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7 renkli 8 harita ve 72 devletin bandıralarile, 
320 sahife en lüzumlu yazılar ve mükemmel 

bir muhtıra defterlle 

HAYAT TAKVifı i 
ÇIKTI. 

Hayat takviminin taklltıeri vnrdır. Aldanma
mak için (Hayat TnkvlmJ) adına ve (Maarif 

Kütüphanesi> imzasına dikkat edUmclldlr. 
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Dünya harbinde 
zaf ~r, . uzun yıllar 
dayanma kudreti 

olan tarafındır --
Mekteplerde eskiden bellediği

miz coğrafya bilgilerini tazele
mekten uzak, çetrefil bir takım 
Rus, Arap, Çin, Japon, Malcz ve 
Zenci şehir ve adalarının isimle
rtıe dolu yeni yeni tebliğler karşı
sında harbin gidişini anlamak 
bile güçleşti. Hergün, Rusyada 
geri alınan köyün, Afrikada düş
mana bırakılan çöl kalesinin, Pa
sifikte baskına uğrayan küçücük 
adanın, Siyamda yahut Malezya
<ıa bombalanan uzak limanın ne
rede olduğunu bilmek isteyen me
rakhlar, ceplerinde bir memleket 
sınırlarının, yahut bir kıta deniz
lerinin değil, dünyanın haritası
nı taşımalıdır. Bir harp karş1sn
dayız ki ateş sahası tarihte ilk de
fa bütün yuvarlak evreni kaplı
yor. 

Fakat, bö:Vl<' bir harbin, bu
günden şurda buarada beliren 
hareketleri yarınki büyük neti
ceye tesir edecek ölçüde olabilir 

mi? 

İngiltere ile Almanya arnsında
ki carpışmanın nasıl biteceği kes
tiril€'111ez hfile gelmişti. Alman
ya - Rusya bozuşması, bitişik sı

mrlarda karşı karşıya gelen mu
a"zzam kuvvetlPre rağmen aylarca 

sürüncemede kaldı. İşin kine Ja
ponya ile Amerika gibi Okyanus
lar rtşın, dev gibi devletler girin
ce, kavgamı\ şu adnda, yahut bu 
limanda, hattft. bir kıtada sona 
ereceğini düşünmek mümkün 
müdür? Avrupada. kazanılacak 

kesin bir zaferin, tam sulhe va
rabilmesi Jcin, Okyanuslarda da 

elde cdilf]lesi gerektir. Pasifikte 
temin edilecek üstünlüğün işe ya
raması için Atlantiktc ve Avru
pada da var olması şarttır. Japon
yanın galebe çalması, yalnız Fili
pin adalarının, yahut Birmanya
run işgaline değil, Almanyanın 

f.ngilctereyi y<'re sermesine bağlı
dır. Amerikanın zaferi, sadece 

Borneo'ya 
çıkan 

,Japonlar 
Tamamen imha edildi
ler, motörlü botlardan 
bir kısmı ele geçirildi 

Batavya 14 (A.A.) - Felemenk 
Hindistanının resmi ajansı Aneta, 
Borneo'nun doğu sahilinde harekat 
yapan bir Japon müfrezesinin Fele
mm.k Hindistanı filosunun birlikleri 
tuafından imha, motörlü seri botlar
dan bir kaç tanesinin zapt ve bir ta• 
kım diğer gemilerin tahrip edildiği

Rus cephesinin cenap mmtakasmda, So-.yet motörlü 
kuvvetleri harp sahasına gidiyorlar 

ni bildirmektedir. 

Filipine bir Amerikan 
seferi heyeti isteniyor 
Tokyo 14 (A.A.) Domei 

ajar.sına göre Amerikanın FiJ;pin
d~ki fevkalade komiseri telsizle 
Amerikan hükumetine müracaat 
ederek takım adalara seferi bir he· 

Siyam'da şid-IRusya Japon
detli meydan 1 larla harbe 

yet gönderilmesini iatemiııtir. 

Filipin'de son vaziyet 
Manilla 14 (A.A.) - Ordu adı

na beyanatta bulunmağa salahiyetli 
bir zahn bildirdiğine göre Luzon 
adasındaki harekat muvaffakiyetle 
devam etmektedir. Apari ve Legas• 
pi' de de askeri hareketler devam 
ediyor. Bu bölgeterde Amerikan 
lutala 100 den fazla Japon para

muharebesi girişmek 

oluyor istemiyor 
İngiliz ve Çin kuvvetlerile B. Litvinof, Ruıyanın bu 
Siyam kuvvetleri iki gün- kararını Amerikaya 

denberi çarpışıy.orlar bildirdi 

şütçüs~ i~~a .. etmişler~ir. Ayrıca bir Bangkok 14 (AA.) _ Oıiaııg
çok pa.raşutçu de t~hm olmuııt.ur. kay" ın 1 00 kilometre doğusunda 

Manilln 14 (AA.) -. Amerıkan Szyam - Chiangkay §İmal batı böl
radyosu b~ . .abah, Amenkan kıta- gesini istilt. eden İngiliz ve Çin kuv• 
lannın bugun. J~po.~la~.ın k~ra ve ha- vetlerile Siyam kuvvetleri arasında 
va kuvvetlerını puslmrtmuı olduk- şiddetli muharebeler cereyan ettiği 
lannı bildirmektedir. Üç no~tada bildirilmektedir. 
karay,a çıkmış olan Japonlar, ılerle- • 
meğoe muvaffak olamamışlar ve bazı Bangkok 14 (AA.) - Ching
keaimlcrden bilhassa Vigan ve batı mai' nin 65 mil doğusunda cuma gü
kıyısında.ki Llngayen'den tardcdil- nü Siyam hududunu geçen Britanya 
mişlerdir. kuvvetlerilc Siyam kuvvetleri ara· 

Resmi sözcü karada vaziyetin de· sında iki gündenbcri şiddetli bir 
ğışmediğini söylemiştir. meydan muharebesi oluyor. 

Amerika Bahriye Nazın 
Amerikaya döndü 

San Diego 14 (AA.) - Ameri
ka Bahriy.e Nazırı albay Knox, Ha
vaydan tayyare ile buraya gelmiş ve 
derhal Vaşingtona hareket etmiştir. 
Mumaileyh, Reis Roosevelt ile gö
rüşmeden hiç bir beyanatta buluna• 
mıy;ıcağır:ı bildirmiştir. 

Panama kanall 

ren kararnameyi imzalamı~br. 

Sanfransisko üzerinde 
yabancı tayyareler 

uçuyor 
Vqİngton 14 (A.A.) -Yabancı 

tayyarelerin dün gece Sanfransisko 
bölgesi üzerinde uçtuklan öğrenil
miştir. 

Vaşinrt-00 14 (A.A.) - Sovyetıer 
Birliğinin Vaşington büyük elçisl B. 
Lltvinof, mlater Rooıtıevelt ile mister 
Cordell Hull'e §unlan söyle~tır: 
Almanya'nın mağlüp edilme.si müm

kün olursa J'aponya'nın sürntle hak
kından gelineceğine hiç şüphe etme
melidir. Biz şimdi Rusya'da Alman 
ordularına öldürücü darbeler indiri
yoruz. Rusya bütun kaynaklarını ve 
bütün ene.rjlstnl Almanyn'yı yenmetc 
hasretmiştir. Avrupadakl durum kAfi 
derecede aydınlarunadan Rusya Uzak 
Şark harbine müdahale etmlyecektlr. 
Asya'da her hangi bir harekete geç
memiz Almanya'nın işine yanyacak 
ve Rusya•yı batı cephesinde zayıf dü
şürecektir. 

İngiltere' den Rusya' ya 
tank gidiyor 

Tahran 14 (A.A.) - Kuvveti! sll~h
larla tethlz edllmlş birçok hafif tank 
İngiltereden buraya gelmiştir. Tah
ran garında bulunan bu tanklar pek 
yakında remnen Ruslara veı11ecektlr. 

Pasifik haklmiyetile tamamlana- • •• •• •• 
maz, ingilterenin Avrupada Al- Amerika luzumlu goru-

Hong-Kong teslim 
teklifini reddetti 

Japon deniz 
kayıbı 

manyayı yola getirmesi de !Azım- len her tedbiri alacak 
dır. 

Bugün için bu sonuçlardan çok V~on 14 (A.A.) - Re.ia 
Roosevelt, Panama kanalının muha· 

uzağız. fazasını temin maksadil'C kanal böl-

Japon kuvvetleri Hong 
Kong'a karşı umumi 
taarruza ba!ladılar 

Malezya sahillerinde bir 
Japon şilebi ile bir petrol 

gemisi babrıldı 
Avrupa hnrbi soysuzluğa uğ- gcei makamlarınca lüzumlu görüleo 

radı. İng-iltı>ı·cnin karaya asker her tedbirin alınmasına müsaade ve- Londra 14 (AA) - Tokyo Singapur 14 (A.AJ - Saat 19 da 
__ radyosuna göre Japon kara ve hava neşredilen bir tebliğ şöyle demelcte-

çıkanp Almanyayı yere vurması, kuvvetleri bu sabah tafak sökerken dir: 
yahut Almanyayı Rusyaya czdir- Amerika ordusu Hor.g Kong'a karıı umumi taarruza Felemenk Hind.lstanı deniz kuvvet-
mesi, olurluktan çıkmıştır. Ame- 7 milyond.:ln fazla olacak başlamııılardır. !eri yen! muvaffaklyetler kazantnlş-
riknrun, gelecek yılların birinde, V . t 

1
_, (AA) M'" t h P Tokyo 14 (A.A.) - Kantondan tır. 4 düşman denlz nakllyeslnln 

aşmg on .. · · - un e a D · · b"ld' ·ıd•W· ·· bat lm d ı eski dünyaya milyonlarla asker k ti k t t ,..... 1 L _ ome.ı a1asına ı ın ıgıne gore ın asm an sonra ş mdi de Ma-
uvve er omu anı Ul>&"nera c H K r . r 1 . • laya yanmad:ısı etrafındaki sularda 

yollaması da artık umulmaz oldu. wls Hershey, kongre 19 - 44 yaşında- J ong korıgl va ıbsı, tkeı ım od ması ıçın bir düşman mnlttme gemlslle bir de 

Almanyaya gelince, Rus mace
rasının bitkinliğinden sonra, Al
man milletinin bir de İngiltereyi 

kl erkeklerin hepsini silah altına da- apon ıta arı ıış uman anı tara· 
vet ettııo:-ı tnkdlrde Amerikanın yed1 fından dün yapılan t'eklifi reddet- petrol gemisinin Felemenk Hlndl.st.a-

6• nı denlzaltılan tarafından batınldı-
mllyond:ın fazla bir ordu çıkharabi- miştir. ğı blıdirilmektedlr. ' 
leceğinı dün söylemt.ştır. Çin taarruzu 8 . A .k d . l 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ç K" 14 (A A ) 8 - ır merı an enıza tı-

basmRk yükümüne dayanması . . . ung- ınır; · · - ugun . 
.. tas 1 bil" 1941 d M'h yere dıkmıştır. Avrupa durumu- cepheden alınan bir tdgrafta Hong· ıı batırıldı 

guç ar ana ır. e ı - K k K ı 
t ll .. t·· k 1 b k nu, bundan sonra, cephe muha- .onch"du~ k~rıısıJnda i kov on 1oe~ri- Tokyo 14 (A.A.) _imparator· 

ver eme us une uru ması e -J b l i d ;ı;ı;l Al h t İ nı te ıt euen apon uvvet erme luk umu • k Ah d . 
ı . . . A re e er ebı , manya ya u n- . . . . mı ararga m1n enız şu· 
enen yem nızam yerme, vrupa- ·ıt . .1 • b" d k kar§ı Çınlılerın bır cenah taarruzu bt:sı· tarafı d dil b" tehi" 

.. t•• i d"l"k k k gı erenın mı lı unye ayanı sız- w d "kl . b"ld" .1 n an ne.Jre en ır ı-
nm us une ş m ı ı en ara yo -

1 
ğı . k . yapmaga evam etb eıı ı ırı - <>e göre b' Ja uh "b" F·ı· · 

Ö 
.. ı çızcce tır. k d" a • ır pon m n ı ·ııpın 

sulluk bağdaş kurmuştur. nu- . . me te ır. , . sularında bir Amerikan denizaltısını 
müzdeki yıl, işgal altında birbi- Amerika - Japonya harbıne ge- ~an ton - . Kov.l?n .?cmıryolunun batırmıştır. 

· · kı k · t lince bu iki kudretli devletin bir- dogust..ndakı lngılız mwtemleke hu· 
rırun canına yma ıs eyen aç • d d k d p· T 

· birlerini bir kaç yıl içinde yok et- u u ya ının a mgtan ve am-
milletıerin acı ve kanlı sürüşme-

1 
. b kl J . U k sui' de ~iddetli bir muharebe ecre- .. İ k .k a ~ I e r ı 

Jerini göreceğiz. Rusyada yeniden me erı e. enemcz. ~ponya ~a yan etmektedir. Diğer telgraflar, 

b 1 k b . f Şarkta bırçok yerlerı ele geçıre- Yangçe nehrinin aşa<>ı mecrasında Pek pahalı bı.le olsa 
aş ıyaca sava.~. ır za ere varsa . . . " 
. . bılır. Fakat bununla ne Amerıka- Çin kuvvetlerinin faaliyetlerinin zi- • 

bıle, bundan, Alm~nyanın ~aktile run sırtı yere gelir, ne sulh olur. yadeleştiği ve bilhassa Kiangsi eya- çaresı var .•. 
umduğu Avrupa bırliği dogmıya- Amerika ve İngllterenin de bu- Jeti merkezi Nantang etrafındaki ---
caktır. Amerika harbe karıştık- gün icin Japonyayı sıkı tı;acak bölgede bu fa~liyetin gcni~lediği Ankara stadından maçı dinlemek 
tan sonra bütün bu işler geç ve k iı rt d ğı ş kaydolunmaktadır. Buradaki Japon bütün Türkiye balkmm botuna gi-

. . .. uvve e olma ı anlaşılıyor. garnizonlarına taarruzlar yapılmış diyor. lstanbul bir kaç kilometrelik 
netıcesız kalmıştır. Avrupa, dun- Harp sürecek, orada da, uzak ve ve insanca zayiat verdirilmistir. telle bir vericiye layık değil midir 
yanın öbür tarafındaki boğuşma çetin yılların istediği maddi ma- ' • ki meraklı ıpor kll!ldqmalarile iyi 
karşısında, kendi htllinde çökün-lnevi dayanma, hazırlanma, kuv- Uza~ Şarkta tahrıp piyesler ve konserler ahaliye dinle-
tüye doğru gidecektir. lngiltere, lvetıenme vasıtalarına sahip olan- edılen tayyareler tilmiyor? 
kendi zaferinde Rusyaya fazla bel• lar kazanacaktır. &rlin l4 CA.A.) - Alman radyosu Bir kablo uzatmak dayanılmaz 

1 

bildiriyor: Ş:ı.nghaydaki salfthlyetu bir masraf madır? 
bağladığı gibi, şimdi Almanya da İnsanlığı, görülmedik acılar mahfillere göre. Flllpin adalarında . . _1 __ 

İngiltereyi zayıflatmak için çare bekliyor. 200 den fazla ve Malaya yarımadası Pek pahal~ bır '~1! bile •• ~li-IA"· 
1 üzerlnlde de 100 e ynkın düıman tay- d~ yalnız bar tanea'!'an ı~arı ile bu 

arayan gözünü Japonya ya bo§ ! Necmeddin Sadak yare.si tahrip edllmllLir. 1 teaısat meydana ıretirilebilir. J 

BU S.A.BAllK.İ TELGB.A.FLAB 

Ruslar 
üç yer daha 
geri aldllar 

Bir Rus generaline göre, 
Moskova için en büyük 
tehlike 4 kaunuevvelde 

belirmiştir 

Malezya' da 
şiddetli 

muharebeler 
İngilizler tiddetle muka· 
vemet ediyor, Penang 
adasına yapılan taar

ruzlar püskürtüldü 

Londra 15 CA.A.) - Rus tebllğl Londra 15 (A.A.> - Şlnınll Mıı.lez· 
Moskovanın cenubunda üç noktanın yıı.da İngiliz ve Hind kuvvetleri Ja• 
Ruslar tarafından geri alındı~ı bil- ponlarln muharebeye devam ve şld
dlrlyor. Bu yerlerden b\rl Tulnnın 50 detıe mukavemet etmektedir. Japon
kllometre cenup doğusunda kAin lara takv1ye kuvvetleri gelm~ ise da 
Ozlnvaya, diğeri Verhov, üçUncüsü İngiliz tayyareleri Japonlann top
de Dubna. istasyonlandır. lanma yerlerini amansız bombardımruı 

Doneçte de Ruslar, zikre değer Uerl- ediyorlar. 
Ieylşler yııpmı~lardır. Japonların hedefi. Pen:ıng ndnm 

Moskovadan gelen haberlerde, b:ı.zı ıkar§ısında.k! sahiline ilerllemekUr. Btı 
noktalarda Almanlıırın rlcatı bO'Zt;U- maksadla Japonlar, dün 3 defa POnang 
na döndüğii bildlrllmektedir. Bilhassa adasına taarruz etmşllerse .se üç de-
bu hal Tuta.da gfrLe çarpmaktadır. fasında da püskürtülmüşlerdlr. 
Mosltavanın garbinde Mo]aisk kesi- 3 düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

mlnde 16 köy daha geri alınmıştır. Siyamdan hududu geçen Japonla? 
Ruslar, Klin'de Qember içine alınan Blnna.nyanın cenubunda pek az llerll
Alman alayl:ınnı temizlemekle meş- yebllmlşlerdlr. Hong - Kongda İngllis 
guldürler. garnizonu anudane mulrovemet edi-

Almanlar. Kallninin bir kısmını hA- yor. Yandan ve gerllerd® Çinlilerin 
li\ ellerinde tutuyorlarsa da Ruslar, Japonlara karşı tazyık.lerl devam cdl· 
gerilere sarkmak suretiyle no.zllerl yor. 
rica~ jcb:ı.r ediyorlar. 

Lenlngrad cepheshıde Ruslar, Tik
vfnden ilerliyorlar. Volkof nehri üze
rinde Alman müdafa hatlannı tahrip 
etın.Lşlerdlr. Rostoftan çekllml§ olan 
Almanlar, Taganrogda siperler ka
zarak yerleşm~ler, elddetll blr mu
kavemet gösteriyorlar. 

Bir Rus generali. Moskova için en 
büyük tehlllmnin 4 kftnunuevvelde 
belirmiş olduğunu U'şa etmiştir. O 
gün Almanlar, Mojalsk - Moskova 
yolunu yararak Moskovo.ya 33 kilo
metre kadar yaklaşmışlar, fakat Rus
lar, müth~ bir a~ perdesi gererek 
Almanlan durdurmuşlardı. 

Libya' da 
lngiliz takibi 

General Rommel kuvvet
leri garbe doğru çekil

meğe çalıııyorlar 

Amerikan Harbiye 
ve Bahriye 
tebliğleri 

Filipide vaziyette deği
ıiklik yok. Dört Japon 
gemisi daha batırıldı 

Londra 15 (A.A.) - B.B.C.: Dün 
gece yarısı Vaşingtnnd:ı. n~redUen 
Harbiye Nezareti tebllğinde denlllyot 
kl: cFillpinde düşman hava faaliye
tine devam ediyor. Umumi vıızlyct.t.e 
değişlkllk yoktur. HnrekAL Luzon ada
sının şimallnde Aparlye, Vlgnna ce
nupta Legıı.splye inhisar ediyor. 

Amerikan tayynreleı1, bu civarda 
dört düşman nakliye gemisi daha ba
tırmışlar, 3 tanesini de hasara uğrat
mışlardır. Düşman lbko.1 40 tayyare 
kaybetmiştir.• 

Londra 15 (A.A.> - B.B.C.: Ameri
kan Bahriye Nezaretinin t ... bUğidlr: 
DÜ§man Pasifikte Wn.k.e adasına knışı 
biri ham. öteki oldukça şiddetli lkl 
hücum yapmış ise de ikisi de püs
kürtülmüştür. İkl düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. Adada h:ı.s:ır ehem
mlyet.siuUr. 

Hawai adalan civartnda faallyctte 
bulunn düşman denizaltılarının ica
bına bakılmaktadır. 

Londra 15 (A.A.) - Ingillzler Llb
yada garbe doğru rlcat etmcğe çalı
.şan düşman üzerinde tazyıklcrine şid
detle devam ediyorlar. Tobruğun §i
mali garbisinden çekilen lk.1 İt.Glyoıı 
tümeninin bakaynsiylo birl~n gene
ral Rommel kuvvetleri 40 kJlometre
Jlk blr cephede dümdar muharabele
ri vererek dağlık emzlde siper kaz
mak için vakit ltazanınağa. çalışıyor
lar, Ga.zalenin etralındnld çember 
gittikçe daralmaktadır. 

--- Bir İtalyan generali 
Romanya, Birleşik Ame- Sovyet cephesinde öldü 

rikaya harp ilan etti Roma 14 (A.A.) - General 
Bükret f5 (A.A.) - O. F. 1.: Carolis 12 llkkfınunda Sovyet cep• 

Romanya hükumeti, kendisilıc harp besinde kıtalarının başında ölmü~ 
halinde bulunduğunu Birleşik Ame- tür. Carolis ~eref meydanında ölen 
rika hükumetine tebliğ etmiştir. alhncı İtalyan generalidir. 

Tasarruf - Dikkati .. Bana bak, hizaya. geeeeıı .. 



Sahife 2 

Geceki ve Da Sabahki 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Bettin 14 (A.A.) - Alman orduları 

Ea~omutanıığının tebllği: 

Sırbistanda 

çetelerin 
faaliyeti 

Doğu cepbeslnde, Alman topçuları 
Bıvastopol Umnnındaki düşman gemi- Al- L•• .. db" I 
lerlni ve Lenlngradda ehemmiyeUl man utün te ır ere 
askeri hedefleri muvaUnklyetıe bom- rağmen Sırp çetelerinin 
bardıman etm~tlr. Cephenin diğer h '-~ d 
kısımlarında başka barekAt yapıl- areJULb urmuyor 

s a 
S 3Eiiü3Eiiü5t7iilE Y&ftiia) 

vazDyetn 
9t!•s~ ~ l Haırp ~ssgz om = 

Japonlar Birmanyaya 
taarruza başladılar 

lngiliz hava 
kuvvetlerinin 

faaliyeti 
Cenubi İtalyada ve 

;y unaniatanda birçoli 
hedeflere taaruz edildi 

maks12ın düşman t:ı.arruzlnrını püs- B h k t• h d fi ç• J 
.kiirtnıekle iktifa edilmiştir. BerUn H (A.A.) _ Guetto de 0 8fe e 10 e e JDe yapJ 80 Kahlnı H (A.A.) _Orta Şark İn 

Hava !ku~tıerimlz, düşmanın tqıt Lausanne'in Berlln muhabırt yazıyor: d } k ak gWz hava kuvvetleri pa.za\l ~llğl: 
kafllelerlnl, ordugll.hlannı askerl kuv- Sırblstan'daki işgal kuvvetleri Sırp yar im YO UDU apam tJr CUma ve cumartesi günleri Ubya. 
veUerinl, barakalarını bomb:ılamış - kuvvetlerine k.ar§ı çetin bir mücadele- muharebe bölgesi fizerlnde geniş b1r 
br, insanca ve malzemcce büyük zn- ye glrlşnıl.şlel"dlr. Belgrad'da neşre- . robad& J'll.Pılan. barekAt esnasında., 
rnrlar vermişlerdir. dilen yan resnı tebllğlerden anlll§ll- Uzak Şarkta: larla küçük bir &uvvet gönderdikle- İnglllz Avustralyalı ve cenup Afri-

Ingiltere etrafındaki sularda, Brls- dığuıa göre ynlnız ronteşrln ayı 1ç1n- Son haberler, Japonlarüı Birmaıı- d ms bir baskın yapmak Jstedilderl knlı a.~cı tayyareleri düşmnnın 18 
tol kanalı ağzında bir düşman muh- de 1800 den fazla Asi öldürülmüş, ya'ya kartı harekete ibqladı.klannı anlatılmaktadır. Botlardan bir Jcıe.. tayyaresini tahrip etml§ler ve bir 
ribl tehlikeli surette tahrip edilmı,,- 1500 ~ir alınmıştır. bildiriyor. Birmanya, Siyam ile uıl mı babnlmıt. bir kısmı ele geçiril· poklarmı da. hasara. u~tml§lardır. 
tir. Muhribe batmış nnzarlle bakıla- Ayaklanan Sırplılnr. son hareket Hindistan arasındadır ve Hindieta• ınlo. bu suretle bu bardı:et netkeeb Tahrlp edilen ~ma.n ta:yyarelerl: 
bilir. 14 llkk5.nun gecesi tayyarelc- başlamazdan evvel, Momvn nehrinin nın bir parçası aayılmaktad T bl b 11 Messercbmldt 109, 3 Mncchl 202, 
rlmlz, İngiltere doğu kıyılanndakt batısındaki bütün .sırbistan'da fi'll J k ar: • aa.ı:"' mııı r. , ı Yunkers 52, 1 Yunkers 87 ve tipleri 
askeri hedefleri tesirli endahtıarla blr hAklmlyet kurmuşlardı. Almn.nlar ruza geçen apon uvvetlennın Sı- Hong Kong da muharebe devam belli olmıyn (!iğe 1k1 d{Şnnn avcı 
bomlamışlardır. Manş kıyılarında yalnız Belgrad'da ve Belgrad - SelA- yama çıkarıldıkları ve oradan hare- ediyOO'I. Japon kumandanı kaknin tayyarcs1dir.n Bom~ardnnan tayynre
harn akınlarına teşebbüs eden düş- n1k deml.ryilu boyunda sa~ln.m tutwı- kete geçtikleri anla§ılmaldadJI'. Ja· teelhuini Ptcmiı, fak.at İngilizler bu· ıertmiz ayni zamanda Bomba ve 
m~ı.n. 17 tnyyarc kaybetmiştir. muşlardı. ponlar Birrnanya'ya taarruzla Çin' c na reddetmişlerdir. Burada İngiliz- Deme e.ra.sındn.k1 yollarda düşnınn 

.&Ll ile VELi 

Pazar programlan 
zengin olmalı 

Ali - Aç bakalım. 
Veli - Demin açtın... Ses 

çıkmıyor. 

- Ha, Ahi liogün pazar ..• 
P.rogram fakir .•• Radyo gaze
teai h~ yok •.• 

- İnsanların istirahat günü 
göz önünde tutularak eğlenti , 
ve oyalantı vaııtalan zengin-
1C§tin1ir, Sinemalar, tiyatrolar, 
atadyomtar, mecmualar, hele 
Avrupada pazar gazeteleri ibep
ai buna göre dÜ§Ünülmiiı. :ter
tipl~n~r. Radyonun da böy
le olması gerekmez nıi '? En zen· 
gİn progınm pazarlan olmalı. 
Üç bq lciıi zahmete katlanacak, 
evet; fakat bütün :memleket de 
hoşça vakit geçirecek ... 

Aliveli 

Afrlkcı şimalinde İtalyan ve Alman Sonteurlnln ort.asında. Ka.ra.goy- yapılan yardım yolunu kapamak is- lerin vaziyetinin nazik olduğu anla· muvasalaJannı, taşıUannı fcuillyetle 
kuvvetleri Tobruk batı bölgesinde vaç ve Pagodlna bölgelerinde şiddetli tiyorlar. Bu hareketin gelişmesi hak- ttlıyor. lboınbo.lamı.şlardır. Cunuı. geccs1 Der- H va akın 1 arı 
toplu haldeki Inglllz kuvveUerlne ta- muharebeler olmu.ştur. Bu mühlm §l- kında henüz malumat yoktur. Şark cephesi: ne ha.va meydanına. ve Deme bölge-
nrruz ve birçok bataryalarla 11 düş- mendlfer hattını blr arnlık Sırp çe- Diğer cephelerde vaziyette esaslı Sovyet kuvvetleri yeniden bazı sindeki düşman otomobll taşıtlan top-
man tankı tnbrlp edilmiştir. teleri clddl surette tehdld eım.ı.,tlr. ib' d v• ildik y kt r L d k'l • i 1 etm' l di Al lulııkl.anna tanmızınr :yapılmı,ştır. 

