskl mefhumları 

Benzer ki şikayeti var ruagardan. suzanıma öğrenmeğe mecbur mudurlar? Şüphe-
Gene Bakl'nin Kanuni Sultan Sllley- Var imidim ebr-1 ihsanın sepe ol siz kimseye böyle bir külfet yükletlle-
man•a yazdıtı mersfyeden, beIAgat ve nan: su. mez. Ancak bir Türk: cEdebi irfanım, 
haşmet ml.sall: (Cehennem korkusu yanık gönlüme edebi kültürüm vardır. dlyebllmek 
Şansir ribl rfi-yi zemine taraf taraf gam ateşi salmıştır; fakat senin lh- için mutlaka edebiyatımızın mazlslnl, 
Saldın demir kuşaklı cihan pehle- sanının bulutu o ateşi, su serperek geçlrdlğl ıst1hale ve tekCımüllerl bll-

nnJ:m. söndürür, diye umuyorum.) melidir. O halde, divan şiirinin llse-
Yukanda •ÖZStlz IO.fları> dedim; Mln can olaydı ka~ men-1 dil _ fikes- !erde, hele edebiyat fakültelerinde 

frenklerln •Verblage. tabir ettikleri bu tede okutulması doğrudur. Namık Kemal'!, 
aöz kalabalıtı hangi memleketin eski Ti her biriyle bir keı olaydım feda Abdülhak HAmld'I, Fikret'!, Cenab'ı ve 
plrlerinde yoktur? Ronsard, Comellle, sana. Haşim'i, edebi hazırlığı olmıyan adam 
hattA Shatespeare ve Ooethe'de ın- CKeıte, ben, kırık gönWde bin can nasıl anlıyablllr? Yahya Kemal, Bau-
sumsuz cümlelere, sah1felere, teeacınr olaydı da, her blrfle sana bir kere fe- delalre, Verlalne ve Mallarme kadar, 
etmez miyiz? •MütekAalf• tUrı ancak da olaydım.) Bald, Nen ve Nalll'yt bildiği ve aevdlği 
on dokuzuncu asırda Helne, Herecııa, ••• içindir ki, dllden dile dolaşan pul-
Baudelalre ve Verlalne'de buluruz. Nl- Deneblllr ki Türk fllri Jte~ke Yun\13 lerle beral>er en miitelimU Türk naz-
hayet ıunu da ftlbare alalım ki, f11r bir Emre'den sonra aade halk dlllle de- mını )'UlJOr Ye samanımwn en Jı:ud
nevı musikidir; o kadar ki, tatlı bir vam. ederek tancanın tahakkümüne retli fa1rt MldolunUJOr ... Cedler1mizln 
1ıea ve 39.ll'atkArlne bl.ıı eda lle 1nfMl llrme8e1dl. Bu takdirde flJr1m1z n 11_ aırmalı taftanlarını. yakut ve tncl 1§
oluna.n bir fllrl dinleyenler baan aa.nımız ne olurdu? Kudretli pirlerin lemell hll'&t.lertnl, pırlanta tatmalı 
mlnuına bakmadan, bir .eenfonl Tff&. ttısunıu ellerinde Yotunılarat uzun &ltm Jı:ılı91annı buctn kullanmayız, 
bir sonat ıtbi dinlerler Ye abencfne teJı:lmtU devrelert ıeçlreret, Azeri ye amma muJnbJ lhtlfamlle Gvtkıtlr 0 
kapılarak heyecan duyular. Diftll Anadolu telAfhızlanndan Jı:açıp Cbll- hazlneJ11fttharla ldJ&ret eder, beİen
turımızın, aruz veznimlzin musittıdn- h~ Halil ile) İatanbuı llveatne l'&- dttımıs tüfilerlnden n rentıertnden 
dekl ahenk n natme ı. pek boldur. ran edebi dlllmlz, her karıfıt fikri ilham alıns. Mlllt tarihini bilmeyen 

Divan tllrinln hayat ve ahret felle- ve her wce h.l.ui ifade edebUen bu- bir inan tuurlu bir T&tandat olamı
teslne gelince, pek çolı: taaavvuf ve güntd cevvall)'etı, ıı:enginlltı bulabll1r yacatı gibi edel>lyatının ~e t:ıy
blra.z tevekkül, diye hillba edllebllir. miydi? Zannetmiyorum. :ıtııuen bu met vermeyen bir edlp de sathi bir Y&
On iiçilncü asırdan itibaren Abdfllhat ihUınall dll§ünmete mahal yok, zira zıcıdan tbaretUr. 

••• BAmld'e kadar fllrimlze tahakküm et- her edebiyat gibi, Türk edebiyatı 
m1f olan t&Mvvuf bahsinde b!r mtld- da. - meden1 hayat n 1ht.1yaçla bera.
det duralım: ber - Derlledlkçe basit görtınen .sade- m Şair Necm.eddln Halil Onan'ın kıy
... On ilçüncü asırda, Horasan'dakl llkteın uzaklqacak, yüksek Ye güzide ın:t" eaert mtinasebetlle yazdıtun bu 
l5elh tehrlnden MevlAna ceaıettını addolunan menbalaro. ve feklllere aa.- rlm kale)':l bir temenni ile bitınne:t J.!te
ROmI, allesUe beraber Konya'ya ıell- paeaktı; nasıl .k1 öyle oldu. Fransa ve · cDivan Ollri AntoloJillb n1 ta.
ıor n o sıralarda Tlbrbıden hicret et- lngUtere'de lAtlncenln ettlğt teslı'l biz- mamıı~ dlter bir kltab taaavvur 
ml.3 bulunan Şemsettlnl Tlbı1zl'nln ir- da fanıca yaPDllf, İran şllrl ve aruzu :1:1~ru.mlıı1!1ııvan edebiyatının en gü
fl.dlle tasavvufa aillO.k ve farsca Mea- Obam kaynağı olmuştur. Bu, ta.rlht n1 'an m Ye en munis beyitleri
nevıt Şertn ibda edlyor. İkinci bir tol bir hAdlse, lçtlmaJ bir haklkattlr ve ' yn ayn ~ret toplasın; metln
sene Horaan'dan, Yeal Jı:asaba.mıd.an tabll, ızzctı netse dokunacak bir- lere ald terhler ve 1zahlarla beraber 
sftçeret Anadolu'da Jel"leffyor; bu ıı:o. §eY deltldlr: LA.tinler Yunan edeblya.- şa;;ıerln fahıslan ve yaşadıkları de
lan tlsta.dı Ahmed! Yesev1 tasavvutı tından Fransız İnglllz ve Almanı.ar V'4"J'ie hakkında. genlf maltlınat ver
flirlertnı ttırkçe :yazıyor, <Ahmed! Ye- LAthı, Yunan v~ İspanyol edebiyatla- sto ... zeyt ve bilgi .sahibi bir arbda
""1'.n.tn mUrldlerlne Horasan erleri nndan derin tntlbalar almadılar mı? flUl bu tanda bir eser hazırlıyormuş; 
derler.) Bnttln bu .vat, muhadp Mes'ele, ldl taklide taç:mıyan, ıahst- yakında b1t1r1p çıkamıasmı dilerim. 
dem§Jerd!r. Öı;tmcQ bir ıroı, Mub!Wm Jeul <onıınan. ~ uedeı: :tarat- iaet Melih 

Bu aksam .. 

MELEK'te 
Orijinal Nüshası 
YARIN AKŞAM 

IPEK'te 
Türkçe aözlü nüshası ainemacun 

•n gilz.el kadını 

HEDDY LAMARR 
Sinemanın en büyük artisti 

SPENCER TRACY 
Hlbruını ebediyen unutamıya

oaiınız derecede nefis ve aahOC'le 

bir film yarattılar. 

BU KADIN 
BENiMDiR 

Bu filmi &örmemek ıinemaya hiç 
gitmemiı olmakla birdir. 

DİKKAT: Bu aksam için MELEK 
te loca ve numaralı koltuklar ta
mamen aatdmıttır. 
YARIN AKŞAM ve müteakip 

ıeceler için İPEK n MELEK'te 
Weltler bugünden kapatılabilir. 

Baaün Matinelerden itibaren: ISTANBUL'mı • büyiik 2 ıinemasmda 

ÇEMBERLiTAŞ ~ehza-
de başı FERA H 

Tel: %2513 Tel: 21359 

1,000,000 liraya mal olmut mevsimin en büyük Türkçe aözlü harikalar filmi: 

1 - H A L i M E (BEY AZ ESiRE) 
Memlukilerin Mısırda ıaltanat sürdükleri devre ait Azametli bir tarih nkaııı. Camlı bir tarih ... YükBek 
bir aşk ... Heyecanlı bir mevzu ... Çıldırtan bir kıskançlık ... c.hennemler gibi kaynayan kızgın çöllerin 
esrarlı hayatı ... Şimıekler gibi ülkeler apn orduların kahramanlık dC!tanı ... Kıtlık, açlık ve susuzluktan 

inliyen inaanlann acı feryadlan ..• 

2- Par amunt Afrika ve Akdenizdeki son harp General dıs Gol'ün hür Fnnaız. Türkçe 
filosuna hitabı ve YUNAN - ITALYAN harbi. 

3 - Bu muhtetem Proırama Da Yeten aynca: 

FERAH Sinemada 11 ÇEMBERLITAŞ'ta 
EKSPRES HA YDUTLARJ YAŞASIN TATİL 

----•Gelecek program her 2 ıinemada: DEANNA DURBİN'in 1 L K A Ş K 1 

Yarın akşam SARAY sinemasında 
Gösterilmeğe başlanacak olan ve 

MEŞHUR POLts HAFh.~st ÇİFT ARTİSTLER 

William Powell ve Mirna Loy 
BABY NICK ve köpekleri ASTA tarafından yarablan 

BiR ADAM KAYBOLDU 
ZABITA ROMANI. .. Nf.S'EU KOMEDİ... KAHKAHA n 

ESRAR filminde 

Entrika çevirmek... Eilenmek ve muvaffalciyet 
olan her şey vardır. 

temin için l&zım 

~:~r: LE Y LA iie MECNUN 

1 ~~ı MARMARADA 
SILVIA SIDNEY'in 
Uzun samaııdanberi beklenen 

aon birikaaı 

60nahkirlar 
2 nci Film: 

ROBERT YOUNG 
ANNA BELLA 
ın latanbulda hyaranlıklar 

uyandıran 

Oğluma Karı 
Arıyorum! 

