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BU SABAHKi TELGBAl'L.A.B 
.. . . . ~-. . .. •: .. . . . . ı ~ ! . 

Yeni yıl Türkiyeyi daha sağla;;J,· aha 
uyanık, daha birlik bulacaktır 

•yeni yıllar ahvalden iyilik se- Yugoslavyada, iki gün sonra 
ıen yatıut bazı alametleri kötüye Svetkoviç kabinesinin işten çe
~oran usta falcıların bilgiçliğile kilmesi ve general Simoviçin hü
başıardlo .~ı"tık onlar da susar kfunete geçmesıle başlıyan aske
oldulaf. Çunkü hadiselerin deh- r1 ayaklanma, 6 nisanda Alman
şeti, eıı ~uv_:·etu bulu§ ve uydu~ yanın Yugoslavyaya ve Yunan~s~ 
ıı.:şıarıı ustune çıktı. tana harp ilan etmesine vesıle 

1941 ~aşlarken, burada demi- oldu. Yugoslavyanın parçalan
şiz k i· ~eni Yll harbin sonu yak- ması, Yunanistanın - Giride ka
lastıgıne. alanı.et olabilecek yeni dar - düşman eline geçmesile 
hiç bir hadise kaydetmeden giri- l biten Balkan harbi sınırlarımıza 
yor. O 7amnn sadece bir Alınan- dayanmış bulunuyordu. O aralık 
ya _ ingrrtere harbi karşısında İrakın, Rfı.şit Ali idaresindeki iğ
idik. rttı11Jin sonu yaklaşmadı, reti hükümeti ile İngiltere ara
aerkr n, insanlığın üzerine çöke- sında çarpışmalar başlaması, Al
cek bu seınsu2 karanlığı düşün- m.anyanın İraka yardım eder gi
mekten ıızaktJ.k. Meğer, o sıkıtınlı gi görünmesi, öte taraftan Suri
günler cinde zavallı dünya, eş~ yenin lngilizler ve hür Fransızlar 
siz bır felake~n doğum sancıla- tarafından işgaline b~lanması, 
nnı çekiYC)rmU;, , harp fırtınasını dört kapımıza 

Balaklalla 
KARA=:=.DE N&Z 
w ••e: !i 

Kırımı ve Sovyetlerin ele geçirdikleri Kerç 
gösterir harita 

ile Feodosyayı 

Sovyetler 
Kırım'da Kerç 

ve Feodos
ya'yı aldllar Yer ıü ta·uıinde 1941, en getirdi. Fakat Almanya Devlet 

acıklı .nsıı.nhk çağının ateşten Reisi Hitlerin, Reisicümhurumu
dam~asını taşyacaktır. Gelecek za gönderdiği iki mektuptan 
devirlerin dcv1t adamları, çürük sonra, 18 haziranda Ankarada B. Stalin K a fkas cephesi 
temellere <\yatılmış siyaset Türkiye ilı:- Almanya arasında bir ve Karadeniz filosu 
denksizliğindeı çıkan bu yıkımın dostluk anlaşmnsı imzalandı. kumandanlarını 

Fılipin'lerde 

Japon 
baskısı Çok 
şiddetlendi 

Malezyada Japonlar 
ilerliyorlar, Singapurda 

örfi idare ilan edildi 
tüyler ürperti( hikiiyesini oku- Alınanyanın bütün Balkanları, tebrik etti 
dukça sulha, hUrriyete, adalete Ege adalarım ve Giritli, bir Akde- Manilla 31 ( A.A. ) - General 
ve bunların el.yancı olan kaışı- niz. Suriye ve Afrika hareketine Moskova 31 (A.A.) _ 30 _ 31 Mac Arthur umumi karargahının 
lıklı ahlaka dtt elle sarılacak- g ı işmek için ele geçirdiği sanılır- ilkkSınun gecesi neşredil~n hususi tebliği: Dü1111an a~ za"?an~a ~im:J 
}ardır. Çok onrnki n "sillere, ken, 22 haziranda Rusyaya harp tebliğ: Kmmda Kerç ve Feodosia ve cenuptan pek şıdde~lı hır tazyık 
Tanrının ı:;azaıma misal olarak, ilan etme~i. ortalığı şaşırttı. Sovyet k:taları tarafından geri alın- yapmaktadır. Japon pıke bombar-

dumın tayyareleri hemen bütün yol-
Nul1un tufanı yahut Sodom'la Bu }).arp, birçok imkanlara ve mışttr. Moakova 31 (A.A.) - Stalin ları kontrol etmektedirler. Japonlar 
Qömore'nin Yre batması değil düşü.ncelere yol açmıştı. Kafkas cephcs.i Baş-kumandanı ge• çok miktarla tank ve :zırhlı birlikler: 
1941 de dünyamilletlcrinin bir- Almanyanın uzun bir sefere n~ral Kczlof' a ve Karadeniz filosu kullanmak:adı~lar .. Hatlarımızı gerı 

Manila şehri 
Japonlara 

teslim oldu 
Amerikalılar yaralılarını 

gemi ile Avuıtralya'ya 
naklediyorlar 

Londra. 1 (A.A.) - B.B.C.: Va.şl.ng
tonda neşredil.zn resmi bir tebliğe gö
re Fillpin adalarında Amerikan ve 
Filipinli kıtalar. ev~lce haZırlanan 
plan mucibince anudane mukavemet
lerine devam ediyorlar. 

Manilfı. şehri etrafındaki vaziyet 
h2.kkında yeni tafsilat verilmemeket
dlr. Bununla beraber Reuter'ln bir 
mesajına göre ManUA. şehrinin sukutu 
Birleşik Amerikada bekleniyor. Ame
rikan kuvvetleri, üstün düşman kuv
vetleri önünde çekilmektedir. 

Amerikalılar, yaralarını Cenevre 
mukavelesi mucibince ManllA. civarın
da Kızılhaç işaretini taşıyan bir has
ta.ne gemisine blndlnnlşlcrdir. Yaralı
lar, Avustralyaya na.kledileceklerdir. 

Tokio 1 <A.A.l - O.F.İ.: Japon kuv
vetleri Fillpin adalarının merkezi 
olan ManilA. şehrinden 10 kllometre 
uzakta bulunuyorlar. 

Malezyadan yeni bir 
haber alınmadı 

Londra ı (A.A.> - Mnlezyada Perak 
cepbl'«lnde Japon tazyıkmın a~r ol
madı~a dalr dün geceki resmt teb
r Menberl, yeni bir haber alınmıı.mış
t·r. Japon tayyareleri Singapurda, İn
giliz tayyareleri Siyam erazlsinde bi
rer hava meydanını bombalamışJardır. 

Londra ı <A.A.) - Tokyo radyosu 
Manllfı. şehrinin teslim oldutunu bil
diriyor. 

-~~------~~ 

Ruslar 
Kalugayı 

geri aldılar 
B. Kalinin dün geceki 

mesajında bu 
haberi verdi 

Londra 1 (A.A.) - B.B.C.: Dün ge
ce neşredilen hllSUsi bl.r Rua tebli
ğinde Kaluga şehrtnın Ruslann ellne 
geçtiği blldirllmiştlr. , 

Kaluga'num bundan birkaç gi)jıa 
evvel geri alındığı blldlrllml.ş ise d• 
o za.mandanbert şehir elden ele geçm.lf 
ve SC':ıunda Rusların ellnde kalmıştır. 

Ruslar, Volkof nehrinin garbinde de 
mühim bir demiryolu kavu!jak nokta
sını tekrar ele ge<;lnnlıJlerdir. 

Rus hususi tebliğinde Alman p,c,._ 
rali Gudertan'ın altı kolordu ı Oka 
nehrinde Rus taarruzunu durdumıa.
ğa çalıştığı, faka.t muvaffak olamıya.
rak geri çekilmekte olduğu ilave edil
mektedir. 

Almanlar, cenuptan, bu bölgeye, 
tayyareler ile bir siyah gömlekli tuga.
yuıı da getirtmişlerdir. Ruslar, Alman
ları taklbe devam e<.i!yorlar. 

Sovyet cümhuriyetıert lttlha.dı rei
si B. Kallnin dün geceki mesajında 
Kaluga'nın geri alındığım husus\ teb
liğden evvel Rus milletine haber ver
miştir. 

B. Kalinin demiştir ki: 
- Biz şimdi Almanlarla müsavi 

şartlar altında çarpışıyoruz. Düşmanı 
geri çekiliyor, hatta bazı kesimlerde 
kaçıyor Düşmanın elinden kurtarılan 
Rostof, Tlkvln. Kalinin, Kaluga, Kero 
ve Feod.osya şeWrlerl, bir daha diif
mana verilmemelidir. 

b;.•lel'in girişianlatılacaktır. giri.c:mesi hem İngiltereye geniş kun.andanı kontr amiral Oktyabris- almak m~burıyetınde kaldık. 
Geçen yılda olanları hatırla- nefes aldırıyor, hazırlığım bitir- ki' ye bfr mesaj göndererek Kınının Mımilli 31 ( A.A.) - Amerikan 

mak güç değihr. mek için vakit kazandırıyor, hem kUTtulmasına bir başlangıç teşkil kuvvetleinin Lingayen körfezi çev-
Gariptir ki ~41 senesinin ilk de Almany:l ile İngiltere arasın- eden Kerç ve Feodoaia'mn işgali do- resini tanamile terkettikleri anlaşıl

ehrnuniyetli POtika hadisesi ilk da izli bir anla ma olabileceği layısile her ikisini de tebrik etmiştir. mak.tadr. Luzon. adaa~n~n cenubun-

Kuvvetimiz artıyor. zaferden emt
nlz. Bu ilk muvaffakıyetler, nihal za,
ferlmizln kati teminatıdır. 

Japonya'nın A d b 'd ge a y a a 
başına birşey- ağır çarpışmalar 

B . . g . Ş Moskova 31 (A.A.} - Pravda da faalyette bulunan ıki Japon ko-
ayın onunda 'lınde Alınanya nvayetlerıne, yahut Aimanyanın gazet~.sinin muhabiri Kafkas cephesi lu Maıillaya 60 kilometrelik mesa
ne Sovyet RUSi arasında bir sulh teklif edeceği haberlP ine ask.eri meclisi azasından komiser fede !Bin San - Poblo'da irtibatı te
dostıuk anlaŞIIi,sının imzalan- yol açıyordu. Hitıerln ve Nazi Şafnin ile görüşmüııtür. Şafnin de- sis emişlerdir. Söylendiğine göre 
ması oldu. Şuba a, Alman ordu- Partisinin göz bebeği Rudolf mişt ·: ki: . • J apo.ılar . şimdi is~~r~hat etmekte 
laıının Bulgaristna girdiği gö- Hessin bir ece akla hayret v~ . Kcrç. ve FeodoSla nın kurtarılm~- tak"'e, ıaşe ve muhimmat almak· 

·· D l b ı .. .. g ' sıle netıcelenen harekete kara, denız taduar. 
rütdu. a 1a aşa ve buyük ha- ren bir cesaretle tayyareye bine- h k tl · · t' k t • ler .. . ve ava uvve erı ış ıra e rnış • LA' l d • 
.. eketlenn hazır~ına başlangıç rek ingiltereye inmesi, bu riva- d.i.r. Harp gemilerinin ate~ne kara na ezya a vazıyet 
olduğunu, sonraeı.n Hitlerin nu- yetler1 kuvvetlendiren başlıca kll'V'Vetlerinin taarruzu ve bir hava Sngapur 31 (A.A.) - Dün 30 
tuıcıarından öğrea.iğimiz bu iş- anın olmuştu. Fakat bu rivayet- bombardımanı inzimam etmiştir. itk.anunda Singapur müstemleıke
gal, güdük ka1nş bir İtalyan ler boşa çıktı, İngiltere, Rusya D~i~ ~uvvetleri rüzgarın şiddet.le side örfi idare ilan edilmiştir. 
saıdınmından iba't kalacağı sa- ile birleşti, ve Rus harbinde, Al- lestıd~ byır ... havkadal harek~dtedetgli~çmıt Tho~od 31 b~Ald .. ~1) - J Malezyka 

.. .. .. .. er ır. agan ar ar ve Şl yag· cp esın en ı ırı 1yor: apon ı-

nılan kıvılcımın, lngını Balkan- manyayı zayıf duşurecek buyük murlar piy&de ve hava kuvvetleri- tları İpoh'un cenubunda bir Avu.s-
ıara da bulaştır8.Cğını haber ve- N eddin S dak nin harekatını güçleştirmiştir. Bu- talya müfrezesini çevirmişler ve bu 
riyordu. Netekim 25 şubatta ecm a nunla heraber Kmlordu donanma abah bu müfrezeye kar§l şiddetli 
Üçlü Mihver ittakına giren (Devamı sahife 7 ıühm 3 de) ve tayyareleri vazifelerini parlak b~rbir taarruza geç1 ıişlerdir. 

surette yaparak düşmanın rnuannı- Bangkok 31 (A.A.) - Bang-

100,000 lirayı 
lstarıbul kazandı 

Sonu 8 le nihayet bulan bütün 
biletler Ser lira amorti alacaklardır 
Ankara 31 (Tel~nıa) - Yıl- letin İstanbulda satıldığı anla

başı piyangosu bu ece Ankara şılınıştır. 
Sergievinde çekilmi!ir. Sergi bi- 60000 Ura 
nası bayraklarla d~tı. Sa- 004928 numaralı bilet kaza.n-
at 22.,45 de küreler ;emeğe baş- mıştır. Bu bilet de Ankarada sa· 
lamı.ştır. tılınıştır 

Kazanan nuınarf\n bildiri- · 
yorum: 50000 Ura 

dane mukaverr .. :ti~i kım:uşlar "'.~ha~ koka gelen haberi-ere göre Birman• 
larım ele geçırmışlerdır. Duşma. ya yolu üzerinde Rangoon limanın· 
geri ç~kilmiş 'Vfl ha.~ sahasın~ da husule gelen büyük hasarat ve 
ölüler, ya~al~lar ~e. ~ılahl~r b~.ra- bu şehirden hicret eden a melelerin 
mıştır. Bırliklerımızın elıne buyk teıkil ettikleri kafileler dolayısile 
ga11imoetler geç~ııtir. Kıtalannz St'/ı i.:' fı...r bnklnı kalmamıştır. 
düşmanı takip ve ımhaya devam:t- , A Bah . 
mektedirler. V8f1Dııton 31 (A. ·) - n -

ye Nezareti saat f O u 5 geçe (ma-

B. Churchill'n 
yeni bir nutlu 
Franaanın politikaau 

tenkid etti, harptf 3 
safha geçirileceini 

söyledi 

halli saat) Manilla ile muhabeNı ha
linde olduğoou bildirmiştir. 

Amerikan tebliği 
Vqington 3 1 (A.A.) - Bu sa

bah nq redilen Harbiye Nezareti 
tebliğinde ıöyle denilmektedir: 

(Devamı sahife 7 aütun 5 de) 

.. :l.k ka ~Ier a 

Sapancamn elmacılaii 

ler gelecek 
Londra 1 (A.A.) - B. 8. C.a 

B:ngazinin cenubunda Agedabya' da 
düşman, cenup cenahıını ~nberdeo 

Londra 1 CA.A.) - B.B.C.: İngiliz kurtarmak. için nevmidane çabala
Başveklli B. Churchlll Ottava gazete- makta bu bölgede ağır çarpıımalar 
cilerlne beyanatında son beş ay zar- devam etmektedir. Düşman zırhlı 
fında İngiliz vapur zayiatının evvelki kuvvetlerin-e ağır zayiat verdirilmif'" 
aylardaki nlsbetln dörtte birine ln- tir . 
diğin1 ve inşa edilmekte olan yeni ge- Akdenizde İngiliz 
miler elde edilinceye kadar vaziyetin 
bugünkü şekilde tda.rc edHeceğlnt söy- tah telbahirlerinin 
lemiş ve demiştir ki: muvaffakıyetleri 

- 1942 .senesinde denizlere daha ha-
klın olacağız. Ben ile B. Rooseveıt Londra 1 (AA.) - B. B. C.ı 
boş durmadık. Fakat beyanatta bulun- İngiliz amirallığının tebliğine gör• 
mak içln işler henüz olgun değildir. Ak.denizde lngiliz tahtelbahirled 
Öyle şeyler vardır kl sözlerden ziya- biri mühimmat ile dolu olmak üze. 
de efal He ifade edlllr. Rwıyada Al- re beş düşman ıkunası bııtumışlar
man zayiatı gayet dırdır. Rus mu- cl ır. Bir ltalyan muhribi de otrpillen
vaffakıyetleri Almanyada dab!ll bir miştir. 
yara da.ha açmıştır. , 

Uzak Doğu vaziyetine gellnce, ke-ha
nette bulumnıyacağım. Tokyo şehri
nin ne z:ıman bombalanacağını 
blllyorum, t'aknt ya.kında Japonyanın 
başına. blr şeyler gelecektir. Singapu
ı·un dayanacağından eminim.• 

İngiltere ve Amerikada 
bugün ibadet günüdür 
Londra 1 (AA.) - Bugün ln

gilterede ve Birleşik Amerikada 
ibadet günü olarak. kabul edilm',tir. 
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ıoo ooo Ur 294045 numaraya düşmiiftür. 
' . Bu biletin sahibi ÖZeliştlr. 

241995 nurnaralı bılelıoo bin ll- . 
n. kazanmıştır. BU fınıaralı bi- (Dev:ımı aabife 7 aütun 2 de) 

Sapanca istasyonunda. muıunuu 
, köylü kadar, heyecanla elma aab
·ı yorlar: Sepetler örmütler. içine 

l
mahsulleriDi dotdummtlir. Tren de 

l srelmil. Fakat bir tüdü y.ıru..amı
Evlere bıra\ıan İki kardeı Bakırköy 
beyannaın«er civarında dondu 

İstanbul Vilayetinden: Bakı.köye yakın Mahmutbey nahi-
1 _ Evlerdeki nüfUSUe.sbit etmek y .rinin Eserler köyünden biri 13, 

üzere dağıtıl~n beytınn~eıerden ev- diğeri 1 5 taşlarında Rami ve Hasac 
vclce almış olun bir k·oı evlerden .. k d B k k"" .. de 
h b elC'ri ııcnü. ıbldurup la- adında ıkı ar eş, a ır oyun n 
'<u eyannam k . . d" 1 k ti · .. " den de etmiyrnlerin "eya. htsan malü- öy.erıne oner er en p1 ) zun 
mnt verPnler ı mıntak:ırındaki en ~ nllarn.1 şe,ırmışlar ve karlar ara
ya kın polis n c· k~:1.,'ne dtru ve tam ıunda kendilerinden geçmişlerdir. 
olarak doldurup brya.nn-lıeletlni tev- Çocukl-.ııı ar mağa çıkan köylüler, 
di etmeleri. d b · 'b. · 

2 _ Evlerine heı .., , g bir suretle ik; kardeşi k )ar arasın a ın 1nne 
bırakıimamış oln.nı:ırın ~ bu beyan- sanlını ve ~~rımı~.ş :ılarnlt b.ul;nuş

me erl en :ıkın po!l.> erk nden laıd ı r. Bo.kırıwy hukumet .~ab.~bı, ce-

·, yorbr. 

1 
V egon penceresinden. mütteri: 

ı - Peki aldım. •. Getir ... . dediği 
' z:amaaı, zavalLcıklar korkuyla etraf-
lanna bakıyorlar. 

