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Almanya ile İtalyanın 
~yasi sahadaki son 
gayretleri ve Yugos
lavyanın vaziyeti --r Harekete geçmeden evvel yapıl

ması Met olan siyasi hazırlıklar 
tekrar başladı. F'akat bu sefer, 
B. Mussolini ile B. Hitler arasında 
iş bölümü var: Mussolini General 
Francoyu davet etti, Hitler Yu-

B. Hitler 
Yugoslav 
ricali ile 3 

saat görüştü 
Nazırlar Belgrada 

hareket ettiler 

.t: 

Yeni bir Rekor 
İngUtel"enin Teddlngton National Physıcal La
borat.ory Observ&ıtuar tarafından bütün dünya 
saat fabrtkalaıı. arasında. tertip edilen btr müsa.
bakada OM E a A kol saatıarı hassasiyet hu
susunda şimdiye kadar elde edllen neticelerin 
bidncUJğl kazanmıştır. O M E a A saatıann 
evvelce daht sa.htb oldukları hassasiyet cihan re
koru bu kere dahi kendilerine verilmiştir. 

CUMARTESİ 15 Şubat 1941 Sahibi: Necmeddin Sadak - Ne§riyat müdürü: Hikmet Feridun Es _ Akşam matbaası 

Alınan Hariciye Nazın von Ribbentrop, Yugoslav Başvekili B. 
Tsvetkovitch, Yugoslav Hariciye Nazın l\1arkovitch 

BU SA.BA.BK.İ 

TELGB.&PL.&B 

Somalide 
iki şehir 

zaptedildi 

Uzak Şarkta 
vaziyet 

fe·nalaşmadı 
A vustralyadan gelen 

son haberler 
bu merkezde 

goslavya Başvekilini çağırdı. " ========================= 
Mussolini - Franco mülakatın- Sabburg 14 (A.A.) - Resmı 

İngilizlerin eline 9 zirhlı 
otomobil düştü 

Londra 15 (AA.) - B. B. C.ı 
Avustralyanın merkezi olan Sid
ney' den gelen son haberler, Uzak 
Şark vaziyetinde hiç bir fenalaşma 

Cla neler konuşulduğu _ alel tebliğ: Füh~e~, bugün, Berghof~a, 
~ · Alman Hancıye Nazın von Rib-

Usul - gizli tutuluy~r. .Neşredı- bentropun huzuru ile, Yugoslav 
len resmi tebliğ, yazıyetin veha- Başvekili B. Tsvetkoviç ve refak~ 
metini göstermek için konulmuş tindeki Hariciye Nazın B. Cincar 
olan <cbu tarihi anı> ibaresi hari- Markoviçi kabul etmiştir. 
cinde, her zamanki basma kalıp lki memleketi a.lakadar ede~.~.•-

. zt meselelere tahsıs olunan gorur 
vesıkalardandır. Sızan haberlere, 1 'ıki m.alet arasında mevcut 

··ıA me er, 
yahut tahminlere göre bu mu <:ı.- münasebetlerdeki ananevi dostluk 
itatta sulh meselesi değil, harp iş- zihniyeti içinde cereyan etmiştir. 
leri konuşulmuştur. Mussolini, SalzblD'g 14 (A.A.) - Berghof
Ritıerin muvaffak olamadığı mev- ta görüşmeler üç saatten fazla sür
zuu bir daha denemiş kendisine mü~tür. Bir ar~ .gör~~melere fasıla 
f . . - l verılerek çay JÇJ!mşıtır. Yugoslav 
. spanya harbındeki yardım arın- nazırları 19,45 de Belgrada hare· 
dan dolayı minnettar olması rn.- ket etmişlerdir. 

Balkanlarda 
Alman tehdidi 
Times as~<eri muhar
ririnin bir makalesi 

zım gelen General Francoya, har
be girmesini, hiç olmazsa alınan 
kuvvetlerinin ispanyadan geçerek 
Cebelüttarık boğazına inmesini 
teklif etmiş. General Franco, ital
yaya minnettarlığının hudud~u 
tngiltere ile harbe tut~acak de
receye götürmemiş olacak ki, 
Mussolini, Afrikada sıkışan ordu
larının Tunusa iltica etmeleri için 
Mareşal Petain nezdinde tavas
sutta bulunmasını Franco'dan ri- Lon~r~ 14 (A:A.) .• Times 
ca etmiş. ispanyada elçilik etmiş gazeteASlllnın askekrı . ~uharrBır1ı ~azı· 

. G 1 Franco yor: man as erının u garıstan 
olan Mareşaııı;, enera içinden yapacağı bir ileri hareketi-
ile dostluk baglan, Fransayı ar- nin Yunanistan için teşkil edeceği 
kadan hançerliyeıı italyan ordu- tehdidin mahiyetini an\amak için 
laııru fransız topraklarından ka- haritaya bakmak kafidir. Almanlar 
çırmak feragatine kadar varma- Bulgaristandaın geçerek Rupel bo· 
mış olacak ki Mussolini'nin bu ğazından Selaniğe doğru bir yol 

· d k b İ d'l mi bulabilirler. Yugoslayyaya hücum 
ncası a a u e ~ me. ş. edecek olurlarsa Yunan'istana karşı 

Bu haberler dogru ıse anlaşılı- tehdit daha kati olur. 
yor ki Mussolini İtalyayı kurtar- Almanyanın Balkanlarda ablaca
mak için son gayretlerini - ne- ğı macera lngiltereye yapılacak ta• 
kadar ümitsiz olsa da - sarf et- arruzun teferrüattndandır. Roman
mek istiyor Arnavutluk hezime- ya mükemmel bir hareket üssü teş
tini lt 1 · · · ğI A b · etten kil etmektedir. Çünkü orada petrol 
, - a ya ~çın ma . u ıy vardır. Bu da mühim bir faydadır. 
tiaha az şereflı bir şekilde - te- Rumen kuvvetlerinden bir kısmının 
mizlemek vazifesini üzerine alan Alman kumandası altmda kullanıl
B. HitlE:r, Afrika faciasile bizzat ması gayri mümkün değildir. 
Mussolini'nin uğraşmasını iste- Alman noktai nazarına göre, me
m.iştir. Fakat, İspanya ve Fransa Tse.~enlci~n ~aşlhıca mh eçhkul. ~I nsul rl~nl 
U . . ur yeaı.ın attı are etı ı e ngı -
, Zerinde Almanyanın şittldıye ka- terenin müdahalesi imkinıdır. Tür• 
(lar yaptığı tazyıklar netice ver- kiye, hiç korkacağa benzemiyor. 
lnediğLne göre Mussolini'nin bu lngi)terenin Balkanlarda olsun baş
iki devleti, Akdenizin bugünkü ka yerde ~lsun ~endi kendilerine 
vaziyetinde İngiltere ne harbe yardım e~mıyenl.eı:ın. yard~~~~a k~
'- ' şamıyacagı bedılridır. Buyuk Brı
ıut~turmıya nasıl muvaffak ola- tanya. Yunanistana yardım etmek 
Cağına akıl erdirmek güçtür. B. için birçok ıeyler yapmıştır ve ha
Hitler talihsiz ortağına cidden len de yapmağa amadedir. Fakat 
zor bi~ iş vermiştir. insana. öyle Yun-:m-tan kendisini müdafaa et-

1. ki h helerinde yeni- memıı olsaydı yaptıklarım yapa-
ge ı;ı:or arp cep . __ ,.. mazdı. (Devamı '7 nel sabUemizde) 
len Italyaya, bir de sıyasi .-....a- ---===--==-==---===
~'la beceriksizlik yüklemek, mütte- ... k k a ~. e ... 
fikini büsbütün ezgin ve çaresiz 
vaziyete sokmak istiyor! 

Mussolini, Akdeniz ve Afrika 
ınancvralarile uğraşırken B. Hit
ler Ba~kan işlerini üzerine almış

tır. 

1960ve1953 
aenelerine ha%ırlık 

Birimizin gözüne ilİtİYor: 

Romanyadaki hazırlıklar ilerle- • - A... Bu ıene, Nanuk Kema
. t 1 ı· im yiizüncii, Ali Şir Nevai'nin bet 

dikten, Bulgarıs anın vaz ye ı an- yiizündi yıldönümü İmif ... 
!aşıldıktan sonra Yugoslavya Baş- Ve alelicele merasim yapın.ağa 
vekili ile Hariciye Nazın Alman- kalkıyoruz. Halbuki bu zevabn 
yaya davet edildiler. Bu davetin !"!1liyahnı. bastırmak, .etraflarmd!' 

§ d yapılması Aimanyanın ıyıce tedkikat ~apmak U:-P ed!9'~L 
U esna a Tedkik ve tahkik eserlen - «ulun 

:Y-ugoslavyadan har?~et taı:ını arkadan gelsin» kabilinden - son
e.çıkca tesbit etmesinı ısteyecegin- radan intitara b8'hyor. O da, mev
de şüphe bırakmıyor. . A zuun harareti geçinceye kadar sü· 

Yucroslavya bitaraflığL'11 ilan riiyor. . . 
etmekle beraber Mihvere karşı Türk Tarih Kurumu, ~~a~ı'nm 
· k l 950 de kutlanacak bmıncı yılı 
aostluğunu da her fırsatta te rar için ,imdiden hazırlanmağa başla-
etmekten geri durrnarnış_tır. ~at- mt,. Çok isabet! Zira ancak bu ka
ta Yugoslavya hükümeti yem ni- dar zaman zarfında esaslı bir neti
zaına taraftar olduğunu bile be- ce elde edilir. 
Yanname ile neşretmişti. Alınan- ı 953 de de İstanbul fethinin 500 
Ya, bitaraflığı Mihver siyasetine üncü yılıdır. Fatihin abidesi!~, Fa· 
temayül ~eklinde anladığı gibi, tih camiinin etrafı?ı ~e~lendu:mek
"'e · · ~ le fetih hakkındakı bulun vesikala· ., n1 nızama taraftarlıgı da ma- ' .L1 b:!-!:ı. 
hut .. .. . . . rı toplamak ve neşretmea e uyua 
_ uçlu mısaka ııtıhaktan başka gÜnü ,erefile mütenıuip ,ekilde can-

N ecmcddin Sadak landınnalıyız. Bunlar için de. on 

(Devamı 7 nci sahifede) 
iki sene, göz açıp kapayıncaya ka· 
dar geçer. 

lngilterenin 
Sofyaya 
bir ihtarı 

\ Arnavutlukta 
italyan zayiatı 
90,000 kişi 

Almanya Bulgaristanı 
işgal ederse •• 

Bulgaristanla münasebat 
kesilecek ve lüzumlu 

bütün tedbirler alınacak 

Londra 14 (A.A) İngiliz 
radyosu bu akşam Sofya mahrecile 
şu telgrafı vermiştir: 

İng:ilterenin Bulgaristan elçıs.i B. 
Rendeli, aşağıdaki deklarasyonun 
neşrine mezuniyet vermİ§lİr: 

Yunanhlar dün 
taarruza geçtiler 

Ve bir noktada birçok 
subay dahil olmak üzere 

7,000 esir aldılar 

Dün akşamki radyo gazetesinden: 
İtalyanların Arnavutluktaki zayiatı
nın 90 blnl geçtiği anlaşılmaktadır. 
Bundan 18 - 20 bini esir, 25 bini ölü, 
52 blnl de yaralı ve hastadır. 

Atina 14 (A.A.) -Atlna. radyosunun 
bu akşam verdiği haberlere göre Yu
nan ordusu bugün Arnavutlukta 130 
kilometrelik bir cephede taarruzuna 
devam etmiş ve bir noktada. aralann
da blr~ok subay bulunmak üzere 7 ,000 
esir almıştır. 

. mevcud olmadığını gösteriyor. 
Nayrobı 15 (A.A.) - <B.B.C.) Resmi Sidneydeki Japon k l 

tebliğ: Cenubi Afrika. kuvvetleri 11 şu- A 1 d k" J onso osu. 
b tta k . ı·t 1 Afrik d Af- vustra ya a ı aponların memlc-a , şar ı a yan asın a. k . k 1 . . . . 
madu mevk!ini zaptetmişlerdir. Düş- eti • ter et.m~ en ıçın emır aldığını 
man garnizonunun mühim bir kısmı, tekzıp etmıştır. 
10 şubatta İngiliz hava kuvvetleri ta.- Japonya Amerikaya 
rafından yapılan şiddetli bombardı- Ih '. . 
man neticesinde çekilmişti. Beşt zırh- su temınatı verıyor 
lı otomobil olmak üzere çok miktarda Vaşington ıs fA.AJ - (B.B.C.> Dün 
harp malzemesi iğtinam edilmiştir. yeni Japon sefiri amiral Nomura, Ha-

13 şubatta cenubi Afrika. kuvvetleri rlclye Nazırı B. Hull ile beraber, Beyas 
Juba nehri üzerinde kain bir Italyan saraya giderek B. Roosevelte ıtlmad
mevzli olan Bulo - Erlllo'ya. hücum et- namesini vermiştir. Amiral Nomura 
mi.şlerdlr. Düşmanın anudane muka- demiştir kl: 
vemetine rağmen hareket muvaffakı- - Japonya ile Birleşik Amerika ara
yetle neticelenmiştir. Düşman mevzi- sındaki münasebetlerin son inkişafı 
lerinl terke mecbur kalmıştıl'. Dört Okyaı:ıusun iki tarafında pek büyüt 
zırhlı otomobll lle diğer silft.hlar zapte- bir endişe uyandırmıştır. Ikı milletl
dllmlştir. mlzin saadeti ve Pasifikte sulhün mu

ingiliz tayyarelerinin 
Arnavutlukta faaliyeti 
Tirana, Draç ve Elbasan 

hava meydanları 
bombardıman edildi 

hafzası için münasebatımızın daha 
şuurlu bir surette anlayışı, bugün her 
zamandan ziyade elzemdir. Vazifemi 
ıra hususunda müzaheretinize guvene
blleceğimi ümid ediyorum. 

B. Roosevelt şu cevabı vermlştir: 
- Söylediğiniz veçhile, aramızdakl 

müna.sebatın inkişafı, endişe doğuru
yor. Daha evvel bir anlaşmaya var
mak için elinizden geleni yapacağınızı 
söyledlğlnlzi işltmekten haz ve saadeı 
duyanm.11 

Eğer Almanla'I' Bulgaristanı 1~gal 
eyler ve müttefiklerimize kar~ı bir 
üs haline ifrag ederlerse, İngiltere, 
d~Thal Bulgaristanla diplomatik 
münasebetlerin.' kesmek ve lüzumlu 
addedeceği bütün tedbirleri almak 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Atina 14 CA.AJ - Atina. radyosu . 
spikeri bu akşam cepheden alınan Atfna 15 (A.A.) - (B.B.C.) Inglllz Bükreş lngiliz 

sefareti memurları Alman - Yunan 
münasebab 

Berlin 14 (A.A.) - Berllndcki Yu
nan elçl.slnln Alman hükümet merke
ılnl terketmek n1yetinde olduğun:ı 
dair bazı yabancı memleketlerde ya
yılan iddialar hakkında sorulan blr 
suale cevab veren Alman hariciye ne
zareti sözcüsü, bu hususta Berlinde 
hiç blr malümat olmadığını söylemi.$ 
ve Alman - Yunan münasebetlerinde 
kayde değer bir değişiklik mevcud ol
madığını ilave eylemiştir. 

son teİgrafları budu-erek demiştir kl: hava kuvv~~l~!l• 12-13 şubat gecesi ve 
ııYunanlılar, bütün noktalarda he- 13 şubat gunu, Tirana ve Draç hava. 

deflerlne varmışlardır. İtalyanlar, bü- ~eyd:ınlannı. ve Elb~.san ctyarında. 
tün mPvzil~fll\den çıkanlmuıtır. BU- ıtalyan asken tecemmu yerlerın\ mu
hassa uç noktada çarpışm.a1ann netl- -va.f~kıy.:tle ~b~fuı;ı:ıan eyleı:nl.şler
ııeleri kati mahiyet gösterml§tir. Bu dlr. Ikl motorlu d~rt !tayan bommbar
noktaıardan birisinde aralarında blr dıman tayyaresi, Tırana tayyare ey
çok subay bulunmak' üzere :vedl btn danında tahrip edilmiştir. Askeri bt
esir alınmış ve pek çok'. miktarda harb nalarda da tam isabetler kaydolun
malzemesi iğtina.ıft olunmuştur. İkin- muştur. 
ci noktada. İtalyanlar çok uzağa püs- ---------

kilrtillmüş ve gerek iklncl ve gerek. Yunanlılar mu··hı·m bı·r iiçüncu noktalarda aynca bir çok esir 
ve harb malzemesi Yunanlılar eline 

geçmiştir. köy 2apettiler 
Koordinasyon heyetinin karar.ları 

Atina 15 CA.A.) - CB.B.C.) Rcuter 
muhabirine göre Yunan kıtaatı, Pog
radeçln garb!nde ve Şumbi nehri civa
rında stratejik büyük bir ehemmiyeti 
haiz olan bir köyü zaptetmlşlerdlr. 
Köy, ağır bir bombardımandan ve şid
detli bir muharebeden sonra. zaptedll
m1ştlr. 

Hükômef, bazı vilayetlerde 
hububata değer fiatile el koydu 
Hükômet, tevziatı intizama sokmak 
için pamuk ipliklerini satın alacak 
Ankara 15 - Koordinasyon heyeti-, Konyanın merkez kazaslle Ak(~hir, 

nin pamuk iplikleri hakkında verdiği Beyşehir, Cihanbeyli, Çumra, Ereğli, 
karar, bUgÜll meriyete girecaktir. Bu Ilgın, Kadı~hanı, Karaman, Karapı
karar mucibince im.al edilecek her ne. nar ve Seydışehlr kazaları. 

Yunanlıların cephenin muhtellf 
mıntakalarında yapmakta bulunduk
ları mukabil taarruzlar, general Ka
vallaronun mukabil taarruzlarını ta
kip etmektedir. İtalyan mukabil ta
arruzları, düşman için hiç bir terak
ki kaydemememiş, yalnız kendisine 
ağır zayiata mal olmuştur. 

Yunan tebliği 
Atina 15 (A.A.) - (B.B.C.) Yunan 

resmi tebliği: Mevzii harekat olmuş
tur. Yunan kıtaatı 200 esir ile mühim 
mlktarda harp malzemesi almışlar
dır. 

Sefaret heyeti, dün gece 
hususi trenle 

Köstenceye geldi 

Londra 15 (A.A.) - B. B. C.ı 
lngiliz sefareti memurları, dün gece 
hususi trenle Bükreşten Köstenceye 
hareket etmişlera~r. Kafile 1 00 kişi
liktir. 

ingilizler bazı düşman 
ticaret gemilerini 

zapteftiler 
Londra 15 (A.A.l - CB.B.C.) Aml• 

rallık birinci lordu B. Alex:ınder dUQ 
şu beyanntta bulunmuştur: 

- İngiliz filosu, bazı düşman tica
ret gemilerini zapt ve müsadere etme
ğe muvaffak olmuştur. Fakat bu hu
susta şimdilik tafsllfıt veremem. 

54 liarap İtalyan 
tayyaresi bulundu 

Kahire 15 (A.A.) - (B.B.C.) Libyad& 
Benlna'da. 14 ve Berkada 40 gayıt 
müstamel düşman tayyaresi bulun
muştur. 

vi pamuk ipllklednln mlk~arı, cins!, El konan buğday, arpa. yulav ve çav
mlktan ve istihsal hacmı Iktlsnd ve- darların, Toprak mahsulleri ofisinin 
kaletince tayin edllecek, mevcll:d ve teşkllatı olan yerlerde ofisten gayri
bwıdan sonra imal edllecek ıplıkler, sine satılması memnudur, Şu kadar 
normal maliyetlerine muayyen bir kar iti, ofis teşkilatının bulunmaaığı şe
ilA.vesile satın alınacak ve ha~lçten hir ve kasabalarda müsta.hsll zaruri 
getlrlleeek pamuk iplikleri de Sumer- ve mahdud ihtiyaçlar için satış yapa
bank tarafından ithal ve u;vaı oluna- bilir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

caktır. Hükümet bu iş için, Iktlsad Ve- · 
k~letine bir milyon Ura kadar müte- El konan mahsulii ihtiyaç halinde 
davll sermaye vermiştir. Hükümet, bu acele satıp paraya. çevirmek isteyen 
karan ipllk tevziatını intizama koy- her müstahsil malını dilediği zaman 
mak için almıştır. ofisin en yakın ajansına getirip buğ

Ankara 14 (Telefonla) - Bugün 
koordinasyon heyetinin yeni bir ka
ran intişar etmiştir. İsimleri aşağıda 
yazılı vilayet ve kazalardaki miıstah
sll elinde bulunan çavdar, yular, arpa 
ve buğday beyannameye t.Abl tutul
maktadır. Müstahsil, elinde ne mik
dar yulaf, arpa, buğday ve çavdar 
olduğunu kararname hükümlerinin 
mahallerinde ilanı tarihinden itiba
ren beş gün zarfında. mahallin tm 
büyük mülklye memuruna bir beyan
name Ue bildirecektir. Hükumet müs
tahsilin elinde bulunan bu hububatın 
ihtiyaçtan fazlasına el koymuştur. El 
koymak d-emek bedava. almak değil
dir. Hükumet ihtiyaç fazlası buğday; 
arpa, yulaf ve çavdarı peşin 'para ile 
ve değer pahasile satın alac:ıktır. 

Müstahslli beyannameye tabi olan 
yerler şunlardır: 

Ankara, Afyonkarahlsar, Amasya, 
Burdur, Çorum, Denizli, Diyarbakır, 
Eskişehir, Isparta, Kayseri, Kırşehir, 
Kütahya, Mardin, Niğde, Sivas, Urfa 
ve Yozgad vilayetleri. Bilecik vilaye
tinin Bozöyük kazası, Çankırının 
merkez kazası, Tokadın merkez ka
zası ile Artova., Erbaa., Zile kaza.lan, 

day, arpa, yulaf ve çavdarın müba
yaa yerleri f!at ve şartlarına atd ka
rarnamede yazılı fiat ve şartlarla sat
makta serbestir. 

Toprak mahsulleri ofisi tarafından 
gerek el konma suretlle ve gerek nor
mal şekilde mübayaa. edllen ve her ne 
şekilde olursa. olswı mübayaa. ed.11e
cek olan hububatın naklinde mllU 
korunma kanununun 36 ncı maddesi 
hükümlerinin tatbikine karar veril
miş ve bu işe Ticaret VekAletl memur 
edilmiştir. 

Hakiki şahıslar için hanesi halkı ve 
işçilerinin, hükmi şahıslar için mües
sese idareslle idare emrinde müstah
dem amelenin ne mikdar yemekliğ'e 
ihtiyaçları bulunduğu yemeklik be
yannamenlh doldurulduğu tarihten 
itibaren Urfa, Mardin ve Diyarbakır 
vllfiyetıerinde · 1941 yılının haziran 
ayı orta ına ka~ar olan zamana mün
hasır olarak buğday ve çavdar beraber 
bir aylık müddet için beher nüfusa 
vasati ekmeklik olarak 20 kilo ve ye
meklik olarak 10 kilo ki, ceman (30) 
kilo hesab edilecektir. 

(Devamı '1 nci sahifede) 

·~ -P~ ~• •. 
~---~-

- Şehir tiyatrosu hasılatının yüzde biri artistlere verilecek
miş ... 

- Yavaş söyle, çocuğun sanat aşkını söndüreceksin! ... 



Sahife ı AKŞAM 
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Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 
Kahire 14 (A.A.) - İnglllz umumi 

karargahının tebliği: Eritrede, Kere· 
nln işgalini istihdaf eden harekat de
vam et.mek.te, diğer taraftan kıtala-
11mız Arrezaya. do~nı sarp arazide 
mütemadi llcrlemektedfr. · 

Almanyada i 
büyük askeri : 

hazırhk 

50 yaşina kadar olanlar, 
askere çağrılmişlar 

IIabeşlstanda, vatanperver Habeş 
kuv~ etleri, bizim faaliyetimizle lşbir
Jiği halinde, kontrolları altmdakl mın- Londra 14 (AA) - Möstakil 
takalar: mütemadi surette gen!~Iet- Fransız ajansına Alman hududun-
mektcdir. d 1 b' ı f ·· I d ·ı Diğer cephelerde vaziyette değişik- an ge ~n 1r te gra ta şoy e enı -
llk yoktur. . mek~edu:, .... 

Londra 14 <A.A.) - Hava ve dahilı Vıyana dan gelen haberler butun 
emniyet nezaretlerinin bu akşamki Avusturyada mütemadiyen Alman 
tebliği: Bugün münf~rid .surette uçan kıtaatı tahaşşüd etmekte ve Alman 
dü~n;ı~n ta~areler!, Iskoçyanın şimali piyadesinin İtalyaya geçmekte ol
şarkısınde bır mahalle ve. aynı za- doğunu teyid ediyor. 50 yaıma ka
manda Kent kontluğunda bır mahal- d ı iht' tl .. .. .. d k' 
le bombalar atmışlardır. Hasa\' ve ar 0 .an .... ıyak 8 1;. onukmuz

1 
e 1 c~

telefat olmamıştır. martesı g~nu a~ reı ma am ara mu-

Eski İspanya kralı on üçiinci.i Alphonse ve oğlu Don Juan 

Pas de Calaisde keşif hareketi es- ıacaat içın emır almışlardır. E k • 
nasında, bu sabah bir düşman tay- Kıtaat ve bilhassa paraşütçüler . S f 
yarrsi dü~ürülnıüştür. Avcılannıll?dan her tarafta hararetli bir surette talim 
bir tanesi kayıptır. görmektedirler. Garpte hizmete ay-

Sonradan alınan maliımata göre nlmıt olan erler ye;ıi model bir 
ehin gece Londradaki zayl~t, bidayet- gaz maske~le teçhiz edilmişlerdir. 

. • 
ispanya 

Kralı 

Eritrede ileri 
hareketi 

. 
lngiltereye 
146 muhrip 

! Amerika bu mullrlplerl 
tamir ettiriyor 

tre.vyork 14 (A.A.) - Dün 
alqam Reislcümbunuı Bahriye 
nuırı B. Frank Knox de görüş
me.tinden soma yakında İqilt.e
reye 40 ve hatta daha fazla 
torpito muhribi g(Snderi.lmesi 
çok muhtemel addedilmekte ldi. 

