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Kurtuluş vapuru 

bugün Yunanistana 
yiyecek götürecek 
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Yol'arın açılması üzerine 
Istanbula kasaphk 

hayvan geliyor 
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Kurtuluş 
Ankara, 19 tıdncikanun 

Yunan Kralı Londrada, sulh
ten sonrayı tasarlıyan ve hazırlı-11-'.,._-"' 
yan anlaşmalar imzalarken za
vallı Yunanistan sulhten sonraya 
kalmamak tehlikesi geçiliyor. 
Eğer anl~rnalar, uzlaşmalar, ya
.but özenmeler, bezenmeler mil
letlerin bahtiyarlığı için ise Yu
nanistanın uzun yıllarını sağlam
Jıyan bu kaygıların, ayaküstü 

~~~~~m~~~~~ ~,·~-~--~~tN~&~A~N~O~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~ tuttuğunu düşünmek insana acı / -=:: 

geliyor. Çünkü Yunan milleti, t:::::=====- O """ ,, )--....ti -

kelimenin tam anlamı ile yavaş l============----, l\f -
yavaş ölmektedir. Oradan duyu- 1--------- (; S-v--=--=-~------------
lan yürek yakıcı haberleri tekrar-
lamağa hacet yoktur. Her gün 1 
kaldırım üstlerinden, kapı önle-1 
rinden toplanan et ve kemik kal
mış yüzlerce insan ölüsüne, besi 
yoksulluğunun sağ kalabilecek 
yarınki nesillerde doğuracağı bin 
bir türlü bünye sefaleti eklenince 
Yunan milletini bekleyen bu 
sonsuz yas karşısında havsala, 

Uzak Doğuda harekata• sahne olan Malezya yarımadası ile l<'elemenk Hindistanı adalanru 
gösterir harita 

dehşetten donakalıyor. 

Harp, her zaman her yerde, 
yenen için de yenilen için de akla 
gelmez sıkıntı ve yıkıntılar gizle
yebilir. Vatan uğruna can vermek 
zorunda kalan bir millet, giriştiği 
kutsal sav~n, sonunda ne geti
receğini hiç düsünmez. Nihayet 
yoksul ve aç kalıp.ak, önceden 

Singapur'un j 
dış müdafaası 
önünde harp 

başhyor 
Japonlar karaya asker 

çıkararak İngilizleri 
yeniden çekilmeye 

mecbur ettiler 

katlanılan toplu ölüm hesabın- Londra f 8 (A.A.) - Singapur'
dan geridir. Fakat Yunnnistanın un dış müdafaası önünde muharebe 
acı ve acıklı hali, hem düşmanın, baıılamak üzeredir. Saldıran Japon 
hem dostun kayıtsız bakışlan kuvvetleri 200 bin kadardır. Japon· 
önünde hiç yoktan ve bile .bile, l~rı ~.it ~tml"~~~n:. anıca~ ,ellerin~len kde· 

~ w •• .. • nız ustun ugunu a mwt sureti e a-
bu agu· agır olume mahkum ol- bil olacağı anlapbyor. Müttefikler 
masıdır. Sanılır ki hiç bir nokta· bunun için Cava, SumalYa actalannı 
da anla amıyan iki dOşman, Al- ve Singapuru ellerinde tutmak isti· 
manya ile İngiltere, sadece Yu· yorl.ar. .. 

l t b rak k · inde an Sıngapur 1 B (A.A.) - Du~ma-
nan s anı a? 1 • ma . ış - nın Muar· da karaya asker çıkarma 
laşmış ve bırleşmışlerdır. hareketleri neticesinde İngiliz sol 

Almanya bakınundan düşiinü- cenahının yeniden maruz kaldığı 
Iebllir ki vatanını silfih]a koru- tehdidin önemini, Singapurda azım· 
mak isU>miş olmaktan başka gü- sayan h.iç ~imse yoktur. .Hakikat 
nah olmıyan kahraman fakat yudur kı duşman kuvvetlen, lmpa-

1 • • ' 
1 

d' i 1 ratt-rluk kuvvetlerine nisbetle hala 
bahti kara bır mıllete, işga e ıc fazladır ve İmparatorluk kuvvetleri, 
devletin daha acımsar davran- büyük mikyasta kara ve hava tak
ması, o açlık ve ölüm manzarası- viyeleri gelinceye kadar durmadan 
na flgisiz kalmaması gerektir. ç pı~mak mecburiyetindedirler. 
Almanya, başkasına yardım ede- Görünüşe göre düşman Malaka 

boğazını kontrolu altında bulundur
ıniyecek kadar zorluk içinde ol~- maktadır ve İngiliz kuvvetleri, düş-
bilir. Fakat dısardan gelecek bu· manın mütemadi ihraç hareketlerile 
yük yardımlara engel olmıyacak 1 tehdide maru7.durlar. Topçunun git 

şekilde baskalarına inanç ver-, gide arta~. m~d~fan. faaliyeti en ce
mek Almanyanın elindedir. Aç snret verıcı hadıscdır. 
kalan bir Yunanistan işgali tec- Japonlar Malaka 
rübesi, Avrupanın kendi kendine,boğazına hakim oldular 
yetkin olacak şekilde düzene bağ- Tokyo 18 (AA) - D. N. B. : 
lanacai'Yı ve besleneceği ümidle- Malezya cephesinden gelen rapor
rinin cÖl·üntüsüne de alfı.mct sa- !ara. göre, Malezya.nın batı sahilin-

i d• kı Patu • Pahat lımanı ve tayyare 
yılmaz mı? !meydanın ın işgalinden sonra Japon 

İngiltereye gelince, o da ken· deniz ve hava kuvvetleri bütün Ma
disi ile birlikte kendi davası uğ- laka yolunu kontrol etmektedirler. 
nına dövü tüğÜnü kabul ettiği Bir ~~ndan, yrıkın .şarkla Hindistan 

• Ş ve dıger taraf tan Sıngapur arasında-
Yunanıstanın, sırf ablokayı gev- ki fngili.;,: nakliyatı, bu suretle, Ma-
şetmemek için, açlıktan ölmesini laka yolundan geçemiyecek, Somat-
uzun zaman olağan buldu. Daha (Devamı sahife 2 sütun 6 da) 

geçenlerde. ln~l tere Hariciye "'"''""""'""'""'""''"""""'''"'"''"'""""'""'"'""• 
Nazın, parlamentoda, Yunanis- yettiği kadar yaptı ve yapacaktır. 

Memur maaşlarına 
zam meselesi 

Layihada küçük memurlar 
tadilat yapılması ihtimali 

lehinde 
vardır 

Ankara 18 - Memurlann maqma Bu mesele hakkında henüz blr Jca-
yapılacak pahalılık zammı projesi rar verilmemLş olmakla beraber Mec
bütçe encümeninde esaslı blr surette ııs heyeti umulyesmlnde harareUI mü
tedkJk edilmektedir. Layihanın encü- zı:.kereler olacağı tahmin edilmek
mende esaslı tadilat Ue Meclis eesvke- ~lr. 
d\lmesı ihtımall vardır. Çün~ü küçük Bükü t h usi üesseseıerde ça-
aylıklara yapılmak istenen yuzde ylr- me • us m 
mı nl.sbetlndeld zam küçük memur- ıış:uıl:mn aylıklan 1şl 1le de meşgul ol
lann hayat pahalılıfu yükilıiü hafif- makta ve bu müesseselerde çalıp.nlara 
letmemektedlr. U.yihaya göre yilkşek hükümet memurları glbl zam yapıl
maaşlı memurlar, daha az zam gör- ması llt!za.m edilmekt€dlr. Hususi mü
dükler1 halde küçük maaflı meınurlıır- esseseler, bti zam."llı ltendlliklcrlndcn 
dan daha tnzla bir pahalılık zammı yapnfa.dıklan takdirde kanuni mücy-
alacaklardır. yldelere başvunıh\caktır. 

Son günlerde gelen 
ithalat eşyası 

lngiltereden 248 vagorı 
ve 18 lokomotif de geldi 

Ankara 18 (Telefonla) - Haber :ı.1- la ithalat eııyası beklenmektedir. 
dığımıza göre, evvelce İnglltereye si- Bunlar meyanında mühim miktarda 
pariş edilmiş olan 650 vag?ndan 248 i dokuma makina1arı vardır. 
ve 24 lokomot!rten 18 i topraklanmızıı .. ~ . . •W. 
girmiştir. Bunlar faaliyete başlamak Hukumet, evvelce de bıldırdıgı· 
üzeredir. miz gibi tahmil ve tahliye i )erine 

Ankar 18 (Telefonla) _ Son büyük ehemmiyet vermekte ve bil
zamanlarda Türkiyeye Britanya lm· hssa İskenderun limanı yükleme ve 

l w l k 'ı · d .. boşaltma j.,lcrı"ni kola'-·lnştırmaya parator ugu mem e et erın en mu- " " . 
h. "th l"t ı · t" B l çalı§ılmaktadır, Devlet Lımnnlan 
ım 1 a a e§yası ge mış ır. un ar· U M·"d" . J:> r· M b' 

d b k d 1 · · · • l · 1num u uru ,au ı anyas ır 
aın aş a, ma en erımızın ııı emesı- k .. d b . h · · d b l 
· "d d '- b" k • l aç gun en erı şe rımız e u u,.,. 

nı ı ame e ece.. ır ço a et ve ma- ı. M" k 1• V ktl · 'l b 
k. V 1 · · S .. ma,,_ta ve una a at e a etı ı e u 
ına ve agonet ge mıştır. on gun· . . . . 1 

1 d 1 k t · ı· 'lt d ışlcr ıçın temaı. etmektedır. sk.ende· er e mem e e e yıne ngı ere en . . . . 
1 1 00 t d · l"k 1 · t" rundakı lıman tesısatının bır buçuk , on emır ve çe ı ge mış ır. .1 )' ·h 1 d'ld'"• 
B 'kt t k d mı yon ıraya ı a e e ı ıgı malum-u mı a;·, mar ın sonuna a ar 
10,000 tona ve gelecek aylar zarfın- dur. . 
da 23,000 tona çıkacaktır. Bunların Mııamafih. Iskcnderunda alınan 
bedeli 5 milyon lira kadar tutacak- tedbirler sayesinde tahmil ve tahli· 
tır. Ayrıca kauçuk, otomobil lastiği y. işleri daha m•tazam yapılmak
ve piyası. için, bedeli 3 milyon lira· t.ı ve miktarı gittikçe artan ithalat 
yı geçen bir çok C§yalar memleketi· eş.tasının bir an evvel muhtelif istih
mize vasıl olmuştur. Gelt'cek aylar· )fok merkezlerine sevki temin edil
da piyasa için 5 milyon liradan faz· mektedir. 

Türk gazetecilerinin Yunan 
meslekdaş lara yardımı 

Kurtulu! vapuru, 350 Yunan gazetecisinin her 

birine ayrı ayrı verilmek üzere yiyecek 

paketleri de ötürecek 

tan harbinin, Almayyayı iyice Eski ve küçük (Kurtuluş) vapu
uğraştırarak İngiltere ve Rusya- ru, Pireye gerçekten bir kurtarıcı 
ya blr kaç hafta kazandırdığını gibi gidip geliyor. Yaptığımız, 
söylemiş ve mebuslar bu sözleri yapabildiğimiz yardımı büyüm
alkışlamışlardı. Bu alkışların, semiyoruz ve bununla övünmü
Yunanistandaki aç mideleri do- yoruz. Fakat, böyle bir zamanda 
yurup avutmağa ne derece ya- kendimizin sayılı denecek kadar 
radığı bilinemezse de, Müttefikle-! az yiyeceğinden ayırarak yolla
rin hazırlığına bir kaç hafta ka- dıklanmız, daha geniş yardımla
zandınp yok olan Yunanistanın rın olurluğunu fileme gösterdiği 
- nblokadnn bir parça sızıp kaç- içln göğsümüz kabarıyor ve bili
ına bahasına dahi - aç kalma- yoruz ki her ay gönderebildiğimiz 
ınasına çalışmak ne güzel bir ha- bir kaç bin kilo yiyecekle, bir 
reket olurdu! Netekim, Yunanis- harbi kazanmış olmaktan daha 
tanın açlığı dünyayı tuttuktan 1 büyük bir sevinç duyuyoruz. Ka-
sonra, bu yardım düşüncesi zandığımız şey en parlak zafer- A k 18 (T 1 f 1 ) K 8 d 350 y · 

• w •• •• •• • . •• n ara e e on a - ur· ı u yar ım, unM gazetecı-
Londrada belırmeg~ başladı. Ora-

1 
~~;·~en da~a buynktur: Olgun ve tııluş vapuru pazarertesi giinü (Pi- sinin her birine ayrı ayrı verilmek 

BU SABAHKİ TELGBAPLAB 
EmD!il!DOl~::m:::::::i!iii!i:llCliii.ıi:Di~=:;;;;;;~~~~~~-~ 

Mojaisk'te 
sokak 

muharebe~eri 
Ruslar, Harkof'un 

müdafaa hatlarını del

meğe teşebbüs etmişler 
Londra 19 {A.A.) - B.B.C.: Sovyet 

ordusunun organı olan Kızıl Yıldız 
gazetesine göre Mojalsk §clırlnde Al
man ve Rus askerleri arasında sokak 
muharebeleri cereynn ediyor. Mo
jais!C kı~ müddetince blr mukavemet 
noktası teşkil etmek için Almanlar 
taratınd:iıı esaslı bir surette tahkim 
edilmişti. Anlaşılan Sovyetıer, Mo
jafsk'e cepheden muvaffakıyetll bir 
hücum yapmışlardır. 
Başka bir Rus şehrinde de sokak 

muharebeleri cereyan etmektedir. 
İsim zikredllmemekle beraber bu şeh
rin Orel olması muhtemeldir. Alman
lar, evlerden ve sokaklardan şiddetli 
muharebeler neticesinde çıkanlmak
tadır. 

Moskovn radyosuna göre Ruslar 
Moskava cephesinde 142 meskun yeri 
kurtarmışlardır. 

Rus tebliğine göre, Ruslar Kaluga
nın şimali gnrbislnde kı\ln olan küçük 
Vorodnla!avodo kasabasını geri al
mışlardır. Klrofu geri almış olan Rus
lar, bu kesimde taarrzularına devam 
etmekte ve Britl.ş Unltcd Pres'ln bir 
mesajına göre Smotenskten 100 kilo
metre uzakta bulunmaktadır. Hlt~rln 
umumi karargahını o şehirde kurdul:ıı 
söyltmmektedlr. 

Ruslar, cephenin diğer kesimlerin
de de muvaffakıyetler kayddmf&ler
cllr. Lcningrad cephesinde Ruslar 
Volkot nehrinin garp sahtıı boyunca 
Uerllyorlar. 

Alman radyosuna göre Ruslar Hnr
kofun müdafaa ıuı.tıannı delmeğe te
şebblls etmlşlcrdir. Jıus1ann Kınında 
da büyük blr fanliyet gö.stcrdiklerl 
Alm:ın tebll~inden anlaşılmnktadır. 

J,ondra 19 (Radyo saat 7,15 de) -
Dün gece yarısı Moskovnda neşrçdilcn 
resmi Rus tebliği: 18 Sonkfı.nıntda 
cephe boyunca kıt.aatımız, UerilemcCc 
devam ederek birçok mcskün yerlcıi 
ve e?.Cümle VorodinaJnvodo şchrJnı 
geri almışlıırdır. 

Rommelin cenup 
kolu ile temas 

Londra 19 (A.A.) - B. B. C.: 
İngilizler, Rommel'in Libya' da tu
tunduğu Ageila üzerine yürümeğe 
bı.slamışlardır }ngiliz sol cenahı, ge
neıal Rommel'in cenup cenahile te· 
masa girmiştir. lngiliz tayareleri 
düşman hatları üzerinde büyük bir 
faaliyet gösteriyorlar, 

Bir İngiliz 
tahtelbahiri battı 

Londra 19 (AA.) - B. B. C.: 
lngiliz Amirallık dairesi, Perseus 
tahtelbahirinin kl\Ylp tcltı.kki edil· 
mcsi lazım geldiğini tebliğ etmi~tir. 

Pcrseus dalışta 2000 tonluk bir 
tahtelbahirdir 

Alman - Japon 
Italyan askeri 

anlaşması 

Mihverin müıterek ha 

reketini tesbit eden 

esasları ihtiva ediyor 

Londra 19 (A..A.l - B.B.C.: 
Dün Berllnde Alıruuı başkuman
danlı~ yüksek m6mess1U lle 
İtalya ve .Toponya delegeleri 
arasında askeri bir :ınlaıma ln\-
7.alannııştır. Bu nnln.şma, mihve
rin bütün düşmnnlanna ka11ı 
müşterek hareketini temin ve ta
yin eden esasları ilıUva ediyor. 
Bu nskerl paktı kimlerin lmzala
dıklan Uoa cdllmemlşUr. 

Mlhverln bu yeni misakı, Lon
drada Anglo - Sakson cephesinin 
birliğini sekteye uğratmak için 
yapılan bir teşebbils diye teli\kkl 
ediliyor. 

Birmanya 
Başvekili 

tevkif edildi 
Japonlar ile gizli 

münasebette bulunduğu 
meydana çıktı 

J,ondra 19 (A.A.) - B.B.C.: Birmtın
ya Başvekili Usso'nun tevkif edlldlğt 
lf§a edilmiştir. Usso'nun Japonlarla 
münasebette bulundu~ anlaşılmıştır, 
Kendlslntn elyevm nerede bulundu~ 
söylenmemektedir. Yalnız Japon fi
losunun Penrl Harbour llmanındııkl 
baskını yaptı~ gün Honolulu'da bu
lunduğu ve oradan hareketle Blrle
~lk Amerika.ya gitti!':'! öğrenllml.ştlr. 

FHipinlerde Japon 
tazviki hafifledi 
Japonlar, Malaya'da 

büyük bir taarruza 

hazırlanıyorlar 

ı.ondra 19 CA.A.) - B.B.C.: Vaşlng
tonda neşredilen rPsnıi tebliğe goI• 
Luzon adasında son Japon şidd· .. ıı 
hücuml:ınnın r.cticeslz knlma•ı uzc
rine Japonların Amerikan mevzileri
ne karşı tazyiki hıı!iflcmişt.ir 

Malaya cephesinden gelen haberler 
kıttır. Cephenin mrkezlndc Kcvaa 
mıntakasında, Japonlar şlddetll tnar
ruz hazırlığında bulunuyorlar. Mala
ynnın batı taran::ı.nna çıkarılmış olan 
Japon kuvvetleri, İngilizlenn ç~tm 
mukavemeti lle karşılaşmaktadır. 

Cenubi Blrmanyada, Siyam hududu 
civarında İngilizler ile Japonlar ara
sında çarpışmalar devam ediyor. 

ııııııııııısı~~•e,aıcıııııııııııııaııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııe 

da da başlıyan bu ınsanca hare- umıtsiz yurekler kazanıyoruz! re) ye horcket edecektir. Her defa- üzere hazırlanmış be~er kiloluk muh· 
ketin çabucak sözden işe geçmesi 1 Kurtul us, ufak ve köhne bir sıııde. olduğu gibi yalnız kuru fasul-1 telif yiyecekle dolu paketlerdir. 
binlerce insanı boşuna ölümden l v~p.~ru.~~ ~dıdır. Taş1~1ğı şe~. ç~k, ye, nohut, s,oğan, patates v balığı Diğer taraftan, dün ak§am şehri- rt 
kurtaracaktır. goturdugu şey zengın clegıldır. hfımil olan Kurtuluş vapuru ayni za· mizde v.:rilen (Türk Basın Birliği) ~-ol~,~ (1 

Türkiye, eşsiz milli seciyesine Fakat boş dönerken bize getirdi· nurndn Türk gazetecilerinin Yunan yıllık sünresinin hasılatı dn Yunan ~---.-. ----------------.-------~ 
Yakışan yiiksek duygularla. 11hu- ğinin d"'ğeıi büyüktür. g"lı:etecilerin.ı ynrdımını dn götür· g zetecilerine tahsis edilmiştir. Bul ~ct~;:ı.;-~~~~~~n: ~~~nu:ı~::ı;;:ı~~~~ ~~~t ;~r!~~:::a~l~~~ıar •1~~U1~ 

eleni ··eti Necmeddin Snclak me'.tcdir. yardımlar.ı do\'am edilecektir. gitmezi-
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1
• Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlin 18 (A.A.) - Alman ordulan 

b~komuta.nlığının tebliği: 

Bir lngiliz 
gazetesi 
diyor ki: 

Kırımda, düşmanın, Sıvastopol ba- Al nl ... l .... 
tısında yaptığı yeni hücumlar püs- « ma ar mag up 
kürtülınüştür. Düşman ağır kayıp- olsalar bile Japonlari 

,. lanı. uğramıştır. Şark cephesinin • • • d 
:r "1r merkez ve şimal kesimlerinde Alınan ışgal ettıklerı yerlerr en 

kıtalan, elft.n devam ed~n şiddet!-1 çıkarmak kabil olamaz.» 
muharebeler esnasında, duşına.mıı bır 
~ok taarruzlannı püskürtmüşlerdir. 

P Birçok yerlerde, Alman savaş ve avcı Londra. 18 (A.A.) - B. Garvin Ob
tayyareleri pek çok hareketler yap- server gazetesinde yazdığı blr maka-

• ·-r mışlardır. Kısmen çok alçaktan uçan lede Japonyanm 1kl hedetl olduıtunu 
Alman tayyareleri, yüzlerce araba ile söyremektedir. Bu bedeller şulardır: 
daha başka taşıtlan ve düşmanın, ı - Müttefiklerin, harekat için kul-

l,~~;-n;;tô)J -~- u• u u A me @63$2!1 

Singapur önünde 
muharebe başlıyor 

Doğu cephesinde şiddetli muharebeler 
oluyor - Libya'da muharebe 

faaliyeti hafifledi 
küillyetll ağır silahını ve daha başka !anmak ümJdJnde bulundukları belll- , 
malzemesini tahrip etml§lerdir. De- başlı bütün ha.va. ve deniz üserlnt ele Uzak doğudaı lliği ibir Amerikan denizaltuınm Toll· 

,ıb \: ıııiryolu tesislerine yapılan ha.va hü- geç1rmek. ~o körfezine kadar gittiğini ve kör-
t:J.ıı cunılarmda, asker yüklü müteaddit 2 _ Malezya.'da ve adalarda, i§gal Japon kuvvetleri Singapurun önü- fezin ağzında 3 Japon tüccar vapu-
'l r taşıt hasara uğratılmıştır. Cephenin edilen erazinln harikulAde kayna.kla- ne gelmişlerdir. Bir kaç güne kadar ;runu babrdığmı bildirmiştir. Bu ha

Jnerkez kesiminde, blr Alman zırhlı nnı inkişaf ettırebUecek askeri ve ti- dıı müdafaa hattında muharebele- reket, Amerika deniz kuvvetlerinin 
tümeni tarafından yapılan blr hücum carl işgal kuvvetleri tes:ts etmek. rin başlanması bekleniyor. Japonlar ~imdiyıe kadar elde ettikleri en mü· 
esnasında, dti.Şman püskürtülm~ ve B. Garvln l}Öyle dl.yor: d3llly0rum Singapurun zaptını muhakkak sayı- hiıµ muvaffakiyettir. 
muharebe meydanında 450 ölii bırak- ki, Japonlar göz koydukla.n bölgeleri yorlar. İngilizler ise bu mühim üseün Doğu cephesi: 
mıştır. bu suretle ele geçlreeeıt olurlarsa., Al- ve Felemenk Hindistanmın şiddetle 

Leningrad kesiminde, hücum kuv- manlar mağlftp dahi· olsalar onlan .. d f d'l W• • ö r· 1 ı Krrımda merkez ve §imal lbölgeı-
vetıerinln yaptıklan hareketler esna- oradan çıkarmak kabil olmaz. Ders ~l~ 

1
a aba e 1 ~~ruh • Y uydor ar. n·

1 

Türk-Alman 
ticaret 

anlaşması 

Binlerce madde için sabit 
fiat tesbit ediliyor 

Ankara 18 (Telefonla) - Al-

Sovyet 
Karelisinde 
muharebe' 

Alman ve Fin kıtalarının 
bazı kesimleri İşgal 
ettikleri bildiriliyor 

man • Türk tiearet anlqmaamın tat- Moskova 1 8 (A.A.) - İzvestia 
ıbik.atına ~air iki devlet .arasında gazetesine göre, Leningraddaki mü
yapdan muzakereler kati hır safha• dafaactlara bir geç.it açmak istey~n 
~ gimıl~tir. Görürıüldüğünden çok Sovyet kıtalan batı ,imal kesimin• 
muğlak olan bir çok meseleler iki de Alman hatlannı yarmış ve bazı 
tarafın gösterdiği hüsnüniyet aaye- köyleri geri almıştır. ileri yürüylif 
ainde bertaraf edilmek üzeredir. devam ediyor. 
Bilhas98. iki memle~etin :ithalat. ve Tasa ajansı da Sovyet Karelisin.in 
ihracat enrasmı. sabıt fiatlere istinat bazı kesimlerini Alman ve Fin kıta· 
e~nnek mee!lesi. çok mühim~. larmın işgal ettiklerini ve düşmanın 
Yüz1erce, hatta binlerce maddenın burada kuvvetinin üçte birini hyı
nJ;ıit fiatini tesb~t etme:Jt jç.in bir Eor- bettiğini ve Finlerin yalnız Petroi• 
mü] bulunmak iizeredır. Bu suretle avok kesim.inde 50 bin kişi telef 
Almanya • TüTkiye ticaret anlaıma• vıerdiklerini bildiriyoT 
sının daha iyi i§leyeceği umulmak- • 
tadır. 

ııında, müsellah s. S. Ierden mürekkep açıktır ve katidir Müttefikler bü- gı 1z er unun xçın er şey en evve lerinde muharebe şiddetle devam 
bir teşkil 12 veya 15 blokbavuzla. müs- tün diğer işlerine 've güçlüklere• rağ- deniz ?aki~iyet:ine ihti!a? • ol~uğu ediyor. Alman tebliği Rus taarruz· Yalova, Karamürsel 
tahkem mevzii havaya uçurmuş, kfil- men, enerjik gayretlerle Japonyayı kanaatindedırl.er. Bu hak.ıınıyetı te· lanrun büyük zayiat verdirilerek yolu açıldi 

Bulgar bütçesi 
liyetu silah iğtinam etmlş ve düşma- durdurmalıdırlar. Singapur teslim ol- min etmek üzere her biri otuz küsur tardedildiğini bildinnektedir. Sov· K 

1 k.a Karamürsel (Akşam) - ara-
na ciddi kaYJ,plar verdirmiştir. nıada.n veya tşe yaramaz bale gelme- bin tonluk üç ngiliz zırhlısının Hind yet rebliği merkezde Alman mu - münıel _ Yalova arası posta ve yol-

Buz denizinde A1man denizaltı ge- den, Cava za.ptedilmıeden, Avustralya denizine geldjği rivayet edilmek- bil taarruzlarının tardedildiğinJ ve cu arabları ııeyrüsefere b .... ı .......... tır. 
miler! bir düşman denJzaltısını ba- clddl surette hücuma uğramadan, Ja.- tedir. ileri hareketine devam edilerek Şa- ...., -·~ 

Bu yıl Harbiye bütçesi 
2 milyara yakın fazla: 

tırınışlardır Atlantikte Alman deniz İzmit körfezine i-leyen vapurun ee-. - ponyayı kısa zamanda. durdurmalı- Japon haıva kuvvetleri Singapuru tofiskaya ile Lataşino·nun geri alın.. " Sofy ı 8 (AA) (O f İ) 
altıları topyekün 2100 tonlla.tolUk 4 dır. Bu 'işin güçlüğünü 1dmse azımsa- .. . . . d v h b La M fıerden Jı:a'ldınlması Karamürsel, a · · - · · · ı 
dü~man gemisini batırmışlardır Ay mutemadıyen bombardıman edıyor• ıgını a er ıveriyon taşino os• GBlcu"k ıve cı'var :-kelelerinl fena du~ Sobranya meclisi, dün akşam. 1942 

" .. .. . . . . - yam:ız, fakat müştereken cihazla.na.- l B 1 h . d 1 M - k 140 k'I tr • 1' ,_1. ııt 1 H b I v b'' . • . . 
rıca buyuk bır denız ta:şıtı iki torpille k .. tll bir •~tı"'-ı •-• ,.,_ ar. unun a er 'ey en evve a ovanın ı ome e flDla ı garıı:;ı - k H lk yı ı ar iye nazır tgı ut~sını ıttı• 

ra ve sura: Jb ........,, ...,.uun ew. l d l .....:ı· l , 1. d k l • d d' S t f' k M k ruma so muştur. a vapurun f~- 1 _ 1 ul H b hasara uğraı:ruştır. Şimal denizi ü- ı-k: ba""'rılması m"'-...... 'ndür ve ba.- ezya a nı;uız enn e ın e a mış mn e ır. a o ıs aya os ovanın k f b l ,_ lık 6.!Ua kah etmiştir. ar iye nazır• 
"'" ,,~ wıuı.u l danl d I OO kil · tr k .ı b d V te rar ııe ere aş amasını aaı:;ıırsız - l zerinde dün g~e yapılan hava. istik- şanlacaktır. o an son tayyare mey arını a ome e aoar gar ın a, o- 1 b kli lığına verilen tahsisat 4 milyar 1 7 

şafı esnasında IngUterenin doğıı sa- General wa.vell'ln komutanlığı sa.- te.hrip etmek istedikleri anlaşılıyor. lokolarnsk civarındadır. a e: yor. milyoıı 61 O bin Jeva olup bunun iki 
bili yakınında büyük bir kafileye hü- ha.smdakl muvaffakıyet!nln Uk şartı İngiliz gazetelerinde Malezya ha· Kınında Sivastopolun babsında E ki y H milyar 550 milyon levası alelade 