Ve oradan geçen bir adama yal
varıyorlar: 

- Şunu penceredekine verip pa
ramı alsana. ne olunun. aiabey? ..• 

Galiba, istaayonda bir &mir böyle 
b:.· nizam koymllf. Fakat niçin? Bir 1 
istaayoncla köylü kuı:larının mal ıat· 1 

rr.alan fena bir fe7' midir? Hem 1 

mamaran srüzel, hem ticareti iıla bir 
.hal.. Men eeek yerde tetvik yo-

de_mi Briitüı ~ ···~---



S<ıhlfe 2 

Harp tebliğleri ~~~E!Iel 
Kahire 31 (A.A.) - Orta Şark İn- Sovy·etlerı·n mu··hı·m 

glliz kuvvetleri umuml karargiıJıımn 

Harkof 
bölgesinde 

muharebeler 
lngiliz tebliği 

B. Eden'in 
Moskova'yı 

ziyareti 

1Kfınunusani1942 

Kurban bayra
mı ve Y ıibaşı 

tebliği: 

cenup cenahının çenber içine nlın- D t br" • v • 

Kar ve soğuk bayram 
ziyaretlerine mani 

olamadı Diln düşman Agedabya bölgesinde Sovyet kuvvetleri bı·r muvaffakıyetı• Harbin idaresi, liarpten 
nıasına mrmı olmalt için yeniden pi- one z ne ım geçmege sonra emniyet meseleleri 
yade kuvvcUcri hlmnyeslnde ~rl ka- çalı§ıyor görütüldü Bu sene Kurban baynuııı İstanbul· 
ıan tan1t1annın hepsını kullanmıştır. Japonlar rılipin adalarında ve Malezyada ileri da :tarıı bır hava 1ç1nde geçm.lştır. 
Bl!llu takip eden §iddcUI çarpışmn • . h k . d d :ilk günü hiç kesilmeden devam eden 
esnasında dü!imnnın tankla.nna ve Ukrayna cepbeaı 31. ~A.A.) . are etine evam e İyorlar - Libyada Ageda- Loadra 30 (AA.) - Har.iciye kn.r fırtınası birçok bayrnm tı.yn.rct-
motörlü taşıtıanna büyük hasarlar O. F. l. : Şaık cep'besuıın en Pd- biada muharebeler oluyor Nazın B. Eden, Moskavadan Lon- çllerinln ve ~e meraklıl.ıınıın so-
verdlrilmJştlr. dcıtli muhıı.rebderi §İmdi Had.of dzay.ı c:Jöamü§tiir. Nazır fU beyanat- kni?a çıtma.lanna mani olamamış. 

b .. I · d -~....ı~-.:ı· R L_.1 M k-- .:ı_u gecenin geç saatlerine kadar soknk-
Evvclkl gün 22 düşınnn tankının o gesm e cereyan cmı.,.,ım:oır. us- C:..-Ji __ ı. • d ta uwanmu§turı c OB ~ gö-

ta.hribl ve diğer 20 tankın hnsaro. uğ- lar her ne bahasına olunsa olsun Do- Şark cephesi: • ~ ~esın e ~İrya nreııındalı::i A:lautte aclaJ.m l'Üfmeler açık ve aamimt oklu. Sov- larda. ziyaretçi gruplnnnn raslanmış. 
ram:ı.sı lle neticelenen Çru'P"'ma es- netzi geçmeğe çalışmaktadırlar. Her Sovyediy et k5uvvetetllermm~bukuı.ddevd am. cnannda Japon gemilcd göriimne- -t orduamıu çok mükemmel bul- tır. Tramvay, vapur, tren vesnlr n:ı-~ t • 2 Ha · d ı fmda J " - kil vı:ımtaınrı ylıw yolcularla dolu Jdi. 
nıısında kay:planmızm 14 t!lllktan iki taraf ta ki§ muharebelerinde kıy- " or. ~b-~ dl • fl.-'-~-İne ıa. - wm a a an etnı a- dum. Cördülclerimden çok memnu- İstasyonln.rdıı. mantolnrn., paltolo.rn. 
ibnret oldu!nı §imdi ~~ır. metleri büyüle olduğu anlaşılan mü- mgıncn UıSU erme cuuu.e ar l>Oll denizaltılannm fi<l?etli .. ." ~&-. num > sn.nnıp tramvey beklerlten r-emek 

ve cephenin her tarahnda harekete ti. Al U <l la P ı::ı:.: _:__ı.:_ B. r .ı •. .,..,,. 
Hudut bölgesinde topçumuz Bardla. him süvari ve kayakçı birlikleri kul- • lcrdir Mask cephesinde ıı·~':ndua a ı..~---:~-""S'n ~ . c.aen m Moaovayı z:İ&'.areti lçlıı mütemadiyen gezinen bbbalık 

ıı üdruaalnrının iç kısmında bulunan lnnmn1ctadırlar. Şimdi taarruza işti- g~ • °""' . ne • a • . ve ..., .. ,, ....... .UUteJ ~ :münaaebetile fU m~erek lngiliz - yolcu gruplnn göze çn.rpıyordtı. 
düşm:ın t.tlşldıı.tmıı. muvaffaldyetle rak ettirilmeyen Alman tanklan i'"- yı:nıd~ bazı ~asabalım ele geçır- mıeü baıı:du. JapOGlann bu adalan So et tobli"" edil-: ... :.. İkinci günü hava n.ç:ır nçmaı so-

.,. mışlerdir Lenıngud mıntakasıncla el · ek · edik} • J-=-L-- vy gı ~ "~'""· lh.I'... nld t i k k 
taarruz etmiştir. ce Biliihlandmlmıı küçük kaleler va- d h . • ld "ddetl" uh ebe! • He g~~ , _ ıst L~--'~dC:Jı:"-":tr. c 1941 yılı tık.kanun ayının ikinci 6"b" ınş e m yere. hert:es so nk-. • . •• ek . a a §llilA e fl ı m ar er awaı auaıan etraIUlUWU cnızaıb lcım çıkmıştır. Mahalle ar:ı.tannda o: ç:~ top~~~ ~in ~ zıfeşım gorm tedırler. oluyor. Sovyet kuvvetleri Donetz faaliyetinin hedefi de hu adalan yansında muharebenin sevk ve ida· hatttı. tramvay caddelerinde kar topu 
n~n k C~ en~ bl ~~ yebatır- Donetz havzasında muharebeler havzasında da taarrnza geçmişlerdir. muhMara altında ttrtMalr. hasara uğ- resi, 'harpten sonra hanı tcslsi ve oynnynn genç kızlar ve delilmnlıl:ı.r 
:'nı~ unu r e Stalinonun §ftl"kında Mıı.kvetn eiva- Bu mınta.kalıı.rda mühim bir d~ik.- rayan Amerikan gemilerinin tamiri Avrupa emniyetiniıı korunması işle- bn~ çağnşa .slıı!"ffialarn dolmuş-

• r. nnda cereyan etmektedir. Derpi~ lik yoktur. Alman tebliğleri Sovyet için Juzım gelen malzemenin gebne- rinoe ait Olarak Moskovacla halk ko- lardır. Glinün her saatinde sinem:\ 
Eava kuvvetlerimiz hareklt bID- • .:ı·ı- k h bu ,_,,_ mız.l b ..• .,,ı. · d" · . • • 1 _ • '-'-' • • s ı· H · ım-1annda.n seyirci kal"b-1'f;ı ek~''-- ü rln z1 k -tf &arı -c:uucn ı~ attının mev,&;llll pr- tan annın Uyu... zayıat ver 1n- s:me miim ohnnktır. D'll90rıcrı mec.usı reısı ta ın ve an- .,... "' "" öJ.Ji. 

gesi ze dd~~arnı e!~ lil~ç~-rıt kından geçtiği unnedil~ektcdir lerek tardedildiğil-i bildiriyor. J d . 
1 

J Am _.,___ c.İye komiseri. Molotov ile lngiltere olmamıştır. Kahvelerde, gazlnolard..ı. 
yapmış ve """i ... nnın mo ...... r .... ,.... . · · D h K tak apon enıza tı an enıuuıın Hariciy N M .Anto Ed kalnbn.lıktn.n oturacak yer buluna· 
toıl:ı.n nrnsmdn. ynnı;ınlar çıknrm.ış Yaf1~n tahmkınldere gbörebbu bat hıv- d Sa a cİnu~~b- mın frr.· K..,Jifomiya sahiller: açtlamıda ela ~ "~:z:ın der ı:ıy en mıyordu. 
ve has:ı.rlar husule geUrm.lşttr. Bar- ~etl~eey-eebal ar l u ölgcde Pi· a ı7ct er. l eli s·ır 

5
muva a ~- faaliyette bulunuyorlar:. Şimdiye JM- ar !oruşm • yapı lfhr. Birçok kiınscl~r de evl,.rde sıcak 

dia'c'~ bazı mfıhl.m hedeflere de mu- et 1 muhar e er o acaktır. Y1.~ e e :mu§ Ker adr. ı~ ovfiy) et te • dar 70 bin ton hacminde 6 vap\HUn mö °:;,,t bi
1
r hava ı~de yapılan bu sotm başlarında toplanıp nlle sohbet

vn.flı:ı.k;vetll taarnızlar yapılmıştır. Kı h ttı -d f d . 1.... ıgıne gore ar enu oaunun batı ld.. 40 b" t hacmind · ere er her ikı tarafın bütün len ve ev oyunl:ı.rilc VILldt geçlrmlş-

d
! .. a nınl mu .. n ıı.nsbaı 

1
enn ıgı· yardımı ile Kere; boğazına asker çı- n ıgıhve .. ın .ı::!.. .ı. ... .:ı· ·ue meselelerde rv-e bilhassa hamin eevk lci'dlr. 

Al t bı • w • ne ogru yapı acagı ve ş ıca mu- ,_ 1 K F d __ ı.. l . vapurun aaara ugratı~ ıouoıno- • • 
m an e ıgı L h b"" -L b" "hti al s:an mış, erç ve eo oaya r-<•tr en "9'e ıduesı. Hitler Almanyasmı tam Dün gece he:: t:ırnftı yılb~ cğ-

~vemet altının uyu~ ır ı m - • 1 _ .:ı,1 ;...: B Sta ı· b .. yor· ı 

ı . . . . .. ı..• ·L• • ışga ca.ıım~r. • un u muna· ,__ • ...;..e y nm·ı... " "leıde Alma cncclcn yapıl.ııu.ştır. Birçok kimse. 
e craz.ını.1 vaZJyetine gore ·uınoınn- _ı... J v _ ~'- h · Ba-L. Malezya yarımadae.a edince .. _,.._. '- ~ e 1 · n 

Bedin 31 (A.A.> - Alman ordulan d l ik. " " hk ecoet e n..ıum;as cep eaı p.uman- . b d d . ,_. • ıteceriıılüniin tekeıri:. etmemeeini te- Jer bu geceyi df' sinellalardıı., tfynt-
bru;kumandnıılıT..nın tebliği: en ayn mı§ ı ı veya uç masta cm dam ile Karadeniz filosu kumanda- vazıyet ura a a ~ oır tekil . k ı·· . . :_1 d h rolarda geçlrmlşlerdir. B~yoğltı cad-

ı;,• hA,,._ !1..._ la .. - .ı·ı ek .... lrn " 1 ....:1· ku etl • Be h · ımn dine • uzumuna alt ~er e er d _ R .... uan JıQttret o cagı :r:anneaı m • nmn çektiğı telgraftA Kmmın kur- a ııı.ır. nısutz vv en ra vı- !L.! ~&- d ib" fiL•_ b" I:!:.! l esi yine kala.balıktı. Barlar, büylik 
Mevcut bütun Alman ve mnen ed.i 1- • • 1_ 1 ·• · rk mıı taran:.a a tam ır ıar u~. o • kü ü'- b'.tün -. .. ı .. lıı. 

kuvvetlerinin lştlnı.klle 17 llk.k!mnı- t r. tulmosma başlangıç . tefkil edecek ~yetımİ ıve ~a ~ ~~nın m~ e- dağu görülmüftür. ç "' u ~·o r akş:mtın erken 
d:ınberi Sıvastopol kalesine metodik Sivaatopol kesiminde eıfır akı 30 olan ibu muvaHaluyetten doleyı zı olan po~ ~mnı .tahliye etnnşle;, Be . h . saatinde YCT knpmak 19.n k~cı:ın müş-
blr surette t:ıarnız edilmektedir. Pek derecede muharebeler devam et- kendilerini tebrik etmiştir. B. Sta- ~~ut~ ç~lmişle,r_dir. ~adpilconlela~ ~u· tin t n~. ve ait arpten Jdonr~ı:;;""l: M?rilerle dolma~a başl:mtştı. 
anudn.ne blr mukavemete rağmen mektedir. General Petrofa denizden lin"in telgrafı Kınma kaqı hareketin ~ . u. gazı eıc. geçır nnı ve eswne mese er 

1 ~ Evlerde de saat cm bu~uğa knd:ır 
münferit muhnrcbelcr netlceslnde takviye kıtalan gÖnderilmiştir. devam edeceğini gö~termektedir. ,imdlaı Sıngapura gıdaı ?1~~z~ ~~:1 ~lı:ın~a . Y!'~~lacakla t-~~ oyunlarla, faJ1S denctıcterile vnklt 
Sovyet müdafnn. tesislerinin büyük bl.r Alman tebliği de Kerç ve Feo• yol rın ha§l.lla geldrlı:lennı bildin- t ~ıe?tn t~nz:unmı ""? Y_~ua~ geçlrlldlk.ten sanm rnfyolar açılını§, 
tısnu z::ıptedllm!ştlr. Bu tesisler kıs- dosyanın Sovyetler tarafmdan işgal yorlar. Japonlar bir lngi}iz. tümenini meıbiyettıaobir çok tekıllerm teabıtı• piyango çeklllşt takip !dilmiştir. 
men kuvvetli zırblnrla ~ehiz ed.llmlş- lngiliz impa• edildiğini bildumektedir. Bu tebliğ- imha ettiklerini de iddia ediyorlar. ne müsait olan bu görüı birliğini Öd . b. 
ti. Düşman mevıllerl sisteminde de- d: Mihver kuvvetlerinin Sivutopo- Japon tayyareleri Singapura ..C meyd_,. çıkarmıştır. emııte il yangın 
rlnllğlne yarma hareketlen yapı.Imı.ş- la ikarıı t-mxda mühinı muvaffa- stk akın yapmağa hatıamıılardu. Her lk:i taru, Moakova görüşme- bir 3 J (Telefona) - Ödoe-
tır. Sıvastopal m~dnta:ı.sını kı:vvet- r at 0r1 U gv un Un kiyetler elde ettikleri, b~un üzeri· Son alı:ında bir benzin depoeu tutat- lerinin So...,..et Ruaya ve Büyük Bri- mitten bildiriliyor: "'eni§Clür civa-
knd!rmek üzere duşman SQ11 günl~ ne Ruslann bu iki ıcbrc mühim muş, yerlilere mahsus bazı evler ha- tanya araaanda da ..kı bir iı,birJiğine rmda Muatafa Yılnıtz"m evinde 
d~ Kc~ Y:~~a:amı~ ve ~ 

1 
miktarda kuvvet çıkard~ları bil- sara airamlfbr. Japonlar Siappur- doğru ileri ablmıt ehemmiyetli bir yangın çıkını, bütünqyaLu ve an• 

~ via m d m ~biler ~clbırıe:fu parça anması dirilmektedir. Almıı.n te\liği icap daki ahaliden büyük bir lcmmnm adım olduğu kanaatin<ledirlcr.> barda bulunan 60 b4ye tütün, 100 
1

1
r· cap eb:~ m_,_'!ır eden tedbirlerin ahnmakta olduöu- bafka yere nalı:ledildiiini bi1diri-ı çuval mısır darısı ilt ahırda bağlı 

n ınm:ısına ....,.anu~v • "' l "-' !le nu yazıyor yor ıtr. A d b 'd mı oyun yanmı~tır. 
Şark ccpheslntn dJğer blrknç kesl- e· J • . . . . Birmanya cephesinden eni bir ge a ya a 

minde ""k sert olan dona ra~c:n ır apon gazetesı U:r:ak Şarkta: Fj}ıpın adı]arında Lab _,_ l ·1· 1 . H~ .ı'~-... - · k "dd. bi k"I 2'm n er y~tur. ngı ız enn mwzna- y • 
f•r:dC'tıl mfidr.faa muhn.rebclerl Ol- «.Gelecek Sene buna §ahit vaz:ıyet ÇO CI l r ŞC 1 ı?'1ır. nın müdafaas"l lak d ) 00 • • enı muştur. Ordunun a!Pr topçuları Le- "" d" Luzon adasmdıı. bet koldan NanıJ!a- ce he ı e a • a ar o~ . Şlddetlı sene ve 

hava akını 
clnrmıdda harp için mühim olan te- olacagız> ıyor ya doğru jlerleyen Japonlar şimdi ': __ ye çok e~~et verdild~ 
s:lslert müesslr bir ateş altına alnuf- bu tehrc 60 kilometre kadaı yak- anlQ§llıyor. Hındiatan Jcuvvetlerı 
J:ı.rdır. Tayyt.relerlmlz bilhassa ce~- 'Tokyo 31 (A.A.) _ D. N. B. : la§mı~lardır. Japonların bir -evir- Ba~u~daıı.ı general Wawell. b~ muharebeler 
bcnln merkez kesiminde derin ve mu- H . Şimb . . ha uh me hareket: yaparak buradaki 'tuv- ranın mudafaaaıru deruh~ etmlftir. 
esslr hücumlarla ordunun müdafaa • ~Ş'l M ~ f azetesı~ d ~m ar- vetleri esir etmek i.tedikleri antşıl· Bu cepheye Çinden mühmı kuvvet-
muharobelerlne yardım ctmlşlerdlr. nn utc. fOY e y~. ~ ır: maktadır. Amerikan tebliğleri Ane- ler gelecei;ri bildiriliyor. 
Muhtelif noktnl:lrda taarruza teşcb- Gelecek sene İngıkiz IDlparatoı- "k k ti · · "d dahak.ı Libnda: Lıôyada Bingaziyi zapt• 
büs eden düşman piyade ve süvari luğunun parçalanmasına phit ola- n ab~ huvvt e erk1'?11dn.kgl~ ~ b.ld" • - eden .İngiliz kuvvetleri cenUba dogv -"- .. a· J ·1t A 'k da b aa ır a ta çe ı ı erını ı ınor kuvvetleri ağır knyıplarla geri p...,- cagız. ır et• men a u par· J "k" . k k tli l ru ileri hareketine devam ederken 
türtülmü..şlerdir. çalanmağa h1en iştirak edecektir. vde .. apdor. tabz;_ı_ md~n ço uvve ' - Agcdabia mıntak.a.smda AlmanJann 

Ch h"ll Am rik k · d ugun an arnıe ıyor. 
Şimali Afrlkada Agedabyanın pr- _w:cfikı I . 

19
e .. 

3 
an . odngrJesın e Japon tayyareleri Manillaya ~- müdafaa hatlarile kUJ1laflJlıolar ve 

kındnkl kesimde müsmir muharebe mutl'C -rrm "' aenC3'ln e apon• d lı: 1 ı d J 1 muharebeye tu• ... ~u•lardır iki ta-ka b-yük b" en a ın ar yapnuş ar ır. apon \' ".es•u• ., • 
faallinyetlll ta.sıolmtukştullr. Tı:.::_~~le~~ ~~i'~ . !IJl •. ul . . ır ~~ruza geçrihe- burasını açık şehir olarak kahul e. ra.f da hasmına büyük zayiat verdir
malt c . o arına. U\>IJLU• .....yv- ccıuermı aoy emııtır. rn&at o ta - k . . F.'''" • ı· lı:u l • A c' v.;ni iddia etmek.tedU Anla•ıldıgı" -
Ja In. gillz d ı Slrenaik n:-~-:ı. B · h b. me ıçın JJıpm ı vvet enn me · ,.. nna, ç:ı ır anna ve te u,-~ ritanynnın ayahna a- rikal kuvv l d l . ~e na. göN: b .... adıı.!:i muharebeler he-
Mnrmarlkte bombalarla yapılan hü- time çekilmiş olacaktır Amerika 1 ot er en ayrı masını ast nüz kat• bir ti • f 
etmılar neticesinde büyük yangmlnr hıgiltereden Baıkum~ndanlıktan ınişlerdir. ı ne ce vermemıı ır. 
f}knnlmışt1r. maada Kanadanın, AvuMıalyanm Felemenk. adala~na kaJ)l Japon 

Alman muharebe tnyyarelen Malta Ve. diğer İngiliz dominyonlannın taa1T11ZU d~vam edi~or. Bomeo ada
adasında hava meydanlarma ve dl- k:c-n~olunu istemiştir. Görünütc gö- emm İngıltereye . alt kısmına çıkan 
ter Mkcrl tesislere yeniden hücum re Bi ·l ik Amerika fırsattan istifa- Japon kuvvetlen bu~ada pclro~ 
etmıslerdlr -ı d C§ck 1 ·1 • la mmt.aluaı olan Sardan ın merlcezı ,. · oc e er ngı terenm zararına o - 1 ~ ehin eh . . ~:-1 rdir J 

L • ı__ _,_ • • 1 ·1 u g ı nnı zaptıı:uuqoe • a· 

S t t hl• w • raıı;. zengın"'il'"CA :istıyor. ngı tere la b d -hlm 1 · 
Ovye e ıgı Al 1 _ t d • al ed"I pon r ura a mu petro tesısa-

ya rnt1.n ar taraı:ın an JJg ı e- el • Ud•W• • b"ld" · 1 ek ...:--1- A erik hi tının e geçu ıgını ı ınyor ar. 
Mowova 31 (AA.) - Gece c • veyltıa "''.:'4"'1 '-ti~ anın ma- Japonlar Sumatra adasına hava 

edil So eh,,... 30 tn..ıı_• yesı ıı. na gıreceıt r. _1 __ la d d" 1 J 
neır e&t vyet t ugı: ur.ıa• N ork 31 (AA) _ W h" A&.JD nna eıvam e ıyor ar. apocı· 
llUnda btalanmız bütün cephelerde ıt e.-yp st et • · · as ıng- l .ı • . bu hareketinden maksat Sin-
d- l 1 d B" - k on ° gaz esı yazıyor: b" ber · · lmak b 

Çin'e karşı 
Japon taarruzu 
Hunan'ın §.İmalinde 
tazyık endişe verici 

bal aldı 
.uşlmıı.dn .. kc;arpl ı~ıt aril ırl. üt .. un de- Japonlar tarafından Birleşik~ l~npuru hır c;en A ıçınıe-kıı. •k u 

mn er e ıta anınız er emege e- "k 1 "it ka ) ımanın er tara a a a asmı es-
~ ederek meskun mahalleri ~gal tan aya ve .ndgdı ti~reyel r§l yndpı an mek olduğu anlaşılmaktadır. Felc- Çtıking 31 (A.A) - Çin ce.p-

. I dir B l d Z arnızun fi e on arın son ere- • H" d. kum d F I h-"'- ) eanı~ er . un ann ara.sm a a- ed •. k .. l l . tl . . b" m :n.: ın ıstanı nn anı e e- ---ıocn a ınan telgraflara gÖre Ja• 
vod • Ugodosk.: ve Kozel&k ıehirle- : 1 _.~ !'1d~ş uB 

0 
8:nddvntl:.:'yet ennın J ır menk adalarının şiddetle müdafaa l M"J h • · v -- H k • d o,..usu ur. u şı e ı aarruz a· edil V• • '-"fi d ed k pon • ı o ne nnı 1'.anton- an eu 

n var ır ) e k b"" -k 1 ecegım ve ıuı erce e uvvot şİmeıJifer hıı.ttmın ~arlc.ıda bir kaç pon ann esas n pe uyu o mayan v _ . • k 
29 llkkanunda 6 Alman tayyare- ihtiyatbn tükenmeden evvel harbi bı.:lundu~.unu aoylemıştir. . no Wan geçmişlerdir. A&keri mah-

llİ düşürülmü,tür. 3 tayynremiz ka- kaunmak mecburiyetinde oldukla- Son gunler urfmda Paaifik•ten fillerd Hunan'm §İmıı.Iinde Japon 
yıptu: 1 d ki ·· k d" gelen iki mühim haber de şudur: taZY"ikıin en~ 'Y'CTecek bir tanda 

• nnı an n ı arını gostenne te ır. I .fi... . - '-'- .:ı A'- -lı:a il · k" ı . 
Japonlar bu sebeple en hoyrat harp .Jn gın pmcuuıoe ıaa e m ışa'l':ttiğ.i eöy)enmekted.ir. 