Bu haber, New-Yorlc Herald 
Tribuoe aazet•ine Vqlnıton
'dan telıırafla ... erilm~tir. Telg
rafta B. Knox'un geçenlerde 
Birletik Amerikanın ihtiyacın
dan fula torpito muhribi ol
ltl*dığını ilen ıünnU. olmasına 
rafmen tamir ve tanzinı edil· 
melde olan 146 eski muhribin 
lngiltereye teslim edileeeği tasrih 
edilmektedir. 

te sanıldığından daha yüksektir ve Co .. 1 .. k 1 d ih O"'I J hi h k• 
bir miktar ölü vardır natance go u ıyı arın a raç ta· g u e ne ta tta ı Bu muhriLlerin nakliye gemi-

. limleri yapıldığı haber verilmek- hakkindan feragat etti Keren etrafından çetin Jeri haline ihaiuun mutasavver 
Alman tebliği tedir. muharebeler oluyor olduğu ve artı1c muhrib oıaraıt 

Sicilya boğazini kapa- tescil edilme~ oldukları söy-
Berlin 14 (A.A.) - Alman orduları k Lizbon 14 (A.A.) - Es'ft lspan- lenmektedir. 

Dcu;kunıandanlığının tebliği: Dünkü ma tasavvuru ya krah On UçUncü Alphonse İs.- Adriyatikte 'clenizalti 
teblltde bildirildiği veçhile, Alman Loodra f4 (A.A.) - News panyol milletine hitaben bir beyan- J Vatİngton 14 (A.A.) - Dün 
hr.r~ gemilerinin dün Atlantikte bii: Chornicle gazetesi Akdeniz harbinm name neşretmiştir. Beyannamede, hücumlari talyada aktam riyaseticümhur tarafın-
rltişrno.n gemi kaiilesine yaptı(tı pü- umumi vaziyeti hakkında şu satır- tarihin verdiği hakların lılç birisin· tel~ uyandirdi. dan n~redile.n bil- tebliğde, İn· 

ALi ile VELi 

Bu 'işler gece yapılır 

Ali - Bu ne hal~ 
Yeli - Temiz1ikl Temizlik! ... 
- Nasıl temizlik bu yahu~ .. 

Çamur içindesin ... 
- Çelebi, böyle olur bizde 

de konser didüğün! ... 
- Muamma gibi konu~ma, 

anlat bakalım 1 
- Efendim, tabii asfalt yol

ları yıkamak lazım ... Allah ra· 
zı olııun, belediye, bu Avrupai 
kaideye riayet ediyor ... Amma, 
teferrüatın ufacık bir noktasını 
unutmu~: Gece sab1'ha kar§ı ya
pılması icap eden bu faaliyet, 
elde hortumlar, ala ala heyle 
gi..Wıdüzleri yapılıyor... Kadın
lar bağrışır, çocuklar kaçışır, 
çapkmlar şakalaşır ... Hulasa bir 
alem ... İşte o arada bt>n de bu 
hale geldim ... 

Aliveli 

Mühimmat sanayii 
Huauai müesseselerin. 
kontrolu hakkındaki 

kanunun şümulü 
dahiline girenler 

e;um e~a?ında, diğer bir silihlı tica- lan yazmaktadır: den feragat etmeksizin hükümdar- gİftereye daha fazla destroyer 
l'et gcmısı do.ha. batırılmıştır. Bu su- Hi.tler'oin Sicilya boğazım kapa· lık: salahiyetini kullanmaktan sarfı· verilmesi hususunda B. Roose~ Ankara 14 (Telefonia) - Tür-
retlc bu hareket e.snasında batınlan k Af ik k.t t t k . . Londra 14 (A.A.) - İngiliz ha.- el il B br" N -'h kiyede harp silah ve mühimmatı ma ve r ayı aya a u ma ıçın nazar ettP''int ve İspanyadan .. ık- '- l · .- '"- ·el V t 1 e a ıye azırı ııu ay vapul'ların adedi 14 e ve mecmu to- .. .,. ..- " va 11;uvvet erıne mensup oomoar J· Kn yapan hususi sanayi müesseselerinin 
llı· ı·ıtoları 82 bı'n tonila· toua baıı·;oı. ol- mucade]eye devam edecegı anl~ıl· tığım hatırlattıktan, 0 zamandan be- l • 1.: _ ,_ F ox veya B . Willkie arasında ., "' man tayyare erı, ou a.ıı;şam ransız L!- bir no'-a-: ......... iha~'"h ol- kontrolu hakkındaki kanunu.:ı şü-
nrn,.tur. makta ise de orada da Pas de Ca· rJ cereyan eden vakalardan hahset· hili b • ·ı .. 1-' '-~-- 1ı·· ~ - - uıa 1 

I 
ea oyuınca ıstı a rımantarı.na u- madıX.ı bı'Jd=-ilmektedır' • mu ü dahiline giren harp müh;m. 

Atlan tikte ve deniz aşırı mıntaka- lais' de olduğu gibi kendisi e ihtiras· tilı:ten sonra diyor ki: • ı d' Cala' ı 'k. · " .. cum etnm; er ır. ı.s sti ametin· 1 J mat ve sanayünin 941 8enesi için 
I:ırda faaliyette bulıman Alman de- lan arasına deniz girmektedir. Ken- cOg"lum prens Juan'ın, tariht ve.- d "k • · · f'l"'-1 d dml '- w d L' l d k ld tI · · d d"' e go yüzu ın ı aııı: ar an ay an- a§agı aLi iste e yazıidığı !ie i e 
niz kuvve erı, şım. iye kadar uşma- disinden evvel gelip geçen birçok raset kanunumuz mucibince tahta mış ve İngiliz sahillerinden infil!li· Uzak Şarkta tesbiti İcİ:a Vekilleri heyetince ka-
na :Ud vey_ahud d_ u.şınana y~rıyan ce- fatihler gibi onun da karada kuv- k bil · • t • k · · 1 maıı 670 bın tonilato hacmınde vapur . A çı a mesını emın etme ıçın sa· lann gürültüsü işitilm~tir. rarlaşnuştır. 
batırm~tu-. Bundan başka düşman, vetı me~cuttur. Fakat vrup":~a tanat haklanndan feragat etmek is- Londra H (A.A.) - Ingllizler, Erit· Tayyare, her cins top ve aksamı, 
deniz aşın mıntakaıarda. mayn in.ti- nereye gıtse karşısına ergeç lng:ıliz tediğlmi bildiriyorum. İspanya is- rede uerı bareketıerine devam ede- vaz·ıyet nasıl? her cins makineli tüfek ve aksamı, 
]akları yüzünden de büyük mikt.arda demiz kudreti çıkacaktır. Hitler'in tediği zaman oğlum l:iütün İspaınyol- rek şlmalde Elghena.'yı işgal Ye Hindli • orduda kullanılan her cins tüfek, 
gemi kaybetmiş bulunmaktadır. siyaseti milletleri a)'1rmak.tır, fakat )arın kralı olacak ve saltanat mü- kıta.at. Asmaı·a'nın cenubunda Ma.ifal- b b b 

· ilt h kk b l l les'ı' zapte•tıklerl. serbes Fransız kuv- ta aonca, om a ve tapuı, her cins Savaş tayyareleri, Ing erede as- te a ilin ü yasına enge olan da]• ease8e8'lni ııahsında temsil edecek- ~ 1 
k · l ..ıa fl k t 11 h.. ı - vetierı' ıssız bl~ ço-lde 600 mil mesafe mayn, paravan ve aııtiparavan ar en 1Lı e ere arşı yap lı;l ucum- ga an ayıramaz. tir.~ ~· J l S • 
Jarda, Galscov civarında bir elektrik katetmek su· tile Koufra vahasını ele, apon arın ıngapura 1ve aksamı, torpido ve aksamı, her 
fabrikasına ve Iskoçyamn şark sahili G 1 b • 'd • • ı• · geçirdikleri, ·, 1lyanlarm Llbya'da ut- tamruzu Amerikay'i cins muharebe işaret ve tenvir fi. 
üzeıinde ve İngilterenin cenubu şar- a a rıa a ıngı iZ istila 1imanlarina hava ramış oldukl~-ı felAtetin Mussolinlnin §ekleri ve raketleri, alev makineleri, 
klı·indc limanlar teslsat111a tam ısa- akim İtalyan lmparatoriuğu ordusunun ba- lıarbe sürükleyecek her cins sis cihazları, zehirli gaz ci-
bet kaydetmiştrL 11 t .. , • klyesini kurtarmak için geneı-s,l Fran. __ hazları, 'her cins top mermisi ve ta· 
Peterhcac!ın şarkında, bir gemi. ka- paraşu cu erı Londr-a 1.ıf (A.A.) - Burada ko'nun yaı-dımım isteme~e mecbUl' h . k 1 h l 

rne ine muvaffakıyetle hücum edilmiş • bildirildiğine göre, Eritredeki Keren kalmış olduğu şeklJnde .1ayialara yol Sidney 14 (A.A.) _Avustralya pası, . er c;s a~:ü • .ta. ı;pf' ·rı1a: 
ve d:ı~ıtılmıştır. Bombalarla altı va- etrahnda çetin muharebeler cereyan açacak derecede bilyük bir .ahamet h i tf k · · 1 • d zemeaı ve ınamıt er, ıştıa ·ıtı erı, 
pura ciddi hasar yapılmıştır. İki bÜ· etmektedir. Bununla beraber bu kesbettili şu sıralarda Yunanlılar, arp 

9 şare . onseyının çtimaın an dumanlı ve dumansız barut, ve 
yiik ticaret gemisinde yangın çıkarıl- Askeri tesİsatİ tahrip muharebelerd-n ne fevkalade bir dü~manları olan İtalyanlara Ama- sonra Ba~ekıle ':ekal~ , ed~~ B. hitroselloz, nit~o gliserm, toleol, ka-
mış ve bunların yana yattıklan gô- ğ ..., · ) d · vutlukta. şfdd~tli bir muka.vt!lllei g-ö.!ı- Fad~en ~e Mes~ partısı reuı B. leom, umonyak, nitrat muhareb• 
ıülmüştür. etme e ugraşmış ar ır tel'. ne de seri neticeler beklenme- t.ermekte, miıteaddid muk:ıbll taar- Cort!n dun ı~ m~~terek beyanna- tankı, zuhu otomobil, süvari kılıç 

Harvvlchln ı>arkında takriben sekiz mest lcap ettiği ilave ediliyor. ruzlarda bulunmaktadırlar. ıneyı n~retmışlerdır: v• -·-aklan '- t •. •. 
·ı ıı batt c u be · · .... ......... , .:asa ura ve sungu. 

bin tonilatoluk blr pet~l gem.lslne Radyo gazetesjnden: İngiliz pa.· • • şu a. an ~ro. on ~neı «Konsey beynelmilel vaziyetin 
alçaktan cesurane. bir h~c~ yap~n r:l$iltçüled, ltalyada Sicüya ad.asına Amerıka Yunaruatana 6 ~!:~i!ıar=~f:11ı!n'..8'~k =~ yeni foki,aflanna müteallik tdgraf-
blr sa.vaş tayyaresı, bu buyük geıruyi . - k . h 'b b ) k b• .., ""l'u• ı .L...... • · G ı k batırmağa muvaffak olmuştur. Aynı ır - ·ek as eri tesıısatı !~. rı e u~a~- ara a 1 ır seyyar dadına. muvaffak olamamıştır. B!rçoı •n teU1.I!': etmııtir. ene urmay 
.sa,·aş tayyaresi, bundan başka blr ti- ardır. lta1yan teblıgı bu fedaı~e- liastane gönderdi ahvalde mukabil taarruz yapan Jnrr- reisi ile Uzak Şark kuVV6tleri bat· 
caret gemisine ve biı· denizaltı gemi- ı tam muvaffakıyet elde etmecl.ik- Lond 14 (A A ) _ A]tı nt.ıer, yüzde 50 nbbeılnde zayiat kumandanı Brooke Popllam vaziyeti 
ıı;ine o derece ciddi isabetler kaydet- . ~rini beyan etmiş ise de başka kay- b d r~. u_ ·t..; f •

11 
ara• vemıişlerdlr. ''-- '- ı... .. b "--Lx 

a an mureıu:ep oır ng'l z aeyyaı Diğer taraftan 8pllt ne Trlye.st& ara. mUZiU!ere etmea. uzeıe uaalll'.u 
miştir ki bu iki geminln tamatniie na.klardan h\l hususta henüz tafıi1it h f k d y ~ __ .. _ -fe'" ya:pmak•- ol"n gemilere jçtimaa da.yet edilıni§lexclil". Harp 
kaybedilmiş olduğu tahmin edllebillt. al.ınmanıııLır. astan~s , ya ın e unanlstana gı- ............... ""' ~ wı. .. 

Akdenlzde A1man ha.va. kuvvetlerine decek ve ora.da ınhbiye nezaratiınln karşı yap.ılıı.n denizaltı htic:umla.n, konaeyinin tetkik ve lHmmül neti• 
mensub savaş tayyareleri, dün gün- General Franco emri altında fa.aliyete leJffeklll'. mlhvnclleri büyük bir endqeye dü· ceslncla elde ettiii katta.at• ıöre 

. 

Paristeki 
Amerikalılar 

Kafile kafile memleket· 
1erine dönüyorlar 

düz ve gece, Bingazide d~an tay- Maclrid 1i (A.A.) - General Ftanoa Bu anJ;a1ar Amer'ikarı mJlfetlnfn ~~~~ı:t:nı~%m:::_ ::ı~= haılıin ço~ nbim :veni bir safhaya 
yare meydanları~da hangarları, dWı ~am. aa.t 20 de hududu ıega- hediyesidir. meldir. gi:ıdiiini millet& bildimıeil nzife p.,fa 1 .f (A.A.) - D. N. B. 
kampları ve yerdeki tayyareleri tahrlb ıek İspe.nya.'y& ~f ~i ... oruz. istikbalin neler lıazır- bildiriyor ı _Pari.ate o. tunnaltta olan. 
etmiştir. Gündüz Maltada. askeı1 he- ......................... :.............. A •k J •oo Am k t • ·-b t il 
defleı·e muvaftakıyetn hücumlar ya- 6 '- ·ı • merı a hrdığı aaralıatle bilinemeı-. Fakat ,, en a 1 ı...ız on yo u • 
pılmıştır. etıntı bombardlman etmıtler " Ttr4e ı Rgf fZ i\ tralya • ti I • M. memleketlerine dönmüştür. Bunla.· 

Dün gece, Alman bava. kuvvetleri, bulum.ıı dön tanare,ı ı&hrtb .-,ıe- ~T'.._ oın ik~n,,lYC rn v•~ .nn 70) masrafını Amerika lıükümed 
Londra civarında ve Ts.ymis hall· ıqllerdll. b yardım lşı&ne ar~~\Zl . maı etmeır. ıay vermlftir. 250 Ameıikalıdan mürek.· 
ciııde tayyaı-e meydanlannı ve fa.b- I>üemanm te.yyarelezt, 13 ~..... vapuru attı ~0• buyük bu cayret aarfe.ımek keb diier bir pup dm )'akında 
rikaları muvaffakıyetle bomba.rdunaJl :ı= =r:ı::ı=.a4uıua: h d• mechuıiyetinde ofdu.iumuza t\iphe ylne Lizbon yolu ile Amerikaya clö-

e~~şş~~n Alman arazisi üzerine hio Şar:lt1 A!rllu.'da Keren mmt:ıbmıda K ~1- ·..1 ...lll!. ı iZ ver 1 7oktur. » necektir. Binaenaleyh (ftexi dolayt• 
bir akın yapmamıştır. diişmamn J&PDUI oldutu bir t.u.ıınm a..µaeu.en uaael' 'YA.pur ·~ Japonyanin hazirfıiı •lyt. Pariste aıncak 300 fcadar Ame· 

Alman avcı tayya.relerl Dcuvres ~~ıa:':1=~i?.~b .. 1:~o-~ denize daktil.enlerf D-'!n mb-al.:er•..:.Jn• s---L-... t-t (AA.) - Japonlar n'kalr l_a_1a._cak_h_r. _ __ _ 
fizerinde üç baraj balonunu tahrlb .... ou.A t 1 d " ~ R ""H ..- .....,_., 
etmiştir. Denia topçusu Norve~ sahll1 Jntaatmuz, dUşmanm lleri barekltmı ' op a ı Ja-'anan pro 'enı·n E..1.!'L!.!n Çin aah.illııde işgal e ... Uikleri Haiııaıo 't J • ı • 
ilzeı"inde bir düşman ta.yyaresinl dü• anudane mukavemetlet'lle :lı§k!l et- ,ff.~ ı• 1 OU&U adasını, cenuba dognı yaptJklan .fj a yan esırıerı 
,ünniiştür. Bir Alman tayyaresi ka- m.işlerdlr. Funchal ·~ '(A 'li. )" Mader arma ıteBi 10 gihı.de &eVkiyak için hlı üı oluak lwllan-
yıptır. Avcı tayytı.l'elerim.izden mürekke.p • • - b"tiril k 

blr filo, Keren mmtakasnıda. dilşma.n adası (Reut•r) ı Mader Oe Asor ı ece mağa kıuar vermişlerdJr. Adanın 
İtalyan tebliği kıtaa.tını mitralyöz ateşine tutmUŞ ve aruında Jima1e doğru aeyret.mekte •••, cenubunda ~ fıtb. piyade uk.eıi,. 

Giddetll bir muharebeden şanra. dü§- olan bir ngi}ia gemi kafileaiad.ea Nnycxk 14 (A.A.) _ l,ngilte- .300 bombe.rdıman tayyaıesi, bir fi. 

tngı·ıı·zler Kalabrı"yaya man avcı t&narelerinl ta.rdetmiştiJ., altı vapur, ıanJdı&ına gare dün tereye yaıclun kammwuın diia a.......... lo taplanmıştrr. Nakliye gemileri 
13 şubat sabahı, düşman tayyareleri eabah k bir AJ d · ~ ·· tU. .... -•• "J • d" • 1 Musavva•ya. hücum etmişlerdir. Elde er en man erna us hariciye cn~ümea.i t.ua.fmdan bhal Japonıyadan Mı giiıiı asker nakle-

paraşutçu er ın ırmış er ettikleri netice ehemmlyet.slzdil. iki kor~ gemiıri tara?ndan yapılan edilma1 üzerine &yan medisiuden diyorlar. Burada hava üsleri de ya-
Boma 14 (A.A.) - İtalyan orduları taş}"are, donanma tayyare dafi1 top~ b1r hucum ne~~eeınde hatm~. de süratle ~eçmesi iç:n lama gelen pılmakta.du. 

umumi kara ga· hının 252 numaralı lan t:ı.r~tınds.n. ıskll.i edilm.i.§tır. Bun- Ba konan ~inJn bir eep zırhlısı bütün tedbirlerni aıın..1.::.ım gösfexeu u'-cl' . ~ il s· ela T l(. 
r !arın murettebatı . dllmi .. _ ld ., ht 1 b 1 ak d u.._ nuı ıçmı e ıyam arasın o 

tebliği: Yunan cephesinde iki taraf lO/ll ubat e em e §w..ı.·. 0 ugu mu eme u u~ ~ 17' deliller vardır. Umumiyetle zaınne· yada haşlıyan sulh müzak.ereııi dur~ 
devriyeleri büyük bir faallyet göster- ri §L lg cesi düşman, ~lab- Batan vapurların muTettehatm- dildiğine göre proı· e l""'n meeliM- t Ç"-L .. J A-. d -~ 

• •• A~ ya. ve uca.ne mıntakasına mıtraı- da - il ~ :vlz b-L...L. li, b • , .z- muş ur. uıwı.u apooya, ,.....,.a. .... 
~lerdır. Bu faaliyet duşmana. A-tSır yözler el bombaları ve infilak. ed1 i n yuz muteca 6MI.aJ'e u ne pazartesi günü tevdi edileccllen hakim . . . • 
1.ayiat .ve7dirıniş, ondan esir alDlllj ve ınadd~lerle müsellAh para§ütçliler ı:,_ gün Funchaf da karaya ~ıkanlmış- şimdi hariciye eııc:ümc.n.inin tasdiki . . Tazıyctmin. ~ı.~·~·. iste· 
esliha ığtınam etntlş olan kıtaatımızın dlrmi tJ .. Bunların V""ifesl mu-na ... A tır. Bunlardan döl'• kişi hutaneıye !t- • d 1.._ı h • . IJ2i1ti:r. Buı:um üzenn.e 3 ga:n lS'D t&· 
l hl d dlr T l i · d;;......,,,. ... ,_ § .... ...., -~ , __ 

1 
u.&erıne ern.ill eyeti umumıycye ...,11 --''' "--'- 1.. __ .. __ •.ı_ 

e n e . .~Y!.are er mız, -s···......,..• !Atı lntıtaa ğr tmak Ye bo mıntata- ... dırılm.l§tU'. eli ....ı:ı-~· n.. .. --- -,~-ı wı CQJJ.a:r nıuUULer~ ncuuz yır:nw.cu 
bir deniz llssunu bombardıman etm.Lt u a Batan ·ı.rd 1... • • y . tev '"'""'.u.MUf'ır • .uötü'a form.a.w.ı: ~ bqlamamışbr 
ve diişman lotaatınm tehaşşfül mer- dak1 ~u tesisatını haJara uğ~tmak geım :en Dırının ual'll5· rin l .ıf gün aıüreceği tahmin alil- · 
Jı::ezlerlne ufak çapta. bombalar atını§'- idi. Nöbette bulun.an ıervislenmizl.n t1t1ta mulırayyet olduiu .anılma.lcta· mitkm timdi on giinde lnteceği (Devamı '1 ncl sablfemI'zde} 
tır. Bu endahtlann tesiri görillm~tftr. tştlraklle.;m.\ldalıaleleri ~esinde düş- <fır. · zannediimelttedfr. · 
Avcı tayyarcleı-lmlz, düşmanın dokuz manın but.Un J>arqft.~~ert esir edll· Koreen gemisi, gemi bfllesfu.e Ameıikalıl İıiıfPI ar~ F 1 • h' ı::::..: 
tayyaresini düşürmitştür. Bunların ~~:· ~unla1?: ~d.a~tm:e tafc.n'ben yarım aaat kadaı ate§ et- etmekle A ar~ terz: Y tm..ek- ranaa • apanya lf lr&ql• 
ekserisi ha.tlarıır.ım düşmüştür. Bu 1uar h .. 8~.e e mlı ve müteakiben ufukta kaybol- Jd·-', mu .. • yar. c Clennont • Ferrand 14 CA.A.J -
tayyarelerden birinin mürettebatı em meyda.n nrtmeml§tir. Par~tçülerin K f'I • b"t·· ·ı i te 0 wuanm gun ıeçtilc.çe daha ifan.il a'""'~ bildiri.....-.: ftansız 
edilmiştir. ulr edilmeleri tsnamıda. bir çarpış.ma muştur, a ı ~nın u un ıı~ı ~r iyi anlıyorlar. ,.,....... ,,~ •. 
İtalyan ve Alman t&yya.relerl, Mal- olmq, muhafız •traddan b1rt lle konanın at~~ne c.evap ."eıı:m'lştlr. Projenin müıakermne l>atlann :,aı!_~~U::m1 =. · = 

tanın denız ve hav& üslerini bombar- ~den bJr .kişi yataıan.İnıışltır. M~~llebel hıtin~~l Uz~li.i:g:het ha§lanmaz ill: olaralıı: aöz alan ayarı· reimıln Pra.n.13. üzerinden ıeyıı.batın~ 
dıman etmişlerdir. Alman a~cı t&Y· ı .I unanııtana ta yan vaıu 0 mıyan gcuu el' a r ve dan Lee, demiştir ki: tahsis e.im.eltledlrle.ı·. 
yareler~, .~ur~ican4: tipinde dört tay. hava akınlari batan gemilerin mürettebatmdan İngiltere,. B. Hitlerin yıldııım Avenlr gazetesi şöyle dlyo.F: 
ftıre duşurmuşlerdır. . aa~ kal.nlan toplamışlardır. ha b ·ı Am ·r. _t.:~· 

Alman hava. kuvvetlerine mensup Atlaa 14 (A.A.) - Dahili em• r 1 1 e erı..an. gen~ı. a.ı:awı· cGeneral Franw hakkında. ~- it· 

Hindiıtana yeniden 320Q 
esir gönderildi 

&mbay 14 (AA.} - 200 ü. 
suhay olmak Gzere 320() ltalya~ 
ufrt Bombaya gelmiştir. Bu suret1~ 
Hindistanda bulunan İtalyan es-irle.• · 
rlain adedi 1 S bini balmuıtur. 

Lc.dr& 14 (A.A.) - (Tus).J 
Ka.p· dan gelen haberlere göıe, 3<Jj 
bin İtalyan esirinin cenubr Afrikaj 
:.va g6nderilmC9i hakkında Jngilter~ 
ve ce:auhi Afrika l>iıliği hükGmetle'\ 
.nOGda müzakereler cereyan e~. 
1»ektedir. Cenubi Afıikaya gönd~ 
ıilecek. İtalyan eair!etinin 50 lıinf 
'bullMlağı zannedilmektedir. 

Ile demeli? 
Bir gazete gMla maddeleri

nin boıuklujiundan bahae.deı
ken ı «Kabili e1'.il olmayan bu 
maddeler ... > diyor. 