cum edilmiş ve kalile dağıtı1mıştır. müttefik tayyare kuvvetıertnı gitgide rekatı münasebetile tenkitler devam Sovyetler şiddetli hücumlarda bu· 8 • ugoalav arİcİye masraflara ve bir milyar 621 mily011 
~irçok gemi ciddi hasara uğramıştır. daha. fazla inkişaf ettirerek, Slngapur ediyor. Avam Kamarasında da hu lunmuşlardır. Alman tebliği bu hii· Nazırmın seyahati 81 O bini fevkalade masraflara ayrıl-
Ingi!terenin batı clnup sahlllndeki muharebesinde Japon bombardıman yolda münakaşalar olacağı Başve- cumların tardedild.iğini haıber veri- Bııdapeşte ıs (A.A.) _Eski Yugos- mıştır. 
limanlara daha başka savaş tayyare- tayya.relerlııe üsbU.n mevlrle çıkaftt:nak k.li t nk'tl ' ... b·ı vo lav ..... ftrl"1ye N ......... ......,-tar Ma.rtt......tn Bu m~ar0flar. geçen sene bütçesi-
leri orta ve ağır çapta bombalar at- ve sonunda dnmnanı semalardan d~ ·"ı· e ı ere cevap veredegı I - ~ r. .nı:ı. ... """""' .. ;,.uı vv..,. ...., -

' ...,,.... ' ın ıyor Libyada: hAlen Buda~ed1r. Magyar Nam- ne nazaran bir milıyar 840 milyon mı.şlardır. kovmak oldu~u müttef&letln sal!- · J n1 M nill t tıesln .. kında Bel'Une 
Manşta İngiliz harp gemileri bir htyetu efk!n, um~mlyetle tasdik edl- Filiplıılerde apo ar, a anın . . . . ze gwzıe e gore, ya leva fazladır, 

Alman gemi kafilesine boş yere hü- yor.> ~imalinde Bataan yarımadasına çe- Libıyada lngıliz kuvvetlerı Halfa· gidecektir. \So.branya meclisi, harp bütçesinin 
cum etmlşlerdir. Alman sahil topçu- kilmiş olan Amerikan kuvvetlerine yayı ele geçirmekle mUhim bir mu- munzam fasaıllannı da kabul etmiş• 
~u ~a sa_~aşa müdahale etmiştir. Bir Jiddetli hücu~ııra ba,lam.ışla~dır. vaffakiyet kazanmı,lard.ır. Halfa~a, B c hu rch ·ı l l'ı· n tir. Bu fasıllara göre, hava kurvvet-
Ingillz hucumb-Otu yanarak batmıştır. Alman ve Japonlar bu hticumlar netıeesınde Mısırla Lı'bya arasında:ki yol iizenn·, • lerine, geçen sene bütçesine nazaran 
ŞimaU Afr~ada Sollum kesiminde- Amerika kuvvetleıinin Manilla kör- d~ mühim bir geçittir. Mihver kuv- 173 miJyon 430 bin leva fazlasile 

ki Alma~ .~e Italyan üslerinin müda- fezi ağzındaki Corrigidore müstah· vetleri burasını e]cle tuttukları miid- b 1• r n utku 104 milyon 2 50 bin leva ayrılmıştır. 
tileri. butun muvasala hatlan kesil- ltalyan fı· ıosu kem ada.sına ekilnıeğe baııladıkla- det lngilizler kıtalarına ancak uzun ı .... j kıtaları tahsisatı, geçen ııeneden 
diğinden, mühimmat ve erzak mev- . • · ç · ·· b' ]d ki b 1 "' ... 

tl t .. k d'k'"~ h ftl .. nnı bıldmyoı. Amenkada hu hu- "'e guç .r yo an sev: yatta u u• f 88 bin 300 leva fazla olmak üzere eu an u en ı .,.,n ve a arca su- A İ d <:.: d' b hz 
ren kahramanca bir mukavemetten susta malumat yoktur. Her halde nuyor ar ı. yım ı u ma ur orta· «Şahsi hürriyeti yere 353 milyon 300 bin levadır. 
sonra tıesllm olmuşlardır. iki amiralin görü amel eri J aponlann Filipinlerin işgalini ta- dan kalkmıştır. Ayni zamanda Hal· 

Hava kuvvetlerimiz, sahil yolunda. :ı' mamlamağa karar verdikleri anlaşı- fayadaki Mihver kuvvetlerini muha- sermek İsteyenler 
yürüyüş halindeki İngiliz kollarına, hakkında Stefani lıyor. sara kıtalannı da baııka yere sevke· mağlup edilinceye 
ayni yolda ilerliyen iaşe kollarına ajansının bir yazııİ Japon kuıvvetleri Felemenk Hin- debilecek1erdir. 
tesirli hücumlar yapmışlardır. Sollu- distanında bir çok noktalan bom· Elageilaya gelince, burada muha- kadar harbe devam 
muı:ı. şarkında ~ıman denlzaltılan blr l:iardıman etmişlerdir. Celebes ada- rebe faaliyeti hafiflemiştir. Buna se-- edeceğiz» 
İngılız muhrlbın_e isabetler_ kaydet- Roma 18 (A.A.) - Stefanl ajansı- s.nm şimalinde Mimehaasa' da mu• hep bir çok yerlere torpil döşenme• 
mlşler ~e ~~ruk un deniz bölges1nde nın siyasi yazıcısı, Alman dona.nmasI harebeler devam ediyorsa da bu hu-- ısidir. Almanlar bir İngiliz zırhlı ko· 
b~r ka.~ileye uç defa taarruz etmişle~- Başkumandanı Amiral Reader ne susta ma]funat yoktur. lunun bu kara torpiJledne düııerek Loındra 18 (Radyo 13, l 5) 

Singapur'un dış 
müdafaası önünde 

harp başlıyor 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

dır. Uç geminin batıp batmadığı go- İtalyan dmıanmıısı ffiınelkurmay 0 .. d'I b' Am ik :ı... h" "k . t d·v· • h'ld' . l B. Churchill'in Amerik.adan gelirken 
rülememiştir. başkanı Amiral Rlocardl arasında. un neşre ı en ır -er an te'ı:;ı· uyu zayıa ver 1gıru ı ırıyor ar. !bindiği tayıyare yolda Bermud ada- radan ve Sohd yolundan dolaşmağa 

Dün gece düşman, Almanyanın ba- ya.pıJa.n buluşma hakkında şöyle di- larında karaya inmiştir. B. Churchill mecbur olacaktır. Fakat, Japon 
tı şimalinde kain muhtelif mevkilere yor: ou·· 

9 
... u·· n Kasaplık en eski müstemleke parlamentosu bahriyesi, Çin denizi cenubile Cava 

bombalar atmışlardır. Siv:II halk İtalyan milleti samimi bir ruhun olan Bermud parlamentosunda bir denizi arasındaki bütün sahaya ha-
arasında cüzi telefat vardır. Blrkaç hA'-fm oldulh· bu'bulu.şınayı memnu kun' olduguw ndan, bu yol da öteki 

~ 6
... - nutuk söylemi,ı ve demiştir ki: şehrin ikametgah mahallerinde bir niyetle kaydetmiştir. Müzakereler iki 1 k h 1 gihi emin değildir. 

kaç bina hasara uğramıştır. ikı in- müttefik devletin deniz, kara ve hava yapı ır en ayvan ar cBiz, halkın arzusuna dayanma-
glllz tayyaresi d~üriilmüştür. kuvvetleri arasındaki sıkı işbirliğinin dan harbeden devletlerle karşı kar- Gelen raporlarda bildirildiğine 

S t t hı•-... • çerçevesi içinde yapılmıştır. Bu lld şıyaytz. Bu deıvletler yalnız phsi göm, cenubi Malezyadaki hareket-
OVye e tgı devletin donanmaları Atlantlkte ol- Sultanahmed'de bir evin Yolların açılması üzerine hi.:.rriyeti ve serbes münakaşayı kal- lere bilhassa hızla devam edilmek-

Londra 18 (A.A.) _ Dün gecek1 duğu gibi Akdeniroe de beraber çalış- İ . . . dırmak değil, büyük devletleri de tedir. Bilhassa batı sahilinde ilerle-
6ovyet tebliğl: maktadır. İtalyan denlzaltılan, uzun dötmeleri çöktü, gelin stanbula getırılmesıne hükümleri altına almak istiyorlar. yen Japon kuvvetleri çok arazi ka• 

17 sonk!l.nun günü kıtala.rı.nuz muh- zam.anda.nbert Atlantlk muharebesine "' d 1 d baalandı Bunlara göre bütün dünya bir as- zanmışlardır. 
karışmaktadır. Alman denizaltıları ayagın an yara an ı '3: '- h 1 l u1 

tem kesl.mlerde düşmanın mukavcme- da Akdenizde hareketlerde bulunu- <Kert merati si si esine ve z üm ve Pahat. Batu'nun işgalinden sonra, 
tini kırarak ve karşı hücumları PÜS- dehşet esasına dayanacaktır. Ser· bu kuvvetler, ayni ismi taşıyan neh-
kürterek llerlemeğe devam e .. -ın ve yor. Japon d~iz kuvvetlerinin faali- Di.iın gece Sultanahmed' de, düg"ün Ankara 18 (Telefonla) - Alakadar ,_ .. _T_ hat h" . ti' • ı s· 70 k'l 

""u..g yeti de ayni sıyaset ve strateji saha ka. 1 d -•dııon-· I"'-ftt •oes munıutaşayı ve f8. urnye n aıırmı• ar ve ıngapura ı omet• birkaç kasaba ve köyU geri almıştır, - d b' "k .. .. Akb k ma m ar an ~ 6 ....... z nıa ı.uıuı. a. kah ı . 1 1 L- ,_ _ _ı• ,.. ••• ~ • 
Bunlar a.rasında. Moskova bölgeslnde lannda. bu İtalyan - Alman işbirliği- esnasın ~· ır evç? muştur, ıyı göre, son haftalarda.ki şiddetll soğuk- u ~tmıyen ~re "":'J1ı:;ıca1yoruz. re hatta ondan ~a ya~ın bır mesa-

nln blr tamamlayıcısı olma.'ktadır. mahalle91nde Şaclirvan çıkmazı so- lar ve karlar dola.'"""ıe bir,.ok ırfi,.lük- Kazandıgımız mukafat .~~. t.e meydan· feye kadar gelmışlerdır. 
birer çevre merkezi ola.n 1kl kMaıba da. İ kağında 18 numaralı evde bayan ler kar:"'·.,mda. k~/ .. ,,....n mun·· :.kale"'':;'"!1erl- dadır. Artık yalnız değilız. Geçen B hAd' .

1 
aı~,_ d l ak vardır. İki gü:rıde 48 düşman tayya- N "})" • t • M 1. I'kl . . . · d -s~ ..,.... ... "il .. 26 .

11 
. 1. b ,_ u a ıse ı e aı>a ar o ar şu 

resi tahrip edi}...,l"tit. 8 tayyare kay- azı l • zmır rem Uazzez, ge in l erını gıymış., a- mlz yeniden düzene gJrm.eğe başla- gun mı e1. Jr eyanname µuza L-'.b d '}' kl 1 ·ı· J d 
"'-"\l 1'] 1 · vl d di • t • • nA er e ıcerı ıyor , ngı ız er en 

rettik yoldan çıktı vet ı er ge mış •. eg ence evam .. e .• mıştır. Bazı merkezlere ve bu me- etti. ırıgıltere ve Amenkanın anla- "h' · h . etl Sı'ngapu -t 
. S 19 1 5 1 d th d İst b l d k lıık d ki ah A h.. . . k mu ım şa sıy er r umu ... 

Italyan tebıl•g-1• İzmir 18 {Telefonla) - Bu sa· by?r. aadt 1, sıra c>drın ad~u ış yhan a atnişt~ a.il zamanını a ,j~pü • •. an § sı ... ;ırrıyetı. yere ıııekrmde valisinden, teslim olmasını rica et• 
hah N 'lüd k lk l . ır çatır ı o uyor ve o anın oşeme ayvan ye ır ememes şu ı..ıu m - ıstiyenler maglup edihnceye a ar . l h .. 

1
.. k . b 

. ı . azı en .a an yo cu tt~nı ·tahtalarının birdenbire çökmesi ile hlın sebebe dayanıYo:rtlu: kol kola iJerleyeceğiz.> !_lıışder, ide~ turu mbuilhaveme~~l hey• 
Roma 18 (A.A.) - Italyan ordulan lZIDlre gelmekte iken Cumaoıvası ıs- b li d ld ., h ld d . t 1 Dol 1 1 ka 1 nu e o ugunu ve assa sıvı a a• 

l A'- · ayan ge n e o ugu a e ave • - u o an vagon arın r ar b 
1 

l l 
uma· ulm kda.rı:ı.bergıLUi ınındiişm tebliği: tasyonuna yaklaşırken yoldan çık- lilerden oın kadarı üstüste bodurum dolayısile gönderilecekleri yerlere za- 1id_;n emsalsi~ ku~. an ara ma o a• 

ay an r an tarafnıdaıı mro.tır. Kapanan yolun açılmasına .. .. D ı· d d ıl 1 l Halfaya'da ~-gını söylemışlcrc.•r hava, tara ve denizden her çapta. çalı,.. ] N"fu . k kata duşuıyorlar. avet ıler en ya- nıanın a. vas o amaıma an, ...... · · 
bomba ve toplarla. devamlı olarak 1 şı yor. u sça zayıat yo tur. ralanan yoktur. Y'alnız gelin, Hüse- 2 - Bu vagonların boşaltılıp tek.- Japonlar bir İngiliz 
bombalanan ve havaların fenalığı yü- ' yin kızı MuazzeL ayağından yara• rar hizmete hazır blr vaziyete getlrl- tesıı·m olanlar r . .• tfl Bfuıden iaşe maddeleri alamıya.n ve Malta ya lanmıştır. ıememesi, genera ını esır e ı er 
bJJhassa yamlılar için lüzumlu suyu İ . k k l · Bllhassa Çetin.kaya yolunun ka.r- Tokyo 18 (A.A.) - Tokyo 
bulamıyan Sollum ve Hal!a.yadakl h k ı zmırde ekme art arı larla kapanması, Erzurumdan İstan- .Avahi Şimbun gazetesinin verdiği 
tunetlerlmJz artık imk:Ansız bale g1- ava a ın arı İzm.ir 18 {Telefonla) - On do- bula _kasaplı~ hayvan sevki.yatını 2 İtalyan generali eaİ~ bir habere göre, MalezyadakJ on M· 
ren mukavemetten sarfınazar etmek kuz mahalJenin ekmek kartları bu- bir müddet Jçm imkil.nsız ktlmış~ı. edı"ldi" rinci lngiliz tümeni komutam gene• 
mecburlyetlnde ~ardır. gün dağıblmıştır. Kart dağıtmanın Fakat, yolların ~llması. ile ~rk vll~- ral Hamilton ve diğer dokuz auba~ 
Batı B1rena.1k'de Italyan ve Alma.n Son 24 aaat İ"'inde yarın bitec~ um.uluyor. Salı. minün- yetlerine, son gunlerde, Munakalat . dil . ti B h b .. ah 

hava te§kllierl b.a.valann çok fena 1:' d . 'b -e• k v• k l e-· VekA.letl tarafından, mtiıhlm miktarda ~r e mtş .. r. ~ a er resmı m "' 
.gitmesin& raimen dil§man onluglh- bir çok akınlar yapıldı en Jti aren e megın . arta satışına vagon gönderllmlş ve kasaplık hay- Kahire 18 (AA.) - Orta Şark fillerce henuz teyıt olunmamıştır. 
lulle kamyon 1ıeŞkllierinl ve deniz başlanmas• muhtıettneldrr. vanların getirilmesine ba§lıınmıştır. İngiliz tebliği: 55 inci Sarona ltal- Japon zayiatı 
tayyare llmanta.rmı bombala.mata . o·· kü· 1 yan tümeni komutanı geneTal Ceor- d 
muvaffak olmU§lardır. Gen1ş yangın- Malta 18 (A.A) - Cumartesı un yangın arı gis ile komutan muavini general • Delhy t8 (A.A.) - ~alezya a.• 
Jar çıktılı görfilmtışttlr. Blr ta.yya.re akıamı nC§redi1en resmi tebliğ: Cu· Erenköyde İstasyon caddesinde B. Hitler'İn orduya Buttafuccolme ve yüksek rütbeli birlkdı Advustralya kuvalveBtlenn~. kmnaSi n• 
tlssüne donmemtştlr. ,, ma akıanu bit miktar düşman tay- Nazmi Annan'ın eczahanesinde yan- mesaj"ı Al b H lf · a e en tuggener enett m nga.-

Mal b b ı l man su ayının a aya gamızonu d .. 1 d' ... , .. 
AlmAn tayya.relerı Malta adaısmda yareai taya om a ar atını§ ar, gın çıkmııı ve eczahanenin arka k18- .1 h' l'k 1. ld kl b'lcli pur ra yosuna soy e ıgıne goreo, 

d ul -~1 ~'-aJ' · b. alar h ffh B l' 18 (AA) B k ıe ırı te tesım 0 u arını 1 r• N · S hl 'd A t l 11 1 emlrll b unan ~ere ve ba:u de- anu an ıye aıt ın a a i a.aaT- mındaki laboratuar kısmı yanmıştır. er ın . .- aş omu- k d' egn em an a vus raya ı ar• 
~- ~ft · re lima.nl blr ta lr ' 1 dir T 1 f k A Ok ' f'·h 1 R 'h ' "l" me te ır. J l d k' 'lk d ' n.,. -yya anne. · sı:ra. ar- vernuı er • e e at yo tur. V• Bina Hasan tay a aittir. Eczaha- tan u rer marcşa aı nau un o u- apon ar arasın a ı ı çarpışma a 

ruzlar yapmışla.rdır. Dü.şm..anm bir cı1arunız, düşmanın yolunu keserek ne 6000 liraya sigortahdır. Yangın mü münasebetile orduya bir günlük Londra 18 (A.A.) - Halfaya Japonlar, takrj,ben 800 ila 1000 te-
Hu.rrtcane tayyaresi düşllriUnıüştür. bir dügman bomba tayyaresine isa- havagazmın açık bırakılması 3 ebep emir göınderm:iştir. Bunda, mareşa- garnizonu teslim olduğu sırada, bir l lefat vermişlerdir. 
Ri k f k r bet kaydetm.işl~ne de taıyyare bu- olmuştur. Tahkikat yapılıyor. lın yeni zamanın vasıtalarından isti- Alman kurmay subayı ve iki İtalyan - --.....::..= -

o on eransmın. ararı lutla.r arasında kaybolmuştur. Tay- * Galatada Necatibey caddesjnde fa~e. ederek askerliğin ebedi .~~ilet- subay~ ellc:~nde beyaz bayraklarla, 1 D ~ r-..A ......... 1 
İtİmadla beklemyor yaıe karşı koyma topçusu ve avcı Kasaplar sokağında Katinanın 25 lerını bu zamana da naklettıgınden cenu.b~ ~.fnka başkomutanı .gener.al , '---' L.J 1 .....,. 

Londra 19 (A.A.) - B. B. C.: tayyareleri, bu ·düşman tayyaresini numaralı evinde yangın çıkmıştır. ve böylelikle hu faziletlere yeni bir Devıllıes ın karşısına .. ~eln:ı1şler~~r· J 

Amerikan devletlerinin i§tirakile ak- gtıri dönmeğe mecbur etmişlerdir. Oda oda kiraya verilen bu binanın ı~ık ve:diğinden ve muharebenin ~n j Ge~eral ve k~rmay~, o.g-leyın, m~s: 
dediJen Rio konferansının neticesi Dün gece altı defa hava tehlikesi ikinci katı knemen yanmıştır. şıddeılı anlarında çok defa erı on tahkem mevzılere gırmışler v~ d~ş 
bugün belli olacaktır. Konferansın işareti verilmiştir. Az miktarda dü~ - • safta bulunmak kahramanlığını gös- l ma~ komutanı, şahsan ~end1l~n~e 
karan büyük bir itlmadla beklen• ma_ tay~uesi bir kaç bomba atarak Afyonda yer depremı terdiğinden bahsedilmekte ve cadı teslım olmuştur. hkoç pıyadesının, 
mekte vıe Amerikan devletle-rinin ııiviJ he.Ika ait bialarda ehemmiyetsiz Afyon 18 (A.A.) - Bugün saat Alman milletinin ve Alman o·dula- düşmana ai~ ~uyu -r::opte~-ne~i. garni-
mihverle münasebatı keıımeği kabul ha.sara aebebiyet venniılerdir. Tele- üç buçukta şiddetli bir yer depren· 

1 :·ır-ın t:ı.:-i~inde ebedi olarak yaşaya- ::-"nun teslillıinde büyük amil olmuş· 
edecekleri muhakkak iÖrülmektedir. 1 fat yoktur. j mesi olmu§tua·. Hasar yoktur. l caktır.> denilmektedir. 1 tur. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Çiniden anlıyan hadin 
ve 

Makineden anliyan erkek 

- Anl~abilirsiniz 1 • diyorduk. 
Genç erkek, tereddüdle başını. 

sallıyordu: 
- Acaba??... Zanneder mıın

• ? 
nız. 

- Niçin? - diye ısrar ettik. • Ni
çin anlaşamıyasınız? İkiniz de ayni 
seviyenin insanlarısınız. $ekilce de 
biribiriniz.e uygunsunuz. 

- Fakat ruhça? .•• - dedi. - Onda 
bambaşka meziyetler var... Güzel 
aanatlar meyli... Bakın, dinleyin. •• 

Ve, bir mektuptan ıu sabrlan 
okudu: 

(*"""°) deki türbeyi bir de beniın 
için ziyaret ediniz. Bundan birkaç 
sene evvel onun civarında oturuyor· 
dum: her gÜn bir kere gidip bak
mıştım. Bilhassa hariçteki, kubbe.. 
ııin üzerindeki renklere dikkat edi
niz. Bilmem neden, örnekler, her 
ziyaretimde bana başka başka gö
rüııımüŞler ve bende her defa garip 
bir ürperme ve teessür bırakmışlar• 
dır. Ye hala, bugün dahi, hu renk
lerin yeşil mi, mor mu, mavi mi ol
duğunu bir türlü anlamak imkanla
ı ını bulamıyorum. 

- Ne güzel anlatmış ... Fakat bil
hassa: Ne giizel «gÖrmÜş» ••• - de
diın. - Bahsettiği o Selçuk es.erinde
' · o televvünün ben de farkına var
mı0tım. Fakat onun gibi fonnülleı· 
tireıtıem.İştiın. 

- Ben de öyle... Halbuki, bahsi 
geçen eserle yakından ilgiliyim de •.. 
O, ne kısa bir zamaı., iç.inde böyle 
bir mÜşabedede bulunabilm4... İs· 
tidad meselesi... Benimse istidadım, 
başka bir şeye... Gariptir ki, mesle
ğimle de bağlı değil ••• Ne zaman bir 
makine görsem, karşısında hayran 
hayran dururum. Bir lokomotifin 
önünde saatlerce durabilirim... Tıp· 
l:ı, antika meraklılarının, bir Mikel 
Anj heykeli karşısında durdukları 
gibi .... Yeni model bir saatin mihanİ· 
kiyeti beni öyle ala.kadar eder ki, 
her çarhıru, zenbereğini parça aprça 
ayırmam.t..k ve sonra gene yerlerine 
t.ıkm:unak İçin kendimi zor zaptede
riru ••. Radyomu, otomobilimi ken
cl.i-ıı tamir ederken bir kitap okuyor
muşcasm-. zevk duyarım... Aklında 
mı, hani, matbaa.ruzı ziyaret ettiğim 
sırada, rotatif'in ve entertip•İn önün
den beni adeta kopartrca.sına ayır· 
~lın. Görülüyor ki, ben ve o, ayn 
ayrı İnsanlarız .•• 

Ve içini çekti : 
- Bundan korkuyormn işte... • 

diJ ~ s(;zün\i bitirdi. 
*lf."' 

Düşüncem, aşağıdaki gibiydi. Ona 
anlattım: 

- Evvela - dedim. - Bir fikri 
böyle a.nlatabilmiş olınan, münev- 1 
verlik seviyeni gösterir ••• Bir ••• İkin
cisi .de, azizim. bir mimari şekil ve 
renginin Rijzelliğine varmak, ruhuna 
nüfuz edebilmek gerçi çok yüksdc I 
bir meziyet... Fakat anlattığın ma· ı 
kiı:elerden beheri de ayni suretle ' 
insan zeka, zevk, hatta tebassüsün· I 
den çtkm~ mimari eserleri değil 1 
mi? •.• Hem de <{dinamik mimari» 1 

üri.inleTi... Bizde, bir çeşmenin, bir 
sütun b"'lığırun meclubu, aşığı «Sa· 
nattan anlar, güzelliği seveT» paye
aine nail oluyor. Li.kin şu a.srm ih
tiyaçlarından, bayatından doğma 
makinelere gonül venneği, onların 
sırJarDna 1•laşmağı adeta mÜDeVVeT· 
lik tezahürü bile saymıyoruz. 

Vı..! devamla: 
- Sen ki, ~ineye vurgunsun, 

aziz dostum, rengarenk çinilerin sır· 
nna ulaşanlar derecesinde güzel sa
natlar r~nsubu, yüksek münevver· 
lik düyansınm adamısın ••• Bu nokta· 
dan ikiniz de biribirinizin kiifvüşü-
nüz. 

*%!~ 

Çiniden anlıyan kadın ••• Makine
den anlıya., erkek ••• 
Camiamız icinde, biribirinin ne 

Rijzel tamamlayıcısı olurlar. 
(Ya - Nu) 

Vilayet ve 
belediye bütcesi 

• 
Bu haftadan itibaren 

daimi encümende 
tedkik edilecek 

AB!ŞAM 

"Dil var, beyin var .. ,, 

lstanbul sokaklarından bir 
çok satıCI tipleri eksildi .. 

Yeni ekmek 
karneleri 

Dağıtılırken nüfus 
cüzdanları aranacak 

Sahife 3 

Tanıdığım genç bir fmncı vardır. 
Pratik, müteşebbis bir adamdtr. Şİın
diye kadar fırmmda francala çıka· 
nyorciu. Son karar üzerine fra.'lcaia· 
cılığa nihayet verdi. 

Geçen gün kendisine yolda rasla· 
dun. Belediye İktisad müdürlüğüne 
gidiyordu. Ayak üstünde konuşma

Ay başından it.ibaren üzerl~rindl.l ğa başladık. Aklıma geldi, kendi· 
Vilayet ve belediyenin 942 büt.çesi, "Uçm z kaçmaz, Üsküdara geçmez, gram yazılı ve dört parçadln ibaret sine: 

umum! meclisin şubat toplantıısmd:ı. a ' fişlerle ekmeklerin satılacağ'ıru yaz-
müza.kere edileceğinden beledl.ye ş.lm- 1 O b • b •• ) b •• J ınıştık. Bu seferki kame dağıtınA- - Sen şahsi teşebbü.>ü seven bir 
dkien hazırlıklar ya,pmakita.dır. Yeni paraya ır U U .. ,f sında nüfus cüzdanlarının gösterilme- adamsın ••• Mesela bugün karnesiz 
büt.çe bu haftıadan itibaren da1m1 eııı- si esas ittihaz e.d.Uecektir. elonek çıkarabilirsin 
:ı- ,._,_ dil ,,.. Bu Beyannameyi veren her aile relsl 

Cw..ı4ende mıu.<W!o...,re e eoe ... ~ır. "7--.an zaman &""""ar •"tıcılar.... .. .. ·d· Merakla yu··..:~-e b-1__._ ~- -.u ..... •· pusu ı ı. kendisiyle ailool efradının nüfus hü- ~~.. &Ku 

seneki bütçede en ziyade gellrlerln gu""ru"'ltu"l....,; .. den •ikayet ederiz. Ve U k' lr E K · elem-'- H ,,_.... iyi bir oalrad topl _,_ ~..... 'lf (( rmaz, açmaz, viyet cüzdanlarını gösterceekt . - vet... amesız C'K... em ........ a. ,.......... e anan.... ona. :ı. d L ki ..ı v l 1 t ~ 
göre belediye hlzmetlerlnln tanzlm.lııc 'oun a na ıyız ua .•. lı aruz s a~: Ü kü'd Fınnlarda artık lzdiham kalmadı- de ayni fiate, 7SO gramı 12 buçuk 
dikkat edlleceJQtir. bulun aeyyar satıcı kadrosu eskisı 1 ara geçmez... !tından belediye, her fırının çıkardığı kuruş ... Nasıl mükemmel rağbet gö-

Maamafih belediyenin beş sen.elik gibi gayet geniı olsaydı. acaba o za- 1 O paraya bir bülbül..» ekmekten nümune alarak bunlan tah- rür değil mi? .. Amma sen bu ekme-
l.nşaat işlerlnln de taıbll seyirlerinde man ne yapacaktık? · · · Düne naza- Eski satıcılardan bahsederken dü- lil ettirmektedir. Bilhassa ek.sik tar- ği patatesten yapacaksın ••• 
deV'8.Ill etmesine bilhassa ehem.ml.-. ran bugün pek çok gezici esnaf tipi d ,_ l ak ı. _ ,_ "k b · k tıcla ekmek yapılmamasına d~kkat 

3vv .üıı.çü e.ri _uınutm nıus.. ı aten iıyü edilecektir. Fırıncı gijlümsedi: 
verl.lecektir. ortadan kallı:mıt. maziye kanşmıştır. b k ki''- ı B J t 

ır c 81 ı.&. o ur. ır zaman 8 an• Çı>=iyi bozan Iena ve pişmem'... - O b d d'" ünd" "-- ded' Belediye memurin kooperatitlııln Bir vakitler İstanbul sokakları adeta b ld k d k d"'d"k .. dı ~· • '"'l nu en e Uf unı, ı, 
şehrin muhtelit semtlerinde .şubeler dünyanın en zengin <seyyar esnaf Cudda ne a ar çob. udu çu v~.r l · ı ekmek çıkaran, - hususiyle nüfus hem de ustalıklı bir hamurla pai.a-