Musta~a Necatı· usullerine mÜTacaıı.t etmektedirler. 1 I j Şurası bilhassa pyanı d.ikkattir ki 

Ölümünün yıldönümü 
miinuebetile bugün 

kabri ziyaret edilecek 

Japonlar ,imdiye kadar yeni bir ha-
rekete geçmeden evvel mevzilerini 
evveli tahlcim etmek uaulünü tatbik 
ettikleri halde ıimdi artık ayni t.Abi
yeyi kullanmamaktadırlar. Çünkü 
timdi aamana lı:arşı bir yarıp çık-

Baglln es1d Maar.lf vetnı Mustafa Japon Hariciye Nazırının 
KecaUnln ölüm1ln1ln yıldönümüdilr. • • 

:Yüz sene önceki Japonymn iç yizünü 
gösteren tarihi "nan 

Yazan : Iskender F. Sertelli 

İngilizler, Bingazi ve 
Benina bava meydanla· 

nnda 374 Mihver 
tayyaresini ele geçirdiler 

J" okyo pol~i balkın 
hazır bulmmasmı 

bildrdi 

Tokyo 31 (A ..... ) - Polis rad· 
yoda Tokyo halkla hitaben bir be-

Kahlre 31 (A.A.) _ İng1llz teblltlıı- ranname ncşredee-k yeni sene ınü
dc taydedlldiğllle göre, dün ~b- ruısebetiyle bir hva akmı yapıldığı 
yada şlddotll bir çarpl§ma. olmuş, takd.irde hazır bulunulmasını bil
Mihver zırhlı arabaları ağır bMa.m dimıiştir. 
uğrat.ılmı$ır. Salı günkü cıet-elez tarafından 

Kahire 31 (A.A.) - İngiliz kıtalah n '11"cdilen uı:ımi karargahın 
Blngazide bir bava meydanında bil- notunda böyle 1r ihtimalin mevcut 
yük bir :ıtısmı İtalyan ~ blınen ivl okluğu lcaydecl~dttedir. 
bir halde bulunan 200 tayyare ele ge- - -
çlrm.lşlerdlr. •Bcnhıa han. meyda
nında 174 tayyare ele geçh11:m1ft1r. Alman.nüna.kalat 

Harp vaziyeti Nazınnı seyahati 
Loadra 31 (A.AJ _ PJ.lkıın Libya.da Solya 28 (JA.) - O. F. 1. : 

cereyan eden §JddeUI tank muhare- Halen Budapeıede bulunan Alman 
belen hakkında. Thnes gazetes1n1n as- Milnakalat Nıın M. Todt

0

un Sof· 
kert muharriri şöyle yazıJQr: yaya gelmesi lklenilnıcktedir. Mu• 

8 incl ordumuzun dü.şıns.ıı kuvvet- maileyh, batı .rnupa şimıılini Sofya 
!erinin küllt kısmına darbeler indir- ')"Oluyla Boğa~ ve lsta11bula boğln· 
melt ve dilşmanın Tmbhıs ıstlb.metJ.n yacak beynd~) bü ;ük otomobil 
de muvasalasım kesmek için bütün yolunÜn yapılmı imkanlıı"lnı ince
gayret1erln1 ~rfcttljti sarahaten 8.ll\o lemek maksad.e cenup doğu Av
laşılıyor. ~ın bu tehditlere rupada bir tefk seYnhCLti yapmak 
karşı §lddetl gittikçe artan bir muka- tasavvurunde<.. 

vcmet gösterdiği de &§lkfırdır. Blr ,---~·--------_.~ 
çarp:.şma esruımnda 22 dll.,rnan tan-
kının tahrip edilm1ş olması ""8 diAer 
20 tankın da lın6an. uğraması Alman
lar tarafından muharebeye çok mtk
ta.rda tank sürülmllş olduğunu ~ 
terlyor. Hulbuki bu umumt bir mu
harebe detildl. 

Bommelln Blnguklen malseme al
mış ol.maal mubtemeıdlr. Çiinkti bu 
tehir dÜIJ?Mderı biraz evvel Ml:hver 
~mileri bu llmaııa uramışlardır.. Bu 
milna.sebetle yakında mmıJm blr mu
harebe ola~ tahmhı etınmet:ted!r. 

Kedemeli? -
Bazılarıbayram dobyısile 

ckutlulam> kelimesini kulla
nıyorlıı.r. (anlı§tır. Kelimenin 
kölı:ü ckuttur. Uiurlamak gı"bi. 

K.utlul&U 

dememeli; 

demeli! 
tıklarını anlamış bulunuyorlar. 1 

Mostafa Necati ateşıJ blr tntıH.bcı yenı sene mesajı 
idi Genç yqmda 1stıkıro. aava.pıa Tokyo 31 (AA.) - Yeni senıe Pertembe ve pazar 
tat:.hr...ıı Te muhteJII° cephelerde ya- mesajında Hariciye Nazırı Togo hl- Japonyaru.n en kudretsiz, dağınık ve 'erebeylerle idare CL Ü M 
rarlıklan görülmtlftd. awn.ş bittik- bassa f(>yle demiştir: edildiği bir devirde Uzak şarlan kilidi olaıı)ingapur limanın- günleri Ankaraya iki 
ten aonra md>ııs seç~ ve Meclls- Kaa bir zaman sonra Şarki A,,. da türeyen ve bütün Çin ve Japon sah1116ne h!ldm olan katar hareket edecek Dlrekler&mıda Acem otlu ve Çar-
~ 'iSyledJ~l nutuklar kcnd1sinln çot: yanm zararına olarak hültüm süren l pmtıada M~et $. hamıım.lnn m-
k•ymetll bir hatip olduğunu göster - l~liz _Amerikan nüfuzu bu bölge- (San korsanlar)ın çok beyecanli akın &rll))ugünkü Japon- Ankara 30 (A..A.) - Haber aldığı- bibi .Ahnıettsüzgll vefat etm1şt1r. 
mı..ııtı. AdlJye ve Mııanf Vekillikle- lerden kalkacaktır. Çan-Kay.Şek ln- yanın imparator Mutso -Hito tarafından r..mI kurulduğunu mıza göre, Bayram müna.sebetlle t.s- c~ bllltü perşembe günü saat 
rinde bulunduğu mada yaptığı 1ıiz- gi]t a· 1--=t. A "k ·1 ve 1875 tarihinde Mi.kado'nun sarayında ~ lota...;,.. meraklı ' tanbula gttmtş olan halkın avdetle- 11,30 da Fılltc Kızı-.. ~ Mdd~d ... 
meUer kendls!nin hrl bir ldarecl de ere ....e ~r. ~ .. merı a 1 e mu- "~ -'-1 kola l t ~ ~ ...... = " ..,. asa) k lir k 1 '-1 k bir acilr• macerasıru UlU y ~ ırma ... Te yoJeu zaman- ... •-ımüdürlil ,,__,.,.,.,.,ııda 11 n,,.,.. ....... _ 
olc!'ı~unu isbat ctm1'tlr. v ası ~ esı mez yım;ı aca • ~ lannm 17.dlha.ınını t:ısmen ha.tlfiet- ~n,. ,.....,..... ~·....-

l!ecr.tl 929 senesinde, henüz 35 ya- br. Buna mukabil Nankin Çin hükU-' C d . "ba A mek nınksadlle 1111942 perşembe ve lı haneslndcknldınl:ı.rnk n!ıın:ı.zı Faı-
flnda kcn hayata gözlerini kapamış- metin.in yapıcı gayretleri şimdiden umartesi günün en ıtı ren : ş A M ' 4/1/942 pazar günleri Haydarpaşa.dan tlh camllnCı.:·lındık~n 
tır. DosU n ve ken<!lsinin takdir- meyvalannı vermeğe başlamı,tır. tütunlarında okuyacalul\z. l Anlmraya saat 10.!5 de Turos katan ncknpı ~n-ıetı ail<ı 
kArlan bu .. ;;n r "l{arad3k.1 Jı.abrlnl zl- Çin bu euretle yeniden ihya edile- ~ .. ,,, ~ brifC!!lle munzam bir 701cu :tatarı d"tned.il~. Ailalı 1..-...... t. cyll-
Jll~ edec ~erdir. cebir. 1 ~ll!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!'!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!ıllıı!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!!-- , hareket ettlrilccekU.t. 1 ye. 
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''Yolunda bulunmak" ·~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... Her telr.ien mi, 
Münevver ımıf, bir milletin ifti. 

lıar vesilesini tetkii eder. Biz de bi
zimki ile övünürüz. Ho,, onun da 
b~ğenmediğimiz birçok vasıflan var 
ya: Şu noksanı, bu noksanı ••• Husu-

Belediye 
otobüsleri 

ıi .lonuşmalarınuzda, matbuat ıü- ---
tunlarımızda bunlan, hep, zamanı S d l ..., 
geldikçe eteler, dururuz... Amma, - 6 aya ka ar it emege 
gene de aı~en nesillerle ,imdi.ki başlaması ümid ediliyor 
arasında - bence - epey ,ekil 
farkı vardır. 

Elektrik ve tramvay umum. müdQ.r.-
p ıesela... Ulğün1ln birkaç ay evvel Amerikaya. 

• B!z. m.uharrirler de, seleflerimiz ai: siparl§ ettiği 23 otoblls11n Am.erLk.an 
bı, 1ÇU11İzden anıulusallllfllllf milli fabrika.lan tarafından yapıldığı ve 
mümessiller verebilmiş değiliz; bey- sevka hazır vaziyette bulunduğu bll
hat •.• Fakat geçen gün, bir matbuat dirllml.§tir. 
top:.Otumda, kırk elli mealektaf Otobllslertn şelırlmize dört,~ ay
oturuyordUk. Hakkı Tarık ve Niza· dan evvel gelmesi kabil değildir. Bu 
meddin Nazif yanımdaydı. KendiJıe.. otobOslertn her blrl nakliye masra!
ria1e fÖyle dedim: la.n da dalıll oldutu halde yl.mı1 bef 

- Su büyük ıalonu dolduran zat.. bln liraya. mal ole.çaktır. 
l ·• 1 b · .. Bundan başka. Isveç fabrikalarına 
ara. fOY e ır ç~peçevre goz at~:· da aynca yirmi otobtl.s slparl.§ edll-
~~den muharnrler aaç sakal bın.. mt~t11". Bu otobüslerin pseleri hazır
bD'me k&r-1'1111'. yağlı ve q11U1Uf ce- dır. Yalnız ttaröserllerl yapılacaktır. 
ket Yakasına kepekler dü,miif, dün Bunla.r da Amerlkadan getlrllecek oto-

. geceki ıarho,luktan ve devamlı aç- büslertn flatıe-rı kadar tutacaktır. 
laktan betleri benizleri aolm°' biça- Be§, altı ay sonra İstanbuldald yeni 
relerdi. •• Siındi iae, bakm.ız, banka otobü.ıı servı.,ıer1n1n temln1 ilmld edl
dirddörleri manzarasını arzediyor- llYor. 
far... Hep kerli ferli zevat... Değil 
Balkan, hatta Avrupa küçük devlet
lerinin matbuat mensuplarını bir ara
ya gel.İrseniz böyle görünüt elde edi
lemez .•. 

Belediye koooeratifi 
Açılacak şubelerin 
yerleri inceleniyor 

Bütün münevver meslek mensup
ları hakkında da ayni fey söylenebi
lir ••• Doktorlar, avukatlar, tacirler, 
ilh... Hulasa, $ehirliler... Şehirlilerin 
kalbur üstü kalanları... Halka. ucuz flıı.tıe erzak temin etmek 

Gerçi bunların bazıları karşısında ürere Belediye kooperatl.ti scnnayesi-
"'L • nln bir milyon liraya.: çıkanlacağını 

fU me~w- nınni tekerlemesi de ha-
tıra gelmez deii]: yazmıştık. 

Çalımına bakma, tüy kabası! Belediye kooperatltı, şlmdlye kad:ır 
nlsbeten az bir sermaye ile memur ve 

Avrupa görmüş, bey babası! muallimlerin ihtiyacını karşılama.kta 
Hele bizim muharrirlere dair bu- idi. Yeni düşünülen şekle göre bele

nu haydi haydi aöyliyebiliriz... Bal- diye bütçesinden bir milyon liralık 
ka:ılı meslektaşlarunızın kalıp kıya· bir sennaye temin cdllince koopera
feti daha bozuktur amma, hayatla- tlfln şehrin her semtinde birer şube 
nnın kurulllfu daha emindir. (Par- a9IJlesı temin edllecekUr. Şubeler hal
dan: Emindi... Son harpten evvelki kın kalabalık bulunduğu yerler gÖ'Z 

vaziyeti bahis mevzuu ediyorum.) önüne nlınarak açılacaktır. 
Söylediğim mbi •• Su noksanımız, Açılacak yeni şubelerin yerleıi tes-

,.. bit edilecek ve umumi meclisten tah-
bu noksanımıL,, Amma, topyekiın slsat alınır alınmaz hemen faaliyete 
bakılırsa, şebircek, eh, ,öyle böyle, geçilecektir. 
ıyıyız •.• İçtirnat_ tabakalarınuz, sene ••••••••••••••••••••••••••H•••••11u•11 

bescn~, şu bu ıahada bir ilerleyiştir, yet verdiklerini değil, demokrasile
derlenıp toplanl.fhr göıteriyor. . rin de bu iti asla arka plana atma· 

İstatistiklere göz ntılmca, kasaba- dıklannı dikkate alarak, memleketi
lım:ı da, köylünün de öyle olması 

1 

mizde mevcud bütün meıılekleri teı
la7.un gelir. Çünkü falan cins mahsul kilatlandı.rmalıyız ... Memurların te
vaktile şu kadar çıkıyormuf, şimdi kaüdiyesi gibi ••. Zonguldak amelesi 

··~ kadar. Bunun ilk sahibi olan köy- ! gibi .•• Bizim Basm Birliğini., cyolun· 
l~ye d~ m; çok fayda vermemesi ka-

1 
da bulunması» gibi... Köylüsü, ka

bil deiildır. Kasabalıya keza. Ame- sabnlısı, ,ehirlisi .•• Her meslek erba· 
leye keza. Nctekim, dört sene evvel bmı, ihtiyaçlarile, müşterek menfaat
Zongcldaktan geçtiğim ıırada, ora lerile, karşılıklı yardım rnüessesele
maden~i!erinin yaııa>'1!ını yinni sene 1 rile biribirine bağlamalıyız. , Ve ga
enrelkı ıle kıyas etmı.ştim. Deiifik- boa, bütün bunlan bir elden idare 
lik, münevver sınıfunızınkinden bile etmek üzere. evvela bir genel direk
fazlaydı. Sebebi de, oturmll, yeme, j törlük, sonra da bir V ekilet yarat
çalıpna, sıhhat, mektep ilh. bakı- 1 malıyız ["']... Bunun nezdinde 
mından bir t~kilatlanıf nimetine 1 «Garpteki usuller nasıldır 7 Hangile
mazhar olmuşlar... 1 rinde muvaffak olunmUf 7 Bize ne 

Kasabahmız ve köylümüz hakkın· türlüsü elverir 7» bahsini inceliyen 
da ayni alkışı tutabilir miyiz 7 Görü- il mütehasııalar bulunmalı.. Kasaba es· 
tüme göre hayır. Halkevleri ve Ma· nalının tubeai; Adana pamuk, Sam
arif t~kilatı, içtimai kazana lezzet &un tütün, Konya buiday ekincileri
verebilecek bir tuz bi~dir. Likin nİn kurulu hep buraya. lwun kısun, 
kazan büyük, baharat az... &iyip kesim kes.im bağlann:alı. Bunlarm 
gidiyor ••. Bir varmlf, bir yokmllfa üretim, yoğaltım ve içtimai hayat ıe
dönüyor •.. Neticede, fi tarihinin ka- vivesinin yükseltilmesi içjn bir diitü· 
ıaba ve kas8balısı, köyü ve köylüsü nen çare arayan ve bulmı merkez 
ile fimdikilr r arasında, bilmem ne 1 ol~ı. Neticede her bölgedeki ve 
derece fark ba:nl olmuo bulunuyor? her meslekteki her yurltaf 1rençliğin-

. J?erd . m~ lum. T qhis yerinde. Bu I de. ihtiyarlığında, çalı,ırken ve çalı
gibi vaııyetler kartuında ıorulan ıo- ,amaz bale gelince sırbnı bir yere 
ru da hep aynidir: dayayabilmeli. 

- Peki ne yapmalı 7 Yolunda bulwunalı t 
Cevabı: Aramalı, bulunur! 
- «Yolunda bulurmalı b Y oba, bugünkü giinde bu çok 
Bu d~ ne. demek? Anlatayun: önemli it, bası bot bir haldedir. 
V aktile bır cami vaizinden işitmiş. Münevver aınıfunızın kasabalı ve 

tim.: Topal b~. ~~~~a~a sormu,lar: 1 köylüden alabildiiine ayrdnuyarak 
«Böyle yola duzüLnupun. Tqrif ne- ona b ı ödevi ödemesi. bu arada, 
~ye?• - «Hacca!,, - cÇddırdın her 'ey bertaraf gene kendi men-
mı sen? Bu YİİrÜyiifle, bu topallıkla, faali kabıdır ' 
bu dağlardan, bu tepelerden, bu de- ' • 
relerden nasd &facakıın 7 ••• Hedefe 

(Va - Nu) 

varamazsın •.• » - «Varamazsam bi- [_.] Sıhhat ve içtimai Muavenet 
le yolunda bulunuyorum!» demit. VekalM.inin faaliyetinden bamhatka 

Onun gibi: Yalms modem rejim- bir ıey kasdettiğim anlaıılıyor aanı
lerin birinci derecede buna ehemmi- nm. 

- Şu takvimi Yeniden kurmak] ..• Evvela on iki ayı bir boya in
icap etae başka türlü ;yapardım bay dirirdim .• , 
Ainc..... • 

1 Ağzımızın tadı... Sirkeci yoksa bir telden mi? 

Geçen harpte incir 
tatlısı, bu sefer kabak 
Pirinç unundan kadıngöbeği 
patatesten tulumba tathsı 

Geçenlerde ceınaı Nadlr'in -güzel mazdı. Şlmdl on ik.1 buçulttan ka.
bit karlkatflı1intı gördüm: Lokanta panın elind& kalıyor! .. 
cameklnla.nnda. cHaşmetld kabak Yıldızı bu derece pa.rlıyan kabağın 
Hz.• baklavalartn, sQnğıburmaların karşısında: 
yertne tahtını turmuş. saltanat sürü- - Affedersin fistadl.. Sana alenen 
yor... tarziye veriyorum! .. Hatt.4'. bir za.man-

Haklkaten de öyle ... Son zamanlar- la.r senin tsm1n.1 Adeta küfilr maka
da. bizlm meflıur tatlı kab:ı'ltlann yıl- ınında. kullanırdrk. Budalalara, sa.
dızı pek ziyade parladı. !aklara •balkabağıl •. • derlerdi. Hal· 

Geçen bllyük muharebede sofralann bukl buglln heplmizln en bq tatlısı 
en şöhretll zlya.retçlsl clnclr tatlısı• sensin." Va.kın her kilo b:L§Ulda bl2Je 
idi. o kadar t1 lncir tatlısı Adeta 12 buçuk, 15 kunJJ verdirmekle ~ 
bizlm harp tarlhlne karıştı denllebi- yaptıklarımızın intikamını çıkanyor
lir. 1914 ten 1918 e kadar evlerimiz- sun amma... Gene senden özür di-
de en çok pi.şen tatlı o 1dl. !eriz ... 

Halbuki im iharpte de incir tatlısının Diye söylencceğlm geliYor. 
yerlnl haşmetlft knbak Hz. knptı. Yeni harp tatlı.sının C'bal lmb:ığu , 
Sulh zamanında. yenlldlft\ vakit bile 1 ukestnne kabağı•, ıhelvacı ka.ba~ı· 
lnsanın aklına. 1914 ü getiren incir gibl birkaç clnsl olduğunu ~ltlrlz. 
tatlısı bir nevi dı.arp tatlısı• gibi idi. Bunlann içinde blr de akara ka.b:ıkı 
Her evde türlü türlü yapılırdı. vanmş k1 gayet l.y1 böreği olurmuş ... 

Ekseriya, o zamanlar şekcrlmlz ol- Yiyenlerden biri: 
matlığı için onu pekmezde kaynatır- - Cennet taamı denilen oeY işte 
dık. Kaynıyan incirle pekmezin hu- bu kabak böreğidir!.. 
susl bir kokusu vardı. Tencere fokur- Diyordu. 
dar ve dumanlan etrafa savrulurı:.en il5ta.nbulwı ka.bnğl Trakya.dan ve 
bu koku evin tçlnl baştanbaş;ı kap- Adapaznnndc.n gelir. 
Iardı. Hele kış günü dışarıdan gelin- 'Xcklrdağın knrpuzlan, Manlsanın 
ce onu da.ha 1y1 hl.ssederdiniz. kavunlan glbl Adapazannın da ka-

Bazan da - mideleri kuvvetli olan- bııl;'l meşhurdur. Ve bunlar bir ta
lar - 1nclrl yağ'da kızartırlar sonra nesi 30 kilo çekecek: kadar irldir. 
pekmez balının içine at.arlardı. Fakat Son 7.amanlarda Jaı.ba~n kredisl o 
bu ağır olurdu. En mükemm<fü sütte k.ıdar artmı.ş k1 lokantada bir karışık 
yapılan incir tatlısı kJI. İri ıncirlerl tatlı ısmarladığınız zaman bir de ba
silt 1çlnde kaynatırdınız. İncir tane- kıyorsun uz ta.bağın içinde bir parça 
len, sütil eme eme şlştlkçe şlşcrlrr, da kabak! .. 
irllendlkçe lrilenlrler, kabardıkça ka- Sonra bl.rçoklan bu güzelim taUıyı 
barırlardı. Hele bunun içine blrnz da n~ı siliıllyecekleı1nl bllm1yorlar. Me
vanllya atılınca kokusu biiSbütUn gU- sela eskiden onun üzerine kaymak 
zelleşlrdi. Tatlının üzerine döf,r\ilmüş da konulurdu. Şimdi kaymağın bur
ccvlz atılıp sofraya ycrleştlrlllrdl. Hiç nu ~ar dağında!.. Bunun içln kab:ı
de fena blr şey olmazdı ğın ur.erini bir takım taşk.a şeylerle 

Du harpte incirin yıld~zının neden süslüyorlar. Ben onun üzeri.ne beyaz 
parl:ı.ınadığını bir türlil anlnmıyo- Hindistan cevizi tozu serpenlere bile 
rum. 