Beıiktaı S U.AD P ARK Sinemasında ) 

Seanslar: 2.30 • f.30 • '1.30 • Ye 9.30 da 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllııııt. Tepebaıı dram kısmı 

gece aaat 20, 30 da 
N~'elerini kaybedenler ..• Giilrnel..mi unut.anlar ... 

BUGÜN Matinelerden itı'baren t.tanbalm 2 hi7ük ...,... olu 

A Z A K ve T U R A N'a 
K~UNLAR 

Amerikanın en kudretli Yıldızlan 

JOAN BLONDELL MEVL YN DOUGLAS 
ın bin bir arar ... Çıldırtan ne t' elerile yarattıklan Franauca 

EMlı.tA GALOlTİ 
Son hafta 

lıtiklal caddes kome
di kıamı gündüz aaat 
l .f de çocuk oyunu 

~ece ıaat 20, 30 da 
KiRALIK ODALAR 

KADIN PARMAGI 
Taksimde acele 
Kiralık mobilyalı 

apartıman Etsiz bir 6lm ... Sonsuz bir ank .•• DoyWmu blr -.adet kayıaaPhr. 
AYRICAı 2 ainemada ili•• olarak: T&Ulınde abide clvannda 6 oda-

lı uamt konforın (Sıcak su, kal<ı-
T U R A N' da A Z A K'ta rlfer, frijider, telefon ve N.Jre ı 

H
ı d A 

1 
mobllyell blr &partıman acele tı-

OU ny a DeBisiyor ın vcı A ayı =mbe~=~1::e~8~!3rı::: 
ı-Oı. MUNI GUNGADIN fflmiae nbire ola llım•ara•ya•te-le.fo•n-etm•e•le•rl•.•••ıii 

rak yapdm mf1tbit .,.. bmreean• 
B6yftk Macera n s-.oz .. t &lml fllım ~--• KADIKÖY __ _ 

14 Şubat Cuma sfinl1 Akıamu 
Şehucf ebap 

TURAN 
TİYATROSUNDA 

Halk aanatkin N A S l T 
ERTUl.;RUL SADİ ve 
HALİDE PİŞKİN Birlikte 

}ki oyun birden: 
1 - KARMAKARIŞIK 

Vodvil 3 perde 
2 - BEKÇİ YUSUF 

Komedi 1 perde 
Telefon: 22127 

Ev, Apartlman 
klrala mak iç in 

cAkıamıt İn KGçlik 
İlanları en ıüratli ve 
en ucuz vasıtadır. 

pera Sinemasında 
Anadoluya gönderilecek 

BALALAYKA 
Umumi arzu üz.erine birkaç filmi J 

gün daha gösterilecektir. 

* Kızılay Beyoğlu Kaza Şub n
den: Kaza şubemizin 1941 yılı :ton· 
gresi 15/2/1941 cumartesi giınü sant 
15 te Beyor;lu İstiklal c:lddeı:l 65 ru· 
maralı Emgcn apnrtım nındakl kL :ı 

şubemiz merkez nde toplan'"cn{ 
kayıtlı rızamızın teşrm ıı 

nur. 



SÖZON &ELIŞi 
Fikir adamının hak-

KUŞ BAKIŞlı 

Japonya sıkınb 
içinde 

Takvimi Vakayl'ln rumca 
ve arapça nUshalar1 

lannı korumak için Uç lml9 eneı Japonya sulh 

o:.::=..::::=..;=..n~ a~-=.:: :.ı~ı:=:ın:: Acaba evvelce 118.n edildiği gib 
:::y::·.=.~m:k!;:c:U::r:.t:== ::,ıı!tmpt~~ ~~ farisi nüshaları da var mıdır? 
seti.nnemlt olmalan keyfiyetine lnttbl etti. B. hzet Mellh: sanayi mUkemmeldl. Şehirler Tak"V'imi Vakayi'in rumca aay111 

_Bizde bentls bir Muharrirler eetniyett yoktur, 41yonlu, mütemadiyen büytlyor ve güzel- hillmda on numaralı ttlrkçe nU.
auçl bir Bum blrUği var; fakat bu, mahiyeti tamamen bafb Jetfyordu. Bu lş lçbı büyOk pa- hacla biraz mal&nat Yardır. Bura· 
hlr tefldlltiır. Mmılekette muharrir olarak t:unnmıt, hayatım ra1ar sarfedlllyordu. Herkes !s- da cTakvimi Vakayi'in her lisanda 
kalemlle kazanan, fWr n sanat sahasında mtlteaddtd eser sa- ttkbale emniyetle bakarken bir- yani arabt ve fariıi ve rum ve enne-

lr Çfn h bl çık ni zebanında haıılmak matlup ve 
bibi adam henüz haklannm ıiyaa uframasma mlnl olacak, denb e ar macerası - mev'ud ve zikrohman lisanların e ·~~~~~' 
menfaatlerini takib edecek ve lstikbalbıl emniyet altma alacak tı. Olimpiyat huırhklan blr ta- harfleri ve edevatı aaireainin tan· 
bir teşekkül vücude getirememiştir. rafa bırakıldı, fehlrlerde imar zim olunduiu ve kariben ıuru> 

"Balkan memleketlerinden birinde, otm il.ırk sene evvel bir hareketi durdu. Fabrikalar tstlh- olunacağı biJdiriJmektedir. Yine 
edibin ktiçük odasmda bir cemiyet teşkil eden muharrirlerin salltı bırakarak askeri ihtiyaç- Takvimi Vakayi'in on iki numaralı 
bugu··n mua-"m blnalan. hat'A --ylan - -1r ..nk blrikmlt Jar için çatı.qnağa başladılar. ~rkç~ ~ayısında ı:u1? ve •~eni pat· ........ - _.. """ r-- y- rilderının cTakvımı Vakayı maıJa-

. ~:.~~ 'tl.,~,\""'"" ... '°·u-J ......... 

1 
_a~~:.,-.,;).,J~.....-'4.:J..)>.JJ,-'t. .• ' .\... t 

,,(eL.)lıfı-.ı.~ t,.., ~-.ı ,. ,,._, .,.m.ı;..; ~ \....,, .. ~ 
"i 0kvimı 'I akayi'i .. a nUıhmru .. 

.. ..,. 
•• 

paralan vardır. Gen1f bir idare kaclrosu bulunan bu c:emlyet, Japonyada birdenbire vukua hatı hayriye1i zımnında neırettikleri 
azaJannın neşrettilderi eserlerd~ mtttevelllt telif haldenm ta- gelen değişikliğin genişliği hak- kiiıdın tercümeei> vardu ki met
kib ve bütün menfa-_tıerlnl büyük bir dikkatle taldb eder. Mu- kında bir flldr vermek için fU iki ninden bu tuavvurun kuvveden 

O ·00.!lMANIKOl MHNrT!lP. 
-ı.&. m'sall -'""-tmek k .. fidir· füle çıkmasına çahııld.JL. anlaa1J. i ·ı.., •. • 11 

·" ·.-= • L_ .. , • ; .. '-~·~· 1_ harririn hiç bir hakkı slyaa uğramas; kendisinin ve ~- ~ocu- ı ~u: a ... ..,,. ..,...,., _ ~ . .._..._,.. ... 

%..·nun istikbali emniyettedir. Ben, bbde de blyle bir teşekkül 1 - Tokyoda içilecek iyi su m~:ı~:· Takvimı' V-L-vı' LaLL__ • ' , 
5

u blnat •-bb.. kt Hük11 t h 1 bu lhtt ._,, n .um Tanimi VakaJi'in rumca .U.baauun batlaiı viicude getirilmesini çok anu etmlf, hatıl buna _,,..,. use yo ur. me şe r n - da Türk membalarında hiçbir ma· 
karar vererek parJsteki F..deblyat MensupJan Cemiyetinin (So- yacını karşılamak lcln mükem- IGmat mevcut delildir. Yalnız Yu- ~bak rum .ve ermeni lilanl~rına rumca uyının ~onunda· E kı Sa 

) _.___ _._, .-..~ı ... ı- Fakat mel bir proje hazırlamış, tahsi- nanla mütetebbib)erden cM111ıail dahı tercilmetı.le tabı ve .. ııeıra hu- ray. Ba. ımahan.esı> tabiri ilave -dıl dete des gens de lettres ,lllMlUınamatuu a..-a '"'""'"9...... -*eli ı d t.! T L ~ 
.;..,.dilik •-•blJl--tt kim bıraktı. sat ayırm1• ve t•e ~-lamak üze- Gedeon> \111 1932 de Atinada bu- ~a ... > - r 0 an yenı ~~ •mu- mıt aı. c. a5vımhanei Amire nı 

dünyanın bu ka--1r vaziyeti 9u•• --ı" uWNPU a ..., -ı lılG01 d aL!-ce ~Lan J d b d L k b J l - '- ç ·· it T •119~ 'ki bl k al tlrtm'•tl tır ığı cApomnimoneftData Hro- um & sayı ar an ın emeııı. mu • ı ı o acaa. un ü akı; mha 
. B. 1szet Mellhln bu pek yerinde karanm biran enel ha • re rço m zeme ge ~ · nosrafu> adlı e1erinde. mealen oJuyor. sayım k?nbilir n~lmıtl ne eeki eara!ın Süleymani} e} e . 