ifte a eden geçen ır a amın şoy e başına verilen ekmek mlkdarı tahdid t t l kmek di açabilmesi ve yalıuz kooperat aza müzesi> halinde idi. Orada aklınıza b ~ d v • • • d" · es en yapı an e pan spanya 
olanlara değ'U, halka da. ucuz erzak ve hayalinize gelmiyecek, ne çe .. it agır Uıgını ışıtır kınız: Ü k""d edildiğine göre - noksan ekmek çı- gıi.bi olur •.. Lezzetle yenilir ve iyi 
satıls.bllmesl için sermayesine blr mil- . f . l .1 k l d Y - çmaz, açmaz, s u ara karan fırınlara en ağır Ce'Zalar tatblk tıJ k b l • 'd· A 
yon lira tlAve edilmesi lçln bütçe ile f~kı~ ebıına 1 hpb~rı e b" arşhı aşır ınız. geçmez, 1 O paraya bir bülbül... edilecektir. sa 1 ır ~eı· ço es eyfiı~ı lır.;· b 1~~ 
bir teklif yapılması düşünülmektedir. J....ı:ı ın un ar ırer ırer ayatımız- Bu uçmıyan, kaçmıyan, Üsküda- f~e e un patates at erı ~ ım:::ı 
Meclis, bu tahsisatı kabul edeme o za- dan uzaklaştılar ve sanki başka bir ra da geçmiyen on paralık bülbül, * Mısır çarşısında metruk odalar- yor ..• 
man kooperatit nizamnamesinde de aleme göçetmişler gibi ortadan kay· üzeri delikli, teneke bir düdükten da yatıp kalkan Mustafa Mutulu, dün Fırıncıdan ayrı1dıktan sonra dü· 
bazı tadiller yapılacak ve bu takdirde boldular. ibaretti ... (O zamanlar Üsküdar en kalb sektesinden ölmüştür. Nöbe~i şündüm. Ayak üstü lif olsun diye 
beledlyenln müdahale ve mürakahesl Onların hepsinin hususi bir bağı- mühim merhalelerden biri idi. Bül· belediye hekimi tarafından muayene konuştuiumuz bu mesele, niçin ha· 
daha sıkı bir şekle sokulacaktır. rışları ve çoğunun da tamamile ken- bül kaçıp da Üsküdara da geçti mi? edllerek ölünün gömülmesine izin kikat haline girmesin? .• Fakat esaa 

imar planı 
Şehrin merkezlerine 

hasredilmesi 
düşünülüyor 

dilerine mahsus giyiniş tarzı vardı. Bilti, gene cAtı alan Üsküdarı geç- verilmiştir. olan patates dediğimiz gÜzel $eyl 
Mesela günün bir saatinde dışarıda ti> derdik. Üsküdarı aşanı artık el- son derece ucw:latmak, onu hev za· 
acayip bir sesin yalnız tek bir hece do.! etmeğe iınkwn yoktu. Kumruların Yeş·ıı ay r.:::m tedariki mümkün harcıalem bir 
ile bağırdığım işitirdiniz. Bu hece sesleri bile kulağımıza «Üsküdara gıda haline getirmek lazı.-ndU'. 
ece> ile ccİ• nin arasında bir sesli. gidelim, Üsküdara gidelim I..> tar- Bugiln Avrupada olduğÜ gibi dün-
Pencereye gidip bakardınız ki ccİ· zmcia gelirdi ... ) İşte düdükçü da yanın birçok yerlerinde ekmek mİ· 
ğerci> 1... Amma ne ciğerci!... Omu- bülbülünün ne kadar uslu bir hay· Dün 22 ncİ yıllık denin babası addedilirse, patates de 
zunda bir sırık ... Bunıı."1 üzerinde es· vancık olduğunu anlatmak için onu kongresi toplandı muhakkak ki amcası mesabesinde-
ki donanma fenerleri gibi sıra :ııra cÜsküdara geçmez I> diye medhe- dir. Amca nasıl yan baba sayılırsa, 

. diz.ilmiı,, ciğerler... Hepsi de sopaya derdi. 1 patates de yan ekmek, hatta dörtte 
Şehrin imar .~1~~1 yapılırken bele- gırtlak taraflarından geçirilmiş... Sonra gene bir de minimini ibrik Yeşi13:Y c:_emiyetın_in .. 22 ne! . yıllık üç ekmek sayılabilir. 

diye ~udud~ goz onünde tutulmuştu. Poturlu ciğercinin arkasında kala- şeklinde düdükler vardı. İçine su ko- ı kongresı dWl Emlnon~ Halkevı sal;:>-
Beledıye şımdl, şehrin hududunun balık bir maiyet erkanı: Mahallenin, yup da. küçük ibriğin emzik tarafın- nunda ioplanm~tır: Isti.klal marşıle Frans1Z sofrasında patatesin mü· 
çok geniş olduğunu ve 1.maı- hareketi- hatta civar semtlerin bütün kedileri ldan üflediniz mi?. .. Sözüm ona bül- başlayan kongre reıs Ord. Pro!. Dr. him bir mevkü vardır. İngilizler, he
nin uzun seneler zarfında. bile·netice- ciP.erciyi takip dmektedir. Bunların 'bül gibi öterdi. Daha ne çeşit çe~it Mazhar Uzman tarafından açılmış ve lr) bilhassa trlandalılar ekmekten çok 
lenemiyeceğ"ini göz öııüne almış ve ye- arasında kuyruğu kesilmis, bir gözü 1 düdükler ... Kısacık boylu, hızla üf- reis, cemiyetin tarihine ait bazı iza- patates yerler, Alman sofra.sına otu• 
nl tedkiklere başlamıştır. Bund:m çıkmış, ahçıbaşımn satırından, kasa- j Jeyince içinde bir pervane dönen ve hat venniştir. Kongre reisliğine yük- r .. u:ak olursanız yemekleı·in, elanek 
ma.ksad imar hareketini şehrin mer- bm bıçağndan canını güç.bela kur-

1 
vapur sesi çıkaranlar... Tenekeden sek mimar Sedad Çetint~ seçilmiş, gibi patatesle katık edildiğini görür

kezlerine hasretmek.tir. Bu hususta tarmış sabıkalı kediler de 'Vardı. .. bir pipo şeklinde olan ve gene içine umumi katip Pro!. Dr. Fahreddin sünüz. Daha sulh zamanlarında bile 
başka. büyük şehirlerin de vaziyetleri Ye ciğerci nereye giderse onlar ora- l su doldurunlup bülbül taklidi öten- Kerim Go~ay t:ı.~fından yıllık mesai, patates birçok sofralarda ekmeğin 
tedklk edilecektir. 1 ya... Adam bir yerde durdu mu?.. ler... Şişirme düdükler.:. Eskiden veznedar Ihsan Un değer tarafından rolünü ovnuyordu. 

Kediler de bir iki adım ötede karar· I g ... yet zengin çeşitlerile lstanbul ço- da_ VC'7.lle raporları_ okunm~tur. .. Bizim memleketimiz de patatesin 
gah kurarlar, toparlak gözlerinin 1 cuğunun tın bellibaşlı, en sevimli !kinci reis Dr. Ibrahim Zati Oget, iyi yetiştiği, bol yet4tiği yerdir. L&
son derecede iştahlı bakışlarile ci-1 oyur.caklanndan biri idi. Sokaklar-\ Verem ve Alkolizm adlı etüdünü oku- kin son zamanlarda patatesi muh
ğercinin bütün ha~eketleıini,. adeta 1 da düdük sesinden geçilmezdi. Hele 1 n:uştur. Yeşilay saflarına .. yeniden ı telif pastalar ve tatlılar şeklinde bir 
nefes almadan, takıp ederlerdı. .. Ve bayramlarda ... Artık düdüğe eski katılan 200 gencin and törenlnden takım camekanlarda görüyoruz. Ve 
gayet de tetikte ... Zira yere bir par- rağbet kalmadı. Eskisi gibi düdüğün sonra teklif ve dileklere geçilml§tlr. patates fiatlerinin yükseldiğine ,ahid 

Çocuk Esirgeme 
kurumunun balosu 

Çocuk ~lrgeme Kurumu İstanbul 
merkezi tarafından 24 lkinclkAnun 
cumartesi günü ak.şa.mı saat 22 de 
Taksim Belediye gazlnoounda bir balo 
verilecektir. 

Okuyucu 
mektupları 

Aksarayda Selimpaşa 
sokağı tehlikeli bir 

vaziyete girdi 

Aksaray Ordu caddesi Sellmpa
şa sokağında. oturan bir karlimlz 
yazıyor: Sokağımız bu mahallen1n 
en bozuk sokaklarından biridir. 

Ordu caddesine inen üc sokağın 
tnmirine başlandığı halde Selim
paşa. sokağına henüz blr kazma 
dahi vurulmamıştır. Taksiler bile 
sokağa girm.eğe ce.sal'et edemiyor
lar. Her halde son kar yüzünden 
olacak sokağımız tehlikeli blr du
ruma girdi. 25 numaralı evin 
önünde ve sokağın Lam orta,sıp.da. 
lAğım çöktü. Bir buçuk metre ge
nişliğlnde hasıl olan bu çökün~ü
yü, gazeteniz va.sıtasiyle alfı.kadar
Iara haber vermiş olmakla. sabaha. 
aıl.tşmna. vuku bulacalk bir tehli
kenin önüne geçUeblleceğini umu
yorum. Ameleler, bize en yakın 
olan sokakla.n tamir ederlerken bu 
Selimpaşa. sokağının tamtrtne de 
alınırsa. ~m la~ kapatılmış, 
hem de yürümen1n bile güçleştlğt 
bu sokak ta.mir edllmi!} olur. 

C. N. 

ça bir şey düştü mü? ... Bazan yir- cdüdüğü ötmüyor». Yeni yılın daha verimli olm:ısı te- 1 , • B ·· t t; • kil 
mi kedi birden onun üzerine atılırdı. o·ı b . mennı~ııe e.s:ı.sh tekliflerde bulunan 020, oruz22. k uguturo ppa at esmkmekotsu 
E k .... h 1 1 1 <{ ı var, eyın var, - - unış • asa, e en 

n açı gozu ırı tı ar, pençe eşme- ... Sedad Çctıntaş'dau sonra bir çok dah .. b b. ihti d-::..:1dir 
ler, dalaşmalar arasında bu parçayı ı goz var ,yanak var!..)) gençler SÖZ alffilŞiardır. 1 .·. mU renJ Jr• y; , 'C'KU 

0 

k h h .. d . . r • • .. 8".J ıtıbarla patatesı pasta l,ftnden alıp apar, onu ra at ra at gov eye ın· Kapalıçaqı ıçınde de bugun ta- Bundan sonra seçime başlanmış v:! km k . . • • 
dirmek için arkadaşlarından epeyce 1 rihe karışan bir alay gezici esnafa neticede Mazhar Uzman reisliğe. Sa- eh ek qınl e veprmek çok mutedil ~ar 

k b. ·· ·· ·· d'" S d 1 ı· d" · l\'l ı· ·1· f' H.. · Elb" D Ib. h. z t' are et 0 ur. atates peatası yerme 
1uza ça ır yere goturur u. onra a ru.sge ır ınız. ıv ese a seyyar pı av- ıye useyın ı, r. ra un a ı ~· . 
kanlı bıyıklarını yalaya yalaya, ha- cı. .. İstanbulun birçok yerlerinde no- Öget ikinci reisliklere, Fahreddin Ke- p~tal~ ekmeı:r; • ~Karo~ patates 
yatından memnun, mesut, arkadaş- 1 hutlu veya sade pilav satanlar oldu- rlm Gökay umu.mi k.Atıpliğe, Fehm\ ~a7""~;•» m~~ esma ayr~ hır mevzu 
!arının gıptalı bakışları arasında av· ğu gibi, buı:ı.lara Kapalıçarşı içinde Atanç umumi k~tlp muavinliğine, İh- ~nde vj ır an evv ele almak 
det ederdi. ! de raslıyabilirdiniz. Pilav tep~sinin s:ın Ündeğer veznedarlığa, mebus yerm e 0 ur sanırım .•• 

Ciğerci işini bitirip sırığını omuz- üstünden buram buram dumanlar Türkan Öra ile N-evz:ı.d Ayas, Prof. Hikmet Feridun Ea 
!adı mı?.. Hayd.i onlar da kalkar- yükselirken, pi!Bıvcı, kepçesinin sa· Halide Edib. yüksek mlına.r Sedad ••• 11u1111 ........................... . 

lar, peşine düşerlerdi. pını çat çat kazanın kenarına vurur Çetintaş, öğretmen Nebahat Hanı.ld 
Sırıkh ciğerciden bşka bir de sey- ve böylece müşteri davet ederdi. Bu Karaosman, Cemal Akyüz, Ferid Bo

yar kasa_, vardı ki, o da başlıbaşma pilavcıya hiç olmıyacak zamanlarda ra, Celal Feyyaz, Prof. Dr. A. Süheyl 
bir alemdi. Bu seyyar kasaplardan raslardıruz. Mesela sabahleyin veya Ünver, Dr. Mustafa Talat, Dr. Aliye 
et bütün olarak alınır, evde, ekse-

1 
akşam üstü... Sabah karanlığında Rıza Tancı!, Fuad, Baha Kılıçerl, 

riya satır vuruşlarından çukurlaşmış, pilav yemek... Mükip Kudadgu, Besime, azalıklımı 
iç~iği yağdan ~ıVlk cıvık bir ha le g_~l· ı Sonra üzerine alakayı çeken tip- Dilbenade Şevket, Hüseyin Elbi ve 
J_ ış sarı renklı, kaypak et tahtası us- Ierden biri d.! söğüşçü idi: Suphl Aydıner miirnklpUklere 1ttifak-
tünde kıyılırdı ... Evinizde oturu~ken I o·ı b . r Go··z var la seçilmişlerdir. 

f - ı var, eyın va . . . , ------
çl olk !defa komşudl aı:ı mukntaldiz~~ . ~s~- ıyanak var ... Söğüşüml. .. diye edalı 
a ar a satır sase en yü se gını ışı- edalı b ~ ak ,.,.e - .ı 1• . . . B d 1 agırar g_y ro . 
tırdinız. u sesler zaman zamao u· ı İstiyen dil, istiyen beyin, istiyen 
rur, sonra tekrar başlardı . Ve ~un-, Yl!nak ve saire alırdı. Bunlar bir ka-
d l d k . et" kıyan bıraz ~n ~n ar ınız ı, . ı . i ğıda konurdu. Tuzu da soguşçu-
dıleruyor, mola verıyor. Zira bu § den ... Tenekeden kocaman bir tuz· 
kolla, çevire çevire dondurma ya~-• luktan kağıdın içindeki söğüş ok 
maktan daha yorucu idi. Mütemadı· defa iri iri tanel; tuz serpilird~ ç 
yen satır sallamak kola!. ~ı? Son:a 1 lstanbulda kaybolaın satıcı tiple
kıyılan etler, tahtanın ustunde z • rinden biri de ekseriya Mahmutpa· 
man zaman yayılır, hunlan satırım •ada rasgelinen işportal b. · • ·1 1 . · · · ı" ı ır cınıı ea 
ucı e top .. ar, ~rta yere getınrsınız, ı tıcı idi Bunlar cNe alırsan al beı ku-
tekrar dovmege başlarsınız. ruca... Ne alırsan 1 k 

H h ld d'" h' b' lAb J y a on uruşa ... 
er da ~ .. k?.yanın f ıç ır a .. o· Ay nalanın, tar aklarım, fırçalarım 

rk~.tuannf ka un ud mkiubt'~~.lka db':~nk· ıbf1 kuruşa ... :t diye çeşit çe§it eşya 
u mut a arasın a uyu egışı • satanlar .• , 

lik ve tekamül görülemez... Dü-
nün mutfağı hakikaten bir ömür tör- (Devamı sahife 7 sütun 2 de) 

Bay Amcaya göre ... 

Sağır, dilsiz ve körler 
cemiyetinin kongresi 

Türkiye sağır, dilsiz ve körler tesa.
nüd cemlyetlnln yıllık kongresi dün 
Öğleden sonra yapılmıştır. Ankara.
daki şubenin İstan'bula. gönderdiği 
murahhas da hazır bulunmuştur. ses.
siz sadasız fakat pek uzun süren kon
grede eskl idare raporunun faaliyeti 
etrafında münakaşalar cereyan et
miş, yeni idare heY-,etl seçimi yapıl
mıştır. Bundan başka. umuml heye
te açılan dilsiz ve körler mektebinin 
yıllık bütçesinin 8 bin lira olduğu, 
bunun cemiyet varidatı ile karşıla
nacağı da. ayrıca. blldlrilmlştir. 

İhracat mallarımızın 
çuvalları meselesi 

Bir müddet evvel, Ticaret Vek5.letl, 
çuvalla. yapılacak ihracat için bazl 
tekayyüdat kabul etmişti. Bu kayıd
lardıın mak.sad, memlekette mevcu:l 
jüL çuvalların harice çıkma.c;mm önü
ne geçmekti. Bu maksnd lle VekAlct 
yapılacak ihracatt:.ı kull:ınılacak çu
valların iade<>lnin teketrül edilmesini, 
çuvallar iade edllmediği takdirde be· 
delinin ihnıc:ı.tçıd:ın alınacağını şart 

koşmuştur. 

Bu kayıtlar, isabetli olmakla bern.
ber, blr kısıın ihracatçıln.n m~iıl 
mevkide bıraktığı iddia edilmekt.cdlr. 
Yapılan iddialara göre yalmz bir cina 
ihraç mataınıızuı bu yıl ihracı içl.n 
400 bin çuvallık kaput bezi l:izımfür. 
Bunun ise, kaput bezi ihtlyacıru art
tıracağı aşikardır. 

Bunun için ihracatçılar, Nihad De
mir, Orhan Sazmaç, ve Furtwı öm.er
den mürekkep bir heyeti Ankaraya. 
göndererek Ticaret VelaUetl nezdinde 
teşebbüste bulunın:ı.ğa. karar vermı.ş... 
!erdir. 

- Dün gece bizimkiyle gene biraz ... Bir piyango bileti almış, aEğer «İstediğim mağazaya.. istediğim ... cİstcdlği.m, zaman istediğim. rere 
gidece~ .. 

İstediğim dakikada 1.stedlğim 
otomobile binip gezeceğimi .. » diyor._ 

B. A. - Evvelkileri bilmem amma 
sonwıcusunu Karun ols:ı. yapamaz~" 

- Neden? .. 
atıştık bay Amca!.. Sebep de para büyüle ikramiye çıkarsa sen değil a, saatt.e cireceğim ... 
meselesi!" babam gelse bana kanşamazl• diye 

B. A. - Kar yağıverse binecek ot.o-



Sahife 4 AK!ŞAM 

Bağ, bahçe_ ve ev ziraatı 

Yer fasulyesi ile börülce 
Fasulye yetiştirmek isteyenler şimdiden 

yerlerini hazırlamağa başlamalıdırlar 

Fransa neden 
mütareke istedi? 

Lebrun 
koltuğunda 
hıçkırarak 
ağlıyordu 

Ben, Vita: - Carles sokağında, 
Cümhurreisiliği binasının avlusunda 
kaldım. Toplantılardan çıkıın nazır
ları gözetliyor ve onları, birer birer 
rnütarekeni.n zaruri olduğuna ikna 
etmeğe çalışıyordum. 

Gece, Ayan reisini görebildim ve · 
kendisine bir istizah takriri verdim. 
Bunda: cMalzeme kifayet&jzliğimi
z:in, askerlerimizin kahramanca gay. 
retini semeresiz bıraktığında bütün 
askeı-i §eflerin müttefik olduğundan 
ve bu prt]ar içinde dövüşmenin de
vamı DO§U boşuna insan telıef etmek· 
ten rve diğer Fransız bölgelerinin ha
rap olmasına sebebiyet verm~kten 
başka bir işe yaramadığından bah-

16 hıu;iranda Petain yeni sile, hükfunetin harekatı uzatmak-

K b• • kil d" ta devanı etmesi sehe.plerİTii> soru-
Fasulye. hakikaten tabii bir ni-•sonra rve tesadüf ederse, yağmurlan dir. c;a:l:)uk çürüyebilirler. Pencere a ıneyı teş e ınce yordum. 

mettir. Fıkara yemeği sayılan fasul- mütıeakip :ikinci bir çapa yapılır. Bu kenarında, ıpk. gören bir yerde soba derhal mütareke istedi Bu takririn derhal müzakere edil· 
)'eyi. bu zamanda zenginler bile ikinci çapada her fidanın etrafına bi· ve kaloriferd·en uzak tutulmak p.rti- mesi için Ayan meclisinin hemen 
güçlükle bulabiliyorlar. Barsaklarda raz toprak çekerek hafifçe boğazını le çiçekli ve koncalı saksılann altına y H d ki l kal"' d kal b l w J toplanhya ç.ağm!ması hususunda reis 
gaz yapmak gibi bir kusuru olma• doldurmak lli.zımgelir. Bilhassa kır bir tabak koymalıdır. Bu tabağa sı- .. 

0 ~r a tf~v ~e tt a .~ ı~.i" M. Janneney nezdinde ısrarda hu-
aaydı, fasulye belki de buğdaydan yerlerde, ı&uyunu çabuk ka..ybeden zacak kadar su ile saksıları sulayıp Tusa~ e d ; ~1 "din : e sura e lundum; hu talebimi reddetti; yalnız 
üstün tutulacaktL Çünkü terkip iti- tarlalarda boğaz doldurma çapasını bırakmalıdır. Tabağın içindeki su oours a ogru gı yco~-~:n· .. il istizah takririmi vakit geçinneden 

k 'L. •)_ ak l araya vanm~a. um:nurreısı e Ba kil v• • d . barile buğdaydan daha yüksek bes- yapmağa mecburiyet vardır. Çürı ü tamamen oılttıden sonra s sı ara hük" • ti" B d • "t _ ._ .. şve ·e verecegını va ettı. 
. k I b ... .1 ume n or eaux ya g& mCK. uz;e- H··k· k . d Jeyici maddelere malik.tir. Fasulye- fidanlar mahsule yatmadan kuruya- su verrruyere yanız ta agı su le b b""} d lm ld ... u umet, arar veremıyor u. Re-

nin gaz yapmak kusurunu azaltmak bilirler. Sulanan veya nemli yerler- doldurmak kafidir. Saksının altın- ~.~ u d" 0 gi end ~ı ış Bo ;gunu is Rooseveh' e gooderilmi§ olan ace
r..:.ımkündür: Pişirmeden önce kül- de, yağışı bol bölgelerde boğaz dol- daki delikten toprak kafi derecede ogrhı:ıı.;. unk • e~ e 1 ·5emhe~ or eau:x:- le mesaj.a verilecek cevabı bekli-

k B l d ... . . . ] ... .h ya are et eMım. ı az.ıran cumar• d ı.... f d Ih 
)ü su içinde 8 - 1 O saat bırakılan fa- durmaya lüzum yo tur. ura ar a su emecegı ıçın, ayrıca su amaga ı - . . ........ 1 d 'k"d' yor u; cır tara tan a, ayrı su 

ı 1 I b" ·ı b"l h l · · k tesı gunu og e en sonra saat ı ı e k ] d b. k .. wlyelerin kabuklan çıkan acak ve lya DiZ iT çapa 1 e ı e ma SU ryetışe- tıyaç yo tur. d d ., c·· }ı yapmama yo un a, lT aç gun eV• 
pişirilirken içine biraz kırmızı biber bilir. Gene bu mevsimin turfanda aaksı ~~a!a varlım; . ogrurdca: umy·urlre- wel tedhirsi2ce girişilmiş ve Fransa-
! d 1 k l b ki d O k l .. d kil k f l I , . ki . d C 1 d ·1 s· ısının yer eşmış o ugu, ıta - ··ru b" -1! J • ff. la i :ive e i ece - o ursa, arsa ar a ca usu un e e ece asu ye er çıçe erın en enera ya enı en ı- Ca l k ... d k•· l" k ... ya mu m ır cnp oması muva a -

gaz yapmaz. için de tarla ayni suretle hazırlanma- 1 neraia'lar dahi açmışlardır. Sikla- r es so agın a am va ı onagına ıreti diye gösterilmiJ olan karşılıklı 
Fasu!trenin iki nevi vardır: Birin- hdır. Ocaklar 1 O - 15 santimetre de- 1 menlerin aksi olarak bunları da sıcak gitim. teahhütten myrı!mayı tem.in için İn-

Reis Lebrun, beni derhaJ kabul et-
ci ncve girenler sarılıcı ve tırmanıcı rin1ikte ve ayni genişlikte açılır. salonlarda sık $ık sulamak lazımdır. giltere hükumetile müzakerelerde 
olan çeşitlerdir. Bunlara sırık fasul- Ocaklann biribirindeın 35 - 40 san- Ceneralyalatı,..'"l yaprakları büyük ol- ti. Kendisile bir buçuk saat süren bulunuluyordu. 

d 1 Ç l b b A tını• etre aralıklı bulunması lazımdır. dugvu için fazla su kaybederler. Bu- heyecanlı bir görüşme yap.tun. Esasen bu müzakerelerden bir ne-yesi er er. a ı, ar unya, yşe- İçeriye girerken kendisine: <Reis 
ı.. .. dın gı"bi. Bu nevin Avrupada Her ocağa irnkar. varsa toprakla ka- nu telafi etmek için iki günde bir tice almak, hiç olmazsa 1bazı naznlar 

hazretleri, sizinle feci hadiseler için-
kı:ktan fazla çeşidi vardır. Bunların nşık çok eski bir gübreden bir avuç Cenera1yaları sulamak lazımdır. Bu tarafından çokluk atzu edilmiyordu. 

k de buluşuyorum> dedim. c:Filhaki-
içinde üç metre kadar boylanan, konur. Çimlendirilmiş fasulyeler- fidanlar soğanlı değildir, çürüme Temayül, hep muhasamata devam 

ka, azi2 dostum, askeri şeflerin dö-bem taze, hem kuru olı:.rak yeailen den, i}'ahut yalnız su içinde tutularak tehlikesi yoktur. ve Afrikaya hareket merkezinde 
vüşmekten kaçınmalan ka.clar feci 

v . t.meleri renkli olalnlar bulunur. kabartılmış tohumlardan 5 - 6 tanesi idi. 
Yer fasulyesi. daha ziyade 35 - 40 5 - 6 sar.timetre toprakla örtülmek CEVAPLAR/MIZ: ::rJtY olabilir mih diye cevap Sonradan öğrendim ki, lngiltere 

a.mtimetreden ziyade yükselemiyen şartile ekilir ki. ocaklar biraz çukur .büyük elçisi r 6 haziran günü öğle-
- Hürmetkarana itirazda bulundum 

on beşten fazla çeşitlerdir. Memleke- kalmış bulunacaktır. Birinci çapada den sonra, Hariciye Nazırına şifahi 
F " ··b e ve kendisinin vaziyet~n ve kıtalan~ l tim.izde fasulye yetiştiren bölgelerde bu çukurlar örtülür, ikinci çapada ennı gu r ibir nota venniştir. Bu notada, ngil-

. mlZm halinden tamamile gafıl gö-
lıer iki nevi de kullan1hr. s~bze hah- boğazı doldurulur. Çapalama ayni Kadıköyünde lbrabim Acar'a ce- tere hükumeti. Fransız filosunun 

ründüğünü söyledim; umumi lcarar-
çesi ve boatanlarda salma ve bol su çizgi usulü gibidir. va[: kendisine teslimi şartile, Fransarun 

b gahlarda öğrendiklerimi kend.irine verilerek yetiştirilen çeşitler <iaha zi- Şayet ekilen fasulye çeşidi çalı ve- stediğiniz kimyevi fenni gÜ re- ayn olarak mütareke istemesine mu-
anlattım ve arhk mütareke istenme-vade Y""il iken yenilen fasulyelerdir. ya sınk dcnüen neviden ise, fidanın den tedarik etmek mümkündür. An- halefet etmiyeceğ:ini bildiriyordu; 

J · ....,, sini geciktirmek mümkün olmachğısn 
Bunların tohumlan, sulanamıyan uçlarından sarılmak ve hrmanmak cak bugün için piyasada mevcudu ilave ettim. bu şart, gayet tabii olarak Alman-
yerlerde mahsul vermez. Kır yerler• istidadını gösteren ve sülük denilen yoktur. Marta kadar ithal ~dileceği yanın mütarekeye muvafakat etme• 
de, mısırla, karpuz ve kavun tarlala- filizcikler uzamağa başlar. Bu halde ümit edilmektedir. Zamanında adre- Cümhurreisi, koltuğunda hıçkıra- sine mani olacaktır. 
nnda, yahut başL başına ekilmiş ve bunlara sarılabilmek iç.in birer çalı sinize malumat verilerek istediğiniz rak ağlıyordu. Bazı Fransızların talebi üzerine 
sulanmıyan tarlalarda yetiştirilmiş dikmek lanmgelir. Çalılar, fidanın miktarın teminine tavasi'lut edilecek· Biraz sonra ayağa kalktı, şimal olacak, bu nota, büyük elçi tara{ın-
fasulyelerden tohumluk seçerek ek- köklerini zedelemiyecek şekilde oca- tir. ordulanmızın giriştiği çılgınca mace- dan öğleden sonra geri alınmış ve 
mek lazımdır. ğın ortasına dikilir. Yahut her ocağa Tohumluk Patates radan bahsetti ve bu orduları ta Hol- yerine, daha vahim bir başkası ve· 
Lı muvafık çeşitler bodur olan f~sulye ile birlikte 2 - 3 tane mısır Erenk·· d M taf Aky .. • landaya kadar göndermiş olan ge- rilmişti. Bu yeıni nota, nal'be devam 

kır fasulyeleridir. Çünkü çalı ve sırık ekilir. Bir taraftan mısırlar büyürken oy e us a u.ı e cc- neral Gamelin'i tenkid etti. olunması ve jki imparatorluğun kay-