Inclr tatlısının bir de muavini var
dı: Kuru üzüm h~fıl.. Çöplerı ayık
lanmış olarak kaynatılan üzümler 
alablldlkleriı·"' şlşerlcrdi. Hele bunla
rın arasına ml :ılmlni kesllmi,ş porta
kal kabuklan da attınız mı? .. İşte 
mükemmel blr tatlı!.. 

1939 harbinin tatlısı .. 
Bu harpte yıldızı parlıyan kabağa 

gelince ... Son blrkaç 8Clle evvt'llne ka
dar kimsenin kendisini umursadığı 
blle yoktu. Her yemiş, her sebze halk 
tarafından beğcnlllr.. eKarpuz çıksa 
da yesek!.• cAh domates! •. Nercde
sln ?.11, tBlr üzüm mevslmi gelse!.-. !.. 
gibi bir takım SÖZierle herkes sevdiği 
şeyin çıkma mevsimini dört g&zle bek
ler... Hattd ben muşmulanın çıkma
sını bile sabırsızlıkla bekliycnleri bi
lirim. 

Her şcyhı meraklıları olduğu !çln, 
her meyvanuı bekliyenleri vardır. IA
kln şu kabak denllen şeyl bekllyen, 
onun için sabırsızlanan kirruıeye ras
gelmomlştlm. Bir tek in.sanın atan
dan blle: 

- Ah şu kabak bir kere çıksa ı. . .r.0-
zün ü 1.şitmemlştım. 

O çıksa da olurdu, çıkmasa da ... 
Ü§enlyorsa, tstcrse ilstüste on .rene 
çıkmasın, kimin umurunda? .. Kim 
arar, kim sorar? .. 

Lakin şimdi öyle mı ya? .. Vaziyet 
ta.mamlyle değişti. Hepimizde kabağa 
bir ikram, bit' ntıtat, bir ragbct kl 
değme gitsin!.. Lokanta camek.fuıla.
nnda en güzel kÖ§eler onlara verlldl. 
Nereeeeee?. Eskiden bu k5felere mü
tevazı kabakçılar yan gözle bile baka
mazlardı. O yerler ancat: üzerleri dö
vülmüş yeşil Şam fıstığı ile süsHi be
yaz baklavalara, kaymaklı tatWara 
mahsustu... Kabak ya hlç cameklme 
çı.kma1Jdı. Çıksa blle en hücra kÖ§e
de münzeviyane yaprdı. Eatıden ki
losu • kuruşa ikıen yüzüne bakan ol-

raslndım! .. 

Pirinç unundan kadın 
göbeği, patatesten 

tulumba tatlısı 
Maamallh cSk1 tatlıl.:ı.nn çoğu gene 

camekfınlarda, haflfQe ctebdlll kıya
fet. etmı,, bir halde görilnilyorlar. 
Kadın göbekleri, hatta tulumba t.ntıı
lan, pastalar, revaniler gene camla
nn nrkas:ından taUı çehrelertni gös
tcrmcğc başladılar. 

İşini bilen bir fınncı şöyle diyordu: 
- Tatlı mcmklıl:ı.n lılç üzülm~sln

ler... Onlann ağ"ızlannın tadı d:ıimıı. 
temln edllecektır. Daha şimdiden 
tatlı meselesi kblttlılden halledllmlş 
sayılablllr. İşte pirinç unundan ka
dın göbeği._ Hn.ldld undan yapılmıı 
olandan hiç farlcedeme?&nız. Yalnız 
l>lrnz fazla gevrek ve sertçedlr. :4tc 
galeta unundan revanı, !ftıe patates
ten tulumba tatlısı~. Kestaneden, ba
demden, cevizden, fıstıktan, nlşasta
d:m, fındıktan her türlü tatlıyı yaı>
ma.k mümtündür. Baklavadan gayrll.. 

Sonra kendinize taUı dO.fünüyorsu
nuz? Rica. ederim a.§Ure ne güne du
ruyor? Bulgurdan tU~ a~re_. 

Mazhar Uzman'ın 
bir konferansı 

Tatlı meeeleslnden bahsederkı>.n 
meşhur doktor Mazhal' Uzman'ın bu 
hafta çıkan cKonfera.nslanm. adın
daki değerli eserine de temas etmek 
isteriz. 
Şimdiye kadar verdlR'l konfera.nsla

nn en dikkate 4aYan olanlannı top
laYJp neşreden Ostad. bir konfemn.sı
nı da. yemek: mesele81ne tahs1s etm~. 

Profesör bu YllZl!mda uzun yaşa
manın sımnı OÖJle anlatıyor: 

«Oburlar l~lnde asan 11'f11lUl yok
tur. Perhls, her teJC)e perbk... Her 
teYI maimi ,.emek asan Ye men4 ha· 
yatuı aırndır. tmanıar ~ 

Bay Amcaya göre ... 

--

meydanı 
Çıkıntı teıkil eden 

dükkanlar da 
yıktırılacak 

Yeryüzünde lr-diaine • fada 
hayret ettiğim iman, lstanbulda ya
,ıyan bir seyyar sabCJdır. 

Bu, hakikaten tedkik edilecek bir 
adamdır. Sonbahar yaimurlan b.,. 
ladığı zaman. onun: 

- Şemsiye tamir ediyorum... 
Şemsiyeci!.. diye sokaklardan bap. 
rarak geçtiğini görününüz.. •. Belediye, Slrkecl meydanını açmak 

için Slrkeci tramvay ıstasyonu ya- Fazla kar yağsa, yerler kaysa 
ııındald dükkAnlardan bir kısmını onun ıesi sokakları doldurur: 
istimlA.k etmiştl Bu sureUe meydan - Buton verelim. buton!.. 
genl.şletllmiştl. Bu sene de tramvay Şehirde ıfl)dan karartma tecriibe-
hattı fizerl.nde çıkıntı teşkil eden ve ı: yapılD', bu ıefer omm bir köte ha.. 
münakalll.tı güçlcşUrcn köşe başı.lan tında avaz ana baiuwalı:, pil, elek· 
içinde 1stlmlA.kl nlSbeten ucuza mal trik feneri, siyah ....ıdi kiill aattı
olacak kısımlar, yıktınlmak üzere, iuıı görününüz. 
istimlik edilecektir. Belediye bu hu- Senenin her menimind-. laer ta-
susta blr proje hazırlıyor. bü hadiseden, her •alradan istifade 

Bebek - lstinve 
etmesini bilir ••• 

Kurban baynnunclan iki sin ..... 
Yel sokaktan töyle bir ...m yilael
dijüıi qittim: 

Yeniden bazı kısımların - Hani ya bileyici. •• Bil97İcİİİİ-.. 
• b• • Bıçaklan bileyonız. Karhua 1-çak-
ın§aSI ıttı ı ıarı bileyormL •• 
. Bu ıes yabucı delildi. P~ 

Bebek - Istlnye )'Olu üzerlndekl is- yakl.,...bm. Bakbm. o ... Bizim met
tlmltı.k 131ertyle yol lnşaatının ilk bur sevyar aat1C1! •• ~ elden 
kısım bitmiştir. Şimdiye kadar Rume- elm" , y ,_,_ bil • •··
llhlsan mezarlığının yola çıkm~ kıs- g ıyor ••• uvar.-a 9YI -
mı yıktırilarak burn.sı yapılnu.ştır. ner~en bwmtq. ba iti nerecl• öi-
Bundan başka Rumclihlsan vapur ıs- re~·~··· • 
keleslnden B-Oyacıköy meydanına ve Bızun evden mllku biletirlerkea 
Şlşli - Büyükdere blrleşme yolunu tcş- bunu aorm1,1'1ar: 
kil eden İstlnye sırtlann:ı. kadar olan - Asıl mesleğim budur ••• Baçü 
yol da bitmlştır. bilemek •.• Sonra b. kw-ban da ke-

Bobek meydanından Rwnıcllhlsan ıerim !... demit... Bayram aabahl 
mezarlığı meydanında Hnşim paşa ya- «;·asap!... diye bağırarak dolap. 
tısına kadar uzanan 900 küsur metre- tım! .. 
~.lk!. Rumelihisan postahanesl binası Bir arkad .. ımla beraber ba oa 
onunden \"apur iskelesine kadar uza- ~ d • buhmaa ad 
nan 500 metrelik ve B-Oyacıköyü mey- pannagın a on ~ .. •· 
druundan Emlrgfm meydanına kadar mm hayatına dair kon~alr. 
600 metrellk kısımlar henüz yapılma- Arkadqun: 
mıştır. Bundan başka Bnltallmanı - Mükemmel adam. ~na. 
koyunun henüz lnşnsı. tn.mamlanmı- her ıabada, IMlh•ua ticarette iııllall 
yan bir parçası daha vıırdır., için böyle seyyal.iyet limnclw. Hidi-

Bu sahanın tn,,ası da 942 senesi ba- seicre, zamana. menime söre böyle 
şında blr müteahhide ihale edile- her tarafa akmuım. Jı« •~• adan 
cekUr. uydunnasmı bilmeli. •• Yani her tel

Büyük bir kayın 
Aktör Şadi bayramın 

ilk günü vefat etti 

den çalmalı!.. 
~u. bir fikir ve telakki olabilir ... 

Bana kalına bu adamm bu W. 
cok İ$İ. bu kadar ~k mesleii bir 
ıevi is bat ediyor: Mülreımnel bir iti 
ve mükemmel bir mesleii olmach
r-- 1... Keşke o kadar ayrı ayn. ma-
v:ıkkat. gelio Reeici 'birkae iti olaca-

Türk sahnesinin kıymetli şahsi.yet- ima. bir tek feJİ adamakdb yapa
lerlnden aktör Şadi bayramın blrincl bilseydi .•. 
günü vefat etınlştir. Şadi altı aydan . _ .. _1_,_L 

berl hasta idi. Bütün gayretlere rağ- Yalnız. bır t~d-:_ fa!'at UM9IUU1 

men lyileşememlş ve hayata gözlerlnl çalmak, uuan IÇID kifid .. • 
kapamıştır. Hikmet Feridun Ea 
Şadi t~yatroya aşkla. bağlı kil. On-

da tip yaratmak hususunda. büyük bir 
keblllyet vardı. Hissel Şayiadaki Bi- KÜÇÜK HABERLER 
cnn Efendi, Seklzlncklekl Habip Nec-
car, Ceza kanunundaki avukat tlple-
rl kusursuz, mükemmel birer mlsnl- * Sıvas - Erzurum - Kafkaqa .._ 
dlr ve dalma hatırlanacaktır. le!on hattının tesl&lne de,am ed.Ul-
Şadi on senedenberl sahneden çe- yor. Bursa, İzmlt, Yalova febebled 

kilmiş, blr sinema. idare etmeğe baş- otomatik hale konacaktır. 
lanuştı. Fakat sahne hayatlle ya.kın- * Bebekte Ali o.nanın ı.tl 1&11D
dan alı\kadar oluyordu. Ölümü ile dakl oğlu Yümaz odada. do1qırtell 
memleket O<>k zeki ve kıymeUi bir sa- mangala ça.r-pıp dQ.pntlfttlr. Manp.
natkfm knybetml~lr. Allesl ertc!nına ıın uzerindeki kaJD&I' yeme tence
ve Tütık tiyatrosuna tazlyeiertınızı resı çocuğun berine devrilerelt Ttl
sunanz. cudünü haşlam)ftır. KilçilJc Yllmu 

baygın blr halde Be'Jollu ıı.tanlll
İkinci küme lig maçları ne kaldınlm]ftır. 

dün yapılmadı * Şflli civarında oturan Adnan 
Diln Fenerbahçe ve Şeref stadlann- adında biri 171 yanmam1f k&lltırl 

da yapılması kararlaştırıhru4 olan mangala koyup odum& almıf. maD
Jklnci kiline llg maçları. havanın fe- gaı başında oturıubn ~ömtlrden 11-
nalı~ yüzünden geri bırakılmıştır. hirlenerck ha" dönmeal netlcelbıcte 
.. .................................... ~ ateşin üzertne dilflnDftıllr. YUztl ft 

vücudünün birçok yerlerl yanan Ad· 
nan ŞLşll hastaneme taldınlmJOtır. verdikleri ehemmiyetin lüzumsuzlu

tuna, hatta zarannı anlarlarsa sıh
hatçe, iktisatça o kadar kauıurlar .. • 
Tatlı olarak meyv:ı.ya temas eden 

üst.ad şu dikkate değer oeylert söy
lüyor: 

cMeyvalann bln ~d hassalan var

* Galatada Yuauf adında blrl dtbı 
ekmek bıçağını bilerken kazaen dQf
nıüş, bıçak tamma aplanarak t.ell
llltell surette :varalanmlftır. Y-ı 
~aneye kaldınlınıftır. 

dır. Mesela. portakal kabuğu, limon * Fatihte oturan Sadık llrtecıdlll 
ka.butu acıdır. İftaha açar. ~yva- blr tramvayın ba•malJna amJmaa 
ların kabuklan çok besler. Meyvayı yolda giderken brp tııraftan pi• 
güzelce sildikten sonra. kabuğu lle çly 832 numaralı ara!». tendiıdne pıp
çly yemek hem hoştur, hem da.ha mıştır. Tramyq ne aralıanm .,.. 
faydalıdır ... • 8Ula sı.kı.§an Sadılm bbarp. kf'D"le.. 

Görüyorsunuz ya... Atmmmı tadı rl kınlm.Jf. ifllıde ~ bir bal· 
içln meraka lüzum yokl. de Ş1fll Çocuk hutaDellne Dldınl-

BJlmıet Fertdan b ml§tır. 

. . . Sonra bütün bayramları yaz 
ıünlerine alırdım ••• 

••• Daha eonra d .. yılbapnı Son-ı ... Meaela ıu 1942 yılı, lll aaba'h B. A. - Hepe& aize1 amma _.. 
kanunun birinci fıiln! tahahından dururken neden geceyanaı. ııöz ıö- nuncusu olmul 
b&flatırdUD... ızii ıörmezken pain) .•• - Neden) •• 

8. A. - D6nya. ucak ...... 
ranlıiında ıidlecek Wr TS oW. ela.-. 

• 
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Bağ, bahçe ve ev ziraati 
KUŞ BAKIŞI: K b ğ ~ 

F ....... d. harp.. Uf 8 8 SUCUgU 
boqmı ....-Herinm y 

muhakemeleri ılanların gıda kıymeti ve bazı 

Patates nedir, nasıl yetiıtirilir? 1e!:na~:.:;in1;~ı:,.:::!:I kabilelerin yedikleri_ garip yemekle_r 
ıum on bqinci .... Aiom fdnincle- Anupeda ~a yiyenler Bir Fransız mecmuası bu mü-

T oprak mab.ulleri .ic;inc:le bububat-f ot, eaman. 1uı.rJa örtmek sa.- g~ı lımdrilmit oluU p•bfer diildlmit Jııi :rüUek malııkewıcla bqlanacak- 9(>ktur. Kurbağanın ani ayakla- nasebetle muhtelif memleketlel'o 
tan sonra ekmeğin yerini tutacak ~ lir. D.ğbk lııaJselerde -...ıaıı ma- 9e. 6lizler toprakla öıtülrnemif ola- br. 811 münuebelJe ,imdi bir kalede nndan kotlet tarzında yapılan de bulunan halkın yedikleri baza 
ricik ürün patatestir. Patates ne to- ,:y111 eonuna bdu; lemnhalda mart caimdıuı. bir hafta iC}inde Jmvvetli ıneıYkuf buhman eski S.Ovdcil Dala.o kızartma Dlefhurdur. Şimdi mu- garip şeylerden bahsediyor. Pa
bumdur, ne de köktür. Patateain to·ıoıtalanndan ma)'JA .,..,..,. b.dar. .linrles. Banlerm. da. 7eni •iımiil dier .... Blum ile eaki Batkumaadr:.u harel:fe ve yiyecek uJıiı yüzün- slf1k Okya.nuınınd.akt ba ad 
t.wnu ve kökü acıdır, yenmez. Yap- Tnık;yada wı eki1ıi1i :umalll'ftda flizler sibi ~ Jbımdr. ~ Cemdire, Riom·a ~den 1,.m.ı. .... ;;.8 ..,;w....t artrn zı a• 
raklan da acıdır, batti biraz da ze- mayıaa kadar dikilebilir. Dikilecek tik çapa. 6lizler 12 • 1 S santim~ ceklerdir. Muhakemenin en az 3-4 .... w.--tS ya ""'"5""' ıştır. larda yerli halk kaplwnbağn yu• 
hirlidir. Fakat {yumru) aclmı alan 7adı baz:ır o1mau, dikimin pıbuk "6mit olduğu zaman yapılır. Çapa.- ay süreceii tahmin ediliyor. A!manyamn Lubeck fehrinde murtasına bayılır. Bunlar yu. 
patates imanlar n hayvanlar jçiD jbilm ıiae ,.ardım eder. Twf.nda dan mabad. toprajm rtlbll>etiıııi Harp n bo38Wl mesullerioin mu- Hennfng adında biri kurbağadan murtıama zamanı gellnce deniz 
en m~el, çok besleyici, m,.... ,~ek iRi,yenler iı;iıı ~a ~· ...m oJmabır. Uıkemeleriae ~ Udu ~.,J&. sucuk ve kaz ciğeri tarzında es- kenarına, lruınsallara yumurta.la-
~ bol bır gıda~·~· Yu~ patat• ...,_a paıta~ dikilir. Fakat bu tıal- Api zaıpeeda toprak lsi11i iıle üze- ~maman.. tal\k~bn uzun aum:ıe- me yapmağa muvaffak olmuştur. nnı dökerler. Yerli halk bu yu
fidanmm toprak JÇJDde Pterek huau-

1
de patat.eelerin 7Qbk)ara dlalmcai rinde bymak d.ıil bir ul>.ab mnden jJen selmifm. Franam Adh,.e 

le gelen (toprak alb dalı) dır. Bir ve u.tüne camJı çerçeveler koyarak bawlar Bu k.a ak :ı,akam. Nazın M. Baıdı4Jen17 h la....m l'l Almanya.da nisandan ikinci- murta.lan kaPlfll' ve muhtelif 
patstes alarak sözden geçiriniz. Oze- n seceleri hasırla örterek miuktan .. K • : ıL _ ym w topr~· sözleri .öylemiftir: teşrme kadar 45 milyon kilo kur- tarzda yer . 
• d ( •• ) _._ __ ,.. L-'----L• • _....._ _ t ıuı JÇJBe nav11ı11ın ve ,_lrlllurun IPI- T'_,1._J...:.L_ ak I OO L!- __ L:J: hnX... lanır . . 