katleştirmesint temenni edeHm. Hamallann bDe haldannı mtı- Çin seferi başlar bqlamaz bütün tercüme ettirdiiim, ıu eahrlar Tar- Rumca Takvimi Vakayı ın bu den yol Bzerınde bulunaın yan kapı 
dafaa için bir cemiyet kurdukan p memlekette muharrir, eclib, bu malzemeye ordu ihtiyacı için dır: 36 na eay111 tilrkçe nüıhalann 226 n kal'fUmda idi. 
fikir adamı tam Mr avareden 'başka blqey cJellldir. Elerlerl ki- el kondu, su getirtme lşl geri cO.manJı devletinin reamt ırue- Ye 227 nc:i •~anna teka~il~ et· Takvimi Vakayı'in arapça say 
tapçılardan ancak para mukabilinde satın abnabilen mftelUf, bırakıldı. teai yani TakYimi VakllJ'iin rumca- m~!edlr. Ve 226 ncı Takvmıı V~- nı ıahaflardan bırinde bır pake 
---ın hakiki -bibi oldu%..• halde mf, hakkım resmen arayabl- 2 - Tokyo şehrinde birçok ıı olan cOtomanikoı Mbıiton adh k~y1 de mevcut. 19 ~r~dan Uç~· ıargıa olarak bulmuı ve epe,) ce e. 
,...,,.;n .,... 5.. gazete 1835 te intiıara batlamıtbr. nun '\'8 227 nC'I Takvımı Vakayı - ve) almıı ve yalnız resmını T · 
lecek böyle bir ~ vileude getirmediği için her ttırlü mu- kanallar vardır. Bu kRnallann Muharriri cYanko Musurun idi. de mevcut on iki fıkradan alt11ının Gazeteciliği> adlı riaalemdc e :t 
avenetten mahnım kalarak bir k~e açlıktan ölebllmektedlr. tt~tü kapatılarak cadde haline BiJlhare ı~rayı devlet &zumdan tercümeeinden ibarettir. miıtim. 
Muharrir edib fUdr adamı bunu blaat yapabllaeydl Vali doktor getirilmesi için işe baslanmp.k 1 olan bu zat türkçeye tamamile va- Tercüme edilip edilmiyen fıkra· Y edimdeki bu yegane nu han• 
Lutfi Kırdan Dariilicezede twr aclamlanna mahsuı bir pavl- üzere idi. Çin seferi bunu da kıfb. Bu gazetenin ömril ahı aene lr.rın naaıl ıeçiJd.iiini ta)"ln kabil de· ••YJsı 52, tarihi de 25 Safu 1261 
yon ayırmayı diifündüren 1ebep mevcut olnuyeaktı. vanda bıraktırdı. ıürdü. Ben ancak doıt bir kitapça iil. Maell Rumeli eyaletlerine ya- (M. 1845) tir. Türkçe Tahımi Va 

H
--yi d-'-.tten mi beklemelidir? RamaDar cemiyetini de . Evvelce dünyanın dört bir deli!etil~ ~erakendc birkaç aayıa- palan ~lere Ye diier baZJ tayin· kayi'in bundan, bir ay kadar c\'ve 
-:ır-. Hıc . na gorebıJdım.> lere daır fıkralar 226 ncı tilrkçe çıkmıı olan, 280 ve 281 inci ayıla 

devlet kurmuyor ya! Şevket Rado taraf~na pamuklu, yünlü ku- Möıyö Gedeon eıerini bu gaze· sayının en bapnda olduiu !lalde rma tekab6l eder. Metni 280 yıl 
•1111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111
• maş ıhraç eden Japonyada şlm- teaYİn 37 nc:i uyısının bqhiı ile de rumcacla 7ok. Fakat Valde Sulta- Takvimi Vakayi'de mevcut on dort 

~ ~~~~ ~~~~I 
df, iptida! malzeme bulunama- ıüıJ~miş~ Burada rumca - 1 .Ce· nı?. tami~ ettir~ ÇavUJ Deresi ca- fıkranın on ikiıinin: ve 28 ı sayıl 

4 O dığından, "ersatzıı denilen tak- mazıyelahır 1257 - Sayı 37) ıba- mııne, ~ıcua ırıdecek ~aft.an Aia· Takvimi Vakayi'de mevcut 0 yed 
~ :\ o O O 0 lld maddelerle kumaş dokun- reıl kolaycr okunuyor. ıına, Mlihend11hane halıf eııne veri· fıkranın on betinin tercumes deı; 

- - - akt d B k 1 h d Mevcudiyeti bu veaika ile kat'iyet len b«?Calık niıanına dair fıkralar ibarettir. 
m a ır. u umaş ar em a- b ı T k · · v-•- ... ,_ - ·· h · . s·mal ko". peğı" 6000 dolar! u an rumca a vımı .u;ayı 1 oen rumca Dua aya ıeç~·· Türkçe Takvimi \ altayi h tad 

1 r ., 1 yanıksız, hem de çok pahalıdır. on seneden fazla aradıiun halde bir Halbuki 227 acı 1&yınm baıın· b' k L ik b' "'dd h 
d . M . . . ır çı acaııı. on ır mu e atti 

Amerıkanın ıil&hlaama planında, lannda köpekıer kullanılacaktır. Bu Bunun için ihracat yapılamıyor. tAür}ü bu)am~ııtımb: Nihahyet sanld tin'akı ~~lııı AhkA 'famı AdJıye ny
6
' ~l~k ayda bir çıkamadığına göre a apç 

AJukada )'eni üsler Yiicude setiri1- 1ebeple AJaıkada köpekler .çok kıy- Japon yada pirinç. şeker tereyağ, .tınaya yapbgım ır ıeya atin mü- e '""""en n pqanın ?' ıır ı nU.lıanın da aynı akibete d r ol 
mai de yardır. Alaabnın 'birçok metleıımiflerdir. Bir köpeğin Hati süt pamuk kömür tütün he- kafatı olarak, lstanhula, çok de- menturunun okunmasına daır olan dulunu tahm'n edebiliriz ilk yı
.,.aletlerinde yegane nakil T&11ta11 3000 dolardan 6000 dolara çık· h ' k gibldi N .. f ğerli arkadaıım merhum Makridi- fıkra nımcasında da var. Fakat di· ıının tarihini ise te bite imk· n bula-
bzaktır. Kızaklar, mahı.us yetiıtiril- mıştır. Bu pan ile Amerika Birleşik m:n em:n yo r. u. us nin delaJetile, elde edebildiğim bir ier bazı tayinler yok. madım. 
mit iri köpeklere rektirilir. Köpekle- devletlerinde küçük bir ta,,-vare, mutemadıyen aıttığı h alde bına nüsha ile döndüm. Tam 'bir lto' c'ksıy' on elde edılirse H 11 d'I ,_ b' 

.. J J • a e ı ece~ ır meıelc d h ka· 
rin yerini hatta tayyareler bile tuta· hatta birkaç motörlü araba satın insası durduğundan me~ken buh- Sayısı 36 ( 19 Cemariyelevvel elbette ne gibi fıkraların tercüme ı-. O d T k . . V k • .. ,,.or, a a vımı a ı ı ey 
mamaktadır. Çünkü hava ,eraiti alınabilir. Köpek liatlerinin, yüksel- ram da baş göstennı tir. BU- 12S 7) di.. Metni üç uhifeden iba· odildiii Ye ne sibilerinin huakıldı- velce llln edildiii gibi farı i n · sha-
tayyareler için her zaman müaa;d meaine raimen Vaıington hükQ- hassa Tokyoda bir çok aileler ret. Son ıahifeei boı. lı hakkmda belki tam bir fikir edi· Jannm meTcut olup olmad ~dır 
değildir. meti Alaskada garnizonlar için el- münasib bir bina bulamıyorlar. Türkçe Takvimi Vakayiin 189 un- nilebilir. Omlt ederim ki frannzca ermen'ce. 

Alaskada yeni meydana seti· zemolan köpeklerin aabn alınma· J nl şl dl itse Avnıpa cu •a)11ında dar. edildiii sibi Tan- Bu '6 ncı rumca eQıda Seam rumcıa Ye arapça nU.halan; karilere: 
rilecek askeri üslerde nakil vuıta· ımı kararlqhrmıtbr. apo ar, m e r tahdl zimab müteakip Takv:imi Vaka)'i"Jn adaana dair um111Dt maltmat nren tuutmak fuub belki fariat nuaha 