tedarik ederek fasulyelere dikmek ' fasulyeler de mısıra sanlar ak büyür-

1 
vaP:tates yetiştirmek için hazırlıkh-ı· - « Tasaıvvur ediniz, ki dedi, ge- naklanmn birleştirilmesi yolunda 

biraz masraflıdır. Bu i~ ancak bostan 
1 
ter. Fakat mısır, fasulyeden daha az" ra başladığınızı memnuniyclte karş _ nnal .Gamel~~· Paristen ~ar~ke~- bir teklifi ihtiva ediyordu. Bu. Fran

ve sebze bahçelerinde yapılabilir. I gıın bir nebat olduğu için, toprağın larız. Her hangi bir zorluğa uğraı- den hır kaç gun evvel beıu gomıege sa için, tamamile harap olmak ıveya, 
Taneleri için sınk fasulyeleri de 1kuvvetli ve gübreli olma.sına dikkat sanız, bildiriniz, derhal çaresi göste-1 g~l~i ve keındi ~el~kki ta~zınm med- İngilterenin esaretj altına girmek de

ekilebilir. Bunlara çalı fasulyesi der-•etmek lazımdı'!'. Veya. evvela mısır-~rilir. Tohumluk tedarik e tmekte 201_[hını y:ph; hatta, ışe yemden başla- mekti. 
ler. Fakat bunların da sulanmıyan lan ekmeli ve sonra bunların yanın-j luk çekmemek için şimdiden tohum- mak lazım gelse, gene o yolda ba- Fakat, gittikçe fenalaşan askeri 
çcşitlerindem tohumluk seçmelidir. da açılacak ocaklara fasulye ekmeli- luğu almalısınız. Alacağınız tohum- reket edeceğini de ilave etti~. haberlerin tesir.ile olacak, yavaş ya-
Bazı çalı fasulyeleri vardır ki hunla- dir. Mısı:· ve fasulye ayni zamanda luk patatesleri havadar, rütubetsiz, i Nazırlar Meclisi saat dörtte topla- va~ gözler açılmağa başladı: 
rm bodur çe~itleri de bulunur. (Sua- çaplanmış ve boğazlan doldurulmuş sıcak olmıyan karanlıkça bir yerde .rncaktı. General Weygand, bu top- 16 • 1 7 haziran gecesi hük.Uınet 
ııon) fasulyesi hu cinstendir. olur. tahtadan çıtalı masalar, sedirler üze- lanbda bulunmak üzere oraya geldi. istifa etmiş ve yeni kabineyi teşkile 
. Fasulye, nemli !.eri ~ever. Gölge- Fasulyeler sık sık gözden rine veya çuvallar üstüne sır'alamalı Toplanblar, ertesi alqam geç vakte memur edilen mareşal Petafo demaJ 

likten hoşlanır. Gubıeli tarlada çok • • • • ve öylece muhafaza etmelisiniz. Bu 

1 

kadar biribirini takip etti. mütareke istemişti. 
n.; gelişir. Sevmedig"i şey: Tarlanın geçırılmelıdir Ad l · d h 
-~ sene apazar patates erın e asta- _.. ... ~·-•••••••••••••••••••••••••••> ... ltireçli, marenli olmasıdır. Kireçli Her hangi ıtekilde ekilirse ekilsin, ık ı · B · 'b 1 b'"l ~ ~ 
topraklardan başka her toprakta ye- fasulyelerin sık sık gözdecı geçirilme 

1 
görü miıştür. u ıtı ar a 

0 0 
ge- 1 B k 9 d 

- nin patates to~umluğunu taviiye et-, u a şam saat a 
tişir. Toprağı kireçli bahçelerde su ei ve fidanlann üzerinde hastalık, hö- meyiz. Bolu, lnebolu ve daha iyisi 
Iruvvetile yetiştirilmiş veya az kireçli ce.lc bırakılmaması icab eder. Çok T b J • d h 1 k ı iP ra zon patateserın en to umu EWP .... EL ........ 
olmasından dolayı yetişebilmiş olan yağışlı senelerde fasulyelerin kavuz·ıalmanLZ çok muvafık olur. Trabzon dl.~Ve ...... ...~ 
fasulyeler yeşi! veya tane iken güç lan üzerinde veya yaprakları üze- patateslerinin kilosunu 20 _ 22 kuruş 
pi*erlCT. rinde çeşitli lekeler görülür. BU11lar arasında en iyjleri;ıden şeçmek su-

Fasulye yetiştirmek istiyenler şirn- mantar hastalıklarından biridir. Ça- 1 darik d b"I" · · O · d re.ti e te e e ı ırsmız. zenn e 
dideı.'"l yerlerim hazırlamağa ba§la- 'resi yok değildir. Bordo bulamacı gözlü olanlan tohumluğa ayırınız. 
malıdırlar. Tarlayı derince sürmek denilen ilaçtan fidanların yaprak ve B jylarımn orta olmasına itina edi-
lazımdır. Hazırlanacak tarlada ge- kavuzlar. üzerine serpmelidir. An- , 

ı 1 
ruz. 

çen sene fasulye elkimemiş o ma ı- cak ilaçhnmış olan fasulyelerin ka- Bir tedbir olarak şize şunu tavsiye 
dır. Ayni tarlaya iki sene üst üste vuzları yenilecek olursa, insan zehir- ec?ebiliriz: Aldığ:ınız patatesleri djk
fa<Julye ekilmez. Tar1anın 30 - 40 ]enir. Bunun için bu ilacı taze ve ye- meclen iki saat önce yüzde iki nisbe
~antim'!tr.:: arasında işlenmiş olması- şil yenilen faaulyelere yapmamalıdır thde suda eritilmiş göztaşı mahlu- , 
na dikl:at ediniz. Çünkü sulanmıyan Fasulyelere saldıran böcekler arasın- )ün'e 2 - 3 saniye kadar batınruz. Bu 1 
yerlerde tarla ne kdar derin işlenirse da Basra dediğimiz yeşil veya siyah suretle m~tar hastalıklarının mev- ı 
o nisbette fazla nem tutar ve muha- Püseron'lar vardır. Bunlara karşı bir- cud sporlarını öldürmüş olursunuz. 
fa::a eder. Tarlanın yüzü düzletilrne- çok j]açlar kullanılır. En iyisi şudur: Çengdköyünde lbrahim Yonıl-
li. ekilişe kadar toprak iyice yatmalı- Yüz kilo suya yarım kilo Arap sabu- maz'a cevap: 
dı:. Fasulye ekmek zor değildir. To- nu koyup eritmeli. Suyu köpürtme- Bahçeniz Çengelköyünde ise size 
humların kolay çıkması için bir gün den içine beş kilo pamuk, zeytin, su- göre en iyi ve muvafık fidan gene 
kadar tatlı su içine bırakmalıdır. Bu sam, ayçiçeği, keten tohumu gibi to- Çengelköyünde ıyetiştirilen fidanlar
suretle fasulyeler 3 - 4 günde filizle- humlardan çıkarılan yağın en ucu· dır_ Dere.içindeki bahçeler.den fidan 
tıirler. zuodan katmalı 'Ve iyice karıştırarak seçtiriniz. Oranın meyva fidanları 

Fasulye nasıl ekilir? hu 11.acı akşamlan böceklerin üzerine köyüırıüzün havasına ve toprağına 
Fasulye iki usulle ekilir. Biri oluk serprnelidir. Bunun için pülverizatör alışık olduğundan, gelişmeleri hiçbir 

·ı.. • . 'd.... . k ı··d·· çı·z denHen bir püskürgeç aleti lazımdır aksaklıg"a ugr" amaz. gwı çızgı, tgerı oca usu u ur. -
gi usulünde tarlada 40 - 45 ıııanti- Börülceye alışımz 
met.re genişliğinde açılacak çizgilere Fasulye kadar besaeyici olan bö 

biribirinden 25 _ 30 santimette ara- rülceyi tanıyanlar ve kullananlar az: Sorunuz, 80··yı 1·yelı·m.' lıkla ikişer tohum bırakılır. Bu çiz- dır. Halbuki börülce, bilhassa bahçe-
gilerin derinliği 8 - 1 O santim~tre ol- lerde çok iyi mahsul veren bir kuru 
maiıdı:.. ~asulye~er 5 -. 6 santim top- sebzedir. Fasulyenin yetiştiği yerler~ 
rakla ortulecektir. Ekılccek fasulye- de mükemmel surette gelişir ve yeti
ler için her y.erin bir adeti vardır. Ba- şir. Ekilmesi, çapalanması ve bakımı 
zı yerlerde ılkbahar donla:ı erken ayni .fasulye gibidir. Çizgi usulile eld
başlar. Buralarda fasulyeyı geç ek- lecek olursa, çizgiler a.rasına fasulye 
mek lazım~~li~. Bazı yerler~e donlar dahi ekilebilir. o zaman çizgilerin 
ça~mk ~e~ıctdı:. Bura~a.rda ıs~ erk:? hiç olmazsa, biribirinden 50 - 60 
ekılmelıdır. Bunun ıçın yenne go- santimetre aralıklı bulunması icab 
re, martın on beşinden mayısın so• eder. 
nu.ıa kadar fasulye ekilebilir. Hatta 

l 

Bağ, bahçe ve ev zira.ati 
mevzulal'JDla aid mü§kiillerinize 
hu sütunda cevap verilecektir. 
Diğer ziraat mevzulan hallın· 
da malUınat iatiyecek okuyucu
larımız, posta pulu gönderirler
se mütehassısıınız kendilerine 
mektupla cevap verecektir. 

J 
Börülcenin yenilmesi de İyi<)ir 

yeşil olarak yenilecek ise ve sulamak Lezzeti ve bilhasSa gaz yapmaması Çocuk Esirgeme Kurumu. 

iç;n de bol su varsa, 0 zaman ağus- dolayısile makbuldür. Yurdumuzda Çocuk Dispanseri Ve 
tosa kad.ar on beşer gün aralıkla fa- bilhassa Orta Anadolll<la ç.ok kulla- Ku .. tüphaneai menfaatine 
su iye ekılerek taze fasulye toplanır. l F ı~d d - ı. • • .._ • fık 

Ek"I f 1 l fT 1 · · d'k m ır. asu~,., en ana :ıy:ı IDir ara 1942 :fisameresi 27 İkincfkfuı salı 
ı en asu Y_e er ı ~z en~~ ~er ı - seb2esidir. Börülce, fasulye ailesin- m :ım. 

ten sonra, yanı topragın yuzune çı- d dir Ki li ki _ _ı h -'-- günft a:tşa.mı. Beyoğhmd'a. Şahlr Ti-
k f·ı· 1 . . k il en . reç topra a:roan oııı.c:ıu- ..........__"'"9>Anı KOMEDİ XISMINDA an ı ız enrı rengı oyu ıyeş ve 1.1..,....,.,..........., 

sinemalarında birden 
Senenin en nefis ŞAHESERi 

REBEKA 
BAŞ ROLLERDE : 

LAURENCE OLIVER e 
JOAN FONT AINE 

DİKKAT : Bu gece için her ilti sinemada da Loca ve numa

ralı koltuk kalmamıştır. Balkon ve birinci biletleri evvelden 
aldırılabilir. 

YARINDAN iTİBAREN SEANSLAR : 

I PEK 
MELEK: 

• • 1.30 - 4 - 6.30 ve tıam 9 da 

2.45 4.45 ve t.am 9 da 

MEI.EK'te koltUklar matinelerde dahi numaralıdır ve evvel
den tedarik edilebilir. 

BogÜD: BeFkta, GÜREL SİNEMASINDA 
2 güze) Te büyiik! Film birden: 

1 • ACEMi AŞIKLAR 1 2 - Ö L Ü M 
LORE\fu.~y ~ y A R 1 şı 

Sinemanın en güzel Yıldızı 

OLGA TCHECHOWA 

19 Kanunusani 1942 

....... ++++++++ 
!ls\RüÇi~ 
++++++++~······ 
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No. 3 
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•RSG 
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Şimal 
• B 4 ! 

•D9542 e ot! • v 10 '1 
+ R g a 7 m ~ • v ıo 6 o u;ı. 

• 10 8 G 3 
Cenup • D 9 'l 

4ARDV10 9 5 2 •a '+ AD4 •A 
Şlınal ve cenup zonda 
KMıdı ~ren: Cenup 

Deklirasyon 

' 

Cenup Garp Şimal Şark 

2 • (a) Pas 3"9 Pas 3• Pas 3 S.A. Pas 6. Pas Pas Pas 

a) Culbeı:tson sisteminde Htl ıle 
deklarasyona. ba.şlayış kuvvetli bir 
ele delalet t>der. Üç renkte en az 5 
buçuk onor Ieveslııin mevcudiyetini 
gösterir. Deklare edilen renk dörtlü 
de olabilir. İki ile başlama'ktan mak
sad ortağın elindeki kuvveti anla
mak içindir. İki ile deklarasyon forse 
bir deklarasyondur. Ortak, pas deyip 
geçemez, mutlaka bir şey söylemPk 
meeburlyetindedir. Bu itıibarla iki ile 
başlıyan bir deklarasyon. varılması 
istenilen neticeye kadar müzayedeyi 
açık tutmağa hizmet eder. Ortağın 
elinde 8.l"kada.şınm söylediği kozdan 
D X X (X ~rett onluda.n aşağı bir 
kAğıdı ifade eder) veya XXXX dan 
biri ile a.yri bir renkten bir onoı· lc
Vesi. bulunmaZ'Sa iki sanzato ile mu
kabele ederek elinin bo.ş: olduğw1u or
tağına rnlatır. 

Kozcu: Cenup 
Oyrm : 6 pik 

Oyun 

Birçok masalal'da garp körün dfü l
Iüsünü çıktı. Cenup tek asiyle alc.:ı 
ve dışarıda olan kozlardan dörtlü ye 
üçlünün bir el®, sekizlinin de t.~k 
olarak di~er elde bulunması ümldivle 
Pikin a!: ve ruasını oynadı. Kozıa;·m 
üçfüıün de bir tarafa dü.~tüğünü ve 
binaenaleyh yere geçenılycceğini ı:,ö
ren cenup muhasım taraf:ı meclı :·ı-i 

defos usulünü tatbik ederek oyunu 
çıkarn1a~a teşebbüs etti ve aLufa.mı 
hepsini birer bi.n?r çekti. Eu us-uliin 
beklenilen neticeyi verip verm:: rr. ~sı 
muhasım tarafın yapacağı defo~m ta
bldir. Eğer defos mahirane yr pıl · ~a
nıuhasnnıar karodı-n iki leve :ıla«:ı.lt 
kozeuyu içeri atarlar. 

Kritik 

Kozcu bu eli mağlübi~t ihtimalini 
tamamen bertaraf edecek bir tarzua 
oynamalıdır. 

Birinci leveyi tek asiyle ald:ktaıı 
sonra trerun tek asını. arkasından 
kozun ikilisini oynar. Bundan mak
sad kozla yere geçip kör ruası ve 
trefl ruası üzerine iki karoyu k::.c.:ı.
llilm~k içindir. Pikin sekizlisi t.ek 
düşmüş olabllk. Fakat bunun nk.,ini 
düşünerek br atu feda edilmekle onuı 
sigorta edilmiş olur. Şark kozun i!<l
lisini sekizli il.e alır. Arkasından ka
ro valesinı gelir. Cenup asla alır. 
Pikin beşlisi ile yerin yedilisinden ı;e
çer. Yerin iki ruasına elinden karo 
damını ve kara dörtlüsünü kaçar. 
Bundan sonra elinde büyük atular
dan başka kağıdı k:ılmry2cağından 
altıı piki yapar. 

Birinci Tüm Askerlik 
Dairesinden: 

ASKERUGE DAVET 
Beyoğlu, Taksim, Yabancı Be

yoğlu, Eminönü, Yabancı Eminönü 
Fatih, Eyüp, Bakırköy, Şehremini: 
Beşikta~. Sarıyer askerlik şubelerin• 
de kayıtb 330 ve 331 do!;:umlu ih
tiyatlardan (sakatlar hariç) ölçme, 
demiryo!u, askeri fabrika, kimya, 
hava, deniz erah talim ve terbiye 
maksadile silah altına davet edilmiş· 
lerdir. 21 İkincikanun 942 günü 
toplanma günüdür. Bu tarihten son
ra şubelere müracaat edecek mükel
lefler hakkında 89., 90. maddeler 
tatbik edileceği Han olunur. 

.............. !E':l!m•• 

TATBİKATTA 
KAZANÇ VERGİSi 

REHBERİ 
Yazan: 

Nihad Ali Üçüncü 
Kazanıç, vergisi ek ve tadillerile 

buhran, müvazene, ha.va kuvvet
OCerine yardım vergiler.!, fevkalide 
zamları, maa.'} ücret ve yevmlye
lere ait vergi tevki!at cedvcllcrinl boyları 4 - 5 santimetre olunca, ça· m:U. .... • ki dil vedleeektir. 

palanınası luzımgeliY. Bu da tohum- Siklamenler çıçe en er Ya.nbm seıvenleön Uu mil.sam.efeıye 
lar çimleı.'"ldikten ve filizlerini topra- Ser Vl(l> camekanlı sıcak. Alon ve ~ ___ veımeı ___ m. _________ _ 
ğıı y""züne çıkardıklarından on gün odalarda siklamenler çiçeık.ler1ni 119" 
sonra yapılır. Bu birinci çapa, hem mıştır. Bazı clmler heniiz b>ncada
topr:ı~ın kaymağını bozar, hem de dırlar. Her Lanal cfmteııa ohma ol
toprağ: filizlere yanaştırmış olur. Bi-ı ıran. bu 6da.ı-t tok .,ı."....--. 
rinci çapad<!n yirmi, yirmi beş gün Çünkü bunlar~ ~ 

nm nefis filmi 

ANCEL • KA 
1 havi ve en son hükümlere göre 
1 yaz:ıJ.mıştır. 
• 413 sahli'e. Fiati 2 lkl bu~uk ll-smdB TiY.&.TBosn Temslllıed 

MDıBı aaddıes'l mımed1 banımda. 
09ee saat !r>;SO da. 

~~OYUJll 
' . 

1 radır. 
' Akba Kltab~vinde ve bütün 

·------·(•G•tt•N•A•H•S•IZ-11KAD-•IN•)•••lliı- ___ ,, 1 kitapçılarda. bulunur' . .... 

1 



Lüka mücadelen 
Patatea ve pirinç fiatlerinin 

yükselmesine pastacıların sebep 
oldukları meydana çıkınca her 
çqit pastaya paydos demenin 
uygun düşeceği anlaşıldı. 

Bu bir nevi lüks mücadelesi de
mektir ki i§allah ipek çorabın da 
hakkından gelir 1 

Geçmif ve gelecek 

110nunu beklemeden, .İf.İ kendileri
ne mal ederek ortaya sürerler. 

}ş zaten girişilrnif bir :ittir ve 
dedikleri gibi sona erer. Ondaıı 
sonra da bir öiünmedir başlar: 

cFalan zamanda ortaya kO)'clu
i'umuz şu iş dediğimiz gibi ol
du ... > ilta. 

c~~ bird_. 
han. elindeki mecmuayı maltı: 

- Al monta', al... Genç edipler 
eser veremiyorı..., deninis. Oka ta 
tiirleri de eser görsün &'Özlerin, açıl
sın gönlün biraz. 

KoDUfJDUI bile kendi tanlannda
ki tiirleri andınyorda. G&t.diii. 
cYddwan batl•kh tiri evvela ken· 1914 - 1918 harbi 80MUZ bir aper 
di kendime, sonra yüksek ..ıe dört muharebesine mlı:ıllAp edip ordulann 
bet defa okudum: büyük kı.sniı çamur deı7ası halini alan 

Yuan: 

M. Sevki Yazman 

fazla insan zayi ettirir, elde edilecek 
netice de memnun edJcl olamaz. 

Bu esnada a.tıa RWllann eslti tah· 
klmatmduı, yani stalln hattından ısBir yandan büyük bestekar lt

ri' nin mezarı aranırken bir yan
dan da okullarda musiki öğreti
mine ve talebe arasında görülecek 
musiki istidatlarının himayesine 
önem verildiğini işitiyoruz. 

Oysaki yurt ve yurddaş için yapı· 
lan işlerin kıvancı bir kaç k.ifiye 
değil, bütün yurddaşlara düşer. 
Sevinip öğünmek gerekse bile, 
nalıncı keserine benzemeden, her
kesle beraber sevinip öğünmek 
yalupk alır. 

cKitabın yanında defter var;• bu slperler lc;lnde yıpranmaya mah-
Jtftın olunca; Almanlar orijinal bır 

cDefterin yanında bardak.• fikir buldular ve tatbik. ettiler: 1917 
.. - .. ,..--... •ııpı-----. Wade de geliyor. Almanların bugun 

tutundukları mevzltn hayli gerlsinde 

Bu ilci iş de milli sanahmız ba· 
k.ımından ayn değerde olmakla 
beraber ikinci teşebbüsteki ehem• 
miyetin birinciden kat kat üstün 
ve faydalı olduğuna şüphe yoktur. 

Çünkü biri eserlerile zaten son• 
at varlığını kurmuş bir üstada; 
öbürü ise Türk sanatını gelecek 
yüz yıllara ulaştıracak bir çok üs
tadlara aittir. Böyle bir ölçü. bun
hrdan hangisinin daha çok sayret 
ve dikkate layık olduğunu göate
rir sanırız. 

Kahramanlık! 
Bir işin, hele iyi v e hoşa giden 

bir işin kahramanı olmak herkes· 
te yaşayan bir istektir. Bu isteği 
bazılan dışa vurur, bazıları içinde 
saklar. 

Dışa vuranlara en çok bizim 
gazeteci arkadaşlar arasında ras
lanır. Hepsinin de - meslek jca

bı - kulaklan delik olduğun
dan, olacak bir işi önceden sezer, 

Y aptıklCJTımız 
Son yıİlarda zaten gelişmiş 

olan yerli mal ve yerli eanaayii· 
miz, dünya işlerinin bugünkü du· 
rumu karıısında büsbütün kendi 
başarisiyle haşhaşa kalmıı bulu
nuyor. 

Dı§&rıdan gclmeai güç, hatta 
imkansız olan bir çok ıeyleri ken
di yurdumuzda, kendi kendimize 
yapıp derdimizi körlete biliyoruz. 
Örnek eaymağa lüzum yok. Bun
lar bir değil, belki bindir. 

Ancak, yaptıklarımızın iyi ve 
lrnsursu.: olmasına pek dikkat et• 
miyoruz. Eğer bunları bir yasak 
savmak, bir badire atlatmak için, 
şöylece yapıyorsak aldanıyoruz 
'1emdttir. Zira bugün dışardan 
gelen benzerleri olmadığı için yap
tığımız ıeyleri halka beğendirme
nin IAm sırasıdır. Fakat bunun 
jçirı de yaptığımızı tam değerinde 
yapmak, yabancılannkini arat
mamak gezektir. 

Kulak mesafelerin tahminine de 
yanyormuş 

fngilterenin en büyük kulak mü- insan kulağı içjnde me:V"Cud olan 
tdıassıslarından biri, iç kulakta, bu kemik şimdi muattal kalmıtı olup 
mesafelerin tahminine hizmet eden artık mesafelerin ölçüsüne :y:ara
mercimek büyüklüğünde bir kemik mamaktadır. Fakat ayni mütebassı
bulunduğunu keşfetmiştir. Bu kemik sa göre, çok eski insanlarda insanın 
:ralnız insan kulağında değil, ha~ kulağı içinde mevcud olan bu ke
Yan. balık ve kuşların kulaktan için· mik faaliyette bulunuyordu. lnaan
de de vardır. Hayvanlar ve balıklar )ar arasında vaki olan ilk göçlerin, 
bu kemik aayeainde, ne kadar uzak- bu uzvun atıl kalmasından vuku bul
la11rsa uzaklapınlar, tekrar yuvala- duğu. ayni doktor tarafından bir ih-
nna avdet edebilirler. timal olarak ileri eürülmektedir. 

Görülmeyen 
fotograflar1 

yıldızlann 
çekiliyor 

•Çocuk bardatın yanında.• 15enesi yazında ve aonbahannda en 
cÇocuğun yanında kedb 
cVe bir beyaz karaııtil .. • şlddetıı m~l~ sahne olan aaR 
cFakat neden kravatım, kit&plAl'mh yanlan (Flandr ~ Ypres) gerl&lnde 
v k - "'- """ en kısa. bir hattı c;dc kuvvetli talı-

• e fU uç ..... c~ ... ra. tabluı. kim. ettiler. En sağlam ve konforlu 
•Yıldızların yanında değil. ?• beton zeminllkler, tat tat tel ı>rgülcr 
Cenç doıtmn kaflarmı çatıp: yaptılar, ~doğru bu hattın ileri-
- Gördün mü tabeseri? dedi. slndekl bütün meskı1n yerleri, ba.rua:ı-
- Şabeserliğini bilmem amma, cak ma.hallerl, çe_şmelerl, hatta duş-

böylesine Arapça; FJmina fi babut· man topçusunun mevzi alması muh
temel yerleri tahrip ettiler, kışın bu-

tair, derler. Yani... raya gelecek düşman ordusunun ba-
- Elbette ... Hem çok büyük bir rınmaması tein ellerinden gelen ter-

.. irdir. tlba.tı yaptılar ve sonra. ilerideki mev-
- Hayw; bu, fİİr'İn mi.nuı tairin zllerlnl bırakarak bu hatta çelddll

karnında ~demektir. Yani, bir ler ve hakikaten de gerek o ıaş ve 
ani d d ek :...:.- gerekse ertesi ilkbaharda rahat etti-

fCY ıyama un em _ ... ,. .. nan. ıer. Hazırlandılar ve hatta 1918 sene-
- Tabii monşer. Şair olmalıdır sl yazında bu hazırlaruna sayeslndP 

anlıyabilmek için. saldırım dahl yaparak kısmen mu 
- Fakat, tür yalım tairler için vnf!nk oldular . 

y..:zılmaz zannındayun. Bu çeşld rahat blr kı.§ geçirmeyi ve 
Sinirli bir taVU'la dudak büktü: ilkbaharda hazır bulunmayı Alman 

ba.şkomutanlıRmın çok arzu et.utine 
şüphe yoktur. Buna karşilik Rus 
b:ışkomutanlığının da bunun aks1nl 
yapma.ya çallftığ'ı. lcşa ve qup. 
rağmen mütemadi taarruzlara devam 
ettiği her gün gelen haberlerden an
laşılıyor. 

- Bizim nesli siz anhyamıyonu
nuz monter. Bir cevherdir her sabrı 
o türlerin. 

O anda dilimin ucuna selen ,öyle 
bir tekerleme savurdum: 

cÇalışıp didiniyorum, yoruluyorum,• 
cKuvveUl yemek Jsterlnı.• 
tKiJmeste tavultlar, tarlada sı~lar 

Şimdi akla §U geliyor; Aca.b& Alman 
başkomutanlığı prttıa da blr SJgfrid 
hattı vücuda getirerek bu klfl tıta-

eFaka.t niçin yatağım blr foıı~;1°~ lıı.rına rahat geçlrtemez ml? 
yanında delil?• Almanlar iyi teşıltllitçı olduklan ka-

11Şu dananın körpe budu benim dar tahkimat için mal7.eme ve teknik 
dlşlerlme ya.kıfır.• vasıtalara, inşaat matinelerine malllı: 

o 

• 

Gö·_ı....:....: .. __._ dinledikten oldukları da 800 götürmez. Bu husus- ~~~~g 
•--.. auzeaaa ta bütün Avrupa ~ ve s&oklnrı E 

ıonra yerinden fırladı: ellerinde bulunuyor. Keza ga.rpt.P.ki F~~:ı.ltJ:.~~;~~~~~~ 
_ Olağanüstünün daha üstünde en kuvvetli tahklmatıannın ana par- ~ Alman hattı 

çasını 6 ay gibi !kısa bir müddette ._ Soı11yet laarru~ 
bir tiir montr.. Ezberlediğinden bel- meydana. getirmiş bulunduklarını b!li- - JJ""''f"1u isfiA.Jmell 
li ki sen de pek beğenmitsin. Şu ta- yonm. Fakat bütün bu imkanlara .. ____________ _. 

heseri yazdığı esnada ta.irin hayali rağm"1 şarkta buna bemıer bir hat 
nerelere uçmuttur. bir diitün. yapmaya f.mkAn )'Oktur. Blr defa. cep-

Kahkabamı zaptedemedim: he 2,000 kilometre gibi muazıam bir 
- Azizim bu aaçmabn Pmcli mesafe dahilinde uzamaktadır. Bonrıı. 

L-- d d ' h al' d '----~ k14 ve müthff sotnJc llerllemeğe ol
ucu uy ID' mn. ay un e llMUMIUI- dutu kadar inp.at ya.pmaya. da mü-
nı lmnıldabnacL. aald detlld!r. Yer donmuştur hafrl-

0 homurdanarak ~ çevirirken yat yapıJama.z. <Bunlan Ga.liçYa cep
diier b:.· tiin söz atbm. Ozerincle 

Son Sovyet t-rrmlannın b&şhca 
istikametleri il~ ba taarrnlar yiirin
den çakarlaklar n slnDWer basıl 
olan cephe kı~ımlannı göstuir harll.a 

bealııdekl tecrübelerime dayanarak 
16yliyorum) ft bu c;efld blr tn.şaat 
faaliJet1 belki laf muharebelerinden 

« Y olcululuı aerlivbuı, altında da 
kocaman bir İmza göze çarpıyor. Sa maun mektupları 
cYolculuk niyet.inde deAılinı. 
cFnkat böyle bir lş yapmaya kalksa.ınıı 
cDoğrn Istanbula gelirim .• 
eBenl Bebek tramvayında görünce. 
otNe yaparsın acep?. 
cMn:mıaflh söylediğim g1bb 
cYolculuk niyetinde de~lllm! .. • 

Doetum heyecanla }'llllll'Ujunu 
masa:ra 'YUJ'du: 

Samsunda sürek 
avları iyi netice verdi 

- Ne bu}'Ul"Ulur bayan? Bu da 
iDi minasız?. 

Fotoğrafçılıkta vuku bulan büyük 
Derlemeler aayeainde, raaad alimle
ri yalnız gözle değil, fakat en kuv
yetli durbinle de görülmesi kahil ol
