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Her sahaya tatbik 
edilen bir iktisadi 
sistem ve becerikli 

teşkilat 
-·-

--.< --------o- E 

Mısır hududundan Tunusa kadar Libya sahillerini ve askeri harekatın 

cereyan ettiği yerleri gösterir harita 

Millet Meclliinde Milli Korun
lha kanunu dolayısile söylenen 
&özler hem mebusların, hem hü-1 
kfunetin, büyük bir memleket ı 
Clerdl karşısında gÖSterdikleri de
lin duyarlığın alametidir. ===================================================================, 

Bu kanun, daha önce, birçok 
lllebusların gün lerce zihin yorup 
<lüşüncelerini en etraflı şekilde 
anıatmaya fırsat buldu.klan bir 
komisyonda ve sonra Parti gru
Punda uzun uzadıya konuşulduğu 
1çin Millet Meclisinde yalnız toplu 
bazı fikirler ileri sürülmüştür. 

Şunu da ilave edelim ki mem
leketin iktisadi işlerini konuşma
ya yol açan bu kanunun kendisi, 
iktisadi mahiyette. değildir. Böyle 
buhranlı zamanlarda her beklen-

Libyada 
lngiliz ileri 
hareketi 

Bingazinin cenubunda 
rical halinde bulunan 

Mihver kollarına devamlı 
hücumlar yapıldı 

Kahire 21 (AA) - Dün bü
tün gün hüküm süren şiddetli bir 
kum fırtınasına rağmen kuvıvetleri
miz ricat halinde bulunan dü~manı 
kovalamağa devam etmişıtir. Dü~
manın 12 tankı tahrip edilmiş ve 
orta büyüklükte 8 ltalyan tankı da 
sağlam bir halde ele geçirilmiştir. 

Dün hava kuvvetlerimiz, düşman 

rnedik hAdise karşısında, ahvale 
göre sert bir şekilde hemen hare
kete geçmeye mecbur olan hüktl
:rnet, hergün her yeni· meseleyi 
Meclise getirip kanun çıkarma
lnak için, kammlar dışında sala
hiyet ister. Baska memleketlerde, 
bir kaç satırlık bir kanunla hü- hedeflerine arka arkaya hücumlarda 
kCl.mete kısa vakitle verilen bu bulunmuşlar ve muvaffakiyetli ne· 
Ö1cüsüz salahiyet, bizde verilme- ticeler elde etmişlerdir. Bingazinin 
tniştir. Çünkü Millet Meclisi Ana- civarında ricat halinde bulunan 
:Vasa bahsinde çok dikkatlidir. düşmaın kolları uzun ve devamlı ~ü
l3undan dolayı akla gelebllen baş- cun la!'a maruz kalmışlardır. Du.1"" 

. 
ita/yanın 4 
vilayetinde 

istisnai ahval 
ilan edildi 

B«lio 21 (A.A.) - Roma-
, da reami Alman istihbarat ajan
ıma verilen bir habere göre, 
Napoli, Cosenza, Catanzaro ve 
Reggio di Calabria (!'.faletle.rinde 
kraliyetin bir kararnamesile is
tianai ahval ilan eclilmi4tir. Bu 
eyaletler bundan evvelki karar
namede zikr~emişti. 

Roma 21 (A.A.) - 1922 
de askerlikleri tecil edilenler, 
ecnebi memleketlerde olsalar 
bile askere çağrılmaktadırlar. 

Milli Şef 
' manm kamyon ve arabaları tahnp 

hca ahval ve şartL-.r göz önüne veya ağır hasara uğnblmıştır. Ankara 21 (Telefonla) - Milli 
g tirilerek . hüln1mete verilecek .Roma 21 (A.A.) - Bugünkü Şef İsmet İnönü bugün İpodromu 
83.Hlhiyetler bu kanunla önceden İtwyan tebliği Demenin İngilizler şereflendirmişler ve at yanşlannı 
tayin ve tahdit ed.ilnıi.ştir. Fakat tarafından yeniden its"al edilmif ol- beıft~n e.onuna Jr.aclar t..kip huyur. 

ahval ve şartlar değiştikçe, yahut dağunu bildirmektedir. ~uşlar~ır. . 

akla gelmemiş şeyler oldukça hü-
k'Cımet yeni salahiyetlere lüzum 
gördüğü için Milli korunma ka-
nunu üç defadır değişime uğru-
yor. Daha da uğnyacaktır. 

Asıl iktisadi meselelere gelince, 
bunlar, bir kanun mevzuu değil
dir ve olamaz. Memleketin iktisa
di hayatını düzeltmek için alına
cak tedbirler, evvela istihsaldcn 
istihlake kadar her hareketi aynı 

Bina üç katlı ve ahşaptır, 
yıkılmanın sebebi araştırılıyor 

Zihniyet ve aynı gaye ile tanzlın Dün sabah saat 9, 30 da, Üskü· lciıiye bir şey olmıunııtır. Ölenler; 
eden mütecanis bir sistem, sonra darda bir ev yılulmış. 11 kiıi enkaz ev salubi Şahen<:le, kiraclSl Nuri ka
da bu sistemi tatbik edecek kud- altında kalmıştır. Ev, Ayazma Sa- rısı Ay~ ve Anenin oğlu sekiT. ya· 
rette teşkilat meselesidir. Zorluk lacıL mahallesinde Övdür sokağın- ş: .da Süleymandır. Yaralananlar: 

b 
. . da 25 numaralı üç katlı ahşap bir K 

uradan gelıyor. Bilhassa harp b" d E . k ~-· b' d b' Kiracılar<lan Sucu asım, evdıe mi
: . • illa ır. vın pe anı ve .tr en ı· safir bulunan Rıza klZl Kerime, Ke· 

Zamanında, ıktısadı ve ticad ha- re çöküvennesi içinde oturanların • . " . . d M · 
t lnı b . "ki V kAl t• 1 . rımerun oglu ıkı yaşın a etın, ve Ya ya z ır veya ı e u. e ı kaçma arına vakit bırakmamıştırı. . . . . 

alakalı tut~n hususi bir iş değil, Esasen dün pazar olduğundan ev ,_e': sahıbı Şa.hendenın t~run~ Şevkı-
M·ıı· M''d f d h"l 1 ak ·· halkınd.ıı. bir kumı yataklannda is· dır. Kurtulanlar da Nıyazı karısı 

ı ı u n aa 1\ ı om uzere Zch B d . f.ik h'b· 
bütün Vek.i' ~ı.ıeıi. yani Devleti t"ralhfa~ cdiyokr.d~. } d k Q..1.. ra,cl ~ ncl.~e rte ası, Hevfizsa }. ı 
• t aıye teş ılatı enkaz a tın a a- ..-.ıen enın ıger orunu a eaır. 
llgilendiren muazzam bir davadır. ı ı d ·· ·· ·· ··ı·· d·· cI·· ·· d E · __ ,_ ı b ,_. B Iedi f an ar an uçunu o u, or unu '6 vın y ..... ı ·ma ae eı:ıı e ye en 

Bizim de iktisadi bir sistem tat
bik ettiğimiz ileri stirüleblir, 
<ıDevletçiyizıı denebilir. Devletçi
lik, bugün her memlekette tatbik 
edilen, fakat zemin ve zamana 
göre şekli değişen, geniş ve · 
rnüphem bir politika . tabiri ol
ınuştur. 

yaralı olarak çıkarmışbr. Diğer dört hc:ye.tince ara~rılmaktadır. 

Sivastop~lun 
v~ziyeti vahim 

Ruslar 1 O gün içinde 77 
kilometre ilerledikleri Böyle olduğu halde, devletçiliği 

de eksik tatbik ediyoruz. Köylü bildiriyorlar 
kendi başına, dilediği gibi, ve sırf Londra 21 (AA.) - Reuter : 
elindeki vasıtalarla i3tihsal yapı- 1500 den fazla şehir ve kasaba, 
yor, Devlet de bir taraftan, ayrı- Rusla· tarafından geri alınmı~tır. 
ca, istediği zaman istihsale girişi- Londra askeri mahfilleri, Almanla-

nn, Smolenske kadar geriledikleri· 
yor. En liberal rejimlerin fabrika- ni görÜrl~rse şaşmayacaklardır. 
lan gibi hususi sermayeli sanayi . 
istihsali yanında Devlet endüstri- Moskova 21 (AA) - T ass 
si de çalışıyor. Hükı1met .bu e. ajansı Ti~.vin_~ zaptından sonra ge-

Buğdayı 

koruma vergisi 
Verginin kaldınlması 

hakkındaki layiha bugün 
Mecliste konuşulacak 
Ankara 21 (Tele.fonla) - Buğ

day koruma verrisinin lcaldmlması 
hakkındaki kanun llyihası muvak· 
icat encümen tarafından tedlci.k edil
~ ve hazırlanan rwu:bata ile Mec
lis Umumi Heyetine gönderilınittir. 
Liy.ihanın yo.nnlci Meclisi Umumi 
heyetinde lconuıulması umuluyor. 

. . . . · . . ' ç . • çen on gun ıçınde Rusların cenubu 
şıtıı ıstıhsallerın bır kısmını ~r~ şıırkiden cenubu garbiye doğru 77 _.. :1. k k a. ~ I er ı 
bes bırakıyor, bazısına el koyu- kilometre daha ilerlediklerini bildir
yor. Hariçten scrbes rekabetle mekredir. Bir te§ebbüs ve bir 

dÜ§Ünce tüccar da mal getirebiliyor, Dev- Moskova 21 (AA.) - lııvestia 
let de. İthalat bazan kolay, ba· gazetesinin yazdığına göre, Alman
zan güc. Hükumet istediğini ken- !arın Sivastopola karşı hücuma baş- Belediye. yoksullara yardım İçİr•, 
disi alıyor, istediğıni serbes yahut ladıkları~ın dördüncü gününde_ du- ltazanç almadan, ucuz fiatle yiye-

. _ . 1 rum vahım olmakta devam edıyor. cek satan dükkanlar açmAya karar 
bızz~t ko~d~gu fıatle sat~m~or. __ Ayni gazetenin ilave ettiğine _gö~e, vtmıiş. Çok alkıtlmıacak bir teşeb
Dışa.ıya, ıhıacat ma!ını tıcaıct- yuzbaşı Taran kumandasındakı bır- büs. 
çiler de gonderiyor, bükCımet de. h tnafından tutulan kesimdeki du· Bu haberi okuyunca hemen akla 

t t'hl., b"l · d b"" ıea· : rum bilhassa gergin bulunmaktadır. relen şudur: Bu şekilde üç bet bin 
s 1 al{ ~ 1 ! e oy ır. Burada Almanlar arka arkaya yap- k.4iye ucuz fiatle yiyecek aatan 

Nccmeddin Sadak tıklan üç hücumdan sonra bir tepe- - ve ziyan etmİyen - tetkilat kur• 

1
): e1e geç.irmeie muvaff~ olmuş· mak miim.llünse, bwıu neden bütün 

(D~"AILJ aaiıife 2 aütun S de) lardtı. ıebir baha a.tbik ebmmeli? 

B. Hitler, baş
kLimandanhğı 
üzerine aldı 

Bu kararlni, bir 
beyariname ile Alman 

ordulanna bildirdi 

Berlin 21 (A.A.) - (D.N.B.) 
Führer, ıimdiyc kadar ordu Başku
mandanı buhman Mareşal von 
Brauchitsch'in meziyetlerini öğmek· 
le beraber, 4 şubat 938 tarihli ka· 
rarı geregine müsellah kuvvetlerin 
idhlesini ordu Batk\lmandanlığı ile 
birlikte keudi uhdesinde birleştirme
ğe 1 9 ilkkanunda karar vermiştir. 
B. Hitler bu münasebetle bir beyan
name neşretmiştir. B. Hitler, Japon· 
yanın da harbe girdiğine işaret et· 
tikten sonra beyannamesinde ez
cümle şöyle demektedir: 

(Devamı sahife 2, sütun 1 de) 

Filipin'de 
büyük bir 
muharebe 

Japonlar Davao'ya yeni
den asker çıkardılar, bu~ 
rada vaziyet karanlıktır 

Tokyo 21 (A.A.l - Nişi Nişi gaze
tesi şöyle yazıyor: Japonlar Minda
nao'ya asker çıkarmak suretlle Filipin 
!erin · müdafaa terli.batında yeni blr 
gedik a.çnllllardı.r. Küçük adaların 
artık hiç.bir ask6rl önemi kalmamış-
tır. . 

Vaş.ington ıu (A.A.) - Askeri mü
şahidlere göre Ftllpinlerde şlmdl bü
yük bir muha.rebe cereyan etmekte
dir. Japon be.ıoeketı görünüşe göre 
bilhassa. Mtndanao a.daa.na ve Flllpin 
adalanııın umumi heyetine mütevec
cihtir. 

Harbiye Nezaretin.in tebliğinde ha
rekAt h~ tafsiiat verilmemekte 
ise de Filtpin kunetiert başkuman
danı general Mac Art4'.ur tarafından 
gön®rilen bir mesajda Japonların ye
niden Davao'ya asker çıka.n:naRa te
~bbüs ett!.klert bildirilmektedir. Aha
lls1nln büyük bir kısmı Japon olan 
Davao'da toprağın yüOOe ellisi ziraata 
elverl~lidir. Burada b~ok fabrlkala.r 

(Devamı sahife 2 ıiitun 4 de) 

... 

SABAHKİ 

Libya' da 
hızh ·takip 

devamda 
Mihverciler, esasli 

mukavemeti Trablus 
civarında gösterecekler 

Londra 22 (A.A.) - Libyada mihver 
kuvvetleri son süratle ricat etmekte 
ve İngllizler bunları takipte güçlük 
çekmektedir. General Rommelln Trab
!usgarpte es.,c;lı bir mukavemet gös
termeğe çalışacağı zannedilmektedir. 

Aralarında dört bin Alınanın bu
lw1duğu bir esir grupu Mısıra getiril
miştir. Son iki gün zarfında. Llby:ı.
da 171 mihver tayyaresi imha edil
miştir. İngflizlerin kayıbı 31 tayyare
dlr. 

Roma ve Berün ne 
diyorlar? 

Londra 22 CA.A.) - Roma radyo
sunu neşriyatı ar:ı.sında şu sötler işi
tilmiştir: 

aMihverln siyaseti İngiliz kıtalannı 
oonuna kadar yıprandırmaktır ... 

BerJin 22 (A.A.)-Telemondial: 
Libyadaki Alman ve İtalyan kıtaları 
evvelce hazırlanan plan mucibinde 
düşman taarruzlarını geri püskürt· 
tük~en sonra kendilerini kurtarma
ğa muvaffak olmuşlar~ 

Göbels'in 
makalesi 

Müstakbel yıldırım 
ilerleyişleri ümidleri 

bırakılmalı · 

'Loııcıra '2~ \a.A.J - Doktoı Oöbbelo 
«Das RıeJcho mecmuasında. neşrettiği 
blr makalede okuyucularını çelin ve 
uzun bir harbe hazırlanın.ağ'& davet 
etmekte ve şöyle demekted.Jr: 

((Müstakbel yıldırım yürüyüşleri 

hakkında beslenen ümldler bırakıl-
malıdır-'-."--------

Rus ilerleyişi 
Yeniden üç kasaba 

geri alındı 

Londra. 22 <A.A. - Rus tebliği. 
Ruslo.nn cephede yeni ilerley~er 

kaydettiklerini bildirmek~. 
Moskova radyosu. Volokolamskın 

geri alınmasiyle neticelenen muhare
bede 4 Alman tümeninin miihlm hezi
mete uğratıldıklannı, dlğerlerlnin de 
garp istikametinde süratle takip edil
diklerini bildlrml.ştlr. 

Londra 22 CRadyo saat '7,15l 
Dün gece yansı Moskovada neşredi
len Rus tebliği: 

Kıtaatımız, ,21 birincik~nwı günü 
kıtaatımız, Lenlngrad ve Kalinin ne 
merkez ve cenubu gaıi:ıt kesimlerinde 
ilerileyişlcrlne devrun etmişler, Tik
vinln cenubu garbllıinde kain Bo
gada.çu, Volkof nehri üzerinde Goro
dlno'yu ve Tulanın 50 kilometre cenu
bunda Kraplno'yu geri almışlardır. 

----__.__ -
- .-

TELGB.APL.&& 

Malaya' da 
lngilizler geri 

çekildiler 
Hong Kong' da İngilizler 

tiddetle mukavemet 
ediyorlar 

Londr:ı 22 (A.A.) - B.B.C.: Hong -
Kong'ta şiddetli çarpışmalar devam 
etmektedir. Japonlar adanın şlmal ve 
şark kısırnlannı ele geçinnlşler ise 
de İnglllzler şiddetle mukavemete de
vam ediyorlar. 

Çinliler kar~ sahllden, Hong -
Konga saldıran Japonlara taaruzlan
na devam etmektedir. Çln tebllğine 
göre Sungunda Japonlara al!;ır zayi
at verdlrllmiştir. Sungun, Hong -
Kongdan otuz kilometreden daha as 
bir mesafededir. 
Malayanın ş!maıt şarkisinde İngi

lizler muvaffakıyetli bir stratejik geri 
çekilme yapmışlar. Kotabaru ıle 
cenupta 65 kilometre arasındaki böl
geyi boşaltmışlar, burada bulunan 
malzeme ve ~hizatm en bUyük kıs
mını nakletmlşlerdlr. Malayada, bun
dan başka zlkre değer bir değişik.lilı: 
yoktur. 

Bununla beraber, Japonların yakın
da cenuba sarkmağa teşebbüs etmele
ri bekleniyor. Gelecek hedeflerinin 
İbuh şehri olması muhtemeldir. 

Filipinde harp 
şiddetlendi 

Japonlar, yeni kuvvetler 
çıkarmağa çalışıyorlar 

Londra 22 (A A.l - B.B.C.: Fillpin
de Minadalao adasında çnrpışmalar 
devam ediyor. Luzon adasında de·ın
ye .faallyetı artıyor. Adanın şlmal ve 
cenubunda Japonlar çetin saldırışlnr 
yapmakta, oraya yeni askerler cıkar
mağa çalışmaktıı.dırlar. Üç Fillpm 
adasına hava hücumları yapılmıştır. 

Luzon adasında Llnglag körfezi c!
vannda 80 Japon nakliye geml$i gô
rülmW.tür. 

Bahriye Nezaretinin tebllğ!nc göre 
Wake adasına iki yeni hava akını ya
pılmıştır. 

Amerıkanm batı sahili yakınlarm
da, Japon denizaltılarmın raa!lyetl 
artmıştır. Bir Amerikan vapuru, bom
ba ile ·hasaar uğratılmış, Emilio va
puru da torpill-encrek batırılmıştır. 

Amerika Bahriye Nazırı albay Knox 
A.merilcan harp g~miler!nln Atlas 
Okyanusunda 14 d~man deni7.altısı
nı batırmış veya hasara uğratın~ Pa
sifikte Jllrçok Japon denlz:ıltılan
ru batırmı~ o1dııklnrını söylcm"şlir. . ------

General Brau~iç 
niçin değiştir :imiş? 

Londr:ı 22 i A A.l - B B.C. · G n ~rl\l 
Brauşlçin Alınan orduları b:v·kunruı
danlığından aıiedılrrrk H!t! rln ~::ı.o;
kumandanlığı bizzat deruhd' el m~sl, 
Moskovanm zaptı haktınd:ıki var.din 
yerlnc getirilmemiş olmasından ve 
L1byndaki ma~liıbiyet-ten ılerl gelmi-, 
olsa gerektir. Bu tebeddül ün naz! pnı -
tisiyle ordu arasındaki nnlnşm:ı.zlık
tan doğmuş olması da mııhteıncldlr. 