• memleketlerinde mevcut - rumca ve ermenice olarak neıri ze- Uç aUtmdak. )'aDl pzetenin tam 7a- lar belrkaada da makllnat elde et 
G angsterlerln nazarı dlkkatınel data Oc; senedenberl t.Abidlrler. mane zihniyetine uysun ··•cliiin· ruuu lfpJ edea, ltlr 1taıu. daha Y&r mele bir "'1le tqkiJ eder. 
Amerikada Gangsterler, Miauri ları ayakkabıluile çamurlayıp pia- Japonya Çin harbinden evvel, den « ... Tahimi mezktrun lcema- ki tUrk~ eayılarda 70k. Fazla olarak Selim Nlbhet Cereelr 

~~~~an ~~~nm ninek~em~~~~~oa~~sa~d~~mc;~ ~-m======================================== 
oı'rerek evde buldukları mücevherat icabı olarak ev qyamı da altüst et- memleketlerinden biri idi. Mem- ı 1 
;e kıymetli qyayı alıp götürmüı- memiıJerdir. Kaaamı da kırmadan leketln tabtt gilzelllkleri, garip Günün Anıiklopediai 
lerdir. Evi soyarlarken ba)'anın ka- meharetle açbklanndan bay ganp- A.detlerl, Avrupa ve Amerlkaya Kırşehirde soğuklar 
•asından sigorta makbuzunu da al· terlere minnettarım. Fak•! a!dı~l.an benzemlyen yaşayış tarzı, binler- Ali Şir Nevayi'nin 
mıılardır. Bu sigortadan para alına· sigorta poliçem onJann hıçbır ıpne ce Amerikalı zenglnl Japonyayı hu""ku··mdarı 
nııyacağından bayan F riman, erte· yaramıyacaiandan bunu lutfen poı- z1 t tm ğ ik dl d 
· ·· J ·ı· · ·ı d · ·· d melerı'n'ı n·ca yare e e e teşv f> yor u. 

11 KW'I gazete erde fU ı anı nqretbr- ta ı e a reııme ıron er . . s l Hii • Bir aQıl yıklldı, bir çoban DldU, sUrU 
mittir: ederim.> Ştmdı turizm tamamen duımu.ş- u tan seyın 

cŞehrimizdeki muhterem bay Gazetelerde çakan bu iJin, Miau- tur. Bu yüzden de memleket sah'ıplerı'nden blrı' de soOUktan dondu 
sangsterlerel Dün sece.. m~lek ri" ·~~i~~e epey zaman halkı ırül- büyük zararlara uğramıştır. Bay kara 
icabı olarak unatlarmı evunde ıcra durmUJtur. . Çindeld tstiIA. harbinin tesır-
eden sayın gangsterlere evvell te· Neticede bayan Frıman gangster- Dotuıunun bet )'1lztlnctl Jl}döntlmtl- r.--w.. (Ak ) n-.... 

1 

tekkÜr ederim Çünkü evimde hah- )erden poliçeyi almıfhr. lerl Japonyada yalnız maddt sa- nii kutladılınm ta1r Ali Olr Nevayt'D!n .... .,_... pm - ~" kar yatmaya bqlayınca, Tahalr. 
· I 1 hada detil manevt sahada da hayatından bahaederken tendlslnl hl- hafta Kıroehlrde flddetlt qut- arkadaşı Durana ~hre geri d&ı-

Bulgaristan da öf Ulerl soyan ar büyük ~irler yapmıştır Eski maye eden Sultan Hilaeyln Baytara' lar ve kar fırtına.!1 hllküm IÜr· melerlnl aöylemlşse de Duran 
Son ~nlarda &Jüleri ao7anlar kazuandan 25 >'llflnda Petar Prue· ananeler, tellkkller, aile hayatı ru;u•'!:.e~=·tahraman, hem edlp, miıf, bu yüzden tk1 k1§l mm~ Abalı, koyunları toplamak için 

ınuhtelif meml~~etl-;rde ç~lf"' kof taze ~ülea ~Jülerin .mezar!•: sarsılmıştır. Japonyada aile her- hem. mm ve sanat hldlml ~ır Ttlrt tür. Kırşehfre bir buçuk saat me- ısrar eımlf ve yolundan donme
br. Hınızlar, gozlenne keıtırdikleri rını açarak uzerlerınden elibeslennı şeyin fevkindedir Ana babaıun htltWndarıdır. Aksak Tlmur un (Ti- saledekl Kervan.sara almund .... ı .. tı N tl ed Tahsin d t t 
sengin ölülerin, defnediJmeleriaden ıoyduiandan tnkif edilmittir. . · murlengin) ahfadındandır. Y Y a ~ r. e C e av e e • 
8CMlra aiızlanndan alhn dlt)erini la. b d babaa'J be b ölü otorıtesl diğer bütün memleket- Hüseyin Baytaranın ba.buı, mirza bir alı! vardır. Havanın blr par- m!f, Dursun tse bir miktar ko-
eöker~k çalıyorlar. Fakat bu clefa J . ticva ınk•~ ld kıl e r~t. erf t- lerden büyüktür ve cocuklar bü- Mansur; Mansurun babul, mlna Bay- ça sükftn buldufu bir arada .,.,,..1 .. nnı topladıktan sonra a1'ıı. 

. Jbilel . . en soyma .. o u arını ı ıra e - kara· mirza Baykara'nm babasa Muls J ~ r.• 
Bulgariıtanda ölülerm d e -·Lennı m11· tir Son olarak 4 ay evvel &len yüdükten sonra da bir hayli zıt~ ömer• onun da babası Ttmur: çoban Mehmed sürüyü atıldan la yakın blr derede uktar. 
eo}'lln hınazlar da mq ana ~mıt· ' d ed Şl dl b ı ' ık sü..1' _,... il rlnd lt llr • . diDI adetleri muc.i- Stefan Atanaaofan da elbiselerini zaman evam er. m u dur. ç al'Dllf, 'u -.up e en A donmut taımı.ştır. 
~=· toprai• 8ammeden Pruekofan •>-claiu anlatılmıttır. telA.kldler de değişmekte, genç- bil~~ 'Jr~z i:'::: tarafından da ve Allntn otıu De birlikte alıh Ertesi gün evine gelme ntt 
eyyel Jeai elıDe., ıamlek. n ,..m Pr..-of de. bir müddet eTVel 'bu ler daha büyük hürriyet lste- ı Htiaey~ ~yJı:ara 1,: _ 1505 aene- temblemele koyulmuştur. endtfe edilerek emniyet dairesi 
~abı 1i7clirip 81le defnederler. yiizden mahktm olan ba'baaınm 7&• mektedlr. Eskl Metlere de rla- lert arasında J'&flldılma ıöre, yaaça Bu esnada enelce yatan yal- ne haber verllmlftlr. Kırşeht 

BanFru.a,an?anBıu!ın arietane' Ukdrae:
0

atlenıa:na,mhaılliıh1'f=zerı· ·,-stvkaedilmitnbu' ıtird. 41 r~~=~,:~ J= ==~!~~~Er~ ::ı:: =~~ ed:an tarM:: :;.ıuı~=~de ;;::!a: 
i' y y 'I dü§ürmOftilr. Bunlar, yabancı hilkmetUkten 'Ye aevlldltten aonra p. med, Al1 ve otlu ~ atında da enaa alımda kalan ölüJf 

memleketlerden gelen cereyan- ===~~':r~:.•tv~~i~ ~e~ kaJDU§lardır. Kebmed derhal 61- çlkaımıPa. Kasap Duran kal 
Jarla ...ıı bir mtıcadele yapıl- a)'r11ıııca da doltluk etmJtttr. miıf, Alt ne otlu JV&lammllar· ehi\ dftlde donmUf bir haldt 
masını, Japonlann eskisi glbl Baytaranın amanı Wm Te -.nat dır. Alt güç hal De enku altın- bulunarak fehre getirilmiş dok 
lfytnmestnt Japon yemekleri noktaaından pek parlattı. Jlattl av- dan -"-·· Ye ondan pçen bir t.or IOl1!1ttan öldüiünü tespl\ 

Franm generali gazetecilerle göriilüyor 
.Fransanın Bükreı sefareti ataşemlllteri general Belhomme 

dtbı deniz tarikiyle Köstencedm şehrim.ize gelmiş, Perapalaa 
oteline lnmiştlr. General dün öğleden sonra §ebrtmlzdekl 
ll'ransız sefaretine uğramıştır. General Belh<ımme Surl~e bir 
'Q • .., • ..,_. ~ f8)Dimllden ~-

' taranın mecllll, gerek Tllrt. prü ~ 
Je!Dellnl istiyorlar. «Cedlerlml- han münenerlert arumda 1uee1lt yolcunun hayYaDJD& binerek etmlftlr. Dallarda dağılan sürt 
lln ldeUertne avdeti» itte bun- ve lrtan nottumdan bir meaeı balbı• febnı plmlf, felılrdf' bulunan den dokuz koyunu kurt parçala
Jann lled sOrdilklerl flldr budur gelmı,tı. o deTlrde Beraı lllmlertD. ortalı kasap Duran Abah'yı me- mış mta>aldal köylüler taratın

• p.lrlerln topJ&ndılt bir merbs oJmat-
MütefekttrJer bu hususta Japon- tu. Mefhur &Um Molla o.mı. bu mu- seleden haberdar etmiştir. dan toplanmıştır. 
Jann vatanperverllllne müracaat hltte hürmet ,,. ralbe' sörmflftl. AlıJımn çökerek çobanının öl-

Şehre uzat )'erlerden talebe gelir; Ed" H Jk 
ediyorlar. btıktlmdar binlerce genci hazinealn- dilğ'ilııü ve başsız kalan 500 da- ıme a evinde 

den 'taball ettlrlrdi. Baytara, tam ml- varının dağılarak dağlarda kurt konferanslar 
O naaUe kılıç ve kalem aahlblydl. hü • aküdar tramvay Mecalla - tll - UHaJı: lllml1 bir uert cumuna maruz bulunduğu- Edarne (Akşam) - Halkcv'mi 
tirketinin vaziyeti vı "ttlrkçe, tança dlvanı vardır. Şiir- nu işiten ka p , mal canın yon- zin haftalık muan en konferans Yt 

'fiskOdar vamva1 .. _etinin alacak- lertnı çatata1 türlı:çealle yazardı. gasıdır kayaı 11e ak ma doğru konserlerine devam ediliyor • Gir 
,..... Hü.seyrt mahllsını kullanırdı. lto w geçtikçe halk ve gen ler· iz1ı 

lılarlle yaptıtı anlqmanın tud k1 pa suz ııe ya. " o ı ak agılm b .... k b' • 
umumi meclise havale edilmiştir. Bu 1t1 sened n beri artmııtır. H wı ge- volunu tutmuştu D uyu ır alaka 'sterdıkleri l:ııt 
münasebetle ıırtet mtıdurü B. Ferl- çen senekl plllnçomuzu sa bin liralık • . . · ırarun şe- toplantılar bu hafta daha bUyuk al 
dun Manyaa bir muharrlrlmJze de- bir kArla kapadık. Bu ne de 27 maıt- hu deki d ukkan oı tağ olan ka- c;üde olmuı v• bilhasıa kon eri 