Bosna'dan gelen haberler mllstakll ır e~ı~ lin o u . -•~~oin 'a-~ı: mevla Soı tm-.~~ 'ddıştl~ r. maln- Hnva meydanında. yangınlar çıknrıl-
Alman ve İtalyan pike tayyareleri Hırvatlstan'dn da blr Ibtllfı.l hareketi nın §Una c Ve cenu~ ..-.a.eı r "Y'cme:nn ıı e ı taarruz ar az bit tayyarenln yandı~ 

duşmanın motörJü kollarına ağır za- patlak verdiğini bildiriyor. İtalyanlar noktasına çıkarılan Japon kuYVetle- yaptık1annı ve bun1ar tardedi1diğini ~:~ür. 
Japon tayyareleri Bir

manya ve Malayaya 
taarruz ettiler ytat verdlrmlşlerdir. Alman ve İtal- buraya kuvvet göndermeğe mecbur rile Amerikalılar anuında muharc- bildiriyorlar. Sovyet me.nhalan Al- Merkezi Akdenlzde 'tayyarelerlmlz 

yan avcı tayyareleri hiçbir kayıbn olmuşlnrdır. beler devam ediyor. Adamn mt&te- man çelcilrricsiııin lı:lJlll fiddetinden cuma gecesi düşmnn deqiz blrllklerine 
uğramadan l5 düşman tayyaresini Almanlar tenkil hnreketlne ba411.ar- lif noktalarına indirilen Japon para• değil R..ıa kuvvetleriıün tazyikinden karşı yapılan harekete 19tfmk etml§
!~~r::~erı,ı;;.aı!~~d~~b~~k~l:!: ken §lddetll tedbirler almışlar. tuı su- ıütçülerinden büyük bir kısmı imha ileri geldiğini, termometrenin ınfmn lerdlr. Tayyarelerimiz düşma.n mu- Tokyo 14 (A.A.) _ İmparatorluk 
sinde düşmanın otomob!f kollarını, retle f1.sller1 yüksek dağlara sfumeğ'e edilmİ§t.İı\ Amerikalılar Japonların albnda ancak 6-7 dereıcctYi gösterdi- harebe gemilerine kraliyet donanma- umumi karnrgli.hının kara ordulcırı 
tnçıt kafilelerinL iaşe kollarını, de- muvaffak olmuşlardır .. ~nuı.nlar bun- büyük giiçlülderle h?fı1aşacak1annı ğini iddia ediyorlar. A1rnan menba- '61 tarafından taarruz edlldlğlıı1 gör- dairesi tebliği: 
polnnnı ve hava meydanlarını, mu- lara umumiyetle komünist 1sm1 ver- ve burasını ele geçirem~dderini lan ise termometrenin nfmn altında müşlerdlr. Hava kuvvetlerimiz bu Japon -Ordusuna mensup tayyareler, 

vnffak'"etle bombnlamışlı:ı.rdır. mlşlerdlr. Asilerin ellerinde toplar da ıöylüyorlar 49 dereceye kadar m...ı:~ • t• deniz taarruzundan ııonra düşman Birmnn""' n Mrua""A'.lltl düşman 
'il bulunmaktadır. · . . ~·na. ~aaa ı b1rllklerini teknır gördükleri "mkit ,,_ ., ..... 

Sovyet hava kuvvetJcri 6/12 1Jkkfı.- Bunlar küçilk ta.sabalara taarru.ı Malaya yarımaduında İngJllz olaralı: nakıs 30 derecıo oldugunu, t:ruvuörlerden blri tamamen has:ıra. üslerine dün büyüle klitlclcr halinde 
nun zarfında topyek\1n 125 tayyare ediyorlar, mahsulleri yakıyorlar Al- mukavemeti artmaktadır. Tokyo· bu terait dahillnde mallneli ~ u~~ diğeH yanmakta bulun- taamız etrntşlerdir. Bu taarruzlar 
knybetmiştlr. Bunların 81l ı bava rruuı t&,§ıt kollanna. baskın ya.pı;orlar. dan gelen bir telgrafta Japon kuv- çal11&madığını bildiriyor. mWJ ve 'üçüncü dii§man gcm.t&l de clddt hasarlara sebep olmuştur. 
s:ıvaşlarında, 33 ü tayyare tarşıkoy- Küçük Alman gamlzoola.nnı ve polis vetlerinin fiddetü bir mu:lc.avemıetle Labyada: batıya doğru hareket hallnde görül- Düşmanın karşıkoyına bataryaları-
ma atqlle düşürülmüş. diğerleri yer- mevkllerlnl muhasaraya cesaret ettik- ka?fıla§bğı, fakat bu mukavemeti Lôyada İngiliz kuvvetleri bariz m~ür. Torpido muhrlplerl kurlu- nm şiddetu e.teşlerlne raITTrıen, Japon 
de t:ı.hrtp edllmlşt.lr. Ayni milddet. lerl de görülmüştür. Şlddetu cezalar, ~ını.ral: bir lngi1iz tilmeninl bnha bir UstünlülC elde etmiJlerdir. Bunun la.nı:n toplamakla me§gllldil. tayyareleri, Malaya yanmada.sının 
?.nrfında, Almnn hava kuvvetleri do- çetecilere ~ allllaD tedbirler va- ettiğ: bildi~r. İneı1iz reernt teb• neticeli olarak Mihver kuvvet1eri Dün bombardıman tayyn.rclertmız, ma.nolma.ylabadatıVlktokıyısrnrydaa haPevııaange meyvdennBJİm: 
E,u cephesinde ynlnız 7 tayyare kay- zlyetı değiştlnnemlftlr. Bilrıkls Asiler liv· . ._ _ b 1 • d .... b d ... ,_.ili 1 G 1 Navarln, Metone ve AJ:gostollde düş- " 
betmiştlr. hareketi rlnl geni 1 tmı•ı d1r gı ıse munare e erın evam ettıgı• gar a ogru tje,. yor ar. enera d •- _ .. ,, tın ıaa..-... t- taarnra etmişler, buralardaltl düşman e ş e .,.er . . üh' ~eğ:....:1-lik lmad ... R 1•• 0 • d ,_1 d .. manın enu nu.ıı.uya a ....... e İwal makamlan Sırpça ve Almsnc nı ve m ım a ~,.. o ıgını omme m erne eıvann ar. ag- m1şlerdir Tnarruzlann neticesi kn- a&ker topluluklanna ve hava vasıta-

Rus tebliği olarak yapılan ilanlarla f\JllU blldlr~ yazmaktadır. Irk arazide mukavemet gösterme.i tJyetıe görülmeml§tlr. Argostollde larına ebemm.Iyetıl hasarlar verdlr· 
mlşlerdlr: , Uza!.: Şarktan dün gelen haberle- veya daha gerilere çekilerek fır1at bombardıman tayyarclerimlz1 vumı.n- mlşlerdlr. Yerde dört küçük düşman 

l\Ioskova 14 <A.A.) - Bu sabahki 1 - Öldürülen veya taarruza. uAn- rin en mühimi Felemenk Hindi.- kollaması mu'htemeldir. Sollum • ğn teşebbüs eden blr Messerchnıldt tayya.resl yakılml§, iiç d~ dentz 
Sovyet tebliği: Dün cece kıtalanmız yan her blr Alman ıı.skerl yerine 100 tanına ait Bomrr.o adasına çık.anlan Halfaya hattında çenber için.de ka· 100 denize diişilrülmüştiir. nakliyesi batm.lml§ "Ye biri clddl ha-
bfitiln cephe boyunca düşmanla mu- Sırplı idam edllecektlr. Japon :kuvvetlerinin imha edildiğine lan Mihve-r kuvvetlerine kartı yapı- Pcrçeınbe günü tnyyarelc.rlm.1zln sara uğratılmıştır. 
harebe etmişlerdir. 2 - Asnerı glzlJyen allelcr kurşuna dairdir. Japonların buraya eert bot· lan tazyik artmaktadır. merkC'Ll Akdenlzde Ca 421 tıplnde blr Diğer Japon hava hirl!klerl, cenub1 

Moskova 15 (A.A.) - Sovyet gece dizilerek, evleri yakılarak, mallan düşmnn tayyaresi düşürdükleri şimdi Binnıınynda bir havn mey<ianmı 
yanSl tebliği: müsadere edilecektir. OğrcnUnılştlr. Bu harekfıta ~frak bomb:llaml§lar TC düşman tayy:ı.rele-

14 ilkklinun günfi kuvveUerimlz 3 - Tatbik mevkllne konan ve ya- Gazala Kalku·· ta harp eden tayyarclcrlmlzden 16 sı Uslerl- ri :ltnçt$. esnadıı benajn depolarını 
bütün cephelerde düşmanla çarpış- but. sadece yapılması düşünülen bom- ne dönmemişlerdir. ve antrcpolan yakm~lardır. 
mı~l:ı.rdır. Bab ve cenup batı cep- balı her suikasd için 50 Sırplı kurşu- Japon bombardıman tayyare'eri 
~eslnin birçok kcslmlerlnde, Sovyct na dizllecektir. b • • d t k Kahire 14 (A.A.> - Orta Şark İn- Maln.yn y.ınmadasınd::ı. Kun.nten ha-
tuvı;eUerl, düşmanla şiddetli muha- 4 - Alman askerleri üzerine ateş çen er ıçın e mın a ası glliz bavn kuvvetleri tebliği: va meydanına. bir akın yaparak ns-
tt'~lcr yaparak Tulanın cenup do- açacak her kasaba ve şehir yangınla İnglll?: tayyareleri~ Sicllyn. ve cenut.ı keri tesisleri ve yerde bÜlunan büyük 
Cu unda Uzlovala, Llvnlnln şimal ba.- tahrip olunacak şehrin er1'ekleri esiı' itaıya..da cuma günu gen4! bir f'aall- bir düşman bonlbnrdım:ın t:ıyynresinl 
tısında Verkhov, Tulanın batısında. alınacak, bunl~n yansı kurşuna. dl- 500 Alman ve İtalyan Malaya yanın adasında yet göstcrmLşlerdir. Marlne Gloiooa'- tahrip etmışıercllr. Bu harekfı.tt-an 
Dubruı istasyonlarını işgal ctmışler- zilecek ve mallanna Alman ordusunca ela su bendi bombnlanmış ıa,,ıt va- yalnız üç Japon tayyaresi ııoks:ın.-
dlr. el konacaktır. esir alındı vaziyet değİ§medi sıtalan, otomob!ller mltrnly&h ate§inc dır. 

13 ilkkanun günü 15 Alman tayya- 5 _ Asnerbı fanllyeU hakkında. tutulmuştur. Cantnzanı. Marlan'dald 
n'S1 tnhrlp edilmiştir. Biz 4: tayyare yanlış ve yalan malumat verecek ve- fabrlkalara taarruz edllm1ştlr. Comtso Londra 14 (A.A..) - Japon hava 
kAJbettlk. 14 Hkkil.nun günü hava ya. susacak olanlar öldürülecek ve Kablre H (A.A.) - Orta şark İn- Amsterdam 14 (A.A.) - D. N. hava meydanına ynpılan taarnızdn. kuvvetleri diln Malaynnın garblnde-
savn~lnrında 5 düşman tayyaresi Uı.h- aileleri tevki! olunacaktır glllz kuvvetleri umumi kararg!bının B. : Londra radyosu. Kalkütanın binalar ve hangarlara. Uım isabetler kl Penang adasını üç defa bomb:ıla-
rlp edilmiştir. o _ Komilnlstlere n~ olursa. ol- tebliği: harp mıntakası :ilan ıedildiğini bildir- olmuştur. Augusta. deniz üssü de bom- :mışlardır. Siviller ıırasmcln ölenler ve 

Karndenizde deniz kuvveUerlm.lz, sun, yardım edenler, bayatıarilc oy- Cumartesi gilnü kuvvetlerimiz Ga- mittir. balanmıştır. Bu hareka.t neticesinde yaralananlar vardır. 5 Jıı.pon tayy:ı-
du manın 2500 tonlll\to hacminde btr namış olacaklardır. znlanın cenup batısında en aon ard- sekiz tnyyaremb; noksandır. rest düşürülm~tilr. Çoğu kadın ve 
ruıkllye gnmfsint batırmışlardır. Bu tedbirlerin hepsi tatbik edllmiş, cı mevzilerini tutan İtalyan ve Al- Singapı.r 14 (A.A.) - Resmi çocuk olmak üzere 600 kadar Avra-

fa.kat neticeler •-~-•- ecııı.:ııM gibi man tuvvetıerlnin şlddetll mukave- tebliğ: Cepheden gelen en son !ha- J d ,., f" palı Penruıg'dan baş1m yerlere nnk-

Italyan tebliği 
"°'""uı"' ""'6" tı rln -~ ı ıe w1 l aponya a azamı ıat ı dil ı~H çıkmamış ve muharebeler de devam me e c ~""' .... en yen ra er e - berlere göre Kedo.h bölgesinde mu· e m ~r. 

t ~- b ı ı de etmişlerdir. h b 1 d k d' K ):•telerı· e me ... ~ u unmuş ur. K ., imiz 
1 

d 0 arcı e er evam etme te ır. uv- ....,. 
Bud ""'~·+... tel ri b _.,___ uvve .... er a.JD zaman a. a- "- . . K ,__ K b-'--· .. 

Roma 14 (A.A.) - İtalyan orduları a..,...,.,..., ga.ze e • lr .n.ı..u-...ı zaıa şehrlnl mUhafam eden mtıdafaa ı vetl'C'rımız ewsıtan - ata ı:ı.nru Tokyo 14 (A.A.) - Japon hu~ 
umumi knrargô.hmm 560 numaralı Mkcrlnin katillerinin bulun.ama.ınası mevzllertnl de çemberlemlf bulun- böl~uinde düşmanla iemu halinde- kUıneti fiat]erin daha ziyade yük.-
tcblıği: yüzünden lllttqrln ayında 200 Sırplı m.altta.dır. Henüz tamamlanmıyan dir. Bu iki cephede avcılarımız kıta· ıelmemeai ~in milli aeferber1ik ko-

- rehinenin idam ed!ldlğlnl blldlren la Tobruk'un bntı bölgesinde duşma- resmi telgratlar neştetmlolerdir. raporlarda dlln b1n.aQ İtalyan tankı- ra müzaheret etmektedir. misyonu tatafından tesbit edilmiı 
nın mevzllerimlzc karşı yapmış ol- Bonteşrln bqında Belgrad'ın 1lerl nm tıa.hrlp edlldlği, 18 topwı ellmlze Kutamtam" dan yeni bir haber bulunan azami fiat listderiniıı tatbik 
duğu şlddetıı taarruzlan tardedilmlş- gelen ıJahslyetlerl, :rdııne olarak Mv- geçtiği ve Bir-el-Hakem fi.mal batı- yoktur. Tayyarelerimiz büyük bir mevkiinc konulmasına karar ver-
tır. sonum cephesinde topçu kuv- kif - 11 .... 1.,1 ..... dlr smda. 500 Alman ve İta.ıyanm esir aah .. · _ı_ '- 'f __ , · t' 
vetlnln ısrarlı :fnaliyet1 görülmüştür. '"~""' · almdıtı blldlr1lmelrtedlr. Evvelce a uzerınue .w.qı u.,,~arı ırapmlf• rr.ı~ ır. 
Dün İtalyan ve Alman hava kuvvet- esaslı muharebelerin yapıldı~ bölge- l.-dır. --------

~~e~r:~k B~u:=~~tıe~ıc:y:=:: Genubi Amerikada !:ard:e~: dil§man grupları Japon tebliği Gebelüffarık'ta 
bine de mitralyöz ateşi ve bom.bar- Hava kunetlertmız, Gazala batı ve Tokyo 14 (A.A.) - Japon 
dıman hcıreketlerlle seri müdahale- ılmal 6atısmda ve Dcrne ba.tısmda- umumi karargahı Malaya yarunada-
lcr y:ıpmışlardır. Birçok ha.va mu- Şili, hiç kimseye Üa ki yollar ürerhıde bulunan d~ b k 1 J k h:ırebclcrfnldc on İtnlyan tayyaresi, otomobil kDUannı bombalamaya de- llnın cenu una çı an an apon uv-

verını•yecek vam etm ... ·tedir. vetlerinin ~ddetli bir mukavemetle 
du~manm t.'1.krlben 50 tayyareden cA. 1 müteşekkil bir hava teşkiline karşı ka111 aştıklarını fnkat bu mukave-

Bir ticaret deposu 
tamamen yandı 

Birmanyada 
Rangon 14 CA.A.) - Öğlexe doğııı 

1klnci tehlike işareU verllınşltlr. u
mumi 'karnrg{ib, Mergul tstlknmetln
den Rangone 27 Japon bombardıman 
tannıuinhı gelmekte .olduğu haberi 
Uzerlne avcı tayyarelerinin çarpışnak 
için derhal haval:mdıkl:ınru, fakat 
dllşm:mın yolunu d~ btihın
duğunu blldlrmlştlr. T-ehllke i§aret.l 
takriben 1kJ sanı sürmüştür.• 

Tebliğde, Tnnnaserlmln ö~eye doğ
ru 1kl defa bombalandı~. hasar ve 
telefatın aıı: ol.du/;'U hlldiril~ktedlr. 

Maarif ve Milli Müdafaa 
Vekilleri 

koymuş ve 24 tayyare düşürülmüştür. Stef ani ajansına göre meti kırarak düşman mevzilerine 
Bunların ıo tnnes1 avcı tayyareleri- Santia,ro 14 (A.A.) - Milli Mü- Amerika • Fra-•a ginneğe muvaffak olduklarını bil-
miz ve 14 tanesl Almanlar ta.rafından dafaa Nazın B. Hernandez gazeteci• &&0 dirmektedir. Bu muhattbelerde bir 
dü,ürülmüştür. Biz llç tayyare kay- kre yapbğı beyanatta, Şili hük.Uıne- münasebetleri l.ıgi]iz zırhlı tümeni imha edilmiş.tir. 

Madrld 14 <A.AJ - Dün gece ce- Şehrlnrlzde !bulunan Mıuırlt ve .Mılil 
belüttarıkta bir ticaret deposunda Müdafaa Vekilleri diln a'k.ş:ımld trenle 
büyük bir yangın çıkmıştır. Akde- Anlıraya bnreket etmı;ıcrolr. 

bctUk. tinin kirmeye üı ıvermek nfyetinde Berlin 14 (A.A.) - (Stefanl) Berlln DüfJllandan 20 tank, 16 tank kar~ı-
Merkezi Akdentme 1kl avcı Te ü~; olmadığım ve bu husutta yapılabile- maJıruleri Fransa. - Amerika müna- koyma topu ve 60 zırhlı otomobil 

bombardıman tayyaresinin tecavüzü- cek bütün taleplere karfl koyacağını sebetlerlnln gittikçe daha tehllkcll aiınmııtır. 
ne mnruz kalan keşif tayyarel&rlmlz- söylemiş ve ıunlan ilavıc etmiştir: lblr durum almasını dikkatle kaydet- H . 1 4 (A A ) _ Ask ~ _ 
den _biri Spıtflre tipinde bir tayyare- cŞili'mn de başka her hangi bir meıktedlr anoı · · erı ma 
yt duşürmuş ve müteakiben kaçmağn mili t k d • • k . d Şimdi Fransız gem.Uerlne reis Rooseveltln kamlar Fransız Hindiçinisindc sefer· 
muvarrat olmuştur. ailaı: b a 8~ 11i, "j en vf9

4
11· k emrile el konulması ve bunlann harp berlik ilan edildiği hakkındaki ha-

Du-"""anı h"-"" •·1 f ta. .J. aıın a u unan uruı nuı.ksadln.nndn kullanılması meselesi berlcri yalanlamaktadır. ,..... n ......... ve ...., e n .,.,.,e- 1942 ~ '- d h' _,., · • blyet vermcks1zin Argostollye kal'Şl • m:·~na ..a ar ter 18 ewımıye• Vlchy'nln sallihlyetli mn.hflllerlnde ol- ,,. ____________ ... 

yapmış olduğu iki yeni akın esna- ce.kt~~·> duğu kndar 1~1 altında olan ve oı
aında avcı tayyarelerimiz derhal mü- Dıger taraftan bildirildiğine göre, mıyan .Fransız bölgelerinde §iddetll 
da.halede bulunarak beş düşman Arjantin, Brezilya vıe Şüi genel kur- bir infial uyandırınu;tır. 
bombardıman tayyaresini tahrip et- maylan arasında hir içtima yapıl- Amerikanın Fransız müstemlekele-
mlşlerdlr. mruıı tasaıvvur edilmektedir. rine muhtemel b1r _t.eeavüzünfın Vichy 

İngiliz tayyareleri Yunanıstanda hüktlnıetince H\kaydi ile knrşılanmı-
Mavarine birkaç bomba savumıtıf- Santiago 14 (AA) ,__ Japon· :racağı hakkında. diln Vlchy'nln yarı 
lnrdır. Bir eve isabet olmuş ilç Yu- yanın Şili elçisi, Pasifik harbi yü- resınt sözcüsü tarafından yapılan be-
nanlı ynralanmıştır. zünden Japon - Şili müna1ebelerin- ynnat, bllhns.sa alı1ka Ue knyde değer Yüz sene önce Japonya

dc biç bir değişikük olmıyacağını görünmekted_ır_. ----.. ı · · nın İç yu·· zünü gösteren 
B. Hitler Hollandadaki aoy emıştir. Amerikada bir silah 

ntzden dönen bir ~rl to.yynre 1n1ş 

yapamamış ve deponun URrlne dü- Afgan Ana kralı" re•ı0 o"ldu·· 
şcrek tutuşmuştur. Depodaki mallar ır o 

siiratle ateş almış, :ltfalyenhı bfitiln Pcşa·Hr 14 (A.A.) - Uzun 
ga.yreUeri beyhude olmuş. Clepo tn- müddettcnberi hasta hııluııan Afgan 
mamen yanmıştır. Tnnurecl öl- Ana Kraliçesi bugün ölmü~tür. 
müştür. 

Siyam İngiltere ve Ame
rika ile münasebetlerini 

kesecek 
Bangkok 14 (AA.) - Siyam 

Baıvekili ıraktnda lngiltere ve Bir l 
' lcşik Amerika devletleri ile siyasi 

münasebetlerin kesileceğini bildir· 
miştir. 

Bebek koyunda bir 

He demeli? 
Necip Fazıl Kısakürek ou 

cümleyi kullnnıyor: 
c Tutulduğu korl:.unç hastalık 

içinde <lü.nyanm, bir türlü tnm 
manasib ıtrah edemediği 1ron 
ve ter, :arbk boşanma .devresine 
.girdi.> '" 

c:ltrah etmek\> 

Dememeli! 

nazi mümessillerini 
kabul etti 

tarihi roman 
Arjantin bitaraf fabrikası havaya uçtu çarpışma 

Lizbon 14 (A.A.) - Amerikada 1 Şirketi Hayriyenin 51 numnt"alı 

cDökernediği kan ve ter> 

demeli! 
Bu öz Tür'kçc kelime, o anla

~lmaz ve ycıetmemiı cATa• 
b.i-iil'ibatt> kelimenin yeri:ıi :is
:en.ildiğindcn ali tut.uyorl 

Buenos A~ 14 (A.A.) - ArjanUn I Burlington büyük lilnh ve mühim- Yazan: İskcruler F. Sertclli İ vapuru, dün Bebek önlerinde Şile 
Berlin 14 CA.A.) - Hollanda nas- hükıl eti Birle ik d letl ı J yona! sosyalist partisi relsl B. Musse:rt nı • § ev er •gayr 1 mat fabrikası bir infilak neticeainde Yakında AKSAM sütunlannda limanına bağlı küçük bir motöze 

1le Almnnynnın Hollanda fevkalAde muhasmııı lll\!1 etm~ ve ArJantlnln 1 harap olmuıtur. Bir çok ifçi ölmüş okuyacaksınız. ı bindirmi<ıtir. Çarp1:;mn nd'ieesinde 
komiseri n. sevss İnqunrt devlet reisi Almanya ve Itnlya karşıS'lnda blta-,ve y.nalanmışt.JT. Fabrika 50 milyon motör aı ka tarafından yaralanmış-
Hitler t:ırıı.fındnn kabul cdllmi~lerdlr., raflıtmı yeniden te;1d eylemitUr. dolara mal olmuıhı. '-------------' 1 tır. ,.., _____ _. ______ ,, 
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Belki bQal. belld belcirat .. 
Belki hikaye, belki röportaj ... 

ll-'l·• 

Gece yansından epey sonra idi. 
Harbiyeden Taksime doğru a:elir
bn tanmmıf aktörlerimizden bir 
dosta rasladım. 

- Nereye gidiyonan beraber 
yürüyelim... Bari sokakta Clolatımf 
oluruz. •• İçimde bir sıkınb var .•• Azı· 
cık oyalanmak isiyorum... Of. her 
yer de kapalı... - dedim. 

Bir fenerin ıtığı alb.nda durarak, 
yüzüıne tüpbeli ,üpheli baktı; aon• 
ra kararmı verdi: 

- Sen ötekini berikini dadandı· 
racaklardan değilsin... Aizuı da il• 

kıdır, gel bakalım... Seni bir yere 
göüreyÜn ki. yanında bar neymİf 
acaba? ••• Azizim, sana giiveneblli· 
rim ya? ..• 
Biri~ yijrüdük. Hangi tarafa ol· 

dt<ğunu telmihle bile anlatanuyaca· 
ğun. Karanlık, kapkaranlık bir yeT
fere gİrmİftik. Burada cinler top oy• 
nuyordu. Fakat bala da tebrin or
tasındaydık. Civarda tek bir insanm 
bulunduğunda.r. hile ,üphe edemez
diniz. Fakat, arkadaşım durdu ve 
eğildi. Tık tık vurdu. 

Ansızın, önümüzde, göz alıcı 
qıktan, uzunlamasına dört köoe bir 
açıl1' oluverdi. Meğer bir kapı açıl· 
m". Beni İçeri çektiler. 

Şaşılacak bir yere ginniştim. 
Hani Viktor Hugo'nun Notre 

Dame de Paris'ıini filime çevirmit· 
ler; türkçe iyi bir çiftlemesi yapd
mış. oynanıyor a... Romanın a.slİnl 
okuyanlar. yahut bunu &'Örenler ha· 
tırlayacaldardır: Parisin yttalh cSa
raylarmdu ne akla sığmaz alemler 
yapılırnuf. 

l~te birdenbire öyle bir bava içi· 
ne giriverm~tim. Her dilt.le konupn 
bir takım artistler... $aTkı, dans ve 
ıöz erbabı!... lsteraeniz bir özel 
klüp deyin. üteneniz müşteri alın
maz bir bar deyin, isterseniz «febi 
yoldade mübteliyı gamı. olanlara 
hususi ,ekilde mürüvvetlice bir kapı 
aç1' deyin, hasılı nasıl tarif ederıe
ıniz edin... Her halde kadın ve er· 
kek hofça bir bohem artist hayab 
yaşanıyor ••• Ve buraya kimler, ne 
yürek çc.rptıranlar düşmüyor! 