.Bu uc lah~tl tur§uıu? •• 



• 
Sahife 2 22 Krtnunuevvel 1941 

1 a a 1 •• un. ece ki ve 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 

Hong .. K~ng'ta ( H-;; ;p;; ;;y;;t·ôl ~d~~e:a~~;~k~~:~~~ Kısa mülakatlar 
buyuk 2~~ 2 ~:::!!~!f!!!!!S 2 !! !! 2 et~:r2"~' Bir lokantacımn derdi 

I kt 1 • ı • J 8 • • sistem ve becerikli 
Doğu cephesinde tiddetli yangın &rÇI I ngJ JZ er Jngazıye teşkilat 

muharebeler oluyor 100 k•J f d 
Bulin 21 (AA.) _ AJm&n on!ulan m!~:::. ::v.:.~~e . 1 om. · m esa e e "(B&f tau.lı l ne! aahilede) 

Ba,şJcumandanhğmm tebliti: Dolu ıiddetli mukavemet Bütün bunlar, iktisa.dt sistemi, 
eephesinhı merkez nsiminde muııa.re- gösteriyor Vzak Şark'ta Hong Kong, Fllipin'ler ve Malezya ne devletçi ne liberal yapan, günü 
beler aynı şiddetle devam etmekte- cephelerinde mühim muharebeler oluyor gününe alınan tedbirlerle şüphe, 
dir. Bir kolordu keslminde 20 tane 
zırhlı Sonet tankı ta.brip edDmlşt1r. Londra 21 (A.A.) _ .Alman . • , tereddüt uyandıran usullerdir ki 
Len!ngrad çenber cephesinde Sov- . .. ~·· IJb,..cla: İnFliz taarruzu devam vutopo?a hrp taarruza geçrıutler- ayni görü§ ve gayeye göre bir}P.Q~ 

' 11on telgraf ha.berlenne gore o.un aa- .....1.:... U!I. '- -·• • --L--'- .ı:_ G"-'''üy LI L..... .t. t. -d ~ yetlerin hücum arabalan yardunile. " ........,.ot. ll'UDVV auVY-.en ~'MI çe- a.u. oıw or .ıu ~ ou cepne e tirilmesi zarureti hasıl olacaktır 
yaphğı çıkış teşebbüsleri düşman ta.- hah Hong Kon~ ~daamda haıe~~t k:ilmekte, İngüi:der de irtibatı kes- hareketi tamam'en durduramamıııtır. . .. .. • 
rafın hl.s:sedill.r Jtayıpl:ulle pil.!ıkftrtül- de~~ etme.kte idi. Japo~ar ~~z merneğ~ çalı§Dlak.tadırlar. Britanya- Uzak f8fkta: Uzak prkta muhte- Teşkilata gelince~. buyük sıkın-
müştür. 19 Sovyet zırhlı arabası tah- valisının adadan aynldıgını :iddia lılar bu stkı takip neticesinde Binga- lif eephelerde vaziyet ıuclur: Hong tıınız buradadır. Hukı1m.et bu iş
rip edilmiştir. Hava kuvvetlerlmlz, etm.işlerdi. Bu .ha.her yalanchr. Biz. eye yaklaşmışlardır. Son hwberler Kongda Britanya kuV'Y'etleri Viktor- lere el koyduğu gündenberi teşki
cJüşmanın asker ve araba toplulukla- ZS.: Jap?_nl~~bıle H.~mg K?~ el- C:'J"eney.İ geçtiklerini ve motörize ya tepesindeki ilJtihkamlara çekile- l!t yok1uğiı ile karşı.IS§tı. Birçok 
nna, zırhlı teş_klllerlne, bataryalarına lenne duıtugune daır verdiklen ha- kıtal&nn Binguiyıo 90 • 100 kilo- rek Japonlara oiddetli mukavemet- iyi k lar tedb" l bund 
Te blokhavzlanna muvaUaldyetıe hü- beri tashih etmek mecburiyetinde metre meaa.fede bulunduklarını bil- te bulunuyorlar. Bu tiddetli mukavo- arar . ve ır er an 
cum etmlşl~rdlr. kalmıılardır. diriyor. meti Japonlu da takdir ediyorlar. dolayı venmsiz kaldı. 
Şi~al kesımfnde ve Şa~~ cephesinlrı İngilizler bizzat Japonlann hile ROILa xadyoau Libyada vaziyetin Şehirde bir çok yangınlar çıkmıştır. Devlet teşkilatımız, asırlardır 

Finlandiya kesiminde, duşman taşıt- takdirini çeken bir şiddetle çarpış-- ---'-'L ,_. n._... • d •V• · k-'- l • Fil" · d 1 d b"" ··k uh • kazandı- 01•.,kanlıkl dah ·-lan muvaffaklyetıe bo'l.guna uğratıı- . IULZQI;. cır aa...._,. ... gır ıgını n.ou et ıpın a a ann a uyu m are gı ~ a, a zı 
mıştır. İaşe malzemesi, trenler ve E~adırl~r; Domeı, cesurane ~~t mektedir. İtalyan . ~ebü~leri .de a~- beler oluyor. Min~a~ a~asına 51- yade, idareci ve kağatçıdır. Me-

1 ra.yıar tahrip edilmiştir. . .. ~lizler ıçm evvelden kayb~ ker ve malzem-: . ıtibarHe faik. _Bn- ~ Jap.?n kuvvetlen ıçe1?y.e dogru suliyet korkusu büyük olduğu 
Ingnterenln doğu sahilınde dun hır muharebe yapılmakta. oldugunu tanya kuvvetlennın taanuz ettikle- ilerl·emegc başladıklan gıbı Lıızon i . Jard k aldhi t' l 

gece tayyarelerimiz, büyük bir• fabrl- k~y~ekt~r', H~ber. alın~ığına ı ıini bildiriyor. adasına. çıkmış olan Japonlar da çın memur .~ . arar 8 ye 1 ı 
kaya bombalarla .hücum etmtşlerdir. gore Pıc ~ıctona, Vıctona. ~ity ve Libyada bugünkü ıvaziyet devam taarruza geçmiolerdir. Maamafih bu yoktur. İşler surüncemede kalır. • 
K:şir tayyareler~~ Ingllterenln deniz 

1 
Stanley .. Pomt etrafında lngılız kıta· ·ederse Bıitanya kuvvetlerinin blı adada vaziyette bir değişiklik yok· Halbuki iktisadi hayatt.a, günle- ' 

b~lgcslnde. 1kl duşman gemisini bom- la~ h~a ~ukavemet .etmekte ve :kaç gÜn içinde Bingıuiyi almaları tur. rin ve ha.ftalann değil, saatlerin 
b.,.larla hnsara uğratmışlardır. V1ctona Cıtyde muhtelif noktalar- V'e bütün Sirenaykayı inal etmeleri Malezyada ormanlık mınte.kada d ~eri dır S a.A(! ve üc-

d b .... , 1 ikmal: dır k t liz k eg var . onra, m....,,, 
it 1 t hı• .., • a uyu.; yangın ar ç ta . beklenebilir. Mihver uvvetleri ag- muharebeler oluyor. ngi · uvvet~ t b kımından kü ük 1 3 yan e Igl .. ~ 21 (A.A) - Pazar gii- lehi ihtimal Tra:blusa çekilecekler- leri Krian nehrinin cenubunda yeni re .~ ç mem~r a- ı 

nu ogleden sonra, Londraya. gelen dir. Siı:enayka ile Trabiu.s aruında müdafaa hathna çekilırtişJıerdjr. Yağ- ra, gozlerlni korkutup tereddutle- ı 
Roma :u CA.A.) - İtalyan ordulan haberlere göu:, lngiliz kuvvetleıi, 500 kilometrelik hix çöl vardıı. Ev- murlar yüzimden ukert harekat bir rin1 arttıracak büyük işler düşü- ı 

=~:ı~ ~~1;ır:~bı;~veii!~ n= Hong - Kong~a mukavemete de- velce<len ~:~hat ~<lan bu çöl~ parça. yava§lamakla ?eraber Singa- yor. . 
dan tekrar işgal edilen Derne'n!n gar- vam etmektedirler. g~ek. guç:Ur: Mihver kuvve~ purt\ ..aifl olan tebdrt ~ak.tadır. lktisadi hayatın mühim bir kıs- ı 
binde. düşmanın tü.menlerimizl taz- nm bun~an istifade ed.eı:ek kenduu Bornc:o _adasmdaıı yenı bır haber mına el koyan Devlet, birkaç se-
yıkı devam etmektedir. Sollum ve J • P, f • toplamaga ıve selen tak.Yaye kuvvet- gelmesD]Jtu. . 
Bardia etrafında mevzii mahiyette z mır .Q r ı lerilıe birkşneğe çalışacağı tahmin . Amerikadan bildirildiğine göre nede yeni zihniyet ve bilgide yeni r 
muharebeler olmaktadır. edilebilir. Japon denizaltıları Am'erikanm garp bir memur ordusu yetiştlremiye-

Lonclrada bir Halkevi 
açılacak 

Londrn 21 (A.A.) - Londra'da. ya
kında bir Halkevl açılacağı bildiril
mektedir. Halkevlerl Türk sosyal ve 
kültür merkezleridir. Böyle bir mer
kezin İngiliz payıtahtında açılması 
Bir Wynclgham Deeds tarafından te-k
lif edilmiştir. Halk&vi teşkilatı yap
nıağa memur olan kQlllltentn Azası 
arasında Türkiyenm Londra btiJ"Ük el
çlsl ile Brltl.sh Councll re.lsl bulwı
maktadır. 

ka za kongreSl• Scrk cephesinde: Şaık cephe&n sahülerinde görülmiif, Sanfransisko ceği için. bu işleri eski idare kad
<le fiddetli. soğuğa raimen ( tenno- açıklannda bir k.aç vapur ba.tırmır rosuna gördürmeye mecbur kaldı. 
metre ban yerl-eJ"de sıfırdan aıaiı. tır. Amerika sahilleri Japon iislerin-

Diı ki d 
.. •o dereceye inmiJtir) muharebel~ den çok uzakhr. Bu üalerden kalka- _ Akla gelen tedbir~ herşeyden 

e er arasın a ucret olqyo..-. Sovyet kuTVetleri merkez.d>e. cak. deni7.altılaım Amerika aahille- once geniş çapta 1ktısadl bir sis~ I 
ve maatlarm arthrdması ve Doneç havzasında yaptıklan ta- rine kadar gitmesine imkan yoktur. tem edinmek, bunu her sabaya 

1 da var Arruzo genişletmi§ler, fİma]de de Bu sebeple gi>rülen denizaltıların tam tatbik ederek bir iki VekA
Fin kuvvetlerine kuşı taarruza geç- Japon harp veya korsan gemile- Iete değil Devlete mal etmektir 

•-•-
21 

mişlerdir. Son So'YYet tehliği yeni• rind·en bu civ.a.rda denize indirildi- T1 t i 1 ri d lın blr ka.~ 
JZJWl' CTelefa.rıl&) - ctimhıırt- den bazı mevkilerin ıele aeçirildiğini ii a:ı.laşılmaktadır. Amerika, bu kü- care ş e n ~. a an 

yet Halk Part.lsl merkez kaza kongre- bildirmektedir. çük denizaltılara k.arfl tedbir alma- rarın ziraata, munakala.ta, sanayi 
si bugün Halltevinde Vail, Belediye Diğer taraftan Almanlar da Si-1 ğ~ mecbur olmuştur. hayatına tesiri olur. HükO.met bir 
Reisi ve daire müdürlerinin iştiraklle madd l k vnn tiat b1ç· ce 

Tan.dıklaıclan bıir zata bir ıth• 
çi )Azım olmuş. Beraberce ve gc• 
ılı• tamdık bir lokanta sahibine 
bil§ 'VUlaralı:, dedik ki: 

- ŞöY"le aaııabnm ehli. yeyip 
içmesi caba, liyakati derecesin
de istediği kadırr parayı alabile
c~ bir usta ahçı arıyoruz 1.. 
Meğer adameğızın derdine 

dokunmupu: 

- Nerede o hoJluk baıYla.r, diye 
söze baJladL Biz bı1e şu gördü
ğünüz lokantayı çevirmek, titiz, 
ağızlannın tadını bilen miifteri
lerimizi memnun -et~k için ne
ler ~iyonız. .. 

(Lokanta hakikaten İstanbu
lUD. yegane jyi yemek yenen bil' 
eslc..i müessesesidir.) 

- 5ebep}., diye yüzüne bak
tıl. 

- Sebep adamsızlık L Us.ta 
ahçı kıtlığı f.. Dem.iryoUannda, 
fabrikalarda, büyük müesseselıe
rin lokantalannda Türk ahçı 
kullanmak zarureti bütün usta 
ahçıları oralara çekmiş bulunu
yor. Bundan elbet ~ikayet ede
cek değiliz. Fakat bu, sizin gı'bi 
isteklileri tatmin etmek imkanını 
bıraknnyor. 

- Peli, gidenlerin yerini ye
niler doldurmuyor mu? .• 

Lolmata ııahibi acı acı güldü: 
- Ne müıııasebet, ne münase

bet, d~ gençlerin gözü devlet 
memurluğunda 1.. Hepsi de bir 
diploma alıp devlet baremine 
girebilmek gayretinde? .. Hiçbi
rinde böyle ayda yüz, iki yüz, 
ÜÇ yüz lira para kazandıran bir 
Ş~. bir ihtisasa heves yok. Hani 
Bektatinin birine: cYahu eren
ler, maşallah elin ayağın tutu
yor, giicün ~uvvetin yerinde! .. 
Neden abdest alıp namaz kılmı
yor, oruc tutmuyorsun">.. diye 
sormuşlar. Baha erenler bir müd
det mürakabeye vardıktan ıon-
ra. göğııiine vurmuı1: 

«- istek yok, demiş, 
yokl .. > 

:istek 

B. H ·ııer başkuman
danlığı üzerine aldı 

top~tır. Ebedi Şet Atatürki.iıı A •k f'I • • 'd b•• ''k eye e o.,_-ı- ın , Mtırasma hilrmeten bq dakik& ayak- m e rı a 1 1o1 n e u v u bunun mutlaka ithalAt ve ihra-
ta hürmet sük\ı.tu yapıldıktan sonr& cata diğer istihsallere faydası, B ı • t d 
:::~~:=::=zet~~ donanması bir muharebe yah~tzaranolur.~~sahayatat- u gans an a 
miştir. (Bat tarafı • • sahifed ) bik ed'ılen uzak goruşlil, ve Dev-

Btın<ian sonra dileklerin müzakere- d d Da .! ~i k 1 e b.. Jete mal olmuş tam bir iktisadi Kral Boria'in parlamento 
sine geçildi. Bunlann arasında. işçi Çarpıtmak için Japon ~ var ır. vao .. a 0 

un u- sistem bu aksaklıkların önünü h tine" b• tk 
ve memurlann ücret ve maaşlarının yük bir faaliyet gösterdiğl ta.hmJn ecU- eye ır nu U 

(Baştarah ı inci sahifede) arttırılması, az üc.retıı işçilerden~- filosunu arıyor leblllr. General Mac Arthur kıt.alan- alır. 

B 1 
ran ve müvazene verglsl aimmama.g nın şlm.dlye kadar muvatta.Jı:ıyetıe Teşkilat bahsinde bu nazik ve So•ya. 21 (A.A.) - Kral Bor1s, par-

e u mem eketi de ayni bahane- rt d imtl la ' • 21 (AA ) H b" mukavemet ettikleri anlaş.ılmakiadır. • . "" 
ferle ve biuat bizi hogvmak j...m tat- ve o amektep eneme han rın- ı Vaşllqıton , . - ar ı- Bahriye Nezaretinin tebliğinde yeni karışık işlen kalem ve daire zih- lAmentoda söyledlğ:l açılış ntkuna 

~·· da iki sene muva!fak ola.mıyan çocuk- ye Nezareti Amerikanın Pasifik fi- den bir Japon nakllv.. gemlslnin b~ niyetinden uzaklaşt1rmak mut- verilen cevabın takdhni müna.wbctiy· 
bik edil'!cek ayni usulle boğmağı lara tahsil :lmk:A.nlannın verllmesl, losunm.ı çarpışmak üzere Japon fi- d 1 t ta ,,v , le dün akşam yapılan mera.sim esna 
tasarlamışlardı. Pasifikteki Aıneri- bazı "lflikler arazisintn. köylülere v •

1 
. . en zal ı rafından batınldığı kayde- laka ehline gördürmek ldzımdrr. -

ı " losunu aradıgını hı dırmektedir. dilmekted.lr Geçen perşembe günü sındıı. derrıYtlı· kl: 
kan filosunun ve Singapurdaki ngi• tevzU, nikahsız blrleşmel4ırin önüne K ı·f • ki d Ame ik fll bl J akr e Bunun için iktisadi ve ticari ha- U!ulgarlstanm bir tek hcd·efl var-
liz kuvvetlerinin yıldırım sfüatile ~llmesi, ihtikarın kati surette meni, : a 1 orruya açı arın. a mısı~ı 1:uha~~ak ~ıa3;.~;\~ b;Y!!h= yatta muvaffak olmuş namuslu dır: Emniyetini ve mllll birll~nl ko· 
Şarki Asyadaki lı-ıgiHz - Amerikan Izm1r sanayi hapisanesinin bu sene · Seattle 21 (A.A.) - • Vaşıng- r1bl t,_.,,.,. ruma.k. Milletin irade.sine ve arzula.• 

dd d ı behemehal ~............ m , .... ft~, .. ~ t - 'etı" A __ --"'--- 13 ·· •• muhtemel ola.nık: ba .... ~~ır. unsurlan, icabında işlerinden 
mütea it ayanma nokta annı si- ........,,.._, b""'~"e genç- on eyw - /"'\Jll.CIJ.IUllllD uncu Cavfte deniz üssünün Japon tayyare- . nna. uygun olan Filo! bükümctinin 
18.hlı Japon kuvvetleri tarafıodan lere ~bı muaşeret. dersi verllmes1 deniz bölgesi komutanı genetal Fre- leri tarafından bombardımanı ve Lu- alıp, salfı.hıyet ve ayni derecede siyaset! Bulgarlst.anın Üçlü pakta da
işgali sur~tile bu harp, bizim lehi- gl~. ~übim bazı dilekler de. vardı. ınan'ın b.abet verdiğine göre. bil' zon adasına karşı yapılan diğer hava ağır nıesuliyetle - askerlik vazi- hll deıvletıerle akdettiği wa~Jaşmalann 
mizde yeni bir aa~a girmektedir. Butun dlleklertn yeni teşkil edile- büyük denizalb gemisi. Kalifonria sa- taarruzlan, askeri müşa.hltlere göre, 1 fesi gı'bi - kendilerine Devlet' çer.~e dahildir. Hukümetln dD.~ 
Biz de bu suretle ehemmiyeti dün· eek kaza. klare heyeti tara.fıtıdan ta.- bili yakınmda Amerik.anm 6900 Flllp:inlerde harekAtm- kati bir aafiıa- d 1 cağını hlli .siyasetine ge.llnce heplnıiz billyo-
yaya Qamı·ı kararlar verme'- mevki· kip edilmesi kararl:ı.ştınıdıktan son- tonluk F.nı>d.i,: petrol ..-ni.Hne topla ya. girdiğlnl göstemıektedlr: himıeti vermekte fay a o a ruz ki hükümet halkın refahını te-