nn e ıoz ~en &~cuuar aö- mwıa.razı:a prttır. Zira paı.te., eo- ınesine mani olur c ___.t evw 1 &JUi INUIUe --& .. av . Şimdiye kadar bu- Avustralya'da Nogamooks ka• 
recekainiz. Eğer ba patatesi mcak""' iaban koıbn Lir ıaebattır. Çapa yapılukeı: ou tabaka parça- tublyor. B1111lu b~ d~aya mm ancak ybde onunu insanlar bilesi halkı icin en büyük ziyafet 
rüt~betli ~r 7erde hılacak olunanız Turfanda için Aadapazarı, Bursa, lanandt dağıtılmlf olur. Birinci aynllDlfbr. Bu d..,.,..ı.n tedkik. et- yer, kalan kısmı hayvanlara ve- sahile bir balina balığı d.. si· 
(goz) lenn yavq )"aV&f yqerd:ij:i- lnebolu pM&tesleri el?eritli değildir d 20 lS .. . ça- mek zamana muhtaçbr. . uşrne 
ni, büyüdüiünü, ve 1 O - 1 S gün Bu ite mahaua Avnıpada turfanda: :i:: sonra - gan geçınce 1 S :ik.incikinunda bqlıyacak mu• rilirdi. Şimdi avlanan bütün kur- dir. Nogamooks'lular derhal ba· 
içinde filizlenerek yaprak açmaia hk çefider Yardır. Dikme amam .. :Zıhı. Bu defa da top- hakemede 650 şahid dinleneceittiT. batalan insanlar yiyeceklerdir. hğın başına üşüşürler ve ölen ba· 
ha,Jad~nı görününüz. ~u fj)iz~er gelmeden ~el pM&teıl ,erinin ha-= VlD'urbn ~':':1~ B~na ka2!1 8Uçlulan? a~aıt~ .. da Kurbağa avını arttırmak için de lığın yağını büyük bir zevk ve 
~ata~~d d~!~~ır. Her filizin dibın- ~lanmaaı IÇin tereddüde dütmeyi. mıa n kökleri zedeliyecek kadar b~~kd~u~afaa ~·a~~·~ ~ ~~~- tedbir alınacaktır. iştaha ile yerler. Burulan sonra 

en ır. e .0 aüdrdürm~ i9te~ ~ G~ ~- topraim zayıf çok derin olmamanna dili.at etmeli- cta ftr dır. Şau a..~tl ıt. enn .rtmer ekn ır Fransada tıb akademisinde yı- sıra et.e gelir. Balinanın etini de 
patateu aynı 7er e nemu pamıaıa -..pu.emıııa net.iodenclir:ir anuna, d" B w d ld . . ra a ır. ru erı getı ve 
aarınıı. O zaman hem filiz, bıem kök ocaltlan gilnelemek auretile iki een• r dır. ogaz"lk 0 ~nnaf ikin~ ça~ dinlemek kolay bir it değildir. Mah- Ianlann gıda balamından kıyme- çiy olarak yerler . 
.-erir. ü.t üete ayni tarlaya patates dikebi-1 an •ontra 1 

w ya~ur an muteakih p, keme haftada dört defa toplanacak· tine dair mühim bir tebliğde bu- A vustralya'da bazı kabileler 
P . b _ .., _ _,_. . . ve ıaye !J9gmur yagmryoraa ve ava H --'- d • '-- k b . 
-t.tatesın u suretle canlılık goe- anınız. He&e lcincı çapayı yaparken k alı: "d" k . ı·w· d br. er ccme e vasatı OMU& et llwıulmuştur. Raporu veren dok- yerdeki böceklcrl kızartıp yerler • . . d b l . w ur gı ıyorsa, a şam aerın ıgın e --iL: d" l l --L:t] . d" 

terlflJl e u unmuı, bunun bır yum• topraga biraz Avrupa 1ıübreai ka-1 her ocağı sulayarak ert · ·· b .. ..,..ut .~ ~e ya 111% .-u ~an ın· tor diyor ki: «Yılanların hepsi Yamporicos'lar tahtabiti haşla• 
ru daha açılcçuı {çelik) gibi kök- rıttıtabilineniz maluul ek mükem-J esı gun oga:z lenmeeı JÇID 130 celae. yam 32 haf- w· •••• 

lr~en ve yapraklanarak yeni bir fi· mel olur. KullanJaca.k ;.vrupa güb- doldurmal~dır. Bu it ikinci çapa~an ta. yahut HIDz ay lizım gelecektir. zehirli degıldir ve butun yılanlar m~a bayılırlar. Bunlar cekir-
dan meydana getiren bir ağaç dalı nm ber hangi bir potaslı gübredir. 1 S - 2S gu~ . aon!a yapı~ır. . Boga:z Bazı şahiderin dinlenmesinden vaz- insanlara zarar vermez. Bunlar- geyı de çok severler. Çekirge ala· 
parçaeından bqlta ibir fey olmadığı~ On metre: murabbaı bir tarlaya 2-3 doldurmak ıçın. agzı geDıf. ~ır çapa geçilerek bu müddetin azalblması dan bir kısmı bilakis faydalıdır. nı olunca bunları kazdlkları bir 
Dı gösterir. Yumrulann üzerini ör- kilo .kafidir. Eğer ocak ueulile dikil- ltull~nıJır .. Gen'? t.ı:':"1.~1ar JÇUl ~pa ve imkan görülürse mahkemenin Çünkü tarla fareleıinl yerler. Bu kuyuya doldururlar Üzerlerine 
t •--'-uk bak d · · ı.. w w • makinelen çolı: Jf gonır. Bu makine- Laftad be d f to ] ·· "d .. . • en ıuso mantar ta ası ır. mıt 11e ner ocagın topragına bir re- . . . . . . n a f e a P anmuı umı suretle hem mahsulun zarar gor- çalı çırpı orterek ateş verirler Bu 
Y 1 t fjd k el L-- .. d l 1..--- __ ._ •• \len Ziraat Veklletinden :istemelısı- ediliyor · 

umru ar pa ates anının topra ç -.ıır. o usu .... ,.tınna.ıı; Yetifir. · Ça aki · · . . . mesine mA.nt olurlar hem de ve- suretle kızaran çekirgeleri büyıik 
altında en geç sürecek kökler üze-- Nuıl dikilir? - Tarlaeı, yeri ha- nız. . ~ m nesı munt~m ara• Mahkemeyı 150 gazetecı takip .. ' 
rinde huıl olur. Patatee fidanı beyaz zu:lanmlf olunca patates ıtohmnluğu lıldı, çı~gı veya ~klara d~len pa· edecektir. Muhakeme aleni ola- baya k.~ mucadelede bulunur- ~taha ile yerler ve akın çok a 
veya açık mor renkte .-içek açar ve yeniden gözden g"-'"irilir. fÇl·nde çü-1 tatesle~ı çapal~nı:-~a ve bogaz dol· cak, yalnız milli müdafaaya tt;- lar. Hındıstan'da yılanlar bulun- bir kısmını kışa saklarlar. 

" ...,.. durmaga elvcntlidir llAk d 1 1 ·· ·· ··ı·· k tohum verir. Fakat bazı cinsler me- rümüf, lekelenmiş, buru§Tlluf olanlar w • • a .u ; .00 mese e er goruıu ur en masaydı veba salgınları muhak- Afrikada bazı kabileler kann-
lezlqmif olduğundan, çiçek açmaz· varsa çıkanlır. Her patatea elden ge- Bogaz. doldu~ında fidanın et· reı.s: gızÜ ~cLıc yapılmasına karar N'C- kak çok genişliyecekti. ca tatlısına ba lırlar. Bunlar ka-
lar. çirilerek kabarık gözlüleri eeçilir. rafmdaki topragı çapalıyarak ve ça- rebılecektır. . . . yı 

P t t 1 h '-''d·•~ - Bunl b" ~-'- k hal" d pa jle fidanın etrahna çekerek fidan 1 Adliye bınası ile hapishane ara- Yılan eti pekala yenılebılır. rınca yuvalarının etrafını n a-a a ea o umu eJUJ ıa:ı:eD uç ae- an ır ~a a ın e ve yan 
ne sonra (tohumluk) olarak kulla- yana aralıyarak hmnıdar bir re toprak ıteviyesinden hiç olmazaa ısında yer altından bir geçid yapıl- Bazı memleketlerde bu eti seven- rak çalı çırpı doldururlar ve ateş 
mlabilecek büyüklükte yumru verir. er.melidir. Tarlayı tekrar 1ıez!:ek 3S - 40 santimetre yülueklikte v• m11tır. Bu 8Ure.tle a~çlular ~ak~an ler ve sureti mahsusada pişirtip veıirler. Yuva yandıktan sonra 
Tiple. tohumdan arpacık soğa- evvelce yazdıiumz eibi. ocaklar mu- geniflikte toprağa gömülmiiı olmalı· 1ıeçmed.en Adliye bınamna sıdebıle- yiyenler vardır. Lezzet meselesi- karıncalar siyah ve yapışkan bir 
r.. yetiftirildiii aihi. patates tıob~ ayerıe edilir. Her it lıazır olmut de- dır. Boğaz dolduracak toprak, fida· ceklerdir. •H ni bir tarafa bıraksak bile yılan madde teşkil ederler. Zenciler 
mundaı: da fındık kadar yumrular meldir. 1 ~ın ~övdesinden eürecek eürgünlerin •• •• etinin gıda bakımından çok bü- parmaklannı bu maddeye daldı· 
yetifir 'H hunlan üet ü.te iki eene Ocak ueulile dikilecek patateale-ı uzerinde patates yumrusu husule y eryuzunde cennet , kı ti ld w ul kkak k ı 
d ·L L b"" .. L "'-- ,! B · .. . ı..:-b· _._,__ . . . . . . . yük yme o ugu m ıa - rıp yalamağı pe sever er. ı-.ere-. uyutme-. ~ seur. ~ rın uzenne ""'I ır Va&n: guôre koy- gelmeame yardım eder. Patatealenn Amerikadaki Unıtecl Pr- aıan- . 
Dun uzun ve muraflı olmau. pata- mayınaz. Bazı kitaplarda bu usulü bundan bqka ehemmiyetli bir ha· aının Avrupa muhabiri Jack Flei- tır. Bu eti PlfiriP yemek pekAIA Cenubi Amerlkada ve Afrikada 
tes yetittirihneaini ,..lmz (yumru) taftiye -ederler. Halbuki gübrenin 18• lwn jp yoktur. Yalnız yapraklar ve Kber birçok muharip memleketler· kabildir. Zehirli yılanlar, Rhir- bazı kabileler toprak yerler. Bun
l:ullandmuına inhisar ettirmifıtir. lale iken taze veya çürümüı olup ol· ı dallar üzerinde husule 1relecek h.. de bulunduktan sonra, geçende İs· leri çıkarıldıktan sonra pişirilebi- lar killi topraftı pl§irirler ve tepsi 
Totumı, yalım yeni çetitler yetİf- madıiuu kolaylıkla anlamak müm- talıklann tedavisi kalır. veç"e gelmiftir. Amerikalı gaztıteci lirler.» !böreği gibi keserek yerler. 
tinnek için tecrübe ..halarmda kul- kün ohnadıiından, ve her valdt ku-I Patates] · ·ı~ I ha buradan çektiği bir telgrafta, İsveç 
laaJır. ru gübre bulmak zorluğu karpamda lü I t'm 1 

aç. ~nması, lam~ I u• için cYeryüzüınde cennet> t.birini 
Patates yumrulan üzerinde kaç kalındığı .için patatee ocaklarının '--~~. gun a~maıı ıtçınl ~apı nlaıı er, kullanıyor ve diyor ki: 

·· b -zc1 L! fida _ı_ d" 1 · &c:ıuuue ermıt paıla ea erın top nma- AL l • ıoz varsa er go en wrer n ye- ,. .... ız ıp enne, geçen yazımızda 
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kurutul ub fazaaı ~ c ,.;fBID o up da her taraha ıtık· 1 
tittirmek mümkündür. Geçen Umu- İpret eıttiiinüz gibi, sübre kanttır·ııa'r L-Lı_ dmaaıl, mk a d, ~ lar yandıiı zaman &deta korkmaia 

• h Al 1 d '""-'L"Jec '- I • oa&&ın a ge ece yazımız a ı~I\· ı. l d U .. . mı arpte manya ve Franaacla bu ma ı ır. IJl&I e-. patatıea erın yu- hat .1 kf :oa~ a ım. zun muddet muhtelıf 
un.ile bol pat.ate• yetiftirilmittir. Fa- murtadan büyük olanlannı ayırmız. ftn ece ır. memleketlerde ve en son Almauya-
kat yumruların çok gözlü cinelerden Bunlan her birinin üzerinde 3 - .f == "'*"'"'"';-"--:-'-"'"'"'" da karanlığa o kadar alı§mıttım ki 
leçilmit olman l&zmıdır. Bu gibi 1ıöz kalacak eurette uzunluğuna Ö L U M oteldeki odamda, perdeleri sımsıkı 1 
JUmndann ilkin sözleri yqertilir, muntazam olarak ikiye bölünüz. Ke- kapamadan lflk yakamıyordum. 1 
ıürdürülür ve eonra keekin bir çakı llİlen yeri havaya maruz kalacak SUpht Pqa alleslnden merhum Sa- Sabahleyin önüme kahvaltı .tıepei- ı 
De her gözün altında bir parça pata- surette patatıesleri yan yana eıralayı· ı l&haddln oR'lu otomobilci Tevfik Ya- aini getirdiler. Senelerce yumurta. !1, 
tes kalmak prtile yumru parçalara nız. Keeilen yerde:ı patatesin suyu zıcı <>R'lunun revcesi Bayan reçel, tereyağı, heyaz ekmekten 
ayrılan.le bir patatıe.ten cimine g~ aazmaia L.,lar. Bunun biç zararı MAKİ YAZICIOÖLU mahnnn kahnlf bir imanın buı:ılan 
re 3 • 10 tohumluk yumru aynlmıı yoktuı. iki aaat eonra suyun eızmaaı uzun llliren bir =-taı k'- "U _ görünce ne kadar heyecana kapıldı-

) B - ı·· 1 • • ı·ı d .. . '- w ~ ı -n aonra "'e w k -'-') 1 -'- H 1 o ur. u goz u parça ar ÇlZSI mu 1 e unır •• yaranm uzen -.U1111Daga tülKSydeıld erinde vefat etmiftlr Ce- gını uza ta&J er an ıyama;ıuar. e e 
biribirindeıı 2S eantimetre aralıklı, b.,lar. İtte tohumluk patates hazır- nueai 1/1/942 J>8rtembe günü ~t 2 yemek üstüne bir •igara yakınca ... 
S - 6 eantim derinJiiirıde ekiline her laıunlf demektir. Bunlar bir sepete de Yeıtllköy İstanbul caddNl M nu- Burada sigara boldur. ttk giinü mü
kök 2 - 3 yumru verir; fakat bunla- doldurulup tarlaya gidilir. Her oca- maralı hanesinden kaldırılarak Yetil- temadiyen •igara aatın aldım, bütün 
nn boylan büyük olmaz. Çzgi usu· im botaltılmı1 n yanına yığılmıı köymezarlığın& defnedJJecektlr. 'gün çikolata yedim! 
lünü aynca anlatacağız. toprağından oo kürek abnarak oca- Bütün gün mağaza cemllkinları 

Tolaamlak patates - Tohumluk im içine dökülür. Dökülen toprak ş E K ı: R c t önündeı:ı ayrılamadım. içinde her 
olarak aeçilecek yumrular mümküır tümsek bir tekilde hazırlanır. Her e. M u s T A F A Ye türlü yiyecek, giyecek tethir edilen 

KARA". YAÖMURA- SOÖUÖA RAGMEN
Biltlln İstanbul fırtınaya tutulmq gibi ...... 

Yalnız LALE 'ye akıyor· 
Çünkü DOROTHY LAMOUR -

ROBERT PRESTON'un )·arattağı 
Bqtaıı bqa Nllll:ll, anat dünya.sının en bil.yük •feri. 

TAYFUN'u 
Bütün görılen perdı&Je_ Biliün gönülleri DOROTBY'nln aealne, bütün 

talblerl L ! L E'ye balladı 

..-CHARLES BOYER-.. 
ve MARGARET SULLiVAN mertebe çok ve kabarık gözlü ol- tü."Ueğin üzerine bir patates oturtu- M A B D u M u bu camekanların manzaruı karpan• 

malıdır. Bazı yumrulann üetü düz lur. 1 Çl J da adeta kendimden geçtim. Her.... BütGn b&yab ve bütün ıefkati canlandıran 
•etekli muntazam olduiu halde, Pat.atesin k.Uen tarah toprağm KQLAT CEIY1 L tiyen dükkiina girip itıtediği feyden, BACK STREET 
6zerinde söz bulunmaz. Bu yumru- üzerine. oturtulmalıdır. Üzerine geri- 8a.J'm müşterilerinin Bayramını isted=ği miktarda satın alabiliyor. _ 
lan kullanmamalıdır. iyi tohumluk de kalan toprak dökülür ve ocak kutlular. Fakat satın alan yok. Sabcılar fazla 1 _ 
oHates tedarik etmek .için Ziraat doldurulur. Burada dikkat edilecek satın almanız için Adeta eizi tqvik 
VeUletine müracaat etmeli, Vekl- nokta, patatesin 6 - 7NDtimetredeıı1 ŞERİR TİYATROSU Teaudlleri ediyC1rlar. filmini yarattılar. Pek yakında 
letiı;. emrile Adapazarındaki patates fazla derinlikte dikilmemesidir. Bu- Tepebqı Dram kısmında Bir ltuap dükkanında çeogt:le S LJ M E R Sinemasında 

ŞARK 
Sinemasında 

BEL 

~e miies1eSesinden lüzumu mm için, dikerken, topraiın seviye- Gece ııaat 20•30 da aıılmıı aıiır. dana eııtleri, bir yeDÜf• 
kadar almalıdır. Şayet buradan te- süe ocaiın içiadeki tümsek aruuıda çi dükkanında, uzun müddet&enberi 
min edemeZMDiz. o zaman piyua- 6 - 7 santimetreden fazla yükseklik O K A D 1 N unuttuğum kırmızuntuak .. n renk.Ji 
dan alm•.k zarureti vardır. O halde. k•lmmn•l~dır. İatltıll caddeal Ko~dl twnında mcyvalar görünce, hayratle durak-
la• yumrunun lekesiz, ıözlü ve pkli Pata.tea dikildiği zaman toprak Gece saat 20,30 da ladun. Bu meyvalar portakaldıl ... 
oldukça muntazam olanlanm to- taYl. bulunacaktır. Yani avuç için- Yalnız bir teY canmu altb. Fraiı· 
bumluia ayırıp dijerlerini mutfağı- de Ülfbnldıiı vakit hamur gibi ya• OYUN lciNDE OYUN ı.un yammcla olmarnM1 ... Ahaanya-
nıza vermeli.iniz. P1Pk ve sıkı kalmıyarak parmakla da t.arp müddetince &C giyilmesi 

PVuuuzda w cina patates v.,.. claiılabilmeliclir. Dikim tamaml-.ı- rmrt IUŞIUYAT: !Yasak edildıiiinden, bu elbi.eleri bir 
dır. Adapuuı cimi daha ziyade ya• dıktan •cmra toprak kafi derecede •• • • kenara blTilkmıf, Almıanyadan ayrı-

BtJTtbr IUDINLAR 

WILLY FORST ... 
Olga Tchekowa'ya 

AMi Wı •• nemli topraklara i7i aelir. nemli değilae her oc.iı ..Iemak la· Hıueym AYJU )>af& 111ken de alamamlfbm. Halbuki 
Buna tohumJuia da öyledir. lnebo· zamdır. Fakat dikim ar&llDda top- Yatın tarlb1 alMadar edaı mühJm lstokholm'de biıçok Jobnularda Jlllmtnde ~ ~. Baftuwı btııik muvatteldyet.I. Jri;•ıeh 
lu tohumluiu dMa kunk yerlere rak nemli iıle v~a yafmur 7aimak 8'malann ha,aU&nnı tedldk De ulra- aktamlan herke. frUla yemek :Ji- bltınn allllaıda ck>'ar''"adır. 
manfdttn. En iJ'imi, ba eene için Mı- ihtimali k11YYetli ile sulamaia ihti- l&D Memned Zeki PAblm. flrndtye yor ... ı. ~---• BOOON ...... .._ .. ı 11 ... ......._ ı.tlU'· ___ .. .,. 
Uç çetitten tedarik ederek ayn ayrı P9 7cıithar. Patatesler uzunluğuna adar ~ uertenae amiDıe ______________ ....;;;::::::===----------------_;;--=:;::::;;~--

karıklara dikmektir. Ba ... AYnl- bölünmeden dikilecek iee. bwJan ola.rü, bu defa da dlüaeJin Avııl pa
pa cİDııllerini getirtmek kabil deiil- da ayni tarzda, fak.at en çok gözü P• hMtında bGJ'tlık lalr tltap n.etNt
clir. Yerli ptrtateslerimiz de esuen bulunan taralı üete aelmek üzere eli- mlftlr. 
Avrupa cia•leriaclen üretilmittir. itilir. Yam'llltlldu ~ 1'llllnllaf" B6-Jln Aml P8ta Sllltuı Asia'in I 

Patatesin {erkek) denil _ hl!' .... tlldlir. laal'lnde b8f roıtl ifa etmlf olmak 1tl-

.ruJan dikilmez. Erkek ~r • Çiqi _. iPa __. 9111 aiıı la- : J:: = m~btrBul-=f 
eilrgün yapmaz. Gözleri kabarmaz. li!J'llÇ Jok•. BiriWrln d• 40 -.tim ~l öldü.rm.el: ıo:°~üseJ'ln.. Ani 
~neler bile iplik gibi ince filiz .... ~h olarak ppa ile ... 1 o. • . 12 p•flınm bütün "'91ıbfuıleı1nl ortaya 
nr. Bundan dolayı makbal deiilclir . ...-. d_...te olak aillİ çbısiler &o,dutu gibi bal'ID talsllAtıaı d& Ha-J 
Bir d&nüm yere 2000 - 2SOO pata• ..ıtr. Cizai ....l1i İçin ele toprajna tıva etmekte, flmdlre kadar tamaıaen 
tes lbandır. Eier patatesler büyük ft'Yelce kirizma edilmit olmul Ye,.a hallolanamıyan M>dül!ziz'bı öltlmil 
i9.., ikiye aynlarak dikileceğinden .a..aLı, bel ile 3S • 40 mtim de- a,tlyetlnt de fillıbeye mahal taımı-
1000 • ISOO patates yetifir. Şayet rinlfihwle ...._ek, itle.- hun- Jaeak aurette hallellemektedlr. PM
patatmler yumurtadan küçük ise dö- lammt olmua llzundtr. Çiqiler içi- la olarak eski eerubrln aara.y u
nüme hiç olmam 2500 patat.es is- .. 1S • U aantim arahklıa Te ocak dınlal'Syle olan mGnuebetl lmerlnde 
ter. -ıunda olftia siW. 6 • 7 .... tim de dunılm.Uf, .art~ .,. J'Ullan bl-

ft!L_ - derinlikte ...1ft...!ı.._ n __ ı tan haberler Te muta•hr '9dWk 
..._ nmw - Patatea ıubat· • plltatee Ul&llll'. .-atat_.e- olunmak aureUJ]e bu meı'8le de teıwlr 

tan mayuı:ı eonuna kadar dikilebilir. na Pl'1lll ~ tam olarak dikilm-i clllm)fttr 

8aat 8,IO da SES 
lBRAllild ÔZGÜR -ATEŞ •ôCEKLERI 

~Mt=run s ~ lııon,_ m ... olanık: <..,._ aıw 

KARiMi ALDATMADIM 

M 1 k "mizin Akdeniz hö}aesin- ocU -.l6ncla ya.,.ı.m. aynidir. Bacım:U,11 t>lıloc* m-b 1111 d9 
de, E ede şubatta, hatta ilkbahar Çapaleme, bolu doldarma - müracaaı sureUıie uzun bili eeı;.... 
m h ulO almak için buralarda aild- Dikilen patatesler 1 S • 20 günde nm mabsulil olan tıtabı bltfta 1adı 
t ya ylulde patıı!.ea dikilebilir. topraktan dıpn çıkan ye,illenmif n ciddi wr mH M'n._ •••ti•••••••••••••••••••••••••••• Yalnız lu11n don yapana fidanlan1iDc dallanm Tem. Eier ev.elce filiz- taftlıe eder& "' 

Sfnemasmda: 



IST ANBOC HAY ATI 

~&.,~•c, eni ytla gire1'laen 1111--• ~~-~-
•..... :ıımm=ıımım1111m1-===--====----=----==-----=--==---------•f Gece,....._ P'afr• lllCI ...... Uzak doğudaki harp 

sahnelerinin tetkiki 
Kıı nota 
Eskiclen icar yağar yaimaz ao

bk blclmmlanm kiisWeD Bele
~ ba yıl h• nedense ba. iti ge
.aı.irdi. Bu ,.üzden bütiiın 7aya. 
kaldınmlan. biriken br ve buz 
~dan kunmıut dere ya
eaklanna. volkanik araziye dön
dü. Tqıtaızlrktan zaten yürüme
eiııi taf1l&l1 yayalar bu buz hen
deklerinde yalpalayıp FZdiler. 