Bakir köy, Y eıiJ.köy '· 
Suadiye1_ Bostanci 

mmtakalarinin 
planlan hazırlamyor 

'.AKŞAM 

"Ah şu terazi, ne şakaCI, 
ne muzip bir aıet! .. ,, 

Sahife 3 

h k ı Uzak bir radyo İ.sltayonunda tatlı 
Resim, ey e müzesinin ıesli bir kadm spiker vardır. Vakıa 
edebiyat ve fen fakülte- bir iki senedenbcri eski ho~. yumu

lerine tahsisi muhtemel ııak sesli • ·~ike:ler ual~ı. Kalanlar 
da sealerının ywnUfaklıgmı kay~t-
tiler. Lakin bahsettiğim kadın b?>~ı 

"O'nlverslte edebiyat ve fen fakülte- 936 da, 937 da, 938 de olduğu gi
lerin1n bulunduğu esk1 Zeynep ha- bi, gene ayıni pamuk gibi sesle, her 

Şehlrcll1k mütehllSSlSl B. Proot ta- nım konağl.nın, belediye tara!ından gece dünyanm dört kö~esintle mil-
ratmdan hazırlan.anık umumi meclls9 1 yapılan redkik.ler netıcesindll sağlam ynl . 1 ~ . 1 verilen oala.ta.Mra.y, Kara.köy. Azap- ' Bı'r hamle edip kocaman olmadığını ve MaarU Vekili B. Hasan c arca ınsanın ku agma bır ~::yer 
kapı - Tepebaşı 1mar pllnlan tedJdk Ali Yücel'in bu fakülteler için mü- mırıldanıyor. 
edilmek üzere muhtelit btr encüme- ~ n:ı.slp blr bina. aradığını ya.zmşıtık. Lakin dün ~ece baktım, :ı.avallı-
ne ha.vale edilm.Lştl. Mecllsln ikinci- dolabın üstüne Clktım, fakat!,, İptida askeri tıbbiyenin f4gal ettiği cık öksürük olmu~. Hem de ı~yet 
teşrin devresinde müzakere edilecek. • eski Maliye Nezareti binası dü.şUn.ül- mühim bir fey söylerken. hiç olmı· 
birçok işler olduğundan pl&.n.J.ann en- m~, fa.kat bu binanın ancak aslrer1 yacak yerlerde birkaç kere öksürdü. 
cümen tarafından tedldld. meclls1n ta- yer yüzünün bir çok artist muhit- dil döküyor. Elimden gelse bütün tıbbiye talebesine ye~eblldlğl diişü- Odada bulunanlar sinirlendiler: 
tll müddetine bırakılnııştL 1 · • • k. Uk" "f af ed esnafı birer birer Bchzadm dükka- nülmüş ve bun~ vazgeçl.lml§tlr. - Tam )"erini buldu .•• tnsan hu· 

Encümen ya.kında. t;opla.narak her erme gınp çı tım. ın 1 ır e~ Beyazıdda munaslp bir bina bulu- d ··1cs·· ·· ··? d" ·· le d" 
l ...,,,..,,, · ki biz" Ş-'-'r ny" atrosu ıanat- nına ıokup: . dl ra a o urur mu.... ıye soy n ı-plAn üzerinde inceleme er: ya_.. ve nm un qu namadığl.ndan şehrın ğer semtlerin- 1 haZ1rlıyacağl. mamatayı şubat toplan- karlan kadar zeki olanlarına pek ax - İşte. biz böyle tatlı dilli ıve gü· de her lkl fakülte için münasip blr er. . 

tısına yctışttrecektir. rasgeldim. Onlar hem çok zekidirler, ler yüzlü eanaf istiyoruz!..· diye onu blna aramnı.ştır. Dolma.bahçe sarayı- • ~en. sen~~rdenben y~uş8:1' s~-
B. Prost. şehrin şl.mdlye tadar he- hem de hcqeyin altıııdan girip, üs- nümune olarak gösterirdim. Gönül nm mü.ştemllMından sayılan resim, ıuu dmledıgım meç~ul spıke:-ı cıu· 

nüz tan:z:lm edilemJyen pl~lannı ha.- tünden çıkmasını bilirlıcr. Bir gün ister ]d her tezgahtar, her e911af heykel müzesi binasının edebiyat fa- dafaa ebnek maksadile: 
zırlamalta başlamıştır. Bu arada. Ba- sizi bir faciada ağlatan artist, yirmi B.!hzada 'benzesin, ondan ibret al- külteslne tahsis edilmesl d~ünülüyor. - Sinirlenmeyiniz. d.cdim, ö!csil
kırköy - Ye..~köy sahası ile Anadolu dört saat sonra karşınıza bir Arap sır.... Blnan.~n büyüklüitü U~i görülmezse rüklo aşk biribirlerine b~nze:ler-
yakasının Fcnerbahçe ve Kalanuştan halayık kıyafetiLe çıkar ve etrafında Lakin o kendini ideal bir tezgah· ı fenktfakültcsi 1çln ayn bır yer arana- miş •.. 
sonra Suadlye - Bostancıya uzanan kahkahalar loparbr. Ertesi hafta tar olarak bulmuyor ve bilhassa te- caB ırka tatbik dili d l Şqırdılar: 
kısımlan vardır. k d~_! . b" --'- . . el "d "k"' t d"yor· u rar e rse ers senes _ Öksürük ve aşk . Ne cıi.ba· 

en I!!ilm ır çocıH. pı!esı~ e., on razı er. şı arye e. 1 •• •• b~da faktiltenln mevkUnl göz önü- ·· 
beş gün ıonra da klasık hır eserde - Ah ıu terazıl. .. dıyor, ne mut- ne alarak Beyazıd ve civarında yurd ıebet? •• Parti kongreleri 

Kadıköy kongresi 
dün toplandı 

görürsünüz. hiıı aleti... Bazan koz helvacılan edinen talebenin Beşiktaşa kadar gl- Evet. ıiz de «Öksürükle ::..çk niçin 
Onlar yalnız sahnede değil, ha- görürüm. c250> gram dersiniz. O dip gelmeleri çok müşkül olacaktır. biribirin..: benziyorlannış ?ıt diye<:ek· 

yatta da becerikli ve cerbezeli in· kalın bıçağını alır, şöyle şöyle yapıp siniz. Halbuki onlar çok benzerler 
safllardır. Mesela bir gün lstanbulun : (ıclile koz helvası kesen Arnavut sa- c k Zira iki.sini de zaptebnenin, tutmanL"'I 
en büyük hastanelerinden birini ge- tıcının taklidini yaparak) kestiği • ocu esir geme ve gizlemenin hemen hemen irnki.m 
zerken: 1 parçayı teraziden .. at~r .. ki ~!pa tı~ yok gibidir. 

- lıte yeni mütıehassısımız ..• diye 250 gramı... Gorduınuz mu terazı kurUfflU t,te bunun için milyonlarca in:;a-
Parti kaza kongrelerine devam edl- l ··sı d " B" _ı l" · ban nm kar,ıımda, mühim bir şey söyler· 

Sl"ze beyaz go""m'eklı" bir doktor tak- u a mır··· ır ue ge_ ın eız. a 
Uyor. Kadıköy kongresi dün sabah 1 j ken olsa bile kuvvetli bir öksürüğü artı diın ederler. Bir de başını kaldırırsı· bakın ... 125 gram çekırdekSJZ kuru 
onda toplanmıştır. Toplantıda P ı .. ·· t - T · ·1 ·· ·· zaptetımk öyle kolay işltrden de-
vilayet idare heyeti rel.sl B. Reşad Mi- nız ki... Amanı. .. Senelerdenbcri ı uzum tar acagım. erazı ı e uzum İ b 1 k • • b" :::.."ldir. 
maroğlu da bulunmuştur. Toplantıyı Türk sahnesinde gördüğünüz pek sand_ığ. arasınd~ . meki~. dokurum, atan u mer ezının ır fÇU Lakin bizde öksürük birçok dar-
rels B. Nacl Mornlı açın~. profesör meşhur sanatkarlardan biri... hte 1 belki 50 kere gıdi~. gelınm. · · &- yıllık çalışması 
Fahreddin Kerim reis seçllmlştlr. Emin Beliğ uzun yıllardan sonra karım, . olm~dı ... Dort beş. tane da- bunesellerin, pek ırüzel teıhihlerin 

Bundan sonra ça~ raporu okun- Haseki bastar.esinde ihtisasını yaptı. ha ekııık 1... Atarım... Yıne olma· ortaya çıkmasına veııile olnnqtur. 
a.t.,.. - ülın~;~t.. Mütea. ı Allah Ali h b f d k Türkiye Çocuk. Esirgeme Kurumu Mesela babayani kadınların ,öyle 

muş ve muv ..... gor ""l ur. - Birinci ıınıf mütehasıııslardan oldu. mış · · · a u se er e pe İstanbul merkezi. tarafından Kuru-
kiben dileklere ~eçllm.l.ştlr. Dlle~~~ln Üniversite Tektörü gazetecilere Ha- fazla... Çıkannm, eksik... İlave mun blr yıllık çalışmasına. dalr umu- konu,tuklarmı görürsünüz: 
brusında gelen Mılll Şer'ln Ka.dık.oyun- ki h . . d" . k ederim fazla Velhasıl terazi çok - Kardeıim, öksürükten · dilim 
de bir heykelinin dikilmesi ~arla Asek 1 Masuhtanc;sını gezd ınr .. edn .. onujşakacı ve m~~ipliği seven bir ald- mi btr rapor hazırlanmıştır. Son kon- a.ğzona girmiyor! .• 
kabul edilmiştir. Dilekler a.ra.sında ı tar ın wanın a gor um. . 1 grede okunan bu raporda Kurumun Sürekli. inatçı, arkası kesilmiyen 
Kadıköyde bir kız lisesi açılması, Diyonun ya ..• Hepsi zeki ve be- , tır . . . . .. . kıymetll hlz.metlerl hakkınd& dikkate öksürüğü en kuvvetli edip bile bu 
elektrik, hava.gazı ta.hsllll.tının ayın cerikli insanlardır. Kimi öyle tatlı - Peki ~adım ... Bu ış nereden şayan blrçok maliimat vardır. kadar güzel tasvir edemez. bu ka-
llk günlerinde yapılması gibi nokta- bir bebessümle piyango bileti ticareti j aklınıza geldı}... .. . Rapora nazaran Kurum Şehzade- dar nefis bir sahne balind e 
lar vardı. yapar ki cebinizdeki paraV1 bilete - (Alaycı alaycı gulerek) Bızde başında bir dispanser ve süt damlası çıze-

l d h t i "· · d L • h k. ı l binası yaptırmak üzere Ur.en Avrupa mez.. .. 
Dllek.lerden sonra yen 1 are eye Y tmrs nız. Kimi muharirdiT ıve pek ote enoen sa ne sanat ar an ya nız harbi buna m!i.ni olmuştur. 

seçimi yapımı§, şu revnt s~.llmiş~lr: iy~ şeyİer yazarlar... 1 kıendi işi erile geçinememişlerdir. Jş- Sonra gene söyle derler: 
B. Naci Moralı, Niyazi Tevfık Yük- . . . . te pirlerimizdea biri olan meşhur Kurum bu vaziyeti göz önüne nla- - Kard~, öksürüketn bitiyo-

, ' ' p k,_ d 1 1 « şe çı ga e en ı> ışbe < epet- . 
Soracaklardır: 
Sahi mi? •.• fstanbulda böyle 

selen cemal Cebeci Kemal Erel Ve- Şımdı de hır kaç zamandaınben \ E k . A .h f d" . S rak süt damlası binasını nizama sok- rum ... Göğüs tahtam hıı.mam kapı-
clhl Bereketoğlu, Reııad B~aya . arma a.apı an tramvaya geçen er . Al' Ri f d' K I H . muş. bir yıl ıçlnde çocuklara 3700 kilo ıma döndü ..• İci gümbür de gijmbür 

b • h . . . 1· k d 1· çı ı za e en ı>, e asanın toz s ·· t 3249 kil toz k ·ı ,ı. ır T k •h• .d l sa nemızın en sevım ı ve u ret ı 1 _ I k ..... . · u , o şe er verı n"'i, ütüyor! .. 
Ür tarı ıne aı eser er artistlerinden Behzad' ın, Basın ku· ı ~;~.rtç; u d" h~ttıgııu ~nu~marn~~· bunun lçin 3822 Ura ücret verllmlşt.ır. Bu harikulade bulu, kar~ısında in· 
Türk tarih kurumundan başka ede- rurnu binası aıra.sında büyük bir I 1 e.~n (1Abrd~?1an •:. ~a "k ;- Adedi günden güne artan dlSpanscr- ıan takdirlerini ıaklıyamıycr. Çok 

yer var mı? 
Belki hikaye, belki röportaj .•• 

s~lki hayal. belki hakikat ... 
Hakikat olduğunu farzedin: Or· 

taya vurup oyun bozanlık etmeği 
benden bekler misiniz? 

blyat fakültesi de Türk tarl.hlnln ana dükkanda mÜ§teri ağırladığını gö- ' .eycısı. 1 
• 

1 nı~ sesını arı u • lcr içln bir tallmatn:ı.me hazırlanmış- f--'- ··1cs·· b' . .. ....... 
kaynaklarına datr şark müemr ve .. 1 B ... d ı_ ··t·· k _ ade bır surette takhd ederek) cBı- tır. Kurum Eminönü kazasının D:ı- ...aa 0 uren ır ınsanın. 1ıogsunu 

rur er. u magaza a vu un uru ye kl b'l 8 . l .... ~ -•aturka bamaml••m tokm-1-•1 ka .. ı müverrlhlerl tarafından vaktiyle ya- . 1 . b l \,"' . . O t l"k .. .. ça ar ı eyoruz... ı.. ey .. cııu ... > russaade ağası Anber nf;a medresesin- ou ... ı=ı ,... • 

zıl l ı t .. ret eıı.e m1ş en u aı ı.;rsınız. s. e ı uzum ld· k kta d' S de bir IVV'Uk yıkama mu·· e.,.•sesesl, Tak- larına benzetmek hakikaten ince bir an eser er ercume ve neş m " d t 1 1 t k tli 1 ıye so a n geçer ı. onra ma- ,,~ .,_ 
b ı t • suyu a aa ı ır .•. ş e ıyme sa-ıh il 1· . diikk"' V f' Ri sim nahiyesinde ve Çarşı"kpıda K"ra zeki mahsulüdür. a.ş amış ır. • .. kk" .. d d.. a e. ıcı anı açtı. as 1 za• "" ... 

Fakültenin tercüme ettirdlıı.ı eser- natkarımız bu du an ıçın e un- Be tt b b d""kk" Mustafa paşa medresesinde çocuk dls- Bizde öksürük bazdan ar~md• 6 •• d • h l k nın yazı a er er u anı var-

ı ler :ırasında. eski Ennenlc\} ve Sürya- yamn en usta tezga tan o ara ı d S k k d. . d panserlert açmıştır. Şl.şllde ve Kıı.dı- ikinci bir dil haline girmi,tir. • 
Yine ay isim eri nı dillerinde yazılmış iki mühim eser karşınıza çıkar ... Maamafih Behza- j ı .... a ınd ~n ısın)~bsormki8: aü~ı!adz- köyünde birer dispanser ve süt dam- Ben ıırf öksürükle konuşanları bi-

B B. ı·-· d ub • 1 to k E i d .._ d b - . ma rıca e erım, ga ı a nşç ıA e 1 ılın Al asın ır ıgın e m arnr er p- vardır. Bunlardan es l rmen ce eser, ın nayatın a a~aramıyacagı ış . Ud ki . .li... Amm k d" ası aç ıştır. emd:ırda bir çocuk lirim. •. Mesda b.irçoklan kartısmda-
lantllmda ay isimleri hakkında tür· tarlh fakültesi mezunlanndan blr yoktur. Arkdatlanmn ve bilhassa 

1 ettı. r~ııçı gı. ·• a en . 1~e yuvası, Erenköyde bir önne ve diklm kilerine alaylarını, istihfaflarmı ök· 
ıu .. tu"rlu"' du'"•unc"' eler il-ı· ıu""ru"ld·u·. Ermenl vatandaşunız tara.tından ter- V f" R" • 1 tt... .. k _jl sor ... lştıe nihayet Hazım ve Naoıdın evi açılmıştır. 

v ... ası ıza nın aıı a ıgına gore en . ha ·uw· E . B 1""' d k sürükle ifade ederler. Lakİ:ıJ bu ha-
Refik Halid: cüme edllmiştlr d" . . k'd 1 ek r I'k pıyango yı gı... JJUn e ıg o • Tophanede Kılıç Ali paşa medrese- • b" . k .. k y in -L 

- Kinunuevvele uonay•. ki.nu- Sekiz ytiz sahifeye ya.kın büyük- k ı.~nın -; ~~- ı ·~~ ev ence ge ı~ ı \tor ... Biz de bir dostun yansıa çırak sinde bir di5Ptınser, bir gündüz ba- ıusı ır ö ıurü tür. a ız «enem, 
tükte olan bu eserde eski Türk kabl- ·ız ann ar~fı gr ı d- oMn paı~·~g~d- girdik ... Çok mu}... kım evl ve bir yıkama dalrest vücuda ebbem!!» gibi bir ses çıkarılır. Bazı 

nusı..niye «Önay» denilsin! - diye Jelerinln 1 tlmat hayatına eski Türk da on marı et var ır. ese a usta Muh b . d ? getırllml.ştır. defa da buna: «Aman boğazıma kıl-
o-aylanma.smı ütedi. devletlerini~ teşkUii.tına aİd kıymetu gayet iyi yün örer, turneye çıkacağı are e mı zor ur• çık kaçb! .. » diye kısa bir cümle il.i· 

Peyami Safa: ve husu.::t malumat vardır. zamcln kendi yapbğı yün çorapları sahne mi?.. Beşiktaş cinayeti tahki- ve oluma. 
- Ayların isimleri töyle olsun! Bu eserin ne zaman neşredileceğl sıcak sıcak ayağına geçirir. Kazak· Bu esnada iki genç kadının tart- Bir pot kırıldığı zaman karfır.ızda· 

- fikrini ileri sürdü: Bir ay (kinu- henüz kararlaştınlmamı.ştır. lan_nı .bizzat ör~~· .. Hatta kendisineltırdıkları 250 gram hurma hazır- kati ilerliyor kin, ikaz maksadile öksürük pek işe 
nusani), iki ay (fubat) üç ay İ -- elbıselik, pardesuluk kuma~ dokur. lanmış.tı Müşteriler para vermeğe Dünkü sayımızda Beşiktaşta Vişne- ysrar. 
(mart)... ktisat ve yerli, mallar Üst.ad denilecek derecede bir mü- hazırlan.ırken Behzad kaslannı çattı zade camısı meydanında ı numarada Sonra ııene öksürük aşıkane anlaş· 

Nizameddin Nazif hay.kırdı: haftası celliddir. l~tanbulun en kuvvetli çi- ve onlara: ~ kahvecilik yapan 60 ya.şlannda Meh- inalard.ı da kullanılır ••. Yani kör ola-
-- Peki, (mart İçeri, pire dl.fan) İktlsad \'e yerli mallar haftası mü- ç.ek ba:hçıv~Iannd:8ndır. . Bahçe· _ Sokun bakayım paralaTı içe- med Ç~~~u~ ı:_ıe~hul şahıslar tara- sıcan . 8.şıkane olanı da vardır. Ek· 

yerine, (üçay İçeri. pire d1'an!) mı n-csebetlyle salı günü saat on altıda sıııde en nadide çı9eklerı bulur- ·ı di kı t S d • fından oldurulduğünü yazmıştık. ıeriya bu &şıkane öksürükle:c n~an 
diy~eğiz? ünlverı;ıte binasında bir toplantı ..,.._ sunuz En iyi pul koleksiyoncudur. rı ··· yyıe çı şkı.l onra( üla. _ı Tahkikat neticesinde (ÇaVU§) diye dikkati celbetmck ir:n müracaat 

· ,,_ · . . .. . - umurca an e e yeruen ı anılan ihtiy kahveci · e elki ge ...-· 
Bir arkada,m da mevsimlet"e gÖ· pılacaktır. İ~tlsad fakültesi tarafın- Beh~dın marıfetle'.1 daha boyle bı- 25 santimetrelik bir moesafeyi göste• ce kahvesi ~nlinde C~~~d : Tevt~ olunur. 

re aylan üçlemeği diledi. dan tertip edılen bu toplantının prog- rer bırer yazarak bıtmez. rerek) .. u kadarcıktan bilirim ad,ınd !kl "'ençle •·~vrffl ett.•~ ani" Hikmet Fe;idun Es 
Bizce hepsi boş şeyler. ramı şudur: 1 - İstiklal marşı, 2 - ,.., " w ••• :ı. u ,... .. - "f:j• .. -

Zira Fransa inkılabmda da ay Açış (profesör Cemil Bllsel) 3- Söy- Behzad tezgah başında... Kal~mışl~r bana para ıvermege .. : şılmıştır. . 
isimleri değiıtirilmek i.atenmiıtir, lev (profesör Şemseddin Günaıtay), Ve nihayet sahne wtadı şimdi 1 Yedıklen naneyıe . ~ak... (~dı Kahveci, bunlarla kavga edip ka?-

4 - Harp ckon. omlslnde tasarrufun • h b d d R fi d • çantasını çılcanr, ıçınden hır lira v~h~neye girdikten biraz sonra. ol-
fakat tubnadı. . . .. tıezga ının aşın a ır. a ar a yu- 1 k d k ) h du~il ve kamında da bıçak yarası bu-

Carum .. i .. ekH mayıs, at- aibi ehemmiyeti (doçent Refıi Şükrü Suv- muşamıı kehribar tanelerini andıran a ır ve asa ar ıza uzatır urma lunduıı.., 1 in zabıta bu iki el a-
...... - .. • la), 5 - Tasarrufun ehemmiyeti (ta- h 1 t"") altından b f paraııını benden alacaksın!... k 

1 
6şt" ç ' gen Y 

t.emmuz türkçeden nasıl kovulur? 1 b • x.... sarı sarı unna ar, u a- l . .. a amı ır. 
e eden Haluk Tatar:ı5 .. sı), 6 - Ta- k 1. 1 "b' . ff f k• ki genç kadın aanatkann eliıU T hkikata d"' d d dil 

Yalnız «ilk.teşrin, sontqrin, ilkka· sarrufta dünle bugünün mükayesesl. an taze ge ın er gı ı, ınce §C a a- .. ..k d k 1 B a un e evam c ~-
nun, sonkimmı» diye bir resmi ,e. (talebeden Aziz ŞenTürk), 7 _ Ta- ğıtların arkasında bu senenin mah- o~t~ ·ten .sonn ışan çı tı ar. en tir. Tahkikat sonunda bu clnayetln 
kil kabul edilip bu ay i.simJerindeki samıf ve mllll istiklal (talebeden Ha- sulü ballı incirler, minimini dudak- gulumse~un: ha:ıkt f~lllerl ile sebebinin anl~ıla-
ar.arşinin önüne geçilsin, kafi... let Fahri Günay), 8 - Son söz (pro- lan aralık duran Şam fıs.tıklan ara- • - ~a~~ın~z. · ·• cD03tlar alııve- Cabrına l}ilphe yoktur. 

İtiraz malüm: fesör Ömer Celal Sare). sında çalışıyor. lııte kap1dan iki genç rışte gorsl!Jl> diye ışte ~un~ derle:,. 
- p-ı.! b" • . «s--'-~-wı~ . kadn gı"rdi. 250 gram hurma istiyor- O kasada bozdurdugu hranın us-

ocaı ırıncı aya Ul-an • * K d Şe k1 T~ft t·· ·· b" I •=-· le d kt tıks lık a.sımpa.şa a v ve ...,,....,...- lar Behzad bütün müşterilerini ol· unu ce ıne yeT eşu.ıır en: 
eCme eb mdanh ız var. ll adlannda. ikl .ldşl bit meseleden d ~ )l) ) d h ·1c l"'d b" - Sahi yahu ... dedi, sana birıey 

eva ı a azır: dolayı münakaşaya tutuşmuştur. Kav- u~~- g>tl ı 0~ aln a K~? .. u .. ak -o ~ ikram etmedik Allah afkına ıu 
- Dil işlennde o kadar mantık ı ga kız~ınca Şevki, demir ile İsm.alll neza.x;e e agır ıyor •.. ~çucu yemış 1 h d d .. bak 

aranmadı~ zaten ~burdur. ba.şından yaralamıştır. Yaralının llk küreği elinde, terazısının ba~ında ve urma an ye ~ · · :. . 
(Va - NO.) tedavlsl yapılmış, suçlu yakalanmıştır. sonsuz bir tevazu ıic;inde, tatlı tatlı (Devamı sahife 6 sutiln 3 de) 

Bay Amcaya göre ... 

* Fatihte oturan Ahmeclln beş ~
lanndakl kızı Ayşe. dün sabah. oda
dan dışan çıkmış, avluda. yanan man
galdan etekleri tutuşmuştur. Alevler. 
çocuğun vücudünü de sanp yaktığın
dan Ayşe, Hasekl ha.crtanesine kaldı
rılmıştır. 

Kurban bayramında gökle:i
miz için Türk Hava Kunununa 
bir oey ayırırken, bizden yardım 
istiyeo Kurumlardan birine eli
mizi uzabverir gı"bi değil, yannın 
facialannı önlemek için girişti
ğimiz milli hazırlanma ~!erine 
i,tirak eden bir ferdin beyeca· 
niyle hareket etmeliyiz. 

* Fatma adında bir kadın Fatih
te Malta tramvay durağl.nda tram
vaydan inmek isterken müvazenesl
nl kaybederek yere düşmüş, yaralan
mıştır. Yaralı kadın, Haseki hasta
nesine kaldınlmıştır. 

- Korktuğum kazalardan biril .... Düşün bir yol, adam.cağız Hemen mangala 
de kömür çarpmasıdır bay Am- soğuktan tir tir titriyor... doldurup yakıyor ... 
ca ... 

Haydi odaya!.. Tam ısınır! ... Ertesi sabah da buyrun B. A. - Öyle deme, muhtekir 
olurken bir baygınlık!.. cenaze namazına!.. Yaman şey- bir kömürcünün çarpması daha 

d.ir kömür çarpması vesselam! •. yamandır! .• 



Sahife 4 

-
Amerika donanması daha kuvvetli, 
Japon donanmasının sürati fazladır 

:AKŞAM 15 KAuunuevvel 1941 

Bağ, bahçe ve ev ziraati 
Salonlardaki 

çiçekler neden 
bozulur? 