"' 
1 

.. ra Vali Fuad TuksaJ. iza.bat verdi. "t 1 :. 1 h.. ..-~t .- Manillada Amerikaıi um~ karar- sanıyonız. Böyle olmasa bile, m1n ve nizam ve !sa.yfşi idame için 
ine girmiş bulunuyoruz. Şimdi. kış ,Bundan sonra fntllıa.ba ildi y: i ve mı ra yoz e ucum e mış ve ge- he .,,.yi x.... ... ft _ _.,_ ,,_, k 
b ra Van 

geç • en mm bat•7 'L!_ halde bırakmı•tır. g~ nakliyat güçlüklerlnln Jap<>n- Devletle ticaret ve sanayi zümre- r ~ yapma6 .. UAifoll\lil. -~c e-
irdenbire ge.ldiği için müteharrik Fuad Tuksal lza.ha.t verdl. -,,& ... ou ,. ların dün çıktıklan Davao'nun va rl i birllğt tin manevi kuvvetlerindeki beraberlllt 

cepheyi mevzi cephesine tahvil et- idare heyeti azası şunlardır: .t.vu- Tayfa~an 5 kiti lcayıptrr. . ıiyetl hakkında sarih malilmat alın= le arasında sıkı Ş yap- sayesinde birlik emeli tahakkuk eden 
mek ve bütün deviıl·erin en tehlikeli kat Kadri Fettah Esen. tüccar Ta.hir 1 Va.ş~on 2 l C~·A:) -.- Amer; ınasma imlı:~n vermedlflnl blldirnıe.k- rnak, bunlara da danışmak, bir B11lgarfstanın, hükfımetln ~klendiğt 
düşmanına karşı unutulmaz ve dün- Bor, Necatı Börekçi, doktor ~ ka Bahriy~ Nezaretı Bırleşık Aınen- tedir Taarruzdan evvel Da.vao Ja.- kısım kontrolu bu meslekt züm- siyasi vazl!eye devam etmekle bera.-
yanın şimdiye kadar mislini hiç gör- Toka.y, Haydar Aryal, :Beledlye da1ın1 ltanın p.U ve ııarp sahillerinde 13 ~ tarafından §iddetle bombar- 1 ek zaman suçlara ber, mesud bir istikbal ümld. edeblle-
mediği zaferler kazanan şarkhıki eneilmen azasından Muza!!er Oz.@en. mühim lin:ıa.nın etrafında. deniz mü- dıman edilmiştir. re ere vern:ı , o ce~nden eminim.» 
orduları buralara yerle .. tı."nn-1- la .. • eczacı L\\tfi Akçln.. <lafaa kesimleri ihdas e<lildiğini bil- T lix. . ~ karşı en şiddetli cezayı da fertlere D 1 ---.--

" C'I(; eb e.de Luzonda vazıyette blr de-) -· .. ta ik ev et demıryollarında zımdır.:. <l:irn.ıektedir. Bu kesimlerde gemiler ğişikllk olmadığı kaydedllmektedlr. degıl bu zumre1ere toptan tb • ,.. · • • 
Ben, garpteki muazzam mücadele Bir müvezzi feci gündüz ve kontrol altında sefer ede- Manita 21 CA.A.) - Uzn.k Şark ku- etmek daha yerinde olur. tenzilatlı eıya tarıfesı 

Jçinde 1914 den 1918 e kadar 4 sene ceklerdir. . ~anda.?lığmın ~zar sabahı blldirdl- Uzun bir harp karŞls:ındayız. Ankara 21 (Telefonla) - Dev• 
yaşadığun için harbi bilirim. Bol mal- surette öldü Portland, Portamout, San Dııego, ğıne gore, Davao da muharebeler de- _. eclbirl rl iz let Deıniryollan idaresi. tatbik me.,,... 
zeme ile idare edilen büyük meydan Dün akpm Bakırköyde feci hir Nev-York ve New-london bu ke- Tam etm:1dedir. ~kat Davao etra- Sıkın~. çekecegız. T . e m. kiinde olan tenzilli eşya tarifesini 
muharebclerlnln .hemen hepsinin fa- kaza olmuştur. Gıuete müvezzii 1 simlere dahilWı. fında vazıyet karanlıktır. ona gore olmalıdır. Millet Meclı- 1 Şubat 1942 tarihinden itibaren 
clalnrmı basit ~ır nefer sıfatlle biz- Çolak Mehmecl. y enimaWleden B. Hitler'in mareşal Japon b lık t k yıkl sinin bu işlere gösterdiği alaka 1 kaldır;cltır. Bunun yerine ıreni biT 
:~u~J:':ıer:"ı :~~et~~:~ Si:kec~e ~k~e olan trene atlaı- Canberra 2~ (A.A~ _ a Avust=a. kadar hükı'.irnetin gayret ve dik· 1 tarife h_azırlanmıştır. Yeni tarife. i!e 
kesile kal"§ll:ı.ştım. Bu itibarla, size k~ muvazenesıru ka!beıderek dü~ Ma~~rheim'e hediy~si sularında bulunan bütün .Tapon ba- kati de bunun için büyüktür. Ne 1700 ki!~metreden fazla yerler ıçın 
eza veren, ağır gelen ve sizi endişe- mu~ ve başı raylar ~e. ı_ekerlekler Helsinki 21 <A:·~·) -.- Hıt1e~, hkçı kayık.lan yakalanııuştır. Gatali- kadar çetin olsa., hükfunıet bu zor- de tenzılat yapılmaktadır. 
lcndlren şeylerin hlçbirlsin!ıı yaban- arasÇ~~~ka kM~~~dkesıha}mi§tir. ,_ ma.rbediqal ~n~erbeım a bır otomobıl na tayyareleri bu kayıktan kolayca luklan yenecektir. 
cısı değilim. Fakat 4 sene süren harp- w.ıı cnure , yatını aazan- ye etmip. bulmuşlardır. -~d· Sadak 
ten sonra memleketimin kalkınaca- mak için sa.Dahtan a1qama kadar Necmıcu ın 
Rından bir saniye bile şüphe etmedim çalışan dürüst ve namuslu bir mü-

ve kuvvetli iradem sayesinde basit bir vezzi idi. sı·N&APUR KORSANLARI İktisadi devlet te•ekkül-Alman neferi old~ halde 15 sene- :$ 

den fazla süren gayret neticesinde 1__ leri um.umi heyetinin 
bütün Alman milletini bir aray:ı. t.op- Bir mgİliz topçekeri 
lamağa ve onu versalllee'in ölüm ka- battı Yü'""i sene önceki Japonyarun iç yüzünü toplantısı 
nı.rmdan kurt:ırmağa. muva:f!ak ol- l ) lk 
dum. ZekAmın ve azmimJn düşmanı Tokyo 21 (A.A.J _ Ja.pon kuvvet- gösteren tarihi roman Ankara 21 (Telefona - ti- , 
imhadan başka ya.nJ bu harbin zaferle ıerıne karşı La.nta adası civannı toP- , sadi devlet teşekküllerinin umumi 
nihayet bulmasından başka hiçbir larlle müdafaa eden bir İngiliz t.op- 1 Y J k d F S il 1 ı heyeti yarın saat 1 O de Büyük Mil- 1 
hedefi olmadığını takdir edersiniz. çekerlnl, bir Japon ta.yyaresinin, 1k1 azan : S en er • erte İ ! let Meclisi kütüphases.inde toplana· 1 

Ordu ve S.S. askerleri, sizler için tam isabetle batırdığını Domel ajansı ; caktır. Bu toplantıda, Türkiye Zira- 1 

maddl lhtlmam ve kumanda. husus- bildirmektedir. Japon tayyaresi, top- j at Ba.ıkası, İstanbul Emniyet Sandı- ' 
lannda ne yapma.klığmı miimkiinse çekerin battığını tesblt ettikten 80Il- Japonyanın en. kudretsiz, dağınık ve derebeylerle idare ğı ve Zrraat Bankası 11l'C1TlUTlan te• 
Yaınıacaktır. ra üssüne dönmüştür. edildiği bir devirde Uzak Şarkın kilidi olan Singapur limanın- kaili sandığı 940 yılı bilanço ve rra.-ı 

Sİngapor 21 (AA.) - Resmt da türeyen ve bütün Çin ve Japon sahillerine hAkim olan 1 porları tedkik edilecektir. 
· tebliğ: Malezya şimal cephesinde (San korsanlar)ın çok heyecanh akınları; bugünkü Japon- 1 

Buıriin dördüncü ar,!µ:emi;s..lc: işan değer bir ıey yoktur. Harp ı, ( lzmı·r Tı"caret odası ı 
François • -Rene gennsı haline getirilen bir ticaret yanın :imparator Mutso - Hito taratından nasıl kurulduğunu { 

Ne demeli? 
Eımıek dağıtımı yüzünden 

aon günlerde yeni bir kelime 
çıktı, gazeteleri kapladı: Kame. 

Kame, yabancı blr kelimedir, 
Fransızcada cküçük defter> de
mektir. Bunu biz, galiba. CVC$İ
ka> kar~lıiı kullanıyoruz. 
~Karne> yi, her gtin vapura, 

trene binip bilet karnesi alankr 
bilir. Vesika kelimesini - bazı 
düşünceleTle - çirkin buluyor
sak, 

Karne 

dememeli; 
Defter 

demeli! de Chateaubriand (1) vapuru olan Banh gemisi zayi edil- , ve 1875 tarihinde Mikadonun sarayında geçen hazin, meraklı 1 Meclisi azası seçimi l 
• miştir. Mürettebatından 6 kişi kur- bir aşk macerasını yakında: \ ı · 21 (T 1 f 1 ) ş h · Çünkü defteri her Türk mut-