•Kabili ekil olmayan madde
ler ... > tayyareler, düşmanın Sii'enaikdekl niyet Nezuetlnfn dün akşamki teh- J l k · IA d il rp (Devamı 7 ncı aahifeek) yab.atinde Y~~an. ~pati teza.hüra.tı 

h.-ı.v:ı. üslerini şiddetle bombardıman Uflı OU§mıaD hava kuvvetler1 bu· aponya _ev a. a e • a • dış siyasetlm1zin muhim kalkınmala.-
etm~ıerdir. Hangarlara. ve barakala.- aUn Arıoatoli'yf boınhardımadı et• maarafları tahaııab ıatedı M ı PL·ta· v· _L- 'd ~dan birl olarak :nun.sız - İspanyol dememeli; 
ra isabetli endahtıar yapı.lmJi ve yer. . ( areıa ~ ın ıc;.oy e mnn-asebetlerinfn. .eamımı~ı tesise v ,_. , 
de bulunan bir çok düşman ta.yyarestlmlşse de in.anca myıat olmaml§b1. Toklo 14 A.A:) - ~sai guete- VlelıJ ı• (A..A,) _Frank.o ile- mii· Uııkin vwrmeırtecliJ', « ı enir giol olmayan maade-
mitraiyöz ateşine tutuım.U§tur. Qe Evlero de u: haau olmuttuı. Kortu ıtne aare Japon hükıWnetı fevkalAıle 14.kattan dönen. mareşal Peta.tn ltütüa Evet J"rana,.. İspanya lıJ bf!raber- fer ... » 
denizinde bomb:ı.rdınıan tayyarelerı- adaaının Lir mıntakasana da bom- b&rp maera.fları için parlamentodan gece seyahat ett.ikten sı:ınra ım sl1lıa.lı ltti :ırapma.11 nıeeburi)'tthıdedldeı. demeli! 
m!z, yekdiğerlııl taklb eden dalgalar balar ahlmııbr. f.:Wı @• AuU. llf 2.280.000.000 yenlik munzam tah· MonpeWeı'den Y~'n muvUl.lai li:'ranco Ue Htabı'i.n bu Jı.muR&. ıö- 1. J 
halinde Hanya cıvarında bb ha.va a,. et. tal'lat YM<l.. - •laa• ~Ja;IM k.- vaıııriftiP,. ~~. _JWm.~ çlduk.lan muhakk~.. .~ 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Ne şiş yansın 
ne kebab! 

ş B B i R il ABER LE Ri Jll•Hrç-..rp:ıı.dall 
'-ı.~-..~~~~!IJ!l!llll~ .................... ._.~1111!11!11~-.....-~-.----............ _,,_ Baloda gazete 

Florvada j Umumi meclis Havuza mı Gazeteciliğin bir met olduğuna 
t' öteden beri söyler durarlar. Haki-

rm~:i!:~o=b~a~ım:= talebe kampı Ayaspaşa Dolmabahçe caddesi ao.şta? :::e b:y): ~~a~as:ı~: 
üzerinde ihtikar yapılmasın; tedbir • lermi.ş. Hatta akıbet Darüla ed 
almak l&zundırb diye, kanundan Zincirlikuyyda bir ki: «Mi.iııevverler koğuşu» :._ez. ;. 
evvel, neıriyatta bulunduğumu dai- Jaleb'e için daimi bir. etra1ında hararetl'ı mu" nakaşalar a<lamın ıapkaaı bulundu mek olsa bile ••. mt okuyucularıma babrlatayım. kamp kurulacak . Bu hastalığın mwapları üzerinde 

ıv. •• ne derece tesiri" old w anla 
Dün .sabah Ztne1rt11ruyud.a. bahçeli ıçm" • bir -=·aı 1

• uK":'nu • bnak 
Ancak ortada bir hakikat varı ga.z1nolarda.n bl.rlnde garsonluk eden Y ..:..J nl oııao:o zikredelim.. Bır balo-
Hayal pahalılığı o dereceyi bul- B. Prost talebe tçln i'loeya.dr. daim! K~ ·ı h t • • t k d d• • bir genç la.ndarma ~ra.toluna mtı- ı! ·-~!'~ine Yap~~? Dans ed~ au ki. gerek maq ve gündelik ... oır kamp kurulmat nzereı bil plln Ze,nep amı as anesının ya a a e ının ıracaa.t edereır.: • , ..... " er, eaı•eıurıer, yerıer, 

h.ip1eri. gerek küçük iradcdar çok hazırlamlftu'. Y~ mevsfm1nde açıJa,. • • h J d•ldf - Bl.z1.m gazinonun yanında. bir ev açerler, konuturlar falan filU. 
eziliyor. Mütehavvil ~liler, qı., ca.k bu ta.mpa. koylerde mekteı> hallno- yüze ib}~ı takrirı rı ya sete ava e e l vardır. Bu evın l:>ahçestndeki ha.TUZUn değil mi? Lakin ya1mz bir innn 
• • 1 ko ..• ı A -ab-'--- de kullanılan barakala.r na.kledileoell- kenannd.& bl.l.1 erkek .ppkası. görd6m. .. vardır ki baloda L:_ akla g-'- -..ı:ıı_ ruu yo una ym~ar: iV &1Ar1111 tir Mevstmı kam~ geçiren taJeb9 bir • -.. oı::uiı.::uııa 
dağdan atınyorları sabit ~lil• tçlıı. ayda on bet Ura aJm•cattır. umumt meclis Ciiln fidncl reis ledf. B. Cem cevap vererek yuka- Acaba lıAvuza hırt Dı1 dil.§tü? dem.iştir. il yapar: Gazete çıkarır. 
"d"' da ll __ ,._ı_ relsllği dan b lıv-An 1 __ ,.ft Bunun üzerine der~ lıAvuma Halbuki bu İfİ yapan zat 

uz ova yo armı pşı:rıyoT. vekll1 B. Faruk Dc.ı.~u.u n El.Ş "~ yo un 80uı.-n ar!l.§tı.rma. ya.pılmıf ve bir erkek ce- her giin aazete ç·'---- esasbaen 
~_,,,. n·· d ri f b ikat .. }eri alt da to landı. Riya.set maka daralması doğru olmadı~ be sed.1 bulunmuştur. Ya.pıla.n tahk:Jta.tta. • al " uuu:mlf. veya 

Küçük emlAk sahibinden olduia- un e a r or m p - - bu cesedin Beyoğlunda kalnecllik lfl• ç lf_mqbr. Senede bır kere bir 
nu söyliyen bir okuyucmndan alda- toplandılar ınından gelen teklifier, ait olan y~ ettl. B. Cevdet, Alman sefare- eden Klzı.m ısminde blrlnln oldutu balo ~enp c~bur cemaat eğlen-
iun mektuptaki notları aşaiıYa ~ :tkt1sa4 VekAietl sa.na.Y1 tedk1k reJsl encümenlere havale edildikten tl önündeki genlşllğ\ muhafaza anl~Imıştır. mek ıster. Lakin onun için bu balo 
zıyorum: B. Şevket Süreyya. Aydem.lJ:I, ıehrtın1M sonra &.zadan B. Şerafeddin öze- etmek suretile plA.n ç1zileydi bir KAzım bil' gece evvel yanında Bed- gec:eainin en ınütb.it ve çılgınca ei· 

1 - lstanbulda ve diier tehirle- ge1m.lştJl'. Bu .müııa.sebetle • mıntalaı. rln blr takrtr1 okundu. Bu takrir- çok a.partımanlann htlmlAld lA- rı. Haydar, ŞeIIllii, Niyazı isınlnde ar- lence oumaraııı gene gazete çıkar. 
rimizde mesken buhranı yoktur ki. tktlsad mitdürlü~de bir t.opls.ntı ya- Ü 1 ğini 1 ttı. B sırada ka.da.şları olduğu halde Zlncirtiltuyuda maktır. Garip bir tecelli değil mi? 
bizirn a1eyhimize bu derece şiddetli pılmŞır. Deri fa.brlka.törlerl, bir derl le B. Şerafeddin sküdarda Zey- zım ge ece an a; u bir gazinoya. gl~tlr. KAzımla. nrka- Buna şöy1e bir esbabı mucibe bu· 

bır. tedb: .... lmdı. Bma" kap-'---..Ja· standard~onu yapııcaklarından B. nep KA.m11 hastanesindeki elli B. Halil Hilmi şöyle blr sual sor· da.şla.n burada sabahın saat altısına lunabilir: Gazeteciler b 1 d 
.. .. .ı.ıarUA& Şe ket Sür yya Aydemir dlln bu me kadar 1ç.mWerdlr. Dlr aralık KAzım: • 8

• osun a ga-
ki «kirnhkıt levhalan bu iddiamızı sel~ etra.fıncda m~ olınll§tur. - yatağın yüz yatağa çıkarılmasını du: - Ben biraz clL5an çıkacağım!. de- z~e çık~~· hıç garıp, şaşılacak 
isbat eder. Biz sennayenüzi. memle- istiyordlL Takrir o~duktan - Şayed bu sahalarda apartı- ınJ.ş ve şa.pka.slnı alarak sokaıta çık- bır şey değildır. Fakat rica ederim 
ket uınranına koyduksa kabahat mi sonra B. Şerafeddin özer söz ala- manlar olmayıp cıa· boş arsalar mıştır. her meslek erbabı senelik balosm.: 
ettik? Bizi biiyük sermayedar say- A 1d1ğ1 m 1 z 1 dı ıa.n bö ı l 1 ak İşte bundan sonra. onu gllrcn ol- de. bizim gibi aşka gelip mesleki 

• rak dedi ki: 0 ay gene P Y e m 0 ac • mıun.13tır. Kazımın sarhoşlukla hn.vu- bir tezahürde bulunm•;;... '--Ik,.~ 
ınak da doğru değildir. Elaenmiz, t ? ~....... ııuı ... -
mallarımızı rehine koyarak binala· m e ktU p 1 ar - Anadolu rnıntakasında Bey- 1 

za. düştüğü sn.nılmnktndır. larsa ... 
rtınızı tamamlatmağa uğrqtık. koz, 't.tsküdar, Kadıköy, Kartal, Buntl uncllüzhnerlne müdünaürkaşa ~-1 KÜÇÜK HABERLER Mesda o~eraKtömalrlcr ~alosuna ci.Ji-
Borçluyuz. Emniyet sandığuµn ka· Şilede yüz bin kadın nufusu var- rare en : ar m muavuJ yorsunuz. • e Karşınıza diki. 
Yılları tedkik edilirse yüzde kaçımı· Posta memurlarinin dır. Bunlardan altmış blnl çocuk B. İbrahim itirazlara cevap vere- liyor: 
%.in ne vaziyette bulunduğu anİqı· dikkatin· e rek açılan yolun ihtiyaca ka.ft ol * Dl.ln Bulgal15tnn yollle şehrlmlze - Hazır balomuza gelmişken Ju 
1 d ğ'ur ~,_ vaziyettedir. Halbuki - bazı lthaltlt mnddelerl gelmiştir. Bun- sizin apaındisiti .. : .. : alıv-eynn' ı .. 
ır. Bütün masarif çıkbkta.n sonra, 0 acUA duğµnu ve bir çok istimlak mas- ı d bllh d • .._ ... 

bize ancak yüzde beş temettil kal- bir çok yerlerde ebelerin kifayet- fl k tl amak 
1 

in - ar arasm a. nssa ra yo, mensu- - Aman üstad nasıl olur? 
dıgıw unutulmaın- '-. . d bir k kadınlar ra arma a anm ç yer cat, mamfil demir eşya, scllüloz, slga- - Ne demek nasıl olur? 5: 

iUJ B1r mecmua sahibinden şöyle sizliği yüzün en ço ııı. kA.ğıdı, mukavva, klmyevt madde, • ız ga-
2 - Kömür fiatleri artı:ııış, tamir bir mektup aldık: tdovum sırasında hayatlarım kay- lun 20 mette olarak bırakıldığını çinko vardır. zeteciler b~onuzda mız~e çıkan-

rnalzeınesi fiatleri artmı.şbr. Hayat cOk:uyuculanmıza kola.ylık ol- g i söyled!. * Dün şehrl.ın1zden muhtelif mem- yorsun.uz. Kunse bunu 1tarıp buluyor 
Pahalanrnışttr. Biz eski kira1an alt· sun diye mecmua.ınıza. llstiınde ~diyorlar. Bizzat kend m acı tec- B. Hamdi Rasim Bütün_ BU· leketlere lld yüz em bin llralık bir ih- mu? •. Biz operatörler de balomll't• 
yoruz. Hele inşaabnı tamamJaya· ldarehanemlzln adresi. basılı, bil- rlibelere m~iklm.. Halbuki altı gü açtı~ ........ bir yol bira racat yapılmıştır. İh~ edilen mallar da böyle meıleki bir tcznhürde bu-
rnanuş olan, yahut binasına kalori· mece kuponlan ekliyoruz. Okuyu- bin lira ile hastane yanındaki bi- n 6~u..M ' z son- içinde bilhassa 1svlçreye tütlin, Yu- lunacnğız. Siz balonuzda gazete çı-
fer koymak istiyenlerin vaziyetleri cular ceva_plannı bunla.nn arka- A. ,_ dil k b al ra k~fi gelmlyor. Bugünkü Uıti- nan!.stana arpa. ihraç edllml.ştır. karduı.ı:z biz de ameliyat yapac 

sındak1 yere yazıyor ve adres:lml- nalar istlml<ı.A e ere ur ara yacı değil istikbali düşünmek l!- * hıcmektep baş mualllınlcri dün ğız. y •t w bakru a· 
daha vahimdir. · z1n bas:ılı olduğu tarafa d.& pul hastanedeki ambar vesaire nak- ' Eminönü Halkevindt toplanarak ilk ·• a ~ qaga . un ••• 

3 - Herhangi bir iktı.sadi ,ube yapıştırıp _ tıpla açık kartpostal . . zımdır. 20 metre gen.işliğin kM tedrlsa.t işleri etrafında. bazı milm- Haklı ıoze ne denihr 7 
hakkında kanun yapılırken o züm- gibi - postaya veriyorlar. ledilirse ve bin beş yüz lira da ça- geldiğine dair elde hüccet mi var- kerelerde bulunmu§lardır. Artık operatörler balosundan 
renin mensupları da çağrılıp müta- Fakat aldığınılz şikA.yet mek- maşırlığın noksa.nlannı tamam- dir? * Vail muavinl B. Aluned Kınık, sonra cesaretiniz varsa bnllruı da 
laalan sorulur. Meseli tacirler hak· tuplannda.n öğreniyoruz kl. posta lamağa tahsis edilirse hastanede- refakatinde maarif mlldüril B. Tevfik dişçilerin balosuna gidin. Ağzını:ıde 
landa böyle yapılıyor. Bizimse bir memurlan uzerlnde pul bulunan . B. ~alil Hilmi - Bugün mas- Kut olduğu halde Şileye gitmlştir. götürdüğünü difleri cebİni2de eve 
rniimessilim.izin diifüncesi sorWnıa· ta.rafta basılı mecmua adresine ki elll yatağın yüze iblA.ğı mfun- rafı istilzam ediyorsa bu halde Şiledeki mektep binalarının ln.faa.tını getirin" • 

bakma.yıp bilmece hallı yazılı ta- kündür. bırakal !.akat il rld b dar kı tedklk edecektlt. Balo~d bö' ı I-L• b"' 
rnışhr. ratuıa. bıı,k.ıyorlar ve kuponları un, e e u - * Hmıd 1.smlnde blrt yanında Glll- .lAC a Ye meş t:1il teza lB'• 

>1-n tekrar ~önderenlera verlyorlarDJ.IŞ. B. Şerafeddinln bu temenni l sımlan lstimlAk etmek üzere plA· silm adında bir kadın ~lduğu halde, ler adet olduktan .'onra hoksörleria 
Kariimin mektubunda Lu kabil Posta ldareslnln nazan cllkka.tlnl takr1r1 mecllsin tasviblle riyaset nı tanzim edelim. Fen işleri evvelld gece Beyo~ıunda Ta.rl:ı.ba.şın- yıllık ba!osun~ gıdecek kahraman1 

l 2 nokta .ayılıyor. Ben yalnu ÜÇ celbetmenl.zi saygıla.nnu.zla dile- makamına. havale edildl Bundan üd:ı-ıı B N rl 
20 

trellk da.n. geçmekte iken Ömer ve Ahmed ~~ aııterdun. 
tane en esaslısıru aldım. rlz.. . m w. u · U ' me i.smlnde lkl k:lşl bunların yanına ya.k- Samdı 4u u.brlan yazarken aJd.. 

Bizim rejimimiz, bazı iktısad tu· sonra Cihangir, Ayaspaşa ve cıva- caddenin kifayet etmediğlnl, çün- !aşarak kadına sarkıntılık etm.1.şler, rna gazeteciliğin eski ve maruf ai· 
bele~~iıı. g~İ .il~ g~e_nleri. eze- .... • • n pl!nlarının tasdiki hakkında kü Dolma.bahçeden. Takslınde HA.l!ll.d, bu 1§\ yapmamalannı kendile- malanndan «Vartan f'fendi» ge1dl. 
rek otekilenn ıstifadesmı temın et· Kırkagaç beledıye tahsıl- Nafia ve muhtelit encümenini o ğ lık klübü .. ün ık d- rlne ':htar etı:nışse de dlnlcmem.t.,ıer ve Artık aramızda bulunmayan Var-
rnek haksızlığına davamnaz. B,.~ d k"f dild• a cı on e ç an ca bu yüzden aralarında bir arbede çık- -L d" • 'liw • 
de . . ml''- "'ah. 1 •• d7 arı tev ı e ı mazbatası okundu. Bunun üzeri- denJn 25 metre olarak ı:ırıldıgınıw nuştır Nihayet işe polla müdahale et- tan eJ"en ıyı ga.zetecı ge dk bat-

onun ıçın, e ıuı: s ıp ermı ı- t . • 1 ..c (T Lf -:t Ö. ladığmı zamanlarda tanımıtıhm. Ta 
ğerlerine nazaran ı.~.. .. _ u:mır " cR: onla) - Kırk- ne Azadan B. Cemil Cem, Ayas- söyledi Neticede plAnın yemden nıi§, mer ile Ahmed Beyoğlu sulh ce- __ , ,_ d .___ ah al ı;ı:. • 

""eaz mum gor w b l d. t h ·ıd K . . . za. mahkeme.c;lne verllm~lerdlr VllD.lara aa ar ara.aaı t t ı a...aqe-
düğüm için noktai nazarlarını neş· ag~~ e

6
e
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• an. enm zım· paşadan Do)mabahçeye inen yol tedkild. için encümene iade edil- *Dün yapılan seyrüsefer kontro- lerle dolu I°' bir matbaa odasında 
rettim. Evvelce vaziyetleri böyle b; ıne .. ıra geJ'rm;; '0ı(:a ;a· etrafında çizilen plA.n.ın çirkin mesl muvafık görüldü. ıunda lc&rnesl.z çaiı..oııao s, paz:ı.rlıkla. bana; bu bir haftallk gazeteciye: 
değildi. Bilhassa aralarında ekseri- ~ı~ylı:a mhuracdaatl e ere fm: d< oy en oldugunv u söyllyerek güzel alına- Belediye zabıtası talimatname- yolcu taşıyan bir, mühürsüz otomobil - Gazetecilik öyle bir illettir ki 
Yetin 10 20 JO )" ~· li dul gcur en ay ut ar tara an ıo- kullanan bir, bozuk takslmetre ile yol- .• 
kadu:ı.Iar ·ihti • 

1 
ıra ~ D' A • yuldum.> demiştir. Hadisenin içyü- sı için bu yolun ivicru;lardan si de müzakere edilcll. Esnaf cemi- en tr.şıyan iki şoförle, otobilsilne had- ~ ~ihı vardrr, ne de aeı-umu ••• de-

ler ld ~ ~ar ar,;:: aıı::.· ~~ zü tahkikat neticesinde anla~ılmış kurta.rııına.sı lhım geldiğini söy- yetlert mevcut olduğuna göre es- dl :lstlablstnden :fazla. yolcu alan bir ~ti. vali V . . • 
·-L·ı~· udgun~ \' u~.ul .Y. • ·: •. ~ ve paradan 330 lirası Kerimin üze- ledJ. nafın cemlyetlerinde muayene e-- kondüktôrb kceztaya çarp.~~~ınır. d~~ • ı. artan cEendı ... Dedlğuı 
oaıı ,..ı enınce, goz enmızm onun- . d b I K . Bundan aş a. ram vaya J .... - .. en p ug~u lllllf••• 
de behemehal o kat kat yWı lirahk nn. e. . uf unm~~- enm d'~er Encümen reisi B. Cevdet llkray dilmelerl Wi geleceği hakkında. binen otuz llç kişiden birer Ura para Hikınet Feridun Ea 
apart l ah' 1 • ani şeyı ıtira etmış ve paranın ı.ger l Cemil Cem1n teklifi kabul edil ceza$ alınmıştll' 
tın. unan arın s ıp en c anma· klSllllnı da sakladığı yerden çıkara- söz alarak Alman sefareti önünı- B. - * Kıı.dık.öyde · Yelde~l.nneninde B. -============== 

Ve b'"tün bunl d·~ ab' rak teslim etmiştir. Kerim tevkif deki meydanın aşağı kadar te.-ımedJ. Mecll.s, salı günü topla.tıa· Mazhara. ald ve B. Ömertn ıstıcannda Profeso''rlung .. e ferfı' 
lirlil I u an, ~er s • ıt ge- .edilerek adliyeye teslim olunmuı- madisine imkAn olmadığını söy- cak:tır. bulunan b!r evde dün baca tut~k 

• ere - maaş ve giinddik sa· T hkı"k d d" sureti.le yangın ba3langıcı olmWJI 1se 
hıplerile - ayni kütJe sayalon... tur. a ı at evam e ıyor. de derhal yetişen itfaiye taratından d k ti ı b • 
!::11~~1!:lir:~ tb=~ d~~= Bir çocuk bombayi kari~ Yorgan kavgası Heyelan at;~:d:ün:e~~ğevutubulan e en ıyme 1 ır 
de ayarlamasını bil lim. brırken patladı ve bir ihbarda. Mahmud l.3mlnde blrl lle dahı·ıı·yecı·mı· Ne • e Salde .lsı:n.lnde bir kadının. evli oldu~ Z 

•1' Yansm, ne kebapl yaralandı . • hi - - Bornova nahiyesi, ıu halde yeniden nlkAh yapmap kalkı§-
, ......... , · (Va - Nil) ._ . _ 14 (Telefonla) _ Ödemi- Ayte evıne gıren • rsızı tıklan blldlrllmlştlr. Müddelumıımmıc, 

•••••••••••••••••••• .. ••·11••• ızınır ı 1 d borul""'- bozuldugun" Clan b 1hb +ft-..,.,ır t b t '"- Tanınmtf kı>'-
H 

.. şiıı Birgi nahiyesinin Uslubeylcr kes- bıçak a yara a ı """" a u ann _.,,......a 101 za 1 aya ~ıı:a.va- metıı da.hlllye 
aydarpaşa Numune ~do mukim Siiley.man oğlu 13 susuz kaldl 10 etmı:ıtlr. ütehassıslanıı • 

h t . • ı-ı..: d M h d ı k d Zabıta icap eden tn.bklkatı yaptık- ltın Dt !luza.tt as anesmm ay ıa yaşın k a e ldmb. • b tar~ b:ınarm v: bmJr 14 (Tclef011la) - Hakkı tan sonra. hazırlık evrakını adliyeye · • 
toplantılar fezer enk es ~ 0~ MdıUJ ed adında biri mezarlık baıında Salih İzmir l-4 (Telefonla) - Borno-- verecektir. ?:;~~ ıe: 

Haydarpa'a Numune bastane5inhı ~ıtırır t~n pa iamıJ !· d h:ta k.ı.zı Ayşenin evine girmi§ ve bir Til nahiyesine S kilometre mesafede * Beştkta.şta. Hayreddln iskelesinde 1ı memnunlyetıe 
aylık tıbbi içtimaı intani hastalıklar agırye sku:idı~ı::~r. n ıgın aaı - yorgan çalarak evden çıkarken Ay- bulunan Çamköyü civannda bliyük ham.ad 1!!!,,;den Rbahm11r ırn!~hlsar ~ele- U\.ber aldık. Mu.-

.. h O K• ne ... fınd .. Ulm .. .. A h la k b l B e un J ...... eyen ........ ...,onun ı ..... erle- tt ş k1 bll mut~ assısı ve baştabib r. azım şo tara an gor u~tur. Y~ eye n vu u u muştur. ornova. ği a kasın t 1 tı kte fk 11 ıı. er ev • 
lakayın başkanlığında rapıim1şhr. Çekirdek kahve sakladık- cle~hal mutfağa g'iderek ekme;Jt hı- İçme ~uyuna ait ana borunun 70 s- b~ .,~fı~~ ~~u~~ c1hetf: ~ lilSsa sth1r .,. 

1 - Oper. Dr. Ferıdun Şe.vket l • • hk" ld 1 çagını almlf ve hırsıza yetışerek metrehk kısmı bu yüzden bo- bıta tarafından Beyoftlu hastanesine ·alb hıutalıklaı-
Evrensel tcnafmdan iki vast dımağ arı ıçın ma um o u ar mücadele etmiştir. Ayşe hırsızı bir ;ı:ulmuı va Bornova susuz kalını,- kaldınlmıştır. nnd:ı.ld lhtısa.-
cerhası vak'aları. 2 - Dr. Nuri İzmir 14 (Telcf~nla) - Me~e: kaç yerinden Oıçalda yaralam11 ve tır. A1Akadar1ar heyelan mmtaka- • • llo tanın.mJI 
Osman Eren ta;afındııın ';lluhte~if mende b~kkal Bekır Savaşın ~en~ yorganını kurtarmıştır. Hırsız adli- ımda bedkilcat yapmaktadn. Beledıye varıdat kanunu ell,ye ya w. c er n:~ı:l.§ttr.~ 
entere!lan cilt vak alan takdim edil- Mehmed ılo bakkal Murad Üçuıncu• yeye teslim edilmiıtir. Tahkikat ~ Ankara 14 (Telefonla) - Da- tısasını beş sene Avrupada kala-
rniş ve bu vak'alar üzerinde mil- nün dükkan ve evlerin~o çekirdek pılıyor. U . .. . . .., .. hiliye Vekaletince hazır)anaıı yeni rak yapmış, bu müddet s:ı.rtmda z:aU 
nakaşalar yapılmıı,ıtır. kahve sakladıklan tesbıt olunarak rfa P. T. T. müdurlugu belediye vergi n reaiınlerl kanun mesa!sile 1ft1bar etm.if. tıedldkatı ma.. 