Meyva ağacı 1 

saksıda yetişebilir 

Gül bahçesi 
hazırlıklarına 

Meyva ağacı b J 
.wıc1a yetişebi· · aş ayınız 

- 1 ald. w ....:__ı..1· fi lir, Portakal, Ji- Gül· hah . _ ı_ • .ı. __ 
Kışın ııalowara ıgmız ~ ı · p;ib. · . çesı yapma.ııo. arzu QOlell"" 

dc.n]ann çiçtekleri p.buk solar. Bu- mo~ tı:rnmç sak 
1 

lerle. bahçelerinde fazla miktarda 
nuo. sebdbi. zoralci yaoamaık medbu- l ::r -~nn ti ti- gül çıeşitler.i yetiftirmek iatiyenler 

Uzak Şarkta n.ihayıet harp patla· lımun zırh kıqaklan 213, 1.e unı- besine elvıerişli olm:ıyan bu kruva• riyetidir. Çiçekler bozulsa bile fidan- •,. • .. ı - e ya. bş • bu aydan :itibaren hazırhkiara başla• 
'-'-, Amerikan harp gemilerile Japon fmdan dört zırhlınınki 305 ye N,.aa- " l tehl:ik li b" k · · lan konıma:k ve k:urtannak müm-ı ~. P~f.J:ren f' malıdır. Bu hazırlık, toprağın işlen• 
oı - zor e:r, e ır ora.an genuaı kün" d"" D___ • • ..J.:::. :bir b . ~..J ı.._I._ ev e-1- mesi ve damızlık olarak mıevcud bu• 
filosu arasında da ilk deniz muiıa- to sınıfından iki zrhlmmki de 330 mi· olacaklardır. ur. DU111Un çareım'lı uq;.er a• 1:11n.1e ..,_.,.e o 
:rebesi vuku buldu. Pasifikte en bü- liınetreliktir. Amerikan zırhlılann- Bunların yalnız görünmesi, k.afi- ıhıiste olruyacak.sınız. Taze o!Mak madığı · · sak lunan güllerin budanması, yeni sÜ• 
yük muharebeler, Mala:ya yarımada- dan ilcisinin zıh kuşağı 305, ikisinin lelerin himayesine daha fazla gemi aldığwz ke*ilmiş ç.içekleii IVllZOWa alar ~· diğ~ rec

1
ek ~~~n .ma~ta y6ılacak: 

~le Bfrmanya mmtakası arasında 342, yıedisini:n 356 ve üçünün de verilmesinıe ve binnetice birçok harp ılcoyduğunuz halde bile çabuk bo- 1 
·, meyvalan da yıeı- a§l ar JJÇin rhçe1n.ın · rbtar~ ~ali v_e-

denizde ve haıvada cerıeyan edecek- 406 rn.il:imeıtreliktir. İki tarafın da gemilerin.in muattal kalma.sına se!be- zulduklan görülmektediıı~ Bunun se- tift;irmdı: - ;ya ayn ayrı ta ara ya am gu erm 
tir. Bir lsviçre gazetesi, Pasifik Ok- yeni barp gemileri daha :zjıyade mu- biyet verecek-tir. Fakat bmılann fa- beı'bi kaloriferli yeırlerin kurum~ eı-ı na k.apılmı~e dikilmesinden ibarettir. 
yanusunda boy ölçüşecek olan Ame· hafazalıdırlar. aliyeti mukal:ııelesiz kalmıyacaktır. caJc havasıdır. Her ne kadar çıçek• bu suretle meyva Toprağın hazırlanması i~ ilci bel 
rikan · ve Japon decıiz kuvvetleri Bu iurlıattan anlaşilıyor ki, Ame- Bunların en bellibaşlı düşmaJtla· lerin sapları sa içindedir amma, ne ." çeşitler.ini yletiş· derinliğindıe, yani lmk beş santi-
arasında bir mukayese ıy-apıyor. Bu rikan saffıharp gemileri gerek bor· n, t.aıyyare gemiLerind.en ve sahil kadar olaa kuru hava. çiçeklerin pıe- ti.nnqlenlir. Sak- metre kadar toprağı be1leye:rek iş-
gazete diyor ki: da ateşi ve gerek zırh kuşağı bakı· hava meydanlanndan uçurulan tay-- tallarıru. yani tac yapraklarını ku- , ıı içinde bazı mey-- lemek Janmdır. IIk defa v.e yeniden 

1942 senesinde Japonya, Ameri· mmdan üstündürl-er. Japonlann üs- yareler olacaktır. rutmaktan hali kalmaz. Buna .kar§ı . valar iyi tyeti~bi- gül dikilecek yerler için toprağın 
kanm l 9 saffıharp, yani ZlThlı tünlüği.i, sürattedir. Sürat, ehemmi- Hafif kruvazörlere gelince, Ja· çare yok değildir. En muvafık usul '\ lir. Fakat bazıları derinliğinin ethemmiyeti vardır. Hat• 
gemisine karşı 12 saffıharp gemi- yetli bir avantaj temin ediyorsa da, ponya, gelecek sene, on alhın niza- §Udur: f da hiç yetişemez. ta kmz:ma yapılırsa da.ha iyi olur. 
a.i çıkarabilecektir. Amerikanın saf- yukanda söylediğimiz gibi, yeni de• mi yaşı doldurmuş olan 27 hafif . . . '., Saksıda yıetiştiri- Evvelce gül dikilmiş olan yerlere 
f1harp gemilerinin hacmi 607,300, niz stratejisinde tayyareler bu avan• kruvazör çıkarabilecektir. Bunların - Çıçeklerı kalorifer vey8:. ~o~a- · lecek meyıvalann tekrar gül dikmek doğru değildir• 
Japonyanmki 381,5 7 ton olacaktır. tajın ehemm~tin:i indiriyor. mecmu hacmi 15 6, 965 ton olup, dan uzakta bulundurmalı, gunduz· bodur nıevilerden olması şarttır. Av- Damızlık olacak gülleri 2 • 3 göz 
JapCX'l zırhlılannın büyük çapta 1 12 Ha.va kuvvetleri, Büyük Okyanus oırta 15 2 mil.imıetrecleırı 1 l O mili- leri üzerine püskürgeç ile su serpme- nıpada birçok bodur neviler vardır. üzeriınden buda.malıdır. Budamayı 
ağır topu ve Amerika zırhlılarının muharebesinde hiç şüphesiz ki mü- metreye kadar 230 topla mücehhez• H, gedeleri vazolan çiçeklerile bir· Bwılar, meyva ağacının nevine gÖ· marta kadar yapabilirsiniz. Yabani 
büyük çapta 196 ağır topu vardır. hlm bir rol oynıyacaklardır. dirler. Müttefikler ise, onu nizami ~te serin bir ;,e~d.e tu~ahdır. Hıeı- ııe, boşland.ığ.ı. toprağ~ ?avi büyücek gülleri şimd.iden redarik ederek diki
Japon zırhlılarının borda atıeşi 85 Geçen martta denize indirilmiş yaşı doldurmuş olan, 259,000 toni- gun suyun degışt:ırıJmesı ve sapları- saksılara dıkilır. En ıyı toprak har- niz. Bu güllerin kazık köklü olmama~ 
bin, Amerikalılarınki 148,000 kilo olan ve elyevm bitmek üzere bulu· latoluk vıe hepsi de 152 milimetre· nın ucundan bir santim 4'ada:r kesil- cı bir buçuk kısım killi ham toprak, sına, gövdesinin yeşil renkte bulun
ağırlığındadır- Bu hesapta Japonla· nan Humhold ve Mat.agora tayyare Jik 424 topla mücehhez bulunan 36 mesi de çiçeklerin dayanmalarına bir kısmı. gayet iyi cins çürümüş vıe masma ve boylarının bir metreden 
nn inşa ettirmekte bulundukları kırk gemilerinden batka BiTleş;ik Arneri- hafif kruvazör çıkarabilec<eklerdir. yardım eder. Suya hiçıbir ilaç veya ! eskimiş koyun gübresi, yanın kısım yüksek, kalınlığının küçük parmak 
üçer bin tonluk iki süper dritnotile kanın 1942 dıe 194,5 00 tonluk do- Japonlarm 1800 tondan yüksek b" dd k " ih · ı~- siyah toprakla kanştırılmış ince de- k l l v d l d.kk d- · 

ııı ma e · oymaga tiyaç Y<>~r. k d a ın ıgm a omasına ı - at e ırıız. 
Amerikada geçen sene denize indi- kuz tayyare gemisi ve Japonyanın 12 büyük torpido muhribi vardır. Yalnız vazolarda iyi llU kullanmak re umu ur. Cöıvde düz ve muntazam olmalıdm 
rilmiş ve t 942 senesinde hizmete gi- da 116,470 tonluk sekiz tayyare ge- Müttefiklerin ise, Avustralyada inşa ve 8'IJYUD hıer gün sabahları deği~ti- Bu toprak harcını jyıice karıştır- Bunları diktikten sonra birer kazık 
re~ek olan otuz altışar bin tonluk misi olacaktır. Amerika tayyare ge- edilmekte olan altı tane de dabil ol- malı, bir ay kadar yağın halinde ve iloe herekl...,,iniz. 
iki zırhlı dahildir. mileri 625 ve Japonlarınki 325 tay~ mak üzere 19 tanedir. rilm.ıesine itina etmek kafidir. açıkta yağmur altında bırakmalıdır. _-_., ______ _ 

Japonyada kırk üçer hin tonluk yare taşıyacakludır. Fakat bugün Birleşik Am.erikada Fidan dikileceği zaman saksının di- s J • 
hir veya iki zırhlı ve Amerikada 1 Amerikan tayyare gemilerinin inşa edilmekbe ola.o 'Ve hansı elyevm Çilek hangi bine 5 • 1 o tane küçük çakıl koyup a on 
otuz altışaı- bin tonluk, ve en az 1 sürati saatte 32 milden fazla olduğu bitirilmiş bulunan 2100 er tonluk toprağı doldurmalıdır. Bundan son-

fidanlarının 

bakımı? kırk beşer bin tniuk ilci saffıharp halde (ikisinin sürati 29,5 mildir), 125 muhrip, hizmete girer girmez, topraklan hoşlanır ıa fidanı, ağaç dikildiği şekilde dik-
.zırhlısı tezgahtadır. Japonların dört tayyare genıisi sa- vaziyet daha ziyade değişecektir. melidir. 

Fakat bu rakamlar, Amerika ile atte 30. bir tane.si 28,5, üç tanesi Torpidolarda müttefiklerin üstün- Çilek yetiştirmek merakile top· Fidanın kazık köklü olmaması, Kıştan korkan fidanların hepsi sı-
Jap=1yanın kuvvetlerini ölçmıeğe de 25 mi)den aşağı bir süratle gi- lüğü daha azdır. 107,500 tonluk ve raklarının cinsler~i bildiren iki oku- Bdça.k: köklü olması şartbr. Dikilen tak veya ılık havalı yerlerde bulun-
y etmez. Bahriye mahafilinde Japon ' derler. Aşikardır ki, Japon tayyare 398 topla mücehh;ez olan 77 Japon yucumuza, •bildirdikleri toprakta .-:i- fid sul~- .. ... b' d durulwsa kış uykusuna girmezler. 

1 1 00 .,,... an ~·ır ve ruzgarsız ır yer e . . 
harp gemilerinin üstün süratlen sa• gemileri Amerikanınkilerine muadil torpidosuna karşı müttefik er lek yetişeırniyeceğjni teessürle arze· açıkta bırakılır. İki küçük herekle Esasen salon fidanla.rın~-ı hepsı de 
yes.inde 0 uçsuz bucaksız Büyük Ok-, hizmetler yapamazlar. Eğer yalnız torpido muhribi çıkarabileceklerdir. dcrıiz. Çilıe.k, gerçi kiııeçli topıraklarda karşılıklı olarak fidanı ba "lı ·arak kış olmıyan sıcak ıklımlı memleket
yanusun umulmadık yerlerinde dar- malzeme ~f~ temine .kifayet ıeder· Amex;ik_anın eski tipte 100 k~~a~ yetişirse de mahsulü zayıf ve küçük sanllanmaması temin edilir.g Jisana lerin nebatlandır. Bunlardan her 
beler indirebil~ekleri. ve hasım 

1 

~e, bunu B~leşik Amen_kaya. vermek 1 muhrıbı v~rdır. Bunlardan. ellısını I kalır. En iyi çilek toprağı killi top- kadar sulamağa lüzum yoktur. Ha- hangi biri olurea salonlarda yaşa
kuvv_etlerinin dagınık ~ulunmaııın- ı~h •. ederdı. Bahusus kı İngiltere ~ıe bund~n. bn sene evvel l_ng.ılt;reıye raklardır. Kırmızı topraklann çileği valann kuraklığına göre fidan, bir tılabiliıı. Ancak yaşamak şartlarını 
dan ıstifade ederek, takıpten ~olay- Büyük O~yanusa _?onanma.sının bı:r vermışti. Japonyanı~ ~a Jıızamı yaşı büyük olur. Fakat san kınnızmıtırak j limon fidanı gibi bakılır ve sulanır. tıem.in etmek zaruridir. Salon fidan· 
lıkla kıırtulacaklan ve. harekat te- kısm~m gondıer~bilır. . doldurmuş. 68 _muhnbı :ardır. killi toprakların çi:kği kokulu, bü- Bu işe elıverişli meyvalar: Resimde ların:ırı içinde atlas çiçekleri smıhn-

• şebbüsünü daima ellerınde tutacak- İki taraf denız kuvvetlen arasın- Fakat Bırleşık Amerika. yukarıda yu"k ve bereketli olur. Çilek ham, / - "ld"V•• .b. d .1 _1 __ ,_ dan ve etli nebatlardan olanlardan 
· · · · d vuk h la k l d F · d " l 25 b"" ··k goru ugu gı ı, armu 2 e cıma, 9c.L h ki d 1 lan tahmın edılmıştır. a u u ca çarpışma ar a e- tona11nı yaz ıgunız uyu yani yeni açılmış tarlaları sever. tal" i:k . •• .• d" Kök- gayrisini er va 't zamanın a su a-

Eg-er hava kuvvetleri meveud ol- lemenk Hindistanının, Avuıstralya- muhripıten haııka 1 700 er tonluk 

1

. Ötedenberi sebze b-'--esi olan yer- 1 ~· erk ' vışlnıe ve uzulm ur. 1_ d ına'k, havalandırmak, güneşlemek y - z IA d d de · 68 h · d h . . ek d" o.ıv,;: en ço yavı an meyva ar sa!QŞJ a \a d 
masaydı, vaziyet böy)ıe olurdu. B~ nın ~ ~~ı h e abn aknm ak nkız AA .krı;udnpk. aJ a ınşa et~hl t~ ır. lerden hoşlanmaz. . yetişemezle;. İncir, badem, kaıysı, I zun ır. 
ıon iki harp senesinin tecrübelerı kuvvetlennı esa a atma gere • şıh ar ır dı Amapon "ktezga ~~] ınşa- ı .5.zyah topraklar nemli olduğun· kiraz gibi. 18 - 2 1 derecedei fazla sıcak olan 
tayyareciliğin gerek müdafaa ve ge- tir. at ususun a erı a tıezga.n arına dan, çileğe iyi gelmez. Kumla top• yıerlerd1e fidanlar boylanır ve kuvvet-
rek taarruzda büyük önemini kafi Diğer sınıf harp gemilerine gelin- bu derece geniş bir ölçüde •rekabet raklardan beaıeketli ve korkulu mah- CEV APLARJMJZ: ten düşerler. Kalor:ferli yerlerde fi. 
derecede isbat ebniştir. ce, Japonyanın 107,800 tonluk, 203 edemezler. '.'!Ul alınamaz. Çok rütu'betli, yağışlı, danların saksıları altıına derin birer 

Büyük Okyanusta karşıiaşmağa milimetrelik 104topla mücehhıez 12 En nihayet denizaltı hususunda 1 su yatağı olan yerlerde Frenk çileği tabak koymalı ve içini su ile doldur· 
namııed olan iki taraf harp gemile- ağır kruvazörü vardır. Birleşik Ame· Japonya, Birle!}İk Amerikaya karşı bile yetişemez:. Eğer suyuı akıntısını Kireçli toprakta malıdır. 2 • 3 gün sonra bu su biter 
rinin - ikisi Japon ve dördü Ame- rika ile Avustralıya aynı çapta 180 üstünlük iddia edemez. lki tarafın j gidermek için tarlanın içinıe ve et- bağ olur mu? bitmez yeniden doldurmalıdır. Yal· 
rikan süper dritnotu müsteana - topla mücehhez. l l 9, 920 tonluk 20 denizalnlan adetçıe biribir~e müsa- , rafına kanallar açarak eu ve rü.tubet nız ilk defasında ııaksmıJ topragmı 
haıva hücumlarına karşı teçhizatı ağır kruvazör çıkaracaklardır. vidir. Bunlara, mükemmel bir halde 

1 
ortadan kaldınlırsa 0 zaman siyah Bakıköyde Bekir Turan'a cevap: da sulamak şarttır. Artık ondan eon-

a~ağı derecededir. Bu harp gemile- Japonya, yeni tipte fevkalade sÜ• bulunan 15 Felemenk denizaltısını topraklarda Avrupa çileği yetişlirile- ' Kireçli topraklarda bağ yetiştir- ra saksıyı sulamağa lüzum ty0ktur. 
rinin zırh ku~aklan elyevm kullanıl- ratli, 30,5 santimlik toplarla müceh- ve Ruslann bir düzine deniz.alıtısını bilir. Çilek, sırt, bayır gibi yerlerden mek kabildir. Ancak her nevi fidan, Saksılar, pencereye yakın güneş gÖ-
m;ıkta bulunan bombaların ve tor- hez 3 - 4 zırhlı kruvazörünü bitir- da ilave etmek icab eder. hoşlanır. Çünkü buraları su tutmaz. kireçli toprağa dayanmaz. Kirecin rebilen yerlere konmalıdır. Hava ce-
pillerin tahrip kuvvetile ayni kud- mek üzeredir. Almanyanın c'Cp Maamafih rakamlara bakarak nisıbet:ine göre daıyanıldı bağ çeşitle- reyarımdan, sigara dumanından, 
rette değildir. Güvertelerin zırh ku- zıı:ıhlılan tipinde tasarlanmış olan müttefiklerin kolay bir Üiritünlük te- Birici ilkokul talebe ri varıdır. Bunlardan her hangi birini tozlardan fidanları korumalıdır. 
şağı 52 • 76 milimetreyi geçmez. bu yeni kruvazörler, müttefiklerin min edece~leri ileri sürülen_ıez: Bir- seçmeden evvıd toprağınızın kireç Haftada iki defa yaprakların alt ve 
Japon gemilerinin amudi mb ku- her hangi tip kruvazöründen daha Leşik Arnerıkanın harp gemılerm~eın velilerinin toplantısı mıı.betini tayin etmeniz lazı:m.dı. Bu- üstünü ıslak bir bezle silip parlat· 
şaklan ciddi olmakla beraber, nor- kuvvetli olacaklan gibi, süratlen sa- e'hemmiyetü bir kısmını Atlantikte Dün, İstanbul birtnci ilkokulda nun için toprağınız<lan alacağınız malıdır. Yaprakların Ü7>erine zeytin .. 
malde.n aşağıdır. · }'leS:inde zırhlıların takibinden de kur- bırakmak mecburiyetinde kalacağını talebe velileri toplantısı ya.p~tır. nümuneyi tahlil ettirmeniz şarttır. yağı sürmek tehlikelidir. 

Kongo sınıfından dört Japon zırh- tulabileoeklerdir. Meydan muhare· unutmamak gerektir. Toplantıda başöğretmen bay Adll Bağ yapacağınız yerıin dört köşesin

IRADYOI 
Bugünkü program 

12.30 Program, 12.33 Kanşık şarkı
lar, 12.45 Ajans haberleri, 13.00 Peş
rev, şarkı ve semailer, 13,30 Karışık 
program (Pl.), 18.00 Dans orkestrası, 
18.50 Fasıı hey.eti, 19.30 Ajans haber
leri, 19_45 Konuşma., (UlUsal ekonomi 
ve arttırma kurumu adına. İkti.sad Ve
kili Sırn Day): 19.55 Karı.şık şarkı ve 
türküler, 20.15 Rş.dyo gazetesi, 20.45 
Bir halk türküsü öğreniyoruz, 21.00 
Ziraat Takvimi, 21.10 Şarkı ve türkü
ler, 21.30 Temsil, 21.45 Senfoni or
kestrası, 22.30 Ajans ve borsa haber
leri, 22.45 Dans müzigi CPI.). 

~ann sabahki program 

'1.30 Program, '1.33 Ha.flf program 
(Pi.), 7.45 Ajans haberleri, 8.tıo Sen
fonik parçalar (Pl), 8.15 Evin sa.a.tı, 
8,30 Senfonik parçalar (Pi.). 

ZARAH LEANDER 
Muhrik ve müessir sesı. ne 

SES 
Sinemasında 

KADIN SEViNCE 
tllmlıide §arkı söylüyor. -~ 

SARAY Sinemasmda 

17 Blrinclkanun çe.rşa.mba akşamı 

MUNiR NUREOOiN 
KONSERi 

Yarın akşam 

~SÜMER 
~~ 
rır Sinemasında 

Deanna Durbin'in 
1941 SÜPER FILM1 

BAHAR 
RESMi 6EÇiDi 
R1lh ok§a.'1Cl mustk:l ve gönill eğ'Iendblci 
§aı'Jclarla. diJu senenin en zengin ~ 
iaıkd±m edecektir. Yarın aqam Jçbı 

yerlertnızı evvelden a.ldınnız. 

Klzm kalbini aydınla.tan blı ~k IJV&s?
Bir ten n etıenceıı Dl.&('er=l 

LENİ MARENBACH .e ALBF.R.T MATI'ERSTOCK 
ta.rafmdan yaratılan 

AŞKTA GALiP 
(WM win Brigitte) 

F11m1 pek 
yakında. ŞA R Kg~=:. 

Bugün Beşiktaş GÜREL sinemasında 
Senenin 2 bijyftk 

1-Tam~ 

Yıldız Sultan 

ve güzel :rıımu 
2-

Gangsterler ebekesi 

güzel bir nutuk söyllyerek talebe- den, bir de tam ortasından nümune 
nin mektepte ve evinde alaca~. ~r- a!malısınız. Nümunelerdıen biri top
biye51n.i.n1 . healınm.ahenk .~!araked yute~~üii - ragın ü:st tabakasından alınarak hep· 
me çın ması LC<:l.p en ""'"' r- . . k 1 k 
lerl anlatmış ve mektepte talebe ara- s:ı ıy:lce anşhrı aca, tır. 

,.. 
Sorunuz, söyliyelim! 

sında kurulan temızllk, koruma, yar İkinci nümune toprağın 20 santim 
dmı vesa.ir kurumlannın seçim tarz- derinüğinden ve gene tarlanın beş 
lan ha.kkmda kıymetli izahat ver- tarafından alınarak kanşbnlacak-
nılştir. hr. Her iki mahluttanhirer kilo mik-

Bağ, bahçe ve e·v ziraati 
mevzulanna aid müşküllerinize 
bu sütunda cevap verilecektir. 
Diğer ziraat mevzuları hakkın
da malfunat istiyecek okuyucu
larımız, posta pulu gör,derirler
se mütehassısımız kendilerine 
mektupla cevap verecektir. 

Bunclan sonra talebeden bazılan k z· ""dül""v .. 
kendi yazCH]an şiirleri ve hlkayelerl tannı ayırara ır8:at mıu .ugune 
okumuş, talebeden miiteşekkll bir veya .. Fen~?'.olunda~1 As~a !ıdan~~
koro heyetı tarafın.dan güzel parca.~ m. gonderınız. Tahlıl nebcesıne go
lar ııöyleıuniş, bJr de piyano ıtomierı re, bulunacak kirecin miktan ne ise 
verllmiştJr. Bu arada yeril m&yva- size ona göre hangi çeşit Amerika 
lanmız h..ıkkmdaıld mon<>loğ QC:ık al- asmasının dikilmesi ıntWafik olaca
qiammştır. ğını bildirirler. Buıı.dan sonra fidan· 

l . J 
lecek (Yerılere dikilmesi lazundır. Şa
yet ıbahçede patlıcan, biber için ayn 
maçulalar yapılmış ise, bunların ara
sına Brüksel lahanası dikmek usul
dendir. Patlıcan, biber solanırken 
'bunlar da bu ~udan istifade etmiıı 
olurlar. 

Şehir tiyatrosu temsilleri 
İstiklfü caddesi KOMEDİ kısmı 

bu gece saat 20,30 da 

SAADET YUVASI 
!'A 

Çocuk anaları ---
Babaları! 

•Yavruma. ne hediye verece
ğim ?• diye artık dü,şünmeytniz. 
:İşte emniyetle seçebl.lece'ğm17: gü

zel hediyt!ler: 

Çocuklara Coğrafya 
kıraatleri 

Yazan Faik Sabri Duran 
50 kurut -----

Tarih öğreniyorum 
Yazan: Ahmed Refik, 30 Kr. 

Temi yeri: AKŞAM matbaası. 
Telefon: 20681. 

Yiizile 20 tenztıat kuponu 
Bu kuponu kesip Bipariş mek

tut:nmuzta gönder1rsenrt, kttap 
tıa.tJ.etinden yüme 20 tenzilata 
hak kaza.nrrsınız. Sipariş bedell
nl o .cııretle hesap ederek gönde
rlrsl.nlz. -----..-· 

lan tedarik etrneğe ıve hağ yerini 
bazırlamağa başlaytn1Z. 

Brüksel lahanası 
ne vakıt ekilir? 

Kadıköyde Ömer Yılmaz'a ce- Yaz scıcıunda patlıcan ve biberle• 
vap: rin mahsulü alındıktan sonra bWlla-

Brübel lahanasının mahsul zama· rıu fidanları sökülür ve o zaman tar• 
nındayız. Bu lahna diğerlerinden lada yalnız Brüksel lahanası kalmış 
daha. Iıe-zzetli olduğu için, Avrupada olur. Bu lahananın fidesini pazarlar• 
çak makbuldür. Brüksel lahanasının da bulamazsınız. Bulsanız bile ıyı 
yet~rilmesi diğer lahana ve karna- bir cins olduğuna aldanmayınız. İyi
baharlarm yıetiştirilmesi gibidir. Ayni si tohumllllu tedarik ed>&rek kencli
zaman<la ekilir ve dikilir. Bunun to- niz fide yetiştirmenizdir. Bir gram 
humıı CV\llela: Fide yeti!litirilmek üze- tohumla jkj yüzden fazla fidan ye• 
re, yer.inıeı göre, §Uhatta.n mayısa ka- tişt:ireebilirs.iniz. Eğer ticaret için ye• 
dar ekilir. Yetişecek fideler iki defa tişt:irecıdt olsanız bile 5 • 1 O gram 
şaşırmaya tabi tutulur. Mayıstan ha• tO'humla 2 • 3 bin fidan alırsınız. 
zirana ık.adar taı-laya dikilir. Eğer Bununla bir dönümlük tarlaya Brük• 
yalnız lahana dikilecek ;İsle ıulanahi· sel lahanası dikebilirsiniz. 

İnsanları ,efsaneler dünyasında, rüyalar diyarında yaşatan, binbir 1 
renkten bayat, ihtişamdan aza.met alan: 

GUL.oVER 
CUCELER ULKESiNDE 

Şahe.<ıerini pek yakında L A L E 
Sinemasında. alkı.şlamağa hazıl'lanınız. •==-•111•••' 



= 

Öz Türkçe 
Yazar ark.ad~lann öz: Türkçe 

ı.eıın.c bulmakta yari§ ettikleri 
görlilüyor. Heı- gün, ortaya yep· 
yeni, taptaze birkaç kelime ç2ı
yor. Meğer her yazar bir kapalı 
ltutu ~ de kimsenin baberi 
yokmuş! .. Hem de açılınca kötü
yü değil, :iyiyi söyliyen kapalı ku
tn I. . . 

Fakat yazarların bu çabalama-
1ına karşı devlet kurullarında bir 
bnıldanmn yok. Hala Nafia Ve
la.le-ti. Adliye müsteşarlığı, iaşe 
müdürlüğü, Oasübahri. •• llh gibi, 
bugijnkü dil anlanuna uynuyan 
kelimeler kuUnnılıyor. 

Bunları atalım mı~ . . • Hayır. 
Fakat bir yandan bunlan kulla
nırken, bir yandan da öz Türkçe
lerini arayıp bulalım. 

inkar 
Yusuf Ziya Ortnç, Akbabanın 

eon sayısında kendi edebi neslini 
inkôr eden bir yazara çrk~ıyor 
ve pek de iyi ediyor. 

CCQCnlerde Ql'Ctıi çıkan bir on 
beş günlük dergide de Türle kari
katürcülüğünün tn meşrutiyetten· 
beri bir tek sanıı.tknrdan başka 
aanatkilr yeiştinnediği yazılı
yordu. 
Adı geçen ııanııtknrın değerini 

kabul etmekle beraber, bir ka
!emda ortadan kalkan yeni nesil 
Mnatkarlan hesabına epey dü· 
tündük. · 

O annatkô.rlar ki, içlerinde, ka· 
rikatür duygumuza hizmet etmiş, 
hatta bu memlckıctte bu duygu· 
yu yarntımş; ~leri yalnız yurd 
içinde değil, !Y'Urd dışında bile be
fenilmiş ıve Türk zckiıeına örnek 
olmuş gençler vardır. Bımlan 

göz göre inknr ctmdt ya yalcmı 
gönneğe engıcl olan bir aöz: ha... 
talq.~ uğramak. yahut kendi
mizde bir değer ıbulamamak iUe
tin...ı tutulmak demek.tir. 