- Hayatı ve eserlerı - tanlmıştır. Fakat 4 Avru ..... lı subay \ -~zzınırT. t Ode e oMn aı· -A- e r~- laka bilir. Yabancı kelimeleri taze ... - A K Ş A M sütunlarında okuyacaksınız. """ ıcare ruıı ec ıs azası aeçı- ~ ı k aakı l 
Yazaıu t - MeliA D::-.rrim J ve Malezyalı 40 balirire- neferi ka- ~ mi yarın yapılacaktır. Bazı sebepler- Lçoga tma tan na ını. .J 

~~~~~~~~~~~~--J.Y~h~ ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~ıd~buıe~m~~b~kil~m~hL ı--~~~~~~~~~~~~-~ 
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Sahıfe 4 AKŞAM 

rikir ve San.' a-t • Bağ, bahçe ve ev ziraati 

François - Rene 
de Chateaubriand (1) 

Hangi sebzeleri ekmeU ? 

.Çocukluğu ve gençliği- Amerika seyahati -
Londra'daki sefaleti ve sonra ihtiıamli 
büyük elçiliği - Edebi ve siyasi hayab -

Ba§lıca eserleri ve en mühim kitabı 
«Mezar aııri habraları. 

Sebze yetiştirmek için göz 
tutulacak noktalar 

önünde 

Ya:z:an: iZZET - MELiH DEVRiM 

Evinizin bahçesi küçük veya bü· 
yük oJ.un. bunda ailenizin İhtiyacı 
olan baza eobzeleri yetiştirmek ka
bildir. E&a9cn. Ana.dolunun her tara· 
fmda hağ ve bahçelerde her çeşit 
sebze ı:reti§tU:ilir. Fakat kuaba ve 
fChirlerde evlerin bahçesi yoktur, 

Şarka dair eserler Yazmlf olan re bilgisizdi, amma etrafı iyi gören. olan.lan da ç~ küçüktür. Orada çi
ecnebiler ba§lıklı yazılarıma devam bele tabiat güzelliklerini detin heye- çek olaun, •ebze olsun, bu gibi mah
ile, diplomat, alim ve tüccar seyyah- canlarla dayan bir sanatkardı. o sulleri bağlarda yetiştirirler. lstan
lardan sonra edip ve şairlere varıyo- zamanki cYeni dünya> nıı:ı vahşi ve lulda ve büyük ,e.h.irlerimizd.e bah
rum. Gariptir ki bu fasla giren ıı.zıımetli manzaralanna hayran ola• ~eler, yalnız eayfiyelerde ve henüz 
f renk muharrirlerin hepsi, on doku- rak aylarca sahillerde dolaıtı, içeri- apartımaın haline geçmemiş büyük 
zuncu asır adamlarıdır. Daha e'V'Ve] lere gitti. Fakat laal on altıncı evlerdr: kalmıştır. Orta halli ailelerin 
Y ..ınanistan'a ve Türkiye'ye, Jran, Louiısnin feci &hbetini ha:ber alır al- ise zaten geniıı bahçeli evleri azdır. 
Hindistan ve Uzak Şarka sefer etmiş m.az AVTupaya döndü ve cPrenaler Bu itibarla evinin yanında v<eya ya
bir san'atkara rnslamayız. Dolaşmayı ordusu> na katılarak fo"ılapçı lrüku- kınlann<I~. boş erazi, tarla, bahçe ve 
pek seven Ronsard, du Bellay, Ra- mete karsı mi.ı'Clrdeleye giriJti. hatta a:ı~r.lar .varsa, buralardan isti· 
l>elais ve Montaigne bile İtalyadan cThior.ville> muhasarasında yara- fade edıhnesın.e .çalışmalıdır:. 
ileriye gitmerni!lferdir. Racine ve laD<lı; hasta ha.ata Brükaele ve ora- Komşularla ıstihsal orıtaklıgı yap-
y,,ıtaire ise, D~oğu aleminde geçen dan İngilııe.reye kaçh ( 1793). mak. d~ :nümkündür. Hatta emece 
tem .. şa eserlerini yurtlanndan kı- Oıateaubriand'ın Londradaki ya· us:.ılıle IYl tanışılmış mahalleli olan
mıldnmadan, muhayyile kuvvetile taYI~ darlık, hatta sefalet içinde I~rla da müşterek çalışılabilir. Hat
yazmlflardır I Buna sebep, belki eş.- ~~miştir. Zavallı François - Rene. \l ta ~nla~da bulunac~k eraziyj ki
li zamanın yolculuk zorlukları, bel- tl§uyer:k .. hazan günlerce aç kala-ı ral1?'a;~ .ış~etlck ;: ışlemek ~~k 
ki de hristiyan olmıyan, ciptidai> rak mu~luşw zaman!ar yaşadı. La.lcin y~- e ır JŞ •• o ur. "-Ker her.le.es, b.o~
sayılan uzak 'le meçhul diyarlara cesa.retsızlig'l), ümidsizliğe düşmedi. ~~ ~ı t~ebbuste bul~arak. e.I bulı-
kar ı kayıtsızlıl.., alakasızlıktır Gündüzleri, dersler ve tercümelerle gı ıl ' yıyecek maddesı yeıt:iştırmei'e 

1'H · biraz para kazanmak için koşar, ge- ~':aşacak olursa, hayat pahahlığ:ı da 
y- t F . R • celeri yazardı. inanılmaz bir çalı<>ma maoeten azalmış olur. Mahsulün bol 
ıcom e ·ror.çoıa • ene de ,_ clr I " ld ~ l d h b ) _.._.li Ch b . d 17(8 d F . Ki.o eti e, arasız on iki ..aat yazdığı o ugu yer er e er şey u una.oı r. 

cBa et nan 1 >. de, S r.ansa run olunnuş. Böylece 1797 de çıkaııı Yetişir ki, ıenerjili olarak çalışılmış 
r agne> ey ı etin e, amt-Malo h .... •• . olsun. 

gc inde doğdu. Eski ve asil bir ai- .uıwı-.ller hakkmd~ tecrube adlı kita- •• •• 
lenin onuncu çocuğuydu. Kumsal- bı mey~ana ~eld.i. . . . _ .. .. Nobet usulu 
lardn gezerek, denizin munis veya . Anasile .. hır .h:mşıresı.~m 0 _kimu'. Bahçenizde iki senelik bir nöbet 
korkunç seslerini dinliyerek büyü- bilhassa f~ırle_nn~. tabıı geli~~ı usulünü tatbik edecek.iniz. Yani iki 
diı. Civarda1'i kasabalarda intizam- C~t~ubua.:1~ ı dını du!gulara don- sene devamlı surette biribiYinoe zarar 
sız bir tahsil gördükten socua on al- durdu rve ~ du Christian.isme'ini vernıiyecek rvıe toprağınızı kuvvet
tı ya ında babasının Combourg şa· b~rlamaga b~şladı. 1 ~00 de Fran- t!en düşürmiyecek mahsuller ytetişti· 
tosuna döndü rve dört sene, orman· ~ ya aıv~et etti ve ettesı ~ne ~~ mü- rehi!ccek bir ziraat sistemi takip edi
lan ı sızlığı, bataklıkların marazi hun esennden Awtala hlk~yeSJ~ ayı- lecektir. Birinci senenin mahsulleri 
hüzniı içinde, serazad ve hülyalı ya- ~d bastırdı ık. Rağbe.t brrdenbı.re o için bahçenizi dört kmna ~ıracak
ıadı. Oıateaubriand, en miih.ini ese- .. ar .p~r a.., oklu kı ~ateaubnand, sınız Aynlacak her kısımda bu yaz 
•i Memoire d'Outre - Tombe {Me- şohl'Ctmi sogutmadan ılıerletmek, a:· ve gekcek kış için yet.iştirüecek. 
zar a n hatıralar) ında Combourg ~usunu .d';'y~u v~. 1~?2. de ~e ~ahsullerin ... ayn ayn yetiştirilmeleri
yafnyışını anlatır: u ~ 1 b'lbr~:· Bu kitap, ru anlatacagız. Mesela: Patates, yer 

beşemı. ~on~uz terak~e inanan elması. havuç, kök '.kerevizi. şalgam, 
• Saat .... k:•de -•--am e v• • • on sdcizıncı aaır feLıefesıne, dinsiz tuıo, pancar, sogaw n earmısak pıra· 
•• .... .... ~ y megm ıçm d .. ·· ı · k . . w • • • 

ean çalıırdL Ya~ sofradan kal· uş.un~e e~ . . arşı ~rısbyanlıgtn sa gı'bı yumrulu ve soğanlı eebzeler; 
lıaw-..a.. d·---..la kapmm .. nünd. ot ulvı aıuzellildenm ıa.vir edi(yordu. faaulye, bezelye nohut bakla mer-

~ııu • 0 e u- N.ıpoleo · b v d. fikirl · ...a. b ' ' ' nırduk. Babanı. gecenin gclm1!5ile n esen ~~e~ .1:. cnoe cim~ öğrülce gıôi taneleri yeni· 
beraber şato mugallarmdan çakan ('~buldu v~ .muellifını Roma ee- leın kuru sebzeler; yeşil fasurye, hezel 
baykuşlara m..an alır, tüfeğini bo· b~etine l bat~atı~ . yaptı. ~t~- YC. bamya, hıyar, kabak, domates, 
.,.. ı.ırdL A- LuciJ L- •• nand tal ya da ik.i eenıe kaldı. Bır patlıea.,, biber kavun karpuz cnbi 
..-• ···~--. e ve ucu, go- - p . · d 1 , • • ... 

Yaş ve kuru, 
sebzeler 
yetiştiriniz 

Memleketin her tarafmda zi
raat ~ arbnnak İıçİn 
faaliyete ~tir. Köylü, ka
sabalı, ,ebirli olanlar yuhk 
mabsulattan mümkün olam ye
U.tirebilmek için fimdid«! hazD.. 
Lklara başlamalıdır. EYinizin 
bağında, bahçesinde, yahut mev
cud tarlamz, bo$tanmız vana 
orada yaş ve kunı &elnekr yetif
tinnelisiıı.iz. Yurdumuzmı bet ta· 
rafında toprak mahısulleriu.in art· 
tınlması ha- zaruret teklini al
Dllfbr. Zaman ve hadisat icabı 
olan bu vaziyetin daha ne kadar 
hir müddet devam ec!eceği ma
Wın değildir. 

Her aile &ah ibi için istihsal 
hayalma alışmak Jazundır, Bu 
hayat herkese iyi &"dir. Sağlık 
bakımından da faydalan büyük
tür. Açık havada toprakla uğ
raşmak ineanın ömrünü nrltıl"l.r. 
Yetiştirilecek ürünlerle de aiJ&. 
nin az çok yiyeceği tenUa edilir. 
Bu suretle bir evin patatesi, so
ğanı. yapraklı veya kuru sebze. 
leri temin edilirse, umumi islih
salattan her aile hesabına bir 
miktarın if,hnl.iıki azalnut olur. 

Okuyacula.nmı.zı plecek bazi. 
rana kadar ziraat aeferberliii 
hayatma ~a ve her haf. 
la yiyecek maddelerinden biri
nin nasıl yetiştirileceğini anlat· 
maia çalışacağız. Ba ite ,imdi. 
den başlıyoruz. M.aksadmuz he· 
nüz menimi gelmeden topraim 
hazarlanrnasa için vakit kazaml. 
maa ve tohumluk tedarik edil
mesidir. Eier evinizin bahçesin
ıfe ~ yeriniz yoksa ~ekleri
nizi saksılara alarak, ç~ yer
lerini sebze ~e ayırabİ-
lin• . uuz. 

~. ormanlara, son ~ ouıu~ ilk ~n,,. arıs ;e .. ~aş~:~~ .. Du~. ~ En~- meyvalan yeoilenlıer; lspanak, laha
yılddara bakardık. Saat ond . ~en ın olduruldugunu ogrendi. na, yeşil salata, marol, yaprak kere-
riye girilip yahlırda. a ıçe- Şidd~.e~, adaletsizlikten nefret viz, semiz otu, tere otu, maydanoz '--------------' 

Sonbahar lı alqamlan bqk eden falr dayanamadı, İsviçre'ye gibi yapraklılar, enginar, karnaba- lstanbul 't'e Trakyada Te bilhassa 
türl .. _.1 rd vey ~ _

1
_.__ •• a maalah:ıtgüzar olarak ııitmekten l.ar gibi çiçekleri yenilen ftlhzelerin, 

d 
.. u •. utU fru.d err.ıı:ıtıLU:mnl sonra dor- vazgeçti ve Hariciye Nezaretine ia- bu sütunları takip ederek nasıl yetiş· Uzunköprü, Teltirdai, Vize, ile pan-
umuz so a an ay arak ocağa dö· ya:ı • ek rih b. . 'f k .:-il W• • car yeti~rilen aahalarcla iyi patates 

nerdik An"'~ ..• , -•- uh manası P sa ır ıstı a me - ti: ecegını anlamış olacaksınız. olur. Şeh..;_~zde Bo~azın L _ _ iki ta• 
• ..... ıçını.ı ....-.er, azun ve t u yolladı. U .... h } k ........ 0 

I1.'e'C 

kıvırcık kıllı bir yünlü lrumaıla ör- Chatea b · d 1807 d 1• mumı azır l yapınız fmdal · meyilü yerler, Kem.erburgaz, 
r.ı- ki . d u nan .c, evve a k ır - 1 Be'-

l ~. es mm ere kendini atardı. Genie do Christianisme'in 'bir par- ıvı.em eıketimiz;in ilk turfanda, or- ~ıad ormanına civar olan köy· 
~rn ne. ufak bir masa ve buntm üs· çasın. teşkil etmiı olan Rene'yi ta mahmıl. son turfanda :retiıti11eın lerde, Beykoz köykri, Ömerli k:öy
t~c. hır munı koyaa:lardı. Ben, Lu- bastırdı. Muharririn çocukluğunu ve bölgele~i ~ardır. Bu ÜÇ ıhölgede mah- leri, Şile, Alemdağ g;ihi haıvaa rü
cile i1e ber~bc:r aleşm yaıuna otu- a.:nçliğini _ küçük b.ir roman tar- sı;J yet.ştirnıe zamanı ayrı ayrıdır. tubcıtli ve toprağı riitubeti ıkoruyan 
rur?um: Hızm~tçiJe.r sofrayı temiz- zında - anlatan bu eeer fevkalade f:ato.ydan başlıyarak Bodruma ka- yerlc.-rde iyi patates ıyıet:if,Urilmeai ka· 
leyıp KJderlerdı. O zaman babam, bir •ÜTÜm kazandı. actr olan Akdeniz kıyılarınm bah· bildir. Patates yetişen ber topre.kta 
~al~ ana keclar aüren b~ a-ezin· t 809 da Le. Martyn (Mazlum- çelerinde yapılacak bahçe işleri k- hemen bütün yaş ve kuru 8 ebzoler 
bye ~!ardı... lar) vı~ ı 8 1 ı de İtineraire de Paris tanbula nazaran bir, hatta bir buçuk kolaylık!;; yetiştiği iç.in, buralarda 

Cımiş sofa bir tek mumla o ka- iı. Jenısalem (Pari,.ten Kudüse ka- llY _evve~ ~şlar. Oralann .. hususi• !esaslı bir İ§ kurulabilir. 
daı- az aydın!anmışh ki babanı ocak· dar yol layihası) neşrollllldu. Arhk y~ti genıştir. Her mahs~l ıc;.ın ayn Yapılacak hazırlık toprağın fim· 
lan uuıklaşınca onu göremezdik• Chateauhriand'ın namı - iınpara· bır durum vardrr. Bu ılk turfanda diden i .. le esı·..:ı: H h gı· bir -• ' b"'l 1 . d b .. . . ıl k -y nm <.LJr. er an 
fw.m- zulmetlerde yüriiyüşünü du- torun açık muhalefetine rağmen - 0 ge erın e ~gun ıçın ya~ a~ yerde olursa olsun, ilk.in müsait b.a-
Yru;Jık; sonm ynvq ya'/11$ lflğa o kadar fikir ve gönüllere ha.kimdi şey, her sene ekıkn ma~sulkrin mik- valarda ve toprak çamur denilecek 
do ~J gelir ve beyaz cübbesi, beyaz ki Fransız Akademisi kapılannı aç- tan~n arttırmak. ve e~ılecek ~~yı kadar ıslak. olmadığa zamanlarda 
lriilaJ.ı, uzun ve solgun y\izile bir maınazlık edemezdi. Ancak, Napo- geruf şletmekten ibarettir. Me9etlla ilk toprnk işlenmelidir. Ekilecek saba 
L~•~ ·L· k --'ıkt ' le ı. h. d ı I t 1 'hl 1 d tur anda patates, domates, pa ı.can, . . . . r. .. ,...ua gt:;ıf aranı an c;ıkardL Ba· on a c.:y m e ~an ı e mı er e o- h w • • • • • • çok geruş ıse, cıvar köylerden eaba· 
bruru- ı:ofanm ··L!'- d bul lu kaıbul nutkunu söyliyemedi· huna ıyar, aakız kabagı yetıştırılmesı ıçın ·ı b. •"'- b. 'f L!_ lam ı·.ı ~ omu· ucun a on- • . ..1 .. d f li l"d' r...ı e ıruxte ır çı t l'Ha a Kıl?. 
duğu vaki•. Ludle ve ben usulca bi- hükumet mani oldu. gmq 0 çu e aa yete geçme 

1 ır. Çift ile yapılacak kadar büyük. bir 
ribirimize birk kel' .• l dik· 1814 te OıateaubriaJıd Dona arte Bu durumdan Ege kıyılarından bu . k 1 k b . L·-1 b bir 
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Yalova Kaplıcaları 

OTEL TERMAL 
ve 

Terrnnao Banyolan 
25 Birincikinundan itibaren açıktır 
otel, Restoran. ve Banyolarda Kalorifer Varda 

YALOVA İSKELESİNDE KAPLICALAKA MI> 
HUSUSİ OTOBtlS MEVG'U'rtOR (11238) 

Amerlb-nm en ftlıl1, -ha'a!lmda... w ~rln ~ 
ben1lıır llQ2Dr' balunmadflı cfevlrleıtle ~ 

IL&IN SURUCU'nün 
Müthiı olduju kad&l". eğlenceli maceraları 

Bat Rolde: 

WALLACE BERRY 
LEO CARJLLO ANNE BAXTER 

Yarın akıam İ P E K Sinemasında 
A§km Göz Y qlan, Y aıaam Aşktan sonra 

LAlıftti ses, İl!h! na~elel'ile bdtiln kaJblerl teshir ve mcclüp eden 

~ıZ~e ABDULVEHAB'ın 
t1Q senede hazu:ladığı en son eseri 

MESUT GÜNLER 
('1'ürkçe lliiıdi - Arapça şarkılı) 

• n ~ bddeyeu bir cönüPün, bicran atefile yanan bir kalbhı 
en yi1:k.ııelc dııygularmı terennibn eden büyük &git ve ıztırap :rom.anı. 

PEK YAKINDA 

SÜMER ve TAKSiM 
S1nemala!'Jnda birden 

Son senelerin Türkçede oldufu gibi Mi.tün dünyada en çok 
okunan romanı .• En nefis eseri 

RE BEK (REBECCA) 
Baş rollerde: «Ölmeyen Afk» Olminln unutulmaz yaratıcısı: 

• 

LORENS OliViER - JOAN FONTAiNE 
Daima Bayram hafluı, en btiyük filmini gösteren 

MELEK sinemasının 
yeni bir saferi olacaktır 

Bugiin Beş1ktaş G Ü R E L Sinemasında 
Mev81mln l:k1 gbel filmi binlen: 

- AÇILMAYAN ı 2- B~TMAYAN 
GONCA G UNEŞ 

Fllınl gösterilmekte olan 

Cüceler 
ve Devler 

Memleketinde 

M EVLÜD 
Antalya mebusu iken vefat eden 

Cezmi Erçin 

,-L1--,...,.~ d aç ..l-~o80Y er 1 ve Bourbonlar risa)a...;t.. Bo-~on bölgenin içinde hağbk. incirlik, zey- iŞ uru] aclir~ sao, u ıı UGl'hı a~1- -ul 
-&C&Y~- a •u.aruıa. , Yan1D11%• ....... rc:ı uru . !'k h l d . . .1 . meşga e . zaman er mana 

dan geçerken: cNe konuşuyordu- han~d~ı.nı~ dö?~şünü sel8.mladı, ~~ l b~yük'a a~-~!8-ıtateş y~tıştınç.:nCSlk .. için ayrı ayrı fazla uğrqmak. ve ıtq· Gu·· ııı·verı·n 
., d d' B" o o on eekizıncı Louı.s ye taraftarlığını ıçın u IITllKan ar varoır, un u , ~ A • ııuz. » er L ız, korku ıç.inde kalır, 'la . d h . esasıea bağlar incirlikler zeytinlik· kilat kurmak ]azım gelir. Fakat baiı-

n1n vetatmı.n birine! senei crev
riyesine müsadif 23/12/941 sah 
günü öğle namazını miiteakip 
Beyazıt camlinde ruhuna. ithnf 
edilmek ürere mevlfıdu şeri! oku
nacatı-nda.n a.k.rabnlannın, dost
larının ve anu eden l"Je'Vatın tef
rlflerl rica olunur. hiçbio laı.r,dak vermezdik. v. babam ; n :ttı ve;: Jjan aonLa ~p ·:ta.~- ler tem.izlene:ek, beıll-ene'cektir. ·~e çenizd.:, bir iki dönümülk tarlanız- Seyahatlerı· 

dolıışrnaya de·nm ederdi. Artık ak- ~,.~gEr~~ı. _L ~l n,..ih:v~--~~ ra a ~: bu LaZJrlddar arasında açılacak 35 • da çalışılacaksa, topıa:ğıruzın hazır-
....,,... kal ı ____ _ı ı~.•-x........- yım. ıyı euati e t~ul ~ terer-u 1- · · ı• la al._ _ 
,,--· an aasURHUa n.~uıuu;a, 1 • eli 1823 18 40 santimetre derinliğinde çukurlar anması ıçın evve a ot n, ç ııaı-ı. Reslmll, cllW.. f kalAde ~enc.di 
fafnız "Vezinli adımlann sesi. anne- s~ erNgeçır il: l .. 2~b~~- (ocak) bu .enıe için patates yeti~?- taş ve ağaç köklerini topraktan ta-- blr aerahat ti~ :rıat1 '15 Jı:anıt. Şehir Tiyatrou temsilleri 