Bu, bazı eğlenceli sahnelere de 
meydan verdi. Meeela köprü iiMii 
kaldmmlan, denebilir ki. bu bt 
bayramının en eğlenceli yerlerisı
den biriydi. Vapura yetipnek. 
brııya f{eçmek için bubğı ~ 
görmeden. hızla yürü)lltJG yolcula
nn ınlc aık kayıp düştükleri görül
dü. Hele köprünün ek yerlerinde
ki demir parçalara basıp geçmek 
.i.teyenlerin, karpuz kabuğuna bu· 
mıı gafiller gibi, sırtüstü yuvar
lanmaları sokak çocuklanrun b.,.. 
bca eğlencesi oldu. 

Dütenlerin bir yeri kmlıyoı
muydu, bilmiyoruz amma. yerleri 
temizlemekte, biç olmazsa tehli
keli yerlere talaı serpmekte geci
ken Bekdiyenin şehircilik bakı
m111dan aldığı kıı notu bir hayli 
kınhnış olsa gerek.tir! 

Şam değil antep! 
Geçenlerde Akşam· da çıkan 

bir kısa mülakatta Gaziantepli 
iki tüccarın şamfıstığt hakkında 
bazı aydın]abcı sözlerini okumur 
tuk. Antepten başka h.iç bir yer
de yeti§lllİyen hu ürüne şamfuıtığt 
~ine Antep fıatığı denmesini 
tavsiye ediyorlardı. 

Beyoğlunda bu işle geçinen bir 
dükkan sahibi de - belki bu 
yazıdan ilham alarak - tezgi
hının arkasına. göze görünür bir 
yazı ile cŞamfıstığı değil, Antep 
fımğı> el.iye yazmış. 

talan arumcla ._._.. e.olglgler. 

lmu alrd&ea tubiWede dm ko- dan boPk wler ~: 
i.y miimldia olahileeeıı.&. MeH1i - S. pce ......- prdım • 
admı bapa.a bir: medi. 

cBoı>Jur değil, Günaydın~ - Benim de ö,le. •• Z--. pim 
cMeni deiil. Sağolb ,..Jm. gichaden d• alw olcla-
&llmünUeyküm deiil. --- la belli. 

baba!> P>i levhalar uarakl... r Seller, lımıırl•h· ........ ha-

v o.alinin mullanirliği ialmk• d11Y..dllki tıııkvimia wa 1 u....ı d B • 
Ulcıay. Vafi Rımnm bir ya- =~b:t.. ': - lfta aya yanma ası ve ırmanya 

tımna doburak e8eıı ~ sariP mit ydlann ütualana aaldecliyar. U7.Qk I>otuıdaJü. ... -. "-''* ı.t- f dar --.. n1.. !Dnıdlstanma. ve -
aktönün. nu.barrirl& neyineh Ydbap. .. Noel tıilenceleri ba P- hJni fU veya bu ,;;:;'mece gevtreeeL bl ~ ~ lclmetlerle Ja;;: 
kabilinden değerli aabne aanaıtk&· ce hüsbiilia COflll'ı meclmiyet alemi blr ehemmi~ ... ıdı OolNll ye lamı eençta. Ra.tıgoon, fl,malde Çin• 
nmızuı mulıarrirliiine çatıyor. -.le, net'• fırbDalanna .._,, aiur- alın:.t.eJl duruml&rı IJlıılee t-mMMD Jerln Ymman e)'81etl lstbmetıncli 

Ba iki ulradatm !ıs IMınci bir la gmgcller bejlenen ymi yıl net'• DMıçhlll olan bu ..ımelerl tecllı:lc et- bareketıe geçmeJerl beklenmelidir. Bil 
&kir iiıltiinde anlapınemalmma içinde kaqd .... dı. mek 1111* l'Oıııamılu bale --w.1r. saretle Rmıgooın - Mtmdala.7 - Yun· 
bir 18"' c:liyemeyjz. fakat bir inea- a. _._ __._ _.:.-...ı: bir ......ı Blz de mllhtelU - .... _.__~-:::;::-bu nan - Çurddng ar~dati :rol hem 
nın ya)mz lbir il kahin içinde lr.a1- oldu. O:--~ ; ..1m.m- ba'kımdan ?e um=:r .:;;;~e 1 

bafmdan hem de ortasından keslhntf 

=ı:~ aeden mecburiyet görme- de kanlı bir dram ..,nıdiyonıs. A..,... okuyuıeula:nım.ııa tıamtım&yı 'f&Jd&h ~~amantı gerek Bırmanya. ve ge-
--. bmad- enelki .11-. da ha· g&-dük: _.._ Si.,..,.. _ nı-...--, Çin _ -~ O takdirde, biç bir amatöre ·-- ,,._.. &~ ,,_ """,.........,.. .ou~ 
rat chmMmlan, J'llDllD alevl•i ara• Siyaan'ın cenubundan ba4l&Yarak manya. hudutları çdc da.ğlı!ttır, yol-

göz aç.tmnam.aık icap eder. Hal- anda kuplaclı. İ....hk tulıincle SJnga.pura. tadar devam eden Mala.- snmur, btiyük Ol'dulann harekltma 
buki kendi ifinden gayri bir he- efiae nulaama,an lamlı 'bojupna ya ;vanmadası Pasiftic ve Hint Okya- pek az mösa!Wr. Japonlal' da bura-
veale onaya nice önemli eserler alahildiiime hmlanclL H• pçsa nuslan arasındaık1 mühim geçide hıl- 1ara pek girememJ§lerdlr. Bu 81b&p-
çıkannış nice istidadlar vardır. ı.. .. ~ ..ı.mmin fecaatiai bir kal daha 1dm bulundı.Jlımdaıı. bu sahnede en le şimdlllC bu mühlm stra~jik yolun 

Vasfi Rızanın muharrirliği de arttırdı. Harp ejd.min alenlen eli- b~ ehemmlyet.l haladir. 5 milyon keısllme81 ~in Çin Hlndlsta.nmda.n n 
bu çeşit başarılardan biridir. li. dünyanm köhne ~vcleaini bat- ka1la.r olan yanmada. ntitUBUDun mü- Hona.n - Ytınnn.n ıstAiaımctinde taar-

c •• • nl &-..L~a •••dL "'--'--, d-!-'-, ha- hlm bir kısmını Çbilller. d1Aer ımmı- ruz ederek yolu kmekle nrtifa et-e.za 170Tmıye er ~ - rı..anuar ~- elert Bi i ri1 -'-o valar kml alevlere, kara dumanla· ~ Mal~ar -ve aneak 11,000 Jd.tl- m ve rmanya çe eıuıe d<>tru 
Yakalan-1 mulıtokirlerin yarısı barut k kul "mül:ı.. ln sini beyazlar tefki1 eder <bilen geCıl- harekatı bundan sonraya bırakmala-

on kuruşluk bir malı yirmi kuruşa ra, 0 arına go .. ,.or. • rllmiş olan kıtalar bundan hariç) .. n da. kabildir. 
satan suçlularsa yarıeı da mal sak- aan gÜcünün aau-lar içinde meydana . Bu; şimdi~ kadar iki tarafın bu-
1....,anlardır. getirdiği medemiyet essleri, liıte yı- Yarımadanın şark sahili derin ba- raya yığdığı kuvvetlerin m1ktanna 
_,, ğmları dola birer barahe haline ge- t.a.klıkla.rla çevrlJm.J.ş tçeftslne glııil- ~ :vanmaduma Ye Japon bağlıdır. 

Piyasadan ihtiyaçtan fazla mal liyor. Hautiyanı.•~ ilıeminin iki bin mez sıcak iklim ormanlarile örtülü- taamız istikametini göetefr harita Her halde Jaı>0nlann en kısa 
toplayıp gizlemek de bayat pa• _ 11..1- Noel •orlulu unutuldu. Ak sa· dür. Bu sahal:ı.r ancak ufaık krtala- bir zamanda Çin 1le Binna.nya daha 
balılığını doğuran sebeplerden bi- J'UU& " t -"'d t lan Y d~·- '""-kallı Noel ba?Janır ocak bacaların- nn ga.ye m ... u u o yollar boyun- azan: ve:. .. ..,u ..,. .... - Hindistan ıırasına glr-
ri olduğu için bu iş, pek haldı ola- d bed' el tarak , w ca ha.rekAtma müsaittir. Diğer .kl- M. Sevki yazman meğe çalışacaklan muhakkaktır. Bu 
rak, büyük bir suç sayılıyor. an IY ~ ~ nq e saçtığı sı.nılar, blltıassa büyük k.ıtala.rm lla.- suretle Çln tıecrld edilmiş ve İnglllz-

Ancak bu çeşit suçlalann bir yortu gecelen; uç yıldU" ocaksız, ba- rekAt:.na asla. müsait değlldir. Bu 1 lerle Amerikalılann en çok ümld bat• 
ele ceza görmiyen takmu var ki casız barab~erde, ~nç babalannm sahilde iskAn eclllmlş yerler de nıah- Hoııg Kongım düşmesinden 80Ilra layaca.klan büyük Çin ordulannın or-
onlara engel olmak için bir çare ardmdan gozyatı d~~ yavrulum dut şehirlerden ibarettir. Beher ki- buradan getireceklert ve §imdiye ita- gan!zasyonu 8'1Jya düşmüş olur. 

gerektir. Mesela, evlerine lüzu- masum feryatlarm.ı dmılJyor. Masa Iomıet~e isabet eden vasati nüfus ,--------------------------.... 
mundan fazla eşya ve yiyecek başlannc:lan kahkaha yerine, bot ancak 4 kişidir. { D E N D C9J' ) 

ok d l 1 E . :ı..&.:.._ sandalyelere bakıp ağlqan aıenç .S:. 
~ e en er .. vinm .;....;y .. cı dullann L--'--L1-- yaslı analarm Japonlar, bu sahile başlıca. tıç şe--
olan bir .kilo çay yeıine beş kilo ~ .... ...._" hlr V881tasile hA.klm olmağa. çalışı 

kil b 1 iniltileri ....:.:1.-.-1:-or. Hudut ötelerin- ""'rlar. Bunlardan birine'... --•- --çay; on · o aa un yerine e li ki- ,......,.......,. ... ~ .ıoı ~ 
lo •hun; yarım düzine çorap ye- de saidan aoldan açLk feryatlan Bahnıdur ki Siyam hududUllun he
rine on düzüne çorap alıp akla- duyalayor. men cenubunda.dır. J'a.ponlar mc ba
yanlar... Duvarda, aw-i oJ'Ulmat bir ka- rekette buraya aslı:er çmararak ltpJ 
Şüphe yok ki bunlara ihtiyatlı fatau sibi ....... 'bot takvim brto- etm1flenllr. Bu phir llm.all gaıbl 18-

vatandq denemez. Bunların suçu nana bakarken söal..m.de ld yılm tucametınde bir dıemiryolu ne ballı
da. piyuadan mal toplayıp g;iz- hayaletleri beliriyor. 941 ydı; lime dır. :bdneı tehir Slngapura takriben 
lediği için cmulrtekin damgası- lime abuuun yakalarmı kaldmnq, 350 kilometre mesafede olan Kuntan 

L-'li iki" ka• L--1 on" e di;..::L -···-'- dır. Buradan Singapura giden blr nı yiyesılerden aşağı değ.ildir. Şu ~ .., uat -y-. _......, 

Akdenizde Alman 
denizaltıları 

farkla ki, ceza görmezleri çarpık admılarla uzaklll§lfken arka· de cadde vcrdır. Jaıponlar bura.ya. 

~;;;:=;~~~~;:=::;;:::;:=:=;:~~~~======~;;~ ama haknuya yüzü tutmuyor. Etikte da asker çıkarnuşla.rdır; cenuba. doğru : ~!t~~ ~t~~I ::.J!i .:=. ':'er:d-m: ~;e~~~:ı=~~ı:ı~ :: 

Bu :ihtar ilk bakı~ biraz kaba 
ve ukalaca ıörünüyor. fakat biraz 
aiifününce fU netice çık,.yor ki ka
ba bir a1mqıklıltla dilimize mu
allat olan )'ltbancı kelimelerin 
atılması da ancak biraz kaba ve Almanların Atlantik'teki denizaltıla

rından bir kısmını Akdenize 
geçirdikleri anlaşılıyor ~~ ~ ğa uir8fll'ken harp devinin lmbaç nuz Ingilizlerin elindedir. 

~ _ 

0 

o . o o =:::ed::!ak.:lir~r:: ~ ıa!:=nad:: :ıe~ir. ~ 
20 mltyon senelik mikroplar vanlan, .,.., sefaletinin korkunç. da büY1ik blr nüfus kesafeti n.nhr. 

untkan elitleri farkecliliyor. ·Bazı yerlerinde tllometre murabba-
QaJıtıeıtal maden ocakla.rmda. bulu- mış hastalıklann bakterileri otdulu Bir facia filimi seyrinden soma aİ- ma isabet eden nilfua mıktan SOO kl-

D&n tarihten evveaı hayvan 1*ıelet- anılmakt.adsr. Bakteriler tarihten ev- emacl !kanlara clildrat ediniz fiyi bulur. Şehir ve köyler attır. 
Jet; be:dnde ~Jl enatltillerl veı YIMJ&UUI Dıtıozavr, DlnOll&vr glıb1 n an'-~-•-- 1 -=-• . ~ caddeler fazladır ve birçok da tal>ll 
mutehassıslannca ya,pılan t.edkDtlerdıe bilyük, celdln haJftDlar berhıde ya-~ ~· çab;-,. >'-en Yollar vardır. BinaenaleJtı haı'ekA-
20 milyon senedeııberi Y8f1J&D ve hA.- §JYorlannJt. Bu~ blnleree der izlerile çiqil.""!"Jt'!"· Sobia.~· ta en milaait olan sahil JDJDtataa 
Jen de canlı olan en em:ı. mlt:roplar sene evvel ııeslllert )'ok oldutu halde bktan sonra. filimin kibaala t.....ı- buruıdır. Bu sebeple J'apoalann Ul1 
bulunmuştur. bakterileli !ıAJ& ~· Bwı- dm...._ ~del.~;~ hareketleri de daha '1:vade bu ıswta-

Bunlarm, fbndl1e b.dar f.aıımma- Jann tlzerlnde tıedk:lkler ya.pllıJıor. ....,_ aeyrettilden dramı üJ'Pwe _. mette ve bu sa.bll boyunca devam et
pere biribirl..me tekrarlamaktan mektedlr. 
badilerial a•ema..ı..., siinlerce bu . .. . 
ibüntii gönüllerini tırmalar. Bu aahill.n büyük ehemmJyetlnden 

O 
. . . . birisi de garpten yani HlndJatan 70-

Berber dükk&nlamıda keailip 7_. Lı7o111U1f. Bu kumq Aınbra aofla- ç yıldır ~ kenunp didik- lile Singapura gelecek deniz tablye-

Kıymetli bir f ptidai madde: insan saçları! 

llse ablan eaçlammz meier en kıy- rma benziJromı\lfo Saçlarımız aym ley• .ta hakiki facia sahnesi de el- !erine ve Malaka boğazına hWm ha
medi iptidai madde imif. bunlardan zamanda kauçuk yerini de tutaıbili- bet bir sün b.,anac:ak; fakat, za- va ve deniz üslerinin bu sa.hiWe bu-
INnbir türlü leJ' yapmak bbilaDfl ... yonnU§. Ayakkabıların ökçeler.Sıe vallı beterilet ba boiuca lr.abua al- lunma.smdadır. Netıeldm daha ilk ha- Açlk denkde bir Alman dellisaltm 
in.an u.;]armdan yapılan fötr çok konulan kauçukların •açta.il yapılma- tmda kimbilir kaç .... ear'a iirper- rekette bu aahllde ele geçirilen Pe- AL.ı • • bind Alman d · il;.; uzl .ı. 1 • h 
mükemmel olurmut. Hatta tavpn ama ibqlanmıftır. Bmılu Mlik.t ka- ..Jerile wadacak!... nang hava l"e deniz i1.ssii timdiden MIUlemzın .gar .. e . em· · va tun ann...., tayyare erı e-
tüyGnden yapılan fötrler bile buna uçaktan "lam olu orm Cemal Refik İngillzlere bilyük zorluklar çıkaracak zaltılannm bır .. İııgıliz. fi~a. bil- deflere ~n ~~ktalara götürerek 
)'9tİfemezmit. Bu suretle insaıı aaç- Bu mı:: . ~ Uf. • duıumdadır. Den1s kuvvet.ıertne en cum ederdt muteaddıt gemi)en tor· taarruza mümku'.' kılmak v~ kola!'• 
lamıdan mülccmmel kalar a d- mezıyeti ~~~en korkunç darbenin dar bolazla.rda in- pi11eclEerini. bu meyanda Ark lqtırmakhr. Bu môarla İngi}terenın 
IDUI kabil olduğu .:i~or y PBu :za :tr b:Ym~e ~· .Fraı: Bı'r kadın yandı dtrlldlti malüm oldulundan lıf.alaJra Ro7al admdaki büyük tayyare ge- en büyük tersaneleri tayyare gemisi 
.. plcalaruı bir . a .. b' . . arm. eti mamuı IÇm bir boA'azı metballne çok 7&km olan bu misini ibabrdıklaıını ve Mala7a drit- intaarile geceli gündüzlü meşgul ol-
mini byi,etm~~.. ~ 19• ~ ~ye saç toplama m~ez- yerin elden çıkmasına İngillslerhı oot notunu da mühim surette bMara uğ- malrta ve bu sebepten diğer harp 
dan bozulmamMJ~~ ;: oı.u:;p br. ~· Nngı ne M ld bayıflaııuıyuun bqlıca aebebl bun- ıatıklannı ajanslar bir müddet ev- gelllile'rinin 7apılmaaı bile geri 9ıra-
llyl\Ç göe1ıermem~ mJ;. amnaia 0ı.ı:~ ~' ~ anga an aıçrayaa de.n llert geliyordu. Zira. bu üs do- vel b.Ler verdiler. Bu haber Alman kılmaktadır. Bahuaus lngilterenin 

la.an w;Jarmdan kuma, da yapı-:: ::m= • ..:~li vaıd kıvılcımdan entariai =; :ı:Q.çl:b~ denizaltılan için mühim bir muvaf- Uzak Şarkta Japonya karşısına 
tr, tuhqlu flıdır. falayet sayılır. Zir:ı İıngiliz donan- mümkün okluğu kadar fazla tayyıare 

lsveç dunyanln elçlsll 
J' lar daha ilerll k aı- maaı son sistem tayyare gemilerin• gemisi gönder-ebilmeai. hali inşadaki 

apon yere ...... .115a.pU- d 'L!_• • k .'L •w• ,,_, b • 'l • • b" J b'•L 
~ Banm118& mahallesinde ra fOO kilometre mesafede Ye millı1m en wrmı ay-uettiğı gauı. u gemı· tayyare geım crını u an evve ı...-