Tıımn konmml-

Diri. ölü 
Bir adnm, ölüleri diri gösterip 

hazineden para çektniş. Gücü 
gücü yetene!. •. Bu ı:a>vııllınm gÜ

cü de ölülere yetmiJ olacak 1 ••• 
Zaten aon yılların en · büyük 

ha~nlan da böyle ölüleri diri 
göstermekten kuvvet ahnıyor 
mu~ ... Şu savatnnlarm tıeLliğle:ri
ne bakm bir kere. Birinin c600 
bir, şu ıkadar k.a,yıbun var> deme
aine karşı, öteki cHayır 4 milyon 
ıu kadar!> diyor. Ötekinin diri 
ıı;östermeğe çalı~ğı ölüleri öldüt"" 
meğe, yahut ölü gösterdiklerini 
diriltmıeğe uğraşıyor! ... 

Bizim suçlu v tnndnş belki bu 
anlama kurbıın gibniş olabilir!. •• 

Terslik 
Serv - Bedi, dünkü tuhaflık 

yazılarından birinde politikaya 
dokunuyor ve Almanlar Rusya· 
da duraklar duraklamaz, Japon· 
yanın Pasifikte işe başlamasın
dan laf açarak cAldı sazı Japon
ya, :bakalım ne söyledi ve daha 
neler ııöyli:Y'ccck?:ıı diyor. Yazının 
bir lcöşesine de saz çalan bir Ja
pon resmi konduruyor. 

B°" resme bakınca cJaponya 
baka~ ne ııöyliyecdth diye 
merak emeğe bilmem ne lüzum 
var~ Cünkü •az Japorıun eline 
ters V'crumiştir. Eh, böyle ters 
tutulan ~ir sazdan da nasıl sesler 
çrkacağı!"ı kestirmek zor değil
dir! 

IST ANBUL HAYA Ti 

Lüks istemezük! 

(KomeCli) 
Perde açı!D'. Saime pek kel.J.ebk. 

br. Kadın, erkek bütün mraJan. İl• 
kemleleri doldarmUffar. Rea c:elae
yi açar: 

- Bayanlar, baylarl Biliyonmıwı 
ki, pastalar, bCinıkler menedilmit-
tir. Ebette bu kanır hepimizi mem
nun etmiıtir. 

Hep bir ağızdan bağnpDalar: 
- lstemezük. .. latemezük... Kah

rolsun. •• 
- Kahrolsun o pastalar... Hele 

börekler, bele bördder ••• 
- Kabrolsumm... latemez:ük. ••• 

Hem midemizi, hem 'riicudm:nazmı 
teklini bozuyorlardı. 

- İstemiyoruz onlarwı... Kay· 
maldı bisküit, şekerli aimit yeriz •.•• 
F ede.kir inaanlarız. V arolsmı pa• 
tateıı pastası. •• 

- V arolsuuuun. .• Kahrolstm pas• 
talar, börekler ... 

Reis zili tmgvdatarak baykırw: 
- Sayın bayanlar, baylar! Pas· 

talar, böttkltt hakkındaki konuş· 
mamız bitmiflİr. Şimdi, lülca ~ya 
üzerinde görüşeceğiz. Sör alanlar 
birer birer ..• 

Ön SD'adan ayağa kalkan bir ba
yan, fennuan albn zincirli, kt;ıesi 
platin markalı çan~ını havada sal
lıya sallıya bağınr: 

- lstemiyonıuuz... Kabrobun ..• 
Lüks istcmiyonız. lvaf İltemİyo· 
ruuuuz •.• 

Platin bilezikler ,mgırdayarak 
kollar kalkar, İpek mendil!• sav· 
nılur: 

lstemezüüüük... Kahrolsun 
lüks ••. Yere batsın israf. 

Bağrış tıkça COfN'lar; yanlan İpek 
püsküllü, tepeleri rengi.renk tüylü, 
inci. elmas iğndi çeşit çeşit taPka· 
lar, tırnaklan cilalı parmaklar ara· 
hnda havaya kalkar: 

- İstemezüüük ••• Lüks etY1l kul
lanmıyacağu:. 

Reis zorlukla KÜJ'ÜltüyÜ kestirir: 

~D: NEt~~ ~~·~~ı~~~;:\!a~~~~z~: 
~ ~~ ~ [3 O o o nyor muyuz? •• 

-----------·------- - Söz olsuuun .•. 
Profesyonel alıcılar - Söz veriyoruz... Menetmeli. 

Sablması da, kullnaılması da mene-
İngiltercde Mançestcr cehlmde ya- yaptı!;'lllı soylcmlş ve mesleğlnl anla- dilsin. •. 

pılıın blr muhnkeme esnasında, oım- tarak dem~tir ki: - Menedilıiiiin. .. Bunu dileriz .•• 
diye kadar meçhul kalmış olan b1r - Benimle arkadn.!l:mm büyük ti- Reis müdahale eder: 
m~lek meyda.na çıkarılmıştır. caret evlerin in ve yahut hususi polis - Sayın arkadaşlar! Ben bunlarm 

HAki.m, şahldlerden birine ne iş müesseselerinin mcmw·ıanyız. t,unlz, menedilmesi bakkmdaki dileği mu· 
yaptığını sordu(tu znnuı.n, o: cAlıcı- satıcılann vaz1fcler1nl namuskiranc vafık görmüyorum, Çünkü, lülu eş· 

yapıp ynpmadıkla.nnı, doğru hesap yanm kullanılması arzuya tabidir. 
JUDıt cevabıru venn13tir. Hiı.klm bu ce- tutup tutmadıklarını anlamak için Biz. elbirliğile kullanmazsak ~•• 
Taptan bir şey anlamadığını söyle- oclnrdan, çalıştığımız müesseseler kaln::az. 88$kalan istene kullansın. 
Jfnce. şahld bu işi senelerdenberi nnm ve hesabına mal satm nlmalttır. A ,_ d b" ... rtia e.n il' ses: 

Bbşanmak için sebepler 
kafi görülmemiş 

- 01ıun:u. •• Menedilmelidir. Bi· 
ri kullanıp biri kullanmazsa olmaz. 
Kolll$Unun tavuğu ke>mJuya kaz gÖ• 
rünür. Hiç kimse kullanmamalı ••• 