btikIAl caddesi KOMEDİ kısmı ~. ahları ve rüzPmı fmbı p- k::ı-~az•:~ __ en, :::nil yald A~ rilme.uıe talwitı edilebiliT. Her ne marniJ...~ ç:kartmalıdır. _ .-.. a:1r••- "U'-*'ram. 
Jirdı ....,,.ınunaeına o u. ynı lı: d b -- 1 T ... . le . . ~"'n•1. ı ..... - - - -

••• tene, b.bineıdelci arkaclaılannın diit· a .u • UTIU&nn dtlimi rii~z ise opragı lf ymız bu gece saat 20.30 da 

Gururlu ihtiru1ara ve mel"'' h .. }. maı.lıklan üzerine Nazırlıktan çekil- de ~~-~lduıltçail aulamak Te uç ça· SAADET YUVASI uı u di d" t •• ·-'-') 1 pa yavu-.... auretı e gene pata.teıı :yıe- Ekilecek yeri 35 - 40 aantimeue 1 
,alarile cihanda ~hreıt bulacak olan ve or •.ene musuu:ı gazete ere tiftirilmesi mümkündür derinliğinde kirizma etmelidir. Ki- 1 R A o y o 
Chateaubriand'ın ruhu btı hava vıe y~lar :V~rdı. I 828 de Roma sefa- · rizmasun nasıl a ıld" nı evve1~ a· 
b k . . b . A •• rehne gıtti ve çok geç.med•en memle- -"'"''"''°""""111nnım ..... - ..... ·-·- •• Y p • ıgJ • l&I y. Ba,eut. ......... PHRHAT i1e ~ı·ru u ışı ıçınde esiendı; zeka ve ıstı· . .. .. . . • . . _ . zılanmızın birinde izah etmiftlk.. Şa- ~ ,. 
dadı, ailesinde en çok sevdiği hisli ketine dondu. 1.8~0 ihhlalmı onu- ~omanc:lır ki aynca anlatılmaya de- yet bahı;eniz yeni kirizma edilmipe 
ve mari:z kız kard,...; Luc·le'ın' .lh _ den haber vennıştı; alkışl811dı; ken· ger. y . ı_· ,,1u lik 1_, • im - ,,.. ı ı a .:! • .k .d k.ü ekTf 

1 
d anı .gır nuı •ene 1uıu.rna o upa: 

mil uvanclı. ı::k7e 1 h~ ar mevb-'-lı:t 1
V· •

0 un u. v· F • R 1. d Ch yeniden kir.izmaya ihtiyaç yoknm 12.30 Program, 1U3 mmtık ~ 
F . R , . . d n magrur ve ıx ın c ıcoml1e> ıcornte rançoıa • ene e · a- O . . . . 

• ran.ç°'8 - ene yırmı yaşın a inzivaya çekilerek ha.tıralarını yaz- teaubriand sevgi, aanat ve itik.ad zaı&an bel ile beUenmC81 kafidir. ve tfirldller, ~.4I AJallll baberleıd, 
b!r delıkanlı olmuştu; bir iş görmesi mayı tercih etti. Chateaubriand havası için.de .eben yqmı geçmiş KullaDılacak bel, kürde. beldir. Eğer 13.00 X:al'ıflk pıtcı ?8 tflıt;tller, ı:uo 
lazımdı. Teğmen olarak Navarre ı 8

48 
t ih. . .. 

1
.. .. kad ' I rak _1d.. cı:_: • -~- I .. hiç kirizma olmamıpa ve brk ~ Kant* program (PL), 18.0S Dans or-

I Id k I L ar ıne, yanı o umune ar o a o u . .,.....nn, ç~ ıey er gor- • d . 1.!ı~ • • • •• 
a ayına yazı ı; ıı a naya tını tattı. Men . d'Outr T mbe .1 w .. .ı _ • L l .. k !:im ermOM:e kirizma yapmak açın k.eatıram.. 18.50 Fasıl heyeti. lit.30 ~ 
A~...,· d P . kl . oıres e • o ı e ug- muş,, en a.cnn neyecan ar ve en yu - d I bul ...... - ....... 19 .,-.4..,.1,. .,.,,_ _ ... 

J"' zaman a, ans zev erıni ve r h 
0 

.. - d" h h lad d d l ~- cı_ • ] __ı I -zı . . .1• e ame e amazsanız. o zaman. h-ur:•Tı, .55 ıvn.uı.,.. .u. ~~ • .o.L-
aş : u§un u, a r ı, yaz ı, o • s~ os;.ır ene par amış go ennı, ı a• 

Şarkın en gizeı att ef8ane.ll. sa-
18111 iaraylarmm ~tı. 

TtmltÇE • Tnll.lt MUStıasi • 
BM Jı1EFiB .... UDi.AR 

~ray alemlerin~ yakından tanıdı; durduğ:ı defterleri tekrar tekrar oku- ht sevgÜjai Juliette'in ince parmak.- çuk~ Jci~izm_~· ~~ ocak açmak Radyo gazetesi, 
2u 5 

B1r halk ttht:fld 
rurlcr ncşrctmege bl\Şladı. O sırada du. lan kapattı. Mezan Saint _ M l SUtetile lf gorülebilir. Hele p&ta.tes öğreniyoruz, 2UIO ZlraM Tabimi. V E F A T 
1 i.89 !htilali kopt:;ı ve Otateau- Frenk ed~tının en nadide şa- koyuntm kü~ücük bi~ adasında, ~a~ için bu usul çok iyidir. 2'1.lO"Muhtellt tarkı ve tnrktner, 2lJIO . • t.L_L!-1..ıın· 
brıand m al Y1 daaıtıldı, Babası bir hes<erlerinden birini, Memoire'ları yalıldar üstündedir: İaimsiz bir taı Bahçe 19\a tarlanızı baştan bata Temsil, ıı.45 Senloni orkestı911, ~ ~ . ~esıCJ'al • ı~. 
müdde. evvel ölm .. ştü. Artık Rene'- ltalrme alırken Chateaubriand'ın ve bir haç... Önünde Okyanus ... belle-diktıen veya sürdükten sonra, Ajans ve borsa haberleri. 22.~ DlmB Kuıtif ~ bayan Behice ltiar~f 
Y~ mn .. er, h ve 1 r·nden alıkoyacak gayretini, hazin yalnızlığını süsle- Ufkun öte9inde, tl uzaklarda Ame- yeh~ kirizma yapmıf iseniz, öyle- müzltl <PD. ~ 1 /12/94 l .d; Buraadİ v;ı;ıt etmj 
hır .ş~ yoku. Atlas Okyanusundan yen, aydınlatan bir kadın -vardı: Gü- rika ... Denizin mwds veya kol"kunç oe kendi haline bıra:knaz. Şubata ka· Yann sabahki propv.m .tir •• Oeınazesi etba§; pe çilik ca : 
Paıııfık O Y nu l.lii1a götüren şimal - zel, zarif ve ince Juliette Recamier. sesleri, <ruhunun fıüz:nünü '9"e dima- dar böylece yağmur veya karların 7.30 Program, 'l.33 Hafif program desı No.' 

2 
I den ~ d.ınl~raık hwu;~ 

b tı ... -i ini bular wını söyliyerek Şüph~sİ7. Juliotte, Chateaubriand'ın ğının ebedi mela.lmi> bA1a teren- alnnda toprak kendiliğinden yumu- (Pl.), 7.45 Ajans haberler!, 8.00 Sen- ~ı:n de&;eJ:i~r. Mev a 
A il f ri c ç tı lömrilndc en çok ııevdiği mahluktur.

1
nüm beliyor gibidir. ,ar ve kabarır. Toprak teZ"eği deni· fontk parçalar (Pl.), 8.15 Evlııı. saati, ga 

1 
ra et ey esm. 

Chateaubriand genç, toecrübesizdi Uzun münasebe-tleri pek cazibeli b.ir İZZET • MELiH DEVRİM (Devamı sahife 7, &iitun 1 de) 8.30 Milzlk (Pl.). 
r -t • • .~ '~ ~ 
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Kıyafet baremi Fakat bu yıl, dört tazahmız 
:k.an, ııt-eş ve açlık içhıde kıvra
nuken. pahalılık en küçük ihti
yaçlar üstünde bile kendini göst~ 
rirken, verilecek balonun manen 
V'C maddeten pclc faydalı olabile-
ceğini SMtmıyoruz. 

lST ANBUL HAYA Ti 

Bayram ve tasarruf 
Kurban bayranu ile Noel bir ara

ya seldi. Bir baftadanberi çarıılarda 
hümmah bir al11veriş kayn&fD>ası 
var. Tuhafi~, kumqçı, kundura· 
cı mnğuzalan sabahtan Nqama ka
dar mü,teri ile dolup bophy91". 
Dünyanm dört yanını ölüm sainak
lan kasıp kavururken bu sükUnet, 
rahatlık diyannda halkm bayram, 
eilence hazırlıldannı aeyretmelı:: aıe 
büyük zevk ..• 

Fakat; teessüfle kaydedelim Jö, 
harcama i.~e eski ölçiiaüzlüğü hı· 
rakamıyanlannuı pek ~ok... Biri 

Yeni işgaller yüzünden Japonya birden 
züğürdü memleketlerden ayrılarak 

bire petrol 
petrol ihraç 

eden memleketler sırasına giriyor 

Üıtikarla müa:.delc tedbirleri 
arasmda pasta '\ e benzerleri gı"bi 
lüb ~lelere ika~ konan ya
sağın :iyi neticekıri elbet görülme
ğe başlamı~tır. Eğer bu yasak. ye
rino yaliıız fiatlerin yükscltilmesi
)c .iktifa edilseydi, bu Şn bir so
nuca varmasına im.kan olınıyaca
b muhakkaktı. Parasına güvenen
ler ne yapıp yapıp gene bu 1ük.s 
yiyecekleri kullanmakta devam 
edeceklerdi. 

Net.ekim 1 üks eşya istihlaki 
- Satlerin eskisine göre birkaç 
misli artmnsuııı rağmen - gıene 
pekli.la sürüp gidiyor. 1-liçhir ba
yan ipek çorabından. tüçbir bay 
ipek kravatında.ı benüz vazgeç
miş değildir!.. 

Esasen ıu sırada ı konulannm 
!:oğunu tasarruftan alan basın ai
lesinin .lcendi hayatında aykırılık 
göstermesi talkını ile verip salkı
mı kendi yutmasına !benzeri.. 

/ htiktir kabağı 
Hamur tatlılarının lowtn üs.

te1erjnden çekilmesi ıcski yemek 
listelerinin eonlannda görülen 
ibnzı maddelerin bıışa ceçmcsine 
sebep oldu. Bu çeşit ikbalıe eren
lerin başında kabak görulüyor. 

yqlı. öteki gepç iki kadınla 'bir bay Mihver ôevletle.rinin bir adı da 1 Yazan: 1 Hindiatanile yapılan 1940 anla§ma-
ve dokuz yqlarında bir kız büyük Alanınların taLirinco. züiürt (Ha- anda da 1. 9 milyonluk a.enelik itı-
bir roAğazaya &irdiler. Raflardaki benich.tsc) devlcrtleTdir. Tamamen - M. Şevki yazman halat.tan 750,000 tonu ham petrol 
İpekli kumq toplaruu hep birlikte n»bi olan bu tabiri doiru bulup kul- olan.k memlekete ithal cdikcckti. 
gözden geçirirlerken. (<>Cuk paıma- lanırsak, zengin clevletla müvacıe.- tıklan kıamıen .iyaai ve kısmen de Banla.nn dı~da olarak Eski Ja-
ğı1e 'bir k~ı gösterdi: besinde bu memleketlerin en ziyade iktisadi tazyikler ile bu memleketin ponya. Şimali Sa'ha1in, Mançuko w 

- İşte bundan istiyorum. petrol züğürtlüğünden muztarip ol- kendilerine sene de 1, 900,000 ton Şimali Çindcki ikömür ve linyit 

Görülüyo. ki ihtikarla mücade
le çaresi olarnk !konan gıda bare
mi gibi bir de kıyafet baremine 
ihtiyaç vardır. 

O §imdi. en küçük ahçı dük
kB..nlanndan tutun da en büyük 
lokanta vitrinlerinin en mutena 
yerinde, en süslü, en kıymetli ta
baıkfar içinde V'C kalıaklığına ya
kışın~ derecede özenilerek 
kesilip dizi~ altın külçeler ha
linde yer~ bulunuyor! .. 

Kumq topu c;&kanldı; ana. baba doğunu görürüz. Bu züğürtlükte de petrol ve ınü~a.kla.rını vennCGnı ocaklarının iham maddesinden istifa
ve büyük ıume olduğu anlatılan~ Japonya -en ön safta yer alır. sağlıyarak, kendilerini Amerikan ve de ederek suni {sentez) heıızin yap
lı kadın sıla sıkı bir daha muayene- 1938 enesindc Japonyanın pet- lngiliz petrol esaretinden bir dere(:C· ma !keyfiyeti de Japonların ) edi ac
den g~irdikten sonra pazarlığa rol ıve mÜftn'klarına olan ihtiyacı yu· ye \kadar kurtaımağa çalışmı§lardı. nelik planında yer almııı ve muhtelff 
b~ladılar: varlak hesap 5,000,000 tondu. Bu- Diğer taraftan Japonlar petrolu mıntakada 18 büyük fabrika ku· 

- Metresi kaça?.. nun 4, 300,000 tonu Birlqik Ameri- mümkün olduğu kadar ham alarak rulmuı veya kurulmas11\a ibaşlanmıı· 

Talkın ve salkım - On dört lira yetmiş sekiz ku· ka devletlerind~, 300,000 tonu tasfiye iıini memleketlerinde yap- tır. 
tuş... Felemenk Hindistanından., 300,000 mağ_ büyük. ehemmiyet verdiler. Bu s;..nayi tamamen islemeğe 

Basın ailesinin bu yıl da bir balo Beym ıra.ıarı çntıldı, kuma'tan tonu Meksika ve Kanadadan gclllı. Muhtelif mmtakalarda tesis ettikleri ~lamı, memleket ihtiy cının üçte 
'Yereeeği bildiriliyor. • Bu rağbete kimsenin bir diyo

cıeği yok. Falcat günün birinde 
ortaya !kabıı.k ihtikan diye yeni 
bir TUI'g\U\Culuğun çıkınasın.n yol 
açacak diye korkuyoruz. O :m
man Lnlkm başında tam nıiıruıs:İ· 
le yeni bir ihtikG.r bhağı patla· 
mış olur!.. 

elini çıekİı>, kansına döndü: iç memleketten :ise % S i bile temin 4 ~ tasfiyehane ile petrol aanayiini ilcisi ve ağır !)'ağ ihti) cının yarısının 
- Vazgeç. Dılha ucuz bir fey ba· edilemez. kısmen olsun, memleket dahilinde iç memleketten tedıuik edileceği Her yıl '\"Crilm'CSi 6.det olan 

bu balolar, gazete sahüderinde 
toplu, fakat iş hayatında oldUkça 
dağınık ve biribirin.dcıı uzak bu
lunaın yaıarlan yılın bir gecesin
de bir araya getirmesi bakımın
dan gerçel."'l'cn fa,ydalıdır. 

kıılım. Bunun üzerine ~·c Almanların dört kumıağa savaı.ıblar, ümiJ ediliyordu. 
Çocuk ~ .ediyordu: senelik planı model tutularak Ja- Mesela daha 1938 acncııindıe Maamafih Uzak Şarkta yeni inki· 
:: Bunu ıstiyonım. Leylanın en- ponların 1940 senesinde lbir <yedi Amerikadan ithal ettikleri 4,300,000 §aflar, Japonları bu güçlüklerd-en 

tamı de bundan. Başkasını istemem. senelik p]nn> kabul ettiklerini görü- ton petrol IV!e müştaklannm müfre- mühim mikyasta kurataracak gibi 
Öt~en büyijk anne atıldı: rüz. Bu plana göre. Sahnlin adasın· datı bu !hususta bize mühim fikirler görünüyor. Daha şimdiden Borneo'· 
- İşte bundan alıverelim. Ma- da bulunan petrol kaşnnklanndaki şermıeğ.: yarar. ya ayak basan Japonlar bu adanın 

demki ~ocuk sevdi, palıalı mahalı J~pon hissesinin s~cde 500,000 Bu miktarın l,900,000 tonu ham şimalindeki lngiliz kısmından 1 mil-
almak lazım. Bayramda yavnıcağuı tona çıkarılarak ihtiyacın % 1 O unu petrol. 160,000 tonu benzin, yon ton, cenuptaki Felemenk kıs-
J?Önlünü kıra~ dei:iliz ya. hu suretle 'kapııtmak, memleketin 1,200,000 ıtonu mayi mahruk, 40 mındnı. 8 milyon ton istihsal yapan 

- Anncsı de de.yatı: diğer yerlerindda kaynaklan i§lete· bin tonu makine yağıdır. kuyuları ele geçireceklerdir. Filipin, 

• - Evet, evet. Birkaç kuruş için rek birkaç senede buralardaki istih· Görülüyor ki daha o scnclede it- Saqı ve Malaya :yarımadasındaki 
çocuğun gönlünü kıramam. Bayram- sali 730,00ct tona vardırmak, niha- halatın yansın<Lın fazlası ham petrol pek ehemmiyeti göriılmi}•en zuhu• 
d eia.lemin içine çıkaracağız, Kom- yet şeker aanayiinden geniş mikyas- olarak memlekete getiriliyordu. rat ise bundan hariçtir. Bu kuyular· 
~un ~<!cuğu. giyiniyor da bizimki ta ispirto istihsal ederek bu suretle 1940 ta kabul ..dilen ~di 9Cnelik la Japor.ya birdenbire cpetrol zÜ• 
nıçm gıyınmesmı?.. ve kısa bir zamanda m'emle:ket ihti- planda ise. sarnıç gemilerini bir mis- ~ "rdü vaziyetinden cpet.rol ihraç 

1 

sırrı 
-. - Adamcaiı,z yavaş sesle itiraz yncının % 25 - 30 miktarını içeri- li arttırarak. 2SO,OOO ton hacmine eclen> memleket vazjyetine geçmek-

edıyor: den tedarik etmek. çıkannak ve mümkün oldukça da- ıtt-diT. Japocıların llımplanna sığama• 
- Peki amma. banu da alınak N;hayet 1940 senesinde Japonlar ima ham petrol ithal >etmek eeeası yışlarınm ve yerlerinde dummayı§• 

geride para kalmıyor. Maaş sritti. Felemenk Hindistanı üzerine yap· kabul ed.ilmiııti. Netekim Felemıenk lannın birinci saiki bu ols:.t g•rek•ir. ş·mdi denizaltılar 25 - 30 metre 
gibi derinlerden düşmanı görmek

sizin torpil atıyorlar 

elli lira borç aldım. ondan da ~ 
lira kn1dı. Sonra ne yapacağız? •• 
Geçen bayram yapttrdığuruz entari 
dolapta dunıyor. 

- Aman, canım. Bir teY alınaca
ğı zamnn hep höyle hesap, kitap gli-

~ 61iliJA1MJ~fS1RIBlft ~ ~~~u~a 
Ses dalgalarının 

Deniz cephesinden korkunç silah roak.tan sarfınazar ederek bundan rültüsüne boğarsın. Nasıl oLıa, elli 
olan denizaltı gemisile mücadele sonra sada dinleyen cihaz vasıtasile lira borçlanmadan mı, bir kaç lira 
için fennin keşfettiği bulucu ve tah- k:cıdisine nazaran düşman gemisi- daha ıWraın, ne çıkar? .• Sonra da 
rip edici cihaz ve vasıtalara rağmen ni •• bulunduğu noktayı sık sık keT- Allah kerimdir. 
deni .. altı gemisinin harp kıymeti teriz etmeğe bllflar. Bu kerterizlex- - İyi amma, ayakkabı da isti-
eksL.miyor. Den.izlerde bir çok ge- den dü~manm gittiği cihet ile süra· yor. 
mılerin torpillendiğini ve bunlımn tini tayin etme.k kahil olur. Torpil- - A. a. a. .• EllMıUe İ.Nr )"alta. •• 
arasında hnrp gemilerinin de bulun- ler kovanlarda atışa hazırdır. Fakat L ki ayakkabı ile çocuia bayram 
cluğumı ajanslar durmadaıı haber diışma.ıdan olan mesafe bilinme· gcçirl.ccek değiliz ya. Ayakkabını 
ıwıeriy orlar. Hatta müteaddid muhrip dikçe torpilin boşa gitmmi ihtimali da &lırız, kumA$ı da. Çocuğun gön
ve kru azörlerin himn}•esinde giden fazlııdı.. Binaenaleyh atı, mesafesi- lünü mü kıralım? .. 

Dünkü kupa maçları 
Galatasaray, Unkapanına 11 

Alemdar, Demirspora 
galip geldi 

5 -
O· 
' 2 

vc.pur kafilelerinin denizalb hücu- ni Sthhatle tayin edecek diğer bir Çocrı.ğun gönlünü kırmadılar, Galatasaray ve Fenerba.hçe klüple- kada Alemdar bir sayı daha. yaparak 
n una uğrıyarak binlerce tonluk za- alet~ İhtiyaç vardır. Bu Alet de yinle avuç dolusu parayı verip kamap rlnln Ankııra sey:üuı.t.tert dol&yıslle ma.çı ~-2 kazandı. 
yiat "•rdikleri nrasırn zikrediliyor. el ... oıktrikle i§lety'Cn ufk.f iskandil ale- nldı1ar. Her halde kunduracı dükki- tehir edilen kupa maçlanna diln Fe- GALATASARAY 1l _ lJNKAPANI t 
Denizaltı ~emilerinin şerrinden tidir. Deniz.altı gem»ının altın.da nına uğramak üzere mağazadan çı- nerb:ı.hçe stadında devam edllmlftlr. 

1 J r ı -'- d OUnün iklnci Jrnrşılafma.sı Galata.· 