Bu to'plantıda aleni intihabat ile şu_çlular mah~eme~e . verilmişlr:'di. *Asiye ve Seher ls1mlerlnde iki b.,_ Ankara 14 (Telefonla) _ P. liyihuı son §eklini almıştır. Uyiha teaddld Avrupa ve Amerik& kf.tapla-
bbhi müsamereler riyuctine Dr. Muhakemel~n nebceaınde her ilruıi dırı diln dilenirlerken mbıt.a. memur~ T. T. adlt tebligat itlen mndtl.r mu- bir kere daha tedkikten ıeçtiktcn ~. ı:r:; Şeni memletethnlzde 
Nuri Fehmi Ayberk. katibi umumi- de 25 ~er .lira '?ara cezasın• ~h- lan tarafından ya.ka.1a.nmış ve adllye- avirti Şerif n an U fa sonra müt.IaaJan alınmak tlzero ft Am:ıpada muhtıellt ıımı cem1yet.. 
liğe, Dr. Müfide Kiiley n celae kWn edU.mıtlerdir. Bunl~ d~- Y• verilerek sulh ceza hAklmlllti tara- k.eız d lYl __ ıan ı P. :r. T. alakalı Vekaletlere ıönderilecelc.tlr. ıer.tn Azuıdır. Yelli profesör11.m.ilzl 
katipliğine Dr. Fatin tayin edilnrlı k8.nlan yınc mahkeme kararilo pırer fmdan sol'IUlannı mUtea.lcıp belediye- m~r mU ilr üğUne ıuı.kleıı tıı.J'iıı Projea'ln mni (belediye nridat tebrik eder, muva.tf&kıyet1el:1n.ln cı.. 
Te toplantış:a nihay;et ~. hafta ka~id• kalacakbr. ye aevkedllm1şlerdlt.. ~tir. kanunu) teklinde deiittidl•... nmmı tememıl ederJll. 

1-&P.llacak *l -Kurulacak binalar, &.Çüacakı ··· Şimdi hazırlanan sergide lseı B. A. - Buna na !Uzum var 
1 meıd,an,!M göetartllrdL. yapılan i§l~ blret bh"er göaternQ- bayun, yapılan f§ler r.ateıı sokaJr;. 

ı ı cekm.1§... larda seı:illp duruJ.arl_ 

- Bir beledlye serglıı\ hazırla-:,-- Bugüne kadar bir kao bele-1 - Orala.rd.eı 
nıyorınl.1§ bay Amca..,. , .di~ ~g!.si gördük amma._ .. ~._,_} 

J 



AltŞA:U ın Şubat 1941 

iktiaadt meseleler MevlQdCJ şerif 
IXT&nl Muhasebat azalıltından mtı

t*aid tıymetu mallyecllertmizden 
merhum Basan Zeki Apatın ruhuna 
st.baten )'&nDk1 pazar güntı öğle na.
bWıınl ıiıtlteakıb Erenkbyünde, 1stas
J'Oll1 brfunndakl Zlhnlpaşa camllnde 
Bafıs Bürhan n arkada~ları ta.rafın
dan mevlMQ oerlt okunacaktır. Mer
humu ıevenler ve ıstıyenler te§rtf ede
bfllrler. 

l'ENİ :NEŞRİY.\'l' 

Tuscaloosa kruvazörü 
_, ____ _ 

Fiat tesbit ederken 
dikkat edilmesi 

lizım gelen noktalar VEFAT 
Yanya eşrafından merhum Ahmed 

HulOsinin otlu, Hayreti Hulflsi Kent'in 
b.rdefl, Hamdi Bafralı'nın kayınbi
raderl, Devlet Den!eyollan idaresi 

ARKADAŞ 
Cemal Nadir Güler ve Vedad Oiln

yol ta.rafından hazırlanan bu hafta
lık çocuk mecmua.sının altıncı sayısı 
faydalı, eğlenceli, meraklı yazılar ve 
güzel resimlerle çıkmıştır. Bu sayıda. 
blr Amca bey 111\vestle beraber cMek
tebe nasıl başladım (Halld Ziya Uşak
lıgll anlatıyor) , Neler okumalı, Çocuk 
doktoru diyor ki, Çocuklarla. başbaşa. 
IDusa. Armagan, Altın ablanın h1Uye
ler1 başlıklı yazılar, spor, sinema, dl
kiş, çocuk eserleri aahi!eleri, resimli 
serüvenler, bir tnblat hikayesi, Marko
pulo, Ala geyik tefrikaları, birçok bil-

Amerika Cumhurreisi seyahatlerinde 
neden daima bu gemiye biner? 

Sadeyağ, kuru fasulye, pirinç 
tacirleri sipariş yapamıyorlar 

ınemurlanndan 
5EFK.ATİ BUL()St KENT . 

kısa bir hastalıR'l müteaklb vefat et
mlfttr. Cenu.e namazı bugün Maç-

mece, oyun, müsabakalnr ve Cemal 
Nadirin dede ile torun karikatörü var
dır. Küçük okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

FiaUer1 mün.ltal>e 'komia)'onu, 'bun
d.an bir ay evvel, a.deyatlar, kuru fa
sulye, pirinç f1atıerln1 te.sblt etmek 
için alAkadar taclrlerden beyanname 
ısteml~U. Tacirler, verllen mühlet sar
fında ellerinde ne ınlltta.r mal oldutu
nu bir beyanname ile mıntaka. ticaret 
müdürlüğüne blldlrm~lerdlr. Beyan
namelerin neden ıstendlldil'l piyasaya 
izah edilmediği için, bu maddeler 
hakkında muhtell! rlvayeUer çıkınış
t.ı.. Mıntaka ticaret müdürHllil, gaze
teler vasıtnslle bu rivayetleri tekzip 
etti. Neticede bu maddelerin tıatleri
nln tesblt edileceği izah edildi. 

Bu esnada Ticaret VekAleUnden 
ınıntaka ticaret müdürlüğüne yeni blr 
emir geldi. Bu emre göre flatıert mü
rnkabe komisyonunun bu maddeler 
hakkında tedklkat yapması, flat tesb1-
tl meselesinin Ticaret veUletlne ald 
olduğu blldlrilmekteyd!. Bu emir ilze
rine, Sadeyağlar, kuru fuulye, pirlno 
flatlerl hakkında günlerce tedklkler 
yapıldı, neUce de bir rapor halinde T1-
earet veklUetıne gönderildi. Şimdiye 
kadar Ticaret VekAletı flatlert tes.bit 
ederek alakadar dairelere göndtrme
ınlştlr. 

Fiatlerl mürakabe Jı:omisyonunun 
.sadeyağ, kuru fasulye, plrinç gibi hal
kın en mühim gıda maddelerine f1a~ 
koyması için, pek tabil olarak tedkilc
ler yapması Ifızımdı. Bu tedkikler kısa 
blr zamanda da mümkün olamazdı. 
Herteyden evvel beyannameleri ted
kllı: etmek, beyr.nnamelerdekl muhte
ll! mnllnnn cins \'C nevilerini, mlktar
Jıınnı tesblt eylemek U'ızımdı Bütün 
bu araştırmalardan sonra. bugünkii 
piyasa .şartlanna göre bu glbl mad
delere konacak flatler hakkında da 
bir hüküm vermek kabil olurdu. Ko
misyonun verdiği bu biikiim hakkın
da, TJcaret VekAletlnin pek haklı ola
rak aynca tedklkler yapması faydalıy
dı. Görülüyor kl, flat tesbiti lçin, yapı
lan bu tedkikler pek yerindedir. Kısa 
bir zaman içinde alelAcele bir tiat lis
tesi yaparak piyasaya llAn etmek ma
kul bir hareket addedilemez, böyle f l
at listelerinin piya.sad& tatbik edile
mediği çok görülmüştür. 

Fiat tesbltl meselesinin hangi aaf
h:ı.lard:ı.n geçtiğini, yazdık. Bir de şu 
nokta vardır: Tacirlerden beyanname 
alındığı ve bu maddelere ne nisbette 
tıat tesblt edileceği diişü.nllldüğil sa
man, piyasada neler ohzyor? 

Fiatlerl mürakabe komisyonunun 
piyasa şartlarına uygun olarak ma
kul bir tiat listesi tanzim etmesi, plya
.sada ne gibi akisler bırakıyor? Bizce, 
en mühim olan nokta burasıdır. Bu 
noktnyı tebarüz ettirdiğimiz zaman, 
bürokrası ile piyasa arasındak\ mev
cud olan boşluğu daha iyi a.nlıyacağız. 

Komisyonun 11&deya~. kuru fasul
ye, pirinç gibi yiyecek maddelerine f1-
at koyacağa hakkındaki havadisler, 
tüccan tereddüde sevket~tir. Bu 
me\zular etrafında, muhtelif zahire 
taclrlerUe görü.,tük, hepsinde de ayn.1 
tereddüd hasıl olmuştu. Acaba bu ne
den ileri geliyordu? Bu sualln cevabı
nı, bir taclr şu suretle izah ediyor: 
cKomlsyonun kuru fasulye ve tere
yağla.ro. ne miktar flat koyacağını bi
lemiyoruz. Belki bugünkü plyasa. flat
lcrinden daha aşağı blr tıat tesblt edl
llr. Tesblt edilen flatten fazlaya sipa
riş almnk lhtlmallni de göz önünde 
tutmak mecburiyetindeyim. Bu ihti
male knrşı Trabzon ve Çarşambadan 
mal tekll!lerlnl reddediyorum. Ba.şkA 
türlü hareket etmeltllğime de lmkln 
7oktur.> 

Bu ifade, bize zahire tadrlerlnln ne 
b.dar tereddüd içinde kaldı~? g~
~rme~e kAfidir. Bu tereddüdün plya
ada menn te.sırler yaptığını kabul et-

ka.da Teşvlk1ye ca.mllnde öğle nama
mek llzımdır. Kuru fasulyey• ne nls- zını müteakip kılınarak Feriköy alle 
bette f1at konulacatuu b1lem1yen bir mezarlıRına defnedilecektir. 
tacır pek tabll olarak yeni .s1pa~ere Allah Rahmet Eylesin. 
ıtrlfemez, alpartşıer azaldıtı uman ---0-1

.k-k_a_t...;.: _•-;.-;.-;.-;.-;.-;.-.-.~ 
İltanbuldakl erzak ınllttannın azal-

Hakiki san' at 
• esen: A 

ması. ihtlmall de vardır. EBELÜTI' ARIK 
İldnci blr madde de §udur: Beyanna- 19 Şubat Çar,amba Eiinü CC L Tuscaloosa kruvazörü 

meye tabi tutulan Te fiatı tesbit edi- 941 in en büyük filmi: CASUSU) nun 
lece~den bab3olunan bu malların, kahramanı E Amerikanın Vichy hükumeti nez- gemilerinden hiç biri-ı!nde kamara-
İstanbul piyasasındaki sat~lan azal- Bı'R KIS GECESı' ERfCH VQ. N M dine sefir tayin ettiği amiral Leahy !arla güverte arasında asansör bu-
D111tır. İstihsal mıntaklanndan bura- bir kaç hafta evvel Tuscaloosa lunmadığı 'İçin Cümhurreisinin b u 
ya az ma1 geldiği gibi, tstanbul piya- (P. s·ı h d) STROHElt\1 adındaki Amerikan kruvazörile uz- gemilere b;nmesine imkan yoı:tur. 
ıasında. da mevcud mallann yan top- ıerre 1 anc ar D hona gelrni_ş, oradan Vichye gide- B. Rooseveltin seyahatlerinde Tu·-
tancı ve perakendecllere olan devir Marmara' da ı'n titretici faciası: rek hemen ı·ıe ba .. lamı•tı. Tuscaloosa l • h . muamelelerinde de bir azalış hlssedil- " ., ca oosa yı terci etmesinın yeg&n e 
mektedlr. A Amerika Cümhurreisi B. Rooseveltfo sebebi budur. 

Bu hadise bize blr daha g~teriyor F ı R T ı N A ıeyahatlerinde daima bindiği bir 
t.1, nat Wbiti Mdlsesl, hassas blr ı;;::::.::~~~i; R zırhlı kruvazördüı. Amerika donan-
mevzudur. Şu veya bu mala flat konu- 1 masında bu tipte daha 7 ıemi var-
lacatı 1lln edillr ve aradan epey blr AKŞAM da ıdır. Hepıi 1933. 1934 ıenelerinde 
za.ma.n geçtikten sonra fiat konul- M yı görünüz. deciz.e indiıilmiştir. Süratleri ıaatte 
mazsa piyasanın normal ticaret mü- Ayrıca: ild.i s ı hl 9 20 3 
nasebetlerinl ihlll eder. İstihsal mın- f 32,7 m· 'r. i a arı tane • 
takalanndan, büyük piyasa merkezle- Abone ücretleri MARGARİC ve lük, 13 tane 17, 7 lik, 1 O tane hafif 
rlne olan emtia akı.§ını tazyllt eder. ti- L' CEZAR ROMEO toptan mürekkeptir. 
car1 airkilllsyonun azalma~ı.na se- Ttlrkiye Ecnebı ın Dehşet filmi: Amerika donanmasında ayni tipte 
bebiyet verir. L 7 gemi bulunduğu halde Cümhur-

Bu Mdiseyi buraya kaydetmekteki Senem: HOOlrurut 2'100turuf MADENLER reisinin daima Tuscaloosaya binme-
mabadımız, flat tesbitl M.dbelerlnde, e Aylık '150 1 1'.50 ı J" ai. Avrupaya acele gönderilmesi la-
remı1 dairelerle. plya.sa arasında sıkı 
btr irtibata olan ihtiyacı tebarüz et- j 3 Aylık fOO • 800 1 zım gelen bir sefirin seyahati jçin de 
tırmektlr. Böyle bir irtibat olmadığı ı-1-A.;.ylık ___ 1..;.50 __ • ____ •_ l ŞEYTAN I bu gemiyi tahsis etmesi neden ileri 
takdirde resmi müesseseler kendi za- Posta ıttihaf.ına dahll olmıyan geliyor'?... Bir çok kimseler buna 
vtyelerine göre, meseleyi tedkık ede- ecnebi memleketler: Senellğt: '•••••••••" merak edjyorlaı. Twıcaloosa'nın 
rek, piyasa münasebetlerinden uzak- 3800 altı aylıA'J 1900. tlç aylıA'J 1-------------- aynı tipteki diğer gemilerden esa!ılı 
la.fırlarsa, bundan müsbet neticeler 1000 kuruştur. ı hiç bir farkı yoktur. Bu geminin ye-
yerine, menfi neticeler elde edlleblllr. --------------ı T epebaşı dram kısmı nflllf f lllllllı gane fazlalığı kamaraları ile güver-
Bu itlbarle piyasaya müdahale edilir- Telefonlarmus: Başmuharrir: 20565 , gece ıaat 20,30 da d b' .. b 

1 !:~~.r1~:S~n~i/ee!ı!: ogl~e::.- Yuı qlerl~ü~~r6:5 !M~dare %0681 EMlLtA.l kl dGALOTIİ il lll 1 ~~r~rasın a ır asansöru u unması· 
,, sti al ca des. kome- 1 A ·· ·· b.. ··1c. h · · ıthaıa,. t mallarının tevzı·ı· sansorun uyu e emmıyetı 

Muharrem 18 - Kasım 100 di kısmı gündüz saat vardır. Malumdurki B. Roosevelt 
Bu hattanın en mühim hft.dlsesi, ye- 8. İm. Oil. Öğ. İki . Ak Yat. 14 de çocuk oyunu 111 çocuk felci geçirmiştir. Bunun neti-

ni gelen 1thalft.t mallannın tevzii me- E. 11,35 1,15 6,46 9.39 12,00 1,32 gece ıaat 20,30 da • 
1 

k b kl k f 
seleslydl. Aylardanberl muhtell! mem- Va. 6,17 7,57 13,28 16,22 18,42 20,13 KiRALIK ODALAR 11111111• ceaı 0 ara aca arı c;o zayı tır. 
leketlerden beklenen malların toplu Uzun müddet ayakta duramaz ve 
bir surette piyasaya gelmesi, ıthalA.t İdarehane: BabıAll elvan Beyazıt, Laleli, Aksaray, Şehre- düz ~olda yürüyebilirse de merdi-
t1caretıne bir ferahlık vermt.,tlr. Fakat Acımu!lut !Okak No. 13 mini ve T opkapıya otobüı temin venden inip çıkamaz. Amerika harp 

Tuscaloosa harp geimi i olmnkla 
beraber içinde Amerikn hayatına 
göre zaruri sayılan bir çok şe) !er 
vardır. Bunlar da sinema, bar v e 

ufak tefek satan bir mağazadır. Si
nemada her akşam bir filim go :e
riHr, dühuliye veren girip filimi 
seyreder, Bara gelince, burada nl
kollu içicilerden bac:ka herşey, bil
hassa Amerikalılaıın çok scvdıklcri 
karamelalı dondurma bulunur. Dtik
k&."ldada hediyelik e~ya satılır. Ge
miciler bir limanl\ çıktıkları zaman 
tanıştıkları kızlara , V<."tmek, yahut 
a·ilelerine götürmek üıerf! bur. dan 
muhtelif eşya satın alırlar. 

TuscaloO!ıa !:ru'l.azöründe efradın 
yemek salonundaki masalar ve ıra
lar her akşam tavana asılır ve geni, 
bir dans sahası açılır. Burada radyo 
veya gramofon plakları dinlenerek 
dansedilir. Gemide 500 kndnr mü
rettebattan ba,ka 150 zenci vardır. 
Bımlar daha ziyade yemek. bul şık 
işlCTi!e meşgul olurlar ve yalnız ka
raya çıktıkları zaman bahriye ürri
forması ıiy..:rler. 

bu malların gelmesi kftfl değildir. ı===~~~;;~~~;;~;r;·~o~lu~n~m~~uş~t~u~r.f:h;fi"bj;;~iiiiiiiii' 
Bunlan, AdllAne bir surette alft.kadar ~ Her e~erleri kudrete bir nümune ... Her filmleri 
tacirlere tevzi etmek herhangi blr spe-
tüllsyona meydan vermemek llzun
dır. Mıntaka ticaret müdürlüğü de bu 
bakımdan, tevziat işine el atm~tır. 
Şimdiye kadar gelen malların listeleri 
tedkik edilmiş, hangi tacire ne miktar 
verlleceği tesblt olunmuştur. Bu liste
ler, henüz Ticaret vekAleU tarafından 
tasdik edilmemiştir. Diğer taraftan bir 
ıeytinyaRı fabrikatörü, acele teneke
ye ihtiyaç olduğunu, bir şoför de lft.s
tlkslz kaldığını iddia etmektedir. Bu 
iddiaların doğru olduğuna şüphe yok
tur. AlAkadarlar da, listelerde tesbit 
edilen eşyanın biran evvel. tevzlln! ts

•eref e bir yükıeliı olan 

FERNAND Gravey - CAROLLE Lombard 
Bugün s u M E R si nemasında 

A L BERT PREJEAN'ın 

tftmektedlrler. 
ihracat fa aliyeti 

Bu hafta ihracat bakımından zengin 
blr hafta idi. İstanbul Tlcaret odası
nın ka.yıdlarına göre her gün ihraç 
edilen maddelerin kıymeti vasatı ola
ıak 300 bin lira tutmaktadır. İhraç 
edilen maddelerin başında tütün ve 

ilk defa olarak büyük bir filmde birleştiler. 

Bugün LALE de göreceğiniz 
(Fra.nsızca) 

Skandal Korkusu 
Mevzuunu meıhur bir yıldızın lüks ve esrar dolu hayatından çılgın 
bir aşkın ıaraılmaz cesaretinden alan Pariain barlarında baılayan 

garip bir Aşkın romanıdır. 
DİKKAT ı İki harp Jurnalı birden: 
1 - :filrkçe Britiı Paramunt Jurnalda en ıon harp vakalan. 
2 - fngiltere harbe rıa.sıl hazırlanıyor. (Türkçe) 

~ Bugün ıaat 1 de tenzil&tlı matine ______ ,, 

pamuk bulunmaktadır. Tütünlerin bl- - ------- -------------- ---. ---
rlncl derecede mtışterisı Almanya<hr.1, Beşiktaş SU .AD PARK. Sinemasında ) 
~:'"~~:~::;:;;;,:~~";~ud~~llln- ,l Dillere LEYLA~ 'l MEC1 AlLJN 

Tiftik ve yapağı.ya olan talebler art- Destan l e 1 Y 
maktadır. Bir taraftan İnglllz ticaret Seanslar: 2.SO _ .f.30 • '1.30 • ve 9.80 da · 
birliği, diğer tnrattan Alman flrmalan 

Ginette Leclerc ve Andre Brule 
ile beraber nefis bir tarzda yaratbldarı 

METROPOLiTEN 
(Hayat güzeldir) 

Hararetli. 
slSrllnilz. 

halı::ik.atlı n ihtirulı büyük Aılıc filmini mutlalca ıid-ip 
Bu filmde ıizi Pariain eararenıiz ıecelerini ve ıokalclarını 

dol&Jbracaklardır. 

~-----• Bu1rün ıaat 1 de tenzilatlı matine ••••••ır 

Bugün SAK.&.B TA sinemasında 
Halkın ıarar ve talepleri üzerine 2 muvaffakiyetli film ı 

Mavi Tuna Sarkısı HOLL Ywooo ..• 
HOLLYWOOD ..• 

F raaısızca Nüshası 
ROD SANDOR ve meıhur 

Orkestra11 

&anaları 2.30 - 5,30 ve 6,30 da 

Fransızca ıözlü film 
James Gagney - Evlyn Daw 
Seanslar: 1 (tenzilatlı) • '4 - 7 • 

ve 9.45 de 
tiftik ve yapağı almak için tekli!lerde 
bulunmaktadır. Almanların a.lacaıtı 
tiftik m1ktan bir milyon 200 bin lirayı 
bulacaktır. Türkiye - Almanya ticaret 
anla§Dlası mucibince, bu mallara kar
§llık Alrnıuıyndan lokomotif gelecek

MARMARADA TAKSiM SiNEMASINDA 
tir. 
Haftanın ikinci derecede kalan ih

raç maddeleri fındık, taze ve tuzlu ba
lık, kuzu derisidir. 

Hüseyin Avni 

Silv:a Sidney 

Bugün s A R A v sinemasında 
WİLLIAM POWELL - MİRNA LOY 
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Büyük dehıet, korku T• arar filmindeki dinlenen ... Fakat ıörünmiyen ••• CANAVARI ıörmek özere 
bbılerce kJfi akın ediyor ..• 

Buailn saat 1 ele tenzil&t1ı matine 

ve köpekleri ASTA n Minimini BABY NlCKlE Jr. bütün büytik 
Zabıta filmlerinin en orijinalı olan 

BiR ADAM KAYBOLDU 
(ANOTHER 1HIN MEN) 

Şaheeerande bir cinayetin tevlid ettiii heyecan ve helecana ralmen 
..,.ırdlerl kahkaha ile ,aldilrllyorlar. 

tıA VETEN ı FOKS JURNAL ton harp ye dünya haberleri. 
Buailn saat 1 de tenzilatlı matine. 

BU AKŞAM: Şehzadebaşı 

A 
R 

TUB A.• TIT 4. T B OSUKDA da hattın Ltanbuhı tGru 
t.shlr etti. 

Halk San'atkln NAŞIT - E RTUGRUL J noi Fllmı 
SAD i ve HALiDE Bir c:10n,.. barikaaı 

1 
2-

PİŞKİN birlide 2 oyan bJrdenı Oğluma Karı 
F A T o ş Vodvil , r.a. Arıyorum ı 
C İ C İ B E Y İ . M Komedi 1 ~.de ANNA BBLLA 

------·il BOBERTY~ Tel.foaı l2127 

Senenin en nefis f ilmi 

BU KADIN BENiMDiR 
Bq Rollerde: 

HEODY LAMARR 
ve 

SPEN ÇER TRACY 

TUrkçe sDzlU Orijinal dilde 
Nilabuı Niilhuı 

ipek Melek 
elnemalannda mUthlı bir muvaffo.kiyetb gösterilmektedir. 

Aynca: FOKS dünya havadisleri 
Buailn ıaat 1 va 2,30 da tcr.zilatlı matiınc. 



S.ÖZON 6ELiŞi 
Tahmin vadisinde 

bir deneme 
u if!!~& ~emek l~ henüz vakit erkendir, sanıyordum. 
Fakat bütün yas yfyeceğiııiz kavun karpuz gibi, gazet.eler-

de de gün &ek:dirmedmı okuyacağınız mutat yazlık havadislerden Büyük harp müdafaa silAhla-ı 
~ d y not ve Siegf · d h. 
UAI ünden itibaren sahlfelerimlze teşrif etmiştir: Belediye ileti· nrun en ziyade inkişaf etmiş bu- azan ne atları aylarca 
•d müdürlüğü mevsimin yaklaşması dolayıslle sayfiye yerlerin- lunduğu bir zamana rasladığı M. Sevki Y a%man dhkÜ§ınan tanklarını hücumdan 
~-u a oyduıar D'~ 
u.::ıu gulno ve bahçelerin tatbik edeceği tarifeleri tedldka başla- için ordular; siperler ve mevziler mAru · ıger mevziler buna 
mış. Bu sene tarifelerde değişme yapılnuyacak, yalım yiyecek arasında bocalamaktan kendile- timden ~ağı olmamak üzere bü- h olamadıysa iyi bir surette 
maddeleri ü'.ıerinde bazı t.adilat olacak kahve müskirat fiatlerl rin1 kurtaramadılar. Dört sene, yük çapta yapılmaktadır. Keza m azırianmamış olduklanna hük-
lbka edilecekmiş... ' ' United Press Amerikan ajansının her yerde aşağı yukarı bu vazı- bu?lann en küçük piyade birlik- ~~:alcap eder .. 