[)iiaya harbi Y1izüaden ineç muiı- İnsiltere ve Jnm•da, R98YB·~ » ~ numanılı evde oturan N~ Gill· blr maden men.t. olan İpoh tehrlnl nin taftdığı 60 tayyareden mürek- rip ~e hazır bulundurmasına mü
telif ID~~etlerde 11 devletin manya. Macaristan. Slowıkot-. Fin- ltı adında. Shtlya.r blr .tadın ~a de aldılar. Malaya ranmada.sınm. bil- kep bir Lava ku~ de gemi ile be- tevakkıftm Tayyare gemi.sinin İngil-
..-faatlennı konunaiı deruhte et- lbdiya, Jtab'a. RoJIUUQ'Ada. Hol- nıa,..ı bafmda ımmblı MPJ&ll $ ehemmi,.etint J&lnız sa.ydıtmuz raber bataaftır. tere için ehemmiyeti. Coebelsia 
_:J: B eti .. .ı '--d • R "--==--'-- b1r tmıcıı:pılan mCıartst taıulmuttm'· bu stratejik V& cotran 8d>eplerde t Alwn L-•L- Ak R __ ,.. 1.._..._ 
__ ,. u sur e .. eta ~ - a nm OlllıaD)'a. ~ Nebiye baaun futcma. vanmamıt ve aramaınaJ1 Dün~ın en m"'-'-'- -- ngiliz bahriyesi. tayyare semileri- :. -ıran ~a . r o,41U ın .«Ml~...-
~~~etine~. ineç· in ~· ~ ~oman,ya 'ftl Mac.aria- bfru acmra Uet ~erek biltfin ri- la)' madenleri (dÜDJ'& letl--,;:U:., ne donanma camiaaa içinde çok bü- gını ~ebtir, etıaeaınden v~. Bntanya 
CID"-. - ... ga. V eaer ~: ima ID lnPtere de, BuJeaıietan ye C1ldii alevletl Jçlnıde taJrm,1tır. te.kriben yibde altmlf miıktan) W yük kıymet vererek ounlann adedi- ~e Naz.n ~lexan~~ ID, ~UllUD 
Daıuauuka na Rusya ela, Fml&n- Macarietaam ı...·ct., a.,..-,....... J{edmm aıc>.tımııeenı c11Q9D diler tau.çük cumanlen buradadır. o de- ni çoialtmaia çahım•t ve bugüne mtikaım ahnacagmı bildirmesinden 

Cliya'mn İncihere Ye A..qa•da. Nor- R11111V&'cla. Çin'ia n..m.••da ~r Jqmaf)ar 11e atetl .adukla recede ti '8rımad13'& eı lı:o)'8e8lt J~- bda Ark R yal tipinde dört tay- pek barla oım.k anlqılmalııtadır. 
~·ia Duı:imaıka'cla. Aimanya"na IDlalıaatlmm korumak. 8&1dibmlflerdlr. Van poll8e haber ponla.r binlen bu maclenleıı •ham yare ~anisi U:. ed«Mlmiftir. Fılha- ~ kadar Alınan denizalb .. 

Telilmlf. rieudtı J'llD8D Neb11e haata- maddeleri balnmmdazı dilnJMJn en L.."'-- __ ..__, _ _._~- ıı..' lannın Akdeamde bir faali7eti •• 

A d 
DeJ'8 _,.. ___ ,_ c1a blras 80Dl"& m- zeng1n tıevıetı hallne -'---''--'- ..-.. ..,,..... •~ _,_. -

ilan tikler e kurtuJmu._ 70 santimetre mt!ıltftr~......_ Binaen .~....__..-wc. ına,...mde bqbca rol o7JUPJ1 bir riilmemiftl Bu denizin garbinde M 
Ti aleJ'h ham madde DOtsam Jii- kuvvelllir G i kafilel • Aiın.ı Ro:ıral'in bir Alman denizakm ıa.. 

yükseklikteki aoda boğalmufl Tramvay bandajlari ~~-=::-da tayyarelerlninhüeumun-;:Wuenin fmclaa batınlmw tu l.atdkatled 

Ameribda Şjkago ıebri yakının- retle bataJmaia .....sak --.. b••..ı'-J rd ı • '- Ya.nmadanın o1mal ba.tlsındati. Bir- yanında tayyare gemisi bulunduğu me)'dana çdtannak~adır: • 
da Saint Clwarleade oturan 96 ya- tu. Umum! harp içinde. 1917 - uau.ııa e e P ıyor mazıya ıse Siyam 18111 J'&po11Ja, çın takdirde, bu gemic:len uçurulan avcı- 1 - Ahnan denızakılan Akdem-
pnda Jamee Kruck admda bir ihti- .mde torpipll•erek heıtaılıuı ı...: 1'1'1 ~ ~ ~ '99 H1rıdfst.an a'l"amlıda bulunmuı ıtı- lar düpnan tayyarelerini def ve tar- ze Oebeliiftank boğazından geçer~ 
yar bir bç gün evvel telırin kena- tllllia vapanmdan da bet-ı-., ~ Mariçe pl='fUr· Bu ban- barlle bllhaasa stmtıeJlk IMvndan deıtmSle beraber, denizaltı semi- girmitlerdir. Şu halde CebelüttanlC 
rmda gezerken küçük bir dereye denizden banm bir t.ald ~ :'lar~Jen!e l'llıfm!m gıeleeekJ tc* ~ laiJmıJaım lf- )erini de vaktinde görerek bir taraf- boğıazmdaki lngiliz karakol kovvet
~ilt. burada boiu)arak ölmüt- DUftl. • ıOn.a ~ ~e= ~ at.rw hududundan tan onla • ..ı. .oo~ba -:tmak ve diie~ ta- leri ve denizaltı müdafaa tesisata. 
tür. Daedeki suyun yüksekliği an- Kruck Amerir.ada liılr '-9 ....__ 9ı"'1ııt ~. Ba 1tılbada aa- Jdlta.ya düz e:!t ~ CJlan = r~an kafileyı denızalb mevcudiye- dÜfman deniraltılaunın bu boğuo 
pak 70 santimetre idi. Buna rağmen d:ifer bzawu da • .....,.. etlrtr ı alt 11dııcM.nun itlDde......,.,. te- 1GOO tllometrellk bir meeafe balmı- ~4:° ~erdar ~e~ su~ ka- dan geçmesine mani olacak vaziy• 
ihtiyar kendini toplayıp kaHunama- ti. Bu suretle ismi cTallli acL.n! ........ ....,...w bımdaıJlln Jııo.. B't:mUatam tehdlt eden tebllie- Jim.emıı ~ur~ 0 

• ~eri •- to deiildir. 
mış ve boğulmuştur. diye çıkmlfb. Bir kaç Mllll!ll ...,,..ı =-~Jer W..,,... tlhnla.- J1 l>ellrtnrele kAtldır. en amnesını.t~ ~· . 2 - Almanlar Allantik muhare· 

Kruck şimdiye kadar bir çok bo- bir evin üçüncü katmclan ,.erde da- Slı'am hududundan B1l"man1uım T~!. gemwnır: ~l vazifem. .re- besinden ayırarak Akdıenize deni-
w-ulma tehlikeleri atlahnışb. Bunlar- uk bal lan lzeıiııe düto- * _._._..._ meıbld. olan Rangoon lllrelemne oluı fakat -. filoya el d~hn torpido zakı gemisi gönderebildiklıerine ,a-
dan en mühim ikisi ıunlardır ran pam ya __,,,....., cııtım.a. mesafe ı.e uıcak ll50 ld!ıom8faedlr. n bomba tayyar ennm cumun• eli • dek. d · altı uc:ı. 
!' ruck J 5 N:San J 91 2 seneaind; rek biç bir zarar gömıe,iace ,aluıeıli ~ ldr p!nQ bı fN'tldan tntn.. <:rant buıgth:ıı1dl motı!dtı v8ılltaJarm da malik olduğu tayyarelerle kaqı re," ya enn ı er.ız mttel 

' • ıb:ir kat daha artınıfb. Fakat -- _......_ daJmllt ld lıııını"""'l par.. bir dnlO!t tlldbDıJW O Reıııaoon. ıçt· k~ d" d çoğalml§, ve yahut Fransız ve taı. 
1480 yolcu ile batan Tıtanic vap~ fa,.,.,. llbl tJlııııwıl .. lllmDc* ,._ 1111111 QJz.a te1m11 - fMJg _. f9i ye upnaıı onanmasını yan denizal:tılanna vazıyıed etmifıı 
runda bulunuyordu. Vapur battık- denizlerde boiuJmaraa iM ..ı... leltndan dl•~. a. ~ dllaııdan maıw,.. ~ lıücumlarile hasara uğrat- }erdir. 
tan aonr.· bir ta ar asına sanla- 70 santim ftt'l'll Oeıwl&H S C $ b'ST- 8llMl Mıı • tlllm .._ l"*-11: :mlilı:br. Bundan 'batka cleni2: 8f1D 

...1.:ı--- ___ _:_:_ _ ---' ---'- ın-- •• a.:e-., ~ a. ...1-\ 
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Oteldeki kadın ] 
Dünyada. en sevdiğim mektuplar ı tün bunla.ra rağmen A:yfre ba.na çok 

yüzünü görmediğim, meçhul okuyucu- lltıtat ediyor. Yüzüne balı::tık:ça onun 
lardan gelenlerdir. Bwılarm ~de fnsanıı. hayret verecek güzelliği. kar
ga.yet sa.m1m1 olanları vardır. Bazılan Şl8lllda şaşırıyor ve kendi kendime: 

1 KONUŞAN MUMYALAR 1 
GördDklerim, duyduklarım 

Tosun beyin başma gelen 
da sanki kalblerlnl teşrih masası üze- • Ylıımi yaş daha. genç olS:l.ydun.I .. 
rine koymuşlar gibi parça parça ke- Yahut o y1nn1 yaş d aha. ihtiyar ... Son 
serler ve size en mahrem h!slerlni dö- ra ba.,ının 1çinl de değiştirme-k kabil 
kerler... ol'Sa!..> diyordum.. 

Bir müddet evvel bir gün postacı Geçen sabah erkenden yola çıktık. 
bana dar ve uzun bir zarf getirdL Kar yağıyordu. Dağ manzarasının en 
Açtım. Bir okuyucu mektubu. Aynen güzel yerinde duruyorduk. Büyük 
~unları yazıyordu: ova ayaklanmızm dibinde uzruııp g1-

cıMeçhul ve aziz dostum. diyordu. Bur;:ı.da. bir sigara yaktım. 
Size bu mektubu camları dışarıdan Yanımda duran Ay.şe: 

buz tutmuş bir dağ otelinden yazıyo- - Bu ne egol.stlik!.. Bana siğara ik-
rum. Henüz yenl akşam oluyor ve dı- ram etmez misiniz? .. dedi. 
şarıd:.ı. lapa tapa kar ya~ıyor ... Fırtı- İşte en slnlrlendlğlm şeylerden biri 
n:ı de<Jil, en küçük rü.zgar bile yok. bu." Ayşenin slgara i~me.si!.. Halbuki 
Hatta kar parçalarında sanki müm- o bir ta.kını jestlerle sigara içm.eği 
kü.n olduğu kad:.r sessizliğe riayet et- kendisine pek yakıştırıyor... Belki de 
mek ister gibi hir hal var. Sıcak odam hareketlerinde bir güzellik olabillr. 
da y:ı.payalnızun, masamın üst.ünde Fakat bu benim dehşetli, sinlrlmc do
gayet hafi! ışıklı bir !ambanın al- kunuyor. Sigarasını çakmağıma. doğ
tında şu satırları yazıyorum. ru uzatırken içimde sinirli bir ağabey, 

Bir haftadanberi bu dağ otelinde, ya.hut hiddetli b!r baba. gibi onun 
s00üm oııa dinleniyorum. Ben bir ~ küçücük kırmızı kulaklarını çekesim 
adamıyım. Tiiccanm. Kırkını aşnış geliyordu. 
bir erkeğim. Ve bekarın... Şimdiye Halbuki Ayşe, fütursuz bir tavırla, 
kadar hayatı:ı1da. bende iz bıraka- sigarasının duınanla.nnı minimini 
cak clercceae, kuvvetıı bir macera ge- burnundan çıkanyor!.. Ucu kırmızıya 
çirml.'i değilimdir. Ancak bu son hafta boyanmış bu slgarayı onun dudakla
içlnde bir takını garip hadiseler kar- n arasından kapıp rırlatmaktan ken
f!Sllld:ı. kaldım. Bu•Jları size birer birer dimi zor zaptediyorum!. 
anlatayım.. Onun maddi güzelliğini ne kadar 

Buraya geldiğimin !Ik günü otel fevkalade buluyorsam manevi tara!ı
müşterilcri ar~c;ında. bir genç kız pek nı. ta.biatlerini, her şeyini benden o 
ziyade dikkatimi uyandırdı. Ona 1950 kadar uzak görüyorum... Eeee •.• 
ı d li dcnllebil!.rdi. Son derece asri Aramızda koskocaman bir ne.sil var ... 
bir .şeydi. Durnya alcrabalarından ol- O bu uçurumu hiç ta.rketmiyor. ve 
duk~a aklabalı!c bir grupla. gelmlştl... lldcta bana akran muamelesi ediyor!.. 

Otelde sporcuların y:ıptı~ı bir eğ- Halbuki ben onun m1s gibi robası olu
lcncedr- onunla ahbap olduk. Adı rum değil mi? .. 
Ayq<J.. O kadar taze bir insan ki ci- Bu otele 25 gün kalmak niyetiyle 
çeki 'ıımiş bir badem ağacı gibi ı;aı;kl g~lnı{ştlm. Fakat hemen yarın hare
bah:ı.rı tem.:ıll ediyor ... Yüzü bulutsuz ket edeceğlın ... Bir gün bile !azla. kal
bir mayıs sabahını andırıyor... Ona mak istemiyorum... Haklıyım değil 
bakarken lns:mın ısıklı, ko!rnlu ve ılık mi? .. Başınızı ağrıttığım için affUU7..ı 
bahar günlerini h~tırlamnınası h:ı.kl- diler ve saygılarımı takdim ederlnu 
katen ımkiinsızdır.. Okuyucumun mektubu burada. bitl-
Ynlnız züppeliğine de toz kondur- yordu. Lak.in aradan on gün geçtik

muyor ha... Boyuna, bosuna ve pek tE'n sonra ondan lklncl bir mektup da
ge:ıç yasına hiç uymıyan hareketler- ha aldım. Macerasının niha:yıetinl ba
le b"r sigara içişi var ki hakikaten nıı.. yazıyordu. ~ ikinci mektup: 
ömür 1•• aSlze bu mektubumu da gene ayni 

Sporcuların eğlencesinde gece ya- dağ oLellnln, camlan dışanda.n buz 
rısınd:ı.n çok SOriralara kndar dans tutmuş ayni odasında yazıyorum. ~
etti!.. ne dışarıda. lapa Jap::ı. kar yağıyor. ve 

Bilmem neden i>ana çok ısmdı. LA- ben az ışıklı bir lll.mbanın yanına 
kin ben kendisiyle konuşurken dalma beyaz kAbrıdlann üzerine eğilm~ bir 
aramızda bir baba - kız mesafesi bı- vazlyetteylm! .. 
rakıyorum. Ve galiba biraz da ukarn. İlk mektubumda ...... . •Burada 
oluyorum ki arasırıı.. Ayşe bana kızı- katiyen fazla. kalmak niyetinde deği
yor: lim!:t diye yazmıştım değil ml?. Hal-

- n.c:ı. ed.erim o kadar ağırbaşlı bukl işte aradan tamam on gün geç
olmr Y'JUZ... Insn nlar iç!!l çılgınlıklar, tiği halde hô.lô. buradayım ... Ve belki 
çocukluklar y~pmnk bazan bir ihtl- de daha. uzun zaman kalacağım ... 
ya.ç haline girer... Siz içlnlzde hiç bu Şlmdi slze sebebini anlatacağım. Bu 
ihtivacı duymuyor musunuz?.. hakikaten garip, meraklı vo karışık 

Bu söz üzerJne başımı s:ıllıyorum.: blr iştir. 
Hayır Ayşe, diyorum, duymuyo- Bera.dan hare.ket etmek üzere eş-

:rurn, zaten buna yato1m da müs:ıld yamı blle hazırlıyordum. O günü blr 
deği! · aralık bir işi için otelin otu rma sa

Bu süzüm üzerine AyŞe büsbütün si- lonuna inince şaşırdım. Ayşe orada 
nlrleniyor: idi ve yanında bir Ayşe da.ha vardı. 

- O! of gene bu ya.ş meselesi!.. Sakın aklımı kaçırdığımı ve yahut 
Lakin siz ııafile yere kenclinlze öyle cümlelerimde bir yanl1'bk yaptığımı 
ya.şltbaşlı bir in.s~111 süsü verlyorsu- sanmayınız ... Hayır, aklım ba.mnda ve 
nuz ... Halbuki pekala genç bir adam- yazdığım şeyler de doğru.- Karşımda 

~rek anası. gerek babası eski ah- ı Göz kapa.klarmım 1ç1 ka.n.slz mı?) Hep 
baplardandı. Kadın ne vakit bize, 1kl parmağı nab'zında ve saat önünde: 
gelse daha. yerine ~rleşmed~n. her (77 den !azla mı atıyor?> Hep koltu-
lafın arasına. mutlaka. onu ka.nştınp 
(Benim tosunum! .. Tosuneuğum) de
cüği lçln aramızda. adı Tosı.m bey kal
mış!;ı. 

İç güveysi girdiği konaktaki düğÜ
nünü, gelln1n koltuğunda yürüııken 
ince sazın CHamidlye marşı> çalışını, 

sonra şıngır şıngır çil kuruşlar serpi
şlni. iyice hatırlanın. 

Zavallı taze doğuştan vücut.suz, 
sıhhats~. Evlenmek yaramayıp 

büsbütün 111ay-.!lıyor; öksüriı!k., tıksırık 
tamam. Tek evllit, dokuz körün bir 
değneği; hal ve V'Wkitleri de yerinde. 
Hekimlerin t avsiyesile Fazlı pa.şada, 
lodoı.u karşı kira evine, Büyükadada 
Nlza.m yolunun bir köşküne hava.teb
dili için götüredurulsun, üç sene 
geçmeden civan yaşında gaddar ve
rem llletin1n kurbanı oluyor. Kansı
nı çılgınca. seven, d ünyalar başına 

yıkılan Tosun bey de baba yurduna 
dönüyor. 

Ne yeme, ne i9zne, ne uyuma; ne 
de Ba.bıaliıdek1 dairesine uğrama. 
Bahçe üstündeki eski odn..smın kafes
leri inile, pcrdelert sımsıkı kapalı; 
yatağına yüzü koyun yabp, ba'.Pllı 
yastıkların arasına. sokup, ağla bire 
ağla: 

- sen kara. topraklara. girdin, ben 
rui.la yaşıyorum. M~rse ne kalbslz, 
vefasız, alçak herif~lın!.. Allahım 

biran evvel yer yüzüuC:en nafakamı 
kes, cannnı al. Sevgili karıcığım şim
di hiç şüphesiz cennettedir. Şefaatini 
esirg.cmez, beni yanma kabul ederi .. 

Bu hall gören ana.sile bab'.l.SIDın ye
dikleri zehir, giydikleri kefin. 

Allah kuluna götür<iüğü kadar 
vermesin. Ölenlo kim ölmüş? Zaman
la hangi acı yatışmamış, hangi yara 
unulmamış? 

Tosun bey de ağlama sızlama.yı ~
çi.ştirmeğe; yem~. içmeğe, uyuma
ğa b:lşlıyor. İşine gidlp geliyor; pen
ceresinden bahçedeki. tavuklara yem 
serpiyor; hatli\ arasıra. Dlreıkleram
sındakl (Fevziye) kıraathanesine bile 
uğnıyor. 

Hatun gece gündüz Rabblne şükür
de, bizlere doe özür dilemede: 

- Büyükler küçüklerin kusuruna 
b::ı.lmıaz. Çoktandır ziyaret edemedi
ğine pek mahçup. Yakında gelecek, 
hakipaye yüz sürecek! 

Birkaç gün sonra buyuran Tosun 
tıeyimi7.:ln halini gömnıeyln. Bir adet 
canlı cenaze. Gözleri kuyuya kaçmış, 
avurdu avurduna çökmüş, Pabucu
büyüklük: olup çı.kmı.,. 

ğunuıı altında tetttnometre: 36 bu
çuğu aştı mı?) 
Kışın (kar topluyor) denilen güne

şi görünce, aralıkları Am.erikD.nla ya
pıştırılmış pencere önüne sırtını çe
vlnueler. Sobalı, mangallı odadaki 
surahinin suyunu içmeyip bardağı 

dakikalarca. avucunda ısıtmalar. Por
takal, mandaHnayı ateşe tutmalar. 
Kasmıdıın Hıdrelleze kadar pam tık 

be-.zi göml~lnin üstünde iki yün fa
nila, iki yiln yelek, aralarında !kalın 
bakkal kağıdı, sonra hırka yahut ce
kcl .. 

Bron~Ian harap eden cıgarayı, 
Ma.bı tambura tell gibi geren kahveyi 
ve ça..yı a~ a.lma. yok. 

Bize G&tepeyeı gelişinde, fırlar fır
la.mn.z baıhçede; çam havası ciğerleri 
(tasfiye) etıtlği için qamlıkta ... 

Tem.muz l'll.Gtııkla.rınd.a bile mümkün 
mü c.çık peneere önüne dursun? Nem
nii.k vücuda. ku.l"a.nder ne yapmaz? .. 
Y2.prak kımıldamıyan ağustos günleri 
mutlaka ~çi vapurıına binip, 
Kavaklara kadar g:tdlp güv~rtede saf , 
azotlu ha.vayı yu1ım.ak ba.ş lşi. 

Sab::ıhleyin uyanınca. günlük iki yu
murtayı çiy çiy dikecek. Öğle, akşam 
ezanları okunduğu d~lar gıdalı 

yemC<klerinl yiyecek. Yemeğe oturma
dan evvel 20 da.mla (arsenik) 1n1 öy
lesine içmek ki be.ııdakta: belki habbe
S!i kalır diye, arka üsLü yatıp ağzının 

içine damlatacak. Sofradan kalka
ca!;'.'1 zaman da bir çor'ba kaşığı kına.
kınalı kuru üzüm şurubıımı yuvarla
yacak. 

Bundan sonra mindere uzanıp, göz
leri kapalı, tam iki saat hazımı geçl.ş
tirme; yatsıdan bir çeyrek geçince de 
yatağmda. 

Kaç yıl evvel ta+rada. bulundukları 
sırada. hüccet-le alınmı.ş, evde kız ev
lftdın yokluğundan öz evlat gibi bü
yüttilmü.<ı bir ahretllklert vardı. Hrı.tun 
onu da. dilinden düşürmezdi: 

- Tomballsamın evine, !ıayasına, 
terbiyesine uyar yoktur. Zamane kız