kurtulır .ık için çare bulmağa fen ye paze şeklindeki küçük bir sa ma .ır amen üşündüm; bir yavrunun Dünkü karşılaşmn.la.rla. kupa maç- sarayla unktı.panı arasında. yapıldı. 
erbabı geceli gündüzlü uğra§ıyor. omurğadan intişar eden elektrik çehresinde beliren nqe izlerinin, ba- Iannın 1lk turu nllıayetıenmlş ve Ahmet Ademin hakemllti alLında yıı
H.&lbuld denizaltı gemilerinin attık- mevcelcrinin düşman gemisi istika- ba ve an.ı İçin en bijyük ~kolaca- müsabakalara. iştirak eden 28 klfipten pılan bu karşılaşmaya Galııtas:mı.y on 
lan torpil ( topido) lan hedefe isa- metine tevcih edilerek onun karina- ğı f~pbesizdir. Faknt, az ile kanaat 20 sı tastıycyc uğrayarak sekizi kar· kişi ııe 1şt1ra1t etmek mecburtyeUndc 
l:et ettirmek için yeni usul ve i..:ad- sına çarpıp tekrar G.letc aksetmes:i edip kırk paranın üstüne kırk düğüm döflnal müsabak.nla.nna lştlra.k bak- taldı. Merkez muhaclmlcrt CemWn 
lar nranıp bulunuyor ve ıtath·k edi- nmioesinde denizaltı gemisi düşman- atmc.k :.ı:orunda bulunduğumuz JU kını kazanmıştır. Bu ltlüpler Beşik- o.skerl izin tltıdı olmadı~dan mııç:ı 
liyor. dan olan mesafesini tespit eder. umanda borç para ile çocuk zevki taş Galatıısaray. Fenerbahçe, İstan- ~tiraklne müsaade edilmedi. Galatn.-

Deni::altı gemileri düşman gcmj. ş h ld t •1 h . • 1.. l okşamağı bir türlü aklun almadı. Bu bul.spor, Vefa, Kasım~. Gnlata sanıylılar Faruktruı da. mahrum ola· 

hususiyetleri 
Amerika füimlerlndcn Lumet, blrçok 

bll.glnlerln şimdiye kadar arayıp da. 
buJaınadıklnn ölüm şwılannın el· 
yıcvm mevcud olduğunu söylliyor ve 
bunları kUllıınabllcceık nd:ımm ortaya. 
çıkmnsını bekliyor. Allmin 1mıı et,tlf'ti 
ölilm şualan, ses da1galandır. se.s 
dalgalan o kadar a~r ki, insanın 
kulıı.klan l.şltemez. 

Profesör Lumet ses d:ılgalarlyle ba
lık, ~ gibi küçük hayvanlan ol
dtinnilştür. 

Alime göre ses dalgalnn insanın vü
cudune toplu bir halde girerlerse 
büceyrelerl oldürür, d:ıf;ınık bir halde 
nüfuz ederlerse, yarol n ted3.vl e~::?r. 
Zira yarı harap olmu.ş hüceyrelerl 
yok eder. 

Profesor Lumet, ses dnlgalarlyle ro
matlmııı gibi b!ızı uzvi hasta.lıklnrı 
iyi etmeğc muvaffak olmuştur. 

Et yiyici nebatlar · · ·ıı ek · · 1 d u a c orpı a ~ı ıçın uzumu ta bö ı al bnlan • • Gençler Alemdardır. rak fil tekilde sahaya çıktılar: 
smı torpı e:n • ıçın su~ a.tm n unsurlardan en mühimmi olan dü~- ·.~ •. Y ~ .. ~ • cocu~ u: " ' Osman _ Barbaros, Sallnı _ Hn.Ill. Sıcak memleketlerde bazı nebatlıı· 
pcreskopu ıle dı§an ını gorc.hılecek mnnın sürat ve mesafesi ilt: gittiği tikbalını dutunurkcn ınsanın tüvlen Mu~ak.nlıınn ehemmiyc~ ve &l1'er, Eşfak _ Hikmet, Artt, Gilndilz, nn çiçekleri üzerine oturan bazı 
bir derinlikte (vasati 10 r • .ıetre) cilıe• bu iki alet sayes:in<lc elde edil· dikwleniyor. hnvanın da ya~murlu bulunması dün- Gnznnfer. 
sepeder ve ııipn almak için zaman . 1 At 1 k t il' .. ti Biraz ileride. iki başından cadde- kü karşıla§JJlıılann hemen, hemen boş 
zaman pcrcskopunu suyun üstüne nu~ o ur. IA ı aclda w orpd ın ,_ sura nin ortasına gen1m4 bez livhaya trlbilnler önünde cereyanına sebep ol- Oyuna Gnlatasnrayın merkezden 
.. P k .. .. . esasen ma um o ugun an •ı;ıu ana- .. .. ·ı:_ • du Ga.latns::ı.ray on kişi oyruunıı.sı.na ynptıjp hücumla başlandı. On kişl 

aurer. eres opun su ustune t.ıkn· sırın bilinmesi ile kolayca hesapla- goZUDı ı~lı: · urum 11-0 Al d da olmaların::ı. nıı;tncn hllkimlyeti al-
ben 20 - 30 santim sürülmesi dü~ rıan önlC"me miktan da verilerek «Tasarruf bir terbiyedir; küçük =en 5~:1~~ı~lup ~ttı em ar mıı.kte gcclkmed!ler. Ve ~el dıı.kl· 

• • • 1 k ' o ! A f tan başlar T:Sponı ut> ' 
~and gcnusıftne nı~.n a mcliy~ Jçın .a ı düşman gemisine, sanki percskop- yq ». ALEl\IDAR 5 - DEMiRSPOR ı kada bir knrga.şalıktnn l.stlfııde eden 
ısc e etra a mutema en percs- tan nişan a1ınmış gihi torpilin atıl· Cemal Refik Gündüz güzel bir kııfa. ile ilk Galata.-
kop amynn gözcüler onu ekseriya ma ı kabil olur. Günün llk karşılaşması lldncl kü sa.ray golünll yaptı. Bunu onunctı 
görürler. Halbuki denizaltı gemisi- K B h meden Alemdarın. Demlrspor ıu"9.SUlda dakikada Arifin yaptığı :tldncl gol ta-' 
nin torpilini atıncaya kadar peres-- Fakat ~ücumun .. hcı>iec.anl~ ani~- azanç ve u ran yapıldı. Şazi Tczcarun idaresinde kip etti. Devrenin SO{lUna. doğru Ga-
kopunu düşmana göst rmemesi la- ~da. ~u a~etlere guvener~k ı.ş. go- vergilerinin oynanan müsabaka her iki tarafın mnter vasıtasile tkt sayı daha çıkaran 
zımdır. Pereskop görüldükten sonrn ~le~ılır mı} B~h~us k.afıle ıçın~e- ikinci taksiti kazanmak için sarfettlğl fazla enerji Galntnsarnylılar devreyi 4-0 galip bi-
ci nizalh gemisinin mevcudiyeti an- kı bır çok gemiJerın pervoenlenn- yuzünden çQk mkı oldu. Ve ilk. dev- tlrdller. 
laşılacağından dü man gemisi icabı- d.cn çıkan gürü.I.tiiler sadn din.ley:ici Kazanç ve buhran vercile- reyi Alemdar 1-0 gallp blt1rdL Iklncl İkinci devreye rilzgAn da lehine 

haşereleri yııkalıynralı: kanlarını em
dikleri, eUerlnl yedikleri ve bu haşe-
relerden bir tozdan ba.,,<ıkn bir şey ıcaı
mndığı gfülllmektedir. Bu ncb::ı.Uara. et 
yiyici nebat adı verilmek istenmiş ise 
de nebatat mütchns.sıslan tarafın· 
dan bu iddia reddedllmlştl. 

Çünkü nebatat müreha.ssıslanna ı;;ö
re nebatlar, cıdnlnrmı yerden ve ha
vadan almakta ve eti hnzmedt'bilc
~k clhazlan bulunmamaktadır. Hn..
.şereler, hortuma benzlyen iğneleriyle 

nebatm çlçef;lnl ta.h~ ct.metc, bu 
ta.hrl.ş neticesinde çiçeğin yaprakları 
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göre manevra yaparak onun eliın- cihazda teşevvuş husule getirmez ri:ıin ikinci taksitini bu ayın devrede Demlrsporlular: canlandılar alarak bqlayan Galatasaraylılar oyu-

') B •· .. l "l · b·~· • d f sonuna kadar ödemek lazım· ve Alemdnnn yaptığı bir gole iki gol- na tamamile hlklm oldular. Tek kalo y:ı.v:ı.ş yava.ş knpnnarnt üzerinde o~u-
den kurtulacağı gibi onu tahrip ve- rr_ı.ı u gu~u tu .. en .~ m~ en t~ - d le mu'·-'-ele ettıklerlnden oyun bera.- halinde ve Unkapanı c.,_ _ .. ,, .. mın ran haşere içeride kalmaktadır. k t le. -- k ) Z d ôr. Bu müd et zarfında ver· ..._, ... ..,. -u. . .., 
ya imh, etmek :için de top v<e su rı ~ me .. ~um un ~u ~ra .enız- bcrllkle nihayetlendi. içinde devam eden müsabakanın bu Fakat son zamnnlarda kimya !ıllm· 
b alı s taondı torpıl iktan gilerini ödemiyen ınükdlefler-ombalnril cmukabeledc bulunur. 1 gcmı mın ,,. gı m Kupa ma,.ları tallmat.ı mucibince devresinde Galatasaraylılar muhtelli lerl, et )1yicl diye teffi.kkl edilen bazı 

r - Ld d • d b la den vcıgiler yüzde n ceza.sile " r..aasun denizaltı gemilerinin düş- mllll U Ve aynı zaman a un Tın mÜ.CJn.bakn On beşer dakikadan ikl fırsatlardan istifade ederek 7 gol da- DCbatlann DUSUSlannda, mide usare• 
ıh b. · b. 1 ]' ] ld alınır. Karilerimizden kazanç n•an bombalan ile ve mahmuzlana- ... -r ırı ııı erce ıraya ma o u· devre oynanmak iizere y:ırun saat ha çıkardılar ff kuvvetler arasında si keşfetmişlerdir. Bu itibarla, ba 

n.k oatmalan.•a sebep ekseriya pe• ğundan atı~ın isabetli olarak yapıl· ve buhran vergisi mükellefleri· t~mdit edildi. Bu tcmd1dlp ilk on müsavat olmıyan bu lmrşıla.şma. da n~atıar, haklk:ı.ten üzerlerlnde otu-
re~koplannın görülmesidir. O halde ması zaruridir. isabeti az bir ihri· nin bu hususa nazan dilde.atini beş daklkıunnda I>emlrsporlular kale- bu suretle 11-9 gtbi aç.ıJc bir ayı far- ran baferelert yakalayıp yemeirte-
pueskopu hiç göstermeden toıpil malc bırakarak adeta körlemesine celbederiz. cllcrlnln ncemlllti yiizünden üstiıste klle ve GalataaaraYm plebefllle nllıa- dlrler. 
atıp isabet etirmek .-nresi bulunmak yapılan atıştan mü~bet bir netice lk1 gol yediler. İklnci on bel dakl- yet buldu. .. ................................... -

.,..... b ························································································••ııııııııııııııııı•••• ........ . ~ercktiı. Denizaltı gemisinin, gözü elı:lemek eıbettc ki caiz değildir. tevlit ~en ıcbep; torpilin veyahut leme sırlan bu ,.uretle hem kendi ka6le~rin tB()"Yarelerle himaye edil-
mesahesindc olan pcrcskopunu dü~ F:ilhaklka bu sualler çok yerinde<lir. barut mahfazasının miknatisli olma- bünyeeıine tertiplenmif ve hem de mc:si dcnizaltJan havadan görülemi
man ... hücum ederken kulanmnsına Aııcak denizaltı .gemisi komutanı• 11 ve her gemi bünyesinde me-vcut kullandığı torpilkre ta.kılmıı hususi yecek derinliklerden torpil atmağa 
imkan olmayınca ona su altından nın eline atış unsurlannı bulup ve- la .,_ at:.iyettir. Son siateın tor- cihazlarda saklıdır. Bu cihazları ve icbar etmektedir. Bu mttburiyet 
d" · · · d ·h 1 k h 1 ° r. mııı;n -uşman gemıssun pervane sa asını ren c:ı az nnn usur ve ata arını ·ıı d• bundan mühim ibir sır daha bu torpilleri tAflO"ln bir düzine de- torpillerde1cl llvhaima tertibatının 
işittirebilecek bir alet bulup vermek torpilin bizzat kendisi whih etme- ~

1 

;{ i · 0 da torpilin akoatik ev- nizaltı gemisinin bir gemi kafilesine bu derinliklerdeki su tazyikine mu
lüzumu te-zahür eder. Filhakika n i olsa buraya kadar verilen izaha- arh hı:·z

1 

olması yani dü•man gemi- t 1 olarak hücum etmeai halinde kav.im olarak imal edilme.ini zaruri 
bö l b" Al k f dü -'- .ı. b. b' · d ·ı · · 88 1 

' " op u Y. e ır tı c~ • eş. e ere&. nas!las .ır :ı~ ır .. nıızar~ye .e.n ~ en gcçmıyece- sinin pervanesinden intip.r eden ıbu gemi kala.balığına doğru gönde- ktlmalctadır. Denizaltı ve torpil ai-
vazıyete getınlmış ve hır kaç bin gıne hukmedılebılırdı. Frurnt kovan- "rültüye doğru inhiraf etmesidir. rccokleri en az iki düzine torpilin !&hında ileride daha ba•• yenilik· 
mtredeıı sad?.1. d.uyan ~e lı~tta bu dan _f~rl.ı~ ~.orpil f8.YeO ~ü.;ıman 

1 
~erçi gemi bünyesindeki mı"lmati- hedeflerine çarparak ıbirhiri p~n- lere de phjt olmamız muhtemeldir. 

sadaaın g_el~1~ı istiknn:ctı tayın ~de~ gemısın.ın onund~ .v~ya gennnden ıiyeti Dcgausing tertibatı ile izale d:en patlamasile vukubulacak zayia· Maahaza şimdiye kadar keşfedilen 
bu elektnklı alet denızaltı gem!lerı- bo~ gıdece~ . ~ır ıstikamet t~ib etmek çaresi bulurunu~ ve bu aurıe.tle tın azameti el~~te takdir olunur. cihazlann tatbikatta bir çok mü~ 
ne ~on~uştu~ .. Bu s.u~etle ~enızaltı edenı~ ke?dısı~ı. he~efe. c~zb«:ttire- torpilin gemi tarahndan cezbe&!- filhak.ı"ka Alınan denizaltıları gü- külat1a karıılqtığı ve ibu ırüzden 
gem;l~rınde goz, yeunı kulaga terk- cck. bır. mıknatısıyc'ti hmzdır ki: bu mesinin önüne geçilebilmiş ise de rültü dinleyici ve mesafe bulucu mühim aksaklıklar göa1erdikleri de 
etmıştir. .. .. •. cazıbenı~ ne k~dar mesafeden !YU· gürültü tesirile cezbedilen neviden cihazlardan istifade ederek. dü~a· inle&., edilcıme:l. Denizaltı gemisinin, 

UzıJc. m~a!,clerd.en kuçuc~ ~~ kubu1dugu. malum ol~amakla be~~- torpilin yakınından geçlen gemi gü- na müçtemi olarak hücumlan esna- lccndiaini bulan anticihazlann elin· 
rrskoın~n gorulm~ pek m~kun her hedefın. ~esamo:_ı ve ~ikna~ rültüsüm: tabi olarak ona doğru git- sında, yekcliğerine .u altında çarp- dtn kurtularak hücuma geç.ebilme
ol~ndıgından d.~ız~.ltı gcnnsı . c:v: 'Y:t derccesı ı.le mut~ıp old~g!-1 mesi ve çarpıp patlamam tekniğin maktan ısnkınmaktadırlar. sindeki müJküliiıt da na:zan dikka· 
vela pereskopu ıle .du!lman gcmıs~m s?ylenmektedir. Netckim torpil :ız:- ıba sahada bulduğu bayret ~nCJ Artık denizaltılar 25 • 30 metro te alındıih takdirde faaliyetlerinden 
tarassut eder ve ı:e~~k?pun~? dut- ı;ı a.tlattıklannı !!anan .gernilı; torpı· l!Y'e cidden felakleteng:iz bir hadise gibi derin mnklardan dü~anı gör- her zaman muvaffakiyet beklenemi-
~an ~ıı~fından gorulebılecegı men· H~ Ant ~laı:9k ~end~-enne dogru sap: olarak meydana çıicmaktadır. rnebizin torpil atmaktadttlar. Tica• yeceii hakikati tezahür eder. 
zıLe gıırınce artık pereskop kullan· tıgın, bıldımıiflerdır. Bu ca7..1Ôeyı 1 İşte cleınizaltı acmilcrinln torpil· ~t gemileri.ne tayyare lconulmaaı. ve A. B. 

1 Günün Ansiklopedisi 1 
Midanao adası 

Son gelen telgraflar Japonların 
Flllp1n adalarından M.Lndanno'ya. u
ker ç:ıkardıklannı blldlrlyor. Mlnda· 
nao Flllpin adalahnın en cenubun
da.dır. Mesahası 07,970 k:llomet.ro a... 
redir. Nüfusu 600 bin kadardır. Era· 
z1 volkaniktlr ve madeı.;ı bakımından 
çok zengindir. Adanın ortnsnıdn 2930 
metre yükseklikte Apo adında. bir TOi
kan vardır. Bundan ~ diğer bir
çok da~lar rnevcuddur. 1871 dcnbert 
Crunlgulnda. yeni bir volknn çalışmak
ta.dır. 

Ada.ya yazın 90k yaıtmur yağar, sel
ler her tarnfı kaplar, ®reler hasıl 
olur. Bu adada sıcak memlekcUere 
mahsus her türlil nebatlar yetlşlr. 
Fnka.t bilhassa ormanı boldur. 
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r DER AKŞA.M 
BİR HiKAYE Kısk~nç kadın 

AKŞAM 

Gördllklerim, duyduklarım 

Dadımla üvey kızınm hikayesi 

22 Kanunuevvel 1941 

1 KONUŞAN MUMYALAR f 
Tefıika No. 133 Yaıan: ISKENDER F. SERTELLl 

Muharebe ha.vadısleri arasında Pa-ı kadar gıizel! .. Her şey insana: cDün
liflk adalarından sık sık bahsediliyor. yanın bu nefis gününden mümkün 
•Büyük Okyanus adallll'l> denlllnce <!lduğu kadar fazla. istltade ed1n1z. 
aklıma ıSanta Barbara• ismindeki Azami neşe azami saadet!..• diyor. 
minimini ada gelir. Pasifik kıyısın- Halbuki sen mAnasız bir cüzdan me
da meşhur Los Angeles şehrinin tam selesi. için bu harikulAde günü zehlr 
karşısında denize serpilmiş gibi clu- ediyorsun!.. 
ran birkaç küçük ada vardır. İşte bun- - Hayır ... Hayır ... O cüzdanı mut
lardan bfrl yukanda söylediğim ada- la:ka muayene etmeliyim ... Ve bilirsin 
cıktır. ki ben aklıma geleni yapa.rı.m. İoa.-

Bir gün her tarafı bembeyaz, mar- bında her çılgınlığı göııe alırım ... Eğer 

Dadun, Allah gani gani rahmet et
sin, Çeı:kestı.. Ben dünyaya geldi~inı 
vakit yirmi yıllık emekdarla.rdan, kır
kını a.şmışlıı.rdanmış. Eve ca.nda.n sa
dık, büyük küçük herkesi. ıçten sever, 
hele benim fuıerlm.e titrer. gözümün 
içine bakardı. 
Eminliği o raddede ki anneannem 

kıymetli eşyası bulunan ceviz çekme
cenin, pirinç kakmalı (Bul) dolabın 
anahtarlannı yalnlZ ona verip öte
beriaini getirtir, taşları oynıy:ı..n kü
pe, 'bilezik, buroş gibi mücevherler 
kuyumcu çarşısına yollanınca - ne 
olur ne olmaz. adet ya - kuyumcu
nun b~ucunda o bekletilir. Kasım gl
"4> kürkler yeni yüzlere kaplatılırken 
kürkçünün yanına gene o oturtu
lUl'du. 

- Buna pC§glr demek galattır, doğ
rusu Farlslden plşglrdir. IByaklarmı 
göstererek:» Bunlara da pabuç denll
mez, pabuş denilir; netekim dışarıda, 
kadem.hanenin ittısalindeklne de ca
mekii.n tabiri ha.tayı !aıh~. Caımme
kAn ha:ınma.m da. libasların bulunduıtu 
mahallin adıdır. 

Habibeye gelince, bu kadın, Şa.mm 
meşhur ve zengin büyücüsü şeyh 
Mahmudülaseli tarafından. Hasan 
paşayı evde oturmağa ma.hkfun etmek 
üzere gönderilmişti. Habibe vazifesini 
fazla.siyle yapıyordu. 

Fakat, Hasıın paşanın konağındaki 
debdebe Habibenin gözünü kamaştır
~ı. Şamlı aşüte o güne kadar 1k1 
odalı küçücük evinden başka muhte
şem bir kaşane görmemlş böyle hayat 
içinde yaşamamıştı. Gerçi birkaç zen
gin evine girip çıkmıştı :ı.ma. oralarda 
da uzun müddet kalmadığı için, Ha
san paşamn konağına pek çabuk ısı