miştlr ki: ta heyeti umumly m toplan c ktır. ~ap T ·n de atına binerek Du- doktor B. Edıbin konferan ı ak 

- it bankasına ve tasfiye hallndekl 88 bin liralık bir k r de ed ce iz. r 1 t n arkasından yetiş- ka ile dinlenmiftir. 
Elektrit flrtetlne olan borcıunmdan Beled!yed n aynca b r yardım mu- Bundan bqka ,ehrimiz o 
bqta hl9blr mtleae18 ve lahla bor- yoruz. Şirketin mal vazl:yet bu- m t r. ları talebai d1. (Yarım Os 
RlllU ,...,. tuutaa JN1l ~ abkiLabvale eöre - ç k ~ dlr. B da ....... ._llllr:-;ı;ıı 
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Uludağ da 1 KÔŞK 
__ D_ü.R 

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tefrika lCQ. S'J 



To rak arımızdan transit 
eçecek ecnebi Yahudiler 

vrupa a](i liarp 
arabacılara yaradı 

Askerı useıerınae 

Senclerdenberi, Kuleli, Maltepe 
ve Bursa Askeri Liselerinde, birin• 

ESllıUI "" TABVİJ,AT - KAl\mlYo cilikJe çıkanlara büyük törenle mü• 
ve NUKUD FİATLERt 

Borsa 1 1 Günlük 

11 Subat 19U kifat olarak Singer saallan teni ey• 
------------- lediği gibi bu sene dahi ayni mek• 

DEVLET BORÇLARI 

(Baş tarafı S ftncft sahifede) - Evlldım. Sen orai:Ja oturamaz· 
------------- tepler &"ene birincilikle çıkanlara 

Vekiller Heyeti kararnamesinin esas 
hükümlerile tatbik şartlarını yazıyoruz 

b tın, clüşersin... Gel •en bizim yanı· 
ara'da poyunl!"11na asılan ~l tor a• mı.zda otur ••• Cliye itiraz edecek olsa 

L. K. S1NGER saatleri tevzi ebniıtir. 
"' 7,50 933 Tl1tk borcu I. II. m. 19.75 

lardan ~em yıyorlardı. Celin ailesi· b.il .,,• lı: t' d' l l 1 __ !_, bir 1 k ., ha§ • .,ız a ıyen ın cm yece&1WUz. 
:ıı > 1938 1kramtyell 19.83 J t b l L 
> > 1933 ikramiyen Etganl • an u evazim 

A. B. C. 19.GS amirlig"'i .atın alma 
> f 1934 Slvas-Erzurum l 9.50 
:ıı , 1934 Slvas-Erzurum 2-~ 9.60 komisyonu ilanlari 
ı 2 1932 Hnzfne bonoları 60.50 ._ ____ ;-.._~~;;,;.;~~...J 

ne mensup a a~ .. 1z
1 

çocugu lin~ İlle arabacının yanı ... Orada insan, 
lanna, saçlanna, göğüı erine ge k dis. l büt" dü hıikl 

Ankara 11 (A.A.) - Tabiiyet• kJye hudutlarından glrmfı olmalari tellerinden takmı§lar: h enk m yük uk ~~~YH I m, 
lerinde bulundukları devletler tara· mecburtdir. . iB gern arabasına bihece· er eaten ıe to g rur. e e ara-
fmdan takyidata Uıbi tutulmuş bu- 2 - Türkiye konsolosluklan bu ğ' - en 

1 

bacı iyi adamsa .. • 'lolda bir kerecik 
lunan ecnebi musevilerin toprakları· .k;ararnameye müsteniden verecek· U:,:·Hayır ... Ben bineceğimi .. 'diye ~Is.un §l~~latma~ üzere kamçısını da 

, , 1934 , > J; 15.50 BlJ! adet sesıı seyyar sinema makl• 
> ı 1935 • ı 1 ~9.50 nesi alınacaktır. Pazarlıkla. ekslltme."' 

mızdnn transit olarak geçmeleri lerl transit vizelerini alakadarların saçsaça kavga ediyorlardı. Kız ço• 
1121

; ıınıze vemse ... d k 
ı 1938 > > • &2.'15 sl 17/2/941 PD.zartesı günü aant 15 d& 

A. DemJryolu tahvlll I-n 42..- Tophanede Lv. Amtrll~l satın nlmıt 
hakkında Jcra Vekilleri heyetince topraklarımızı geçtikten tonra ilk cukları için gelin arabasına binmek, ra acının yaaıın a oturur en 
kabul olunan kararnamenin esas ayak basacakları memleketln ~e- en §erefli mevkii elde etmek de· bk yolc~l~ğ.un b safasını I ada1;;~~11ı 
hükümlerile tatbik §artlan ıunlar• lerinm tarih •ırasına göre ve tanhl k Halbuki oğlan çocukları fes• çı arma tçın azı fey erı at 

, > llI ·'1.40 komisyonunda. yapılncnktır. Tahmin 
A. Demlryolu mümessil senet 89.25 bedeli 2400 Ura katı teminatı 360 llrn.• 

dır: ayni olan vizelerde vize aıra numa· j~ :" ibiklerinin etrafına bira~ ge· edeceksiniz. Mesel! arabacı atlarını 
Haydarpaşa limanı "4.50 ~ır. Şartnamesi komlsyonda görulür 
H. limanı mQmessll senedi fl.50 Isteklllerln beııt aa.atte komısyont 

1 M rasına göre ııraıvla vize verirler. lin~rıruntelı' ~ .. nnı•lar, onları •eyrediyor- ıürerken uiz •• d.e 
0
ka.hve döğücünün 

- emleketlerinde takyidata -~ d .... " h k _ı b h tahi muscvilerc, 3 - Franta hükumetinln hafta a !ar. Nihayet gelin evının kapısının c ın > aeyJcutı gı ı. arasır~ ay• 
BtSSE SENETLERİ gelmeleri. ••• (884 - 1039) 

50 Rumen muıevisinin, ellerinde iki tarafına yatak çarşaflan gerildi. v!nlara: cDehe> dıye • bagır~ca~, 
A - Gideclkeri memleltetin du· Filistin duhul vlzesllıs muhaceret Gelin çıkıyordu. Evde bir ağlama agzınız.l.a c~~k çık> gibı beygilerın 

Lul vizesile Türkjıyeden sonra geçe- vesikası ve Suriye transit vizesi bu· •1 Sankl gelin değil cenaze çı- anlıyabılecegı sesler çıkaracaksınız. 
cekleri memleketlerin transit vize· lunmak ... rtile, Suriyeden geçmesi-

8 ke~ı " ' Hatta 'bir defasında ben böyle ara· 
1 · ' d T' k' d v- ıyor... b d k k d erını veya sa ece ür ıye en ıon- ne müsaade etmiı olmuına mebni, Celin kupaya, davetliler arabala· acının ya~•n a oturur .. en o ~ ar 
ra ilk ayak basacakları memleketin haftada ayni miktar Rumeın muse· ra yerleıtiler. Onlar yola çıktıkları 'e'::ka gelmış,. atlara .. ~~le bagırıp 
duhul vizesini, visinin Türkiye topraklanndan geç· zaman cumbadan bu mesud alayı çjgırmııtım kı eve donunce boğaz 

B - Türkiye hudutlarından Hte· mesine milaaade olunacaktır. seyrederker. arabalara kurulup da 0 muştum: . . 
Je kadra nakil vasıtalan biletlerhıl, Türlciyeden transit maksad·ile klaşan çocuklara ne kadar ağzı• Hele mısafırlıktcn, arabacının ya· 

Hamil bulunmaları ıartile Türk.l· Romanyadan gayri memleketlerden :ı: tuyu akmıştı ... Arabaya bin- nında olarak mahalleye dönmek ... 
ye konsolosluklarınca istlzansız gelecek mmeviler içfn nakil v~ıta- mek dünya zevklerinin en büyüğü· Allah!.. Bu .•~mt arkadaşları~a kar• 
transit vizesi verilir. )annın imkanları nisbetinde alaka· .. n d yum olmazını te•kil eder• f1 ne caka ıcül .. Arabadan ınerken 

k nu, e 0 
" " 1 b' k l k' b " ta 

Bu suretle tran9İt vizesi alanlarin dar her Türk elçiliğine veya onso- di Bu yüzden çocuklaT sokakta ara• oy e ır uru uş ı ugun yyare 
,.ürkiyeden soıııra ilk varacakları loaluğwıa 1' s{lnlilk vize konte~· b~lann arkasına takılırlardı ya... ile d dük~a {ekoru kıranlar bile göl-
lllcmlcketin vizesi müddetinin hita· fanları HarlcJye Yeklletlnce tesbit Hiç bunu tecrübe ettiniz mi bil· geAe ba ır ar. d ki h l 

d Tür buıt 1 -. A b d' ·ı· · k d 1_i ra acının yaının a ta ta ı ve 
ının an en apğı 15 gün evvC'l • ve te • o unur. mem r ra a ıngı ının ar asın a1'. alı kaa . . ,_1 kl 

kara eil&Jı ıopanın üzerine oturup etr 1._~ •kani ?ırdı~~ parına1'. ı ı 

lngilizlerin şiddetli JArnavutlukta 300 bin 
bombardımanı ltalyan askeri vat 
(Bqtarafı 1 ind sahifede) "(S..Wall 1 inci sahifede) 

Kuvvetlerimiz hasara uğramamıı tayyarecileri Mı11rda taUm gönnek· 

~r~anca da zayiat kaydedilmemir tedv enı muvaff akiyetli 

Hanovre'in bombar- · hareketler. 
dımani Manastır 1 t (A.A.) - RC\lter 

ajansının YugoılaY • A.rnavutluk 
Londra 1 1 (A.A. )' - Hava ne· hududunda bulunan muhabiri bildi· 

tareti tarafından bugün iSğleden riyorı fngjliz ve Yunan tayyareleri 
eonra tebliğ edilmiıtirı dün Arnavutluk cepheıinde faaliyet 

Bu gece bombard_ıman ta~arele: gösterınitlerdir. İngiliz bombardı· 
nmız Hamovre üzerıne çok 11ddetll man t.,-yarelerinden mürekkep 
bir taarruz yapm':'lardır. Bu hare- kuvvetli cnıplar Elbasaıildan ·Av· 
lette kullanılan fıloya mensup tay· lonyaya giden yola va Avlonya ll
yarclerin yüzde doksanından fazla- manına hücum etml§lerdir Şimdi 
• h.~deflerine varm~lardır. Altı ~- Elbasan merkezi Amav

0

utluktak; 
at suren taarruza orta derecede mü· y k tl • · b 1 h d · · 

1 
fak unan uvve erırun aş ıca e e· 

Nıt hır havada baş anmış, at ıe· fini t kil tm kt eli it 1 

w d kest·nı'• mı'-. Me yer uır çocu çın unyanın en ca• 