Dol!!.... • .ı t t "k. Amerlkıı.da New - Jersey şehrinde tünde dunnadığını da illlve etm~Ur. .- K' uuuuaur... 1 ~~u 
lCYLef Nnpolita.n ndında blrt ka.rısı Madam Jenny ise koca.sının bu söz- Kn~ ~ll~··. !'1enedil~ .. 
;Jenny aleyhinde boşanma davası aç- terini reddederek kocasiyle evlendik- Rcıı birkaç pddetlı zil flUlgırbsile 
mıştır. Davacı, dllekçesinde karısmm ton sonra üç gün dnntelll çama§ırlar 1 hepsini susturur: 

~~~ 
Başlayan dünya savaşını . 

nasıl görmeliyiz? 
T otaHter devletlerin bütün kazançlanna rağmen 

demokrat devletlerin muvaffakiyet ihtimalleri 
büyük mikyasta mevcuddur 

Avrupaya ve pek az mllıXlarda A.fr1ka- )'azan: ne temm ~. Fa.laı.t bütiin bun.-
tlç senedtt sQten n fakn.t yanJız 1 1 ve Japorı baslcını bu avantajı ~ 

ya. pmll olduğu Jçln mevz1t olarak M. ŞeıJki Y a%man ıar Japon mferlni ~ı, mAnasına. 
mütaına. edilen harp, J'a.ponya T9 .. ____________ _. alınmamalıdır. Çtınkü bütl1n bum-

Amerl.k:.uım ~<ırrıMlyle tam mAna- ferlere ra~en Am.ertkn Bırteş1k hil· 
siyle bir dünya &aVafl baıtnı alm.ı4tır. bu adanın işgallnln, fU ~ya. bu mm- kftmetıerlne ve onun sonsuz knynak
Artık yalnız mesafeler ve kuvvetler takanın ele geç!rllmeD!n.hı netice tize- lanna hiç blr darbe indirilmiş olmu-

rlnde çok fazla müesruo olamıyaca- 1 'A'" uı itibariyle de~. ha.ıt>ln devamı, neti- ğını anlanz. Ancak elverir t1 dedl~l- yor. Beş !9ened r harp .,.....de b unnn 
cenin şumUlü it.lbar:tylc de çok geniş ve yıpranan Jıı.ponyo.nın karşısına. 
görmeğe, çok geniş müt.alfı.a yürüt- mlz gibi bu teşkllft.t ve hazırlık vü- henüz seferberllğinl yeni yııpnuya 
meğc mecburuz. Artık şu veya bu J!lev- cuda gıetırilebllsln ve demokratlar da başlıyan Amerika çıkıyor. Harp tali.hl 

totaliterler kadar canla başla döğüş- 1,..." zu üzerinde şu veya ibunun anlaşma- sün ancak Amerlkanın ttı.m scremerl &~·-
siyle harbin oonn ereceğini düşüne- den sonra münakaşa edilebilir. Yoksa 
meyiz. Bundan sonra. Ak.şam'da çıkacak bugünkü harekfıt Amerlkruun miıtea-

Şf.mdt d~üneceğimlz, muarı.am yazıla.runrzla bir ta.raftan olmuş kip harp faallyetlerlnl çok gtlçleşUr· 
kaynaklara malik ve falrot a.skeı1 he.- vnkalann mArıa ve §Ümulünli izah metle beraber neticeyi tayin etmrk
zırlığı yapmamış demokrat veya ant1- ederken diğer taraftan da bu 1.mkAn ten uzaktır. 
fa.şist devletlerin, askeri hazırlığını ve geUşmenln, teşkllAtınnmanı.'\ dere- Keza Alman ilerlemesi de şarkta 
yapmış, ilk darbeleri indirmlş bu dar- ce ve imkAnlnnnı amştıraca.ğo.z. durmuştur. Bu durmanın mühim 
belerin ava.nt:ı.Jlannı ele geçlrmi§ düş- •• • fmılllerlnden ıtılrlslnln kış !:!}duğu mu-
In4nlan karşısında. nasıl t<r,parla.nıp, Olan §eyler bu baltımdn.n mütalô.a. hakkaktır. Fitknt eğer hnsımlar ara-
nası! karşı koyncııklandır. edilince Japon harekfttını-flındlllk ve sındaki !ark çok kahlr olursa o vakit 

Bu toparlanıp karştkoymayı mu- tam m~na§l.yle bir cstrateJik baskına kış durdurucu bir unsur olmııktnn 
kadder görüyoruz. Zira. demokrat ve olarak tavşlf etmek icap eder. Bu çıkar. Bilakis Rusların son zo.nınnlar
antlfaşlst devletlerin insan ve m.alze- baskın mükemmel surette hazırlan- da devnmlı olarak karşı hücum yap
me kaynaklan kadar dünya üzcrtnde mı.ş, mükemmel surct.te tatbik edllmi§, tıklanna ve birçok yerlerde Ucrlle
oynadıklan roller de bunu amirdir ve meyvalannı vermiş ve tesirini de meler kaydettiklerine göre bumda 
savaş hangi safhaya girerse girsin, belki harbin sonuna kadar göstermiş nlsbl de olsa blr müvıızene husule gcl
totnllter devletkrln kazancı Japon- bulunacaktır. P'ilhak1ka Ja.ı>onlar ynl- mlş demektir. O halde bu durgun 
laruı ilk darbelerinde olduğu gibi ne nız çok kahramanca hnteketıerle Pa- devlrede yeni hazırlıklar ve teşkiller 
kadar ezici ve kahir olursa olsun de- sifiktekl İngiliz ve Amerlltnlıların bu- yaparak linümüzdekl yazda. vukun gel
mokra.si cephesinin ana parçalan il- gün için haiz oldukları geıml üstün- mesi muhtemel Almn.n ilerllemes1nin 
zerinde müessir olamıyac:ık, onları lüğünü ortadan kaldırmakla. iktifa de kayıtsız ve şartsız olarak bütün 
yıkıp devlremiyecekltr. etmemişler bln:len ve muhtelif cep- Rusyayı ve Yakın Ş:ırkı ihtiva edebite-

Blnaenaleyh insan adedi ve ma.ıze- helerde, Japonyaya yalon Pasifikteki cef;inde hakklyle tereddüd edlleb' llr. 
mece üstünHlt dalma. bu tnraft.:ı ba- Aksi olarak Llbyada İnglllzler blrnz 
kl kal kt +- Amerikan iislert, Malaka yanmnda.sı, nen ır. »i bu malzeme üstün- daha iyi sevk ve idare gösterP.rek Şl-
ı-&- •· k ıı 1 Fillpln ve Borneo'da yapttklan 1.bnı.ç uounu ıyme endirmek, onu orcnn - mali Afrikayı tamamen ele geçirir ve harekeUeriylc Jı;endllerlne hem geniş 
ze olmnmış milyonlara dağıtmak ve eraz1 ve hem de btmdıın daha mühim Yakın Şarkın snğ kanadındaki Ciran
organ!ze etmekte ka.lncnktır. da) cephelerine daha mühim ku\•olarak sağlam bir durum temin et-
Şlmdi haklkate dönelim: Bütün iş- m.iş görünüyorlar. Malaka yanma.da- vetler yığab!.llrlerse bu taraftan da 

gallere rağmen Sovyetlerln elinde yilz sının işgali Slngapur'un d~eslni Alman ilerllemeslne kail bir sed çe
mllvondan !ıula nüfus, Şang - Kay kilmiş olabilir. Önlimlizdekl ilkbahara 
Şek'in elinde de hiç def,rflse lki yüz veya biç değilse muhasara edilerek kadar bu tmkfınlann hasıl olması 
milyon nüfus vardır. Kendi memleket- ehemmiyetinin tahdld edllmeslnl 1n- pekAlA. mümkündür. 
lerl için canla. başla çalışttjpnda şilp- taç edecektir. Filtpln adalannm 1.ş
he olmıyan bu ü~ yüz mllypnluk kit- gali Amerlkalılann Uznk Şarktaki 
lenin Ame-rikan ve İngiltere elindeki müetakip müdafaalannı güçlcştlre
JmkAnlardan istifade ettırlldlğinl ve c~t.ır. Bilhassa. Bonıeonun Itgall J'a
b1zzat Amerika ve İngilterenln de ponyaya en ziyade muhtnç oldu[nı 
harbin lcaplan altında Japonlar ve petrolün teminini 1mklm dnhlllne so
Almanlar gibi hazırla.n:ınL?, canını di- kD.cakbr. Japonynya yakın Guam glbi 
şlne almış, ya müstakll ve hür yaşa- adaların lşgnll, Jn.ponya.nm ta.aruz
mak veya ölümden bll1nl tercih et- dan masun knlmasını temin edecektir. 
nıek zaruret4rıe kail olmuş bulundu- Bunların hepsi de aşağı yukan ta
ğunu tasavvur edersek bugün şu veya hakkuku kabil l§ler haline gelmı.,tir 

Hül~; totaliter devleUerln evvel
den hazırlanmaktAıct bütün kazanç-
Janna raıtmen demokrntlann ve n.nU
fnşistlertn ~mdlllk mukavemet ve 
ileride muvaffakiyet 1htımallerl bli-
yük mikyasta me,;cuttur ve ba.çlayan 
dlinya savaşı bu gözlük nltmdıın ve 
bu kadar muazznm şekilde devam 
edeceği düşünülerek mütalf&n. edilme
lidir. 

Tasarruf haftası !Bugünkü Lo ra 
Dün Ankarada Ulus 
meydanında tören 

yapıldı 

Şıklık kalktı, hizmetçi diye bir sınıf 
sebze yetiştiriyor kalmadı, herkes 

erkek pantalonu giydiğini, plpo içti- ve Jpekll çoraplar giyerek kocasın::ı - Arkadaşlar! Lüks ~yanın kul· 
tını, ve evin parkelerini kalın kun- vermiş olduğu sözü tuttuğunu lddla lanılrnasının ve s.ah$mın yasak edil
dumsının çivili ökçeleriyle bozdu(tımu etml~lr. 1nesi hakkındaki dilek, reylerin bir
ileri sürerek boşanma talebinde bu- Haklın, lkl tamrın da iddia ve mü- liğile kP.bul edildi. Şimdi hangi eş• 
lunmuş, karısının kendisiyle evlen- da.faasını dlnlccHkten sonra boşanma yanm lüks sayılıp menedilmesi la· 
me?Aen evvel erkek kılıjpnı bırakarak için llert sürülen sebepleri ktırl gor- zım geldiğini t~bit edelim. Herkcı ı Ankara 14 (Tele!onln) - On ikin- Bır Fransız ga.zetesl Londrnda 
dantelli lç ~amnşırlar, ipekli çoraplar mcmişdd t ' 1 dtıavncı tocanm dilekçesini fikirlerini ~öylesin. el Yerli Mall:ır ve Tasarruf haftası bugünkü hnyata. dair nldığı blr me~-

Kağıddan tasarruf edılmcslnc çok 
dikkat ediliyor. Resmi ve hususi m ek
tuplardan birçoğu evvelce ku11aml
mış olan zarfın içinde göndcrlllyor. 
Saccılnr basılmış füml:ır yerine siyah 
tahta üzerine tebeşirle yazılmış ilfın· 
lar kullanıyorlar. 

giyec--nl vadetmiş oldll7'U halde, sö- re e m" r yurd her ~--f da k tınn--'-tn "ö' r; ~ • Kal bal k d k K un ......... m u UJdA - tubu neşredlyor. Mektuptıı denlll..,.or 
----------- d a 

1 arasın a ses Y~: .a· dır. Bu münasebeUe bugün şehri- ki: J 

G k k • ın, er~ek ~erkes yanmd~ı dik- mlzde Ulus meyda.nmda bir t.örcn 
Ü neşte i le eler Ve telSlzler katle su7.111ege ve fısıldaşmaga bq· yapılnuştır. Talctr.lerln ve binlerce Londra'ya şimdi gelen bir insanın 

!arlar: halkın ha.zır bulunduğu bu toplantı- gözüne batan ilk ~Y bozuk saatlerin 
İngiltere posta, telgraf ve telefon 

umum mlidürünün fikrince, güneşte 
mevcud olnn lekelerin tesiriyle :radyo 
yayımlan biraz lntlzamslZlık.la ya
pılmaktadır. Vakla. güneş lekeleri doğ
rudan do~nıya radyolara tesir etme
mekte ise de ~ems m:lnzumesi üze
rinde büyük knrgaşaıklara sebebiyet 
vermektedir. 

zaman elcft.ron dalgalan etrafa ya- _ Sizin fapkaruz pek lüks... da hattanın eh~iyctinl tebarüı çokluğudur. Şehrln her köşesinde 
yılmn.ktn ve amm en yuknrı atmos- birçok bozuk saat göze çarpar. Bu, 
!er tabakasında, yani kAşlfin lsmlne - AL .. Hiç de değil, bayancı· t;ttlren veciz nutuklar söylemnl.ştlr. hava taarruzlannm neUcesidlr. Bo-
izafe cdUen Havesayd tabakasında iım. On sekiz liraya aldım. Alelade Abideye çelenkler konmuştur. zulan saaUerden en işlek yerde olan-
intizamsızlıklar doğurmaktndır. bir tııplaı.... ~ lan tamir edilmiştir. Diğerleri henüz 

Havesayd tabakasındaki bu intJ.- - Sizin çoraplarınız... l\1uğ}ada zelzele olduğu gibi duruyor .. 
zarnsızlık. bilhassa radyo kısa dalga- - Amma yapbnız ha ..• Sekiz li· Mutia 14 (A.A.) _ Dün Muğla'da Londrn'da kadınnlar şıklığı bırnk-

Işı:klnr söndürüldü~d~n gece hn
yatı yoktur. Gece dnvetleri ve top
lantılan kalkmıştır. 

••• 
Fransada eaki zaman 

hasreti larının iyi işlemesine maıtl olmaktadır. ralık adi İpek çorap. Lüks diyecelf saat sekizi on geçe ve dlıtcrlerl muh-ı mışlardır. Çoğu sokağa ş::ı.pknsız tt 
Zira kısa dalgahr H::ıvesYad ta.bakası- bir yeri yok isi... teli! fasılalarla. beş defa yer sarsın- hava müsaade edince QOrapsız çıkıyor. 

Bi k k 0 l k k tal n g1 Umumi harpten sonra dünyada es-Güneşte, büyük lekeler belirdiği na çarparak geri dönüyar. _ Şu ayakkaplarını menetmek tısı olmuş. birincisi on beş saniye rço n ın nr er e pan ° u Y- ki sakin devir bir türliı avdet etme-
,~--- ~ürmfıştür. Maddi h!ısar azdır. 1 m~tedlr. 

Bir profsöre verilen ders 
Ylnnl ynşındn mis Rot Sa.fer na

mında güzel blr Amerikalı kız, Nev
york üniversitesinde mantık ve ablAk 
dersi verlldlr,rt sırada ders salonuna 
glnnl§tir. 

Mis Rot'un sırtında, çok pahalı blr 
klirk manto bulunuyordu. Genç kız, 
profesör dersine bnşln.dığı zamn.n pa
halı kürkü tıyatrovn.rl bir hareketle 
ç•kamuş ve profesörle talebenin önü
ne gayet ince ipekli bir pijama ile 
çıkmşıtır. 

Profesör, genç kızı bu kılıkta. gö
rftnce, cdış:ın, dı.şana diye avaz avaz 
bo.~rnrak ktlrslide tcp!nmcğ'e başla
mşıtır. 

Mısırçarşııının tamiri 
devam ediyor 

Perakende s::ı.~ hali tesis etmek 
Qzcrc belediyece istlmlnk edilen Mı
sırçnrşısının tıunlrlne devam edil
mektedir. Tamir ışı, binanın mlınari 
kıymeti bozulma.kswn yapılmaktadır. 
Tnmlr biter bitmez dükktmlnr kiraya 
verııecektir. 

YurddQf! •• 
Ne kadar ekersen yiizün de 

o kadar gijler. 

Mis R-0t 1stltinl bozmaksızın güler 
yüzle ders salonundan ç.ıknu.ş, etrafhıı 
saran gazetecilere böyle hareket etme
sinin sebeplerini al)lntarak deml..<ıtir 
ki: 

•- Profes<ir evvelki dersinde kadın

lan d~i koyun sürüsü diye tavsif et
t.lği cihetle, protesto maks:ıdiyk bu 
harekette bulundum. Profesör, moda 
gereıtlna göre kadınlar blrbırtne ben
zer şekilde giyindikleri için anlan dişi 
koyun sürüsü diye tavsif etml.ştl. Ben 
profes-Ore, bu kaideye uymıyan ka
dınlar mevcud olmadığını lsbat etmek 
l.sted!m.ıt 

iki ami. gencin konseri 
Dün öğleden sonra Eınlnönü Halke- ı 

vl temsil salommda 1Jd lma genç 
tarafından bir koru:;er verDmlştır. ı 

Fliitıe, memleketlmlmc llk defa ola- ı 
rak tertip edilen bu solo konserde 
Toska ve Traviyata'dan parçalar ça-ı 
lınmıştır. 

Bayan İsmet ile bay Şahin e.dında 
olan bu iki gencin dün verdlğl kon
ser, Türkiye sağır, dllsfz ve körler ce
miyeti mensupları De kala.balık bir 
halk kitlesi tarafınd~ dlnlenmıo Te 
alkı.şla.nnuştır. 

UlDII1 - - - - Inglllz payıtahtında en çok göze mişU. Hami takip eden ~lzllk, buh-
Denizlide Parti kongresi çarpan şey he~sin eskisinden çok ranlar yüzünden hemen her tıırnrtA - Aman kardet ..• Bunım neresi 

lüks?.. Bu zamanda yirmi sekiz li· 
ralık ayakkabı lüla ıayılına takun· 
ya giymek Iaımn. 

- Bayım! Kravatınız pek ,ık. 
- Aman efendim! Ne münase-

bet? On bir liralık bas.it bir boyun. 
bağı. I...übe yakmLğı bile yok. 

Reisin sesi duyulur : 
- Arkadq)ar! •• Bugünkü konlq

mamız kafidir. Bu meseleyi aelecelc 
toplanbda gene gÖr\İ4Ül'Üa. 

Ve, perde kapanD'. 
Cemal Refik. 

Kazanç ve Buhran 
vergilerinin 

ikinci taksiti 

• . _ 1 fazla çalışmasıdır. Günlük çalışma halk mtiharebcden evvelki zamanlan 
Dcn•zlı 14 <A.A.) - Cümhurly!t saati arttırıldığı gibi cumartesi günü anyordn. Hele son senelerde bu, l'ıde

Halk Partlsl kaza kongresi bugün 1 öğleden sonra ba§layan hafta tatm ta bir hastalık halini almıştı : 1900 
Ebedi Şefimizin aziz Mtırnsını 3 da- de kaldırılmış, bir güne indirilmiştir. hııstalığı ... Bu hastalık bilhassa Frnn
tlkalık blr ıqtlram sükO.tu ile tazız 

1 

Her işçi, gönüllü itfniye efradı sıra- sada çok ~iddetH ldl. Sık sık gazet.e
ettlkten sonrn dilekler ilrerlnde mü- tiyle haftada bir gece çalıştığı mü- !erde ~u yolda yazılar ("Öze çarpardı: 
zakerler J'.8Pmış, idare heyetini seç- es.sesede nöbet beklemektedir. c1900 senesi şüphe yok ki bugun
mlş ve Mıııt Şefe de sarsılmaz duy- Londra'da herkes sebze yctışUrme- den daha rahat bir zamandı. Elektrik 
gulannı izhar ederek toplant.wna ğe ç~yor. Bütün boş arsalar. ba.h- vardı, kalorifer vardı, şimendifer, oto
son vermiştir. çeler bu işe tahsis edllıni;tir. Toprağı mobil vardı Hüldsa modem konror 

Askerlerimize hediye 
Afyon 14 (A.AJ - Kahraman as

kerl.:?rl.mlze ~lık. hediye toplıı.nma
.sını temin için bugiln şehrlmlzde ya
pılan bir toplantıda. 1650 lira. para Ue 
bazı giyim eşyası teberTli cdilmlştlr. 

Mektepliler arasında 

olmıyanlara büyük parklamıı birer delilen her §eY mevcuddu. Yalnız 
parça yer verilmektedir. Şimdi park- tayyare ve radyo yoktu. Tayyarenin 
lar sebze bahçesi halindedir. faydasından ziyade zarnn olduğuno. 

Londra'da hizmetçi diye bir sınıf knııUz. Radyoya r.ellncc bu faydalı 
hemen kalmamış gibldlr. Bun& sebep bir keşif olmnkla beraber gramofon 
kadınların fabrikalarda, ordu yardım- bunun yokluğunu hlssettlrmlYordu.» 
cı hizmetlerinde çalışmalarıdır. Bu Fransızlar Avrupa harbl başlaym
yüzden herkes kendi lşlnl kendisi gö- caya kadar o "zamanın hasreti ne va
rüyor. Hlzmetçlsl ol:ı.nlar pek azdır. kit geçirdiler. Muharebe b:ı~ııv::ırıık 

Yiyecek katı derecededir. N~eten Fransa boz.,"Un::ı uğrayınca. cill zn-
kır koıusu az olan şeyler et, şekerdir. Benzin ve- manian anyanlnr bir kat daha arttı. 

Kazanç ve buhran vergile- s1ka lle verlUyor. Herkes benzinden Blr Fransız cuzetestnln YMdı[pna gö-
ri.-ıin :ikinci takeitini bu aym Dün mat ıo da Şişli koşu saha- azamı 1stltade tcmbılne çal~yor. re §imdi Fransızlar 1900 senesin! de· 

:sında. yapılan 2000 metrelik: erltek Bunun için içinde yer buluruı.n bir ğil , daha eski zamanlan hasretle anı-
•onuna kadar ödemek )Azım. okull&rı kır koşusu neticeleri: otomob111n otobüs bekllyenlertn önlin- yarlar. Bugün 1830 sencsı Meta mo-
dır. Bu müddet zarfında ver- Koşuya. 17 okulmı spor yurouna de durarak burada bekllyenlerden bir- da. olmuştur. o zanuı.nJd ş:ır :ıln.r söy-
gilerini ödemiycn mükellefler- men.sup 170 sporcu tştlrak etmiş ve kaçmı aldığı sık sık görlilüyoru lenlyor, o zamanki piyesler wmınıyor. 
elen vergiler yüzde on ceza.sile yapılan ferdi tMn1t net1ees1n1de, sı- Londrn.'da bugün dikkııtl çeken blr ESki zaman hasreti yüzünden. son 
alınır. Karilerim.izden lcau.nç ~..'.:,~<ıa~ki tclmllı:: neticeler elde deA1.şikllk de trenlerde birbirini tanı- senelerde sahneden ~ekilmiş olan 
ve buhran ıvergjai mükelldleri- ~ r · mıyan insanlann konuşmıısıdır. Bir Cccil Sorel Yvonne de Brn.y Mis-
nio bu hususa nazan dildı:atinl 1 - Raif Devell~u B,23 Haydar- r.a.ınanlar İngillzler tanışmndıklarlyle -tinguettc ~enidcn büyük :ra~et kn.-
celhcderiz. peoai 2okul Cev~ So= 8.25 Bölge katlyen konuşmnzlıırdı. Harp bu adeti zanmı.şlardır. E'l çok oynnrulan pi-
~---••••••••' :;: l/10 ..!1.:--.. -....- ~ kn.ldırmıştır. Orta tabaka blr parça yesler de La.dam o KaJl\elya., iki ök-
, ..__.._ tetıı.ı.sbı olmııştur. süz çocuk gibi şeylerdir. 
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HER AKŞAM 
aiR OtıtlYE Erkek güzelliği Behzad ticaret hayat mda ... 

1 KONUŞAN MU~YALAR ] 
(Baş tarafı 3 üncü sahifede) candan ikide bir - affedersin -

;yedi yaımdanberi kendisini tanı- ren bir takım Urtp~tallar satarlar. 100 numaranın yolunu tutanz ..• Ne 
Öıiun güzel bir lkızcağı~ vardır. Her hdıde !bunlardan birçoklannı Evvela burma, arkasındnı:ı ısrarla diyorsun aen)... Sesil Sorel latan- Tefrika No 129 Yazan: fSKENDER F. SERTELLi 
$imdi on dokuzuna butı n geçen• gönnü19Ünüzdür. Meıela kartposta- içirilen nıe.fis üzüm suyu ... Behzadla bala gelznitti. Kendiaini tiyatr~ Şama. yerleşen Türkler derhal bu Sel.L.-ı. sofrnda bulunan Şam ayaa 
terde ôe nişanlandı. Pek yakında hn bir kö~e bir gene; adam, mülakat yapacaimı derken mide davet ettik. T&§ Parçası' nı oyruya- zengin me.mldcette ış bularak ha.yat- ve ~rafına _ yemek esna.sında _ blı 
onun tel duvak takarak gelin oldu- ötek.i köııesinde bir kadın ... Ortada fesadına uğrayaca.ktun. caktık. Artist: ı:mnı tanzim ettiler ve bu ailelerden dllek.lert olup olmadığını sordu. Şam4 
iımu da göreceğim. ibir güvercin, gagasında b.ir aık mele- Vakıa kendisinin şimdiye kadar - Ma.a.lmcmnun.iye ... Yalıtız bir hiç biri Şama gelişinden hoşnodsuz- !ılo.r hep birden: 

Ancak minimini htt yumurcak tubu taşıyor. Bu mektup da mutlaka gazetelerde be~ hiç mülakatı çik- tek perde eeyredebileceğim... Çün4 luk göstermedi. Zira Şam o sırada zen- c- Sıhhat ve A.flyetlnize dua.c~ 
iken tanıdığım bu genç kızın n.ipn- kırmızı balım.unu ile mühürlenmiıı- manu;ıtır. Çünkü Bel L l daima lcü bu gece bir yere davetliyim!... gln ve işlek bir ticaret merkeziydi.. şevketlim! Hepimiz ra.hııt ve mesu~ 
lanma tarzı betli pek hnyrete dü- tir. bundan kaçar. Bu sefer rutık Şey- dedi. Anladık 1 .. i kapıyı yapıyor, zengin yatağıydı. Çarşıları, paza.rlıın duz .. hiç blr dileğimiz yok. Allah slz-
•ürdü. Sonnı. be..1-- birinde ..nyle bir tanın ayağını kırdık. Lakin galiba canı sıkıiınca ibir perdeyi &e'"'edip çok kalabalık ve ~veriş bazı cihet- den razı olsun ki, bizi bir takım mü· 
,.. ,_ ,..- '~ -"- ,_, • _J w ·ı d d .., • ten İ.stanbuldan blle fazla idi. t lllbe ln 1· d kurtardın Bakınız hu ; .. nasıl oldu. Ona ev- manzara... Delikuılı ıigar.a iriyor. o ocıuın.ıoe gazetec:ı oegı e, oıt kalkacak 1... egıı n c m en ız.• 

"Y Y'" ak k v b Ü b b Muvakkaten Şam muhafızlığmıı t:ı-
lenmck. için iki talip çılcmııtı. Bun- Ve dü~nÜ)"Or. Sigarasının duman- olar onustu. e a · enim oy,: Oyuna baııladı.k. Lak.in birinci yln edilen Has::ı.n P""a, bir aır"am Bunlar n.rnsındıı bıyık altından gii-

Rıfk d d 1 l d "li • eh · d d s ·ı s 1 k Ik d .... ""l lümslyenler de yok değlldL İçlerinden lardan biri ı a ın a bir de i- an arasın a ıevgı sinuı ç resı. .• m.rr.a... per e e esı ore a ma ı ... Emcvlye sarayında vükelaya ve ku-
ikanlı idi. İtiraf ederim ki ben haya- Daha böyLe geınç çiftlerin resim· - Nasıl hu ~ııten memnun musu- Beğenmiııti. Bu bizim heyecanı büs- mandanlara ziyafet veren Sultam Se- birisi yav~~a yanındııkl nrkad~ına "\ ö fısıld:ıdı: tunda bu kadar güzel bir insan götı- leri ile dolu kartpoatallarda ne man- nuz r bütün arhrdı. yle ki bir arkada, ilme bir araba to.ze mcyva gönderdi. 
rnemiştim. Deriiinin altında sanki zaralar, no pozlar görüreünüz... Cevap vermeden eü belindeki bana: 1 O sıra meyvanın en bol mevsimiydi. - Fazla riyakarlığıı lüzum yok. Da-

k · d " ş k.a 1 d- t be t ı '-ir ha dün Türk ordusundan şikiiyet edl-
küçücük nokta halinde ampuller ya- Bu kartpoıtal güzelleri ekseriya emerı göat:cr ı: - Heyecandan rolüme çıkanıı- :::ı ~~l~r~m .. or t ş i ~~es ~ yorlıı.rdı. Şimdi pndlşüıın h~ybet vs 
nıyormuş gibi, parlak bir cildi var- binbi~erine benzerler. Hele deli- - Baki... Görüyor musun? Bu yac:ığım Benim yerime sen oyna 0 a, şe e n uç :ınes 0 azametinden korkru'nk duıı ediyorlar. 
dl. Saçları açık kumraldı Ve 1111lblı kanlılar!. .. Saçlan b;;..,.;;Jc hir inti- sanata başlıyalıdanberi kemeri altı de<l" H ··tt. b kab'l b .. f gelirdi ve mis gibi kokardL Şehir ve 

.. ...., .. ı ... a a una mu . ı ~a sır clvann'tla otuz çefld üzüm çıkardı. Yarın hep.siı:ı!n foyıılan mcyd:ına çı· 
idi. Çehresi tacudığm bütün sinema zamla taranmıştır. Ağızlan, burun- delik içeri çektim. Bu, yüz kiloyu o rol ıçın çıkanp 50 lıra ver.ıyordu. Şam rezakısı pembe anep san kız kacak .. mahçup olacaklar. 
aktörlerininkinden daha muntazam lan ufacıktır. Gözler baygındır. Ya- geçen ben boyda bir adam için az O esnada bu paraya pek de ihti- üzümlerin e~ ıezretllsiydl. 'Helı: ka- Bu sözlere muhatap olan sak.allı 
ve ahenkli idi. Muhakkak ki bu de- -kalannda ibirer çiçek de vardır. muvaffakıyet midir?" Esnaflık beni yacını vardı. Lakin heyecandan bu- \'Un ve karpuz bolluğu 0 kadar hayret bir zengin, zeki bakışlarlyle etrafı te-
Jikanlıda en küçük bir güzellilc kusu- Bu delikanlılar hakikaten güzel- entıyor ·.. Ben de bu za~ı~lık.t~n nu kabul etmek kolay mı~ ... Oyna- edilecek bir derecede idi ki.. akşam ccssüs ederek cevııp verdi: 
ru bulmağa imkan yoktu. Sonra pek dirler, hiç kusursuzdurlar. l..Akin ne memnunum ya... Sonra azızım ın- madam! ... O piyesten sonra bir kü- üstü esnaf satamadığım pazarda fı- - Sultan seıım dedikodudan, in-
ince. :.ulyalı bir çocuktu. Nazikti, adi, ne bayağı ve ayni zamanda ne s~n ~enilen mahluk.ta1?" . türlü türlü çük komedi oynuyorduk. Bunda karaya bırakıp giderlerdi. san çekiştirmekten h~lanmazmı.'}. 
terbiyeli idi. Çok iyi kabli olduğu modası geçmiş, babayarıi güzellik! ... tıplıen canland~rm~ ısti~enler ıçın benim bir dolabın üstüne çıkmam Karpuzlar dört bc.ş okkadan on beş Şimdilik bize d(işen vazife, dlllml.zl tu-
söyleniyordu. Hayatta da kartpostal güzellerine burada ne harı~ula-Oe etud mevzu- icabediyordu. Bir yerden gayet bü- yirmi, yirmi beş okkaya kadar büyü.le tup boyun e~ektlr. 

Ben onu roman kahramanlanna, pek çok raagelebilireini.z. Onların ları buhnalt kabil... Esnaflıktan sah- yük bir dolap bulmuıılar... Ben kalın kabuklu ve pek lczzcUi olurdu. Sultan Selim yemek yerken, ycrll-
11 d k 1 d 1 k 1 1 h 1 · ı· · d d" C"ldl · · · k f'yda görüyorum Me ·· ·· ı k "' ı "k.i Kavunları da ııynl şek.ilde yetişir- lerle ayn ayn !konu.,,n1or onlan söy-masa ar n i güze e i a.n aı ara er ~ey en yıer ı yenn e ır. ı en ne .1ÇJ~ ço. ~ • · · · . • onun ustune nası çı arım r ••• La n di; hem kokusu, hem lezzeti lle meş- ~-.. • 

benzetirdim. Böyle olduğu halde bi- pml pınl yanar. Ağızlan birer kır- sela hız hır csu ıçrnek:t der geçerız heyecandan sahnede bir hamele et- h d lttmek, gizli dcrdlert varsa ğrenmet 
k b H l d Y ·ı ... H lb k" b d y .. ı t k d' • d 1 b ur u. lstlyordu. '}:ımlı zenginler p:ı~ahın zim Mehlika, Rıfkı ile katiyen ev- mızı oncaya en zer... e e bu mi- egı mır.... a u ı ~r agı _şoy e ~im ve en ımı o a ın tepesinde Hasan paşa bunlnnn en neflsl-criy- hilesini nnlam:ıkta gecikmediler: 

kmmck istemedi. Gitti. Bir ba•kasi-1 nimini konca ağız erkekte ne sinir- tutup da su ıçmek: ne manalı hır ha- buldum. Sonra beni o dolaptan iki le doldurdu11 u büyük bir araba mey-
" ı_ • o d b" · L • • •• 1 r;; - Sultan Selim çok kurnaz ve zetd le. lfamdi il~ ru'oınn'ıandı. l lalbuki dirrrr yarabbi! . .. Saçlar ı•ıltılı ve reıcettir. . ... ~na .a ır ınsan .. uutun 

1 
üç kişi birden zorla indirdi. Tabii vayı saraya go_-_nderdlM zaman, padl-

~ y- w - E,. bir hükıimdar dcdllcr, bizi blrlblrlml-
Hnmcli giizcl olmak şayle dursun, gözler süzgündür... ruh~nu, bulu~ t~J:>ıatını.: varlıgını bu I haya.tımda olsa dünyada bu dola- ~:ıh sad~e :ıohr:ttni duyduğu Şam zc tutuşturup ağzımızdan laf almak 
hatıil kendisin~ mis gibi çirk.in deni- Belki birçok kadınlar hala böyle basıt hareketın ıçıne sıgdırmııttır. Su bıın üzerine - 40 da supa vursa- meyvalarıyle o gune kadar bu derece istiyor. Dlkknt edelim, ve pad!ş:ıhın 
lec~k bir insandı. Esmer, uzun boy- güzellere meftun olabilirler. Lak.in içi~nden b~r insanın trıe kıratta bir 1 ıar _çıkamam. Yan~ ç~kmağa mu- yakın.dan alfıkndar olmamıştı. kurdu~u tuzağa düşmiyellm. 
lu bir admadı. Saçları tamamile dö- bugünün km, erkek tipinde daha a~aı_n ol~ugunu derhal anlamak ka- 1 vaffa!: olamam... Lak.in sahnede Selım meyva arab.:ı-sı~ı. saray b:ıh- Bu sırada ortadaki büyük havuzun 
külmiiıttü. Yüzü çok buruııuktu. Bil- ba~a şeylere dikkat ediyor. Kadın bıldır. Dıyorum ya burası çok ZQ:'l- insan heyecandan öyle şeyler hece- çeslnde dol~ırken gordu. üstünde güvercinler uçuşuyordu. sa-
hnssc giizlerinin kenarları, büyük güzelliği telakkisinde ne büyük deği- gin bir etüd yeri .. · riyor ki... Bu sırada Plrl paşa yanında duru- ı lonun bir başka kşesinde toplanan su 
Avrupa şehirlerinin §imendifer hat- 1 şiklikkr oldu değil mn Bugün hari- Bu sırada kalabalık bir genç kiz $ ·ı h 1 yordu. heyeti çalmağ:ı b~lamıştı. 
1 k 1·c1 .. 1 dd ·~· . b" k grupu üzüm suyu içmek üzere içeri U 1 e sar O§ O an Sultan Selim, veziriazama sordu: 