nıvermişti. 

Bir güu Ha.san paşa - iyileşince -
padişaha yüz sürmeğe ve şehrin fısa.
yişini koruma ba.kımınd:ı.n düşündüğü 
şeyleri Sultan Selime söylemeğe ka
rar verdi. Kona.kt3.ll maiyeti ile be
raber çıktı. Bu ziyaretin ilk hedeft, 
Salahaddin lınpisha.nesindeki büyü
cüleri im.ha etmek iradesini p:ıdi~a.11-
tan alabilmekti. tıyi andıran, şık bir vapurla. buraya cüzdanını çık.arm.a.dığın takdirde 

bir gezinti yapmıştım. Sant:ı. Barba- derhal kendimi denize atıyorum!.. 
ra'da birkaç saat geçirdim. Ve böyle söyliyerek, S9U derece kati 

Odadakiler dereden tepeden konu
şurlarken. ukala ukala gene atılma.
da: 

Hasan paşanın bu fikir ve teşebbü
sünden Habibenln haberi yoktu. İtidal 
ve soğukkanhlığile tanınmış olan Ha
san paşa bu tllcrini hiç kimseye sez
dirmemiştl. 

Gezinti e.smı.sında başıma gayet tu- kararlar vermiş insanlara mahsus bir 
baf bir vaka geldi. Anlatacağım. hft.- tavırla demir pamıaklı.klara doğru 
<lise aynen olmuştur. Bir kellm.e bile hızla yürüdü. Aman ... Kadıncağız Jtıen-
ııave etmeden yazıyorum: dlnl atıyor!.. 

Vapura binerken Los Angeles'de ta- Heyecanla yerimden fırladı.m. Ya-
nıdığım bir dÖstum bana pek büyük nımdaki adam da büyük bir telaşa. 
bir yaprak sigarası vermişti. Bununla düşmüştü. Genç kadını ismiyle ça-
a vurdlarımı şişıirmiş, dumanlan etrafa ğırıyo~: . 
savura savura cAlbatroso Lsmindeki - Izabel. .. Izabel! .. Çıldırdın nu? 
beyaz vapura girdim. Üst güverte ta- İzabel!.. diye bağırıyordu. 
mamiyle bo.ştu. Bir köşeye çekildlm. Demir parmaklıkların yanında genç 
Çok güzel bir gün.::lü. California'nın kadını kolundan yakaladım.. Ona 
masmavi seması altında yola. çıktık. biraz nasihat vermek istedim : 

Mutfakta ahçı varken her gün ~ 
mangalda mutlaka. bir ev yemeği pi
şirecek; kapışa kapı.şa. yiyeceğiz. Me
sela latilokum gibi yumuşacık tence

- Şu bozaya serpilen nesneye zen -
cefll diyeceğinize (rencebl.l) desıe
nez e ... Yanlış efendim yanru,, o sofra 
değil (sü!re), yani taıı.mın altına ya
yılan örtüdür... sevda kıelimesi g~
tiği için söyliyeyim: Sevda (Ahlatı 
erba.a) dan ma!Cım halttır ki safra, 
dem. balgamdan gayri olanıdır. Maa
zallah insana Arız oldukta o kimes
neyi pek gamnak eder; şiddet üzere 
olursa ba2an kendüsünü telef eyler ... 

Habibe, Ha.san paşanın kıOnağından 
ayrılmak niyetinde değildi. 

Bir gün pa.şa kendisine sordu: 
- Benim yanımda kalmaktan mem

nun musun? 
- Çok memnunum, devletlim! 

••oc 
Büyücüler hakkında 

idam fermanı 
Hasan ~a saraya gider gitme~ 

Sultan Selimi kandırml\ğa muvaffak 
oldu: 

- Şevketlim! Bu sihirbazlar hal
kın vicdaniyle. lmaniyle oynuywlar. 
Bunlan idam etmek sevaptır, dedi. 

Hiç sebebi yokken insanın içinde ade- - Ne yapıyorsunuz?. dedim, velev
ta bir sevinç hissettiği zamanlar olur. k1 gördüğünüz bir resim olsa bile ne 
I.şte o gün de ortada fol yok, yumur- çıkar?.. Bir fotoğraf için bu ne Çll
ta yokken kendimi pek sevlnçli hisse- gınlık! .. Yüksek sesle miinaJcaşa eW
diyordu.rn. Sanki bir şey bekliyor gibi ğinlz için konu;ştWtlarau.zı işittim!.. 
kilin. Bir saadet, bir heyecan, bir te- Haydi çocuklllk etmeyicl.ZI.. 
sadüi! .. Evet , ne olduğunu iyice ta.k.- Genç kadın inledi: 
dir edemediğim bir şey bekliyordum... - I.Akln bilmezsiniz... Ne kadar 
Lakin her halde güzel bir şey! .. Ha- bedbaht olduğumu bllme&sinılz! .. dedi. 
y::ı. tımdan memnundum ve o esnada Erke~ de: 
dunyanın en me~ud ada.mı bendim. - Bıraz makul ol İzabel!.. diye 
Kocaman yaprak sıgaramdan koyu onun ko!wıa girdi. 
koyu dumanlan etrafa savururken bir . ~onra ikisi birden bana döndüler. 
aralık güvertede bir ç1ft peyda oldu. özur dilediler: . _ 
Bir delikanlı ve bir genç kadın ... Er- - Af!cder.<:inlz... Sizi __ de _fevkalade 
k ek ~tl et yapılı idi ve güldüğü za- rahatsız ettik. :ıeı.ıtl mümkün oldu~u 
man iri, !akut bembeyaz çok munta- kadar sessizlik ıç~de dinkmmek içın 
zam dişleri lle, troplk güneşi altında. ~\1e~ız gezl~ti~ıne çıkm].ftuuz. Hal
kavrulnıuş esmer derisi güzel bir tıc- u ;ız bu su~~eti bozdUlı:: ..• 
zad yapıyordu. Saçları çok kara. ve - ok yok üzülmeyi~z ... 'lla.lruz siz 
ya~fı tesirini verecek kadar parlaktı. büka~ızt· ~~k ... Benb k1endıme lazım olan 
Y . .. .. h tl rtt' k k ll s une ı .,., rar u urum ... uzunun a arı se ı; ço· uvvet G kad b -""""' 
b. . t l . . d d H enç ın ana ,...,...,..pça.: 
ır ınsan e.> r1nı uyan ırıyor u. er _ Eğer cü:r.danını göstermezse kati-

lıa1lde ce~1upı_u .~ı~ca.ktı. Belki de Pe- yen barışmam!.. di~ göz kırptı. Bu 
ru lu. Arıantın.!ı ıdi ve melez blr lllkın sefer gittiler. Güvertenin en n1ha
en yrı.kışıklı numu~elerindendi. yetlne oturdular. Onları uzaktan da 

Genç kad~na geline~ o~un her ta- görüyor, fnkat ne konuştuklanu ta
rafında nafile yeı:e bır çırk.inlık ara- bll l.şitemiyordum. Fakat bun& lüzum 
d~ . . Ayağına bır erkek ~~lo:.ı.u da yoktu. Çünkü el kol hareketleri 
gıymı-, Vi! sırtına gayet sıkı orülmu.ş, kiUi derecede ml.\nalı idJ Adete. sessiz 
dar b~r. gemici fanilası geçir~tl. S~- bir filim seyreder gibi idim. Onların 
gara ıçıYordu . Koltuğunun altında. bır saadetlerine benim nazanm değmiş 
çanta vardı. olacaktı. Bir müddet evvel gıpta et-

Rlr aralık bana dik dik baktılar. tiğim sevailller şimdi ne hale gel
Sonra geldiler benim tam yanımda mlştı?.. " 
oturdular. Konuşma.ğa başladılar. Lakln şu İzabcl de gii2ıelliği derece
Aşktan bahsediyo.rl::ı.rdı . Birbirlerini sinde inatA;ı kadındı ha!.. Bir n.ralık 
çılgıncası~a sevdikle~ı . ~1:laşılıyordu: erkeğin cebinden cüzdanını çıka.rdı
Onıa:m soyledlk~e~ı ışıtırken kendı ğını ve karşısındakine uzatı~mı gôr
k~ndıme: •Ne iyı, 1dıyo:cıuın_. gen<; .. ve dütn.. Genç kadın istediğini nihayet 
guzel olmak .... A~k ... Gun-eşlı blr gun- yaptırtmı,.tı. Cüzdanı pek çabuk bir 
de ı:evılen bır ınsanln ber.aber mas- hareketle açtı. Biraz sonra. onun elin
m avi bir sema ve ma~avı bir deniz de fotoğrafa. benzer bir şey tuttuğ_ımu 
:ııasında , bembeyaz bır vapurda. yol- gördüm. Goolerinden adeta. kıvılcım
culuk etmek! .. ~. .. lar fışkırarak bınıa bakıyordu. Bir 

Ben içimden böyle söylerkıen erkek an 1-çinde gayet vahşi bir hareketle 
cı>binden cüzdanını çıkardı. Bir ş~y elindekini parçaladı. Ondan sonra 
arıyordu. Genç kadın da eğilmiş onun koltuğunun altında.ki çantasını hızla 
cüzdanının içine bakıyordu . açtı. Ve bunun içinden ne çıkardı bt-

Birden bire erkek seri bir hakeret Ur misiniz? .. Tahmin edemezsiniz. Blr 
yaptı cii1.danını kapadı CA"'bine attı. tabanca!.. Evet küçük bir taoo.tıca!.. 

Kadm bir çığlık kopardı· Erkek bunu görünce yerinden fır-
- Aç cüzdanını? Ia.dı. Bizden başka kimse olmıyan üst 
Erkek : güvertıe üzerinde heyecanlı bir ko-
- U.kln sevgilim demindenberl vala.maca. başlamıştı. Kadın narede 

c ızdanımın için! görüyorsun ya!.. 1se hel'itl vuracak!.. BJ..çare ada.m dl
derll. reklerln, bacanın etrafında fır dönü
Kadın ısrar ediyordu : 
- Hayır ... Hayır ... Kiıçuk gözde bir 

fotoğraf var! .. Bir kadın fotoğrafı!.. 
Göster onu bana~ .. 

Bu suretle ba.şlıyan munaka.şa ateş
lcndikçe ateşlendi, konuşmalanna 
şöyle dıevam ettiler : 

- Yok güzelim... Aldanıyorswı ... 
Cüzdanımda !otoğra! filan yok ... 

- Hayır gördüm... Katiyen gör-
düm• .. 

- Yanlış görınüşsıin ! .. 
- Çıkar cüzdanını! .. 
- Yapma ... Rica ederim böyle ma-

nasız bir kıskançlıkla bu nefis ge
zintiyi berbad etme... Yalvannm ... 
Bak gök ne kadar mavi, deniz ne 

yor ... 
Gene i.şe karışmak mecburiyetini 

hissettim. Hemen yerimden fırladım. 
Kadının arkasından koşmağa başla
dım. Şimdi direklerin ve bacanın et
rafında koşuşan üç klşl olm~tu1t. 

Nihayet İzabeli bileğinden yakala
dırn. lakin kanter içinde kalmıştım: 

- Siz hakikaten dell 1mlşslniz! .. 
dedim. 

Bu esnada genç kadının sevgilisi de 
yanıma yaklaştı. Tuhaf şeyi.. Sanki 
aralarında hiç blr şey geçmemiş gibi 
ldl. Kadın heyecanla be.na. sordu: 

- Nasıl, kıska.nçlıktan clnayet,l bile 
göz alacak bir kadına benziyor mu
yum? 

re kebabı; ağızda badem .. ez~esi gL'oi l Uzatmıyalım, nikah k.ıyıldıktan bıeş 
yayılan yaprak dolması; ustu kızarık, on gün sonra dadım kocasının K.'>Ca.
şekert sonra serpilen sütlaç mustatapaşadaki evine gitmişti. Mcm-

Ya Kuroan bayramlarında kavur- nun, efendilerine h~klpay, kılavuzu
duğu kavurmasının, tatlılı yahnisi- na duacı. 
nin lezzetL Uzak taraflardan gelen Senesi geçmeden adam ahreti boy
akraıbaları, a.hbapla.n gece alıkoymak ladı. Ev kira; kadıncağız yapayalnız 
istedik mi derhal şart koşarlardı: ne yapacak? Gene bizlere gıeldl. Mer-

- Kalırız amma dadı kalfanın Çer- humdan aylık bağlanacak, bağlanıyor, 
kes tavuğunu, turşu lapasını, cevizll bağlandı diye bekleye dururken gene 
kabak tatlısını isteriz! kara yasta, kara ba.:_;ta. Ekdi hanun
Sıvanan sıva.na.na; şişkinlikten ne- lar da fısıl fısıl çenede: 

!eelerl daralıp blkart>Q.natı avuç avuç - Hatun eve barka alıştı. Birini 
yutan yuta.na. bulup başg&z etmek sevap. boynumu

za borç! .. 
Bu gidiş böylıe giderken dadunda (Hay hay!) demeyen kim? ... Önayak 

yavaş yava.ş yüz ekşmıeğe ba.şlamı.ştı: olarak bir kısmet daha. buldular. 
- Ha.itayım ayol, parmağımı kıpır- Medhl sıra.<;ında neler de neler, ne 

datacak taka.tim yok. Bebek mlyinı, maydanozlu köfteler: 
yaşunı lbaşımı aldım artık. Kucağım- (Hademei hassa> dan tekaüd, pek 
da büyüyenlerin doğurdukları han- rabıtalı kişi im~. Delikanlılığında 
diyse delikanlı olacak!.. (Has ahır) da ispirken, bir cuma gü-

Ekdller kulaklara yana.ştılar: nü Dolmaba.hçe camisine selamlığa çı-
- Uf aramızda, bizUen duymuş ol- kan Sultan Azizin yedekteki kJ.r atı 

mayın, kadıncağızın derdi ev barit sa- azıverm~. Şahlanmala.rla, ç1ftelerle 
hib1 olmak; açıkçası kocaya varmak... ortalığı birbirine katarken, gıenç ispir 

Haklı. Hemen münasip birini bul- hemen yeti.şip, üstüne sıçrayıp bey
mak karan verlldl Sık sık gelip gi- g!rl yola getirmiş. Bunu gören padi
denlerd«ı., bundan evvelki yazılanın- şah yekden hem mülfı.zımlık, hem Os
da lsrn1 geçen Habbarumla SıdıJta:rıı- maniye nişanı, hem de 40 altın ihsan 
mm, çama.,ıra tahtaya çağırılan eylcml.ş. İki S...""lle içinde de rütbesini 
Rumelllı Gülsüm k.a.dının, hatıl\ Çl- sol kola~alığa kadar yükseltmiş. Eğer 
nnı hamamının taşlığında. susam sa- o şevketli daha yaşa.saymış şimdi yüz
tan zenci Pamuk bacının kula.klan de yüz paşaymış. 
büküldü. Yaşını sorarsan 50, 55 Jile. Dan dün -

Nihayet Gülsüm kadın müjdeyle yada bir tek dul kızından başka kim-
geldi. seclj~fo! de arama. 
Kısmeti bulmuş. Fazla yaşlı, derbe- Muvafık görüldü. Kestirilen nikah 

der halli görünüyorsa. da eski toprak, günü o efendicağ:ız da bizlere buyur
taşra orman m~murluğundan müte- du. 
kaid, h1ç kimsesiz, (yek at, ~ mız- Ak sakallı, düşkün, hep gözleri ka-
rak) bir adamcağız. pah ve okuyormuş glbi dutla.klan ha-
Dad.ım Dünden teşne. Blzl.m.kiler de rekette b!r Allahlık. 

(pekala> dediler. Nikahın günü k.a- Bu defa da nikah bizde kıyılıp kah
ra.rlaştırıldı. Kahveler, şerbetler ha.- veler. ~erbetler içildikten sonra Be
zır!anıp Emin Nureddin mahallesi şlkta.<Jtaki yeni evini boylıyan dadım, 
imamı Tevfik efendiye haber salındı. haftasında üvey kızını getirdi. 

Sökün eden da.mad efendide sene- Taşlık kapısından lÇPri girerlerken 
!erdir kalıp yüzü görmemiş (Aziziye) tazedeki lavanta kokusu üst ka.tlar
fes; saç sakala ka.rışk; sırtında da da, burun direklerinde. Dilberllğinl, 
deve tüyü renginde aba. Kılık kıya- fıkırdaklığ:ını görmeyin. 
fet tıpkı Mela.mı del"Vl.şl; surat asık, Kıvır kıvır kumral saçlar; sa.mur 
öfke topuğunda. kaşlar, kirpikler, tahrirli tahrirli ela 

Geciken imamı beklerken: (Öt. gözler. Yana klan pençe pençe al . Kek
pöll) lerle içi içine sığmıyor. Sofaya. llk gibi zıplıya zıplıya ne yürüyüş; 
çıkıp: (Erenler kiıruıe yok mu?> diye ne şakrak şakrak edalarla konuş1ış 
seslenip, ellıertnt havluya kurulaya ku- Herkes dadımın etrafında : 

rulo.ya gelirlteıı : 1 ( Devamı sal\if e 7. sütun 2 de) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Tabii ... Aynen!.. 
Erkek sorou: 
- Ya ben? .. Ya. ben? .. Korkak bir 

8.şık oldum mu? 
Şaşı.rıruştıım : 
- Fa.kat ne demek istiyorsunuz 

yani? 
Genç kadın sevlınll sevimli güldü: 
- Bütün bun lan s1zin için yaptık! .. 
Hayretler içinde ka.lmıştı: 
-Ya. .. 
- Evet tamam1yle sizin için! .. 
Kadın blraz da.ha. sevimllle~relt ba

na sordu: 
- Aradığınız kadın benlın değil mi? 

Benl alıyorsunuz dıeğil mi? 
Şaşkınlıktan a.bdallaşmıştım. 

- Aradığını kadın mı?_ Ben kim -
seyi aranuyorum!.. cevabını verdim. 
Şimdi delikanlı ile genç kadın : 
- Nasıl?. Siz ukıskanç kadın ve 

9.şığı• adında.ki !ilimi çevirmek 1.stl
yen ve artist arıyan meşhur rejisi:ıı· 
değil mlsiniz? 

- Ne miina3ebet? .. 
Onlar beni benzettılklerini anladılar. 

Ve: 
- Yazık, dediler. sizin n~ dik

katinizi üzerimi2ıe çe1mıek ve o filim 
için tam aranılan insanlar olduğu
muzu göstermek için demlndenberi 
size rol yapıyorduk... Nafile yere blr
blrim1zl yedik!.. Tuuuu!.. Tuuuu! .. 

Hikmet Feridun Es 

E ..,. K A D E ~ ' bi paşanın serveti, Fahrinin gözleri - Galiba, sa.tılığa çıkarılan Ko-
& ~ """' • önünde dansediyordu. Bu &ervete zalak çifliğini gezmeğe geldiniz. 

konınak için i~e dört elLe sanlmak Otelcinin bu sözü, Fahriınin ışuu 
Aşk ve macera romanı icab ediyordu. fevkalade kolaylaştırıyordu. Koza-

Fahri. Adanalı ve çiflik sahibi bir lak çifliğinin şatılığa çıkarıldığınt öğ-
Tefrika No. 119 Nakleden: (VA • N6) arkadaşından Kozalak çifliğinin rendikten sonra müşteri sıfatile ora· 

yerini ve oraya neııeden gidileceğini smı ziyaret eder, ustalıkla çiflik hal-
Fahri, Latif çavuşun verdiği iza- konabileceğini ümid ıediyordu. Bos• öğrendikten sonra Haydarpaıadan kından Vehbi paşanın yeğeni Peri

hattan şu neticeye varıyordu: Veh- taııad~ya gelirken ö~enceğini ümid Adan.aya hareket ett:i. Gri renkte bir han hanınıla .iki kızı hakkında ko
bi paşanın varisi olan biricik oğlu ettiğ.:. şeyleri kolayca öğren:miş'ti.. seyahat kostümü, ayni reakte bir {aylıkla malumat toplardı. Fahri bu 
Rüs·~. ortadan kaybolduğuna gÖ· Binaenal•eyh bu adada daba fazla kasket giymi~ Yanına da küçük mülahaza ile otelciye: 
re, tabii varisleri paşantn yeğtenile kalmağa lüzum görmüyor, bili.kie bir ıvam almıttt. İki günlük üzücü - Çok doğru keşfettiniz. Doğru
iki kızı olmak lazımdır. Bunlann bu dalw far:la malumat toplamak vto bir trem yoleu.luğundan sonra Misis JJu zekanıza ha,yran kaldıra.. iltifa
kadar ısrarla araştınlmalarının bu muamı:nayı tamamen çözmek için ik.a1M.baaına inmiı, lstanhuldaki Ada- tl!lda bulundu. 
m;rasla alakadar bulunduiuna şüp- Ad.anada Kozalak çifliğine gitmeğıe nalı arkada.şmm kencl.i&ne sağlık Bu müdaherıeden koJ.tukları ka-
he brakmıyordu. Fahri, bütün bu can atıyordu. vemr~ oMuğu Çukurova oteline baran otelci Abdü~ efendi, izaıhatı-
maıüıki ihtimalleri birer birer ziı- Hal wı Bo d-00 doğruca gitmişti. 1 n.a devam etti: 
ninde. ı. geçirirken, içinden gelen bir *1 ~. : f 0 f uk ı: ma.k:d Çulc.orova a\eli, sahı'bi Abdüş - Vehbi paşanın akrabalarından 
aes, aranan iki kızın, Meliha ile hem- gun aza a 

1 
vle __ LuJ efendi, Wcn.az, güler yüzlü 'bir adam- bu çifliği eatın alan adam, eon za-

bir behane ileri eür~eık sta.n:o a 