Bu suretle belediye iktisad müdürlüğünde ıtmdiden yaz me- cephedeki muhabiri bundan ıu ıu- yette geçti. Makineli tüfek ve lenne kadar verilebilmesi 1ç1n bi harp ve sıl{ıh ilmi yeni 
aisi başlamış demektir. Bu mesainin altı ay sarfında takip ede- retle bahsediyor: sert ateşli top zırhsız ve canlı adedleri artınlmaktadır. Aynca r taarruz veya müdafaa Yasıta-
ceği seyri, şair Nedimden ezbere bir ga7e-l okur gibi şimdiden şöy- Tepedelene giden yol üzC'l'inde müteamzlan ~n kuvvetli bulun- sahra topçusu da tanklarla mu- ~~=:dar kuvvetıı olursa olsun 
lece sıralamak kabildir: yan harap bir otelde geceyi geçir· duklan yerlerde dahi yere ser- harebe için techlz olunnıaktadır. mak rşı çar:. v.e vasıta bul-

dirn. Rehberim Mehmed isminde biı tan acl d - ld 
Takriben bir ay sonra sayfiye yerlerindeki gazino ve kahvelerin Amavuttu. Sabah.leyin erkendeaı dJ, mevzie soktu. ~u suta.nkretı1e hazırlanmış mevziler- te müdatS.: v:~ta~:·· Gecen harp-

tatbik edecekleri tarifeler tamamen hazırlanacak ve gazeteler bunu beni uyandırdı. Bu aırada müthi~ bir 1939 - 1940 harbi büyük har- e arın baskın §eklinde vetu olması 'b nın çok km·-
cHazıriannıasına başlandı .•. Hazırlanıyor ... Hazırlandı» diye mun· topçu düellosu ba~lamı,tı. Etraf sis- bin tecrübelerile gayrete gelen mevzii yanp geçmeleri önlenmiş t gı i, bu defa da ta-
,A___ h ocula teb le kaplı olduğundan hiç bir ıey gö- .. .. " olacaktır aarruz vası ası cok kuvvetli ise 
~an aber vereceklerdir. Bunu tarüelerfn ga~ ra · ve butun mudafaa sllA.hlannı ye- · bunu tedb·ır almak 1 . k. 
ır rülmüyordu. Yalnız araıııra önümüz- ÇUl af' 

gi meselesi takip edecek, bu da «Tebliğ edilecek •.• Ediliyor ... Edil- den sessizce geçen asker kafileleri- necek vasıtalar arayan Avrupa Şayed tanklar yarmayı muvaf- man ve imkan b 1 
1 

za. 
dfo şeklinde gazet.eJerde görülecektir. Arkasından gelecek olan ni f arkediyorduk. Bunlar ilk hatta· ordularının bulduğu zırhlı ve fakıyetle yapar ve gerilere gider- masında aramalı~~n~m~mış ol
havadisler gazinoculann tarifelere riayet etmedikleri hususuna ki askerleri takviye etmcğe giden motörlü taarruz silA.hlanmn ga- lerse, o Vakit muhtemel yarma klnell tüfeğin pi ·d 

0 
sa ma

dair olacaktır. Porsiyonlann Jrilçültüldüğünil, bazı gazinocula- Yunan hücum kıtaları efradı idi. libiyetini gösterdi. Polonya ordu- is:ikametlerine göre gruplanmış surette durdurma~a el~i mut~ak 
nn iki sanlaJya balığını 90 kunışa satarken yakalandığını, Bo· Bir saat sonra siıı dağıldı, o za- su zırhlı taarruz silA.hlanna (ya- mudafaa tanıdan meydana çı- kara vasıtalannı durd~r~ ~;ı hl~ 
fazda bir gazinonun para cezasına çarpıldığını, Adada bir kah- man ileride ltalyanlnrın Yunaın ni tanklara ) karşı koyacak top- kacak ve cephe gerisinde de bun- ıar ve lmkA.nlar da b .. d ruı 
Yehanenin muvakkaten kapatıldığını okuyacaksınız. mevzilerine hücum etmekte olduk- Jara malik olmadığı için çabucak lan hareketten alıkoyacaktır. ıunmm: ve tatbik eud~l n kent bu-

B . be i .... """... k b" larını gördük. Hücum eden İtalyan kıld .. Nih t _. ı me edir 
unun üzerine gazınocular led yeye .. ~.w.-ara ır şey askerlerinin öntiınde 20 kadar tank yı ı. But~. ka~ramanlık his- aye iyi yapılım§ tahk1ına- Yannkt harplerin de bu tank 

kazanmadıklanndan şikAyet edecek ve tarifelerin değiştirllınesl- vardı. Yunanlılar 7,5 luk toplarile lerlne ve şeci su,,!'arılerine rağmen tın zırhlı kıtalan durduracak müdafaa sUAh ve vasıtalan:nnı 
nl lstiyeceklerdir. Nihayet bazı şikAyetler haklı bulunarak yeni fiddetli bir ateı açtılar ve tanklar- Alman tanklarım durouramadı. kudrette olduğunda khmenln zatertni g6&teİmiyeceğin1 ki 
bir tarifenin yapılmasına lüzum görülecek, yeni tarife yapılacak, dan beıini tahrip ettiler. Biraz ıon- Çünkü bunların durdurulması şüphe etmemesi JA.nmdır. Magl- iddia edemez. mse 
~ne riayet etnılyenJer m.hur edecek, ihtarlar, cnalar verilecek ra birkaç Yunan piyade efradı tank- şecaatten vatanperverllkten b&.f
fakat... lardaaı . ikiaini zaı;>tetti. Bu muvaf- ka şeyler, tank defi toplan ve 

faluyetlıi hareketi yapanlar arasın- . . 
Fakat bu sıralarda kış yaklaşmış ve yağrnUJ'lar başlamıt da bulunan bir Yunan küçük zabi- Almanlarınki kadar lruvveth, SÜ· 

olacağından sayfiye yerlerindeki gazinolar kapanacaktır, bu SU· tini ıonra gördüm. Bana ıu aözleri ratli t.anklar da istiyordu. Bu 
retle belediye iktisad müdürlüğü de, halk ta, gazinocular da, ga- ıöyledi: cTanklan ele geçirmek olamayınca mevziler yanldı, 
ıeteler de, okuyucular da bu tarife derdinden gelecek yıl llkbahan· zannedildiği kadar güç bir iş değil. zırhlı kıtalar içeri daldı, cephe 
na kadar kurtulacaktır. Şevket Rado Bu iıte biraz mahir ola~lar mu- gerisinde de önlenemedi. Feci 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111aı vaffakıyet kazanıyorlar.> Küçük za· - 1 "bl, t d ld' : ~~~~~ ~~~~I ı~:~:~:~ nasıl hareket ettiklerini an- m~r~~ me~aa~~bT;et:· ayni 

:V ;raf 0 : 0 0 0 0 Bu sırada ce.p~e g~~isi~e. 60 ka- scbcpl~rden ileri ge!ir. Şimdi ga.. 
...._.::.. ~ _ dar İtalyan esırı getırılmıııtı. Bun- yet iyı anlıyoruz ki Fransızların 

. . d• 1_ I lardan biri İtalya.nların mühim za- eJlerindeki 25 ve 37 milimetrelik 
Cınayetle ıtha m e ılen genç l\IZ ar yiata uğradıklarını söyledi. Biraz tank defi topları Alman ağır tank-

ıonra, aldığım müsaade üzerine, bir • 
Yugoslavyanın PlevUya şehri cıva. Batıl itlkadlara zaten kapılmış olan m .. frez ·ı ·ı . 'd k b b lannı delecek kuvvette değildi-

nnd:ıkl blr köyde kıskançlık yüzünden genç kadın her gece penceresinin u e ı e ı ~rı ~ı er . ewn una en ler. Bunlar ancak hafif tanklara 
büyük blr facia olmuştur. Dul kalmış önünde görünen beyazlı heyulAyı ha.- de k~naat getırdım. Sag ve solum
ıenç ve güzel bir kadın bu köye yer- klkl bir peri zannederek korkmuştur. da bırçok İtalyan askeri ıcrilmiş karşı tesir yapabiliyordu. Halbu
le§mlş ve köyün yakınında milnfe- Nihayet kadın tecennün etmiş. blr yatıyordu. Bazan bur:lara bir Yu- ki Almanlar taarruzda ve ilk 
r1d bir evl kiralamıştır. hastaneye b.ldınlmıştır. Burada cin- nan askeri de karışıyordu. safta ' .. •alnız agıw 1• tankla ... kullanı-

KöyUn bütün gençleri çok güzel olan neti artmış ve ölmüştür. • 
yabancı bdına kur yapmağa b~la- Genç kadının Aşıklanndan biri bu Cephede hayal hazan pek garip- yorlardı. 
mışlardır. Bu hali gören ve kendileri faciaya rakibesi kızlann sebep olduğu- l'ir. İki muhasım taraf arasında ara General Weygand'ın basku-
thmaı edilen köyün genç kızlarından nu öğrenince fena halde müt~esslr sıra bir nevi mukaveleler yapılı- d 