arını gösteren haritalar gibi, çizgi u a c guze a ettıKımız ırço tk"" _Bu meyval:ır burada mı yetişiyor 1 Emevlye sarayında uzun yıllard:ın-

c;izgi idi. Bütün bunlardan başka '. kadınlar dünkü güzellik. telakkileri· girdiler. Beh7.ad aulan doldurdu. sana ar••• ncaba? 1 beri bu kadar muh~ blr toplantı 
Mehlika ile aralarında epece de bir : ne göre not alsalar, hepsinin hakkı Fakat öyle zarif ve nükteli konuşu- 1 Daha tuhafını s5yliyeyim mi, ben _ Evet şevketlim! Şam meyvasly- clmmaıştı. Padişahın yanıbaşında du-
ya" farkı vardı. ı bire: .. koca.man. sıfır olurdu. Erkekte yor ki üzüm ıulan kızların boğazın- 1 aarhoı rolü oynarım... Mesela le m~hur bir beldedir. İki karpuzu ran Sanc:ı etrafı tecessus edlyordlL 

L{ıkin Hamdinin en çirkin yeri ku- de boyledır. Sır zamanlar canlar ya- da 1'alacalı: ... ikide birde clcıh:t diye 1 Yarasa piyesinde olduğu gibi pek bir deveve güçlükle yüklettikleri va- Şam muhafızlığına tayin edUen Ha· 
lakları idi. Bunlar ekseriya büyük kan kartpostal güzelinin bugün ar• kendiler.ine musallat olan gülüşme-! fazla içmiı bir adamı temsil ede- kidir. Kayısısı, üzümü, şeftalisi v~ san Pt\4a da misafirleri ağırlamakla 
kulakla: gibi kepçe şeklinde değil- tJc pabuçlan tamamile dama atıl- !erle hemen bardaklardan dudakla- rim... Emin ol, yalnız su içtiğim karpuzu pek nefistir. Dünyanın hiç meşguldü. 
di l layır ... Kıpkırmızı. kocaman ve ~~ştır. ~şte Rı~ı. d. a bu kartpostal rını çekiyorlar... Muhakkak ki bir halde hakikaten ıarho~ olurum. bir yerinde bu kadar lezzetli olmaz. Selimin yanındaki vezirlerden Ka-

.. il d b d İ b çoklan sırf Behzadın elinden bir Etrafım do··~r. Rolüm bittikten son- - Her şeyl bol ve zengin böyle bir raca paşa bir aralık padişaha sordu: cl.ı etli kulaklardı. Onu uzaktan gö- guze enn en ırı ır. nıaıı ona a- """ -•~• . 
k k k J le lla · · d bardak üzüm suyu içm·ek veya ye- ra da bu uzun mu""ddet deıvam eder. memlekette ya"'1ynn halk acaba Tilrk- - Şamı Mısıra tercih eder uı..,..nız. 

ren sank.i kafasının iki tarafına iki j ar en uş u artpoata nn ıçın e~ !erin Şama gel1einden memnun mu- •evketlim? 
d fırlayıp da karQınıza çık d miş almak için geliyorlar. Eve mder yatarım. Gece yatag~ ımda ~ ,.. onıntcs asılmış zannederdi. Ve . . .. mış zanne ı- ı ~· dur? Sultan Sel.im gülerek b~ını salladı: 
burnu da pek büyüktü. BWla ragw _ y?r. K .. end~aı.le konuşurken .her an - Üstadım, eattığınız mallardan mütemadiyen midem bulanır, gırt- _ '-!ayır. Ş"m gr-eı bir memleknk 

11..ı hl k k hır gtıvıercının gagasında b r mek ıizde yemiyor musunuz~ lağım yanar. hararet basar. Bir su - Bu geoeki ziyafete iradeleri veç- • .. ~ ... -.. 
men •• e i anın ona pe düşkün . . . ' W•ı. - hlle yerli e.,rnctnn ve şehrin Ayanın- Fakat, Mısır b:ı.şlıb~ına bir h:ızlnedir, 
olduğunu jşitiyordum. Bir gün bizim tupla dızınızc konuverecegını aanı- - Bereket ki ıekerim var ... Fakat içmek ihtiyacı ..• Gasyan etmek gibi dan da birkaç kişi davet ettik, şev- bir erzak amb:ındır, bir servet kay· 
kıza vapurda rasgeldim. Yedi ya- yorsunuz. şu kör olmayasıca burmaya daya- ihtiyaçlar ... Kendi kendime: cYa- ketlim! Onlann fikirlerini yemekte natndır. Orası hiç bir yere benzemez. 
şındnnberi tanıdığım için. hala ken- Birçok es.ki zaman tazelerinin en namıyorum birader... Haydi birer hu, sarhoı değil!lin 1.. Sudan baıka kendilerinden sorar anlarsınız. Kulu- _ Buranın da QOk mahsuldar, çok 
disine çocuk muamelesi ederim. beğendikleri tip olan bu kartpostal tane daha yiyclimf... birşey içmedin ki ... :t derim. Fakat nuz şimdi ne desem boştur. Maama- bereketli toprn~ı var, şevketlim! Hels 
Onu kamaranın bir köşesine çek• güzelleri benim sinirime dokunuyor. - Bir zamanlar lstanbul ıehl'C- midemin bulantısı ve başımın dön- flh şu kadarcık arzedeylm ki, Şam şu kayısılara, şu üzümlere, şu karpuz.-
tim: Onların çehrelerindeki harikulade, mini Haydar beyle görüşmüştiim. mesi bir türlü geçmez ..• Sahne çok halkını altına garketsenlz, dedikodu lara bir bakın! 

_ Ma•allah... dedim, n.iıanlan- mübalağalt :intizam, ahenk bana san- Şelıre büyüle hizmetleri dokunan zor azizim... yapmadan duramaz. _ Bunlar memleketbı zenginliğini 
" ı.· büı. ____ ·· ·ı· d ı.._ l 1 b b" b kk 1 d kk. O d Foh" f d" d · b' -Buda ne demek? mışsın hn ı... Ben maalesef geleme- ıı;.ı rn1N4 ozenı tp e uöy e yapı - u zat ır a a ü anı açmış, sta ım e en ı aıma ız.: gösto:?rmez. Şa.mın top.rağı çok bere-

dim. Seyahatta idim ... Yalnız pek mış gibi geliyor... sonra da kapamıştı. Bana bu rnace• şöyle söylerdi: - Şu demektir ki, Hazreti peygam- ketıı. Uıkin Mısır to;>raklann:ı tat 
merak ettim. Seni ilk istiyen 0 dün- Mehlika swtu. Kocaman çantası- rayı anlatırken: cKocaman bir fs- - Bir insan 25 acne içinde sah- ber Şamlılara vaktiyle inkisar etmiş. ekersen gümüş b!çersln! 

d tanb.ul •ehn"nı· ı"dare ettırn' amma bir d l · · Kendi rivayetlerin~ göre, dedikodu Pad1rah bunu söylemekle beraber ya güzeli delikanlı ile niçin evlen- nı açıp aynasın a yüzünü tedkik et- ,. ne e :ya nız yürümesını ogrenir. .• onlar için ekmek ve su kadar mühim "l 

medin? .• ti. Hey gidi haspa hey ..• Zamanın bakkal dükkanını idare edemedim:> Ondan sonra ııra hareketle.re ge- bir ihtiyaç lml.ş. Hatt.'L dün bunlar- Şamı, hn?a.Sı ve suyu itibariyle Mısıra 
Yüzünü buruşturarak sordu: estetik felsefesini yapmak aana mı demişti. Sizıe bu iş mi, yokıa ıahne lir ... Ve daha sonra şayed ömrün dan birisi kulunu1.a .,aka tarzında: tercih ediyordu. 
- Rıflcı ile mD düştü}... mi daha zor geliyor}·· r•:efa ederse sanat yapabilirsin!... ,Biz, birbirimiz! çeki.ştırmezsek, o ge-

Bu esnada ı;cyh Halil isminde Ş:ımh 
bir şair sofra. b:ı§ında ahenkli ve b:ı
zln sesiyle Arapça bir şeyler okumata 
başlamıştı. 

- Evet onunla ... Do~rusu fev- Lakin bu suretle erkeklerin mü- Behzad birdenbire doğruldu. Dük- Behzad o kadar tatlı anlatıyordu ce uyku uyuyamayız!• dedi. Kendi 
kal ide güzel çocuktu ..• Oyle d~ğü 

1 

him bir lcwurlannı daha öğrıcnrnif- kanda lümse yoktu. Biran için mü- ki onu saatlerce dinleyebilirdim. kendime gülmekt.en bayıldım, şcvket-
mi? .•. tim. Demelc. bir ckartpostal güzeÜ:t teıvazı tezgahtar ortadan kaybol- Fakat ticaret hayatında dalcikalann !im! 

1 k h 1 b k Ş. d' k d w "-" ı.; kadar kıymetli oldugwunu du'"•u··n- - Bu, gülünecek bir ht\dlse değil, - Evet, muhakkak ki çok güzel 1 o ma • e e e ar bir adam için ha- muııru. ım ı arıım a magrur 'Dır .. bilakis insanı düşündürücü bir mese-
bir insandı ... Hatta belki ona cdün- kiki bir felaketti ... Dünyadaki cina sanatkar konuşuyordu: düm vıe Türk eahnesinin pek değerli ledlr. Bunun önüne geçmek gerek .. 

Sultan selim, Piri p:ışnyıı döndü: 
- Durunuz bakalım, bu c.dıı.nı neler 

söylüyor .. dlnllyelim. ya güzeli delikMılı:t bile diyebilirei-lcins, ç~it çeıit güzellik arasında bu - Azizim ıunu bil ki ruç bir iı sanatkanna hayırlı ticaretler temen- ••• 
niz ... Lakin o sadece bir ckartpostal kartpostal güzelliği zamane telakki- eahne kadar güç değildir... Hatta nı ederek. dükkandan çıktım ... Piri paşa: 
glİzeli:. idi... !erine hiç uymuyordu. muharebe bilet... Hikmet Feridun Es 

Şaııırnııştım: Mehlik.a ısözüne şöyle devam etti: Sustu. Tezgahtan tamamilc çıktL 
- Nasıl? Kartpostal güzeli de - Hem canını ckusursuz erkek> Dükkanın or.tasına. geldi: 

ne demekL .. Bu tabiri ilk defa işi- de ne deme? ..• Erkek kuaursuz olur - Ev'ct, muharebe bilıef... Bnl
ti.voıum. ımuC' ... Kusursuz güzellik kadınlara kan harbinde askerdim ..• Muhııre-

- Ooo ... Bu genç kızlar ve genç m:ıhsustur. Bir erkeğin çchresinddri beye girdiğim zaman sahneye girdi
kadınlar arasında epey meşhur bir çok değil, bir, haydi haydi, iJtl ku- ğim kadar korbnadımL.. Buna 
sö:ı:dür. Ben Rıfkıyı tipik bir kart- sur onun cazibesini -eksiltmez, bi1alı:ie emin ol... Ve hala bu kork.u ve he
po .. tal güzeli olduğu için beğenme- arttırır. Mesela büyük kulaklar, ya• yıecan aynen her temsilde yaşar, 

Ev, Apartlman 
kiralamak için 

dim ve nişanlanmadım. hut büyük bir burun... sahneyı_, çıkma zilleri yakla,tığı za-
- Anman şu kartpostal güzelinin O böyle söylerken aklıma nitan- man bi:z tiyatronun eskileri heyc-ı 

nasıl bir insan olduğunu bana an- !ısı gelmişti. Kocaman kulaklan, iri 
latl . 1 burnu, fazla çizgili yüzü ve saçsız ba-

0 zaman, kendisini y.ecli yaşın- şile 1-lamd~ düşünmüttüm. - Oooo mu} •.• dedi, o tam bir 
dnnbeıi tanıdığım, lakin §imdi kar-ı Mehlikaya sordum: erkektir .•• Kartpostal güııelliğinden. ı' crAkıamıt in Küçük 

ilanları en ıüratli ve 
en ucuz vaıitadır. 

111r.dr. güzel bir genç olarak otu- - Y v. nişanlın halclmıdali fikrin taş 'bebek ve kukla güzelliğinden 
r:ın l\lehlika, ciddi bir konferansa ne}... uzak bir güzellik... Erkek güzol-
ba~lar gibi: j Bir anda gözlerinde aaadet ışıltı- liğif... j 

-- Kadınlı, erkekli çiftleri göste- !arı yanıp ıöndü: Hilcmct Feridun Es iil••••••••••••-• 

ET KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 112 Nakleden: (VA • Nt) 

Öbür işlerden yakayı eıyırmak halinize uygun değildir. Şimdilik 
ıçın, süratli süratli bir kaç cevap bir kaç gün .l.ta.nbulda buluımuya
yazdı. Evvela klüp arkadaşına. son- cağım Avdetimde ilk itim llİz:i ziya
ra da öbür alacaklılara... Bir kaç ret oetmek '1ıe bu karlı dediiim me
gün aahretmelerini rica etti. Şimdi sele baklanda görüpıek olacaktın 
kısa bir ıseyahate çıkacağını, avdet o zaman, benimle oozupea:k yerde 
-eder etmez parayı yetiştil'CCeğini doetluk teıis ebnenin feıydah olaca-
Lildirdi. ğını göreceksiniz. 

kadar etmeğe baılamtftı. Karaca- h4lıçcye bakıyordu. Duvarlar, koyu 
beydıeki metruk çiflik köşkünü. çııt- renk bir ipek ıkumqla kaplıydı. Öy
lılar ba.mıı bahçeleri düşi.iı\Üyordu. le ki, donündenberi Fahreddinin di
Böyle bir ee:rvet olıun da. sahipleri mağını bürüyen fena düşünceler, bir 
gelerek bununla alalı:adar olmalln- sihirbazın değaeğile dağılmıııçaaına. 
lar) İtte Fahreddin buna f11fıyordu. buradan, uçtu. gitti. Bu muhit tesi

Eaki arkadaşı gibi. ken<li kendinle rini göstermifti. 
bu euali eoruyordu: Esa.sen nazarında henüz her ümid 

- Niçin> ölm.üı değildi. İnaan bayatta ~ ce-
Heı- balde vahim ~ler olac.alt- sur ve atılgandır, yahut da değildir. 

tı... Pıek enarengiz eeıbeples1. •• Onunea. cesareti k.üetaıhlılc balin-
Amma, bunlar neydi) deydi. Bu yüzden hiç fikayeti yoktu. 

c- Kim der ki, bunun içinden Y a'taPun yanına yaklafb. Soyun· 

Gayet nazikane bir üslup kullan- Derin hürmetkriıni 
mıştı. İtizarlarda bul1H1uyordu. Asıl runuz. 

faydalanmak mümkün olmuın) ••• du. Fak.at yamıadan e'Y!Vd. duvar· 
Belki bhı ıeyler ke,federsenı menfa- da asılı olan bir fotoğrafa haktır. 

kbul buyu- at de temin .ederim ••. > Bu, gençliğinin bütün ~e göz-

Doktor, Latif Ç&VUJUD. çok iyi d~ ~ kamqtıran bir kadındı. 
tuydu. Her balde aralarında bir ah.- Kendi kendine: 

Kak.mi bıraktı. Za d -1' 

M h b f d G ıd w ı: _ 1!_ -1 baplılt temin edebilirdi. Onun vuı- c- vallı Suua.- - ew. -u terem '"""e en i, ayet mcnlllun o u011 nAUDUen ç 1--- B 
_,, 'L -11· -1! B . . . b" ·- • ta&ile hu adamı Jconu§turmak belki ı.ıs"""asına beni •evi.Yor. eıue ona Şayet bu mektubu nazan itibara oe ıyo.1. u ışe :ıyı 111 netice rwıre- kahil l d Ç w d ka tahammül hile edcm.V-orum Ne 

alıısıınız, benden derhal nlacaklan• ceğine dair her nedenee kalbine em• ~tb· u... avu!"° .agzıd nFanah _ .J" talihsizlik > ... 
nızı istiyecck yerde, bilakis iki niyet gelmişti. çı.racag . ır. ~z net:ices:ın e, . rCQ• · ·· 
misli kredi açarsanız, şimdiki ahva· - Her halde bu mektuhwn onu dın ibelici bır ıp ucu elde e~di:·: Suzan dıeıcliği, tebrin tarıınmtıı ar-
lime pek uygun dü11er. Zira pek meraka düıürccek, yelkenleri _] c- H~~e ~kalım ..• Bu :ışın ıçın- tmtlerinden bmydi_ Şöhretıe kavuıı-
k • ı b M suya aen ne çııı.acıud > mu,tu, Evvelki aıııklarından hayli ır ı ir iş pf",,indeyim. uvaffak indirecektirf - dedi w • • _ •• 

olursam sizinle ortak lama ticarete Kendi kendine yiımi dört aaa.t, •. Çal~fmagı ldet edınmemııı, omru- para da sızdırdığı için zengindi. Her-
b~e girıeriz. kırk sekiz saat müddetle mükemmel nu _aır. para.'J"Clll~le - hem de ele- keli tea'lıir edcbiliyord\L. Halbuki 

Azizim, efendim. Bana karşı sesi.- bir tat:: verebilirdi. Doktorun teklifi, seny~-'~dıno .aıt.. olmıl yanb padralan i~e bu scrıeri Fa.lYreddine yakalan-
} yemcıuıc g'eç.ırmı, o an u a amın mıttı bir kore ... Ona olan aşkını da 

nizi o kadar yükse tmeyiniz. 7..ira doğrusu, tam zamanında gel;p çat- d .d-d .. idi . . h "',izkrniyordu. 
bu tarz tehdidleri dinlemek benim mıştı. 0 aat cı en guze • geruftı, ava- .. 
§anıma yc.kışmadığı gibi ıizin de Bu esrarengiz it şimdi onu da ala- dar ve z:iyada.rdı. Mükemmel bir Ddikaıılı. fotoğrafa bir ~det 

dişli alacaklıya ise, şöyle yazdı: Fahreddin 

Emeviye sarayında bir 
ziyafet gecesi 

Ortasında büyük havuz bulunan ge
niş ~rmer salonun bir k~indc 
seıım ve vükelCısı oturmuşlardı. Ha
vuz etrafındaki sofralarda. da yüz kl
şlllk bir davetli zümresi yer almıştı. 
Padişahın sağında ayakta duran iri 

boylu, zırhlı elbise giymi,, elinde kal
k.an, belinde palası ile heybetli bir 
muhafız herkesin gözüne çarpıyordu; 
bu, Sancadruı b.a biri değildi. 

Sultan Selim, Iskenderlyede Kara 
Osman öldükten sonra. Bancnyı ya
nından ayırmamıştL Sanca bey, p:ı
dl.şahın b~ı ucunda bir heykel gibi 
muhteşem ve heybetli görünüyordu. 

Mls:ı!lrlere sofr:ıda şaraptan d:ı
hn keskin olan taze üzüm şıra.sı 1kr:ım 
cdlllyordu. 

- Güzel bir mcdhlyc hazırlamlf 
erendimlze .. onu okuyncnk, dedi. 
Şeyh Halil o dcvirdı: Şamın en nük

tedan bir şairiydi. Selim Arapça. gü7.cl 
blldi~i için şairi dikkatle dinliyordu: 

eEy, dünyanın dört köşesinde a.dl 
hürmetle nnılan ;,Jytlk cihangir! 

Şamlılar seni ve ordunu minnet ve 
şükranla sclii.nılar .. ve nskerlnin b:ı&
tığı yere nlnını sürerken, ebedileşen 
namını tebcil için sÖ'Z bulamnmak a.cz1 
içinde kıvranır durur. 

Şamlıla.r ~imdiye knd:ır Yanu'un 
ndmı uzaktan bile duyarak kendl.sins 
hürmet ve saygı beslerlerdi. Mernleke
tlmlzl fethetmekle bizleri sonsuz blr 
lztırab ve çekilmez bir esaretten kur
tardınız. 

<Arkası var) 

daha baktıktan sonra, omuz silkti ve 1 de ne yapsın~ :t diye baıını salladı
uzaklaııtı. Mahud auiknstle bu kndını cidden 

c- E..h ••• Koyunu bulamadığımız pek fena bir vazjyoet'C sokmu~u. Ta· 
yerdoe keç.iye Abdürrahman çelebi bii ve namuskiir hiçbir kadın, bir 
diyoruz, geçiniyoruz! ... :t diye dü- erkeğin böyle bir hareketini afffet-
fiindü. mezdi. 

Yum uşak yata~ıcıa girdi. Elektriği Şayet kızın başına böyle bir feli-
ıöndürdü. Gözlerini kapadı. ket gelmeseydi, Cevdet onu o dere-

Fakat uyuyamadı. Aklı fikri, Me- ce seviyordu ki. muhakkak alacak• 
Jihao-a saplanmııı bulunuyordu... lL Arkadaııı Cevdet. tarudığı insan
Bugün ilk defa olarak Befiktaııa ka- ları.1 hiçbirin'e benzemiyordu. Am
dar takip -ettiğı bu gene; kız, onu ma da hassas mahlukmuııl Kaybet
büsbütün sarmıştı. İlk defa olarak tiği bu sevgiye dayanamıyordu. 
onunla böyle uzun konupnuşu. Genç Günden güne bedbaht oluyordu. 
kızın kardeşile bearber oturduğu ev, Bütün bane-ketlerinde bu belü olır 
orasıymış demek... Şimdi artık, yordu. Fahreddin, Mdihanın i.nninİ 
küçük bomıirenin adını da hiüyotı- tesadüfen bir iki kere söylemişti de. 
-1 Cevdetin .Jarardığını, titrediğini hir uu ... 

c- Şayet bu Galibe de, ablasına eetır.işti Demok hala son dereoe se-
berıziyoraa. muhakkak pek giizX:l- vİyordu. 
diri dedi. Öyleyse, Fahri bu zavallı kadının 

Hem hikayelerini de biliyordu. felii.lcıetine sebep olmuştu 1 Zira Cev• 
o aına kads.r meçhulü olan bu bika- det, bir '!cadının - nele satıcı bir 
yeyi, sevgilisi ona hiddetle anlat- kızın - Ömründe ikinci defa ele ge
mıııtı. Bu hiddet coşkunluğu içinde çiremiycceği bir servetti. Tabii ma
acaba bütün bunlan Meliha ona n.i- sallardaki şchzaddere benziyonhı. 
ç.iu anlatrnı~ı} Hani falc.ir ıkızlarıra karşısına çıkarak 

c- Benden nıefret ed.iyorl:t diy<e onları sefaletlerden, felaketlerden 
dü~ndü. kı.tıtarırlar. İşte Fahri. böyle bir 

Fakat soma: aıııktan Mli.hayı mahrum bırakmıştı. 
c- Haklu var ••• Nehet etmeıain (Aıltaııı var) 
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i ·~~1il&IAMl4ifm18n··KüÇ1t.f Şd;ffiTARI~ 
DUNKU MUHiM MAÇ KOÇOK iLANLAR 3- SATILIK EŞYA ıa!C::d!:'i:.':ı~/!.'!.bl ,!~; 

lngiliz futbolcüleri Fenerbahçe 
ile tekrar berabere kaldı 

FevltalAde ahvalin devamı SATILIK OTOMOBİL _ 939 ınOOell 37 metre yüzü olan köşebaşı 527 
mllddettnce gayrt muayyen gtln- spor dört slllndlr az lrullanılmıf Mer- metre murabba mftrncaat. Telefon 
terde haftada iki .e1a tio defa cedea markalı blr otomobil. Telefon: 22.....;;.9.-,33..,. ___________ _ 

netredtlecett.lr. 41845, Galata, Perşembepaznr, Man ACELE SATILIK ARSA - Uı.lelt 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
han, kat 3 numara 9 za Şalr Haşmet soknk denize nez:ı.reU 

olan 221 metre mura.bba.ı. Telefon 
22933. 

ilk devreyi 
Fenerbahce son 

/ngilizler 2-0 galip bitirdiler, 
içinde çıkardıfı 
temin etti 

on 
oyunla 

beı dakika 
beraber lifi 

trt tNGtı.tzCE BİLEN - T1carl 
muha.berata Aflna, ve daktilodan an
layan blr Robert kolleJ mezunu genç, 
tahs1.llyle müt.enaslp bir 1§ aramakta
dır. Atwun gazetesine A.O. tiimuzuna. 

1939 MODELİ - Ar. mtlstamel ara
bam marka IA.stlkieri yenl blr oto
mobll a.t:ıııktll'. Mftracaat yeri tele
fon 23141. 

SATILIK MAKTUAN ALTI Bİ.~ 
LtRAYA KÖŞK - Ye§llköyde Şenillc 
mahallesinde halkalı YC$lköy a.sfnlt 

8ATILJK. KUlut MANTO, CEKET, 07.eıinlde 1 No. 8 odalı ya~lı boyalı 
YAKA - Mo.racaat: Galata Necatibey 10 d&ıtlm e~çarl milsmlreyi havı ah yüksek 

Cumartesı güntl Gala.tasarayı 4-1 
mağ}Qp eden m.IBaflr İng1llz tutbol
eulan lldncl kar§ıln§lllalarmı dün 
Feneı'bah~ takımlle yaptılar. 00.· 
nün p:ızar oluşu havanın soA'ultlutu
na rnjpnen stada bir gün evvelkinden 
çok fazla bir meraklı kfitlcstnl t.op
lamağn. Uf! gelm~. 

Bir gün evvel aarı tırmızı takım 
karŞlSlllda faik bir oyun çıka.tan İn
giliz futbolculan, Fenerbahçe ile An
kara temasında dn. zorlu blr müca
deleden sonra 2-2 berabere kaldık
lan cihetle bunun revanşını da. 1Y1 
bir netice ile bitirmek gayeslle bil
tün varlıkln.rlle ç:ı.Iıgtılar. 

Fenerliler de aynen onlar gibi dü
(!Ündilklerlndcn müs:ı.baka çok çetin 
oldu. Ve neticede son on beş daki
kada tutturduklan ve İngiliz profes
yonellerinden hiç de nşağı Jcalmıyan 
enerjik bir oyundan sonra kuvvetU 
rnkıplertle Ankarada oldu~ glb1 tek· 
rar '2-2 berabere knlmağa muvaffak 
oldular. 

Fenerlilerln nıncaklan iyi derece 
evvelden malum olmuş gibi bu mu
vnffnldyeti alkışlamak lçin halk bir 
gün evvelkine nazaran çok eriten sa
atlerden itibaren Kadıköyüne taşını
yor ve stadı çerreıtyen tribünlerde 
bir yer bulabllmek lçtn mficadeleye 
girişiyordu. 

Denlzyollannın bu tehacümü knr
~ılnmak için 11Ave postnlar tertip et
mesi blle vaziyeti önleyemiyor bütün 
vapurlar hl'tddi 1stlablstn1n azamı 
yükü He hareket edebll!yordu. 

Sahada da çok iyl tertibat alınmış 
herkes vazifesini lAyıkile yaparak her 
hangi bir knnşıklığn meydan verme
meğe çalışıyordu. Saatler tlerledlk
çc stnd bir ana baba gününe dönmüş 
mahşeri blr kala.balık futbol ustası 
İngillzlerl son bir defa daha görebil
tr-ek. dl~er taraftan da san JAcivert
lilerln kadro'sunu seçebilmek tein sa
bırsızlan mn~a başlamıştı. 

Saat 13,30 da stadda htçt>lr yer 
kalmamış 61du~ndan kapının 15ntı
ne yığılan halktan bu futbol ziyafe
tinden mahrum kalmnmak gayestle 
kimi duvara tırmanıyor, klıni stadı 
gören civar 1 cvlerln kapısını çalarak 
içeri nlınması için ddeta yalvarıyor
du. 

Bu hal devam cdc!"ken mfthtm ma
çın b:ışlnma zamanı geldi. Evvel~ 
maçın hakemi ve İngiliz takımının 
kafile reis! Mister Lory beraberlnide 
ynn hakemleri olduğu h:ılde sahaya 
çıktı. Bunu profesyonel İngil!z :fut
bolculnn taklp etti. Ve halkı se
lAmlndıl:ı.r. 

İngiltz futbolculan bu maça yeşil 
forma beyaz pantalon giyerek çıkmış
lardı. İngilizleri Fenerll futt\olculnr 
taldp ettJ. Stadın çıkı§ kapısından 
san lAclvert !ornıalı sporculan fark 
eden taraftarlar stnd trlbllnlerlni 
:yıkarcasına tıezahtlrata başladılar. Bu 
teşci çoktanbert oynamıyn.n kaleci 
Cihadın da tnkırna lltihakı üzerine 
haddi azamiyi buldu. 

Mut.ad seremoniden sonra para a
tıldı ve İngilizler rfi2.glin lehlerine 
alarnk Fenel'bahçe karşısında. ıu ter
tipte dl.zlldller: 

RenJ • Stevart, Prfo - Pavtour, 
Gibb, Busld - 1"1. Gulre, Glirton, Fen.
ton, Wodvorut, Wllllams. 

İnglllzler aynen blr gün evvelki 
kadrolarını muhafaza ediyorlardı. Bu
na mukabll Fenerbahçe ıu ~kilde 
fdl. 

Yukanda maçtan evvel takımlar ve hakem, aşağıda. Fener kaleslnln 
ı~lrdltl tehllkelerden biri 

Kafile 
ne 

başkanı 

diyor 

Maçtan eonra. gö~üğllmftz 
İngiliz futbolculannın kaflle ret
.si ve maçın hakem! MJBter Lory 
şunlan söylemlştir: 

cTürkiyede gördüğüm takımlar 
içinde Fenerbahçeyl t.eknik 1U
barilc hepsine faik buldum. Bu 
takım futbolU aynen elmall in
giltercde oldu~ gibi oynuyor. 
Kaleci Cihad bugün İngllt.cre 
profesyonel ekiplerinde kolaylık
la yer alabilecek kıymettedir. 

knda Nactnln çok güzel bir şekilde 

1 
Melihe verdl~i ara pasını Mellli .süra~ 
tinden de istifade ederek kaleye ka
dar götürdü ve kalecinin müdahale
sine tmkAn bırakınıynn köşe bir vu
ruşl!l gole tnhvll etti. 

Bu sayı Fenerlllerl tam mft.n.as1le 
cogturdu ve oyun bundan sqnra çok 
heyecanlı blr tekle girdi. Şlındi akın
lar karşılıklı oluyor bilhassa parla
yan. coşan Fener mİıhncimlerl İngiliz 
kalesinden blmn bile a.ynlmıyortar
dı. Bu sırada meI'kez muhacim müs
tesna bütün İnglllz oyuncuları bera
berlik golüne mtı.nl olmak için kendi 
knlelcrlnln önüne toplanmıt bulunu
yorlardı. ' Fakat lblitün taktlk.lcr1ne 
rağmen Fenerin Meta şahlanan ço
cukları önünde durmak bnkfınsız blz 
bale gelmişti. 

İKİNCİ FF..~ER GOLtl 

' 

BiR BAYAN DEKARATÖR - Gtızel 
San'atlar Akadem1s1 Tezyini sanatlar 
ıubestnden mezun Pariste Ar Dekora

caddesi Roma.nya otelinde tJ nmna.raya l&P köşk. Telefon. 81260. - ı 
2 den ı e kadar. - 1 

tif'te staj yapm14 blr bayan kum&.§ ve- SATJLlK PİYANO - Alınan marka 
ya kravat :fabrlkalannda Desinatör- Knıaze demir acele satılık. Aqam. 
lilk. vitrin tezyini ve yahut film .stüd- P.Y rnınuzuna mektupla müracaat. 
yolannda dekaratör QJıı.rak çalı§mak - 1 
Jstiyor. Akşam gazetcst 791 R. K. rü-
mw:una münı.caat. ACELE SATILIK TAKSİ !9 MO-

DEL - Plllmut markalı 9alı.şmakta. 
Y • .l\fİl\IARt - Şubesini yansından olan tatsi acele satılıktır. LA.stılklerl 

terketmlş destnatörlilk ve 1n§aat yenidir. Sirkeci Rrun1 3001 plft.kalı oto
kontrolörlüğünden anlayan blr genç bus şoför bay Hasan. - 1 
tş aramaktadır. Anadoluya da gide-
billr. Aqam'da İstanbul posta ku- PİYANO ALIRIM - Kullanılm~ 

SATILIK. MAKTUAN 5 BİN Lİilt\
YA K!BGiR KÖŞK - Yeşllköyde 
Şenlik ma.ballesinde 7 numaralı G 
odalı, 6 dönüm mükemmel bağı ve 
yanın tngıuz kan clns1. kısrak blr 
ester ve tıd tayla satılıktır. Telefon 
81260. - 1 

' 

OS ADET TOPTAN SATTIŞ BA 
Yİİ - Bulunan meşhur Sırmakeş su 
yu knra ve deniz ve.saltlyle ve çok eh
ven şeraltle kiraya verlleockUr. Tel: 
41058. 

tusu 650 rümuzuna mektupla. her hangi blr vaziyette bulunan piya-
50000 LIRADAN FAZL.,. KU1UET

BF.YAXSAl\IE'YE TABİ - Ttcnret- no satın nlıyorum. Aynalıçeşme, Atla- LERDE % G GELİRLİ_ 15 parça on.-
hanelerin <usulü muzaafa üzere) ma sokak 29 apartıman 2 ci Jcat ~el. lAk s:ı.tın nlınncaktır. Satmak lstlycn-
defterlerl tutulur. Bilanço, ldi.r ve - 5 ıertn Ferdi Selek Türk Emlrık Büro-
zarar hulA.salan çıkanlır. Bey~lu suna müracaatları. Türk Emlfik Süro 
Ferldlyc sokağı No. 29 Karekln. - 2 İSTANBID.DA işlemekte olan ha- su: İstanbul Ankara caddesi Adalet 

sırlı ve demlr kısmı Avrupa mamulft.-
LİSE MEZUNU BİR GENÇ KIZ - tından blr Ada araba.si genç bir çift han No. 3. Telefon: 20607. - 1 

Resmt ve hususi müesseselerde 1ş ara- kusursuz beygirlerlle beraber satıl;k- ACELE SATILIK APARTIMAN 
maktadır. Taliplerin Akşam'da [İz] tır. Şehzadebrujı Kemalpaşa mahallesi 
rümuzuna mektupla bildirmeleri. Beyoğlunda Rumeli hanındaki pa- Genç Türk okak No. 50, beş kat üçer 
MUHASİP iş ARIYOR_ Fransızca, ııajda berber Dlyonts'e müracaat. oda, hql, banyo, mutfak, elektrik ve 

İngilizce oldukça Alnuınca b!len, dak- - 2 ııalreyi havı 148 L. cellrll müceddet 
tilodan anlıyan tecrübeli bir genç SATILIK OTOMOBlt.. _ 31 model bir bap o.partımn.n acele rmtılıkt1r. 
askerlikle alAknsı yoktur. İstlkln.t cad- Görmek ve pazarlık etmek için her 
desi 332 No. ya müracat. Bulk markalı ı.,Ier vaziyette 4 IAstiğt gün saat 9 dan 12 ye kadar beştncı 

iyi ehven flatle satılıktır. Cağnloğlu kata. sahibine mürncnat. - l 
ASKmtLİKLE iLiştKstz - Gene; 'J'uran garajına. müracaat. - 2 , 

blr hukuk mezunu İstanbuldakı tlca- DEVREN SATILIK - istanbulun 
rethnnelerln merkez, mağaza, şubelc?- 4 _ Kiralık • Satılık kibar, işlek bir mevkimde büyUk olr 
rinde; hukukt, ldarl, tlcart, vazife is- bakkaliye ve mezeci dükktmı. llcr ışc 
tıyor. Akşam'da t.Tüccnn rümuzuna elverlşl1dlr. Müracaat: İstanbul pos-
nıüracaat. - 2 3500 LİRAYA SATILIK EV - Kadı- ta kutusu. 239. 

köyünde Yeld~rmenlnde Uzun Hntız -------------
APARTIMANLARDA - Kalorifer ve sokak 180 No. 5 odalı, her ta.rafı açık 3500 LİRAYA SATILIK EV - Ka-

ltapıcılık işlerinde c;all§llllŞ askerlik.le havadar, kullanı§lı, nezaretıı, tramvay dıköy Yeldeıtfrmeni tramvay cadd<!., 
a!Akası yalı:tur elinde bonservisi var. caddesinde. 404« telefona. - 1 Uzun Hafız sokak 180 No. 3 kntta 5 