şin•li Calibe olduğunu kendisine dö,tdü. dı. Falıriııiıı kerli fer:li halinden, manlama vefat ettiğinden, varisleri 
söylüyordu. Esasen Melihanın bun- ••• mmi eabıibi bir zat olduğunu sana- Mtılağa ç•karmJ.§lar. 
dan d<>ri: gün evvel, kendisini evine P'aAri Bo.t.n el ın<la lstanbula rak, ona otelin eA temiz ve eın iyi - Çiflik buradan çok uzak nuil 
• d aki d L .. _ b 1-·-- l '- ' a as n J·· · d ~-L .. L • l A b il h 1 ;ca ar t p e er.K.lCTI, ir ~·n ı.-. döner dönmez, ilk iti, Adana sıeıya- oş;Cl'llnl§ o asını ~ etti, ote - ra a · e eş a tı aaat sürer. 
dakikasında, meçhul ailesi hakkın- ha.tine hazırlanmak oldu. Bostana- defterine cl41 İADlİni ve hüviyetini - Yann sa.balı heni çilliğe götür-
da ver<iiği izahat, Fahrinin bu zan- dasınclan, Utif çavu~n aldığı ma• kaydetıtik!ten sonra sordu: me'k için bir araba tedarik ed.eıbilir 

- o halde yanımdan ayrılmam.ağa 
söz ver bakayım! 

Ha\>lbt-, paşanın dizlerine kapana. 
rak: 

- Ölünceye kadar yanınızda kal
ın.ağa razıyım, devletlim! 

Dedi ve Hasan pe...,cıanın sağ avucu
nun içini öptü. 

Bu, yerliler için yemin ve sadakat 
ifade ealyordu. Hasan paşa., Habibe
nln bu hareketinden de pek ziyade 
memnun olmuştu. 

Hasan paşa amberli şerbetleri içtik
çe ~ yatarken amber tütsüleri yap
tıkça - gerçekten - diriliyor, canln
nıyordu. 
Muhafız paşanın neşesi de artmı.ştı. 

Sultan Selim o gün en m~hurlan
nın idam edilmesine taraftar görün
dü: 

Hasan paı;ıa: 
- Diğerlerini ser~s bırakırsak, 

yarın onlar da ötekiler gl:bl me.s~ur 
olacak. Halit onlara sarılacak, dedi. 
Nihayet Selimin zayıf tarafını bulan 
Hasan paşa idam fernı.'l.nını almağa 
muvaffak oldu. 

Salahaddin hap!shaneıılnde ne ka
dar büyücü ve s1hir'baz vansıa hepsi 
idam edlletekti. 

Celladiar baltalarını bilemeğe b&.'i
lamışlardı. 

Büyücü ve sihirbazlar arasında 
otuzdan fazla kadın d:ı. vardı. Bun
ların hepsi altmışını, yetmlşinl geç
kindi. 

Gündüzleri iş için kendisini görmeğe 
gelen muhafız zabitleri paşanın git
tikçe iyileştiğini, dinçleştiğini, neşe
lendiğini göıiiyorlardı. 

Habibe rolünü değfşttrmiş miydi? Hasan paşa bunlar için de idam 
Haniya bu kadın ve zev'k düşkü.nü fermanı almıııtı. Büyüci.ıler kadın er

ihtiyar devletllyl yatağa. düşürecekti! kek ayırd edllmiyecektl. Hnlbuki K:ı-
Zindana atılan Şamın me.şhur bü- raca paşa bıınu haber alnı~ ~ padl

yücüsü şeyh Mahmud onu Ha.san p::ı.- ~ha k~rak : 
şanın konağına bu maksadla gön- - Şevketlim! demişti. büyücüle r 
dermemiş miydi? arasındaki kadınların da boyunlarını 
Şeyh Mahmud, Salahaddin zlnda.- vuracaklarmış. Şimdiye lt:ıdar şai1!1 

ııında hala Habibeden yardım umu- ordunuzun işgal ettJği yerlerde, Isken
yordu. Oysa ki. paşa iyileşince. ilk deriyede idam edilen CŞabak:ı) d:;.n 
işi, maiyetindeki zabitlere: başka bir kadın boynu vurulmadı. 
«- Büyücüleri birer ikişer imha Şimdi burada otuz kadının birden 

ederek yahut şehirden çöle ve dağla- boynu vurulacak olursa, bu hadi~e 
ra sürerek uzaklaştırmağa çal.ı.şın ! • halk arasında yıllarca süreccıt blr 
Derneğe başlamı.ş ve büyücülere hoşnutsuzluk tevlld edec~ktlr. Bun

karşı çok insafsızca bir siyaset takl- lar arasından kad:nlan affetlm!k 
bini memleketin idaresi V'C asaylşi ba- mümkün değil midir? 
kınımdan tnydalı görmüştü. Sultan Selim bu işi hoc.ı Şemseddin 

Hasan paşa zeki, soğukkanlı ve bil- efendiye danıştı. 
hassa azim ve irade sahibi bir devlet •- Büyücü ve ,«ihir'baz kadınbrın 
ada.mıydı. O, hiç bir zaman, zindana dahi erkek sihirbazhr mlslllfı idamı 
atılan ve biiyiik zorlukların toplannıı şer'i şerife muhalır değllseo il:ıcmcn 

büyücü ve sihlrbazlann ttıkrar hayata 

1 

tcnbına bakı ı~ın.• 
dönmelerine taraftar değildi. En bü- Dedi. Şemseddin efendi : 
yük endişesi de bu idi: «- Sihlr ~·apan kafir olur - diye 

- Ya padişahı kandırıp elinden bir cevap verdi - bunların cürmü setre-
af fermanı alırlarsa?. . . dilemez. Halkı iğfal ve huzunı funme-

Diyerek, büyücülerın imhasını yi lhlül ediyorbr, hem de lnsanl ı:ın 
- ağır bir idare tedbiri olmakla bera- birbirine k n.tm para kazanıyorlar. 
ber - memleket için çok faydalı bu- Çer'an idamları caiz oldu~una fetva 
luyordu. veririm.• 

En isabetlisi, şüphe yok ki Hasan Bu konuşma arasında Karaca pn.şa. 
p34anın düşündüğü tedbirdi. Bu h::ı.- 1htlyaten Salahaddin haplshan~sı 
şeratı ortadan kaldırmadan Şama sa- muhafızlığına bir haber söndcrerek, 
bip olmıya imkan yoktu. kadın büyücülerin idamının tehirini 
Şamlı büyütüler : bildirmişti. 
- Bu memlekete bizden başka kim- Hasan paşa bu haberi almamış gibi 

seter hükmC<iemez. davranarak: 
Diyor ve kıeııdilerine güveniyordu. a - Elimde fennan var. Padişah tiı

Bu sözler de mı.san pa.,anın kulağına kürdüğünü yalamazı,. 
gelmişti. Dedi ve llkönce kadmların boynunu 

Hasan paşa, yeni gözdesi Habibeyi 
kendi konağında alıkoyunca, Habibe
nin durumu daha emin bir şekle 
gi~ti. Ona hariçten hiç bil' teh
like gelemezdi. Keııdısinl pa.şanın 
konağına gönderen büyücü şeyh 

Ma.hmudulaseliden de artık kor'k.mu
yordu. Zaten o buraya bir mllcdar pa
ra mukabilinde gelmişti. HalbUki şim
di onun paraya, mücevhere ihtiyacı 
yoktu. Her şey kendi emrinde, pa~
nın kesesi onun elinde idi. Habibe, 
Şeyh Mahmuddan ziyade elbette ki 
Hasan pa~aya bağlı kalacaıkt.ı. 

vurdurdu. 
Celladlann arasında o güne kadar 

kadın boynu vurmamışlar da vardı. 
Bunları öldünnekt:e bir hayli zorluk 
çekmişlerdi. 
Kadın büyüciil·er arasında Sitt1 

Züleyha blnti Gassan, Slttl Cemile 
binti Hamlre gibi şllr ve belagatte ta
nınmış kadınlar da varciı. Bu !ki kadı
nın büyücülükle iştlğal etmediği, an
cak diğer büyücülerin gnmmazlığ na 
kurban gittikleri söylen 'yordu. 

Karaca puşn. bunu duyunca: 

tArkası var> 

len sonra otelcinin akşamdan peyle- ••er de efeden ele geçip duruyor. 
miş olduğu tek beygirli bir arabaya Fahri, ihtiyan ooyletmek jçin, bu 
binerek Kozaiak çiAiğinin yolunu fır..:a.~ı kaçırmıyarak, hayret ifade 
tutmuştu. Araba, kasabadan uzak- eden bir sesl·e uordu : 
laştıkça, erazi arızalanıyor, sık sık - Sahiplni gibi talih~iz bir yer. 
ormanlara raslanıyordu. Fahri, dört dediniz. bu nasıl söz? 
saat bir yolculuktan sonra, Kozalak - Sen bilmezsin oğul 1 Çifliğjn 
çifliğae vardı. Çiflik, geniş orman-, ~ki sahibi Ramiz Sadık bey idi ; bu, 
!arın kenarında, kasvetli bir y;ercli. meılıum Vehbi paş:ı.nın yeğeni Peri
Arabacı, araba.yı çifliğin esas binası 1 han haı.·umla evlenmiş ti. ilk zaman
önünde durdurdu vıe: Lrda mesud yaşıyorlardı. Fakat Ra· 

- Haydar ağa, Haydar ağa 1 Ne-, miz beyin bir jileti vardı. Kumar• 
redesin, bir müşteri geldi .. diye hay- 1 bazlık.... Sı:rvetini kumarda batıra 
kırdı. . batıra, en nihayet ailesile buracığa 

l3ir.canır. içinden kalın bir .ses cc· sığır w. Burada nur topu gibi iki kı-
vap verdi: zı dünyaıya geldi: Meliha ile Calibe-

- Buradayım oğul, şimdi geliyo· yi özl eveladım gibi s eviyordwn. 
rwn .. de.eli. OeıJ.:en Ramiz Sadık beyin alacak-

Ve bir dakika sonra ak sakallı lıla11, en nihayet bura sını da satmııı
seksenllk bir ihtiyar kapıda görün- lar, R«miz bey e .rarene:iz bir suret
di.i: Bu, Kozalak çifliğinin -emektar tc ölmüş. karısı Perihan hanım da 
kahyası Haydar ağa idi. iki kızmı alarak buradan r.ıkıp git-

Fahri, gülümsiyerek, sordu:• miş. Cidis o gidi~. ne oldular belli 
- Çifliğin kahyaııı siz misiniz} ckğil. 
- Evet oğul, benim. Kahya Haydar, bu izahatı verir• 
- Her halde siz, c;ifliğin emek· keıı, gözlerbde:1 iki iri yaş dıımlas1 fllnt kuvvetlendiriyordu. lömatı. Adanada, Kozalak çifl.iğincle - Beyefendi, burada çok kala- mieiniz~ 

Fahri, artık bu muammanın ip yapacağı taltkikatla tamamlama.k. ve cak mıam~? - Hay hay efendim. 
tarlarır.dan olacaksınız. beyaz sakallarına süzülmüştü. 

ucunu elde ettiğini, bunu takip ede- Meliha ile Calihenin kendi zan ve - Bu, İte bakar, belki bir iki gün, Fahri, Çukurova otelinde. eabır-
rek t~mamen çözeceğini rve en ni- kanaat: mucibince, Vehbi paşanın belki de bir hafta... sızlıkla geceyi geçirdi. Ertesi sabah, 
bayet büyük bir servete ve belki yeğeni Perihan hanımın kızlan olup Otıetci Mdüo. malfunatfüru~luk horozlar öteıken yalağından fırla
Vehbi pa§anm milyonluk m.iraama oln:ıa.dıiını anlamak pqyordu. Vıeh- gÖ-$termek iı.;_in: mı§. kahvaltısını a~elacele yedik-

- Altmış senedenberi çifli6<i ida· Kahvanın bu sözl ed, Fahrinin 
re ediyorum. gözleri önünde yeni ufuklar açını~ 

- Çiflik satılıktır, öyle mi} h. Demek ki tahminlcTi doğru idi. 

- Eveti Sahipleri gibi bu talihsiz (Arkası var) 
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Dr. K. Kranis ] 
Kulak, boğaz, burun mütehassı
sı B0yoğlu Istiklal caddesi vene
dik .okağı 5 3. 'I'elefon No. 49256 

&G.e 
4~ 

INCILIZ ] 
Uufro&vu 

YENİ GELMiŞTİR 
Galata Voyvoda Cad. 

Bereket Han No. 9 

DAKTİLO ARANIYOR 
Anadoluda çalışmak üzere Türk 
tebaasından Fransızca, Türkçe 
yazan bir daktiloya ihtlya~ var
dır. Ayn! zamanda muhasebe iş
lerine de yarclım edebllmelidir. 
İkametgah, tenvir ve teshin mas
rafı müesseseye aittir. Taliplerin 
(Daktilo) namı altında. 176 No.Iu 

oo<;ta kutusuna müracaat etme-
leri ilan olunur 

Doktor 

Fethi Erden 
LABORA TUV .A:RI 

[Cerrahpaşa hatanesı bakteriyo
loğu] Kan, idrar, balgam, me
v:.ıddı gaita tahlilleri ve (idrar 

vasıtasile gebeliğin ilk günlerin
de kati teşhisH yapılır. Beyoğlu , 

Taksime giderken ~leşelik sokağı 

Ferah apartıman. Tel : 40534. 

I ... okman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahilh.re mütehassısi 
Div11nyolu 104 

l\foayenc saatleri Pazar hariç 
her ~·Ü. 2,5 - S Tel: 22 398 

1111---- ·>ı•ltfor m•••• 
Bahaddin LOtfi 

Varnah 
OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasüJ yallan hastalık.lan 

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

Panalya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 
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B ş, di , nezle, grip, romatizm 
Nevralji, Kırıklık ve Bütü~ ağrılannızı derhal keser 

lcabinda günde 3 kcqe alınabilir. Her yerde Pullu kutular( rsrarla iateyiniz. 

Milli Müdafaa Vekaletinden 
.Askeri Muallim alınıyor 

1 - Askeri ortokul ve liseler için aşağıdaki şartlan taşı

yanlardan lüzumu kadar askeri muallim sınıfına nakloluna
raklardır. 

İsteklilerin aşağıda yazılı vesikaları birer dilekçe ile 15/ 
II. kanun/942 tarihine kadar Ankarada M. M. V. Askerl 
liseler müfettişliğine göndermiş olmaları lazımdır. 

a) 1455 No. ıu Askeri memurlar kanununda yazılı şartlan 

haiz olmak. 
b) Üniversite veya Fakültelerin öğretmenlik yapmağa sa-

lahiyetli şubelerinden mezun olmak. 
c) Yedek subaylık vazifesini yapmış bulunmak. 
d) Yaşı nüfus kaydına göre 40 dan yukarı olmamak. 
ö) Sağlık durumları askeri öğretmen sınıfına nakle elve

ri151i olmak (askeri heyeti sıhhiye raporile sağlanır). 
f) En az on beş sene hizmet edeceğini taahhüd etmek. 
2 - Dilekçelere bağlanacak vesikalar şunlardır: 

a) Tasdikli okul diploması sureti 
b) Tasdikli nüfus hüviyeti cüzdanı sureti 
c) Hüsnühal kajıdı 
e) Tam teşkilli As. heyeti sıhhiyeden sağlık raporu 
d) Noterlikçe musaddak ve on beş sene hizmeti kabul ede

ceğine dair taahhüt sene'li. 
f) Fotoğraflı hal tercümesi. 
3 - Şartları taşıyan isteklilerden diğer Vekaletler emrin

de müstahdem bulunanların evvel emirde mensup oldukları . 

Vekaletlerin muvafakatlerini al9.rak bu muvafakatnameyi ka
ğıtıanna iliştirmelcri lazundır. 

4 - Askeri öğretmen sınıfma naklolunacaklann diğer dev
let devairinde maaşla geçen hizmet müddetleri hesap edilerek 
.sınıfları tesbit olunacaktır. 

5 - Askeri öğretmenlerin terfileri maaşça muadil olduk
ları subaylar gibi yapılır. 

NOT: Edebiyat, Felsefe ve Coğrafya öğretmenine ihtiyaoa.
mız ol·rnadığmdan bu zümreler için müracaat olunmaması. 

(1174) (1623) 

• ! .... 
a isiycıının a sini isb:ıt eden" 

- tOOO - Lira ikramiye verilir 
Adrese dikkat: lstanb~l Tütün Gümrük Kemerli sokak 21 No. 

Tel: 24197. 

Bi~ çok genç kızlar 
v genç k dınlar 

Gençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadisini mfim
kün kılacak olan yüz tuvaletine bigane kalmışlardır. Kadmd& 
dl.k:lı:a.t edilmesi pek mühim olan nokta: Cildin incelik ve tara
vetini ebediyen muhafazadır. 

Seneler, bin bir va.zile içinde çalışan ve yorulan genç kadın
ların blAman düşmanıdırlar. Bedeni ve dlınaği yorgunlukların 
netlcesl guddeler elAstlkiyetlni kaybederler ve clldde Ueke) dlye 
tavsil edilen avanzı (rü.zgftr ve güneşin de teslrile) husule geti
rirler. İşte bu gibi halatta ve bu gibi avanza karşı KREM PER
TEV, terkibinin kuvvet ve kudreti sayesinde clld1 besler ve ha
ra.biden kurtarır. 

Yüz binlerce kadının tecrübt> ettiği ve sevdiklerine tavsiyrden 
hali kalmadığı K REM PERTEV ile günde yapılarak 3 - 5 dakJ· 
kahk biı· masajın ne gibi harikalar yarattıl{ını pek kısa bir za
ınanda siz de :muteril olaraksınız. KREl\l PERTEV'in yarım 

usırhk beynelmilel şöhreti asılsız delildir. Ondan istüade ediniz. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü İstanbul 
Bölgesi Başkanlığından : 

1 - Beykooda. 14997 Ura i5 kuruş keşif bedelli Beykoz Gençlik Kulübü 
kayıkhane ve kapalı Spor Salonu inşaatı 17/121941 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle kapalı zarf usullle eksiltmeye çıkarılmıştır. . 

2 -İhale 5/1/1942 pazartesi günü saat 15 te Taksim'de I.stanbul Bölgesi 
binasında toplanacak hususi komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1124 Lira 78 Kuruştur. 

4 - Bu işe alt evrak şunlardır: 
a.) Proje 
b) Hususi fenni şartname 
c) Nafia Vekalet! yapı işleri umum1 fenni şartnaınesl 
d) Bayındırlık işleri Genel şartnam<;sl 
e) Keşif hülasası 
f) Eksiltme şartnamesi 
g) Mukavele örneğl 
Bu evrak her gün 75 kuruş mukabilinde yukanda yer\ yazılı Bölge bina

sında Muhasebe servisinden alınabilir. 
5 - İsteklilerin en az bir taahhütte 10.000 liralık yeni ve müstakil bir 

bina işi yaptıklarına. dair İstanbul ·vilayetinden ihale gününden asgarl üç 
gün evvel alacakları ehllyet vesika.sile 2490 numaralı kanunun emrettiği. şe
kilde hazırlanmış teklif mektuplarını yeter teminat akcası ve 941 yılına alt 
Ticaret Odası vesikası ile birlikte yukarıda. gün ve saati yazılı Uıale günün
' den bir saat evvel İst.anbul Böıgesl Muhasebe servisine makbuz mukabilin· 
d'l tevdi eylemeleri lüzumu mı.n olnur. (11134) 

Bütün Türkçe gazetelerin çıkmadığı günlerde 

Bayramda çıkacak 

KIZILAY 
Gazetesine verilecek ilanlar için 

Miinhasıran İLANCILIK Şirketi'ne müracaat edilmelidir. 
Ankara Caddesi - Kahraman Zade Han. Telefon: 20094-20095 

••--- İIAn sahifesinde santimi 50 K~tur. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ·-------ı - son anlaşma. muclbince Almanyadan da alına.bileceği. ve her cins 1çb. 
ayn ayn fob ve si! fiyatlarını gösterir tekllfiertn 15/X.II/941 tarllı1ne kadar 
verilmesi Ulzumu evvelce 11An olunan 153 kalem malzemeden bir kısmı için 
tekllf alınamamış olduğundan bunlar hakkındaki tıekllflerin k.a.bul müddeti 
31/ 12/941 tarihine kadar temdit edllmlştir. 

2 - Taliplerin Ka.bataşta. leva.z.un müdür1~tine müracaatla. llsteyi tetk.Ut 
ederek tekliflerini blldlrtlen tarihine kadar göndermeleri tıAn olunur. 

(11322) 