mıyan yıldızların fotoğraflarını çek· 
aıişlerdir. Ukin bu fotoğraflar, bi
zim bildiğimiz normal tekilde çekil
memektedir. Riıııdm tele.kopu, .. -
atlerce gökyüzüne doğru harekcteiz 
olarak duruyor. Teleskopla da gö- Çocukluğumda dinlediğim cHa

--===--=-=-===ı-==-=============-=== munda cinlere karttan kanburıt bi· 

rünmiyen bir yıldızın fotoğraf plakı 
üzerine hükedilmesi için bazı defa
lar bq saat geçmesi lazım geliyor. 
Bazan bir yıldızın fotoğrah çekilir
ken üç bet yıldız meydana çıkmak
tadır. O zaman muvaffakıyet daha 
büyüktür. Gökyüzü haritalannırı 
'°oradan biribirile mukayesesi eaye
ainde, çekilen fotoğrafların yeni sey
yarelere ait olup olmadığı meydana 
çıkıyor. 

Yabani domuzlara ve diğer muzır 
hayvanlara şimdi pek az rastlanıyor 

Bir ruh hastasının 
feci cinayeti 

Beyaz bir gölge her gece bana 
karını öldür diyordu 

kiye.inin türküsünü hatırladan: 
Sunsun (Akf8Jll) - Muzır bay· zukluğundan 50 kilometrelik bu yol 

cÇarşambadır çıı.rşambaaaa ... Perşem- vanlarla mücadeleyi esaslı bir iş bi- yamı 2,5 saatte, kııın da 3 ila beş 
bedir perşembe ... • it ı Samsun Avcılar klübiinün mun- aaalte zahmet ve mepkltatle katc

cÇıngır çıngır altın ta:ı.a.5 ... Bir ayağını taza .• 1 - ir program dahilinde on &-ıl- del :.: ·1. Aynı zamanda da binlerce 
kaldır birini baaas ... ~ c:!anberi yaptığı aürek avlan Oetice- lira verilerek iıletmeye konulan ve

- Nuıl? dedim; giizel bir tiir sinde memleket rnahsulatına büyük saiti nakliye az zamanda hurdalaıır 
deiil mi?.. zararlar veren yabani domuzlar ve ve çalışamaz bir hale gelirdi. Çok 

.. diğer muzır hayvarılar zarar vere- ıükür artık bunlar yoktur. Şimdi oto-

k--~b~ ,IDOllfel'ticl • enfes.;·. Ma· miyecek bir hale getirilmiılerdir. mobiller henüz arada 13 kilometre-
anıua ır ıs ad. Fakat sam ho- l"k k. 1 ld w h ld 

tunuza lritmez. Yeni tiirleri hem be- ıv1ücadeleye baılanmadan önce bı' ısmı yapdı ~~~ıdı o Saugu ad e 
iemnediiinizi iddia edeniniz. hem her ay yal üzerinde aık sık raelanan ır saat ~n .a~a a maun an 
bayıla bayda ezberleniniz. Kutm ve eürü halinde dolaşan bu muzır Safraya gıdeıbilıyor. 
yapıyorsunuz. Ge114: ediplerle yanta hayvanlara ıimdi artık tek tük teaa- Her sene kı,uı bu zamaı:ılarda kar 

1zmir (Akf8Jll) _ K-eçecilerde tanbula gitmek ıstiyor, yabancı er- çakamaymc:a_ o cevher qddanm kör• d~f edilmekte ve bir çok avcıların ' ..: sellerle kapanmakta ve bu suret
bir aile evinde karısı Gülperi'yi ta- keklerle görüşecek. Onu neden vur- letmek istiyorsunuz, Kutum mey- iftirakile yapılan son eüreklerde 'Vllaİ le münakalatı durdurmakta olan bu 
banca kurıunile yaralayıp öldüren muyorsun} dedi. Bu arzu etmedi- danda... onna.nlarda bile çok az bulundukla- yolwı Karaköy mevkündeki kısmı da 
Kahraman Uygaıın şehrimiz ağır- ğim aeyahatter. dolayı aramızda - Gören Allllla İçin aö:rleeia... rı görülmektedir. Bu suretle köylü bir müteahhide ihale edihniı ve in-
eua mahkemesinde muhakemesine tiddetli bir münakaşa geçti ve müt- bir çok emek ve zahmetlerle mcyda· ıuı.ıa başlanmışhr. 
başlanDUftır. Hadise, bir ruh mara- hiı bir feveranla tabancamı çekerek Cemal Refik na getirmekte olduğu ze.Vatmı ge- Ziraat itleri 
zından ve kıskançlıktan tevellüd et- üzerine atq ettim, yaralanıp düttü, celeri sabahlara kadar tarlada bekle- B I .. 'd . 
miştir. Üç çocukları bulunan bu aile ben de gelen polise tealim oldum. İzmirde ihracat birlikle- mck külfetinden kurtulmuttur. iki üç . u ae~e: .~a~a ~rın j.J:1 gıtme-
yuvaaı l 8 sene evvel kurulmuıtu. Beyaz elbiseli gölge de kanm öldük· • • • • ıen~denberi köylü muzır hayvanlar- ~?· -.'?' ç:ifçı erunız tar . 1?1 

a erk~n 
Tahkikat evrakına nazaran eon beı ı ten sonra bir daha görünmedi. rırının senelik dan muhafaza d k k ·ı aurmuş ve zamanında bu ışı liyıkile 

· · "led " h" · · .. ] ] e eınem oı: um e az L prnılflardır. Bütün kazalarda top· 

bulunan bu hat, ancak mahfuz 
ma.lıallerl itibariyle Alman ordusunun 
bannmasma yarayablllr. Yok.sa. ama
men makiı.a bir cepheye, ya.nl garbe 
dotru müdafaa lc;in yapılan bu bat.tan 
tarka doiru müdafaa lc;in lstifade 
edilemez. Mevzllerin çoğunun şarka 
dotru olan tarafı dlk blr yara. veya. 
tepeye dayanmıştır. Çoğunun garp 
yüzleri ise nehre dayanır. Yanl her 
hangi bir vaziyette mudafilerine çe
klime lmklnı vermez. Binaenaleyh 
AlmanJann eskl bir hattın mahfuz 
mahallerinden istifade için, kazandık
lan en mtlhlm mıntakalan bıraka
rak gerl gelmeleri düşünüle'"' 

Şu da var ki SovyeUerm ıa a taar
ruzlara.l 9yup sivrllttikleri Lenlngrad, 
MoJalsk, hat.ta Kının, Harkor glbl 
bölgelerde de şimdiki vaziyette dur
mak b\raz tehlikeli gorünüyor. Bu va
ziyetleri ya mevzii mukabil hucumlar
la düzeltmek( son günlerde Alıruuılnr 
bu çeşld mevzii taarruzlardan sık sık 
bahsetmektedirler) ve yahut hiç de
tuse buralara mahsus olmak uzcre 
geride daha emln yerler hazırlıyarak 
oralara çekilmek icap edecektir. Bu 
haller daha ziyade Rus taarruzlarının 
flddet ve oümulune bağlıdır. Blz.lm 
tesblt edece~lnıiz vaziyeUer şunlardır: 

ı - Şark cephesinde blr Slg!rid 
htatı vucuda getirerek r.rltasına çekl
Up rahat etmek Almanlar için mum.
tün olnuyacaktır. Bu kış esna"ltlda. 
maddeten buna lmkAn yoktu 

2 - Bu sebeple de butwı kış mu 1 .. -

rebeler devam edecek, yer ~er Alman 
mukabil hücumlarına. ve ç-0k tehlikeli 
vaziyet alan noktalarda da mevzH 
~::rllemelere ve mevzi değ !!:!kliklerine 
şahit olacatız. 

iş bu vusat da.bilinde kalırsa Al
manlar lçln blr tehlike yoktur. Fa
kat müteaddid noktalardan çöklıntu 
halinde ve genlf mlkyastakl geril me
ler bu soğuk mevsimde kar dQlayı
l!iyle yollann kapanmış bulunduğu olr 
sahada ve geride hazır!'lll~ bir 
mevzi bulunmadan çok tehlikeli ola
blllr. Şark cepheslnln korkutucu tarafı 
budur. 

Şehitlikleri imar cemiye• 
tinin aenelik kongresi 
Şehldllkleri imar cemiyetinin 1H2 

yılı umumi heyet toplantısı dün öğle
den 90nra Eınlnonü Halkevlnde ya
pılmıştır. 

Celse, merkez heyetı iizru.ından Is
tanbul müftüsu bay Fehmi Ülgener 
tarafından açılmış, kongre reısllRlne 
doktor Orhan Tahsin, kaUpllklcre 
Klzını Yorulmaz ile Ekrem Se~n se
çilmişlerdir. 

Bundan sonra idare heyeti rapora 
okunmuş, nizamnamenin tadiU hak
tındakl teklif ile rapor aynen knbul 
edilmiştir. Daha sonra. hesap, butçe 
ve muamelAt encümMılerinln raporla
rı okunmuştur. 

Azanın, cemiyetin inkişaf ve uye 
adedinin arttınlması etrafındaki soz
lerl dinlenmiş, bu hususta bazı ka
rarlar alındıktan sonra yeni merkez 
heyeti seçimine gec;ilml§tlr. Merkez 
heyeti, doktor opretör bayan Rahime 
Batu'nun lliveslyle ııynen kalmıştır. 

Toplantıda, Rei&icümhur ismet in
önüne, l?a.şvekll doktor Refik Say• 
dam'a Meclis relsl B. Abdülhallk Ren
da'ya maretal Fevzi Çakmağa, Parti 
genel aetreterl doktor Fikri Tuzere. 
mertes heyeti relsl Cevdet Kerim in
cedayıya tazim telgmflan çekilmesine 
karar verilmlştır. İçtimada. vilayet 
Parti reisi Reşad Mimaro11-ıu da hazıt 
bulunmuştur. 

Cemiyetin 942 bütçesi 22.800 lira. 
olarak tesblt edilmiştir. Bunun 15 bin 
lirası şehldllk.lerin imarına arledl
lecek, 4 bin lirası da ileride daimi bir 
akar satın &lmak Wıere ihtiyata alı
nacaktır. sene ıçınde aı e mut ış geçunsız- Maznun muphede altında tutul- top anlı arı mikdarda ek.;;:.,:..Jwhubabnı bol bol -•- L .. ··ı v 1 ·-1" 

li'- k k ) k d edegelm;- h kk da ·ı · · .... r~ uu ıene suru mege tam e verı""ı 11; ve ıs anç ı evam . . ~ muı 'Ve a ın rapor ven mııtir. fzmir (Akıam) _ Kuru meyva, yapıyor ve hem de mahsulünü ta• .. . . . a • • ...................................... . 

tir Maznun mahkemede demııtir kı: Okunan bu raporda maznunun le l h b ba I h mam t I A da d oldug1.0 ıçın vılayetın her çevreaınde 
·_Son beş sene içinde bazı gece- paranoyak - .... ikopat ~lduğu ve bu pamlau 'ih~a amut, b~ luikl t.. canı aq-1''- gecele~-:p ~yndor. • b~ahı zatmantm kla çok fazla mikdarda tohum atılmış- r ,Mrimiz de ittirak etmektedir. Bu 

• • • r- van r racatçı ır erı sene ıA ... u evı e :ıa r a e e e . ""' k " · · · h )--'- münasebetle tqlcil edilmiı olan yar• 
ley beyaz elbiselı bır adam yanıma sebeple cezasının hafifletilmesi hak- • h la tıl I ""€"iny' tı:. uu sene ı zerıyatı ıçın to um lM. dım •--ler cemı'yetı· g-en haf•• • . . • . . umumı eyet top n an yapı mışUr ... " or. al .. . .. .... w.. ........ - ,, ... 

gelerek karımın fena hır hayat ya· kında takdin sebep kabul edılmeaı Bu t la t 1 d b" likl . yıll k it M · • • . • • amıyan zurraa zıraal mudurlusu J L 

pdığını bana söylüyor ve: icab ettiğı bilclirilmiıti. Dinlenen şa- ra 
0ı: n !_ar a ırb'l•enn 1 

• dı. 
1
:dele qlerindo vilayet zenyat 600 ton kadar tohumluk buğday da- Kızı ay Jı;urumunda toplanarak bu İt 

h. l . . I • I d'" por n OJı;Unmuş, ı anço ve yenı r--- ür üğünün de büyük yardımı w ı " - h---' ld " d üzerinde nasıl hareket edileceği ko-
- Onu öldür; diyordu. Bu, beyaz ıt er, cınayetin nası lf en ıgi hak· yıl bütçeleri! b' J"kte .. k ve 1 .. . .• Kıtmıftır. a...uzum asu o uırun a 

elbiseli adamdan bizar kalmııtım. kında gördüklerin= aöylemiflerdir . ._ _ _ . ec1·1 .:., ırBiı. liklmuza ere la o md~~r. Egcr bu ıekılde mucadele- daha da verilecektir. Bu aene vila- nU§Ulmuı ve tesbit edilen esaslara 
M hk k ...., .. ıp 1 mı,, •• r. r er mensup - !fC ana. bir iki eene dev•- edilecelı:: • • · d kilm ao'"re ı'ca ed h 1 ki 1 Son zamanlarda gündüzleri de ayni a eme, ma2lllunun te rar miifa- rlnı hüku ti d" ektifl • d . • - 1 1.. • • • -:· yetimiz çevrcsın e e eyen yer .. p en azır ı ar yapı mıt-

tqvikata başladı. Karımla bu yüz- hed-e altına alınmasını kararlqtır- de n .. tahm·fı 0
• kır e~ aveaın ~lirrea ıuu ışe Oıtmif nazanle bakıla- yok gibidir. Buğday, arpa ve m•ır tır. 

den aramızdp dırıltı eksı'k olmazdı mı11 ve muhakemeyi talik etmi•tir. lek'etm~..:--daı' entm o~araltmvek mem• • en çok ekilendir. Kafi rnikdarda tü- C Kw 
• Y "Y -......,. ıya ı yu11;se e gaye- _ . <l I k d eıniyet lay kurumile birlikte 

Son zamanda karım, lstaırıbulda bu- - --- eile yaptıkları ticaret hakkında ra- Bafra fOselİ tün zcnyatı a yapı ma ta ır. derhal faaliyete geçerek. ilk ağızda 
l~~~r~ k~rde !nin yanına gitmek iste- Bir katil idam edildi P?rda mevcud aarabat, bilbaesa tak- Senelerdenberi yapJdı yapılacak Samsunda yardım seven- bin liradan fazla para ve 300 par-
oıgını soyleyınce: Bundan üç yıl önce Lüleburgaz ta- clirle karwılanm11br. Yeni idare he- diye aöylenen Bafra - Samsun ıose- )er cemiyetinin ça yünlü ve pamuklu qya toplamlf"' 

- Gitme, sen gidersen ben mah- zasnın KuınsaYk köyü öğretmeni Ya.- yctleri eeçimi de yapdmlfbr. Önti- ıinin 38 kilometrelik kısmmın inpsı ] l tı • Cemiyet faaliyetine aynı bızla 
volurnm ; dedim. Arndan bi' zaman kubu panuana' tamaan katleden BO.- mözdeld devre için lıı..Iat""' ıı.-~~lmqıü. 10/20 bpbbçb hk o ça lfma an devam ebnektodi<. Samaunun vatan 
eçtı : karım, lstanbula gitmek tek- ~n Haylazın .klamına dair olan htı- eat Birlikleri tqla1atı teni ıedilecek. bdar kamyonet ve on on bq ka- Yur<I sınırlarında nöbet bekleyen r .üdafaaaile ilgili bu teberrüata diğer 

lifini tekrar ladı. Ve beyaz gölge ge- küm B. M. M. tıaratmdan tasdik edil- timdi birh"kler mevzuu dJf1DCfa bal11- dar otomobil hiç dwmadan yük ve kahraman askerlerimize kıtlık hediye vilayetlerimize örnek olacak bir te
ne } anıma geldi: m1f oklutundan idam h6km.1l Kırt:- nan m.ad<leler de ldıallt Te ııraoeıt ~ tapcbkLan ba 7olcla çekilen göndermek için yurdun her yanında kilde barelı::et edeceğinde ıüphe yok .. 

-------..J:d.i.üi.-.a.1ıa...ı'm.n:nıxQDUn Bak ı... larellnde lnf• ectıımtp:tr. Birliklerine ~. haıcWz h-pm:dı. Yohııı bo- yapı1makta olan hararetli çalışmala- tur. 
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o 
Bir"zamanlar. dünyanın en büyükl O bu sözleri hiç tevazua lüzum gö:.

slnema stüdyolannın hemen yam ba- termeden, gayetle ta.bil bir eda. ile 
şında büyükçe bir pansiyonda. otur- söylüyordu. Çünkü Hollivutta. herkes 
muııtum. Burası Hollivutta. pek çok birer sanat dahisidir. Herkes kendi
raslanıın figüran pansiyonlarından sini sanat devi gibi görür. Ve herkes 
blrl idi. Ben de zaten figüranlann böyle konuşur!.. Orası «Dahiler ve 
hayatlarını tedklk m:ıksadı ile otelüui İlihlar memleketi» dir. 

=ıı=s=~=rrb=e=~="""-=$=t!ı=tu=aa lfil===ıı- ıs· 6 p 
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B ay Galip Alnar'a Tefrika No. 1:> Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

açık cevap 
Yerlilerden her erkeglıı kapl:ın de- ı Bırak, bu manasız şeylere karadal:i 

risinden yapılmı.ş bir harıl elbisesi zayallılar inansın .. 
bulunur. Her erlcek bu deriyi bi7.zat ••• 

bırakıp oraya yerleşmiştim. Pansl- Fakat bu ihtiyar dostumda. .i3e bu 
yonda oturanlann hepsi - benden ftdeta. buhranlı bir hastalık haline 
başka - talihlerini denemek tizcre girm~ti. En büyük en meşhur, en İsm.a.tı Dede adına verilen konser- ler çalındığmı duymuş ve blr musi
clunyanın dört k~sinden sinema şeh- yüksek sinema sanatkft.rlan bile onun den. sonra, İc;tanbul Belediye mec- ~!nas merakı. ile, durup dlnlemiş. 
rııtP. gelmiş artistlerle, heveskarlarla indinde beş para. etııneOOi. muasında ra.lmı.et.U Rauf "Yekta.'nın Koca dMıi, lnı kadarcık bir zamanda 
dolu ldi. Ekserisi genç ve gii:rel ın- İlıtiya.r heveskl.r U\:lan dellnnıiş «Esatizt elhant ından nakledilerek dahi, yen! bir şeyler yapılıp hazırlan
.ı;anlardı. Bilhassa kadınlarda. daha eski pabuçlarına. dalgın dalgın baka.- yazılan hikaye münasebetiyle, bu sü- dığınl anlıyarak bu yeni matkam.uı 
ziyade bir bebek güzelliği göze çar- rak bütün dünyanın taptığ'ı en büyük tunda Galip Alna.r imza.siyle çıkan seyrini mümkün mertebe kavramağa. 
pıyordu. Onlarla karşılaştığım za.- sinema sanatkArlarmı yenien yeıre makaleyi okudum. Oarıptir ki Şakir ça~. zam.a..nının ruh haline gö
man yatırılınca. hemen gözlerini ka- çarpardı. ağa.ya karŞ1 işlendiğinl Zannettiği re, bunun Hünkft.nn huzurunda ken
p::ıyıveren uzun kirpikleri ve papatya Parasızlığına rağmen bir filim pi- haksızlık çukuruna bu sefer bizzat d:lsinl ma.t etmek için yapıldığını, el
göbeği rengindeki saçlarile taş be- yasaya çıkar çıkm.a:ı, ne ~ ya- ına.kale sahlbi düşmüş. İ.şte, Şakir bette ki Dede fat.kedecekti. t,te bun
bekleri hatırlıyorum. Delikanlıların par hemen gidip onu görürdü. Filim- ağaya yapılan haksızlığı nasıl ya.za.nm dazı. sonra. Dede Ferahnak makamın
hepsi bir Apollon!.. Bu kadar genç de en büyük rolü olan sana.thAn havsalası. almamışsa, ben de ayni dan eserlerini bestıel~ ve İkinci 
ve güzel insanlar ar~"'mda ihtiyar de- mesela şu tarroa. ~nkid ederdi: düşünce ile ve muta.dm1 olm.adığ\ hal- Mahmud'un huzurunıclaı yapılan fasıl
nilrcek kadar yaşlı ve oldukça da. çir- - Sözüm ona dünyanın en yük- de ayni sütunda kendilerine cevap da Mahmud'un «Y'&ni bir şeyler yok 
kin bir adam merakımı uyandır- sek dram sanatkin diye t.a.DJlmı.tl.. vermete mecburluk duydum. Galip mu?• dem~ı üzerine bilinen azizliğı 
mıştı . Holllvutu dolduran ve her biri Sahte şöhret ne olacak!.. 1nsa:n ölüm- Alnar'ın kıymetU şaıbsını tanımıyo- yapmıştır. 
birer gençlik, güzellik mabudu halin- den kurtulduğu zaman sevgilisine rurn. Bu itibarla., yazımın hıer türlü İk.incl Mahrnud'un d)ede musikide 
de dola.şan o sayısız heveskıirla.r gibi öyle mi bakar?.. O mük'enmıel rolü his ve .şahslyette(n uzak olarak yalnız bir cana.va.rdır, sen onunla güre§e
bu ihtiyar. bu çirkin adam da sinema. bana verselerdi de 'bir oyna.saydım~ hakikatler! belirtmek isteği ile yazıl- mezsin,• dediği vak'a, zannederim ki 
rejisörlerlnin peşinde koşuyordu. bütün Holllvuta, bütün dün~a. dığına, gere.ıc. kendlleri ve gerekse oku- bu vak'a değildir. «Esa.tlz1 clhann 1 

Bütün ümldl küçük, küçücük bile parmak ısırtsaydım!.. yanlar, ınanabllirler. okuyalı on seneyi geçiyor. Hiç blr in-
olsa bir rol kapmak, onda kendi.:;i..;i Gene 0 gün de Pol Muni'yl parma.- İkin.el Ma.hmud'un huzurunda ge- san hafızasının yanılmaıktan kurtula.-
göstermek ve sanat dünyasında par- ğma dolamı.ştı. İşte bu sırada blr- çen vakada., Ferahnak ma.kamını icad nuyaca~a inand~ lçin, ısrar et
lamaktı... denblre yanımızda bir hırıltı oldu. eden Şa.k:.l.r ağıırun eksik ve kemale ıniyorum. Fa.kat sayın Galip Alnar, 

B:ı.z:ı.n pansiyonun kapısında, ba- Sonra ayaklarımızın dibinde bir kö- gelmemiŞ eserin1 vaktinden evvel pa- sa.nırım. kı İstanbuldadır ve dolayısiy
zan ~.e~dıvenlerin.'. ~?k defa da. sine- pek :peydahla~_dl· Bu pansiyonda. dişaha bildirip bestekıin müşkül bir le cEsa.t!zl elha.nt ı (bendekl nüshası 
ma stuayolarımn onunde onunla kar- oturan genç, guzel, çok zayıf, fa.kat durumda. bırn!kmakla evveli İsmail kaybolduğundan) açı~ araştırnuı.k 
şılaşıyordum. Genç sinema heveskar- züppe mi züppe bir kadının köpeği Dede rakibini ma.t 'etmek gibi b.ir im.kanlan benden daha fazla ·elinin 
tarının hayatını adeta e-.t.bere bildi- idi. Hayvanın lsm1 cı:Vlsklı idi. hisse• kapılmış olsaydı en küçük ta.- altındadır. Aklı.ında. kaldığına göre 
ğlm için onlar beni pek o ka~r ala- ihtiyar dos~um . b~ köpekten. 8.deta biriyle, aşağı bir iş ~apınl.'j olurdu. İkinci Mahmud bu sözü Dede ile baş 
kadar .etmi!oı:du . ~a~at bu ihti.Y:U- nefret ederdı. Vıksi de haldkat.en Fakat rivayete göre, İldnci Mahnıudun imam arasında geçen blr hadise mü
heveskarın ıç ::ılemını oğrenmek ıçm pek huysuz bir hayvandı. Pansiyonda Dede'yi saraya alması ve kendisine nasebetiyle söylemiştir. Dede'nin par
kendimde büyük bir me,rak duyuyor- ona buna saldı~~· _b~ yanın- iltifat ve teveccüh gö.stennesi üzerine lak doehasmı göstermesi itibariyle, bu 
dum. . dan geçerken gozlennı ağarta ağa.rta Enderundaki mU3lkişinas'lar, ve bu hikayeyi kısaca yazacaıtım: 
Aremızda ahbaplık başlamı.ştı. Bır- bakarak hırlar, gece yansı havlar.- arada sesinin güzelliği ye «tabiatı mu- Kıymetli bir muslkl~inas olan baş 

bırlınıze rasladığımız . zaman. ?az:ı~1 Erkeklerin pantalon pa.çalann: ısı- sikiyesl ile seçkin bir hanende olan imam da Dede'yi kıska.nır ve bir fır
ayn~tf'l, bazan da bır yere ıiışereıt n P~.arçal~m~ğ"a bayı~~1··· Bılha.ssa. Şakir ağa. da, kıskanml.'1lar. O de- satuu bulµp mat etmek ister~. Ni
da kıkal_arco. kon~şuyorduk. Ben ona bu kopek ıhtıyar aktıöre fen~ ."?al- virde, bir han-ende veya sazende her hayet padişahın teravihe geldiği bir 
sigara ıkram edıyo~·dum, o da bana de musallat olmuştu.: __ Onun gorunce hangi bir makamdan bazı eserler okur ramazan gecesinde bunu yapmağa ka.
hayatından bahsediyordu. . hayvanın nevri donuyordu. ~öyle veya. çalar da, raklbl ayni makam- ro.r vermiş. Bilinir kl, teravih namazı 
Avrupa!~ imi~. Gr<.ta Garbo ~:1U?- v~zıyetıerde dos~um cıa .. ~~- zıy~e dan başka eserlerle cevap veremezse Acemn.ş.iran maka.mı ile kıldınlır ve 

nıemlek<?tındendı amma bir turlu hıddetleniyor, kopeğl büBbutım çile- mat oldu addedlllrmlş ' buna göre namaz aralarında söylenen 
onun gibi şu sinema dünyasında ken- den çıkaracak hareketler yapıyordu. · 

üzül. ·· ·· f d k" k - Dede'nln musiki delıfı.sı. . önünde, ilahiler de Acemaşiran makamından-
dini göateremediğt için çok u- Bu se er e ope duşınan gözlerle dır. ı.ş· te, evvelki hikayede olduğu 
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d bA•-rak hırlıyordu L"klıı '--v onu mat etmenin. a.nca.k yeni bir ma-:ror u. ona <Ll'<> • • "' ...... ,,- bl, burada. da. 'h .... imam, Acem<>c.iraıı-
0 b . ·· b' i · nd .....,.. m.-ı zı-ıınıne kanı icadı ile kabil oln.blleoeğinl dü- ""~ """ ene ır gun ız m pansıyonun vanın yanı a g~~-y. ..~ , "'lt'Y ıa ilıril., i yeni bir makam bularak son 

·· ·· d taht ı d b" · h'b' · ns1 ,_A_.._ rdı. şünen ŞaJt.lr ağa da, Dede'yi Hün-onun i'.! uzun a sıra ar an ırme sa ı ı yerme pa yoncu .ıuı.u.ı.ıı va rlkıi.tte selam verirken bu yeni m:ı-
yanyana oturmuştuk. O bana del·d Belki de köpek biraz da bunmı için kar'ın huzurunda mat etmek ıçın, kanıda karar etmek ve bu suretla oku-
yanıyordu: daha !azla asabi id.1. böyle bir makam aramağa baş.lanuş. yacak ilahi bulamıyacak olan Dede"yi 

a- Az!zlm bu Holl!vut rejisörleri, Pansiyoncu kadın ihtiyar a.ktör.e: Musiki tarihini her halde karıştırdığı- padişahın gözünden düşiirmek L<;Le-
sinemacıları hakiki büyük sanatxar- - Size bir ricamız var ... dedi, bu na. şüphe olrmyan Şakir ağa, evvelce miş. İmam, Acema.şlranda karar ve-
ları aramıyorlar. Düşün bir kere ... hayvanın sahibi bugün blr lş i~ kısa. Hoca Abdülkadir tarafından iskelet rirken Yeg!iha kadar inmek suretiyle 
Ben Ş~kspirin bütün eserlerini ez- bir seyahate çıktı. Odasını da bir halinde kurulmuş ve •Eviç'in, kara.- yeni bir şeyler yaptığının farkında. 
bere bilirim. Bir «Hamlet. oynarun. başkasına verdik. Bu köpeği i'kl. ge- rmda. Ycgii.ha kadar düşüp tekr:ır Fakat da.ha Heri.sini eşelemeğe musi
Eğer bu rolde benden daha ziyade ce için siz kendi odanızda misatir lra.k'a dönmesiyle lıülftsa edilebilecek kideki vüsat ve kudreti kafi değil. Bu
muvaffak olabilecek bir akötör çı- edersiniz değil mi?. olan makamı incelemiş ve o güzel nunla. beraber, bu oyunu oynamağa 
kaısa Şl\ kafa.mın kesilmesine çoktan Bu söz ihtiyar aktörü Adeta çıl- ~9..heserlerini ~li.yerek, sarayın karar vermiş. Nihayet 0 gece, teravi-
rnzıyım. Fransız klasiklerini orna- dırttı : odalarından blrlnde, gtzıi gizli kendi •-A 

_ Ben? .. Ben ha.? Bwıu nasıl tek- h t.ln ,.. ......,.,1 Bi .. hin oon döl't riıuı.tlne kalkddığı za-
m:ık hususunda üstüme yoktur. La- eye e geçmege ..,_ amış. r gw.ı, man Dede, birdenbire. imamın ka-