İ.t aryor. Taksim Şehit Muhtar cadde- odn. 2 hala kullanışlı, hnvadnr görmek 
si Mete ap. No. 2 tapıcı Bekir'e. _ 1 PANSİYON ARANIYOR.- 1İnlvers1-

te cıvannda aile nezdinde 11nlversıte lıçln 1çlndekl kiracıya, konuşmak 1çln 
SERBEST BİR DOKTOR - Asker- talebesi bir Bay bir oda arıyor. de 40444 telefona. - 1 

ilkten yenl terhis edllml§ tercllinn İs- Dlştababet.1 mektebi: Kerim Öztemlr 
tanbulda. uygun şartla taşrada res- Beyazıt. 5 - MÜTEFERRiK 
mi veya hususi müessese doktorluğu --------------
istiyor. Akşam'da Dr. - 3 SATILIK KELEPİR HANE - 30 RİYAZİYf: - FİZİI\: DERSLERİ -

mctrellk Çapa caddesinde Fmdıkzade Muktedir bir lise mualllml ortn:net.
El,F.KTRİK VE OKSf.JF.N KAY- tramvay durağında. 14 metre çephell tep ve lise talebelerine Riyazlyc - Fizlk 

NAKÇISI - ıs senedenberl bu işler- 462 metre bahçe içinde evvelce 6000 dersleri veriyor. A~amdn A. D. Ö[:ret
de çalışnuş elinde bonservisi mevcud liraya mal olan manzarayı haiz ktlrgır men :remzine mektupla müracaat. 
Türk genel 1.ş nnyor. Akşam'da OX.J. yeni ev 5300 llro kıymet ta.kdlrUe 
rümuzuna mektupla müracaat. - ı satışa arzedllml.ştlr. 18 kA.nunuevvel AJJ\fANCA DERSLERİ - Almanc:ı. 
İSTM"BULDA DOÖl\IUŞ ve Avru- s cü icrada. _ 1 mualllmesı çocuklara. büyüklere Al-

Stndı dolduran on binlerce seyirci manca gramer muhabere dersleri ve-
sarı l!clvertıı çocukların bu canını padn. yüksek tahslllnl yapmış, Al- KO?lı'FOR VE TELEFO'S - Olmak r1r . Metodlan kolaydır . Taksim 
dişine takarak çal~nı içten ge- manca, Fransızca ve İngilizceyi mü- üzere bekAr için .Aynspaşa ve Taksim- Sını.scrv11er ıoı - Knpı 9 son kat Ma-

ranım. len coşkunlukla teşçı ediyor ve oyun kenunel surette bllen ve muhabere ve de 2 veya üç odalı mllstakll möble dam Siftar. • - 1 
L..,.. ____________ _,J bu yüzden çılgın bir beyecnn i"tndc katlpllkte tecrübeli blr matmazel ye- apartıman aranıyor. M.H. rilmuzuna. 

Bugünkü maçta üç muhakkak 
golü mükemmelen kurtardı. An
kamnın Harbiye takımı dn. ener
ji bakımından oaya.nı tebrlktlr. 
Halkınızın spor tert>lyeslne hny-

- ~ devnm ediyordu. )1 nl seneden itibaren muhabere kıs- AJ.MıUJCA DERSLERİ - Usulu ~-
bir hilcumu Cihadın gil7..el bir yum- mında çalışmak üzere cldd1 şl.rketler BOÖAZİÇİNDE - 12 odalı mükem- rlst mükemmel Alman baynnı Alman-

Neteklm tam 40 ncı daldknda Fe- ktır 1 ö rukla defedtşl halk ta.rafından çıl- veya hususi müesseselerde iş nnyor. mel blr yalı acele satıh . Yen k Y- ca dersleri vermektedir. Pazardan 
gınca teznhürata sebep oldu. nerliler bu enerjilerlnin mütAfntla- Kazancı ile geçinmek mecburtyeUn de, Köyb:ı.şmda 179 numarnh, bir ta- manda her eün sant 36 t:ı.n 'l ye kadar. 

Dakikalar ilerledikçe oyun daha rını gördüler. Ve Naclnln kaleye de bulunduğundan maaşın bugünkü ratı rıhtımlı deniz. diğer tarafı cnd- İstiklli.l caddesi 133, No. 6 müracaat. 
güzelleşiyor ve üstad futbolculann doğru yuvarladığı topa yet~en Melih hayat pahalılığı ne mütenasip olma- dedir. Geniş bahçesi, kayıkhanesi, 
ayak hareketleri, yerini mükemmel kalectnln üstünden aşırarak ikinci sı şarttır. 'banyo ve hamamı daireleri ve büyük iNGİLİZCE DERS PLAKI.AlU -
blr şekllde bulan paslan ve her va- defa olarak İngiliz kalesine att.\, Ve Akşam gazetesinde M.CH.A. rüm.u- cadde üstünde 1k1 odalı müstakil bir Llngafon İngilizce ders plakları satın 

bu suretle Fenerlller pek haklı oln- th l d _. + ...... _bul Dl l n8 alınmak 1steniuor Satmnk •~tıyenl"-zJyette kafa vunı.şlan maçı bil9büıiin zunıı sar adres ve telefon nunıa.ra.sı ev e vnıuır. J.ı>l.&11 vanya u ., .1 • .,, ~ 
zevkli bir hale sokuyordu. tak beraberliğe ka~uş oldular. gö.sterllmek suretlle mektupla müra- No. öztürk lokantası sahibi bay Öme- rln •Akşam• Ut\n memurluğuna mü-

KURTARILAN PENALTI Oyun yeniden başladığı zaman in- caat. - 1 re müracaat. racaatlan. - 4 
İngilizlerin hücwnu ve başta Cihad glllılerln galibiyetten ümidi kesmiş 2 _ f ŞÇI ARIYANLAR -F-AB_R_l-.KA-l_rE_rt_IA_TB_AA_Y_A_E_L_VE-- PARİSTEN DİPLOl\IALI - Bir mu-

olmak üze Fe u n .. _ • ., _ _._ blr vaziyette hücum teşebbüsünde nfşLı· BİR B'"''A SAırYYJKTIR C alllm + ..... _nbul ve civarında makul re ner m ....... u.ı.:•ı.u. par- blle bulunmadan yalnız knlelerinl mı ........ - a- .lS\.ll 

lak lrul'tarl4lan arasında devam eden tıA-• _A k b b UM b BİR BAYAN ARANIYOR _ Ev , .. _ (taloğlunda. fabrika ve matbaa ittlha- fia.Ua ders vermektedir. Çok kolay ve 
oyunun tnm 43 üncü daldka.sında et- m uaıaa ""'ere ve em er E,. oz- "i zına elverl.şll betonarme yenl blr blna seri met.od. cLcçonsı rumuzuna mü-
had yine bir top kurtamıak üzere mamağa. çalı.şı:ırak oynadı~ görüldü lerinl idare edecek Türk veya Elen satılıktır. Akşam 1dares1ne müracaat. racaat edilmesi. - 1 
talestnden çıktı ve bu sırada ın .. nı ... Ve bu mfihlm maç da bu şekilde 2-2 bayan aranmaktadır. Arzu edenler Telefon: 20681 _ 8 --------------
merkez muhacimi lle Çatl>ışarn.k ~'; bcraberUkle sona erdi. sarih adreslertıe Ak~am'da. •Kimsesiz. ÇOK TECRtlBELİ - IJse profcsöril, 
yuvarlandı. Top saği.çe gittl. Onun İngillz tutbolculan karşısında An- _rüm __ uzu_n_a_m_e_k_tu_.p_la_m_n_r_a.-c_a.a_t_. -- IİR..\LlK ODA - Fransızca ve İnglll.zce, Fransızca dersler ver r. 
kaleye çektitl tüt Cihad yerde baygın karada olduğu gtbl §ehrhnlule de iyJ BEREBER KALFASI ARANIYOR - Almanca konuşan tem.iz bir &Ue ya- Mektep talobelerinln derslerini izah 
yattıRı Içtn kaleye girmek ~re iken btr ~rece alan ba.şta. kaleel Cihad İyi bir haftalıkla. çal.ı.ştınlmalt p.rtlle nın<la, Beyotıunda mobilyalı ve kon- eder. Her yere gider. Şeraitler mü
Aydın yumrukla karşıladı. ve ha- olmak üzere bütün Fenerli futbol- berber kalfasına. ihtiyaç vardır. Lllell forlu blr oda. tlralıktD'. Galata, Per- salt. Akşam'da R.R. rümuzunı - 4 
kem bu hareketi penaltı ııe tecziye culan candan tebı1k ed.erlz. Ordu caddesi 277/1 No. dükkft.na mn- oembe paznn No. 7 
ettı. Cihad müdavattan BOnra. kale- şAZt Tezcan racaat. - 3 

t.1 y AKACIK'DA - Çarşı yanında ne-
ye geç · Ve penaltıyı sollçleri Wod- DAKTiLO KATİP ARANIYOR - zareUl, meyva ataçlı, b!lyük bahçeli; 
vord bomba gtbl b!r §ÜtJe kaleye ha- Bey~lu kaymakrunlıRı knrşı.sında ahır; tatlı sulu; altı odalı tôşk ace-

bu ıtıtnn kaleye glrmeslne mO.ni ol-

MEKTUPJ,ARINIZI ALDJRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olarak göstermiş olan karUeri
mlzden 

P.R - M.N.E - H.U - P.Y -
vale ettiyse de Clhad havada uçarak AKŞAM Ddlıe apartımnnı No. 1. le .satılıktır. Bakkal bay Azize mU-

du. Bu eş.siz kaleclmlzln penaltıda.- 2 BtlLAŞIKÇI KADINA - 2 garson racıı.nt. - 2 
CJhad - Mııammer, Murad - Ömer, k1 kurtarışını İngiliz hakemi ile oyun- yardımcısına 1htly~ var. Bahçekapı ACELE DEVREN SATILIK _ Tam 

Zeynel, Aydın - Fikret, İbrahim, Me- cuıan bile tebrik ettiler. Abone bedeli _H_il_dad_a_d_lok;.....;;;.an_tası..;.....;.;_· ------ testsatıı kadın ve met bert>er saıo-
Mühendis - A.D - Öğretmen 

namlarına gelen mektuplan lda
rehanemizden aldırmaları rica 
olunur. 

llh, Naci, Halid. -"·et h•G'• ·- GOL'' DAK . +-anLt't wı a.ı.u.. u TILO ARANIYOR - Eski yazı- nu. Şişli EınlD.k Te "'AJ bO.rosu. Pangal-
Oyuna. Fcnerlllcrln ortadan yap- Ne yazı.it ki penaltı kurtulm~, fa.- Tiirk!ye Eenebl yı okuyan makinede eeri yazar blr t1 Tan sineması yanında 139. 

tıklan ıerl blr hllcwnla ba.,Iandı. tat top kornere çıkıruftı. Çok güz.el daktiloya ihtiyaç vardır. Sultanba- ;T====:::::aı=-=-=============:::ı:::ıı:::======ıiiı 
l'akat bu hücum müdafaaya ta.dar blr 1Ckilide atılan bu korneri Jine sol Benellk 1400 kurul noo kuruş m.am SadıJoye han İsto.nbul blrlncl I~ 
~:~~ ;~::ı~ ~:~~~h~tt>o~c-•-- içleri üstadane blr ka.ta vuruşlle 1.kl.n- : ::: :g .. 1

:: • not.er dairesine müracaat. Devlet Demiryollari ve Limanlan lıletme 
b .u..ıgı WAU el deta olarak Fener kalesi.ne attı ve l Ayht .. .. ACELE MtlREBBlYE ARANIYOR - Umum idaresı· ilanlari 

ugün enerjik çalışmaya. daha 11k blr1nc1 devre 2-0 İngllli:ler1n lehine 
150 

.1 • Beo yaşındaki blr oocuta batmalc: i:ım==-=======-==--=---=-===-=======-==========='':::i 
daklkndan itibaren ba.şlaUU§ görünli- kapandı. Posta ittihadına dahil olmıyan 1lure Fran&ızca bilen blr matmazel 
yorlardı. Neteldm bunun tesiri çabuk btiNCt DEVRE ecnebi ıoomleketler: 5enelJR!: aranıyor. Feneryolu Batdad caddesi 
=l=~ler~o)n.ylıkla tısttlnlftğ'!i te- İkinci devrede Fenerlller ~ 3600, altı aylıtı 1900, tıç aylığı No. 170. - 1 

avanta,Jııu almış bulmuıyorlardı. İn- 1000 kuruştur. ASİSTAN BİR DOKTOR A&ANl-
BiRiNot İNGİLİZ GOLV 1 anızıertn bu sefer bllhaasa. yerden Qy- YOR - Bn...nı..ftda aana+-una. k Fen ta Telefonlanmu Bafmuharrlr: 20565 , YA<> .,..,.,v ... 

1 o.nen dakikada soldan açılıın re- naya.ra er lesine akıml: iste- Yuı iflerl: 20765 _ İdareı zooı mfüacaat. 
n1 brl hficumda sola.çığın Fener ka.- diklert hls9olunuyordu. Müdür: 20497 -l-IUIIA--SEB_E_C_i_AR_ANIY __ O_R ____ .Aa_-
lestne müvD.Z1 olarak c..._ektlkt f(lte blr DaldkaJar ilerledikçe İilglllzlerin 
ok gibi nrkndan yetişen meşhur mer- rü.zgAra rnlme:n oYUll üsttinlftRibıft Zllb4e 26 - ~ IS kerllkle ~iği olmayıp in.şaat 1iJerin-
tez muhac1mler1 güzel blr vuruşla bi- tekrar kurduklatı görüldü. İki ce- 6 İm Gü Öb ...... de bulunanlar tercih edilecektir. Ta-

• • • 1r1· ı.u. Ak. Yat. llpler"- yedlerin .. -~ ...._ _ __._ •·-
rtncı İngUb golllnü yaptı. nahtan ve daha fazla da :ı:ııerkezden E. 12,50 2,37 7,28 9,48 12,00 1,39 uı .,.......,. uvaı.ç~ v"' surev-

İlk anlarda kaydedilen bu golün Fenton vasıtasllc yaptlkla.n htlcumlaı Va. 8,31 'l',18 12,00 14,29 18,·ll 18,20 lterlle 176 poı;t&l kutu.cıu adresbıo mek-
J'enerıuerı kıracağı ve takımın bozu- çok müessir oluyor ve Fener mUda!a- up yazma an. - 1 
lacağı tahmin ed1ldiysc de cocukla- nsını adam akıllı yoruyorlardı. Bu hal İdarehane B:ı.bılll elvan DOKUMA blALATHANEst İÇİN -
nn dakikalar ilerledikçe açılması ve tam 28 lncl dnldkaya. tada12 devam Acımusluk sokak No. 13 Usulü muhasebeye vaJcı.t ıdarl Jcablll-
~glllz profesyonelleri karşısında e- etti. yet.l haiz tecı11be11 bir r:at aranıyor. 
11lnıeden oyuna devamları §Üpheye BİRİNCİ FENER GOLtl ZAYİ - 7456 mcll numarah eotör Ayda maJı:tua.n yüz llra verilecek ~ 
düoen ümldlert tekrar kuvvetlen- Bu dakikadan itibaren Fenerl.Uıerin ehllyet1m1 zayi ettim, yenls1nl alaca- ka.billyetlne göre hasılattan da 1.stlfa-
dlrdl. hızlandıklan ve rakip müdafaa.ya. ~m esk1slnln hükmü yoktur. de ettirilecektir. Taliplerin bonserv18 

Bu sırada oyun yine, tnglllzlerin yüklendikleri görüldü. BO uncu dakJ- Kemal Evln9 veransenyemanlan ne A. R. c rQmu-
baskısı altında devam ediyonıa da D l L• l • l zuna müracaattan. - 4 
netice vermiyor ve İngilizlerin yap-! t7V et ıman arı 1§ etmesi umum müdürlüğünden BADEME VE KAPICI ABANIYOR_ 
tıkllln müessir hücumlnr Fenerli mü- ~letmemize buhar ~arltçısı. motör yaR'cısJ, gemle! ve mavnacı almaca- İk1 kadın hademe ııe bir ta.pıcılık 
darıier tarafından muvaf!akiyetın ğındnn talip olanlann evrakı mtisbltelerile 1daremlz Bq l".wpektôrlillüııe miinhaldlr. İııtanbul Sallık Yordu. 
bertaraf edlllyordu. Bu arada l"?~l 1 nıürauatıan llAn olunur. <11028) Mtıracaat. Tel: 20107. - ı 

Muha.mmen bedeli 88,000 <seksen sekiz bih) Ura olan 40 ton İngiliz be• 
sırt 24112/941 çarp.mba gfuı{l saat 15 de knpalı zarf usulü ile Anknrada İda
re btna.mıda sa.tın alınacaktır. 

Bu lşe girmek ıstlyenlerin 5650 {be~ bin altı yüz elli) liralık muvakka' 
temınat ile kanunwı ta.ytn ettı~ vcsikalnn ve tckllflerln1 ayrıl gün ı;nd 
H de kadar Komisyon Relsll~c verm~leri l!zıındır. 

Şartnameler para.sız olarak Anknradn. Malzeme dairesinden. Haydarpa.-
lfıda Teselllhn ve Sevk Şefllğinden dağıtılncnktı?'. 00710) 

ı Maliye Vekaletinden 
1 - " il ~eklerile beraber 67200 adet tahvilin baskısı 2490 numaralı 

kanunun 41 inci maddesinin c fıkrası mucibince açık eksiltmeye konulmuş• 
tur. 

2 - Muhammen baskı ücretı 3300 liradır. 
ı - Muvakkat teminatı 247,5 llradır. 
t - Eksiltmesi 20/12/941 cumartesi günü saat 11 de Levazım müdfirlil· 

lftnde mO.teşekkil eksiltme komisyonunda yapılncııktır. . 
& - Şartnamesi Ankarada Maliye Vekfıletı. Levazım mildürliiğfuıde, ıs

tanbulda Dolmabalıçede Mallye Vekhleti Evrakı mat.bun. anbannda görllle
blllr. 

8 - İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2 ve S üncü maddelerinde yazılı 
belgeler n muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet roektublle bir-
lltte tayin olıman ıün ve saatte komlsyona müracaatıarL (10681) 
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Nevralji, Kınkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kaşe :ıbnabilir. Her yerde pullu kutulan israrla isteyinfa. 

:! . . . . .· . 
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' . . 
Zeytinyağlarının hafüiyctinin aksini is bat edene 

- 1000 - Lira ikramiye verilir 
Adrese djk.kat: rstanbul Tütün Gümrük Kemerli sokak 21 No. 

Tel: 24191. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Şilenin Yenlköy ormanlarının Göselek mevkilnden bir sene müddetle J 
k€sillp imnl olunmak üz.ere beher kentaıt 79 kuruştan 2500 kental kömür 
açık arttırmayn çıkarılmıştır. İhalesi 26/12/941 cuma günü saat 14 dedir. 
İsteklilerin 375 llra. ille teminatlartle Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müra-
caatları. (10908l 

Dev Jet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü ilanları 

Umum 

15 Birincikanundan 21 Birincikanuna kadar muh
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış 

gÜn ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattımı 

Bartın hattına 

lzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandtnn:ı hattına 

Kaıııbiga battma 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

lım ır J el sürat 
İznıır 2 el sürat 

Salı 17 de <Cümhuriyet), perşembe 17 de (Tan) 
Galata. rıhtımından. 
Not: Pazartesi postası bir gün rötarla. kalkacaktır. 
Cumartesı 18.00 da CAnafartal Sirkeci rıhtımından. 
Not: (İş'arı ahire kadar haftada bir posta. yapıla
caktır. Ve bu posta İneboluya kadar gidecektir. 
Perşembe 8.00 de (Saadet) Tophane rıhtımından. 
(İş'arı ahire kadar haftada bir posta. yapılacaktır.> 
Pazartesi, sah 9.50 de, çar:;ıamba, perşembe, cuma 
16.0-0 da (Trak) cumartesi 14.00 de (Marakaz), pa
zar 9.50 de (Trak) Galata rıhtımından. 
Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.00 de (Marakaz) 
Galataı rıhbmından. Aynca. çarşamba 20.00 de 
(Ülgen> ve cumartesi 20.00 de (Ülgen) Tophane 
rıhtımından. 
Salı ve cuma 19.00 da (Seyyar) Tophane rıhtımın-

dan. 
Pazar 9.0o da (Bursa). Tophane nhtımından. 
Çarşamb;ı 12.00 de (Mersin) cumartesi 12.00 de 
<Saadet. Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 16.00 da (İzmlr). Galata rıhtımından. 
Perşembe 13.00 de (Kadeş'l. Galata. rıhtımından. 

NOT: Vapur seferleri hak.kında. her türlü malflmat 
numaralan yazılı AcentelerlmJzden Öğrenilebilir. 

(11041) 1 

aşağıda. telefon 

Galata Baş Acenteliği Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Galata Şube ıt 

Slrkeci ıt ıt 

Müdürlüğil binası altında. 
Galata rıhtımı, Mınta.ka Liman 
Relsllği binası altında. 

Sirkeci, Yolcu salonu. 

42362 

-10133 

22740 

........ ookror ......... 

•Bahaddin LOtfi 
Varnah 

OPERATÖR ÖROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıkları 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı-
sında. EmJr Nevruz sokağı, 

Panatya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 
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:.lfi'J cı"ıı rıazl:ı 'n. ı"CUi~ Jul 
variyetcsi, Nis karanfıllerinin 

zengin blr kollekslyonu, Hollan
da. glnyöllerinin iri, çiçekli muh
telif renkte soğanlan ve sair fi
danlar vardır. 1941 - 1942 kata
loğu yenl çıkmıştır. Talep üzeri
ne gönderilir. Taşradan sipariş 
kabul olunur. Fiatler ehvendir. 

Kerami Panldar 
Uncular caddesi No. 28 

Üsküdar 

KÜÇÜK iLAN 
okuyucuıarunız arasında 

EN SER/, 
ENEMIN 

EN UCUZ 

~fi~Ölfll ©J* t@.lk 
ititö~ü 

a 

o~ 

Asrımız modasının zarafet ve inreliı:ine inzimam eden 
üstad terzilerin mehareti, kadına da gençlijte matuf 
şayanı hayret bir beden tenasübü arzeder. 

Fakat yüz ve onun hututu gevezedil'lcr. Eğer bu nok
taya lazım gelen ihtimam gö&terilıneıse, seneler bu hatla

n başkaJarma pek ~buk farkcttirirler. Bu, sizin bir sırrı
nızdır ki, otak bi.r dikkatsizlik veya ihuı:ıl neticesi raki-

belerinizin dikkat nazarınılan uzak kalamaz. İşte seneıe~ 
rin (bilhassa nazik ve hassas cildtere musallat olan o tah· 
ribkii.r senelerin) cildJnize çizmekte oldu~u on binlerce (bi
dayette gayri mabs\ıs) ince. ı;izgilere ihı•ıalkar kalmayınız. 

Zamanla cildlnb.l soldu.racak olan ve sizi pek ~ok defa vakit.siz barab 
eden bu arızaları akşam ve sabah Krem Pertevle yapacağınız ufak 
bir masajla refediniz. Krem Pertevin bu mucizesine yüz binlere!' 
hemcinsiniz gibi siz de hayret ve nıemnnniyetle şahid olacaksınız. 
Göreceksiniz ki simanız, ebedi gençliğini herkeı<e mağrurane söyli
yecektir 

KREM PERTEV'in terkibindeki faal ana..<ıır en derin çiz~ileri bile 
izalede gecikmiyecektir. Bugünden itibaren siz de bir tüp K R E M 
P E R T E V' i tuvalet mac;anızda bulundnrumız. O, ayni zamanda 
sert rüzgarların ve kuvvetli güneşin en iyi muhafızıdır. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Tahmin B. İlk Tem. 

• 

lö K8.uuııut;~ vel 1941 

BUGÜN, boş masraflardan kaçınılabilir. 

Bu da cereyanı yutarcasına harcıyan bazı lam• 
baların yerine Tungsram tambaları kullan· 
makla olur. 

Tungsram lambaları yalnız bol bir ışık vermekle 
kalmaz fakat cereyanı çokça idare de ederler. 

UNGSR 
BUR LA 
BİRADERLER. 

fSTANBUL •ANKARA· % M 

Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heye'ti 
Fen Şefliğinden 

Müsabaka tehiri 
2/1/942 cuma. günü saat on dörtte yapılacağı evvelce ilan edilmt., olan 

Sanısun şehri umuml imar p12.nı avan projesi müsabakasının görülen lüzum 
üzerine 2 mart 1942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 e tehir ed!lmlş 
olduğu ilan olunur. (8971) (106401 

T. H. K. Bursa Şubesinden 
Türk Hava Kurumu Bursa şubesi taratmdan bu sene Kurban bayramın

da toplanacak olan Kurban deri ve barsakları 1 birincikanun 941 tarihi...'l
c.en 22 birincikanun 1941 tarihine kadar 21 gün müddetle açık arttırma)'a 
çıkarılmıştır. . 

isteklilerin şartnamelerini görmek üzere Istanbul ve Bursa şubelerine 
pey süı-mek üzere de ihale günü Bursa şubesine müracaatları ilan olunur. 

(10673) İstanbul Nafia Müdürlüğünden 151,05 11,33 Aksarayda Kemalpaşa mahallesinin Gümrükemini -----------------------------
Açık eksntme suretile ihalesi takarrür eden (8619.75) lira. keşıt bedelli 

İstnr.bul Gümrük Baıımüdurlüğü teras tamlrinin muayyen olan gün ve sa
atte ihalesi yapılamadığından 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi mu
cibince bu işin ihalesi tekrar 20/12/941 cumartesi günü .saat 11 de İstanbul 
Nafia Müdürlüğünde pazarlıkla. yapılacaktır. 

A - Bu işe alt keşif ve şartnameleri dairesinde görülecektir. 
B - Muvakkat teminat (647) liradır. 
İsteklllerin en az bir taahhütte (6000) liralık bu işe bemıer iş yaptıkla

rınn. dair idarelerinden almış oldukları vesikalarla. 941 yılına ait Ticaret 
Od&sı vesikasını hamilen eksiltme günü olan 20/12/941 cumartesi günü sa-
at 1J de gelmeleri. (10963) 

Tti.rkiye Ciimhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her neli banim muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat E. • J..J.ralı ve itibarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a. ile aşağıdaki 

plii.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 >tdet 1.000 liralık 4.000 lira 
4 \) 500 )) 2.000 )) 
4 » 250 )) 1.000 )) 

40 IJ ] 00 1) 4.000 • 

100 atlet 50 liralık 
120 )) 40 » 
160 )) 20 )) 

5.000 lira 
4.800 » 
3.200 ,. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
dü~mlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verııecektlr. 
Kuı-alar senede 4 defa 11 eylfil, 11 hirincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Deniz fabrikaları umu m müdürlüğünden: 
İrr.tlhanla ve gösterecekleri liyakate göre takdir edllecek saatlikle tor

nacı, tesvi~ci, bakır borucu, demir borucu, akümülatör tamircisi, motörcü, 
elektrikçi ve türbincl alınacaktır. 

Gidip gelme yol masrafları kendllerlne ait olm:ı.k üzere icap eden vesa
itlerile Gölcük deniz fabrikaları umum müdürlüğüne müracaat olunması. 

(10352) 

57,00 4,27 

75,00 5,62 

48,00 3,60 

ı::okAğında. 50 nci adada 10,07 metre murabbaı sa· 
halı arsa. 
Aksaray yangın yerinde İnebey mahallesinin Koçi
bey sokağında 484 nci adada 10,35 metre muraUbaı 
sahalı arsa. 
Aksaray yangın yerinde İnebey mahallesinin Koçl
bcy sokağında 848 nci adada 14, 16 metre murabbo.ı 
sahalı arsa. 
Aksaray yangın yerinde inebey mahallesinin Koçi
bcy sokağında 848 nci adada 9,60 metre murabbaı 
sahalı arsa. 

Tahmin bedelleri lle ilk teminat miktarlan yukarıda yazılı dört parça 
arsa satılmak üzere ayrı ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri 
Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kal~minde görülebilir. İhale 26/12/941 curua 
günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk t.eminat 
nınkbuz veya mektuplarile ihale gtinü muayyen saatte Daimi Encümende 
bulw~maları. (10918) 

* KeşJf B. İlk Tem. 
1 880,80 66,06 Cihangirde Sormakir sokağının mevcut taşla parke kal-

dırım inşaatı. • 
1560,80 117,02 Karaköyde Domuz ve Gümrük sokakları ile Kaba~ iske-

lesinin tevsi edilen kısmının parke kaldırım inşaatı. 
Keşif bedelleri ile llk teminat miktarları yukarıda yazılı iki parça. yol 

• , inşaatı ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri Zabıt 
ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görillebUlr. İhale 26/12/941 cuma günü 
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saat 14 de Daimi Encümen.de yapılacaktır. TaUplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen İşleri Mü

! dürlüğüne müracaatla alacaklan fennl ehliyet ve 941 yılına. alt Ticaret o-
l dası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunma-
1 ıan. (10916) 

ETi BANKTAN 
360 ton hurda demir alınacak 

Ergani Bakın İşletmesinin 1942 senesi ihtiyacı olan 360 1 
ton hurda demiri Ankarada veya İstanbulda vagon içinde 
teslim şartile satın alınacaktır. Pik hurdası şaymı kabul de
ğildir. Taliplerin 25/12/1941 akşamına kadar Etibank - Ankara 

adresine teklifte bulunmalan. 

Kazanç vergisi mükellef
lerinin nazarı dikkatine : 
İstanbul Defterdarlığından: 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların yerlne dantelli bir kuruşluklarla bronz 

on paralıklar darp ve piyasaya kafi miktarda çıkarılmış olduğundan eski 
nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 30/6/942 tarihinden sonra tedavülden kaldınl-
nıası kararlaştırılmıştır. _ 

Mezkür ufak paralar 1 Temmuz 912 tarihinden ltlbaren artık tedavul 
etıniyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız Malsan
dıklarile Cümhurlyet MerkC'l! bankası şubelerine ve Cümhuriyet Merkez 
bankası şubesi olnuyan yerlerde Ziraat bankası şubeleri tarafınd'.ln kabul 
edilcbllecektır. 

Eller.nde bu ufak paralardan bulunanların bunları Malsandıklarile 
cumhuriyet Merkez bankası ve Ziraat bankası şubelerine tebdil ettirmeleri 
llAn olunur. (5605l 

Ankarada Harp Akademisi K. dan: 
Harp akademisi matbaası için 84 lira ücretle bir tashihçi ve 84 lira üc

retle bir yazıcı ustası alınacaktır. Tashihçi için lisan bilen tercih edilir. l.>
teklilerin 25/12/941 ak§amına kadar Ankarada. 2 No. kı.şlada Harp akademisl 
K. na müracaatları. 

Harp ak.ademl.slne 60 : 70 lira ücretle bir elektrikçi ustası alınacaktır . 
Nafia Vekaletinden üçüncü derece ehliyetnamesi olması şarttır. isteklilerin 
30/12/941 akşamına kadar Ankarada iki No. lu kışlada Harp akademi.Si K. na 
müracaatları. (1567 - 10784> 

Deri ve Barsak arttırma ilanı 
Türk Hava kurumu İstanbul vilayet şubesinden: 

Kurban bayramında. teşkilatımız tarafından toplanacak deri ve b:ır• 
saklaı· pazarlık suretile ayn a.yn arttırmaya konmuştur. 

17/12/941 çarşamba. günü saat onda arttırması yapılacak ve fiyat mu
vafık görülürse ihale edilecektir. 

Taliplerin arttırma için mezkılr gün ve saatte Cağaloğlundakl şube mer
kezine ve şartnameyi görmek için de şube merkP.zine ve İstanbul vilayeti da.-
hilindeki hava kurumu şubelerine müracaat etmeleri. «10662• 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
umum müdürlüğünden 

1 - Aşağıda cinsi, sıkleti ve ebadı yaZllı kağıtlardan 320/330 top tet.
lifl-c mektup istemek usulü lle mübayaa. edilecektir. 

CİNSİ Sıkleti Ebadı 
Slınill a2 nci hamur. 20 Kgr. 57 X 82 

:1 ll :1 • 22 .. 63 x 95 
:1 ıt :1 .. 24 ll 68 x 100 

2 - Teklif edilecek knğıtların hepsinin ayni ebadda. olması meşrut 
değildir. Bir kısmı 57 X 82, diğer bir kısmı 63 X 95 veya 68 X 100 olabıl.il'. 

3 - Kısmi teslimat hakkındaki tekllfler şayanı kabuldür. 
4 - Muvakkat teminat, verilecek kağıtların bedelinin % 7,5 r1ır 

Kazanç vergilerinin ikinci taksit tediye müddetl Birinci Kanun 1941 5 - İsteklile"rin, kanunt vesikaları ve muvakkat teminatla.n He birlik-
ayıdır. T~itlerin ilel'l:?e yüzde 10 zamla ve icra. yolile tahsiline mahal kal- ı te teklif m~ktı:pıarını en geç 19112/941. c.~~:1 .?ün~ saat 17 YP .i<:ıdar Metro 
mamak uzere sayın mukellefierln vergi borçlarını bu ay sonuna. kadar bağlı hanının 4 uncü katındaki Levazım Müdurluğune ımza mukabilinde vennlf 
oldukları Maliye tahsil şubelerine ödemeleri rica olunur. (10813) J olmaları lhımdır. (10923) 

r 