ayagınızı yer en ı • r - • k 1 .. d A k h 1 d 
sele kalmazdı. Yalnız iıi arabacıya zıp 0 tugu ~1: • çı ava ar a ara· 
1-!-- tt" • k . ·z Hanı' fena yer bacıya tealenılırdıı WNe ırmıyece tını . A b '- 1 k" .... .. 
de-ğildi de ... Oldukça rahath. Yal· -: ç .. au ım §~ orugul .. 

ld arabanın arkasına takıla· Eger yagmur ıyagıyorsa arabacı 
nı:ı yo a .. · · b k d mıyan bazı hasud çocuklarını uzerınıze - ta 0.ynunuza a ar 

- Arabacı... Arkanda çocuk ~za~~n - tlyah hır muıamba çe· 
vart.. er ı. 

Tarzında l:ıağırmaları insanın ra· Bayramlarda araba 
hatını kaçırırdı. O zaman arabacı: aafaıi 
c~rak.b diye ark.ay~ doğr~ müthiı Bayramları arabanın zevkini az 
hır kamçı sallardı. Eger tetık davra- çıkarmazdık. O ne tatlı ıeydi. Hep 
nıp da yere atlamaz da bu kam• bfrden mesela Cincl meydanından 
çıyı yerseniz Allah yardımcınız ol· adeta üat üste arabaya dolup, göz· 
ıunJ.. _ _ }erde koyu mavi cam gözlük, eller· 

Arabacının yanı 1 de balonlu ııiıirme düdük, ıarkılar 
Araba ~le bir yere gitmenin zev- ıöyliyerek Kumkapıya kadar git

kine de hiç doyum olmazdı. Araba mele, oradan tekrar Cinci'ye dön
pkır takır evin önüne geldi mU mek... lıto çocukluğcmdan aradı
Her çocuk ıibi tultuıacak11nız. iım yegane oey ... Hele arabacı, ara· 

- Yaaa... ille ben arabacının baamı durdurtup daı 
yanına oturacağım... - Yandımı!.. diye bağınnca 

Anneniz htt ne kadarı ldeta içim yanardı. Ea 

ce ilerledikçe hava da iyileşmiştir. zil • ~11 e i be tle r. ba'lyhan meEvl· 
en ı e ıer a an ve ı &11a • r:;:::=::oı:'""""==::::ıc=======;:; Ü Ü 

Taarruzun ilk saatleri esnasında batan ile cephe aruındaki muvua· ıı-1.Jp d. il K Ç K HABERLER 
lıedef tutulan böglenin ~imal, cenup la yollan ve Moskopolisan garbında 40..-pı a -------------
ve garp kısımlarında yangınlar çı· Berat lle cephe aruında kalaıh mü- * Ticaret. lşlerlle meşgul Alman flr-malanndan birinin mümesstll İstan-
larılmışbr. Bu yangınlar ınüteaki· na.kale lıatlan da bomlıalanmııtır. Bizde ilk ainemalar bula gelmlf, temaslara baflamıttır. 
ben gelen tayyarelere büyük çapta Açık havadan Jıtifade eden Yu· Alman milmesslll Mınta.ke. Ticaret 
infilak bombalannı atacaktan yer· nan kıtalan ceplıenin tfmal )umun· ilk filim/er.. mtıdürlüill lle Ticaret. odasına ve 
leri aydınlatmıılardır. dald İtalyan ılperlerlne muhtelif lıılıntaka İktısad mlldftrUililne utra-

Soklan sap n yuk&n4&n aııatu 
1 - Komşu bir dost devlet. 
2 - Uykuya. dalmak • Baba. 
3 - u~ursuz. 
'4 - Dikey • Kandırma. 
5 - Öğüt - B1r Elraat ölç0.St1. 
6 - Ba.şına cPı gelirse b9,f ~lı 

tayya.re lnl.şidlr - Eski. 
7 - Huysuzluk. 
8 - Sanayide müstamel pudra -

Sonun& cK• gelirse tedavi yerldir. 
9 - Dost bil' memleket. ııa11tabt.ı • 

Nüzul eder. 
10-Ne!l edatı - Ba§ın& cH111ellrae 

Japonlann 1ntlh&ndır. 

... 
'1'3 tllo &00 rra.m ham beyaz lpUJr, 

4039 :tllo IOO -gram bam gr1 lpllk satın 
alınacaktır. Pazarlıkla ekalltmesl 
13/2/Hı pereembe günü .. , 15..SO da 
Tophanede tat. LT. Amlrlltl satın aı. 
ma kom1syonunda yapılaca~r. Tah· 
mln bedell 16,HO lJıa 79 kuru~ taU 
teminatı 2'21lira1J kuru,ftur. Ntımu
neleri mm1syonda. ı~rülür. tsteklne
rin wlll aaatı. komlsyon& gelmeleri. 

(871 - 979) 
••• 

Adet -2S,ooo ıs mWmetre~ 
25,000 1'6 • 
25,000 ıa • 
25,000 ıe • 
25,000 17 • 
25,ooo ıa • 
25,000 11 il 

25,000 ıo • 
26,000 21 > 

Tayyarelerimizden ıonuncuau noktalardan. hllcum etmltlerdir •• Bu tanlı aalaifed ) Dllf, bazı tüccarlarla konuşm\lftuı-. 
bölgeyi terkettiği .zaman bombar· mıntakc.dak.i muharebeler aon .Un· (Bat 

3 
lincfi e * Paal.f korunma te§kllAtının ma-

dıman edilen bölgenin her tarafın· lerde ıtddetleaımiı ve. bilh~ dün imi, 1erl•• ayak ~ ... Nilıa- halle 1tfa.lyes1nde çalııacak olanlann 

25.000 22 > 
Geçen •aJmaeammn baDI Yukanda nmiı mantattar alına 

Soldan uta Ye J1lkandan aplu caktlr. Puarhkla eblltmeal H/2/H f 
1 - Gallpeelme 2 - Aral, !'.daet cuma &llııtl •at H de Tophanede Lv. 

3 - Lavanta. ;& - btvelle, ı - Nean~ ~pı::,ım ..... ~ ~elllq.?!1unda 
yor, 8 - Getirme, K. T.. 7 - Edalı- J- • .1.ou.uuuı ~ .nl lira. 
edalı, 8 _ La, Ey, Azar, 9 _ Mey, Ok- 25 kurut .katı teminatı 98 lira 19 Jru-

"1 d k .,,dd tU çarpıt' yet maldnltt kendine relir. filmJ Jrur&lan bltmtıtır. Bu Jrurslara saoo 
da sayılamıyacak lcadar çok adette Ög e en ıonra ço ... e düzeltirdi. ki.fi devam etmiştir. Bunlara alt teı-
yangınlar yanmakta idi. malar olmuıtur. . -

1 
Un"d """---~-- , ___ !I.:_ y kll!t, muhteııt mıntakalarn aynlmış-

lava 10 Et Artınuı rQftur. Nümunesi komlsyQllda görü-
' - • · Ulr. İateklllerln belll vakitte komıs-

D h .. .. ... • . Pograd~ mıntakaıının t ma e unmuaa IOGl'a ••--· a t 
a a kuçuk dıger hır fılomuz ve Şkumbi nehrhıfn membaı cJva• Mu Lincfer veya Fatl. •• Fakat bil· ır. 

Roterdam limanuıdaki petrol tesi- d h t t )ar faaliyete busa çlzıili putalonu alb rupn, p 1 ı· • d • k • 00 

ıatını bombardıman etmiştir. Büyük rın a er çap ah op . ·1 n_ ·~ d--"-~ d • d=x.- 1i f etro ımıte tır etı mu· 
1 

A 1 k ıeçmiıtlr. Cepı eye yeni ıetiı'ı en ... tu pu aucu yan an .... ue o• d'"rü R d ld" r~~ın ar çıkmı~ ve infilak ar vu u uzun meuilll lngllis toplan da ate• tinl..t. yakannda çiı:eli. elinde ..... u omanya an ge 1 Dr. A. Aaim Onur 
u~tur. ıe Iıtirak etmltlerdlr. Dün ıabah tonu ile Mu Uııd.. perdede sö..U. Türk Petrol IJmlted Şirketi müdil- o rt k •• 

Almanyanın batı - ıimalinde mU· ke den ltalyan geri hatları arka- DiirdU. rll B. Beda.t Riza, Romanyadakl temas- a oy 
tea~d.it diğer hedeflerle Hollanda• :ıd: ılddetil lnfillklar Jeltihni§tlr. O ,.....rdd alnemada -hGtün 1p. lannı bltlrmlf, dün İstanbula gelmtı-
da ıkı hava meydanı da l:ıombard•· tidaliifınıe ralmen-- karuhkta .... tir. ~dan blr müddet evvel Roman- şı·fa Yurdu 
man edilmi§tir _u:.ıı.:.. --1:~ '-L ____ , ~--11:%.I J& hüktllnetl 1le yapıl&n blr &nlqm&-. U f J .......- .__...... IHI' ........ ._... ya göre, Romanyadan ıeo bin ton ben-

Bundan baıla bombardmıaJi aer- na ayua nrdı. Y.tııut MDelerce ~el bize mı ttball b.rarl14mıştı. B. Seda.t Rtza Şehiı gürültüsünden uzak bir 
visine mensup tayyareler dün snn- mi öyle relirdi? Romanyada bulundtıA'u müddet zar- yerde büyük bir puJan içinde 
~üz bombardıman edilen B~ul~e nehı•r 'er fQffl Hikm~t Feridun E. fmda alllaldar müesseselerle bu hu- ve çamlann ortasında fevkala· 
limanına tekrar taarruz etm11lerdir. 11 ıusta. temaslar ya~. a.n}Jma esas- de güzel manzaralı çok temiz 

Sahil tqkilitına mensup tayyar.. "(D--tMafa 1 W ...... e) larma dayanarak sevkıyatın bir an •• b la 1 '--d L L 
le~imiz Cherbourı ve Candı bo~ u-. Tiftik ihracati evvel ve normal şeklide yapılması l.f- ve ıyı a m 

1
• JUl ın, er.ıı:e.ıı; 

bardıman ederek büyük yangınlar sarata ve aylat& meydan veril- Tlft\,. .._ __ cat Blrll~ •--a•ından leri 1le meşgul olmU§tur. her türlü hastalara açık hutUsl 
• ...n..e .. ertn bnm .. .ı..ua .,. ww. 1 hutane. Sinirlerini ve yorgun• 

~ıhrmıılardır. memek Gzere WUU&U a a.- Almanlara bir mUyon Utl ..nz bin kilo 
._ 1-<! aJ dij t 3 " fi 1" • i • b" luğunu dinlendirmek ve neka· 

Bütün bu nare-.attan 'Y nu • r 11 TIJAyet taratından icap eden- tı.ttı.k, elli bln kilo keçi kılı ve otuz bln orya p &Jl çın ır 
tayyaremiz üslerine dönmemltm. 

1 
-• --n-.t.ttr Bununla kilo titre aa.tilacatını yazmıştık. Yeni toplantı hat devrini geçirmek btiyen-

Lonclra 11 (A.A.) - Hava n• ere .::.uur YÇ&&.aaMMjf " satılacak tift.ik.ler üzerinde Almanlarla lere mahsus yegino müeueae. 
zaretinin bu akıam neşredilen teb· beraber gerek kaza ve gerek temaslara geçllml.ftlr, Temaslar, birlik Florya plMı lçln Belediyede b1r top- Telefon: 42221 