1 
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Tokatta yıkllan binalardan 
yüzde 92 si yaptırlldı 

~~~~-- \ 

bazıları dul kadını köyden uzakla.§tır- olarak müddelum~llği keyfiyetten yor. Mesela bunlardan birinin gece· man an o m~s~:-1 an sonra ran-
ınak için bir hlle düşünmüşlerdir. Her haberdar etmiştir. Köyün bütün genç nin ıakin geçmesini sıperinden di- sız ordusu butun sahra t.opçusu- Tokat Halke'rinde ~~~~. ~laı:1n~~ı:~:;anlardan bir kısmı 
:a~~~Y~;1:~u~~:~ b~~~er!:ı~l kızlan clnayetıe itham edilerek tevkif ier tarafa teklif ettiği duyulur Şu nu bu ehemmiyetli işe tahsis etti. 
tıkırdatmışt•r. ~~~ler ve mahkemeye verllmlşler- ıekilde bir konuşma olur: · Sahra topçusu tehlikeye bakma- Tokat (Akşam) - Geçen le- kazasında bir bölge yapılmıştır. 
26 . İtalyanlar - Bu gece rahat uyu- dan açığa çıktı ve mermilerini neki zelzelede yıkılan bfnalann Bütün öğretmenlerin maaşları 

Senedenberİ kimsenin Ö)medİğİ bir kasaba mak istiyoruz, ne dersiniz? Alman tanklarına savurdu. Fa- yeniden fnfası için Mrfedllen gay- mesken bedeller! muntazamaJJ 

l•~ tin uh d in -••- Yunanlılar - Pekali\ kabul! kat bu topçuya evvelden duş" ünü- ret iyi neticeler vermiş ve bun- verilmektedir. VHAyetin maarif 
ltalyada Bologna şehri civarındaki -.e z ur ecet e aııuuet l rd ..n .. d d k ildsl 

Valdifusa nahiyesinde garlp blr jübUe nuşlardır. Bına:naleyh nahiye h:t1~: İtalyanlar bu cevaba teıekkür lüp zırh delici mermi hazırlan- a an .,~ e 0 san tekrar bUtçesı iki yüz bin liradır. Vilaye-
t.esld edilmiştir. Geçen on üç sene zar- nın yansı korku tçlndedlr. ederler ve kendilerinin de hasımla- rnamıştı. Adt tahrip danesi zırhı yapılmıştır. Bu hususta vali B. te bu sene 27 yeni öğretmen oku-
fında nahiyenin yerU ve yabancı hal- LAkln bir sene daha öltlm olmayıp rını rahatsız etmiyeceklerini söyler· delmeden patlıyor ve değdiği ye- lzzeddin Çağpar'ın çalışması Baş- lu mezunu verilmiş ve hepsi mün
kından kimse vefat etmeml.ştir. Daha ölümsüz yıllar on dörde basacak olur- ler. Elhakika löyle geceler hiç ate§ ri beJirten bir yamndan "'"""' vekAletçe takdir edilmiş ve ken- hallere tayin edilmic:tir. 
evvelki on üç sene içinde yalnız bir aa fenaya yoranlann endltesl kalını- edilmez. ~ disfn bl k Y 

J'~bancı ölmüştür. Binaenaleyh ıeçen yacaktır. Bunun için bütün nahiye . tesir göstermiyordu. Bu kahra- e r ta d1rname gönderil- Merkezlerde 4589, köylerde 7,000 
1 rmı altı sene içinde nahiyenin yer- balkı önümüzdeki bir yıl içinde kim- Yakın aıperler araa:nda bu konuş- manca hareket de Fransız topçu- mlştir. talebe okumaktadır. Taleb<' a ısı 

ınlUCrinden ~mse öteki dünyaya göç- .senln ölmemesini can ve gönülden te- malar hazan ıiyast mahiyet alır ve Zelz led h 
emiştir. Ik1 on üç senenln böyle menni ecilyorlar. Bu nahlye halkının neticede hemen daima ltalyanlar suna ağır zayiattan başka bir e en çok zarar gören er sene artmakta olduğundan 

~lümsüz geçmesi sevinilecek blrşey ol- uzun zaman öHlmden masun kalma- kızarak Yunan mevrilertnc havan netice getirmedi. Halkevf yeniden faaliyetle çalış- önümüzdeki sene bütce n yen 
u~una şüphe yoktur. sının esbabını tedklk eden dokt-0rlar topu ile birkaç d~fa ateş ederler. Mevzilerden içeri dalan tank- mağa başlamıştır. Ev salonunda okul ve öğt·ctrncn ilave i t kli 

.. Fakat batıl ltlkad sn.h.ibl olanlar on halkın çok çalıştığını, çok çocuk ye- k k to 1 t 1 ecl'l işti 
;: ~:_nelerin bu yekn:ı.sak geçişinden tl§t1rdlğin1 ve 1.§lerlnl bltırenlerln çok Geçen gün cephe gerisinde Yu- lar da başlannı alıp istedikleri sı sı P an ı ar yapılıyor. Ge- ı m r. Okul inşaatı PH ıam. 

şc um etmişler ve bunu yakın bir fe- uvuduklarını görmtişlerd1r. nan askerlerinin ltalyanlardan al- kadar ileıi gidebiliyorlardı. Çün- çen gün bir aile toplantısı tertip laştınlmıştır. Bu mcyand mer 

Eşya arasında mahpus kalan kız 
~ıkları kayakları~. -~skilerle) ta- kil buralarda da kendlJerini ön- edilmiş b~da valf, komutan, de- kczlerde beş yeni okul jnc:a ın; 
lım y~ptıklarını gordum. Başlarında ı leyecek sllfı.h yoktu. Fransada da vair müdurleıi ve diğer blr çok baslanmaktadır. Eğitmenli koy-
muallım olarak Alp alaylarına men· ı · d tlil fl 1 il bl 1 ·dek' · <Milfln>ın zengin ailelerinden blrl me~•·tlr. Bir ıcaza yahud taarruza . b' 1 1 b' b d netıce malum. ave er a e er e rlikte bulun- eı ı inşaata başlanmıstu In-blr ""9 sup t>.sır ır tu yan ın aşısı var ı. 

günlük uzaktaki bir çlfilğe göç uğraması ihtimaline binaen zabıtaya Yunanlılar muallimin tavsiyelerine Şimali Afrikadnki İngiliz hare- muşlardır. Toplantı çok neşeli şaat baharda bitirilecektir. H Ier 
~~:~~:rı~~ıh~~~~1f ~;u~!~~ ;::~~:t~ ~~~~n~~ı!~=- riayet etmeğe çalıaırken çocuklar katını da tanklar kazandı. Hem geçmiş, misafirler büfede ağırlan- öğretmenli köylerde 30 okul in , 
tapalı bir arabaya yükletllmlştlr. Ara.- Kadın meyus olarak yalnız başına ibi neşeleniyor ve eğleniyorlardı. de kuvvet muvazenesi mütearn- mışlardır. · edilmektedir. Gelecek s 1 bı: 
ba kapısı kllltıenlp mühUrlencilkten çinlğe otomobille gltmlştır. Blr gün zın aleyhinde olarak. Yani İngi- K""l .. • mikdann arttırılması icin ·cal 
80 h sonra eşya arabası gelmiş, mühürü bo- . u tur hareketlerı . 

nra areket et.mıştır. zulup kapısı açılmıştır. Eşya çıkanl- Amerika ~imdilik Fran- llzler takrıben yarı misli kuvvetle eden tedbırler alınmıştıı. 
. Ailenin relsl olan kadın, evden çı- :ı' f k Tokatta ' k k l ri d karken çocuklannı yetlştlrcilği odala- dığı zaman hizmetçi kız elinde mücev- • }"' Af "k ive a at gayet kudretU tanklarla ·e ·aza mer eze n e Geçen sene şehre getiıi1en iy 
n blr daha gözden geçlrdlkten sonra berat çantası oldut'1.~~~~ ~~ya ha~- s~ya vke şı.~ad 1 

• rı ayka hareket ederek italvanlan dP.rle-j yinnl bir, köylerde elll dört okul su beş okula verilmiş ta b rıı 
mücevherat çantasını emanet ettı~ı ~~:;:~~ e§;~~rle~tı!e: yıy~ce gon ermıyece yip topladılar. • vardır. Bu okullarda 193 öğret- temiz su jçmeleıi tc~i~ edı mış =: h:z:ctçlsl kızla otomobile binmek ıçln Arabanın içinde çalıştığı zaman l ~ILfuı~on 1~ (~.A.). - Havas: 1 Bütün bunlar göz önüne geti- men vazife görmektedir. Bunlar- tir. Okullarda sık sık toplantılaı 

m ş r. Fakat ortada kızı bulama- kapıyı kapamışlardır. Yolda bağırmış ngılterenın vazıyel'ıne bınaen Ame- . . dan ba~k fk! d b · v1 a 
mıştır. Sadakati mücerreb olan kızın çağırnııf ise de tekerleklerin gürültü- rika siyasi mahafili şimdilik' Fran- rılıncP. akla hemen şu sual geli- :ı; a sene en en l - yaptınlmakta ve mesleki konfe. 
kaybolmasına kadın bir m!na vere- sünden sesini 1.flttlrcmemlştlr. aaya ve Şimali Afrikaya erzak gön- yor: yette eğitmen teşkilAtı da yapıl- ranslar verilmektedir. Mcıke; 

1 G 
• • N • ·· . • · ı derilmesini düşünmüyor. Amerika - Tanka karsı durulamaz mı? mış ve bu sene açılanlarla bera- okulları öğretmenlerine tatıl ka-U U N AN s 1KLQpEO1s1 ı:ariciye N~zırı B. Hull' ün gazete- Bunun cevab;nı hemen verebl- her hAlen 50 köyde eğitmenli okul dar devam edecek bir y zı kursu 

~ _ cıle~e yaptıgı heyanattaaı çıkan mn- liriz: Tank ve dilier zırhlı kara kurulmuştur. Geçen sene merkez açılmıştır. Burada öğretmenlert 

1 inci yıldönümü kutlanacak olan büyük türk ilimi: 

FARABİ 
1950 senesi, Farabi'n1n bininci vefat 

Jlldonümilne rasladığı için t.arlh ku
rumu bu büyük Türk Aliminin hatı
rasını nnm:ı.k üzere §imdiden hazır
lanıyor. 

Farabi, Türklstnnm Farab şehrinde 
doğduğu için bu ısnıı almıştır. Asıl 
~ı Mehmed, b:ıbnsınmki Turhan, bü
~lı: bab:ı.~ınınki Özluğ'dur. Künyesi 
.. u~ Nasır'dır. 
l'aiık tnhsUlnl memleketinde gören 
B rnbi İrana gidip farlsl öğrendi. 
ı:!cğdada giderek arapçayı tlerlettl. 
Jltbılerlnı bu dilde yazdı. Yunanca ve 
te . ce bUdiğl de söylenir. Bir rivayc
IÖ gö:c hrlst.lynn üstadlnrdnn da ders 
rızti:1u~tür. Mantık, felsefe, riyaziye, 
11nd' tıp, nebatat \"e musiki b:ı.hlsle-
~e zrun:ı.nın en büyük !ıllınl idi. 

terh lstonun hemen bütün eserlerini 
ele netnııştır. Bununla. beraber kendi 
Uz~riyelcr kurmuştur. 

n müddet Bağdndda, sonra Mı-

sırda ve 941 de Halepte ya§adı. o aı
rada Halepte Hemedan oğullanndan 
Seyfeddin Ali hAklmdl ve bu zat türk
tii. Farabi kendislnden çok yardım 
ve ikram gördü. Farabi günde dört 
dirhem para Ue geçlneblleceğlnl lflJy
ler, fazlasını istemezmiş. 

Seyfeddin şanu ele geçirince, P'&· 
rnbi de bu §ehre gitti. 

Farabinin kendi 1smln1 taşıyan 
musiki Aletln1 lcad ettiği de aöylenfr. 
Eserlerinin lslınler1nl yazsak sütun 
doldurur. B:ızan blr tek eseri yirmi 
knlın clld tutar. Seksen sene yaşaıtı!J, 
ömrünü çalışmakla geçlrm~tlr. 

Eserlerinin başlıcalan Ettal1milssanl 
ve kitnp fi İhsall - 1ll\1m dur k1 bu 
lkinclsl şarkın Ansiklopedisi mesabe
sindedir. 

Garplller, Farablye Altarabus der
ler. Arlstoya ntsbetıe kendlslne şnrkta 
Hoca! Sani ( = 1klnc1 ilstad) lAkabı 
konulmuştur. 

na ışte budur. "' kazasınd ü ğit böl · M f'h B . si!Ahlan da canlı müteamzlar a ç e men gesi teş- ilkokul çerçevesine gıren yazı v< 
t .aama ı "t :1 ~uı1l·ı çocuk!.ara ~ı- gibi pekala durdurulabilir Elve- kil ~ti. Bu sene de Erbaa dekoratif yazı öğretilmektedir. 
amın ve ıu ı e ı aç ann gonderıl- · 

mesine devam etmek niyetinde ol- rir ki ordular buna karşı hazır
duğunu söylemiştir. lanmış olsun. İşte şimdi ordular 

;::::=::===~~=== buna karşı hazırlanmaktadırlar. 

1-ARKADAŞ 
Haftalık Çocuk mecmuau 

(Sa:yıı 8) 
2-YOCEL 

(Aylık fidr mecmuası) 

(Sayı: 72) 

Bu durdurucu ~ilA.h vasıtaları 

şunlardır: 

1) Daha büyük çapta tank defi 
toplan, 

2) Sahra topçusunun zırh de
Ucl mermilerle techizl, 

S) Yarmayı yapmış zırhlı kuv
vetleri memleket içinde önleye
cek ve durduracak daha kudretli 
zırhlı vasıtalar lhzan, 

4) Nihayet tankı durduran ve 
çevirmeye müsaade etıniyen kuv
vetli tahkimat (hendekler, IA
ğımlar vesaire). 

Birinci tedbir olarak halen 
tank defi toplan beş bnçuk san-

İskenderun (Akşam) - Dereleıi.n taşm,,.,, ü · 1 k d d UOJı .. ~nne s en ~ 
run a bazı mahallelerin su altında kaldığını bildirmiştim. su 
altında kalan evlerdeki bütün eşya kuı taıılmıştır. Şimdi • ular 
cekilmektedir. Yukaııdaki resimler su aıtmda k lan bir n al ai
leyi gösteriyor. 



---~-
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Qay t suzel sesl olan Qlr arkadaşımı yqrlardı. Nihayet blr vcslle ile tnnış
vardır. PlAklan knpışıla kap.şıla satı- tık. P.t?lnr bu ~dan pek mem
lır Lakin kendisi son derecede m\lte- nun gBrünüyorlardt: 
vn~l, reklft.mdan h1o hoşlanmayan bir - Sizin sesinize;, söylediğlnjz şarkı
ndamdır. Bunun için arkadaşınım ba- fara meftunuz ..• Adeta sesinizle blzt 
§1.ndaP. geçen şu hlkflyeyi anlatırken teshir ediyorsunuz ... dlyorla.rdt. 

• ı • k ı -Şu hendekler baştan b~ tu· nu 'ileri sümıüş ve hiç olmazsa. bl.r iJd 

reşçı eri arşı aşıyor zakla doludur. Kara Yusuf be7, Tilrk- gün geçld medhnllndekl Kara.koyunıu-
lcı: geliyor diye, buralarmı aylardan- lıırla çarpışmak icap eltlğlnl, bu çar
bert köylüye kazdll'.dı-. Neleı: var au p,ışmadan sonra belkl geçldl tutnbile-onun Iuı.klkl lsmlnl yazmıracağım. Ben hem bV. IDlzel kadınların lltllat

Kemilslnden bahsederken Necdet Na- larınn m~mnun olmuştum, hem de 
cı diye takma. bl.r ad kullıuıacaı;mn. onlıı.nn soz'Ierl s:m:ıtkdrlık gururumu 

Necdet :Nncl bekarwr. E)l ~il d~- okşamı~ı. O gece yata~a g~ğim 
ıSiln yakışıklı blr çocuktur. Hayatı, blr zanınn üst katta.ki konı§U.!an duşunil
rok ~natkft.rların aksine olarak, gayet yor, tatlı t:ıtlı hayaller ku.."llyordunı. 
muntazam geçer. Sesi )?Qzul~ca.k kQr- Tam dalacajpm esnada yukan kat-. 
:tusUe Necd,et Nacı geceler~ AAk~ bl· ta blr gramofon se&l başladı. Apartı
le çıkmaz. Zaten en büyük zevki de .man koJn§ularım penlm cıSerçe o:ısam 

Müsabakalar 8 martta 
Ankarada yapllacak 

vaktl.ı.ıde yemek yemek, vaktinde yat- uçup ko~ dAlına• §:ırkımın ;p!Ağını Güreşçilerimiz.in müsabaka ka· 
mak, vaktinde ~ktır. Onun bil- çalıyorlardı.. DoR'rusu bu uzaktan uza- hili;y~ni arttırmak aayesilo hareket 
tll.n emell bu .son derece n:ıunt.a:zaın ğa yapılan m.l!at.tan pelr memnun ol- eden ve bunun iı;in de fazla temas 
hayo.t.ııı. uzun mUddet gençlığinl mu~ dwn. ;yattıA"mı yerden kendi seslml yapılmasına ehemmiyet veren süre1 
~afnzn. etmekUr. dinlemege başladım. cSerçe olsam federasyonu muhtelif bölge takım· 

Bazen n.rka~la.n onu ba§ta.n çıkar- uçup konsam dalmaıı şarkısından son- • . . 
nı:ı.ğ:ı kal,kJ.§ı,rlar: Z'a. «Gıdı ~dl gıdı se_yglll yavru."ıı lannın bırbırıle karoıla§masını esu 

- pırader, bUyük sanatkirlan gör- §a.rkısıru çalmap başladılar. Bu da ib'ba~lo ka~ul etm·;ı ve ~u k8:r8:nm 
müyor musun"? Onların hayat.lan ne benim söyledımm bir şarkı idi ve çap- senehk faaliyet programile bırliltte 
~adar coşkun, ne kadar ta..cıkın ge&ıp4- kınca. bir şeydl. Onu çalmalarını epey- bütün bölgelere tamim etmiştir. 
tiri ce mft.ruı.Jı buldu.ın.c Gıdı, ~dı, gıdı Bu cümleden olarak Ankara ile 

Artist adaınlnr hayatta hiç bit plftn sevglll yavru ... •dan sonra _gene benim lstanbul güreıtc;ilerinin Ankarada 
tanımazlar. Gelişi güzel ya.şarlar. Hı:ı.l- birkaç plftğı çaldılar. k 1 t k ·· t · ·· 
buk! sen? ... Uyku zamanım geçecek, Artık memnun, mesud uyudum. De- abr§ıkaşmasihı. e arrur e ~ ake m:.
ö&le yem.e~ine geç krı.ldup fllfm glbJ mek kOJn§Ula.rımın i.izerlndekl teslrlm sa . a ~ .tan ı 8 mart o ~r tes ıt 
kay ular içinde çırpınıp duruyorsun. pek mühlı:ndJ edılmıştir. 
H ~atının bu intizamına. butıkç::ı. se- A d dMrt. b M ti H Ankara Halkcvi s:ı.Ionunda yapı-

,._ ... r. h de ~ı ra an o eş gun geç . emen 
nin an:ıtkeulığından ~P e e ce. m hemen her akşam benlm plfı.kla.nm
g l!yor ... Bir sapatkft.r ruhu bu derece dan blrknçmı çalıyotınrdı. 
kuvvetli intizam kayıdhn altına hap- M M Gu"reş hakem kursu 
scd ı mez. Llkln yavaş yavaş işi ileriye gotur-

L!\kln Necdet Nacı arka~Iarınm meğe başlaI?11'lnrdı. Bir gece, saat imtihanlari 
bütı,ın bu sözlerine sadece omuz sllk· tam ikide avaz ıı.vaz ba~rnn bir sesle Güreı federıısyonu tarafından 
nıe • .ta eder ve cevap verirdi: ııyn.ndım. Bu ses kendi sesimdi. Yukn.- Ankara, İzmir V'C İstanbulda gürq 

- B r sanatkdnn mutlaka knrma- n katta gene blz.lm: cıScrçe olsam 
k r ık intizamsız bir hayat sürnı.c~ uçup )ton anı dalına• şarkısını çalı- hakemi yeti§tirmek üzere açılan 
ı m ıclmez _ Sonra ben sanatkArlık yorlardı. Gramofonun sesJ+ı1 de ıı.la- kurıılar nihayet bulmuştur. Son mü-
1d (la ol:ı.n bir adam da değfllm... b.lldiğlne yiik eltm lctdl.. Yukan kat- eab,knlıırda stajlarını da yapan kurs 

N cd t Nacl bundan iki hafta. evvel ta, tcp@ldckl dairede a.lablldiğine: müdavimlerinin imtihanları yakında 
bana elQ.I. ynzn ~ps:ı.n ldl. Go;leri ~rçe olsam uç~p konsam dalına• dl- icra edilecektir. Ankaradan istenen 
çakmak ç kmnk ... Çehresinde UYftUS\lZ ye b ğınp durufordum. imt•ihnn sualleri geldikten sonra im· 
·g çen bir gecenin bütün izleri goze Ne tuhnf vaziyet değll mi? Yata~ım- tihanlar yapılacak ve muvaffak 
ç ordu. Ac ba ıı.rko.daşlan Necdet dn. uyuyan ben ... Kendi kendimi ve ge- olanlara ehliyetleri verilecektir. 
N g ce h yııtınn. alı. tı~I:ı.r, se- ne kendi sesimle uyandıran ben ... Ya.· ~--
f h mi Uruklem lerdl? Çıi.nkü ta~nın içinde slnlrlenen ben_. Yuka- Topkapı klübü hükmen 
ü m iune bakn baka karanr. rıda §arkı soyleylp herkesi rahatsız "" ... 

B n ormadan o soze ba hl.dl: eden gene ben... maglup oldu 
- U usuzum ... Sabaha kadat gözn- Herhalde komşulanm bu 11Serçe ol- Oıı beş gün evvel Kasımpa§a ile 

mu kırpmadım!.. sam uçup kon am dalınaıı şarkısını Topkapı takımlan arasında Şeref 
G edim: pek seviyorlardı. Çunkü kaldırıp kal- stadında a ılan lig ma ında bazı 
- B m. dcdlm, kendlnl eğlenceye dı.np gene aynl plii[,'l gramofona ko- A • y p ç . 

k pıp koyuverdln gallb::ı.... yuyorlıır ve ,caI.ıyorlardı. hadısel:r olmuı ve _oyunun nıhayet-
0 bu öz.lerlme bayağı kızdı: Yukarıda blr tilrlil ses kesilmiyor, lenmesıne on. daki~ .varken ha· 
- Ne eğlencesi?... Hangl eğlence? saatler llerllyordu. Artık slnlrden dell kem oyunu tatil etmı}tı. 

Keşke oyle olsaydı. Keşke eğlenerek olacak blr hıı.ie gclnı.lştlm. cSerçe ol- Bölge ceza heyeti ile futbol ajan· 
sabaha kadnr göz kırpmnsaydım. Be- sam uçup da konsam dalına ... • naka- Lğı tarafından yapılan tedk.ikat ne
nlmk sı tamamlle aksl... Şefak sökun. ratını lşltt1kçe kendi kendime, kendi ticesinde bu hadisede ismi geçen 
ceye kndar slnlr 1çlnde yata~ımda. sağ- sesime a~z dolusu küfür salıveriyor- beş T opkapılı oyuncuya muhtelif 
dan ola, soldan sağa döndüm dur- dum, yattığım. yerden: cezalar verilmiş ve Topkapı klübü 
dum. - Hay çenen tutulsun heri! ... Sesin de hükmen mağlup edilmiıtir. 

Ona kendi elimle bol limonlu blr çay kısılsın!... Serçe olmaz ol-. Dalın ka- y h k k 
p şlrdlm. Blro.z kendine geUr gibi ol· :randa. kınlsın ... diye söylenip duruyor- eni a em omitesi 
du ve hikaye lne ba§ladı: dum. Hele eskiden büyük bir zevkle Bedeı:ı terbiyesi direktörlüğü ta· 

- Yeni tuttul'fum apartınuı.nı bilir- söylediğim ıGıdı gıdı gıdı sevgili yııv- rafından lstanbul hakc:m komitesine 
stn .. Bina ıtıbarile çok güzeldir. Bil- ru şarkısı gece yansından sonra sı-
h ma.nzarnsınıı. :Wç d·yecek yoktur. nlrden beni çıldırtacak hale get rlyor- nzahklanna futbol ajanı Nuri Bo
y ıw muhlm bir mahzuru kirasının du. Nereden bu şarkllan okumuş, pld- aut, Galntasaraydan Muslih, Fener· 
b yüksekçe olması idi. Fakat ben ita çektlrmlştlm... Uykumu kaçıran bahçeden Sabih, İstaobulspordan 
ş cıu ündum: E Iencem yok, gez- ses, Yani kendi seslm vş kendi şarkı- Emin Fuad, Vefadan Saim Turgu· 
m :n yok, toznıRII} yok, gece hayatım l:ı.rımı tepemde çalarak benl uyandın- dun ınazmet olnrak gösterildiğini ve 
v r hctlm yok... Ömrüm günüm yordu. evraklarının tasdik edilmek üzere 
e\ mde geçiyor. Binnenaleyh biraz p:ı- İşte azizim bundan itibaren her ge- Ankaraya gönderildiğini bildirmit' 
r ~c:ı. f Clakflrlık yaparak güzel blr c~. saat on ikiden so~a nıls~flrllkten tik. Haber aldığımııa göre bölge 
e\ d oturmı:ık hakkımdır. donen komşulnnm boyle benim plilk- tarafından gösterilen bu nnmzetler 

I te o güzel .nıruızı:ıralı apartı.ınam Inrırnı tepemde jalarak beni uyandın- l d. k .. 1 .. k d.k d.l · 
bu düşuneelerle tuttl,lm. Atadan bir yorlar Her gece kendi sesimle nhatsız gene ue tor u çe tas 1 e 1 mıı 
hafa geçti. Benim oturdu!;um katın oluyor.um. Hayatımda ne intizam olduğundan yeni hakem komitesi 
üzerindeki daire boşandı. Fakat apar- kaldı, ne blrşcy ... MeselA. dün gece ge- yakında faaliyete geçecektir. 
tunan pek güzel olduğu Jçln üst kata ne sabahlara kndar uyumadım. Kendi - - -
der yeni kiracılar taşındı. gırtlnğımdan çıkan ses beni uyutma- Erkek mektepleri 

Daha taşındıklarının llk günlerinde dı ... Buna güler pı.ls!n? Şaşar mısın? voleybol maçlari 
ap::ırtıman komşularımı görüyordum. Hikmet Feridun Es Dün Eminönü Halkevlnde Erkek 
Bunlar ikisi genç ve güzel, blrl tevkn.- ı-..................................... , mektepleri voleybol maçlarına devam 
iade şişman ve epeyce yaşlı üç kadın- edildi. Günün llk maçı Vefa - Yilceül-
dı. Herhalde üç kız k.!"rde§ veya blr1- f !ıNKARA RADYOSU 1 ikll arasında old.u. Yüceiilkülüler ils-
blrl~rlle pek samlmt uç ark:ı.dq filD.n _ . tün bir oyundan sonra kuvvetli ra-
olac klardı. klplerl Vefayı 15/1, l'T/19, 1517 yen-

Onlara ara sıra merdivenlerde ra.s U şubat cıım:ırtcsi öfle ve akşam diler. 
geliyordum. Güzel olanların lklsl ibl- lUO Program, 13,33 Türkçe plAklar, Takımlar: Y. Ülkil: Süleyı:p.an Ke-
r b!rlcrine son derece benziyorlardı. 13,60 Ajans haberleiL 14,05 Türk~! mal, Argun, zı;a., Mitnt, Turhan. 
Kendinden san .saçlan vardı. İklslnin plfı..ltlar, 1'..20 Rlyasetlcfunhur ba.ndo- Vefa: Hamdi, Na!iz, Haldun, Zeki, 
de gozlerlnin renp a_çık ye§lldi. Can- su, 15 Cazband (Pl.), 15.30 Konser, Yaşar, Osman. 
lı, hareketli, neşeli kadınlardı. Yalnız 18,03 Caz orkestrası, 18,40 Ha.llc tilrkü Günün 2 ncl ma~ Şl§U, Terakkl -
lkl snnşından blrl pek az da.ha topJu- ve oyUnlaq, 19 Konuşı:na (Günün me- Taksım liseler! arasında oldu. Normal 
ca, yani ,.ncud 1Ubarlle daha do~ca seleleri), 19,15 Tanburl Gemllln saz se- geçen bir oyundan sonra. Şişll Terakld 
idi. İşte on1an blrlblrlnden oncak bu ıno.Uen, 19,30 Ajans haberler!, 19,45 oyunu '15·6 , 15-10 kazandı. 
ıSUretıe tefrik etmek mfunkündü. Fasıl heyetı, 20,15 Radyo gazetesi 20,45 Takımlar: Şişli: Murunmer, Lüt!l, 
Apartımana. ta.şmclilı:Iannda.n b1r Knrı§l.k şarkılar, 21,15 Konuşma, 21,30 Nlhnt, Tahir, Ihsan, Şaban. 
:mliddet :SOnra iki sanşmm bana. kar§l Salon orkestrası, 22,30 AJans ve borsa Taksım: Vedat, Samı, Sadık, Cemal, 
olan lltito.tıcı.n arttı. Bazen gülilmsü- haberleri, 22,50 Cazband. Seyfullah, Aleksandr. 

lacak olan bu müsabakalar ıerl:İıei 
ve Greko Romen olmu üzero iki 
sınıf güreoçi 
cektir. 

arasında icra edilo-

Gürq sporunda daima birinci 
planda gelen ve arasında milli gil-

rqçiler bulunan bu iki bölge takı• 
mı kar§ıla§masının çolt alaka uyan
dıracağı ve müsabakalann sıkı ola-
cağı tahmin edilmektedir. İstanbul 
güre§ takımının bu müsabakalara 
hazırlıklı bir vaziy~tte iştirakini te
min için ajanlık tarafından faaliyete 
geçilmiştir. 

Bu haftaki maçlarin 
programı 

İstanbul futbol ajanlığından: F~ 
nerbahçe stadı: Saat 12 Fenerbah· 
çe - Altıntug (B), hakem: Fikret 
Kayra), saat 14 Beyogluspor • Top· 
kapı, hakem: Şek.ip Akduman, eaat 
16 Altıntuğ - Be>koz, hakem: Sa· 
mih Duransoy. 

Şeref atadı: Saat 1 O Beşiktaı • 
Vefa (B). hakem: Bülend Turanlı. 
saat 12 Süleymaniyc - Vefa, ba· 
kem: Ferdi un Kılıç, saat 14 Galata
saray - İst. Spor, hakem: Şazi Tıez· 
can, saat 16 Fener bahçe - Bcşikta~, 
hakem: Adnan Akın. 

Karagümrük sahası: Saat 12 Fe
riköy. Galata Gençler, hakem: Hüs
nü Savman, saat 1 4 İstiklal - Eyüp, 
hakem: Necdet Gezen, saat 16 Ka
ragümrük - Doğu Spor, hakem: Ba
haeddin Ulugöz. 

Salto - Burgu 
müsabakalari 

lstanoul Güreş ajanlığından: 1 -
16/2/1941 pazar günu Fatihte İs· 
tanbul Gür~ klübündcs tecrübeliler 
arasında Grako Romen (salto, bur
gu) müsnbakalan yapılacaktır. 

2 - Tnrb saat 11 de. müsaba· 
kalar 13 de b{l§lıyacaktır. 

3 - İki kilo tokrana vardır. 
4 - Bu müsabakalara geçen 

tecrübesiz müsabakalarda derece 
alıp da terfi edemiyen tecrübesiz 
gilreşçilcrden arzu edenleı girebi
lirler. 

İstanbul mektepleri rutbol lig heyetl 
başkanlığından: Darü§şefaka L - Ve
fa. L. sa.at 13,30 hakem Hüsnü, Hay
darpaşa. L. - Galatasaray L. saat 14,45 
hakem Hüsnü. Hayriye L. - ist. Erkek 
L. 16.15 hakem: B. Uluöz. 

Pazartesi giinil Emlnöntı Halkevl 
salonunda yapılaco.k maçlar: Boğaziçi 
L. - İnönü L. saat 14 hakem S. Açık
öney, Çamlıca L. - Şi§ll Terakkl saat 
14,30 hakem S. Açıköney 

Konferans ve temsil 
Şl.şll lblkevindcn: 
15 şubat cumartesi ak§amı saat 

21 de B. Refet Avnl Aras tnrnrında.n 
(Halk edebiyatı) hak'kında bir kÔn
ferans verilecek ve öğretmen Kenan 
Saner Halk şllrlert okuyac:1ktır. Bunu 
müteakip göstcrlt şubemiz tarafından 
(Yanlış yol) piyesi :temsil edilecektir. 
Davetiyeler Halkevl bürosundan da
ğıtılmaktadır. 

hendeklerde bllsenJz... cekl~rinl sBylemişU. * Hızır beye gelince o da sol cenahtan 