kln bü~un bunıan, ne yalan söyliye- il! ediyorsunuz?.. Belki s1z1u için bir Dede sarayın koridoı:ıarından geçer-
yim, Avrupanın ikinci, üçüncü, hatta kıymet ifade edemem amma.... Ben ken içetı<ie gayet y:waş sesle bir şey- <Devamı sahife 7, sütun 3 de) 

kendisi tedarik eder ve bu suretle ce
saretini göstermiş olur. 

Nehirlerin içinde fazlasiyle bulu
nan tlınsalıları da.hl :ıvlamakt:ı pek 
mahir olan yerliler, bwıların derile
rini elbise süslerinde, kemerlerde, 
kullanırlar. Timsah derileri Borneolu 
kadınlarca pek makbul ve uğurlu sa
yılır. 

Sahil boylarında müslüman Melai
lerin teşkil ettiği küçük hükümcU-:?r
le beraber bütün va~i ve yerli hal
kın yekünu - 1885 tarihinde - beş 
milyonu geçmemektedir. 
Bunların arasında. Çinden t icaret 

ma.ksadiyle adaya geç~ yüz binden 
fazla Çinli ve elll bin kadar Portekiz, 
Felemenkli ve İngiliz vardır. 

Yerlllerin bir kısmını teşkil eden 
(lD:ı.yak• ( ı) !ardan iki yüz binden 
fazlası da müslümandır. Melii.il~r ve 
Dayaklar adaya hilık:im oldukları için, 
Borneo tamamlyle müslümanların 
elindedir denebilir. 

Sahil boyunda ticaret hemen hemen 
Çinlllerin elindedir; ecnebiler serma
ye getirip Çinlilerle müşterek çalış

maktadır. Petrol, demir, pirinç, şeker 
kamışı, kaplan derisl ticareti meş
hurdur. Ehali.sl. kamilen pirinçle ya
şar ve ba.~ka blr şey yemez. 

Ada o devirde guya manen Fele
menklllerin himayesi altında idi. 

cıBüyük Japonya» yı kurma.k fikri 
ortaya çıktığı zaman, meı,hur korsan 
Yamada günün blı'lndıc bu adaya da 
el atmayı dü.~ünmemiş değildi. Fa
kat, o her şeyden ve her yerden ön
ce: «Siııgapur elde edilmeyince, Büyük 
Japonya kurul:ımaz.ıı sözünü dü.şünü
yor ve Singapuru elde etmek, bu su
retle Hindistanın kilidine sahip ve 
boğaza hfi.ki.m olmak ~tiyordu. O ta
rihte Ameı1kalılar Singa.pur boğazı

na sadece bir kale yaptırmı.şlarsa 
da, Yamada bu kalenın her zaman 
aşılması mümkün olduğunu biliyordu. 

Günlerce süren uzun ve sıkıntılı bir 
yolculuktan sonra Borneo sahillerin
de kuytuluğiyle meşhur olan (Kö
şing) koyuna gelmlslerdi. 
Burası çok güzel bir körtezdi. Sahil 

boyWlda yüz kadar Fekmenk askeri 
vardı. Sultan Müslim buraya fi'len 
hakim değildi. FaJ;:at adına ve mane
vi kuvvetine herke;; itibar ediyordu. 

Bu koyun cenup sahiline adanın 
en kuvvetli pctrolu akıyor ve yerli
ler ona el sürmeyl ve ondan her han
gi bir surelle lstlfadcye kalkışmayı 
meşum saydıkları içln, Felemenlclller 
de bu mebzül petrol akışından esa.sh 
bir şekilde istifade etmiyorlardı. 

dörduncü sınıf tiyatrolannda oyna- Hamıeti en iyi ()yWyan bit1 sa.natkA.- 11H111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111 

dım... Fakılt sen tiyatronun smıfına rım madam!.. Bu nefret etiğim ha.y-
Yamada CKöşing) köri\ezini tam 

hakkındaki ııattıralannızı anlatınız ... mana.siyle işgal etmek, burasını Sin
Bir kere sız onunla 1ki gece ayni gapura karşı bir faallyet ve sığınak 
oda.da yatınuşsııuz.. öyle büyük bir merkezi olarak kullanmak istiyordu. 
.<.mnatkArlar ayni oda.da yatmak sizin Fakat bu niyetini en yakın adamla.
için ne mühim bir şey!.. DeğU mi? rına bile açmamıştı. Zaten, San Kor
Hem siz ne iş yaparsın12? .. Fakat bi- san bu fikrin! - Singapurdan dö
ze ken<ilnlııden ziyade Viski'den o nüşünden sonra - Felemıenklilert 
büyük sanatkardan bahsediniz !.. körfezden atmak suretiyle tahakkuk 

ba.kma, göst•<?rdiğim sanata bak .. beni vanla bir oda.da. yatmak! .. Onu kö- pek de birçok filimlerde oynama.ğa 
bir kere Hamlet rolünde seyretmeni peklere bakan bir müesseseye bıra- ba.şl~tı. Bu hayvan pek kısa. bir 
pek !sterdim. İşte 0 zaman ha.k.lki kınız. zamanda. dünyanın en meşhur kö-
H:ımlet'l görürdün... Sanki Şeksplr Pansiyoncu: peği haline girdi 

Bir ak.şam üzeri ihtiyar dostumla 
bu rolı.i benim için y:ızmış ... Hamlet - Lakin biliyorsunuz k1 pa.o&yon pansiyonumuzun önündeki sırada ge-
ı-olünü, çok iyi bir terzi ell.nden çık- kirasını öclediğinl:z: fil~ yok... Ben ne yanyana oturuyoro~ Kalüorni
na~. ısmarlama bir elbise gibi adeta sizin kira hakkındaki ricalarınızı ka-

yanın portakal kokulu güzel a.kşa.müzerime giyerim. O bana hiç bir pot- bul ettim. Siz de benim bu sözümü lanndan biri id1. Ahbabım neşe içln
suz. tıpatıp gelir ... Ah sen beni Hanı- mtinaka.şa etmeden kabul edeceksi- de idi: 

Jet'le görsen ... 11 nlz. Anla.'flldı mı?. derece katı· cii.ull- - Nihayet filim bitiyor ... Bir sana.t 
O bu So-zlerı· so··ylerken mütemadi- Kadın bunu son ~ . hadisesi yaratıyorum... Bir iki güne 

ven önümüzden, yanımızdan Ilol- yeredk içeri girdi. ~um deli olu- kadar buram. gazetectıerle dolup ta-
livutta kendilerine cıekstra~ denilen yor u: ak Q" bin' Çok lufl 
genç, gfüıel figüı'anlar ,.......iyorlaulı. - Benim glbl bir sanatkar, benim. şac ... orece ··· ça ım, 

.,-y ' b' b"•n•ır bir tkA trete · didindim amma. nihayet ~ blr şey 
Ihtiyar dostum adeta bunlara istlh- gı ı .. uJ'...... sana Il o ne şa- yarattım .. dıyordu. 
!afla bakıyor ve: ya.o kopekle nyn1 odada. hal.. B _ .. ft ft--'· •• :~- .. - b' 

eli
- Ve küfür ederek 1Qert girdi ... Ev sa- u sı. ........... p.....,.~yonun onu.uıu11:.:. ır-

- Bunlar da arti.st ml sanki?.. hibinln teklifine boyun eğmekten bq- kaç otomobıl. durdu. Bunla~ ıçin-
yordu... ka ca.re yoktu.. detzn inen telaşlı bir ba.kun insanlar 

Sonra kulağıma eğilerek yavaş b~r Ara.dan epey zaman geçti. Dostum b. e yaklaştılar ve k~dllerlni tak-
sesle: bir stüdyoda küçük bir rol bulmllo1- dim ettiler. Ga.zetecl ımJ.."<ler ... Bun: 

- Doğrusunu istersen Hollivutta t Fak t b d çok Meta. ı~.r hep bir ağızd.an dostumun isml:nı 
hakiki sanattan anlıyan pek a.z in- u. a un a.n memnun, soylediler. 
:;an var. Burada sanat değil, ka.ş, mesuddu: Ak.tör heyecandan titrtyerek a.yağa. 
göz, dudak, boy, bos, muntaz:ım ba.- - Göreceksin ... diyordu, muvafla- kalktı: 
cak !şlere daha ziyade haklın oluyor ... Iayetim IIolllvutta. bir ihtilil haberi - Benim ... Sorduğunuz adam be
H:ı1'::lki sanatkarın j'l!ZÜlle bak.an glbl yayılacak, bütün ma1:l>uat pe- nim!.. diye mırıldandı. 
k!m? .. Mesela ben!.. Ölüp gideceğim ... şimden koşa.cak!.. Dllnya. en büyük Sonra aralarında. şöyle konu.~ular: 
Bu suretle şimdiye lcadnr görülmem.L<t sinema artlstlnl alkışlı(yaca.k!.. - O halde demek bu 'bina meşhur 
büyük blr sanat yıldızı h~nüz par- Garlp bir tesadüftü. Bu sırada köpek sanatkAr Vlski'nln oturduğu 
lamadan sönmüş olacak!.. onun nefret ettiki Vtskl adında.ki kö- pansiyon öyle ml? .. Aman btze Viski 

İlıtlyar aktör ağzını bir iki kere ettireceği için, isticale lüzum gör
açıp kapadı. Fakat bir şey söyliyeme- müyordu. 
di... Birdenlbire ona bir fF-Y olmuştu. Korsan gemisi (Köşing) körfe?.ine 
Ve artık ondan sonra. da konuşa- girerken gök yüzü bulutluydu. Gü
madı. neş görünmii)'Ordu. :Korsanın kız:ı., 

Ertesi günü Vlski'nin çalıştığı fllım bir Umana girerken güne§ yoksa, o 
şirketi bizim pansiyonun üstüne bü- limanda blr uıı:ı.ırsuzlukla karşılaşa
yük bir ıema astı. Bunda şu kelimeler cağına inanırdı. Liman ağzında baba-
okunuyordu: sına seslendi: 

ırBüyiik ısanat.kAr Vtski bir zaman- - Köşlng'de çok kalacak mJyız? 
lar bura.da oturmuştu•... Yamada iki kelime Ue ve sert bir 

Hiç konuşanııyan dostumla gene tavırla cevap verdi: 
a.lqam üzerler! pansiyon. önündeki sı- - Bir gec" .. 
raya yanyana ili.şiyorduk. Ve bazan - Fakat, gökte güneş yok baba .. 
büyi.ik, son derece lüks bir otomobile geceyi bu limanda geçirmesek fena 
nazlı nazlı kurulmuş olduğu halde olmaz. 
önilm.Ü7.den Vlski geçiyordu. Herkes - Dünya bizlm arzumuza göre ka.
büyiik sanatkarı alkı.şlıyordu. Vl.skl ranp aydınlanacak değil ya ... Bugün 
artık: lhtlyar aktöre bakıp hırlamağa görünmlyen giineş, yarın doğabilir. 
bile ten~fil etmiyordu. Dostum .ıse Yavaşça kızının yanına sokuldu: 
bazan bu otcmıoblle girzlerlnl dikip bir - Sen ::ı.rtık böyle saçma itikadlara. 
şey söylemek lstlyordu amma. söyli- inanmanıalısm, Takako! Sen, denlz
yemlYordu. Hikmet Feridun Es lerln, dalgaların, fırtınaların kızısın! 

Bir ihtiyar kaplana tapan 
vahşiler 

Köşing körfezine geldikleri zaman 
hava çok durgun deniz sa.kin ve lı
man karanlık denecek kadar l().itu. 
Halbuki limana öğle üzeri v:ırnuşlar.: 
dı. Sahil boywıda Felemenk iislrerlerı 
dolaşıyordu. 

Korsan gemisi körfezin en kuytu 
bir köşesinde demirlemişti. 

Güvertede dola.şan Takako, genç 
kaptanın yanına sokularak, alaycı bir 
insan ta.vriyle sordu: 

- Bu ada.da taze balı.k bulunur mu. 
Kava - Mum? 

Delik.anlı kaşlarını çatarak cevap 
verdi: 

- Ben artık balık yemeğe tövbeli
yim. Sahile çıkmağa da niyetim yok. 

- Kapana tutuJmu.ş fareler gibt, 
gemi içinde mahpus mu kalacağız? 

- Ben kendimi hiç bir zaman ka
panda hissetmiyorum. Köşiııg'in av 
etleri meşhurdur .. midesine düşkün 
olanlar karaya ç!.kabilir. 

Yama.da yanlarına sokuldu: 
- Köş!ng'e çıkmağa mı hazırlanı

yorsun. Kava - Mura? 
- Hayır. Gemiden aynlmak niyc

tindıe değilim. 

- Ne o? Burada da birini mi öldür
dün yoks:ı? ... 

- Hayır. Fa.kat, Kö.1ing'i çocuklu
ğumd::ınberi sevmem. Babamla. bir ta
rihte bu körfeze uğradııtımız za
man - henüz on altı yaşlarında. 
idim - ihtiyar (kaplan mabud) ata
pan vah.silerin içine kadar baJJamla. 
beraber gitmiştim. Vahşilerden ş..".b.ir 

içinde dolaş.'Uılar d:ı. vardır. Bu adanı
lo.r, .şehre aynk basan yabancılann 
mem1ekete uğursuzluk getirdiğine 
inanırlar ve anlan zehirli sineklerle 
öldürürler. 

Tak.ak.o bu kısa, fakat meraklı hi
kayeyi büyük bir alaka ile dlntı
yordu. 

Yamada küçük kayığı denize indir
di. Hamdun, iki korsanla kayığa bi
nerek sahile do!tru acıldı. Bunl:ır şe
hirden gemiye yi}~e'.-c getireceklerdi. 

Kava - Mur:ı, Tabko'nun ısra.n 
üııeriııe, <Kaplan mabtıd) hak.kında 
bildiklerini ve gördüklerini. anlatma
ğ'a ba.şla.dı: 

- O zaman Felemenk ~.avu.,ıan ba
ba.mm fdostla.r:ıydı. Yamın:.za. altı 
asker verdiler. Atlara binerek:, ~u ar
kada.ki dağın yamacına doğru açıldık. 
Ba'bam (Kaplan ın.abud) u y:ı.kınd:ı.n 

görmek ve vah..'}ilcr'ln ona nasıl tap
tıklarını seyretmek .istiyordu. 
Korsanın kızı, genç k:ı.ptaıun an

lattığı bu heyecanlı hlidl.seye büyük 
bir alaka gösteriyordu. Kava - Mum. 
devam etti: 

- Yolwnuz bir saatten fazla sür
dü. Vahşi kabilelerin yaşadııtı mınta.
kaya girml.ştik. Burada llk gözümü
ze çarpan şey vahşilerin mabedi ol· 
du. Fakat, ne mabed! Bir metre yük
sekliğinde dört mermer sütun dıkil
miş.. aralan kalın kamışlarla örüle
rek büyük bir kafes haline konmu.2 .. 

(Arkası var) 

{1) Adamn hakiki niifusu hakkın
da bagiin bile kati bir ist:ıtl~tik yok
tur. Japon kaynakları beş milycllt 
Amerikan cografya müeIJificri üç bu
çuk milyon nülu.s göstermektı:diJ'. 

Bugünkü Fransamn bir buçuk misli 
büyüklüğünde olan Bomt!O adası 
eğer hattnistuva altından g~mettıiş 

ve havast tahammül edilmez derece.
de sıcak olmamış olsaydı, yüz milyon 
insanın serbesçe bannabilecep bir 
yer olurdu. Adanın yerlilerini t~kil 
eden (Dayak) ların vahşi kısmının 
bir milyona yakın olanı omıanlarda 
ya~amaktadır. Şehirleı-e yaklaşan vo 
:\z çok vll!ışililtten '\re iptida.ilikten 
uzaklaşan yilı bin kadan da müslü
man olmu~tur. Dayaklar adanın ha.• 
kiki eh:ılisini t~kil etmektedir. 

EY KADER! bu hulyalarım sönüverdi. Düşün- kaçLrmışh. - 24 mayıs gecesi. Gcleceksinlz liydi? Paraları tükenmişti. Cebinde 
düm, taıındım; uzun bir müddet Suzanın dudaklannda alaylı bir değil mD toputopu 40 lira kadar bir para kal-

Aşk ve macera romanı 
devrelli geçirdikten sonra nihayet tebessüm belirmiıti: mıştı. 
karanını verdim. Birkaç gün sonra, - Dostum, bana ne demek iste- - Öyle istiyorum. Dostu, yelpazeci Şahin, l\lakıa mil• 
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- Bağdad' da çok mu kalacakam '? 
- Zanersem bir daha dönmiye-

ceğim. 

- Kuzum şakayı bırak! 
- Şaka değil, hakikati aöylüyo-

rum. Çünkü Bağdada gittikten soıı.• 
ra orada evlenmek niyetindeyim. 

- Sen mi evlenecek.in? 
- Evet ben. Şimdiye kadar sür-

düğüm hayattan bıktım, usandım. 
Fuhri, sinirli sinirli tekrar sordu: 
- Sen mi evleniyorcun Suzan? 
Artist, kesin cevap verdi: 
- Evlenmek istiyorum. 
- Mademki niyetin bu. Niçin İa-

tanbulda değil de, Bağdad' ela evlen
mek istiyorsun) 

Suzan, bu suali anlamamazlıktan 
geldi. Biraz durduktan sonra sözüne 
şöyle devam etti: 

- Ailesiz, kimsesiz yaşamaktan, 
hakiki bir muhabbete raslamamalı:
taın bıktım. Bizi dinliyen, yanlannda 
kocalarile çocukları bulunan ev ka-

senin bugün Suzan ad.ile tanıdığın d.iğini anlıyorum. Fakat boş yere Artistin bu sözü, emir yerinde idi. yonerdi. Fakat eli pek sıkı idi. On-
Nakleden: (VA • Nd) k.a.dıo, bir hanımefendi olacak. Ge- emek aarfed.iyorının. Artık iş iıten I Fahri acı bir sesle: dan bir şey koparmak kabil değil-

rıe tekrar ediyorum. YakıA<la müs· eeçti. Bugün yaptığuı, vaktinde ya• - Bende acı hatıralar btrakmak di. Dostu ve çocukluk arkadaşı Cev-
dınlannln iç hayatını anlamak ve takbel kocamın adını öğreneceksin. pılmak gerek.ti. Aylarca, hatta sene- istiyorsun, dedi. det akhna geldi. Fakat huna da baş 
tabnak istiyorum. Bağdad'da belki İşte bunu, sana haber vermeğe gel- lerce evvel aana tyalvanriten beni Suzan gülerek: vurmağa ce-saret edemiyordu. İlk. 
heni ıralnu:: kendim için sevebilecek dün. atlatmamalı idin. Şimdiki gayretle- - Belki de dediğin g.ihidir; ceva- defa olarak, Cevdete baş vurmak-
bir koca bula.bilirim. Ar.ti.at. .özünü bitirir bitirmez, rin nafiledir. Arb'lc sana güvenim hını verdi. tan utanç duyuyordu. Arkadaşı 

Fahri, alaylı bir ıeale aordu: ayağa kaUro. Kıymetıt.ar kürklerle kalmadı. - Pekala, arzunu yerine getır• Cevdetin, sevgilisi Meliha)'l, çirkin 
- Bu ideal kocayı buldunuz mu süslenmif zarif ve 11k. el.bise8i, güzel - Niçin? mek için geleceğim. bir tuzağa düşürerek kirletmişti. Meı-

lari) vücudunun bütün tedcvvilillerini - Bunun eebeple.ıi.ni eana anlat- - Memnun oldum. lihaya karşı yeni yeni tuzaklar ta-
- Evet. buldum. meydana c;J.kanyordıı. Sazan. bıc mağa beni mecbur etme azizim. Artist, fazla bir söz ilave etme- sarladığı şu anda dostluğuna alçak-
- Adı ne} halinde, Venüae benziyordu. Fahri, genç kadını alıkoymağa ce- den çıkıp gitti. Fahri, metresini ka- ça.ııına ihanet e~miş olduğu Cevdetle 
- Bunu yakında öğııenecelcain. Fahri, birkaç adım atar~ metre .. saret edem·edi. pıya kadar teşyi etti. Konuşma, yir- yüz yüze gelmekten çekiniyordu. 

Bana bu derece alakaaızhit ve vefa• sile. oda ka.pl8'1 arasında durdu: - Acaha Suan, dostunun feci ve mi dakikadwn fazta sürmemişti. Ka- Fazla olarak, Cevdet'ten külliyetli 
sızlık gösterdikten sonra. irrtibap et- _ Suzan ı diye b.ay'kmla. ümida.iz vaziyetini biliyor muydu~ dın giderken, Fahri kendisini bir za· [miktarda yeniden para istemek için 
tiğim kocanın hüviyeti ve şahsiyeti _ Ne istiyore11D} Genç kadın salondan dışan çıkar· manlar çıldırasıya sevmiş olan bu ne sebep bulacaktı? 
seni ne diye alakadar etsin'? Yalntz _ G.itmiyeıceksin. \:en dostuna döndü: güzel kadının latif endamın<l arka- Fahri, bu çaresizlik içinde bulu-
tu kadarını söyli,yebilirim: Müst.ak- Genç kadın, baştnı sallqaralı: - Az kaldı, ~~ ziyaret evtmenin dan bakakaldı ve acı bir sesle mırıl- nurken, ~klına te~eci ~üeeyin ~eldi. 
bel kocam. 

0 
kadar genç değil, fa. du: sebeplerinden bınnı anlatmagı unu- dandı: Bu tefecıden fahış faızlerle hırçok 

'-at ıon d-eced- zengı·ndı"r. B::...::t. A k k - _l' • --'- tuyord.um. Evvelemirde seninle ehe- - Bu ümid de söndüt defalar, ödünç para almış\ı. Tde.:ı-
~ -· ~ uy.._ - t omca.ısı oynaı:wu. neye _L • • d l F '- . k d. h .. - d b h~1~ b. k b l d F .,, diyen vedala'""'a&. 15tıyor um. s- ann, en l atası yuzun en u ye, ııua m;o · orç arı var ı. a-hir nam ta§lyor. yarar r ..--· 

. . . • tanbulu terkettiğim andan itibaren güzel ve zengin kadını elinden ka- kat babası, Cevdetin sahte imzasını 
- Tebriklerimi IWlA1'1JJl Suzancı- Fabrı, Suzanın elini ~~ak. 15tedL mazi benim için ailmrniı olacaktır. çınruştl. Halini ve istikbalini ka.ran- taşıya."l senedlerle almış oldu,i~·u pa• 

ğım 1 Fakat genç. kadm elını §ıddotle Bunda epey zorluk çekeceğimi bil- !ık g~rüyordu. Maddi ve manevi ralan, son günlerde ödemiş olduğu 
- Ben onunla evlenmeğo karar çekti. Fahn. tekrar .. ~arar etm.ei• miyor değilim. Fakat lst.anbuldan kaynak.lan tamamen tükenmişti. Çö· cihetle, tefeci Hüseyinin , yeniden 

verinciye kadar nefsimle epeyce mti.• c~aret ed~med"a.. ~utün gayretleri- aynlmazdan ~el evimde bir wıva- küntü muhakkaktı. Vaziyetini kur- kendisine ödünç para venneği red-
~delede bul~ndum. Vaktile .~ı nm ~o~a gideceğini anl~~tı. _Meli- re vereceğim. tannak için ne yapacaktı'? Para ko- detmiyeceğini muhakkak sanıyordu. 
hır huıya beslıyordum.. Faka.t bütün ha g.ibi Suzanı da ebedıyen elinden _ Hanıi ııün~, parmak için kime müracaat etme- (Arkası var) 
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ij1Jif#JAIMJ4ifS1Dlf'ff:j'Serbes sütün 1RADYO1 
(Bili tarafı 6 ncı sahifede) -

K a Ç 1 a mrda YegA.ha. kı:ıda.r d~p b1r oeY1er Buıünk6 öfte ve &kpm propıun 

upa m rı ~.:-==~~.:~::a="!ı~ 
Beşiktaş, Galatasaray, F enerbahçe, 
L Spor dünkü karşılaşmalarda galip 

gelerek dömifinale kaldılar 

talebesi DellM Zade'Ye enam.azı iıda.re MUzik (Pl.). 18.03 MOz1k. lUO PUıl 
ct!J dedDcOOn sonra gert ~ ve sam. 19.30 AJSM haberleri, 19.55 Ka
h~ bilinen 1k1 mısrahlt blr gft!- rl.Olk oa.rlr:lıa?, 20.15 RadJO ga.zıetıesi, 
teyi, oracıkta ve ik1 da.k1ka b;hıde, bu 20.45 Bir marş l)ğrenlyoruz - T\lrkiye 
yeni makamdan besteleyive~. DUU'§l, 21.00 Ziraat Takv1m1, 21.10 
İmam, namazı b1tlr1p, yeni maka- Şanı ve türküler, 21.30 Konuşm.a, 

mında katar ederek ~lftmmı '9Crd.lk- 21.45 Rnd:yo senfoni orkestrası. 22.30 
ten a:mra, gurur ve lstJhzn. llc d&ımtiş Ajans ve borsa !haberleri, 22.45 Dans 
ve cha.ydi bnka.lım, ne okuyn.calcsı.n?ı müziği <Pi.). 

İBta.nbul fut'bol aja.nlı~ tara!ından akınlar arasında. ve taraftarlan he- demek ıstcr g!.bl müe'Z:Lln mahfeline 
ıertip edllen Jcup:ı mıı.çlannın k.ardö- yecana .sllrükllycn bir müsavat ara.- baJcrm.ş. Faknt Dede, DelHH Zade'yc Yarın sabahki proırnm 
ıınaı k:ar§ıJ.aşmaJJı dün Fencrbnh- sı.nda ceroyaıı eden oyun yavaş yavaş cbana uyl• deyip yeni HfıhJslne b:ışla- 7.30 Program, 7.33 Hatır program 
~ stadında devam edllm.1..c;tlr. Fenerlllerln baskısı altına. girdi l8e de mı.ş. Bu karşılıklı oyunu derhn.1 tavrı- (Pi.), '1.45 Ajans haberleri, 8.00 Scn-

Ha.vanm soğuk olmasına rağmen ol- devre sonuna kadar yapılan hlicwnla.r yan m~as padişah, na.maman fonlk pnrc;:alar (Pi.), 8J5 Evin san.ti, 
dukça kalabalık b1r ı.cyl.rci kütlesi Ve!a müdafileri ve kaleclsl Hilsamed- sonra. imam ve Dede'yt çağır~. işte =8=.3=0 =M=u=·zı=k=(P=l=.)=. ======= 
tanı.fmdan all\ka. ile takip edilen bu dinin nefls kurtanşlan ~slnde se- o zaman: -cİmam.dendl, Dede musl-
milsabakalar nctlceslndo İstanbul- nıere ~ennedl ve blrlncl devre golsüz kide bir canavardır sen onunla. gü- B U L M A C A M 1 Z 
spor, Alemda.n ı-o; B~ikta:ş. Galata- olarak berabere nihayetlendi. ~mezsln!• demişti~. Benim aklımda 
gençleri ıo-o; Gn.Iatasaray, Kasımpa.- İkinci devreyi rüzgfl.n lehlne alarak bln.n bu. Belki yanlıştır. 
pyı 5-0; Fenertxı.'hçe, Vefayı 1-0 başlayan Fenerlller derhal Vera. k.a.- Bunu belirttikten sonra, Dede'nln 
mağlllp ederek tasfiyeye utrattılar. lesini .sa.mılar. Ustüsto yaptı.klan Jaymeti hakkında söylenen sözlere ge-

Günün mühim karşılQJjlllaSl olıın akınların her an gol olma3ı beklen!- ~yorum. Ş:ı.klr ağanın: 
l'enerba.hçe - Vefa. maçı çok çetin ve y~rdu. Fakat Vefa müdafaa&nın •Meyleder bu hilsnfle kim görse ey 
heyecanlı bir hava lçlnde geçti. sa- bütün bu tahmlnlerl .tahakkuk ettir- gültem senlıı 
tı 10.clvertlller enerjik rakiplerine miyccek dcrooede mükemmel muka- Ferahnl\k murabbaı lle 
mrlukla ve ancak bir sıfır galip ge- belelerl sayı yapılmasına. mbl oluyor- cEy şahı melek huy kaddi b:ı.lAyı 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 JO 

Jeblldller du. ferahnA.ltı 
Dünkü· müsab:ı..knlardan sonra ku- Nihayet Fcnerlllerln çallşın.ala.n 18 ..ağır sema.ısı ıve 6 ~ j 

pa maçlarının döfutfinallne Beşiktaş, lncl dakikada semeresini veniL Yeni cBlr dilbere dll düştü ki mahbubu 7 .--,-. ı---
Galatnro.ray, Feneıt>ahçe ve tsta.nbul- bir -akında Naclnln güzel bir ara ~: dlllmdll"J • _ _ _ - - _ 
gpor ta.kımlan kalmışlardır. Bu dört sım yakalayan Esadın çektiği §utu yürük semaisinin blr daha bestele- 8 1 \ 
takımın yapacağ'ı SO!l karşıılıışnalar- Hüsameddin elinden kaçırdı. "De.Mal nemlyecek kadar güzel eserler oldu- - -ı - - ---. ~ __ 
dan sonra. kupa. flnallstler1 belll oln- yetıoen Melih bunu sıkı bir şuUe go- ğuna inanının. Zaten benim blldl-
c:aktır. Maçların tafsllAtını masile le tahvil etti. Bu sayıdan sonra. Ve- ğlm rerahnft.k makamı da (hemen 
blldirlyoruz: !alılar beraberllğ"l temin için çok uğ- birçoğumuzun bildiği gibi bu <?1$er

iSTA.1''BULSPOR t - ALDIDAR 1 rqtılarsa da netlcıeyt de~ştiremedi- ıerle başlar ve biter. Dcde'nln mu-
Günün 1lk karşılaşması sa.at 9 da ler ve müsabaka l-O Fenertıahçenln rabbaını bilmiyorum. Bu kadar güzel 

İsta.nbulspor Jle Alemdar arasında galebesi lle nihayetlendi. . olmıy:ı..b1llr. Zaten Şakir ağanın bes-
y:ıpıldı. Rakiplerini tasfiyeye uifrnta- ŞAZI Te:ıcan teSl kadar yayıhruı.mış oltnası da bu-
ta.k kardöflnal maçlarına kadar yUk- T k ki h na ölçü gibl gôsterllC'b!llr. Ma.knlı?-
~en lklncl kümeden Alcmdann ıs- op apı Ü Ünün nin sahibi, Dede'nln bestesinde birçok 