Jig"i: Kayde değer bir hadiS"e yok· köylerden flmdiye kadar bu taş-. namına Uç k~lllk blr heyet tarafından Jantı yapılmlf ve bazı kararlar veril- 11••••••••••••1 

,,. .... 1 ... akt d T 1 ti miştir. Bu kararlara göre pl(ljı klralı-
tur. manın tahribat -pıp yapmadı- J_..,..,...... a ır. emas ar ne celendJt. 

-1 - te ... b yacak müteahhit, pllJd& mut.laka blr 
İngiltereye hava akini ğına dair bir haber gelmemiştir. =er~v~~~ ~=~t~s- imdadı aıhh1 teıkllltı vücuda getlre-
Londra 11 (A.A.) - Hava ve haber aldığımıza öre l&nna dayanarak İhracat blrllğl t.a- cektlr. Bu te§kllltta 1k1 doktor bulu-

Dahili Emniyet Nezaretlermfn bu Yalnll g rafından İnglltereye ilk pari!de ıt.ı nacak, bu hekimler pllJa glrecetıerl 
b hk

• bl:.ı:.:. B l .-:ıt e- Blmıil kaza merkezintıı ~ağı- bin balye Uf tik ıHkıyatı için huırlık· muayene edeceklerdlr, Bek.imler halka 
aa a ı te 16•. u gece, ngıı er lara aıhbt ta.valyelerde bulunacaklar &JDl 
n ~ k ve cenubu prkt mıntakuı maba)testnt IU buml§ 'Ye bu ma.- b6fla:nmııtır. Bu partl eev"kedll· samanda tuazedel "" ted i _.: k ın pr . . ı.......a-d dikten IOllra diğer t1!tlk partller1n1n e.. av ~ece -
Gzerinde bazı hafif düıman faaliyeti hal.leyi kaza merAÇZ.U' en ayır- sevk !§lerlle me§gul olunacaktır lerd1r. PllJiar, mutlaka 1 mayıNn 
olmuıtur. Pek az hasar ve pek u mı§br. Fakat kayınakamlıkca ' eyl61 sonuna kadar açık lbulunacak-

2ayiat vukua gelmiştir. aJman ıedblrler sayesinde hiç tır. 

R 
• fi ini bir hasarın \'Ukua gelmesine kısmı ve ~ köprüsü ile Bıı- zı!!~1h~J~!~:::~ı :ıı1 :ı~i 

omanya, Atma ıe r meydan verilmemiştir. runcuk koyü aı-asındaki şosenin tutulan bulunacaktır. PlAJda ayni za.-
letti 100 metı·elik bir kısmı sular al- mand& Jlmnastık tesisatı bulunacak. 

BüJaet 
1 1a~A.A.) _ Stefanl Gedizin ıulari çekliyor tında kalmıştır. :t:~a. kabineleri 110 sınıfa ayrıla-

•,l~sından: Romanyanın Atina te· :1zm.tr ıı (A.A.) - Menemen· Bayındırdan bildirildiğine göre Halk için aynlan plAjlar rıeçen se-
firı uledilmiştir. den alınan son haberlerde yata- son yağmurlardan Falaka köyün- ne tanınmlle meccant ldl. Bu sene bu ğ~~ ";_jd~=~d::n:!:~:!d~1:: 

... ndan ikJ metre 30 santim yük- de 25 evin duvarlan yıkılmıştır. kısım Içtn adam bll§ına. 10 kuru§ alı- rı motörümün gemi ısenedlni taybet-
İstanbul vilayeti idare gı Ged1 ehrl azar Nüfusça zayiat yoktur nacaktır. Bu sene Florya. plt\jı ve tim, yenlslnl alacaRundan tskls1n1n b • .., . selmiş olan z n P • müştemllfıtı Uç sene mwddetle bir mil- hülmıü yoktUP. 

eyeti azalıgı günü sabalU saat altıdan itibaren Manlsaya kadar gelmekte olan teahh1de klralanncnktır. Motör sahlbl: Sakabaşı oııu Hasan 
~n~ura. ıı <Telefonla) - Mnnlsa tedrl ınmeğe başladığı bildi- Afyonı ve Bandırma postalan --------------------=-~~;;;;;;;;:;.. 

ayc ldare heyeti Aznsından B. Ne- cen · K -w b M • ti• t" "ftl" :::.J 
Cati Sumnu İstanbul vıınyetı ldare he- rıı-f .. tlr Sularla mahsur kalan dün akşamdan itıbaren doğruca aa aca ey erınos ye § ırme çı 115~ 
Jctı ~ıaııb'lna. tayln cdllmlştır. ~~~ ve Suzbeyll köylerinde iz.mire gelmeğe başlamıştır. Ay- müdürlüğünden 

__ ,..., gi dın hattında her gün saat 10 da Müessese koyunlannın 28/Şubat/941 tarlhlnden 31/Mayıs/&fl tar1hlne 

Gümüıhanede zelzele 
0 .. Cürnü~hane 1 J (Akşam) -
r un gece saat birde bcı saniye ıü· 

1: }~r ıiddette bir zelzele .olmur 
· l\aa.r yoktur. 

bir çok ev ve damlara 1)1.UQr r- kadar istihsal edilecek tahminen 100,000 litre süt kapalı zart usullle a.rttır-
miştir. Seyrek köyünde ekseri kı- hareket eden tren ~~encik • ma.ya çıknnlmıştır. Arttırınn. 2l5/2/941 tarlhine tesadüf eden ııah etin~ sa.at 
sım. su altındadır. Menemende Erbeyll arasındaki köpruden ak- 15 de çlftllk müdiirlük b1na6lnda. yapılacaktır. Muvakkat teminat ssa llra.· 

Emir
A,em ıııosesinln bir kısmı ne

1
taıma suretile ancak Nazilliye dır. Şartname tntn günleri müstesna. her gün Merlnos yetıştlrm& mUfettııu-

ı:u 'il ~i ne çiftlik muhasebesinde görW.~ı>mı. lşt~klllerln 1Ue!Jtür ailA Jt saatte 
Bergama §OıSeS1n1n 400 metrelik kadar gidebilmektedir. ~ırtlik m.erkezlnde bulımmalan. .('88) 

1ona gelmeleri. (87~ - 982) 
••• 

Kilo 

2000 blt kiloluk kese Jıltıdı. 
2000 iki ldloluk kese kAtıdı. 
3000 yarını tllol11k kese kltıdı. 
Yukarıda miktarı yazılı kue ımtıt· 

lannm ,pa.za.rlıtl.a ek8Utmes1 H / 2/941 
cuma ıüntı saat 14,30 da. Tophanede 
L'Y. Amtrııtı satın alına komisyonun
da yapılacaktır. İsteklllerln nümune 
ve iemlna tla.rile belli nkl tte kom1s~ 
yona gtlmelerl. (875 - 983) 

••• 
150 ton saman alınacaktır. Pazar

lıkla ekslltmesl 13/ 21941 per~embe 
günü saat 14 de Tophanede Lv. Anılr· 
11.tl satın alma komlsyonund& yapı
lacaktır. Tahmin bedell 6750 lira n• 
teminatı 505 lira 25 kuruşıur. istekll
lerln bclU saatte komisyona gelme-
Ier1. (877 - 1012) 

••• 
6 ton kok kömliril ve 5 ton lavema.

rin kömürü alm•catbr. Pazarlıkla 
eksilt.meal 13/2/Hl pel)Clllbe gunü 
aaat. 15 de Tophanede LY. Amtrııtı ısa.
mı alın& komlqoounda Japllaca'kt.ıt, 
İsteklilerin temlnatlarlle belli vakit• 
te tomfqona ıeimclerl. (883-1017) 

• •• 
Baydarpqadan Balat, Ayvansaray 

ve Bef1ktaş fabrikalanna 10,000 :t.on 
bulday nakil ettlrllecektlr. Pazarlık.,, 
la eksiltmesi 14/2/941 cuma. gün\\ 
saat 15,30 da. Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma ltomlsyonunda yapılacak• 
tır. Tahnı1n bedeli 4000 llrn ilk temi 
natı 100 liradır. Şartnamesi koml.S• 
yonda görlilür. Denlz vesalU olanın; 
rın belli saatt~ komisyona. gelmeleri, 

(8'78 - 1013) .. .. 
aooo adet.sandık tahtası. •xo, 2oxo,oa 

500 adet sandık çıtnsı. 2.SX5X2.S 
1000 kilo kuru ot anbalajlık. 

200 kilo ldl ltA~t a.ınalajlık. 
Yukarıda yazılı 4 kalem anbalal 

malıremesinln pazarlıkla. ek.slltmc 
H/2/Kl euma günü saat 15 de ToP• 
hanede Lv. Amlrll#i aatm alına ko• 
mlsyonunde. yapılacak~r. İsteklllerlJI 
temlnatıarlle belli nkltte komisyona 
geiınelerL · (J9'1 • ıoıu 
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1941 iKRAMiYELERi 

T. iŞ BANKASI 
1 actet 2000 Liralık 
3 • ıooe • = sooo.- .. 
% .. '750 .. = 1500.- " 
f ,, 500 " = 2000.- " 

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

T asarrul H esaplari 80 .. 50 .. = 4000.- it 

300 " 
20 ,, = 6000.- " 

ikramiye Planı Keşideleri: 4 Şabat, 2 Mayıs, 1 Atas-
tos, 3 tıdnelteşrln tarihinde ,.apllır. 

Yalnız 7 gün zarlında 

Bu şayanı hayret 
DECtŞIKLlK! 

Bayan D. BRA.l\1ALLE, bir haf ta 
zarfında tecrübe ettiği bu yeni gÜ• 
zellilc. tarzı tedavinin cazip tesirin· 
den hayrette kaldı. 

Tak•ltle 

MARViN 
İl J' sene aarantfll -ıı:: ... 
f.vıçre Preaiqod' 

Saatlan 

AEG 
Fınn • Süpürıe ve 
her ttir]O Elektrik 

Aletllerl 

Satı, 
-
LUXOR 

radyoları 

OSM:A.11' Ş.&K.&B ve ŞJd. 
Galataı Bankalar Cad. 47 /59. Telefon: 41378 

- Beyazıtı Üniversite Cad. 28 -Kadıköy: İıkele Cad. 33/2. -

l·············································································ı Deniz Levazım Satın Alma Komi•yonu ilanları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ı - Tahmin edilen bedell 1387 Ura 60 kuruş olan 15000 desimetre mu
rabbaı Amertkan vldalamıın 18/Şubat/941 salı günü saat H de pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat.l teminatı 208 lira 13 kuruş olup şartnamesi her gün mesai sa
atleri dahilinde komJsyondan alınacaktır. 

3 - istetıUertn 2490 sayılı kanunun istediği vesaıkle birlikte Kasımpa-
şada bulunan komisyonda belll gün ve saatte ha.zır bulunma.la.n. (1001) 

* T. Bedeli 

3500 Kilo Yün fanelA ipli~ 
Lira 
10920 

Teminat 
Lt. Kr. 
819 00 15/2/41 cumartesi sn

at 11 de 
3600 540 00 15/2/41 cumartesi sa-

a.t 11,30 da. 
ı - Yultanda yazılı yün fanclA. ipliği ile battaniyenin blzalıı.nnda gös