Padl.şah çobandan nldılı ma.Him.a• blr hayl,l :Uerlle,ml§se de, padlş::ıha: 

ilze.rlne, Karakoyuı:ılula.rın kaz~ ve «- Ge~dl tut.tu"ltL• 
kurduğu hendeklere dü.şmemek için, Müjdestnl verenıeml§tl. 
ordunun yolunu çevirdL Dal Sırt~ O akşam sular knmrmca, Çelebl 
na dotru yürilmeğe başladılar. Mebmed, merkezde ynnl kendi ymım-

Demek lt1, Kara Yusuf bey boş dur- da kalan kuvvetlerle geçlde blr baskıO 
mamış, ordusunu düzmekle beraber, yaptırmayı dii.şündil. Bu iş! Tuğcu Ah
buralarda tuzak. kurmakla, hendek med varken, ondan başka k.lm yapa-
kazmnltla da m~ Qlm~ bilirdi? 

••• Fakat bu ışı Saide de istiyordu. 
Bog-azkesen geçidinde Tu~cu Ahmed bey, çabuk dlrllmt.ı. 

ayağa kalkmı§tı. 
kanlı bir çarp~ma o, sa.ıdentn kendlslnl ölüın.den tuı'-

öruıen giden ~ta? kollan birer bl- tardığuu dl,işündükçe: 
rer geri dönerek: - 'Bu kadın ço'k. yaman ibl.r dövüşçl 
•- Uzakt& görünen çadırlarda kim- lmlş. Atc§ten, ölümden yılmıyor. In• 

sa yok. Çadır bombOıl duruyor., sanın böyle bir Jmnsı olsa, dünyada 
Haberin! getlrdUer. hiç blr zaman sırtı yere gelmez. 
Çelebi Mehmed bu haberi alınca. ba- Diyordu. Saldenln cesaret ve merd-

ğırdı: l.Jğj,nden başka sevllccek blr güzelUğl 
- t§ıe, bir tuzak dnhal Fakat, art.ık yoktu. Hatt.A at üstünc;le palasını saı

herşey anlaşıldı. Eğer Kamkoyuo.}.ular layıp koşarken, ona. kadın deme~e bin 
kendllerlne guvenebilecek kadar kuv- şahld lAzımdı. Fııkn.t, Tuğcu Ahmed 
vctll ols:ılardı, tnrşımwla.n - böyle - gönül bu ya - Said yf sevme~ 
hilelere müracaat ederek - kaçmaz- başlamıştı. 
l:ı.rdı. Az zamanda padişahın gozune g ren 

Vt: orduya emlr verdi: bu genç kadın, böyle her akına~ rak 
-İleri!-. ıcdecek ve he.t" dövüşte kendini goste-
Ordu Boıta.zkescn geçldlne doğru recek Qlursa, diğer yl itlere ovünm r 

nerllyordu. lçln fırsat düşmlyecektl. 
Boş çadırlarla ~ olan dağ ya.- Tuğcu Ahmed g.lbl bu noktayı duşil-

macını baştan başa tutmuşlardı. nenler de yok d ğildi. Hnttd, B'*az-
Knrakoy;unlulıı..r, Türklerin buraya kesen sırt1.nı sardıkları gece, genç ve 

kndar gelebllece~ini tahmin etmemiş- atılgan sancak beylerlnd n Köse Mnh
lerdl. Onlar: e:Türkler, yollardaki hen- mud bey, nrkndaşlanna : 
deklere düşüp mabvolacaklarl:ıı kana- - Ben bu kadıru or ukçe slnlrlenı..-
a.tlnde idiler. yorum. Şunu, padişahın haberi yok-

Çelebl Mehmed dağ boyundak:l yüz- ken, ynhud ona. sezd rmrden ortad:uı 
lerce çndın topla.tb: her znmnn ele kaldlrsak fena olmıyacak. 
geçmeyen bu gruıl.met ordu 1ç!n çok Deı:n,ekten kendlnl nlnuıamıştı. 
değerllydL Kose Mnbmud bey, sancak beyleri 

Ordunun sağ ve sol ccnahlan Bo- arasında en yakışıklı, en g nç ve akıllı 
ğazkesen geçld!nl 1k1 sırttan sarmağa bir ndam olarak tanınmıştı. Yaşı otus 
başlamıştı. beşten fazla değildi. Ko e Mahmudun 
Düşmanın biltün kuvvetinin burada bu soz.üne maiyetlnd kilerden hlO 

topl11-Ddığı anlaşılıyordu. klmse l§tlrak etmemiş ı; e: 
Çelebi Mehmed: - Saide cesur blr kadındır. Padl ab 
- Buraya kadar gelmişken, Karako- o:ıu yanından ayırmak t.cmlyor. HIO 

yunlulann reisi olan Kara Y.usutu ele birimize zararı dokunmaynn bu fcda-
geçlrmeden dönmlyece~lm. kAr kadına klm el uzata.bilir? 

Diyordu. * mg[erek, Kose Mahmudu mahcup et-

Boğa.zkesen sutlnnnda kanlı çarpı§- Köse Mahmudun orduda çekemedığt 
blrl daha vardı: Tuğcu Ahmed bey. 

malar başlamıştı. Köse Mnhmud bey, Tuğcunun mu-
Timur :vaknsından sonra blJ hayll vaftakıyetlerinl kıskanır: onu padlşa-

şımarmış olan Karatoyunlulann, Cış 'b 
Anadolunun göbeğlpde daha fazla şl- hın gözünden d Urmek için in bit 
manklı.klıır ve halkın hakkına tecaVilz dolap çevirirdi. 
glbl küstahca hareketine meydan ver. Tuğcu Ahmed bunu bilmez değlldL 

HatttL bir gun kendlslne: 
memeğc azme~ olan Çelebl sultan - Sen benimle çok uğra mal Sonra. 
Mehmed, bu nzminden gert dönm!ye- kazdı ın kuyuya kendin duşerslnl 
cektl. Demekten de çeklnmemlşse de, Köse 

Öliden giden s:ığ cenah fırkası, ge· Mnhmcd bu soze mfı.nalı blr sukut ve 
çldi, dağ sırtından tutmuştu. 1;ohkkanlılı.kla. mukabele etmlştl. 

Hızır bey lhUynr olma.sına rağmen Tuğcu Ahmed, Köse Mahmudun tu-
sol cenah fırknsınn. kumanda. ediyor- zaklıı.nna duşecek kadar aptal, dü un
du. Zlnı. bu havallyt ordu içinde onun ceslz ve bilhassa görgusiız bir adıı.nı 
kadar ıyı bilen kimse yoktu. değildi. 

Hızır bey ayııl zamanda çok çesur, 
atılgan ve yaman bir dövüşcüydü. Yıl
dırım zamanında Anadoluda ve Ru. 
mellde az akınlar mı yş.pmamış, aı 
muzafferiyetler mı ltazanınaınıştıı 
Sağ cenahı Hamza bey !do.re ediyor

du. 
Tuğcu Ahmed beyle Saide padişahın 

maiyetinde bulunuyordu. 
Saide: 
- Beni Hızır beyin matyeUne veri

niz de dere boyundan geçide kadar gl
deylm ... Dii.şmarila dövlişeylm. Çoktan
beri pala sallamadım. 

Diyerek padişaha bir hayli yalvar
mış.sa da, Çelebi Mehmed: 

- Sen ve Tutcu Ahmed bsna 11-
ıımsınızl 

Demif, onları yanından a.yırmamıştı. 
O giliı akşama doğru Hamza bey fır

kası blr 1§ göremedi. Dat sırllannı 
iuttularS& da, geçld 1k1 kayalık dal 
parçaSlle çevrllın1ş olduğundan, bu.ra
ya. inmek çok müşküldtı. 

Çelebi Mehmed: 
- Bu gece geçidi mut.laka tutmalı· 

yız .. 
Diyordu. 
Hamza. bey bunun lmkA.nsız olduğu-

o gece pad.Lşahın blr dağ sırtında 
kurduğU ç:ıdı.r.ına Köse Mahmud teliiş
la gelerek: 

- Hızır bey milfrezelerlle dll§ınaıı 
arasında büyük ve tanlı blr çarpışma 
oldu. Düşman hayll zayiat vererek g&
çlde sı~dı. 

Haberinl getlnn~U. 
Çelebl Mehmed bu haberden mem

nun olmuş ve. Köse Mnhmudun alnın· 
dan öpmüş, onu çadırına alarak d:ı.ha 
fazla mnlUma.t 1stemtşt.1. 

Köse Mahmud: 
- Bu gece sabaha karşı Hızır be19 

merkezden yardımcı blr kol gönderip 
geçidi 1~1 edellm. Bu fırsat her a.
man ele geçmez, padişahım! Dilşmaa 
gün.düz gözlle tedbir almadan, onlarl 
sabahleylıı bastırıp daR"ıwnk mUm
kündür. 

Diyordu. Çelebi Mehmed bu teltll.1'9 
karşı: 

- Hayır ..• 
Diyemezdi .• Karakoyunlulan caJI 

evinden vurmak için ele düşen bu fır
s:ıttnn isUlade etmek· gerekti. 

Çelebl Mehmed, :ruı;cuya em1r ver-
di: (Arkası var) 

Tefrika No, 74 Dora, kabahatini tasdik ettiği için - Ne mi yapabilirsiniz) ... Beni hattı destini tanımıyordu. Bu yazı « - Prenses Marina .•. > 
sabır gösterdi. Ekseriyetle dudakla· rahat bırakabilfrsiniz... ona g~rip ~öründıi. Bu Uııim, birdenbire dimaınnda w.rad ... ,... za~,.,e._.1.• rmıneılnen·uycuutntau.kadar gelen ha§in keli- - Pekala... Zarfi meraklayırtb. canlandı. 

.... ~ ~-· ~· A ~ Koıntcs, hiddetle böyle haykır- Mektuptaki birkaç satın aceleyle Asil kadın, hakikaten de, babtl 
Bir akşam, yemekten evvel, Le- dı. Odadan çıktı. Ve kapı kanadı· okudu. g~~n o semtte oturuyordu. Lelo, 

l\Jüe.lliti: .P. de Oo.,. lo'yu görmek için odasına gitti. Ev nı ıiddetle vurdu. Yüzüne hemen b.ir kan tal>akaaı vajtilo onun ha_yranl)'dı. MArlciııl 
itleri hakkında ondan bazı malUJ11at Bu yıldırımın darbesile birlikte hücum etti. Soura kanı kalbinf çe- Verıa ilo. . Helene ona bund 

Helene, birdenliire yerinden XXXIV iatiyecekti. çıkan ıiınıek, ortalıiı aydınlatmıı kilerek çehreal bemheyaa keaildJ. habei verm11ti. Fakat chayraıı~ 
kalktı. Sant' Anna'ianıı ,viııdw beyaz Erkek aordµiu •uallere cevap oldu. Lelo, kendinin de kusur etti· Dudaktan •oldu. kelimesi. Amerikahların nazarınd• 

Biraz kuru bir •eale: a;jyaf9t, aerek aiyah, ıerek beyo.J vermediii için. Dora tatlı pir ıea)e ğıini anladı. Sanki büyülenml, gıoi Tekrar okuduı müphem bir mana Hade eder. Dor .. 
. - Seraiye ıeldik, ruimlerl ıeyret- ~OD'~• rnlerce ve ıüolerce mu- onu tenlCid etti. ıeviınli, nazik oluverdi. Çok. eziyet bunu hakiki manada almııtı. Donna 

mıyoruz. havere movzuunu tqkil etti. - Bana karwi miiıfik davranmı- çekmek.Jizin, kanaının &ffuıa ka- Aı.. .. - ~ ...1 ___ 1 Vittoria'run koca.aile ıeviıtİğin.i, ona 
ı -'--=-=- 1- ,f ı... y R mad ~ J'ml~- eyy_, ~·Q" Jd .. -LJ • nar etm~. ·uay ~::~ra. • ? a, bu çept pir .&yaal nil· yoratllluz. vuıtu. , • • f'ittiiiqi (iil.... ._ ınetrea o uıunu 11.11. ına getırm .. 

bayan B.onald m arkıwaıra yuri.idil. n:ıam her ijü cephede 1 eniden can- Lelo, birden bire kabardı. Kra- ltalyan erkekleri, pifmanbklariqı ~ ~~ dulmdaki trıi§ti. Hattl evlendikten ıonra bi}e..-
Bütün saloınlan birlikt. '-ezdiler. hlık uyandmr. Kinler ve intikam :vat iinesini iino yaabğına hııımla anletmak, banımak huauauoda em- .~~· • • ~ı buçukla J; Asil kadının bir erkeğe metrea olınl"' 
,Fakat erk.ek, bariz ıeÇlde dalııındı. bi.aleri alevlenir. sokarak: l&laizdirlcır. Kuaurlarıoı itiraf eder, b -~ .. iDi daaa.. b _!..-...1 L-- yacak derecede Yiikaek olduiw:ıtll 
r!zı· •_1, •·-d .. :L • • k 1 .. b 1 l u" ..... anum a ıoa ap....ue .,.... du K IL'' d L'- b~ 
Ul ı IJLU aenç ...,. mı eoz uapıuı· Lelo doir:u ıalunbı ...... :.ti. Bıı ..ı. - Haydi l:>a a ım §U yasbııa ütün kabahatleri üuı erine a ır- 1 d B ed L.;. •• u ---'a sanıyor • a wn o en urıu; ııa 
d • t .:ı l - f" • f"': 1 · b 1 1 ._. '- f ~'~ bil un urunm. u .. ,. • u.J" ouu • ·· b ..J. • • • _ e ~u UfOJgU. vafetten ıa)? maz derecede rok muı Ü: o masmı emır uyurunuz .•• ar; öy e a.ı, a.arp tara a~ cum at --Lib• I L •----•-- fUP e yquay....., pren•ean evın _ ,, ,. m aanı ı o. ac:a,.,anı •• ı.......- d l d 

Demek mu~ CeuaraClji :yap· can sıkıcı vazi~tler 1ı .. ı1 olm'llftu. Sekiz g6nden beri 1ayenizde iıto etmenin, aerzenitte bulunmanın lü- ilk aıklanm mıutamülar. a ım atmuına razı o amaz ı. . 
mıı} ... Helene ıidip ona itirafta Gazete fikracılan kendisini parma- beııı do onun aibiyim ..• Her taraf· zumsuzluğunu görür. lıte böylece İki kadın aynı muhitte yaıadıklad 
bulunmuı} .•. .()µdan oıfa ummuı} ... iına doladılar. Bazılan onu takdir, tan iğneler yiyorum... işin :içinden kolaylıkla çıkarlar. İmza yoktu. Yazwnın wtaca do- için hemen her gün biribirlerm. ral 
~ . vvur etµği tablo, dimaiında bazıları da tezyif etti. Üstelik de Mukayese, genç kadım ~ldürdil. Dora. darbei hüko.ın~tinin netice- ğiştirilmiı olduğu hissediliyordu. lıyor1ardı. Biribirlerini ziyaret edlt 

bel rdı. anneıinin ve kardinal dayısının ıi- Neşeli neoeli: si daha vahim olmadığından dola· Harfler inco uzun bacaklı haşarat ,.-orlar; ziyafetleri oldukça yekdiğeıı-
Kendi kendine: temleri, serzenişleri... - Ayııi iğneleri bana patırma· yı kendjni t~brik ediyordu. Bilhas- gibi, koca kocaydı. Mektup .İtalyan· lerini davet ediyoılardL Fakat ına-
C"- Şu ~T:itania'wn §ifa li11lmaaı> Koa&ların Ş..d.J:ti üzere, bütün bu nu: yiiitli~inize yakışmaz .•. Doğru. an siyah sosyetede yer etmiı olan ca yazılm\§tı. nasebetleri menuiın çerçe~ dl" 

tablosunu yapllrır ve sa~q alınıp ... > çektiklerini karısına hissettirmek is- hafif hareket etmİ§İm ••• Yaptığı- o asırlık intikam alıcı İtalyan ruhu· Dora. izdivaç gÜnünden'bed bu fına çıkmamııttı. Soğuk kalm11tlr 
diye düşündü. rirordu. Ekseriya gözleri hiddet· mm böyle bir netice vereceğini dü· nu heaa'Qa katmıyordu. dili öğrenmeğe uğraıııyordu. Okudu- kisi do karşılıklı, hainano tenkidlet" 

Sonra, Helene'c takdirle baka· ten kararını§, burun delikleri yu· şünmemoiıttim .•• Teessüflerimi size Bir ıabah, kahvalttsınt henilz bl- ğunu gayet iyi anlıyordu. Zalim ke- den kaçınmazlardı. 
rak, kendi kendine: kan doğru çekilmiı bir halde eve anlattım... Daha fazla ne rapabi- tinnişti ki. kendisine zarif bir zarf lim~lerden herbirl, kalbine kadar~ İnsan ilk aıkma daiıw\ avdet eder" 

- Şu Amerikalılar şayanı hayret, geliyordu. cKiTPi gıÖi> büzülüp bir lirim... içinde bir mektup uzatblar. Üzerin- nüfuz etti. Onda müthit blr ıztırap miıl 
§:ıyanı hayreti tarda oturuyordu. Sant' J\nna. kaba JCaJ;ia~ de ıehir C:lamguı vardı. ~dreliıı huıl etd. ( Arlaa .... ) 
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zak Şarkta vazı·yet Almanya ile İtalyanin Amerika yardım işine Koordinasyon 1 Günlük 1 K~s;;~~~:ı ~~m!~~~~~t~d~ll~l~y-siyaıi sahadaki ıon _ Borsa şe Medıha Ertunçtan nlınan cıooo> 

Cok vahim gayretleri ve Yugoslav· hız verdi heyetinin yeni karan 'laE-SU_A_l\l_v_e-TAil_V_İL-AT---KAMB--i~--0- ~~r:y;öst~~=:11v:1~~~!~~c~~~ı 1~~= 
, yanin vaziyeti ve NUKUD FiATLEBt ~f tarafından 850 lira kıymt>t edilen 

(Baştarafa 
1 

inci sahifede) -- (Baş tarafı 1 inci sahifede) (Baştarafı t incide ıahifede) 14 Şubat 19u Usküdar Icadlye mahallesinin Arif 
(8qtarafı ı inci ıahifede) .. bey sokağında eski 14 yeni 17 num -

Amerika mahafı"linin . da yegfıne settir. İngiltere dunya Yemeklik arpa. ve yulaf beyanname DEVLET BORÇLARI ralı sağ tarafı doğramacı ovakin nr-
türl\\ tasavvur edemiyor. Bunun yüzünde fimdiye kadar görülmiyem tarihinden itibaren yeni mahsule ka- sası sol tarafı simitçi vaslldkl ha-

mütali.ası içindir ki Balkanlara bilfiil hA- en büyük orduyu bizden uzakta dar beher büyük baş koşum hı:ı.yvanı L. K nesi arkası hane bahçesi ve tnrnfı ra-
f için günde beşer kilo ve ko§ulmıyan · bil Arif bey sokağı ile mahdut 17 tap 

Vq~~n 14 ~A.A.) - Bir kı· kim olmaya hazırlandığı bir za- durdurmaktadır. Elimize geçen ır· beher büyilk bıış hayvan için i\lnde 3 7,50 933 Türk borcu L II. m. 19.50 numarasını taşıyan bahçeli evin baki-
aı~ sıyası mahf ıller, Ja~o~yanın manda Yugoslavyanın şüpheli satı kaybederseli, milli müdafaamı· üçer kilo ve bebe~ küçük bnş hayvan • > 1938 ikramiyeli 19.72 ~e borç olan masarif hariç 700 liranın 
Sıngapura ve Hollanda Hındistanı· zı bu kadar ucuz ıatın alabilemek fçln beyanname tarihinden yenl mah- • • 1933 İkramlyell Erganl ödenmemesinden dolayı 2004 numaralı 
na karşı taarruza hazırlanmakta ol· vaziyetini bırakmasım ve doğru· imkanını hiçbir zaman bulmayabi- sul zaımmınıı. kndar toptan 10 kilo, A. B. C. 19·95 knmma tevfikan salılmnsınn knrar 
mııaı ihtimali kar•ısında endiııe izhar dan do!h•uya. Mihver siyasetine lı'n'z. arpa. ve yulat beraber olmnk üzere • 'l 

1934 Sivas-Erzurum 1 19·
42 verilmiştir. Mezkur gayri menkulun 

,. ~ ı > 1934 Slva.s-El"2uruın 2-'1 19.52 evsaf zemı ı 
ediyor. Japc;ınyanın Avustralya.ya katılmasını isteyecektir. HattA Demokratların tahminine göre, hesab edilecektir. n malta dosenmlş taşlı.kin. 
k k . 'h • 1' h k h 69 1 h 2 7 Yeni mahsul zamanı arpa. ve yulaf > 2 1932 Hazine bonolan 80.50 bir oda merdiven nltmda komürluk· 

ar hare -et~ geçm.c~ı ı tıma ı a • bazı haberlere göre Yugoslavya- kanun projesi le te , • a ey te . iç\n buğday ve çavdar hakkında ka- > > 1934 • > 15.50 ve bir odunluk helayı hnvi bir mutfak 
kınd ela endı§e vencı haberler alın- Ü lü ittifakı hnzalaması ta- reyle ayandan geçecektır. Amerıka bul edilen zamnnın aynıdır. • > 1935 > > 29.50 bahçeye çıkılır kapı: Birinci knt: He-
dığı bildirilmektedir. Müphitlerin nın ç tarafından İngiltereyc yapılacak Bevnnnanıe tarihinden sonra bu • l938 > > 52.75 l{ıyn havı ufak blr sofada. kmşılıklı 
bu son ihtimal hakkında mütalaala- lep edilecektir. . yardım hakkında Amerika efkan yıl ıÇın ekilmesi mümkün olan to- A. Demlryolu tahvlll I-II 41.50 iki oda: Ikincl kat: CnmekAnln b r 
rı muhteliftir. Almanyanın lngiltere· Bu suretle, Balkanlarda zuhur umumiyC!'inin dü~ündüğüne gelince humluk mlkdan (buğdny, arpa, yu- > 11 m 4l.- sofnda 1k:1 oda. bir kiler vardı!" ' 
yi istilaya teşebbüs etmesinden ev· edecek h!diseler karşısında Yu- Gallup enstitüıünü'l son anketine laf ve çavdar için ayn ayn gösterile- A. Demlryolu mllmessll senet 3s.75 Bahçe hududu kısmen duvar ve kıs-

ı J U t w d OOO OOO A "k 1 ktı Haydarpaşa. Umanı 43.50 men tahta perde ve tel örgü lle tah-
ve aponyamn zak Şarkta ngiliz goslavyanın yalnız bttaraflıgı e- nazaran 29, • men ·a 1 pro· ce~u\aramameden gaye elde ne H. llmanı mümessll senedi 40.'75 dit edllmlş lçlnde bir kuyu bir knç 
t~pr klarınn taarruzu beklenmekte· ğiJ icabında Almanya ve ttalya- jenin kabulü leninde ı_0,50?,000 mlkdar arpa, yulnr, çavdı:ı.r ve bu~- meyva. n~ncı vardır. 
dır. Japonya Sovyetler Birliği ile ' d d temin edilecek kişi de aleyhte rey vermı~Jerdır. dny stoku olduğunu ve ihtiyaç nis- HİSSE SF..NETLERi Gayrlmenktilün umumi evsafı. Gay. 
münasebetlerini düz.eltmeğe çalıoı· ya. yarı mu Ba. 

1 
. t" 'nla bera' betini öğrenmektir. rl menkul ah~ap esk.l ve tamire muh-

yor. Romanya ve u garıs ~ - İktisadi birlik Pamuk iplig"" i 7'· C. Merkez bankası 109.50 taçtır. sahası: Gayri mcnkuhin tnmn-
Bir çok müşahitlerin mütalaasına ber Balkanların büyük kısmı, Nevyork 14 (A.A.) - Bugünkü T. İş bank.ası nama muharrer 

9.s5 mı tnpu kaydına nnznran 96.50 metre 
'ltihak t Ankara radyo' gazetesinin dün nk- T. iş bankası <hamile alt) 10.20 murabbaı bllmesaha 107.50 metre 

s;öre Japonların Sıngapura yapa· kendiliğinden Mihvere ı • e • Nevyork gazetel.eri harbin Uzak şam blldlrdlğlne göre koordinasyon T. İş bankası münıcssll his. 103,-- murabbaı olup bununda G0.50 metre 
caklan taarruz Amerikayı harbe aü~ miş olacak, Yunanistan ve Tür· Şarka yayılması endişesini ve bu heyetinin 95 nuınnralı yeni bir ka- A. Demlryolları şirketi <% 80) 22.50 murabbaında bina ve ın\ilebaklsi balı-
ıükle:>ecektir. Resmi mahafil vazi- kiye_ daha kolay tazyık edilebi- hususta Avustralya Ba~vekalet ve· ranıamesl de bugün intişar edecek- A. Demlryolları şirketi ('% 100 37.25 çedlr. 1 - Işbu gayri menkulun nrttır-
ycti aükunln karşılamakta, fakat ha· it dil f b kiJ.i tarafından dün yapılan beya11a· tir. Bu pamuk !pllklerl tevzlinl lnti· Eskişehir çimento şlrket.l 'l.75 :ma 4artnames1 12/mart/941 tarihln-
diselerin inkışafinı dikkatle takib et· lecek şekilde - tecr e m Ş U· h tebarüz ettirmektedırler. :7.ama koyacak bir kararnamedir ve Şirketi Hayriye 28.- den it.ibaren 94-0/2415 No. lle Üskıidar 
mektedir. Yeni Japon sefiri Hariciye ıunacaklardır. N k r d' k' İktisad Vekfl.letl emrine bu iş için 1 Şirketi H:ıyrlye temettü 21,- İcra dairesinin muayyen numnrasm-
Nazırı ile görüşeceği zaman Pasifik· Yugoslavya bu tehlikeli oyuna v::~~~ hü:;:esce~~:ı:rd~ bir ta· :ı;rı~t'~~~~N:. mütedavil bir sermaye ---E-C-~-.F.-.B-İ_T_A_R-\1L_L_ER __ t ___ ~~:cıC:k;!~:ııg~f:n~~~~:~ ;;~;aa~:~;~ 
te statükonun muhafazası hakk!O\da gelecek mi? . arruz ve yahut sinir harbinin şiddet· Uıi stok edilecek 109_ mat almak isteyenler işbu şartnameye 
Amerikanın neler düeündüğü şüphe- Hudutları Almanya ve Italya lendirilmesi ihtimalini göstermekte· Ankara. 14 (Telefonla) _ İcra ve- K:edl Fo~slye 1

1
9'f13 · ve IK0/2415 dosya numnmsiyle memu. 

ye mahal bırakmıyacak şekilde bil· ile cevrilmlş olan Yugoslavyanın dir. killeri heyetinin yeni bir knrnrlle ha· • » Amorti 104.- rlyetlmlze muracnat etmelidir. 2 -
dirılJecektir. vazi~ eU hic şüphesiz, müşküldür. Nevyork Herald Tri~une. gazete· ziran mahsulleri ofisi, memleket 1h- > » Kupon ~25 Arttınnayn iııtırak: için yuknndn ya-

ki Hollanda vapuru Abn~ny~yı korumak için Mihvere ;;ı:::,ı;~nikt~::di o~:r,~:c~ı~:;')~:ı~;~ ~::t~ğ~l~~a:u~r~~~~rn:c~:~d::; NUKUT . ~akı~~t~~r ~:k!ı11~~~!~ m~~: 
geri çağrıldı dost görünmekten geri durma- kudrct'ın'ın ittihadını tavsiye ediyor. etmeğe memur edllmiştlr. tubu tevdi edilecektir. (M. D. 124) 

T k' 14 (A A ) (O N B ) Tü k ıt 23 60 3 - Ipotek sahibi alacaklılarla dl~er 
0 10 • • - • • · : malda beraber, istiklalini müda- •111nnı11111111111111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111•1 r n ını 2·82 alakada.rlann ve irtifak hakkı sahlp-

taviadan gelen bir emir üzerine faaya da karar vermiştir. Mihve- Deniz Levazım Satın Alma Komisyonu ilanlari Osmanlı bankası (banknot) 2·~ lerinin g:ı.yri menkul uzerindeki hak-
Manilladan bildirildiğ;ne göre Ba- 1 Külçe altın bir gramı 

k ld · !arını hususile faiz ve masrafa dair 
Hollanda konsolosu, biri Hong· re iltica etmenin ne deme o u- ............................................................................... KAMBİYO olan lddJalarını işbu tlfın taı1hlnd.,n 
konga diğeri Japonyaya gitmekte ğunu Romanya misalinden öğren- Tahmin bedeli İlk teminatı itibaren 15 g\in içinde evrakı mus-
olan iki Hollanda vııpuruna derhal diği için, Almanyanın arzusuna I.lr:ı. Kr. I.lra. Kr. Türk lirası bitelerlle birlikte memurlyet!mize 
Manillaya dönmek emrini vermiş· kolaylıkla boyun eğmesi beklene-

3200 00 
Londra iizerine 1 sterlin 5.24 bildirmeleri icap eder. Aksi halde· 

tir 20.000 kilo süt Nevyork üzerlne ıoo dolar 132 20 haklan tapu sicili ne sablt olmadık-
Ho i Şimbun gazetesinin Batavia- mez. Her halde Yugoslavya cetin ıo.000 kilo yoğurt 2125 00 399.38 Parls üzerine 100 frank ça sa~ bedelinin paylaşmasında harlç 

dan bu hususta öğrendiğine göre, bir imtihan geçiriyor. istiklal ve Mllftno üzerine 100 liret kalırlar. 4 - Gösterilen gunde nrttlr-
konsolosun bu cmrmın içyüzü ma- temamiyeti, Almanyanın hazırla· 5325 00 Cenevre üzerine 100 frank 29.6875 maya l§tirak edenler arttırma ıart-
l ~ 1 - Yukarda yazılı süt ve yoğurdun 17. Şubat. 941 pazartesi günfı saat Atına üzerine ıoo drahmi o.9975 }lamesini okumut ve lüzumlu malü-
üm değildir. Fakut Londraya hic· dı21 taaıTUZ pUlnında oynıyacagı 14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. SOfya üzerine ıoo leva l.6225 mat alllll4 ve bunlan tamamen kabul 

ret etmiş olan Hollanda hükumeti· rol, yahut karşılaşacağı vaziyet, 2 - lşbu süt ve yoğurdun tahmin edilen bedl'llerl h!zalarmda göst.erll- Mndrld üzerine 100 pezeta 12.9375 etmiş ad ve itibar olunurlar. 5 -
nin bazı devletlere aid limanlardan Yugoslav devlet adamlarının AI· mlş olup ilk temlnatlan ~99 Ura 38 kuruştur. Budapeşte fizerlne 100 pengö Gayri menkul 24/Mart Mı t.arlhinde 
bütün Hollanda vapurlarınıın çekil- t 3 - Şartnamesini görmek ve almak isteyenlerin her gün ve eksiltmeye Bükreş üzerine ıoo ley pazartesi günü saat 14 den 16 ya kr:ı-
mesin" emrettiği şayiaları dola~mak· manyada ne derece metane ve iştirak edeceklerin de tamım edecekleri kapalı zarflannı belll gün ve Belgrad üzerine 100 dhıar 3.l'l5 dar Üsküdar icra memurlutunda uç 
tadır. cesaret göstereceklerine bağlıdır. saatten bir saat evveline kMaı: Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığı· Yokohama üzerine 100 yen 31.1375 defa batınldıktan sonra en çok art-

Necmeddin Sadak na makbuz mukablllnde vermeleri. c683ı stokholm Uzenne ıoo kuron Sl.005 tıran& ihale edilir. Ancak arttırma be-
Çinin vaziyeti 

. 
Balkanlara karşı 

Alman tehdidi 

Çunking 14 (A.A.) - Pasifik· 
teki (Baıimuhitikeb:r) yeni inkişRf 
ihtimalleri ve bunda Cinin oymıya· 
cağı rol büyük alaka uyandırmıştır 
Bütün dünyanın istikbali, merke, i 1 

Pasifikte heı türlü Japon ilerleyi•ı 
nin lngiliz ve Amer:kan kuvvetlr.:-: 
tarafından mağlup edilmesine bal. 1 (Bqtarafa 1 inci aahifede) 
lıdır. Son 3 hafta zarfında Alma. Fakat halihazırda bu mıntakadaki 
ya, Pasifikte lngiltere ve Amerika- İngiliz kalkınmasından ıoiıra ve 
Ja karşı ha~ekete geçmesi için mü· Alman tehdidinin ehemmiyetine 
temadi surette Japonyadan talep• ıağmen büyük Britanya böyle bir 
lcrde bulunmuıtur. Japonyanm Al· va2.'İyete düımek tehlikesine maruz 
ınanyaya müzaherete muvafakat değildir. 
ettiğine dair haberler gelmiştir. Böy• 
le bir ihtimal karşısında Çio hare· Makedonyalı komiteci-
ketsiz blmıyacaktır. logilterenin )erle temaslar 
e~rine asker vermt'sİ, yahut Çinde Londra 1-4 (A.A.) _ Timeain 
hır mukabil taarruzıı geçerek Sin- diplomasi muhabiri yazıyor: cİstila 