tanbulspor karşısında al:ı.cağı net..ıce- bisiklet yarışı kısımların Ş:ı..klr aır.ı,da.n çalma oldu-
ler merakla bekleniyordu. ğw1u .söylüyor. Bilmesi Hl.zım ki, bi-
Eşrcf Mutıunım hakemliği altındn. Topkapı klübünün blslkletçllerl zim musikimiz mnkamlarla ta.hdlt 

sahaya çıkan takımlar en kuvvetll teşvik mnksadile Topkapı ile Büyük- e~tlr. H:ı.tuı. bunu musikl.m1z1n 
kndrolannı muhafaza ediyorlardı. O- çekmece arasında gidip gelme olarak aleyhine bir delU gibi de kullannnlnr 
yun Alemdarın hücumu ne ba.,ladı. tertip ettiği 76 kllometrellk bisiklet vardır. Bu tahdit, ister ıstıemez eser
Kısa bir müddet mütevazin g~n yanı,ıı dün muvnftaklyetll bir şeklide lerde birbirine benzer nnğmcler kullo.
müsnbaka, ynva.ş yavaş İstanbulspor- yapılmıştır. nılmas:ını tntnç. etml.şttr. Bundan 
lulann hft.klmiyetı aıtın:ı. girdi. Alem- Kuvvetli bir rü7.g~rla mücadele ha- ba.şkn Dede bu makamı bllm.lyordu. 
dar kalesine yüklenen san stynhlılar llnde cereyan eden yarış neticesinde Sarayın koridorunda doymuş, ve can 
tbttlste üç gol çıkararak devreyi 3-0 blrlnclllğl Topkapı klübünden Sabri, kulağı lle d lnllyerek bir ~yler Öğren
gallp bitırdller. 1~.cı~_iği aynl klüpten Kadri, .. üç~- mlştl. Bütün düşüncesi, o maknm-

İklncl devrede Alemda.nn çok can- cüluğü Alemdardan Necatı, dordün- dan bir şey bulamıyarak mahçup ol
lı çalıştığı ve İstanbulspor akınlarına. cillüğü HllAlden Al1eddJn kazanmış- mamaktı. Böyle can kulağı ile dln
mukavcmet ettlğ1 görüldü. Bu yüz- lardır. lendiğl znman ctahte;şu\lh a yer roen 
den İstanbulsporlular bu devrede an- Klilp tarafından derece alanlara öyle şeyler vardır ki, sonra şuur sa-
cak bir sayı yapo.blldller ve müsaba- muhteut mükAfatıar verllmlştır. hnsına çıkınca, lnsano. kendi malı gi-
b. 4-0 Alemdarın mağUlbiyetı ne nl- bl görünür. Bunu şairler, hikAyecl-
hayetlendl. Mektepliler kır ko§USU Ier kendilerinde çok kerre tecrübe 
BEŞİKTAŞ 10 - G. GENÇLER O Maarif müdürlüğü tarnfmdan mek- etm~lerdir. Makale salıibini inandır-
Günün lltincl maçı sruı.t 11 de Be- teplller arasında tertip edilen kır Jro- mnk için ya.kın bir mlsal vercce'ğltn~ 

fl.ktaş Ue Galatacençler arasında. ya- §USU diln Şlşll ne zınclrHkuyu nra- Rahmetli Eyüplü kemanı Mustafn'nın 
pıldı. Hakem Bülendln idare et.Uğl mndo. 3 bin metrelik bir mcsn:fe üze- Kfuıdill hlcnzkfır makamında .nerde-

1 bu knrşılaşmayn Beşlktaşhlar şu ,şe- rinde yapılmıştır. sin sen, gönlümün nnzlı civanı. ncr
kfide çıkmışlardı: 170 talebenin lşt1.rak ettiği yar.1.1 desin?• dlye bnşlıyan meşhur şnrlusı-

Mehmed Ali - Feyzi, İbrahim - Rl- neticesinde Haydnrpaşadan Hidayet nm meyanı ne, Blmen'in Hüseyni 
fat, Hüseyin, l\lemduh - Şakir, Bak- 12.28 ııe birinci, aynı mektepten Fa- makamından cdurm.ndan aylar gc
kı, Kemal, Şükrü, İbrahlnı. zıl iklnci, Ka.bataştan Nftmık Uçtlncü çer ... ıı §RI'kısının meyanındaki bcn-

Soldan sap ve yukandan aşağı: 
1 - Plô.t.in 
2 - Bir nevi işleme bezi - Başına 

ı<Gı gelirse Uerı değll .. 
3 - Tutulmak. 
4 - Hedef - Rus parası. 
5 - Çıngırak - İçki lçme:k. 
6 - Nizamsızlık - Tersi beygirin 

pabucudur, 
7 - Aydınlık - N:ı.zlk deıtJI. 
8 - ttsengeç insan. 
9 - Tersi blr nevl koşu beygirle

ridir. 
10 - Tersi mezruattır - İslfım lba

deU. 
Geten bulmacamız 

Solı.fan sağa ve yukandan apfı: 
ı -Kilometre, 2 - İtckaka, M. M., 

3 - Leş, Koza, 4 - Ok, Sipnrlş, 5 -
Manifatura, 6 - Ek, Pay, M. T ., '1 -
Takat, Agel, 8 - Onı, Mı, 9 - Emzlr
memek, 10 - Maşatlık. 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 

.Ak§nrr. m KOCOK iLAN· 
LARJ'nı dikkati,. okursanız 

kendinize en elverişli yurdu 
yorulmadan bulabilirsiniz. 

Blrtncl llgln en kuvvetli takımla- olmuşlardır. :i'Jerlik son batutaya kadar, hemen no-
nnda.n olan Beşt.ktaşlılar tıdnci kü- tası notasmadır. Kanuni Mustafa el- ıemlştlr. Ferıı.hnükin, Ş:ı.k!r nğn tara-
meden olnn rakipleri knrşısmda hiç Ankaradaki maç bette bu şarkıyı evvelden biliyordu. :tından işlenmiş gıenlş güzelliklerine 
"1çlük !)Ckmeden e7Jcl blr üstünlük Rahmetliye, şarkısı ortaya çıktıktnn mukabil , lskeletl Hoc:ı Abdülkadir ta-
tuniular. Ve zevkle Uıkip edilen tek- Ankara 18 (A.A.) - Bugün ya· sonra, bu benzıcrllğl göstermişler. Ye- rafından kurulmuştur, bunu söylemek 
nlk bir oyundan sorıra llk devreyi 6-0 pılan Şild maçında Demirspor GMç- mln ederek fatkında olm:ı.dığını ve de Şakir nır.ı,ya hnksızlık etmek de
gııllp b!Urdller. İkinci devrede za.mnn, lerbirliğini üçe kar~ı be, ile yenmiş- hatt~ bu nağmeyi bulduğu znmnn ğildlr. 
zaman parlayan .siyah beyazlılar rn- tir. ime iyi bir şey buldum,• diye sevlndl- Net.ekim, Dede'nin, yukarıda hlkfı.-
klplcrlne 4 gol daha yaparak miisı.ba- ğiı11 söylemiş; bunu yakınlnn tınla- yes!ııi anlntt.ığunız Ferahfeza makamı 
kadnn 10-0 gibi açık bir sayı farldle tırlar. da böyledir. Bu mnknmın da. 1skele-
gallp aynldtlar " D ,. , var Dedc'nln Ferahnak escrlerlnln Şn- tinin evvelce kurulmuş olduğunu blz-
GALATASARA Y 5 - KASl.l\IPAŞA O ' kir ağamnkl!er kıymetinde olmamnsı zat Dede söylemiştir. Bununla lr..ra-

Günün üçüncü maçı Gala.tasa.ray ile knb1ldir. Bir insan her zanınn ve ber, makamın ynpılıp ortaya çıkarıl-
Knsımpaşa. arasında yapıldı. Hnltd bey,· n var her ycnie mutlaka en iyiyi yapnma- mnsı şerefi, tıpkı Şakir ağa gibt, Dc-
Galibin idare ettiği bu maça Galata- .. " dığı gllıl, bir bestekann bir makanı- de'ye nıtUr. 
ı;araylılnr: dn daha lyi eserler ynpm:ısı da mutı:ı- İkinci Mahmud'un best.ckfırlığına 

Osma.n - Faruk, Salinı • Halil, En- (Bat talan 3 üncü sahifede) k::ı. ondan yiıksek addedllmcslnl icap gelince, bu kndar sathi bir hükümle 
•er, E~ak - Barbaros, Gündüz, Arif, ettirmez. Meseıo. İbrahim ağanın Mahmud'u başknsının eserlerine im-
1.'ılastafa Gazanfer şeklinde çı.Janışl:ır- Burada tuhaf bir şeye işaret et- •Bir fı.fctl mahpeyker ile nüktelerim zo. atnn biri vaziyetine sokmanın ne 
dl. Knsımp:ışalılar her zamanki knd- mek isteriz. cNe alırsan al beş ku- var,ı Mahur murabbaı, Dedc'nln cEy derece doCru olduğunu, bıralmlım, 
rolannı muhafa:ı:a ediyorlardı. ıuşn, ne almıan al on kuruşa ... > gonca dihen ... , indC!ll, bence, daha makale sahibi takdir et.sin. Şu var ki 

Oyuna. Galatasaray ba.,ıadı. Bir tarzında yalnız jki cins fiat üzerin- güzel düşmfiştür. tnrlhin bütün scyrbıce, ealr veya bes-

' 
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T. 1$ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞİDELEK: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 
2 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1942 İKRAMİYELERİ 
1 Adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 » 1000 )) - 3000.- » 
2 l> 750 ,. - 1500.- )) 

3 » 500 J) - 1500.- » 
10 J) 250 » 2500.- » 
-40 J) 100 » = 4000.- » 
50 » 50 J) = 2ii00.- 1) 

200 » 25 )) = 5000.- » 
200 )) 10 )) = 2000.- )) 

9K'TI il -İstanbul vilayetinden: 
Bölge iaşe müdürlü~ü içln nlınncnk memurların buciin yapılması mu-

knrrer müsabaka imtlhnnı tehir ed1lmtştır. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Ambarlıırda kanuni müddetlerini doldurarak sntılmak uzere Satış Mu

dürlüğündc bulunan ve % 30 a kadar Zelvelle, Slnynfll, Fiyoko ''e Vlstra 
glbi sunl clynf Ue karışık olan meıtsucnt lle, 1/Birinclteşrln 1941 tarih.ne 
!kadar gümriiklere gelip de henüz çekllmt?mlş olan yine ııynl cins suni cl
ynr ne :karı.şık mcnsı.ıcntın, bir dc!ayn mahsus olnınk üzere ipek tarifesi 
üzerinden değil nsıı tarifeleri üzerinden reslmlendlrllmesı kararlaşmış bu
lunmaktadır. 

Gerek Satış Müdürlüğünde ve gerekse gümrük ambnrl:ı.nnda bu k:ı.bll 
eşyası bulunanlnnn 20/1/942 tarihinden 1tlbaren otuz gün zarfında. müra
caat ederek eşyala.nnı çekmeleri, nksl tnkdlnie verllcn müsaadedcn istifade 
edemlyeceklerl ııa.n olunur. C519) 

müddet mütevazin geçen mUsn.baka- den mal satmak usulü bize Ameri· Dede'nin eserlerinde §ahsiyet ve tckl'ır, hiç bir p:ı~ah başkasının ese
nın 6 ~c~ dnkiko.sında. Arifin sa.vur~ kadan gelmiştir. Orada, Üzerlerinde orljlnallt.e olmnması fikri, iştirak edi- rlne imza attığı tcsblt edllmemlştlr. 
duğu şutu falsolu karşıla.yan Kasım- 5 10 l'k 1 .. 1 llr gibi deı;lldir. Dede'nln, Zeki Mch- Zaten ~ski Türk şlan da. buna mAni- ----------------------------
paşa müdafii Rıdvan topu kendi Jm- c ve sent 1 ~-a satı ır> cum e- med a~n Ha.san ağa, Şakir ağalar ka- dir. Bilakis Türklerin pek çoğu eser- Belediye Merkez Hfıl l\lüdürJü!'ünden: 
lesine sokmakla Uk Galntasaray go- ııi yazan birçok büyük ticarethanele- dar da orijinal eserler ynratm:ı<lığını lerlne imza dahi atmamak tevazuunu HAide 51 No Ju ynzıhanenln müsteciri Mehmet S:ı.Rırcr;lu terki ticaret 
lünü yapmış oldu. · re rugelirs:iniz. Ve bunlar Amerika· söylemek, bana, dalın ziyade, Rauf göstermişlerdir. Bunlann dJliın.da ettiğinden mumaileyhte nlacağı olan mfistahsillerin bir o.y zıırfmda müracaat 

Bu sayı san kırmızılı.lan coştunlu. nın en me§hur yerleridir. Bazıları da Yekta'mn hll.tırasına karşı epeyce za- Ma.hmudun baş 1mnmın Acemft.şlran- etnıelerl. c527• 
tistüste ynptıklan akınlarla rakip kn- yalnız 25 aentlik eoya satarlar. mandnn beri. hnpsedllmlş şahsi bir da yaptığı oyunu anlaması bile, musl-
leye yüklendiler. Bu m.rnda Gündüz Gariptir ki bizde tutmıyan bu usul hissin eseri gibi gcllyor. Başlm tüı'lÜ kideki bilgisine delildir. 
cuz

1
" el 1~1r .~afaıkvurud şUe~~ınm1 lldna- ile Amerikada ticaret yapanlar mil- tefsir edemiyorum. Dede'nin cMilşta- Makalenin bitişinde de blr kasd, bir 

c go un" ç ar ı. ~•re son ann 1 ._ 
1 

kı cemnlln gece gündüz dili .şeydaıı kin sezlllyor. •Dede bu azizliğinden 
doğru Arif uzaktan üçüncü colfi de yon ar ~azanmış ardır. Beş ve on Suzlnfık bestesini, cBlr gonca remin ıstlfnde edememiştir, çünkü Şakir 
711ptı ve devre 3-0 bitti. sent gibi iki füıt üzerindeı., ticaret yfıresi vardır ciğerlmdeı Beyati nıu- a!r.1-nın bestesi bugün de çalın.makta, 

Iklnci devrede Galat.as:ı.ray htı.klm1- yapanlar o kadar zengin olmuolaı- rnbb:ıının, ıKarı natıkıı ve cKan halbukl kendi bestesini pek az kimse 
yetl devnm etti. Ve blrl Eşfn.k diğeri dır ki, bunlar, Rokfeller'ler, Mor- nevı inl hatta, cOönül durmaz .. 11, bllmektcdır. derken, btz, bu sesin to-
Oündüz vasıta.sile ik1 gol dnha yapan gan'lar, Vanderbilt'leıden aonra ge· cYlne bir gülnlhal ... ı, cZültündedir .. •, nunda, esıtı• bir kıncm titrediğini du-
Oalatasaraylılnr maçı 5-0 kazandılar. len yeni ~bir czengin nesli> te,kil et- &Yüzündür clhanı ... ı v. s ... gibi eser- yar gibi oluyoruz. 

F.ID.-ERBAHÇE 1 - VEFA O miolerdir. lerlni de orijinal bulmamağa. imkAn Elhnsıl, hoca, dede, ağa, yazmacı, 
Günün son ve haftanın en mühim A k ha b b l . var mı? Bilfı.lds Dede, yalnız eski şe- basmacı, tekere!.. T. s. blltün beste

kar§ılaşması Fenerbahçe ile Vefa ta- çı va er er erı.. k1l ve ölçülerde k.alm:ı.mı.ş, devrinde kO.rlnnmızm ayn ayn kıymeti var. 
kımlan arasında yapıldı. Tnlomln.r latanbul aokaklarında attık hiç yenlll.k de yapmış büyük bir dehAdır. Hepsi kendi ölçilsünde bu astı muslkl-
1ahaya fU kadro ile çıktılar. Vefa:_ ra.agelinmi~n bir tip de açık hava Makale sn.hib1, Ferahnak maka.rol- ye hizmet etmlşlerdlr. Bu haldkat\ 

Hüsameddin - Enver, Cihad - Züh- berberleridir ... O y enicamideki beı- nın kıymetini küçültmekle Rauf Ye«- ise, şüphesiz Rauf Yekta merhum, btz
til, Muhteşem, Hikmet, Fikret, Meh- herler hakikaten seyrine doyulmaz ta'nın haksızlık etın.ı., olduğunu llA.ve den daha iyi takdlt edebilen tıısandı. 
med. bir alemdi... ediyor. Rnhmetıı, bu gllbt subje-ktlf Tilrk mus1kls1 için ÇUl>m.an bliyWt 

Fenerbahçe: Nuri - Muammer, Mu- ~ dilştıncelenien uz:ık ıkalacak ve MeY- Hocanın hA.tıra.mu, Mevtc"1 olımyan-
lf'd • Ömer, 7.e,'De1, Aydın - Naci, Mesela geçerken görürdünüz. Ar- levt tarlknttne mensup ohruya.nlan lan tutmamak gfbi bir kllçüklüktıen 
tbrahim, Naim, Esad, Melih. kalıksız sandal)'.elere hamallar ve tutmıyacn.k kadar kilçülmJyeceGc bir tenzih ede~ 

Hakem: Feridun Kılıç. saire oturmuş]ar ••• Tıraı oluyorlar ... insandı. O, bir tarlh~akikat1nl ıf>y- Dr. ihsan lJnaner 
Oyuna Fenerlllerin soldan Melih Bir ba~ka berber büyük bir faaliyet .,._.,.,. ............... ,uuıu--umııımıım11111111mıııwııwııı-"1Jın-DU1111•~-• 

n.sıtaslle yaptıklnn serl bir akınla içinde, han hani kendi iskemlesinde 
btl§landı. İlk anlan mütevazin ve oturan hamalın bıyıklarım kozme~ 
sönük geçen maç dakikalar iler1'!d1k- tik]eyip yukarıya doğru kıvırmakla 
c;e hızlandı ve çctın bir sa!haya dö- me•gul 
:trudü y ... 

Galfulyetl lehine çevlmıek için ça- Kaybolan es1d lstanbul aatıcılan 
l~n 1ki taraf da blitün enerjlslni hakikaten iyi bir tedkik mevzuudur. 
tullandığından oyun çok sıkı oluyor- Ve maziye karıpn bu tipleri teabit 
du. bk fırsatı Vefalılar kaçırdılar. etmek lazımdır. Bunlar o kadar çok
Hüseylnln müsait vnztyette Muhteşe- tur ki bir yazıda bitireceğimW tah
min önüne yuvarladığı topu Muhte- min ederken olmadı. Gelecek yazı· 
~ acelesi yüzünden gelt.ş1 güzel bir d 1 ' ı •-
vuruşla avuta attı. İkinci fırsatı he- mız. a !tan.bu u~ artı~ aı~dan 
men hemen nynl vnztyette İbrahim çekılen otckı garıp .atıcı tlpler:sıden 

bahsedeceğiz. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler artbrma ve eksiltme 
komisyonundan: 

Bakırköy emrazı akliye ve asabiye hastah&ne.sfııln 6-00 ton köm11r1l.nibl 
nakllye.sl lJi açık e«Blltmeye konulmuftur. 

1 - Eksiltme f/2/942 c;a.r§amba. günü saa.t 10 de ~unda Sıhhat 
ve İçtlıruıt Muavenet MfıdürliiRü binasında kurulu tom~da yapıla.
caktır. 

2 - Muhammen tıyı:ıt beheı: ton naltllye& tahmil ve ta.bliye.s1 de dahll 
ohnak bere (4.> liradır. 

ı - Muva.ktat ~at (180) ?l.radır. 
4 - İatekllleıı prtnameıstnı 09lıpna gilnlerlnde ~da gareblllrler. 
ıs - İlıteklller 19'2 J1]ı "nca.ret Odam ve.!1kas1le 2490 •yılı kanunda 

,amlı lesıtalar ile bu • ~ muvatka\ temhv.t mald>uz veya banlca 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KurulUJ tarihi: 1888 - Sennayesl: 100,000,000 Türk lirası Şube ' 'e 

a.jnns ndcdi: 265 
Zirai ve ticari her nevi bankn muameleleri 

J'ara biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verjyor. 

Ziraat Banknsmda kwnbarnlı ve itlbarsız tasarruf hesaplarında. en 
u 110 llrası bulunanlara. senede 4 defa çekilecek kur'a ile ap.ğıdald 

plA.na. göre lkrnmlye dağıtılncaktır. 
4ndet1.000 liralık 4.000 lira 

' • 500 • 2.000 • 
' ! %50 • 1.000 • 

40 :t 100 , 4.000 • 

100 n<let 50 liralık 5.000 lira 

120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 » 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 60 liradan qa~ 
dQ.§miyenlerc ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlnslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylftl, 11 bi.rincikanun, 11 mart ve 

11 ha.ıiran tarihlerinde çekilecektir. 
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iLANLAR 
FevkalMe ahvalln devamı 

müddetince gayri muayyen gttn
ıerde haftada lk.l veya üo defa 
ne.şredllecektır. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
KAZANÇ KANUNUNA GÖRE 

Ticarethanelerin defterleri, geri kal
ml§ hesapları yenı ve eski Türkçe eh
ven fiatle yazılır. Akşam.da mektupla 
CK. T.) rümuzuna. - 1 

YİR:\!İ BEŞ YAŞ~DA - Kimsesiz 
blr Türk kızıyım, eski yeni okur yaza
rım daktilo Rusça bilirim hastaneler
de çal.ı,ştım t~raya giderim. Akşa.m'
da. «Ş• rümuzuna mektupla. 

İŞ ARIYORU:\I - Tahsilim orta
dır. Muhtelit dairelerde hizmetlerim 
vardır. Ticarethane ve müesseselerde 
yazı ve hesap işlerinde çal~mak is
tiyorum. Akşam'da B.O rümuzuna. 

ORTA Tı\HSİLDI VAR - Askerlik
le ili.şlğlm yoktur. Ticaret.hanelerde 
veya buna mümasil işlerde ve hesap 
işlerinde çalışmak istiyorum. Ak.µın 
İ.M. 

TEKNİSYE."ll - Buhar turblnleri, 
kazanları mesel motörleri işlemeleri 
ve tamirlerinden iyi anlar, büyük 
elektrik santrallannda çalışmış ı.~c
rübell bir teknisyen iş arıyor. Akşam 
gazetesinde CB. S.) rümuzuna mek
tupla müracaat. - 2 

2 -- iŞÇİ ARIYANLAR 
B\R MUHASİP ARANIYOR - Maaş 

40 liradır. -İstanbulda Büyük Postaha
ne cad. 5 No. da Gözen müesseseslne 
tahriren müracaat. Şifahl müracaat 
katlyen kabul edilmez. - 1 

A<:J.:LE İNGTLIZCE MUALLİMİ 
LAZTi\I - Bilhassa gramer üzerinde 
layıkile malürnatı olan ecnebi veya 
Türk tecrübeli muallim aranıyor. Ak
ş:ı.rn'da N. AR İngilizce rümuzuna. 

-1 

ACELE BİR TAKSİ OTOMOBİLİ 
Sı\TIN ALINACAKTm - Hangi se
nenin modeli, adı, kaç kilometre işle
diği, taheH'ı. numarası, 1~1klerinln 
aded ve vazlyetıerl, açık mı, kıa:pa.lı 
mı, işler mi ve en son fia.tı Akşam'da 
Taksi remzine yazılm.al:ıdır. 

BEYAZ LAKE KOlllPLE YATAK 
ODASI - Ve bir adet ceviz yazı.hane 
acele satılıktır. Ayazpaşa Çl!te Vav 
sokak 11 Esen apartımanı. 

4 - Kiralık - Sablık 
UZUNÇARŞININ EN İYİ YERİN

DE - Yüzde yedi sa~lam kira iki odalı 
iki kagir dükkan lki bin Ura. Akşam 
gazetesine müracaat. K, Ö. rümuzuna 
mektupla. 

BOŞ HAN - B().7 mağaza, otel, 
ardiye, yazıhane Galata. nhtımı yeni 
yolcu salonu karşısındaki (eski Şarap 
lskelesll caddesi No. 5 içindeki sahi- 1 
bine müracaat. - 1 

SATILIK DtlKKAN - Mü.."teclrl 
taşraya gldeceğ"inden Acele devren ve
rllccekt1r. Yağ, zahire ve saireye elve
rişli; üç yol ağzı, iki kattır. Zindan
kapı caddesi 41 No. ya müracaat. - ı 

SATILIK EV ARANIYOR - Şehrin 
merkezine yakın bir yerde: (Tercihan 
Cihangir, Ayaspa.şa, Maçka. Tozkopa
ran ~ibi semtlerde) deniz gören, lçin
dıe terkos, elektrik, havagazı bulunan 
3 odalı müstakil, kargir bir ev almak 
isteniliyor. Yenicaml Osmanlı banka
sında bay Kemale mektupla müra-
caat. -1 

BİR DAİRE ARANIYOR - Maçka. 
Tablm, Beyoğlunda. 2-3 odiılı. kon
forlu blr daire a.ra.nmaktadır. Tele
fon: 24366. - 2 

DOKTORLAR İÇİN - Ca~aloğlun
da. Nuruosmaniye cad. No. 9 köşe i>a.
şmda doktor muayenehanesi olmaya 
çok elverişli ufak bir daire klra.lıktır. 
içindekilere müracaat. - 2 

4000 LİRADAN 500,000 LİRAYA KA
DAR SATILIK EMLAKi.ER - Müra
caat: Ferdi Selek Türk Emlılk Büro
su. Galata Ömerabit han ikinci kat 
No. 23. Telefon: 42368. ' - 4 

JUÖBLELt 1,5 ODALI MtlSTAKİL 
DAİRE - Bilftmum konforu haiz bah
çe 1Qer1slnde Ayazpa.şa Çifte Vav so
kak 11 Esen apartımanında kiralık
tır. Tel: 43633. - 2 

5 - MÜTEFERRİK 

FRANSIZCA. - Olarak riyaziye, fi
zik, kimya, ta.bilye ve lisan dersleri 
verlllr. Fiatıer uygundur. Evlere de 
gidilir. Akşam gazetesinde M. Ü. rü
muzuna mektupla müracaat. 

FRANSIZÇA LİSA:'<r I\ıth'EHAS. 
PROF. ANJEL DERSA.~SİNDEN -
Evladınızın Fransızcası zayıf ise bize 
yollayınız. Çabuk takviye ederiz. Aza- l 
mi 3 - 4 mevcutlu müşterek dersler j 
için aylığı 5 liradır. Bahçekapı tram
vay yolunda Selamet hanı. Hususi 'ı 
ders dahi verilir. - 1 

İNGİLİZCE DERSLERİ - Türkçeyi 
bilen ve İngilizceyi iyi öğretıebilir bir ı' 
matmazel talebe ve büyüklere ders ve
rir, her yere gider. Aksam'da cÖ.G.ıı. 
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ARANIYOR - İstanbulun her sem
tinde muhtellt fiatıerde Ankaradakl 
müşterileri için acele satılık apartı
man, dükkll.n, ardiye, ev, köşk, yalı, 
vıırn. aranıyor. l\l'UTEHASSIS BAHÇIVAN - Ca-

İstiklal caddesi No. 98, birinci kat mekanda orkide, kaktos nevileri ye-
Ankara Emlak sln1San Beyoğlu şubesi. tiştirmek; çiçek soğanları ve her nevi 
Müracaat: Telefon: 41571. - :ı 1 aşı yaptırmak lstl~nlerln Galata 

. 1 posta kutusu 1143 e mür!'lc:ı.atıarı. Tec-
ARANfYOR - Ist:ınbulun her sem- rübe için 250 kuruş alınır. 

tinde her bedelde ve her ebadda An- I . . 
karadaki müşterileri için acele satılık , REZIKOSUZ KAR~I iŞLER - Her 1 
arsa, bağ, bahçe, sayfiyelik aranıyor. nevi ya~lar tem!zlenır. berraklaştırılır, 

di f 

Nevralji, 
f 

Kırıklık 

nezl • 
grıp, rom f1 

Bütün 

ti ma 
ve ağrılarınızı derhal keser 

icabında günile 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 
• • • : • • • • ' • • • • ~ - ~ • •• •• :·· : ... , ". t - .. • 

PEARL S. BUCK -

Gurbetteki 
Kadın f s!!~~;:~~!!!~!~.::: 

Beyoğlunda açtığı şubesinde gerek Ankarada ıve gerekse İstanbu-
- Roman - lun her semtinde emlak almak ve satmak istiyenlere dürüst şekilde 

Türkçeye çeviren: 1 ve son süratle hizmet etmeği vazife bilir ve sayın müşterilerinin 
MEBRURE SAMİ KORAY teşriflerini rica eder. 

Satış yeri: REMZİ KİTABEVi NEŞ'ET ŞEREN ve Şki.(Ankara emlak simsarı) 
, 1 Merkezi: An.kara Anafartalar caddesi Zafer sokak No. 5/71 

! Telefon: 2406, ŞUBE: Beyoğlu İsti.klfil caddesi No. 98, Kat: 1, 

F;~,~~i~~ziYA ı ~M-al·a-ty·a-B·e·z·:-:-= -~:-';-~k::F:a:b:r:ik:a:la:r:ı: 
1 ADANA MENSUCAT F ABRlKASINDAN ı 

Yavruların lyl beslenmelerini, 1 Fabrikamızda mevcut Dobson Barlov Fabrikasında 1896 ve 1898 
tcnbul ve gürbüz olmalarını te- J senesi imal edilmJ~ 
min eder. Deposu: Ziya Unları 
ve Gıda müstahzaratı Fabrikası. 
Volta Han No. 2 - 6 Asmaaltı cad. 

İstanbul 

Hukuk ıstılah! aL 
Beyazıtta Elektrik Dairesi ya

nında Milliyet Kitabevlnde ve 
Veznecilerde Üniversite Eczanesi 
karşısında Türkiye Kltnbevln
de bulunur. 

Ciltli 1 Lira 

İki Acet Pamuk Tarak (KARO) Makin :a si 
Atideki şerait dairesinde satılacaktır: 

1 - Beherinin muhammen f!atı fabrika tesl1mi anbalajsız biner 
liradır. 

2 - Bu makinelerin gümrük resmı, ilan bcdell, mukavele pulları 
anbalaJ ve sair masrafları alıcıya aittir. 

3 - Müzayede açık art.tırma. suretile 30/ 1/ 942 cuma günü saat oıı 

1 
beşte Adana'da Malatya Mensucat Fabrikasında yapılacaktır. 1 

1 - Mr.zkt1r gün saat on ikiye kadar depozito olarak muhammen 
bedelinin % 15 i olan 300. Ura Fabrika veznesine yatırılmış buluna-