terilen gün ve saatlerde pazarlıkla eksutmeler1 yapılacaktır. 
2 - 'şartna.mestnl almak isteyenlerin her gün ve ekslltmeye iştirak ede

ceklerin da belll gün ve saatte hlzalannda gösterilen teminat makbuz veya 
banka mektuplarlle 2490 sayılı kanunım istediği veslkalarla. birlikte Kasım
paşada bulunan komisyona müracaatıan. (909) 

500 Adet Battaniye 

69-- Türk Dil Kurumu Neşriyatı ---.. 

Divanü Luğat- iT - Türk 
Tercümesi 

Türk Dil Kurumu azasından Kütahya Meb'usu Besim Atalay tara
fından büyük blr muvaffakıyetle yeni türkçeye çevrilen, irfan muhi

timizde takdirle karfılanan bu mühim eserin 2 nci cildi ne§rolundu. 

Nefis bir surette basılaın, güzel bir cildle süslenen bu kitabın ~çine 

bir de reokli bir harita ilave edilmiştir. Fiatı (3) liradır. 

DlVANO LOCA T - iT • 11JRK Birinci cildi de aynca satılmak
tadır. Ve nüshaları azalmıştır. Bunun fiatı ( 3) liradır. 

NAMIK KEMAL 
Büyük pir ve edibimiz Namık Kemal'in yüzüncü doğum yılı mü

nasebetile Türk Dil Kurumu tarafından neıredilmiı büyük ve pek 
mühim bir eserdir. Türk milletine v ntan, miJlet, hürriyet, istiklal 

filcirlerini tanıtını~ ve yaymış olan bu büyük ıairin hayatını ıair ve 
muharrir Necip Farıİ Kısalc.ürek derin bir tedkik, ciddi bir gayretle 
kaleme almıı ve eserin başına Dil Kurumu Gend SCkreteri İbrahim 
Necmi Dilmen tarafından bir Ön sö:ıle bazı notlar ilave edilmiştir. 
Bu büyük ve kıymetli eser (Namık Kemal - Şahsı, eseri, tesiri) faslı 

altında Namık Kemal'in hayatı ve cserleTi, inkılabı hakkında tafsilab 
camidir. Namık Kemal'in muhtelif devrelere aid Tesimlerile süslü
dür, Büyük lcı1ada 400 sahifedir. Fiatı 2 liradır. 

HiLMi KIT ABEVI 

Selimiye Tümen Satına ima Komisyonundan: 
1 - Erzak ve eşya nakliyesi 28/ 2/ 941 cuma günü saat 11 de kapalı ~art

la ihalesi yapılacaktır. 
2 - İlk teminatı 1900 llnıdır. 
3 - ·şartnamesi her gün Sellmlycdckl tümen satın alma komisyonunda 

r 

, 
-

12 Şubat 1941 

.,aktile Veloslpetln meydana gellrilmesl fevkalAdt 
t>ır icad telAkkl edılmişti, 
IJugün vesaiti nakliye har 1ku1 Ad e bir inkişafa 
mazhar olmuştur. 
eu inkişaf tenvirat hususunda dahi varttttr. 
lık EDISON elektrik empullarından bert kıymeti) 
Gaz ile doldurulmuş yeni TUNGSRAM • KRiPTON 
Umbalarının lcadile bu vadideki inkişaf bUyUk bl• 
terakki arzetmi~tlr. · 
flu ampuller bembeyaz bir ziya verir ve aynı t .. 
t<attakl Hlr limbalara nlsbeten çok daha az elek• 
trlk cereyanı sarfederler. 

, 

••• 

TIJNGSRAM 
[Jfl ~o [J)lf@) ~ 

~,. ~§§BUR LA~---=-
aiRADE RLER 

••tene.ut - Ankere - ııcnl• 

ANKARA ELEKTRiK T. A. SiRKETiNOEN: 
15.000 Adet Boş Kum 

Torbası Ahnacaktır 
Kum Torbası olarak kullanılmaya elveriıli yeırri veya az kullanıl· 

mıı, sağlam, tazyike mütehammil, çimento torba111 eb'adında 

15.000 çuval satın alınacaktır. Fiat ve teılim müddetinin bir hafta 
zarfında tirle.etin Ankara Merkezine bildirilmesi, birer nümunenin 
tek.lif mektubile birlikte gönderilmesi. 

görüleblllr. ~--••••llli•••••••••••••••••••-4 - IsteklUerln bclll saatinden bir saat evveline kadar kanunL,şekUdekl 

Ancak bir haf ta zarfında, binler
ce kadmlar, bütün buruşukluklar
dan kurtuldular ve bir çok sene 
gençleştiler. Alimler, ya§ ~lerledik
çe buru§uklukların meydana geldi
ğini keşfetmişlerdir. Çünlc.ü, ihti
yarladıkça cild bir çok kıymetli un· 
surlarını kaybeder. Bu unıurlan 
iade ediniz; cilt yeniden tazele~ir 
ve canlanır. 

Jşte Viyana Üniversitesi profe· 
eörü Doktor STEJSKAL'ın şayanı 
hayret keşfi de budur. Genç hay
vanlann hüceyrelerinden iıtihsal 
ve cBIOCEL> tabir edilen cildi ihya 

eden bu kıymetli unsur timdi, pem· 
be renkteki Tokalon kreminin ter• 
kiLinde mevcuttur. 

Her akşam yatmazdan evvel bu 
kremi kullanınız. Siz uyurken cil· 
d-inizi besleyip gençleştirecek ve 
buru~ukluklarınızı giderecektir. An· 
cak bir haf tn zarfında senelerce 
genç görüneceksi.niz. Gündüzler için 
yağsız beyaz renkteki Tok.alon kre· 
mini kullanınız. Siyah benleri eritir 
ve açık mesameleri sıkla§hnr. Bir 
kaç gün zarfında en sert ve en es· 
mer bir cildi yumuşatıp beyazlatır. 

Tek taşlı akar su kolye 
Kıymetu Akar su tekta§lı blr kolye Sandal Bedesteninde teahlr 

edilmektedir. 13 Şubat 1941 perşembe günü satılacaktır. 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan 
1 - 10 ton patates 20/2/941 perşembe günü saat 15 de Beykoz askerl 

ta.tın alma komisyonunda münakasaya konmuştur. 
2 - Takarrür eden fiyat üzerinden % ıs teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait her gfin mezkür komisyonda görülebilir. (962) 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan 

teklif mektuplannı komisyona vermiş olmaları şarttır. (1033) 

N 
Yeni çıkan plaklar 

SAADET ERGÜN 
Keman, Kanmı, Klarinet . 

270413 No. GOL ACiLMiŞ B0LP0LE (Beste: Ferruh 
SABAH OLDU SERlNDlR Arsunar) 

NEDiME Bi ~SES 
Keman, Kanun, Klarinet, Ut 

27 0414 No YEŞiL YAPRAK ARASINDA - Halk ıarkısı 
•MADEM GÜZEL BENDE - Halk şarkısı 

VASFiYE, SÜLHiYE, ZUBiDE 
Cura, Darbuka, Zil 

270417 No Z(}RtYEMIN GOYOMLERt - Düğün havası 
• KABENiN DALLARI - Düğün havası 

Derleyen: Sadi Yaver Ataman 
270418 No. BEN YARiME KALE AL TINDA- Düğün havası 1 

SARI KIZIN AY AGINDA YEMENl- Düğün havası 
Derleyen: SADl YAVER ATAMAN 

Devlet DemiryolJarı 3 üncü iıletme müdürlü-
ğünden: . 

1941 senesi Mayıs sonuna kııdar Bandırmaya gelecek mlkdaı:lAn aşa~ıda 
yazılı kömürün tahmil ve tahliye işi ayn ayrı kapalı zarf usuıne eksiltme
ye konulmU§tur. 

Eksııtmc 20/2/ 941 perşembe günü saat 16 da Balıkesirde ~lctme mü
dürlüjtü eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Bu hususa alt şartname pro
jesi işletme müdürlüğü ile Bandırma istasyonunda parasız verlllr. 

isteklllcrln tayin edilen günde ihale saat.inden bir sa.at evveline kadar 
temlnıı.tlarl!e blrllkte komisyona müracaatları lüzum• UA.n olunur. (660) 

Mlkd:ın 
tahminen 

Ton 
Muhammen 

bedel 
Muvakkat 
teminatı 

1 - Kor birlikleri.için 20 ton sadeyağı 18/ 2/941 salı günü saat 15 de 
l3eykoz sa.tın nlma komlsyonunda münakasaya konm~tur. Vapura tahlly~ 

2 - Tekarrür eden fiyat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. Mavuna ile nakliycst 
16000 
16000 
8000 

11200 
8800 
3600 

840 
660 
270 3 - Evsaf ve şerait her gün mezkur komisyonda görüleblllr. (963) Korn tahmil ve tahliyesi 

------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan 
1 - 15 ton sabun 19/ 2/941 çarşamba günü saat 14 de münakasaya. kon

muştur. 

2 - Tekarrür eden fiyat üzerinden % de 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait hergün mezkur komisyonda görülebilir, (9~) 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan 
1 - 10 ton zeytlnya~ 18/ 2/ 941 salı günfi saat 14 de Beykoz askeri satın

nlma komisyonunca münakasaya konmuştur. 
2 - Takarrür edecek fiyat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. 
8 - Evsaf ve şerait her gün mezkftr komtsyonda görüleblllr. (964) 

Bülu§un bu rılzfk ve mOhlm devrinde kuvvet 

•e kudret kayneQıı olan kene muhtaçtırlar 1 • •• 

DEŞYEN'rn ka" kuvvet fun.ıbu ile bunu katan• 

1 
nk. &oluk çehrelere e1nlı bit penbelık ve tek· 

,mll vücuda taze bir 1>ah11 ;ılndellğln ln 9elmesl 
,cnuh81ckakt.ır 

lıyıt ve llOluk benizli ,ocuklıra p ~ $ Y t H'ın 
._6ıan kuvvet turub1L 

liıgilizce - Fransızca akşam dersleri 
17 Şubat 1941 Pazartesi günü Yeni devre başlıyacaktır. Kaydol

mak. üzere hergün saat 1 O dan 21 e kadar m'üracaat, Adres: 
AMERİKAN ı.tsAN ve TİCARET DERSANESl 

Sultanahmet, Alemdar Caddesi No. 23, Müdür: llhami Polater. 

Galatasaray lisesi müdürlüğünden: 
Yatılı talebemiz üçünctl takslUerlnln Martın blrlnden onuna kadar vez-

nemlze her halde yatınlmasa. c805• 