gapur ve Malezyanın müdafaasında etmek. taaavvurUıDda bulunduğu 
müessir surette yardımda bulunma· memleketlerin maneviyatını kırmak 
11 miimkündiir. bu memleketleri tedhit etmek Hit· 

Japonyaya aıöre hiç lerin mutad manevruıdır. Hitlerin 
bir fey olmıyacak Bulıariatana lr.arıı da ayni tqeb. 

büste buulnduğu görülmektedir. Hit-
Tokyo 14 (A.A.) - Yabancı ler daha evvelden Makedonya 

gazeteciler toplantısında hükumet komiteleri ile temasa p.İ§mittir. Bu 
namma beyanatta bulunmaia me· komitlerin bqlan. Almanıyada veya 
mur olan zata P:ıaifikte yakın bir Almanyanın iıgali altında bulunan 
muhasamat şayiaları.na ifaıel edil- memleketlerde olup kral Boriee 
mesi üzerine mezkür zat havanın dilfl1tandırlar TC Hitleıin elinde 
ağır olduğunu ve muhtemel her va· alet olabilirler. Almanlar, Bulgaris
ziycte kıuşı hazırlıklı bulunmak tanı iatila etsinler, etmesinler, Ba~ 
icap ı-deceğini bildirmit ve ıunlan kanlardaki baılıca gayeleri, İtalya 
ilave eylemiıtir: Birçok şayialar ile sulh akdine icbar etmek için 
dolaşıyor, fakat fikrimce hiçbir teY Yunanistanı korkutmaktır. Alman· 
olmıyacaktır. lar, bu noktada bir psikoloji hatl· 

* dell muhammen kıymetln N 75 şlni 
1-Tahmin edilen bedeli c26.224D lira olan 16.000ı kllo sadcya~ın 20 B U L M A C A M 1 Z bulmaz veya satış isuyenln alacağına. 

şubat 941 perşembe giinü saat 14 de pazarlıkla e .. ııtmesl yapılacaktır. ruçhani olan diğer alacakWar bulu-
2 - İlk teminatı cl966o lira ıı80o kuruş olup şa tnamesi her gün ve me- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O nupta bedel bunların ve gayrı men-

sai saatleri dahilinde d32• kuruş bedel mukabilinde alınablllr. kul lle temtn edllmii alacaklarının 
3 - ısteklilerln 2490 sayılı kanunun istediği. ,·esalkle birlikte Kasımpa- mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 

§ada bulıınan komisyona. belli gün ve saatte mürac:ı.atınn. (1000) arttırmanın teahhüdu baki kalmak 
üzere arttırma ıo gun daha temdıd 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
ı - Mevcud mfifredat list.elerl mucibince c310. M3 sandık eb'adında 

kesllmlf köknar ve miitebaklsl tam boy köknar çıralı çam, k:araataç ve 
yarma ııürıen olmak üzere ceman •436.2900 M3 sandıklık tahta ne •35• 
adet kontrplAk pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 21/2/941 cuma günü saat H t<! Kabataşta Levıı.zım ve 
mübnynat ıubealndekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

ııı - Eb'at ııatesi nü geçen şubeden parasız alınabilir. 
ıv _ isteklilerin t;ı.yin olunan gün ve saatte teklif edeceklerl mltdar 

ve fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paralarile birlikte mczkür koınlsyona 
müracaatıan. 0049) 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 
Baıkanlığından : 

1 _ Şartname ve nümuneslne göre yaptırılacak 500 tane altın madalya 
kapalı 2arf usullle elWltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli ~50000 muvakkat teminatı 1125 liradır. 
2 _ İbale•i. 1'1 tubat IH1 pazarteal günü saat 16 da Türk hava kurumu 

genel merkez blnasında yapılacaktır. 
3 _ Nümunesl görülilr ve şartnamesi parasız verilir. 
4 _ isteklilerin lüzumlu temlnaı •esikalannı havı kapalı zıu11arını 

ııı.aıe aaatin~n bir saat eneline kadar tomtsıona vermeler!. (880> 

Karacabey Merinos yetiıtirme çiftliği 
müdürlüğünden 

Müessese koyunlarının 28/Şubat/Hl tarihinden 31/Mayıs/941 tarihine 
kndar istihsal edilecek tahminen 100,000 lltre süt kapalı zart usullle arttır
maya çıtarılınıştır. Arttırma 25/2/941 tarihine tesadüf eden salı günü saat 
ııs de çlltllk mödürlük binasında yapılacaktır. Muvıı.kknt teminat 638 lira
dır. fartname tatil günleri müstesna. her. gün Merinos yetiştirme müfettişli· 
ğl Ue çlltlik muhasebesinde görülebilir. Isteklilerin meztür gün ve aaatte 
çl1tl1JC merkezinde bulunmaları. (889) 

Soldan safa n yukandan hatı: 
1 - İtalyad blr liman - Fenn değil. 
2 - Bir meyva ağacı. 
3 - Amerlkada bir şelale. 
4 - Tersi Fransa.um cenubunda bir 

prensllktır - Tramvay demiri. 
5 - Mlnlminl ~ uk ngonu - Tersi 

gilzel sanattır. 
G - Bir İngiliz drltnotu. 
'1 - Bir zlraat ölçüsü - Teral lmU

yaz beratıdır. 
8 - Kira bedeli - Bir çalgı - Vidanın 

bqı. 
9 - Yılanın başı - Bir ka.vlm. 
ıo - Kadın el işlcrhıden - ince ek

mek. 
• Ge(en bulmacamızın ha11J 

8.llcJan safa n yukarıdan aşalı: 

Şanghay borsasında aına düşüyorlar.> 
Şanghay 14 (A.A) -. Dün Da.ily Herald'ın diplomasi muha- Devlet Demiryolları ve Limanları ltletme 

Şanı;hay borsuında bır panık ol· biri. yazıyor: cAlmanlar, Balkan· Umum idaresi ilanları 

1 - Yazıyazmak, 2 - Azamet, Eye, 
3 - Zararetmez, 4 - İmareden, 5 -
Yere, Aruz, 6 - At.eda, Anud, 7 - Te
r~ne, 8 - Memnumeyva. 9 -A.ye, Zu, 
Vım, 10 - Keza, Drama. 

edilerek: 3 nisan 941 tarihinde perşem
be gunu saat 14 den 16 ya k!ldar Üs
küdar icra memurluğu odasında art
brma. bedell satış lsteyenln alacağına 
ruçhanl olan diğer aıacaklılann bu 
gayri menkul ile temin edJlmlı; ala
caklan mccmuundan fazlaya çıkmak 
prtlle en çok arttıraua ihale edi
lir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz ve sat.aş 

talebi dÜftt. 8 - Gayri menkul kt'n
disine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ı:erme?.se 
ihale kararı fesh olunarak kendl.sln
den evvel en yuksek tekllfte bulunan 
kimse arzet.mlş olduğu bedelle almaga. 
razı olursa. ona razı olnııaz veya bu
lunmazsa hemen 7 gün müddetle nı t
tırmaya çıkanlıp en çok aı ttırnna 
ihale edillr. nı hale arasındaki fark 
ve geçen günler ıçlnde • 5 den he
.sap olunacak faiz ve diğer znra.rlnr 
aynca hükme hacet kalmaksızın me
murlyetlmlzce ahcıdan tahsil olunur. 
(Madde 133) 7 - Alıcı arttırma tıe
deli haricinde olarak yalnız wırn fe
rağ harcını yirmi senelik Vakıf taviz 
bedelini ve ihale tarar pullannı ver
meğe mecburdur. Muteraklm verg!Jer 
tenvirat ve tanzifat ve tellallye re -
minden mütevellld belediye rusunıu 
ve müterakim vakıf icnrcsl alıcı~a alt 
olmayıp arttırma. bedcllnden tenzil 
olunur. Işbu gayrl m~nkul yukarıda. 
gösterilen tarihte Üsküdar icra me
murluğu odnsmda işbu ilan ve göste
rilen arttırma şartnamesi dair\!Binde 
satılacağı Han olunur. 

mu", fakat akşam üzeri bir harp larda deh,et ve bozgunculuk tevlid ========m:::ııııı=:=m::ııı=:====::::ıı-==================--=== 
tehlikesinin sarıh olmadığı anlaşıl· etmeğe uğrqıyorlar, zira Balkanları 

HER AKŞAM ............ .. 

GARDEN SAZ salonunda Gala ta saray elde etemek hususundalci arzulan ne 
olursa olsun, bunun için harp etmek 

mı tır. 

niyetinde değildirler. Almanlar, 
Yüksek ziraat enstitü· Balkanları evvela blöfle kazanmak 

ıünde bet doçent profe- istiyorlar.> 

ıörlüğe terfi etti B. Churchill'in nutku ve 
Ankara 14 (A.AJ - M:mnunıretıe Bulgaristan 

haber aldığunıza göre, yuksek zıraat Londra 14 (A.A.) - Churchil· 
tnstltfuıündeki ilim adamlanm;da~ lin nutkunu ve bu nutkun Bulgari&· 

!::J~~~a ıı::~u:~~ :::, oıJ!;u tana müteallik olan fıkralarını tek-
IRrtlara. göre birinci sınıf doçentlik· rar okumak. Almanlar ~rafında~ 
1eki kanunt müddetıerlnl muvaffakı- İngiliz Ba§ve-kilinin Bulgarıstanı bı
,..tıe bitirdiklerinden ve kendi .. ilim taraflığını tcrkederek Alı~anyaya 
kollarında ehliyet ve liyakat ~oster- hücum etmeğe davet eylenuş oldu· 
::ıcıerın_den dolayı zlraat_ve tabıl ~Um· ğu suretinde yapılan tefsirin yanlış 

r fakültelerinin ve yüksek zıraat .. 1 .. k'" fid' 
ensttttısn divanının karan ve Ziraat oldugunu an amaga a ır. 
'Veklllıntzın tasvıblle pr.ofesorlük un· Churchill, Bulgarlan aon .. harptııe: 
"Yanı te\'cth edilmiştir. ki hatayı tekrar ctmemege yanı 
Meınıeketlmlzde yüksek tahsillerlnl kaybetmekte olan bir beygir üzeri· 

~tttan sonra AvruEada_ ihtisasla- ne oynamamağa davet etmİ§tİr. Fa-
1 knıal ederek donmuş ve uzun . k beygir 

llenelerden beri mensup oldukları mm kat Bulgar.ıatan, . .azanan 
::eıennde çalışmış olan genç mm üzerine oynamak ıçm . Al?1anyaya 
ed nınıanmızdan profesörlüğe terfi taarruz etmek mecbunyetindc de· 

enler şunlardır· "'"ld" Zira · gı ır. 
Ön\ at fakültesinden Dr. Ker.im ş· d'k' halde bilinmesi matlup 

er Çağlar, Dr. Ekrem Rü~tü Iz· ım 1
, ı l • · 

nıen, Dr. Selahaddin Batu Dr. Ah- olan cıhet, Bulgar gazete ermın 
~d Boztnya ve tabii llimı:r fakülte- Churchil1'in nutkunu tamamen nq· 
11 den Şevket Ahmed Kırand. retnüş olup olmadıklarıdır. 

Muhammen bedeli (111125) lira olan muhtelif cins ve eb'atta 1050 adet 
Yun Dattanlye (3/3/1941) pazartesi gilnü saat (15) on beşte Haydarpaşa.da 
Gar blnası dah!llndekl komisyon tarafından kapalı zart usullle satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (871) lira (88) kunışluk muvakkat t.ernlnatı 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekllfierini muhtevi zarfiannı ayni gün saat 
U4l on dörde kadar komisyon relslltfue vermeleri lazımdır. 

Bu işe aft §al'tnı:ı.meler komisyondan parasız olarak dağıtılma.ktadır. 
U13'l> 

Beykoz Askeri Satın Alma Komisyonundan 
1 - 50 ton saman 20/2/941 perşembe eünü saat H de Beytozda uteı1 

satınalma komisyonunca münalı:ıuıaya konmuttur. 
2 - Takarrür eden fiyat üzer\nden % de 15 teminat a!macaktır. 
1 - Evsaf ve şeraıtı her gün mezkftr komisyonda eörtlleblllr. (1057) 

r 

J[lamet 

Jlr81' 
Okayacu 

Ses Kraliçesi 

Hamiyet Yüceses 
Bestekit Tamburi 

SalAhaddln Pınar 
J[..aal NECATİ TOIYAY 

pqaaist F B Y Z i A 8 L A N G İ L 
ı 1 A L l B 1 Okuyucu BAYANLAR: 
1 ~DYAlil Jılttlll'.IUl& - lllJALLı\ 
.1 B AH 1 T AYDA - FAiıu - CAN -

Bfl'kaç lfindenber1 ra.ha.tm bulunan !!ayan BAM t YET 

Belediye Sular idaresinden: 11ı111 ...... jHiemriaiiiimİli.eeaniiiii~ianniıiii&iıidejviamİİİlietimieiktieidtm~İlll ........... 
idaremizin fen servisinde çalışmak Uµre müsabaka ile bir kAt1p alm&-

caktır. Aylık 80 liradır. Talip olanlann ~ra.ltt öirenmek için 23/2/llHl ••••••• 
pazaıit.!d gününe kadar Taksimdeki idare merkerlnde muamelat aetllRtne TURKiYE 
mürac:ı.at etmeleri. cllS8ı 

Bahçekapı Şapçı hamndaki Kor ıabn alma 
komisyonundan: 

Muhammen fiyatı 
Cinsi Adedi Lira, KUl'Uf 

Portatif baraka; 2 H732 00 
Yukarda. cins ve m1ktan yazılı iti adet port.a.tif baraka t.ahm1nen H'i32 

liradan pazarlıkla. satın alınacaktır. Pazarlık 17/2/9U aaat 11 de Şapçı ha· 
nındakl komisyonda. yapılacattır. 

Şartname ve evsaf komisyondan verilecektir. 

li$E va CAM FABRiKALARI 
~nim Sosyeteainclen· 

Pqahahçe fabribnuzda. ıatılık 2 adet Eektrildi nakil,..arabuı 
Tardır. 

Talipkrin araoalari eörme1i \izere her sün falirikaya ve en seç 
24/2/941 aktamına kadar fiat teklifinde bulımmak il.zere de Sosye• 
temizin Calatada Pef§embe pazarı lı hanındaki Büromuza mUraca· 
atlan riM "Olunur. 



8ahife 1 

HAYAT ve KOMPRiME 

Mütenevvi yemeklerle Mide ve Emayı yormadan bir tal:»ali 

Çorbalık Çapa marka 
Hu);ubat ve sebze komprimeaile bir günlük kalörinizi temin edebilini
niz. Et ve Tavuk suyiyle mamul Mercim~ Bezelye, Buğday, Kompri
melerimizin 100 granlllk paketim her yerde 15 ve 50 gramlıklan 9 
kunqtur. Nefaset, suhulet ve ucuzluğunu bir tecrübe ile anlıyacabınız. 

Büyük bakkaüye maiazalannda bulunur. 

1. Gençlik 
2. Güzelllk 
3. Sıhhat 
İşte yüksek bir krem
de aranan bu meziyet

lerin hepsini size 

KR M 
PER v 

Temin edebilir. 
1 - KREM PERTEV : 
Bl.r tuvalet müstahzan
dır. İnce blr itina. ve 
ynpılışındııkl hususiyet 
itibarile yüzdeki çlzgl ve 
buruşukluklann teşek
külüne mO.nl olur. De
riyi genç ve gergin tu
tar. 
2 - KREM PERTEV : 
Bir güzellik vasıtası
dır. Oen~lemlş mesa
matı sıkıştırarak ciltte
ki pürtük ve ){abarcık
ları giderir. Çil ve le
keleri izale eder. Tenl 
mat ve şeffaf bir hale 
getirir. 
3 - KREM PERTEV: 
Bir cild devasıdır. De
ri guddelerinin ifrazatı
nı düzeltır. Sivilce ve 
siyah noktnlann teza
hurüne mlinl olur. Clld 
adıılesinl bcsllyerek kuv
vetlendirir. 

Kuı u elitler için yaglı ve yatlı ciltler için ya!ı'sız 
hususi tiirl ve vazoları vardır. 

Bahçekapı Şapçı hanındaki Kor satın alma 

Cinsi 
komisyonundan: 

Mikdan 
Adet 

Muhammen fiyatı 
Lira Kuruş 

Kıl yem torbası 4000 
500 
500 

3000 
1000 

1 
2 
o 
o 

40 
60 
47 
33 
45 

Keçe belleme cımna l!h 
Kıl kolan 
Gebre 
Knşağı ualafranga• 
Boyundan geçme tokalı ve halkalı 
kayış yular başlığı. 2500 
Zincir yular sapı 2500 
Yem elek kalburu 40 

l o 
1 1 
' 1 

00 
40 

Yukarda cins ve mlkdarlan yazılı rnutablye karşılanndakl muhammen 
fiyatlar üzerinden pıı.znrlıkla alınacaktır. lıteklllerln temlnatıarlle birlikte 
17(21941 pazartesi günü saat 17 de Çerkez koyünde satın alma komisyonuna 
muracaatları. .ı123. 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan: 
1. - 131 metre 423 desi mlkfı.bı kereste Beykoz askeri satın alma ko

m!syonu!lca 3 3 941 pazartesi güniı sııat 14 de mllnaknsaya konmuştur. 
2. - Tekarrur eden fiyat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. 
3. - Evsaf ve şerait her gün mezkür komisyonda. görülebilir. d12h 

Pırlantalı Zümrüd Yüzük 1 Satılık 
17/2/941 Pazartesi giinü aaat 14 te Kapalı Çarşı Belediye Me

zad Müdürlüğünde çok kıymetli görülmem.it pırlantalı 7.ümrüd yü-
zük ....satılacağından almak arzusunda bulunanların mez.kfır idareye 

müracaatları 

17 /2/941 Pazartesi günü İstanbul ,ubesini açıyor. 

Merkez: Galatasaray Lisesi kar§ısında No. J 84 EMLAK.lş 
Telefon: 49010. 

İstanbul ,c.besi: Eminönü Anadolu hanı, No. 6 Tel: 24694. 

lstanbul Levazim 
amirliği •atın alma 
komisyonu ilanlari 

Bir buçuk tonluk kamyonet alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18/2/941 
salı güntı saat 15 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktll'. Kamyonet müce<ldet ve
ya az kullanılmış olablllt. isteklilerin 
belli vakitte komtsyona. gelmeleri. 

(890 - 1125) 

••• 
S2x7o kutrunda bir adet tç lastik 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
18/2/941 salı günü saat 15 de Topha
nede Lv. Amirllti satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İsteklllerin tc
mlnatlarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. (892 - 1127) 

••• 
100 ton lavamarln kömürü alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19/2/ /941 
çarşamba günü saat 14 de Tophane
de Lv • .Amırliğl satın alma komisyo
nunda. yapılacaktır. Evsaf ve şart

namesi komisyonda görülür. İstekli
lerin kati teminatlarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (891 - 1126) 

••• 
14,000 adet demir dört köşe halka 

ve 16,000 adet 3.5 santimlik tek dllll 
tokıı mütca.hhld nam ve hesabınıı pa
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 17/2/941 pazartesi gunü saat 14 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın nlma 
komisyonunda. yapılacaktır .. Tnhmln 
bedeli 1500 lira ilk teminatı 112 lira· 
50 kuruştur. Nümunelerl komisyonda 
görülür. isteklilerin belll saatte ko-
misyona gelmeleri. (880 - 1015) 

••• 

1 :Aakerlik itleri 
Fatih aslı:erl.lk pbeslndeıu 
l - Fa.tlh a.skerllk §Ubestnden tUttın 

l.kramiyesl alan maltll subay, malftl er 
lle §ehlt yetlmlertnln yoklama günleri 
~ağıda göster1lıntştlr. Bugünlerde şu
beye mftracaat etmeleri ll~n olun\111. 

2 - Malftl subaylar: 17/2/941 den 
2412/941 ta.rl.hlne kadar. 

Malfil erler: 25/2/941 tarih1nden 
10/3/941 tarlhlne kadar. 
Şehit yetimleri: ıı mart 941 den 31 

mart 941 ta.rl.hlne kadar: Cumartesi. ve 
pazar hariç olmak üzere. 

3 - Malül er ve subayların. Getire
cekleri vesaik: Rapor, resmi senet ve 
nüfus hüviyet cüzdanı. 

••• 
Eminönü yerli As. şubesinden: 

940 ve daha. evvelki ders yıllarında 
askerliğine karar verllml§ ve bugüne 
kadar sevkedllmemlş olan kisa hiz
metıı ve askeri tam ehllyetnameU er
ler l/Mart/941 tarihinde yedek su
bay okuluna. sevkedllecektır. 19/2/941 
Çarşamba. gününe kadar vaziyet
lerini tesblt ettirmek üzere mezun 
olduklan mektebi gosterlr vesika ııe 
şubeye mllracaatlan. Gelmlycnler 
hakkında. kıınunl takibat yapılaca~ı 
lltı.n olunur. 

A vrupadan diplomalı 

Terzi ve Kürkçü 

aadet 

İstiklal cad. Karıman 
mağazası yanında. 

Tel: 41492 

15 Şubat 1941 
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Başlıca vilayetlerde Acenta aranıyor 

Topçu okulu hamamı su depolarının 
tamiri pazarlığı 17/2/ 941 pazartesi 
günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Kcşıt bcdell 288 lira 
kati temlnatı 43 Ura 20 kuruştur. 
Keşl! ve şartnamesl komisyonda gö-
rülür. İsteklllerln belll santte komls- ANAPİYOJEN 
yona gelmeleri. (881 - 1016) ~ ~ 

Yüksek öğretmen okulu eksiltme komisyonundan 
Cinsi Mlktan Tahmin fiyatı İlk teminatı 

••• Dr. İHSAN SA."\Iİ 
Muhtelif renkte kumaş 40 metre 525 15,75 Bir adet sesli seyyar sinema maki- İstreptokok, İstafllokok, pnö-

il il » 60 il 590 26,55 nesi alınacaktır. Pazarlıkla ekslltme- mokok, kol1, plyosiyanlklerln 
Elbiselik lacivert kumaş 30 11 625 14,63 si 17/2/941 pazar!Csl günu saat 15 de yaptığı çıban, yara akıntı ve 

Tophanede Lv. Amirliği satın alma clld hastalıklarına karşı çok Muhtelif renkte kumaş 250 11 725 135.94 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin teslrll taze aşıdır. ••ili Yüksek öğretmen okulu erkek talebeleri için Iüzumlu olan yukard:ı 

mlktan ve tahmin bedellerlle ilk teminatı yazılı kumıışların 3/Mart 941 
pazartesi günü saat 10 da. açık eksiltmeler\ yapılacaktır. Eksiltme I.ı.tnnbul 
erkek lisesi yanında yüksek mektepler muhasebcclUğinde toplan:ın okul 
komisyonunca yapılacaktır. 

bedell 2400 llra kati teminatı 360 Ura-
dır. Şartnamesi komisyonda görülür. D H h • 
gelmeleri. (884 - 1039) E in" ·· Nim 
İsteklilerin belli saatte komisyona f:5r. or orunı l 

•• • m onu et Abla gişesi 
5000 kilo sirke alınacaktır. Pazar- karşısındaki muayenehanesl.ııde 

İsteklllerln ticaret odasının yeni yıl vesikası ve ilk temlnııt makbuzlle 
birlikte belli gün ve saatte sözü geçen komisyonda. bulunmaları. 

!ıkla ekslltmesi 17/2/941 pazartesi hastalarını kabul eder. 
günü sr.at 15,30 da Tophanede Lv. Telefon: 24131. ••ili Jlk teminat yatırmak ve şartnameyi görmek isteyenlerin Vefada yüsek 

öğretmen okulu idaresine müracaatları. c1144ı 

li.mlrllği satınalma komlsyonunda ya- p••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
pılacaktır. Tahmin bedcll 500 Ura Taksim K R i s T A L Salonunda katı teminatı 75 liradır. İsteklllerln 
belli saatte komisyona gelmeler!. 

(887-1061) 
••• 

201 ton dekovil ve ray demiri Geli
bolu ve Çanakkaleye naklettlrllecek
tır. Pazarlıkla eksutmesı 1812/ıMl salt 
günü saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satınalma komisyonunda va
pılacaktır. Tahmin bedeli 1407 iıra 
kati teminatı ~11 Ura 5 kuruştur. Nak
line talip olanların belll saatte komis-
yona gelmeleri. C889-1096) 

••• 
Cinsi Mlktnrı 

Adet 
6312 2,5 sant!.mllk tek dllll çıkrıklı 

toka. 
4208 4 santim paldum ucu tokasız. 
3500 Hamut için burgulu halka. 
2104 1.5 santlmllk tek dilll toka. 
4208 3,5 santin.llk tek dllli toka. 
1052 Hamut ağacı. 
1052 Çavdar sapı simit. 

Yukarida yazılı yedi kalem malze
menin pazarlıkla eksiltmesi 18/ 2/941 
salı günü saat 14 de Tophnnede Lv. 
dmlrllğl satınalma komisyonunda rr.ü
tcahhld nam ve hesabına yapılacak
tır. Uepsinln tahmin bedeli 2159 Ura 
84 kuruş 1lk teminatı 162 liradır. Nü
muneleri komisyonda görülür. İ.stek
lllcrln belli saatte komisyona gelme-
leri. (885-1059) 

AÇIK ARTTffi!UA İl.E 
FEVKı.\LADE SATIŞ 

941 şubatın 16 ncı pazar gtinü saat 
10 da Taksim, Ayazpnşada Park Otell 
tam karşısında Tülin apartımamn 
6 numaralı dairesinde mevcud ve 
muteber bir aileye ald eşyalar açık 
arttırma. ile satılacaktır. 

12 adet som meşeden mamfıl ve 
hakiki Fransız mamülltı yemek san
dalyası dahi havi gayet zarif fantazl 
masif ve plakaJ meşe yemek oda ta
kımı; 3 kapılı aynalı dolap, 2 klşlllk 
karyola, tuvalet ve komldlnolardan 
mürekkep mavun ve limon kaplama 
kanşık gayet güzel asrı yatak oda ta
kımı; gayet rahat asri 4 adet koltuk 
ve 3 şl!t kadife genl.ş perdeleri: mek
tup zarfı gibi kapanan asri oyun ma
sası; diğer p0ker masası; asri zarif 
ve utak bir yazıhane, Pelesenk kap
lamalı ufak bir bar Amerikan: Maler 
duvar saatl; hayli sigara masaları 
meşhur FRAOET - VARŞOVA mar
kalı gümüş kaplamalı komple çatal 
bıçak takımı; haklkl kristal Bakara 
su takımı; mükemmel bir Rozental 
çay takımı, diğer meşhur schaller 
markalı çay takımı; hnyll gümüş ta
bak vesatr parçalar; Çekoslovak mü
kemmel bir tabak takımı; mükemmel 
bir gaz fınnı ve gnz ocakları; hakiki 
Renkli kristal Bakara Sen ı.uı ve Val 
Sen Lti.mber renkli büyük vazolar· 50 
plak ile Sahibinin Sesi salon Gra~o
fonu; Tonet Port - Manto Kolon; Ok
side ve Sizle Bronz nvlzeler; hayll 
sofra ortuleri ve peçeteleri ve diğer 
hayll eşyayı beytlye, hakiki meşhur 
Frijider markalı yepyeni bir Elektrikli 
buz dolabı; meşhur RCA markalı ıı 

Bir Tarih Canlanıyor ... 
Ostad Bestekar MuHLİS SABAHA TI1N'in Şaheseri olan 

Boğaziçinde Bir Mehtap Rüyası 
30 kitilik muau,am Revü, bu a.lqamdan itibaren 

her aktam Sahnemizde görecelainiz. 
Mcmleketm Kıymetli Okuyucusu 

Bayan MUALLA ve kemant SADİ 
Aynca: 15 kişilik muhteşem saz heyeti. Her Pazar saat 16 dan 
18.30 a kadar BÜYÜK REVÜ vo SAZ HEY'ETI. Fiatlarda 
zam yoktur. Masalarınızı evvelden kapahnız. Tel: 40099 

Harikulade Bir Roman 
Dünya edebiyatının en son, en büyük 

ve en çok satllan bir romanı 

&i 
• 

Amerikalı l\lARGARET MİTCHELL tarafından yazılmış ve bütün medeni dillere çevrilmişUr. 

Bu roman Ameri.kada 2 milyon, İngilterede ı milyon, Almanyada da yarım milyon, Fran.cıada 

250 bin ve bütün dünyada üç, dört sene içinde 5 milyon nüsha satılmıştır .. Ahlfild, içtimai, felsefi, 

tarihi ve askeri bir roman olan RttZGAR GİBİ GEÇTİ şaheserinin en büyük meziyeti okuyucuyu 

tamamen teshir ve tesiri altına alarak dalına şevkle, neş'e ile heyecan ve merakla kendisini 
okutmaya sürüklemesidir. 

Eserde pek canh levhalar vardır: Sevmek, sevilmek, sevilmemek, hayat ve aşk mücadeleleri, 

milli muharebeler, istiklll harbi safhalan nihayetsiz manzara tasvirleri iştbnat münakaşalar 

edebi ve tarihl sahifeler ve bunlar arasında tam bir alıenk. Okuyaru bıktınnadan he

yecanlandıran, sevindiren, düşiindiiren ve ağlatan bir kitap ki bu derece heyecan ve 
merak ne sinemalarda, ne tiyatrolarda duyulmuş, ne klasik eserlerde okunmuştur. İki, üç sene

dir İstanbul ve Ankaranın yüksek aileleri içinde ingilizce, almanca ~·e fransızca ııüshalan elden 

ele gezen, medhii . enası kulakları dolduran IUARGARET l\TITCIIELL'in RÜZGAR GİBİ GEÇTİ 
romanı bu kere kıymetli eserlerile, tercümelerile irfan muhitimizde tanınmış nir.ıui ZİYA ttLKEN 

ve AVNİ İNSEL ta.rafından büyiik bir <likkat ve itina ile aslındaki letafeti ınuhafaza ederek 

sade l'e tatlı bir üslubla türkçemize çevirıni lerdir. HİLMİ KİTABEVİ de eseri nefis bir surettle 

tabederek roman kollcksiyonunun 66 ncı nuınrasını teşkil eden külliyat içinde neşreylemiştir. 

Büyük bir rağbetle karşılanacağı muhakkak olan bu büyük ve muhteşem romanı sür'atle 
edinmek istiyenler 150 b.'Ul'UŞ mukabilinde İstanbulda Ankara caddesinde HİLMİ KİTABEVİ nde 

alabilirler. 

lambalı 1 Radyo Tabrlz; Beluc; Şiraz liml•••••••••llli•••İlll••••••••••••••••••••••••lll .. vesalr Acem halıları. 