~~~ 1 Talip olanlann mezkt1r gün ve saatt.e Fabrikamızda bulunmaları 
ilan olunur. ' 

YElIEK l'.\PA.R - Ev hizmetleri 
bllir, g;irgüsüne, temizliğine güvenir 
bir bayan arıyoruz. Müracaat: İstan
bul Kı;:met Han No. 12. 

İstiklal caddesi No. 98. birinci kat ve acılığ~ alı:ııır ve _?isl;k m::.hsı:u~ı:ı- 1 
Ankara Emlak simsan Beyoğlu şubesi. den (Patındenl ~ennı sabun m:ılı ıç:ıı ı 
Müracaat: Telefon: 41571. - g ortak aranıyor. Iskenderun Şark Yaı;- ı 

!arı sabun fabriknı ustabaşısı Kadri. ilııı•••••••••••••li 
PANSİYON ARANIYOR - Anka- _ O Reklam Değil, Haki ka f: YALNIZ BiR ErtKEl.iiN EV İŞLERİNİ 

l'ı\l'AUİJ.FCEK - B1r bayana ihtiyaç 
vardır. Taliplerin mektupla posta ku
tusu 1025 Galata, müracaatlar!. 

rada oturan bir aile kışın İstanbulda '* ... 
bir kaç hafta kalmak üzere merkez İNGiLİZCE DERSJ,ER - İngiltere- U _ j 
yerde rahat bir pansiyon arıyor. Kalo- de tahsil görmı.i.ş ve Cambridge üıli- «AKSAM» neşriyatı 

Yurdumuzun her köşe-sinde dürüstlüğü, ucuz
luğu ve bol çeşltlerlle tanın~: 

rlfer ve yük.<;ek kat lçln asansör şart- vcrsiteslnin .İngUizce Edebiyat,, imtl- - • 
tır. Büyücek bir oda katidir. Banyo- hanlarım geçtikten ~nra senelere~ ROMANLAR Asri Mobilya Mağazasını 

gezmeden ve blr fi.klr almadan ba.şka yerden mo
bilya. almamalarını tavsiye ve mutlaka sa- ı 
lonlarunızı gezmelerini rlca ederiz. Bilhassa 
İnglllZ karyolalan ve Avusturya sandalya
lan mevcuttur. İstanbul, Rıza Pa.,a yok\1"'1 
No. 66 Ahmet Fevzi. Tel. 23407. 

DAKTiLO AUANIYOR - Büro işle. 
rh~den anlıyan, makinede gayet çabuk 
ve doğru yaz::m blr daktilo alınacaktır. 
Vazife her gün sekiz buçuktan akşam 
sekiz buçuğa kn~ardır. Yaz mevsimin
de on be~ gün t:ıtll verilir. Maaş ehli
yete göl'ed lr. Öğleden sonra Ankara 
caddesi 119 numarada M. Raif Ogan 
namm:t mürncaat. - ı 

dan ve mahdut olar:ık mutfaktan ve- lisan öğretmenliği ynpmış bir baı:an 1 
ya ofisten istifade edilecektir. Akşam- hususi ders vermektedir. Akşam In-1 
da Küçük ilan memuru vasıtasile (An- gilizce ö~rııtm~ni'nc mektupla mü
kara> rümuzuna izahatlı ve adresll l racaat. 
mektupla müracaat. - 6 1 .---------------ı 
KALORİFJ.;RÜ BİR- Üç oda. müs

takil. teıclhan mobilyalı, Beyo~lıı -
Taksim ve civarında aranmaktadır. 

~lEKTl:PI.A.RINIZI ALOffiINIZ 

RAST.\B.\KICI ARANIYOR _ Te- ı Akışam'd~ A C E. remzb1e m1~ktupla 
kirdağ memleket hastanesine 42,50 mürcaat - ~ 
Ilra ücretle kadın hastabalacı alına- KALORİFERLt KİRALIK AP.\R
caktı~: _ Son aı.ctı.ğı bo~servls hüsnü- TIMı\N _ Bebek iskelesi k:ırşısmda 
hal k~gıdı ~c ıkı .. foto,.rafla hastane Şimşlryan apartımanınm beış odalı, 
bas tac:ıbetıııe muracaat. - 4 7 numaralı dairesi devren kiralıktır. 

Gazetemiz id'1.rehanesini acıres 
olarak göstermiş ol:ın k:.\rileri 
mizden 
Pı:t - !:\l.X.r:. - TCK. A.H. -
S.E.G. - ~l.K. - Y.S. - l\lü
tf'l'cim - A.C.E. - N.A.R. -

D.R-K.O 
numlarınrı gele.n mektuplan ida
rehanemlzden aldırmaları rica 

KA4Tı·r . 1 Klrası 37.5 liradır. İçindt>kllere mü-
Bir ticar!?thane !çın tec- racaat.. _ ı 

niıınur ı 

..... -------------------, rübeli muldcctir katip aranıyor. Mü
racaat saat 10-14 Bahçekapı, Anado
lu h~m • 'o. 35. •relefon: 24610. - 2 

ı\Rı\NI lı'Olt - Gala tada iyi bir 
handa 3-4 odalı yazıhane aranıyor. 
Telcfonl:ı devredilirse bzminat vcri
lecekt'ir. Mürııcaat saat 10-14 Bahçe
kapı Anadolu han No. 35. Telefon: 
24610. - 2 

H-15 \' '· L.\Rrl\·Oı\ - Bir ~ocuk 1 
ve 15-20 yaşlarınd:ı ı:atı~ aşina bJ.
ynn ve bay alımıc~ktır. Bcn~rvis ve 
hal terciiıneierlni Akşam ilan memur
luğunu mektupla müracaatları. - ı 

3 - SATILIK EŞYA 
1918 DEN İTİBAREN - İstanbulda 

çıkan Türkçe gazetelerin bu yıla ka
dar olan ko!Ieksiyonları satın alına
caktır. Eksik veya tamam veya bir 
kaç gaz.cteye ait olabU:r . Akşam 
S. E. G adresine müracaat. - ~ 

İYİ BİR rmS,\T - Yeni bir Pöti 
Gri kürk uygun fiatle satılıktır. M:ı';
ka'dn Nnrmanh Ap. kap!cılarına mtl
racMt. - ı 

Fİ.\T 51:0 '\IODELİ OTOllOBİL 
AR.\Nl YOR Marpuççular Fevzi 
Şamlıda Gnrl:ıls. - ı 

DENİZ RÖPE(ii KÜRK M.\NTO
SU SATJUK'l'IR - Telefon: 42970 
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'KOTR.\ ARANIYOR - Üç vt>ya 
dörL kişlllk yatacak yeri bulunan iyi 
t;fr kotra satın almak iisteniyor. Fiat 
ve tafsilatı havi tekliflerin Akş.-ım'da 
Kotra rümıızurıa mektupla müracaat. 

SATILIK OT0:\10BİL - Royal 
Chrysler 1038 modeli 40 bin kllometre 
yapmış çok iyi kullanılmış b!r otomo
bil satılıktır. Galata Bahtiyar Han 57 
Nu. ya müracaat. - 3 

SA'rIUK KEJ,VİNATOR l\IARKA 
SU iUAKİNF.SI -Beyoğlu Kalyoncu 
Kulluk caddesi 5511 Lfıtii Pertev. 
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TÜRK VE FRANSIZ KLAVİYELI -
Temiz kullanılmış bir yazı makinesi 
m ünasip fiatle sııtın alınacaktır. 
Daktilo remztnc müracaat. 

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

• '*** 
K.\PIT_\LISTLERE :\If JDELIYOR. 

Konyada altın ve gıimü5lü ve kısmen b::ucr çinkodan ibaret 10,000 
dönümlük zengın ve cevherli 50 sene !mtlyazlı maden ccJğı satm«k 
veya işletmek istiyor. 

,., 4 931§1SiHE'Sii9 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 

İkramiye 
mikdan 
Lirn Lir:ı 

1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
4 5000 20.000 

40 2.000 80.000 
40 1.000 40000 
80 500 40.000 

400 100 40.000 
400 sn 20.0VO 

4000 10 40.000 
800()0 2 160.0110 

S4!Hl7 Yekun . . . 480.ooo 

Yfü: bHettc 21. 24 bilet 
kam nacak 

rını hllet 2,. Yrırım bilet 1 Liraclır. 

Kuruş 

Küçük İlanlar 
Kıvırcık Paşa 

Va-Nu 

Serınet Muhtar 
Deli Selami izzet 
Yalı Çapkını 

Burhan Cahit 
Bu perdenin arkasında 

z. 1. 
Düğün gecesi 

75 

75 
30 

30 

40 

Burhan Cahit 100 
Sumer Kızı 

125 isken der r ahreddih 
Asy~dan bir güneş do~uyor 

lskender Fahreddin 80 
Pembe maşlahlı Hanım 

Sermet Muhtar 
Bir kadın Reçti 

Selami İzzet 
Devler kaldırımı 

Halit Fahri 
Aşk fırtınası 

Muazzez Tahsb 

70 

20 

75 

50 

Sehi1 ~ürültüsünden uzak bir 
verde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala
de güzd manzaralı çok temiz 
ve iy: bakımlı, kadın. erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun
luğunı.. dinlendirmek ve neka
nat devı iııi geçirmek istiyen· 
\~re mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 .................. _ 
l'Jll••ım•Uoktor ----• 
Bahaddin Lütfi 

Varnalt 
OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasüJ yallan hastalıktan 

mütehass1sı -Beyoğlu, İş Bankası karşı
c;ında. Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

1 • 
1 

, ı 
LON 
Yakında 

"·· 
çıkıyor. 

...Nim ................................. ___ , 
,, , 

TURI< TICAR~T 9ANJlASI A.~ 
"UPONLU VAD~Lİ MJ;VOUAT 
fA~AH B BURADA ULET 

' ,_-_-_-_-_-_-_-::_ı:s-•-~a:n:b:u:ı::s_-_e_İ--e_-d_-i_v:e:s:i:a-_a_i_n_ı:a:t':ı :::::::_ı 
Galata Gümrük sokağının inşaatı dolayısile ~ryrlscfere 1911/942 sab::ı.-

hmdan lllbaren işin sonuna kadar kapalı olduğu !lan olunur. <554) 

Selimiye Ti.im. Askerlik dairesinden: 
330 ve 331 doğumlu ihtiyat erat talim mak~ad!lı> sllfıh altına alınac:ıktır. 
Şı.belerde toplanma günü 21/1/942 çarşamb:ı. günü E:ıat 8,30 dur. Daire 

m:ııtakannda bulunan bu doğumlu yabancılar da Kadıköy yabancı akscrlik 
Şı.besine müracaat etmelidirler. 

Toplanma günü şubelerde lsbatı vücut etmeyenler hakkında kanuni mu
amele ve ceza. tatbik edBccc .. tir. Bu ilan davet makamına kalmcHr. 

1828 - 55() 