la.»ına hiç !benzemez; sokak, seyir 
seyran asla sevmez!.. Tomballsama 
var mı ev işi, var mı dikiş, nakış? 

Tomba.lisa on yedi.sine ba.cmıak üzo
re; bir helaı süt emmişle başgöz e
dilmek çağı. Komşulardan bir dul 
hanım Alla.hın emrile oğluna istiyor. 
O da toy, nihayet on sekizinde, ço
cuklnğundanberl ağır başlı, lknmil bir 
dellk.-mlıeık. Akranlıın mC!halle kah
vele!-lnde iskambil oynar, cami avıu
larmda tulumba tallm1 yapan tulum-

Şimdl de başka. dertte, b~ka azap
ta: Rahmetlinin o menhus hastalığı 
kendisine sirayet etti m.l acaba 1 bacıların arkasından yalınayak başı 

oturur oturmaz dertlerin! açtı; söy- kabak koşar, kale d~armda ~ş 
ıemeğe vakit bulamadıklarını da _ tutarken o, erendi maşallah. Scras.~er 
nesi ta.nuı.mladı: an kapısında dört mecidiye m~lı katip. 

Doktor Feyzi paşa.ru.n •Usulü te.r J Elbette ileriler, aylığı arttlr, rütbeler 
hlsi emraz> ve ııEmrazı do.hiliye.t sini aiıı;.· 
doktor Hacı Nafiz paşanın IIıtzus- Kaynana dersen yumuşak, melek 
s:lhhab ını okuyup okuyup 

11 bo~na gibi bir., kadın. Böylelerine klm k.ı-z 
kend!nl yoklama.. Ayna elinde: vermez · 

Tefrika No. 13'1 

Sarıca o gece, büyü mangalını de
virdikten sonra, Hacerin evtnde kal
madı.. palasını beline takıp gitti. Bu, 
Sancanın Hac.erden son ayrılışıydı., 

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

........................... ' ............. . 
Dördüncü kısım 

Yavuz'un Şam'dan 
dönüşü 

Yavuz Sultan 8ellm. Şamdan döneli 
bir hayli zam.an olmu.,tu. Yavuzun 
Mısır seferi devlet adamlarından bir
çok k.iınsele:rin ba.şmı ye~ de, Os
manlı devleti MlSITla beraber Mekke
ye kadar bütün Suriye kıtasını ana 
vata.na. ilhak ederek büyük bir impa
ratorluk kurmuştu. Bu yüzden bü
tün dünya Yavuzu tebrik ediyordu. 
Artık ne İran m~selesl kalmıştı. :ıe 

hil~fet davaları, ne de Surtye ve Fi
llstindekl ihtl!A.flar. 

Almanya imparatoru Birinci Ma.ks.1.
milyen ölmüş. yerine Beşlnci Şarl 
geçmişti. Beşinci Şarl denizlerde eğe
menllk iddlasında bulunurken, Seli
min Mı~ır se!erl herke.sten çok onu 
hayrete düşürmüştü. 

İngiltereye ~llnce, kral Hanrinin 
şarkta olup bitenlerle alakası yok gi
biydi. O, Bribnya adalarında Iskoç 
ve İrlanda davalaıile uğr9.§lyordu. 

Fransada Birinci Fransuva. sarayı
na kapanarak kadınlarla başba.'}<'\ kal 
maktan dünya hadiselerinl takibe va
kit bulamıyordu. 

Rusya.da Dördüncü Vasil de Türk
lerin İran muzıırrerlyetinden sonra: 
<1.Türkler yaman adamlannış!> diye
rek kendi memleketinde ıslahat yap
mak hevesine düşmüştü. 

Papalıkta, İkinci Jül'ün yerine ge
len Onuncu Loon.. işte yalnız bu 
udam Türkler aleyhinde durmadan 
çı.ılışıyor, yani Avrupayı dalıına Tür
k.iye üzerine S.'lldırmağa. uğra '}ıyor
du. Kışkırtmadığı bir devlet yoktu; 
fakat hepsi de, Mısır ve Suriye zafe
rinden sonra: uBiz, Türklerden kork
tuk!:. diyerek, Papanın kışkırtmala.
r~na ve zaman zaman neşrettiği be
yannamelere kulnkasmamağa başla
mıştı. 

Sultan selime, Papa. Onuncu Leon
dan bahsederek: 

«-Papanın l!sadatm:ı. nihayet ver
me!{ sırası gelmiştir, .şevketlim!• 

Diyen Piri Mehmcd paşaya, Selim: 

«- Bütün dünya, bir papasm peşin
den gidecek kadar budala değildlr. 
Bırakın, o da kara cübbesi içinde ba
ğıradursun .. '> 

Cevabın:, venn.1.şti. SulLan ~dim 
devrinin muasırları, Selim lçln: 

«- O, yalnız Mısırı, Mekke ve Suri
yeyi zaptetmekle kalmadı, Avrupa 
kıtasında yaşıyan insanlan d a sulha 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

ne bir paçavra ~ası gibi ç:arpan
lar da. olmuştu. 

Memleketin dış s.iyaseti ve durumu
nu böylece ifade etmek mümkündü. 
Halbuki, biraz sonra İç Anndoluda. bir 
takım ihtilaller çıkmış ve Selim glbl 
cihangir blr hük.ümdann idaresizliği 
ileri sürülmü11tü. (924 II.l yılında 
Tokat taraflannda aCelal lladında biri 
Mehdilik iddlaslyle octn.ya çıkaınk 
başına yirmi, yirmi beş bin kadar ser
seri toplamış ve kasacalardan köylere 
doğru sarkıntılık yapmağa başlanm;tı. 

Celal: «Ben. ahır zam~n peygambe
riyim. Benim sözlerimi can kul:ığiyle 
dinleyin!ll diyordu. 

Anadolu böyle Mehdilere çok şahıd 
olduğu için, aklı ba§ınd::ı. olanlar bu
na ehemmiyet vermiyorsa da, Celalin 
etrafına topladığı ha.şeratm gitt.kçc 
artması hükumeti ciddi t'.}dbirlcr a l
mağa. revketmi.ştl., 

• •• 
«Celali» le r in dağıtılması 

Selim: 
ır- Bu serserileri hemen dağıtıp 

Celali yakalayın ve diri olar.ık b:ınu 
getirin.» 
Demiş ve asilerin dağıtılnı:lsına 

ümeradan Şehsüvarzade Ali beyi me
mur etmişti. 

Ali bey büyük bir kuvveLle Anado
luya geçerek Tokat üzerin~ yürüdü. 
Aradan geçen kısa zaman içlnd~ hcr
kosln awında CCelalilerl l;ellmesi ;ı;\?r 
etmişti. CeHı.lln Mehdi olu'.'lllna klnı
se inanmıyordu. Fakat Celfl.Ie ill.lh:ı.'' 
eden serseriler, bir takmı b:ı.şı!:ıozuk 
alayına kolayca nüfuz erJ.:.bilctikl ıi 
içindir ki, Ceüılil\'rin sayısı gün g"ç
tlkçe çoğalıyordu. 

Şchsüvarzade Ali bey eı.>e.rce süren 
bir sava~tan wnra Tolrnt taro.fma 
vardı. Yollarda ne kad:ı.r Cclfıllye 
rıı.sladıysa h epsini kılıçtan geçırdi \'e 
bu serseıilere sordu: 

- Hani ya. Mehcl!.nlz neıede? O ~lzı 
neden kurtarmıyor? 

Serserilerden birçoğu Tür k kah.a 
manlannın kılıcı altında can verme
den şöyle yalvc.nyordu: 

- Bizi kandırıp dağlara çı.kardıLlr. 
Soygunla, vurgunla günlerimiz gc.ci
yor. Bizi aldatmışlar .. blzc merhnme~ 
ediniz, bund:::.n sonra c:mınuzı hükfı
met uğrunda kurban vern1°ğe hazırız. 
Bizi vuı mayımz ! 

All bey işi temellııden h ll~tmek ı.,

tiyordn. Hainlere karşı merha.n t 
göstereni kendi eliyle CTzala.nclırd.~ı 
için, ümeradan hiç kimse Cslü!il<?r ln 
bu f.)ryadına kulak asmıyordu. 

Şchsiivarzade AH bcy.n m:ıks:ı.dı 
(Celii.l) ı diri ol:ırak y[' J·ı:lnyıp prd l
şah:ı. götürmekti. Fakat buna muva f
fak olamadı. Celal bir yenıçerlnin 
palas! altında. cnn verdi. Şeh:ıüvar
zade Ali bey (Celililer) i ~iağıttıktan 
sonra Istanbula döndü. 

••• 

Kırım, İran, İspanya 
m eselele r i 

kavu~turdu... Celalilerin b:ıstınlmasmd::ı.n blru:ıı 
.sıııız... Lkl Ayşe duruyordu . L§.Jdn bunlard an 

- Amma yaptın Ay.şe ha!.. biri daha yaşlı. daha olgund u, çok (Benzim uçuk mu? Dilim paslı ni.ı? ( Devamı sahife 7 sütun 4 de) 

Bu ya.-;; münakaşası böyle uzun za- da.ha kadınlaşn.ış bir Ayşe ldi. Ve onu 
................................................................................ 

Diyorlardı. Gerçek, sellmin gel"ek sonra (925 H.) tarihinde Kırım h,un 
dı ve dünynya hislerinin arkasından İran hududunda temln ettiği zarer, Giray hanın vcfat1yle yerine oglu 
ba1uyardu. Ken d.!.slnde kızının maddi gt?rckse Mısır ve Suriye seferlerinde Mehmed Giray, Sultım Selim taraf:n
güzelliğl tama.mlle vardı, U.Stellk o elde edilen neticeler, birbirine saldır- dan Kın.ma han tayin olundu. 
bunlara btl\lO'k iç v.e kafa. güzelliği de mak niyetinde bulunan bazı Avrupa O güne kadar, Kırım hanlı~ının 
ilave et.mu,tı. On senedenbert de dul devletlerini b:ı.şkaldırmak h evesinden tevcihini ifade eden fernınn meali. 
oldu~nu öğrendim!.. b!r mümtaz sancak b~yinin f>ırm:ı.-

nuı.~danberl aramızda devam edip ben ilk defa görüyordum. İk1 insan anlıyorum. Samiyeye sigara uzattım. 
t;•dıyor. Oteldeki sporcu gençler Ayfte birbirlne ancak bu derece beI12leyeb1- Teşekkür etıl.1, alma.dı. İçmlyonnuş! .. 
ııe. benim aramdaki dostluğa. gıpta lirdl. Çehreleri b irbirlerinden, bir- Gramofona. bir rmnba pl§.ğı koy
ooıyoıfar ve bana hasedJ.e bakıyorlar... kaç fazla. çizgi, bir iki. fazla. hat ne muşlaroı. Bu ara.mı7ıda musiki balui
Halbukl ben bu arkadaşlıktan adeta ayrılıyordu. nin açılmasına. set>ep oldu. Saıniyc
üzün ti.i duyuyorum. Bu çiçeklemn~ E vvelce tanıdığım Ayşe yanındaklili nin danstan ve rumbadan h lç h09-

Garip blt1 toşbllı yapacağım. Ayşe vazgeçiıtmeğe sebep olmu.,tu. Avru- nından hemen farksızdı. Selim, çok 
çok şıık, fakat srkı ve dar b1r 1.ska.r,pine pa 0 vaziyette !dl ki, tecavüze uğn- defa bir sancak beyine Kınm hanın-

badem fidanına benziyen ve nefeSiert bana takdim etti: lanmadıtını öğrendim. Vlyana valsle-
ilkbahar rüzgan gibi çiçek çiçek ko- - Annemi.. rinl pek seTlyordu. 
kan zamane kızı .kaı·şısmda ya..şlılığı- Hayatımın en büyük hayret anını Akşam gençler radyonun başında. o b . rd yan her hangi bir devlet, derhal Tür- dan fazla. kıVTYıet ve ehemmlyet ve-

enzıyo u. Samiye ise d~ az şık, "-~· 
fakat son derece rıa.hat bir kun<lura ... kiyeden yardım talep edebillrdl. Bü- rlrdl. Yeni han Mehmed Giray bunu 
Akıllı lnsanle.r az ş~, l~ktn 1'8.hat 1s- tün devletler Türkiyeye güvenerek görmekle beraber , klm.seye bir şey 
karplnleıt rerclıb. ederler değil mi?.. memleketlerinde derin bir huzur ve söylemlyordu. 

mı büsbütün duyuyorum yaşıyordum... AY§e gfilümsiyerek: günkü futbol maıçını dmlerlerıken biz 
Sonra aramızda ne kadar müthis - Annem benden çok daha güzel bir köşede tatlı tatlı konuşuyorduk. 

bir nesil ve zevk farkı var. Mesela ben değil ml? .. diye sordu. Amaıı. ya.ııabbl !.. Bu çehre aynen 
rumba denilen şcyl musikiden addet- Bir müddet $ :>nm Ba.miye'nhı - adı A:yl}eY'e benzeditl J:ıalde, r uh it l:barlle 
mem... Buna mukabil blzlın nesllıı Samiye idi - benim gibi etra!ıru, Ba.m.iy. ondan ne kadar ayn idL Ve 
pek sevdiği Vlsana mUSik.1sine de ba- kendi ne&llndeıı olmıya.n 1llfıanlan :p.- genç kız, bu olgun k.adının yanında. 
Yılının. Halbuki onun için musiki. de- dırgadı~ deriıe.l fazılrıe~ Veba ne lka4ar basit, renbb, sönük ve ço
mek cazband demek... Ben dans et- 'blzl. b iraz daha. bktltt1ml2ıe ya.klaffıır- cuk !kal~rdu. Samlyede başka bir 
mekt-en h iç ho§k.nmam. Halbuki 0 dı. Şimdi Sa.ml~ye baktıkça. ondan derlnllk, bir .-lç ~lemh seziliyordu. 
dans için deli olur. yirmi y~ kil.çük olan A'J118 ne aram- Ayşede pek maddi bir asrilik göze çar-

Ne derghtlz ~··· Sa.mlre ile ev- emniyet içinde yaşıyordu. Papa Leo- Üstelik. Kırım Hanlannın dev-
ıen ....... ıw.. ırn-- .. ..._ ~ •ıc.fı- il. n un kışkırtmalanna ve beyanname- lete sadakı:ı..tlerlnl temin irln, Yı..?nl ,.........,.., ........ -.; verus.ıu... Sl%l d~u.u - 1 d · 
müze muh*WJc bekleriz. Rürmrier.. leriı:ıe kulak veren ol.madığı gibi, me- han Mehmed Girayın. oğ unu. a I.s-

Ha.şiye - M~l üvey kızımı aeıa İspanyada: o.Sen, esk:I Blzruıst tanbula geti~ınlşlerdı. Yeııı hanın 
gelecek 'hafta. ıbir delikanlı ile n.!şalılı- halô. Roma ii}valyelerlaln elinde mi oğd lu sta.a.det Gıray padişdah~nt~~ay~~
yoruz. Damadı .. aslan gilbi deli.kanlı... sanıyorsun? Şimdi oralard a F atlhin a o uruyord u. Kırım, ev e ç n !r 
+-

1 

engel ıe.,kiJ. edecek vazl)'<!tt.e değildi. 

Da.ha bunun gibi neler ... Fa.kat bil.- da.ki uçurumun derinliğini bilsbüttin pıyordlL sam.ı,ıe diine a1d b ir insan-
.Li}te 5We bir h avadis da.ha !.... j torunları hüküm sürüyor.> cevabiyle, 

Hikmet Feridun Es Papanın beyannamesini kendi yüzü- (Arkası var> 

- Ço1' giizel, çok zarif doğrusu; Şahin. cebinden çıkardığı bir çil - Evet i.. 
Bunu kaça saıtarsınız} lira~ Galibeye uza.tır.ken : , - Reaııam Şevket beıyıi çoktandır 

Genç kız, Şahinin bu sualine ne - Doğrusu, resimli yelpaze yap- görmüyorum. Sıhhati nasıl? 
EY KADER! 

Aşk ve macera r0manı cevap vereceğini ıqmwııtı, ezilerek makta büyük bir istidadıDJZ var. - Pek hastadır efendim. 

Tefrika No. 126 

Mebrure, genç kızın bu 110ruauna 
ne ce' - P vereceğini düşünürken, ka
pıdan içeri girdiği andanberi bütün 
hareketler.ini, d ikkatle takip eden 
Ş.a.Iun, b~tezgahtarınıu müabet Vte· 

ya menfi bir cevap vermesini belde
meden atıldı ve: 

- Bendenizim, küçük hanım. em
riniz. nedir efendim? diye aos:du. 

Calib . çek.inerek cevap verdi: 
- Bir iş için :Zah alinizle görüı

mek istiyordum efendim. 
ş, hin, b u n:satı kaçırmak isteme

di: 

büzülere.k: Umarını lci, bıtndan eonra yapaetıiı· - Vah vahi Maamafih kendisi 
Nakleden: (Yıl • N6) - Vallahi bilmem efendim; siz nız ye~Jeri cJe bana getiımıia:iz. çok ihtiyarlamıştır. Meflı,ur Zuo 

buna ne veriyorsunuz} Bu bir batleagaçbr. lamioiz nedk. !':~ntn etidir. R-am Şevket bey 
- S.ize bezı mod.lluimi, göa~r- - Yetmit bet kuruıl Bu da •İzin kızım! 'eAi bir arkadaşımdır. Mademki 

melr.: iatiyorum. Fakat bilmem beğeM .giizel lıatD'UUZ if.in. - Calibe Ramiz. hastadır. Kendisini ziyaret etmek ve 
necelr.: miainiz, teıredclüt içindeyim. Bu &na kadar, gıenç ıluzla ihtiyar - Nerode otuıuyorstmUC; aize hatınnı aorm.ak borcumdur. Bundan 

lbtiyar Şahin. gözlelini eüzereık ve peb'on. araemda cereyan eden mu- Yeni aipar.i,ler vMmemiız iwtimali bilistifade atöly.enizi de görürüm ol-
et"Sini tatlılattımıaia çalııaralu ba-,,.:ıedea tek bir kelime bile kaçır- varwr. Ad.resini%i de lOtı.der misi- maz mı) Doğrusu, sizi çok takdir et-

- T ereddüıt etmeyiniz, güzel kı· mamıt olan doktor l'ia,met aöz:e ka- niz.) tim. Elünden geldiği kadar yardımı• 
zımt rışb: - BCfikt.arta. Akaretlerde Güzel mı sizden es.irgemiyeceğimıden emin 

- Vitrinde o kadar süzel ve - Şahin bey, çok az ver.iyoreu- Bahçe ıokağuıda 2 3 numaıoalı evde olabilin.iniz. 
kıymetli ye)pa.z<eler gördünı ki. be-- o.uz doiruaul ) efendim. - Çok te!5ek.kür ıe<lerim. 
nim modellerim, onların yanında. Doktorun hu m6dabalem>e ltarıi Fahri., g~ hzın Yer<iiii adresi Calibe, üç arkadaşı ha.şile aelamM 
pek kıymetsiz ve ehemmiyeıts~ ka- genç kıza hoı g&iinmek iM:iyen yel· duyu~c.a. ~bir ~~ geçirdi; lıyarak mağazadan çıkıp gitti. 
lırlar. . pc:.ze taciri: D~~· Galthe. ~rlciJı ~r ~ Galibe, yelpazeyi satmağa muvaf-

Şahın, devamla: - H eli ı,· lir I.un• b d neticeıemde Jd.riet:ma, oldugu Meliha- fak olduğunda dolayı kendisini 
R

. _.J • ı_,__ . . . ay ır a o • u a mn kız kardeti idi. n l 
- ıca eoeımı. Ç'C'ILIDll1.eyJQ.ıZ, &l· doktorun batın iç.in. Çünkii l>u yel- et-'-=- • . ... bahtiyar addediyordu. nsanın, emeM 

- Buyurunuz, söyleyiniz efendim, zin gibi zarif bir kıqı hazırladığı pazenin itlenmeai ve süslıenmea.i için ,._. ...... , ~libenm. vwdigı. adresi ği mı:&a'bilinde kazandığı ilk para 
muk.ab~lesinde bulundu. ydpaz..> modelleri de zarif olmak ge-< daha birçok rna.raffara katlanmak not defterıa• kaydederken ıordu: çok tatlıdır. Galibenin istik.bal için 

Fahri d e, tioktor Haşmet de son rek. lazım. - Beşikt.q. CüJ»l Bahçe sokağı ümidleıi canlanmıştı. SOnradan bü-
d erece saf olduW-u, harek etlerinden Galibe, patronun . bu aö.zlerinden Galibe. pazarlığa gİrİtmemek ve 23 numaralı ev mi dediniz?. yük şöhret kazanmış olan birçok ar -
anlaşıl ~m güzel ve zarif Calibeyj cesaret alarak, paketi a9tı IV'C yaplDlf kendisini ü:zmeğe bqlıyan muha~ - Evet eiendiml ti&tler. mesleğe başladıklarının ilk 
d~~kaı1e -~üzü?'orl~rdı. G~libe, ken- olduğu resimli bir ydpazeyi. çek.iner reyi bsa kesmek, üzerine dikı1mit _ Demeli muaHim reııınm Ş.v- günlerini ne tatlı hahrlarlar. 
dısın~, gozler~le yıyecekmış gıôi ba- rek Şahine uzattı. oh1111. herifiııa gôzlednden lrumılmak M« Leyle ayni evde oturu70J&un11z Galibe mağazadan çıkar çııkmaz 
kıın uç erkeğın b u d ikkatli eüzüşleri Şahin, tek gözlüğünü taktık.tan için: l5tr]e ~'} ' Şahinin ~irkin çehresi gerildi ve ha~ 
altı ne' utancınrl~. :'I kıpkırmızı keai-ı sonra Calibenin uzathiı yelpllZ4J7İ - Pdı:&ıl. d~ 8IP! o~.. - f.INt efendim 1 r i .;- g5dori parladı. Doktora döne-
lerek cevap verdı• bir müddet i.nceledi· oe--L.Dt - 0-.J: - E r_!...J • --' a. '- - -• ~ " 'nu. - v.w..uo ını yowlflYOre&mUZr. re ... ı 

- Mükemmel bir iş gördüm. Ne 
yaır.an piliç değil mi? .. d iye sordu. 
Conra da Fahriye bitap e tti : 

- Siz ne d ersiniz? 
- Mükemmel, enfes bir par~.a. 

doğrusu! 
Şahinin gevezeliği :ve keyfi yerin

de idi. Genç kızdan aldığı yelpazeyi 
g~erdi: 

- Yemin ederim ·ki. yelpazenin 
resimleri, ressam Şevketin fırçaııın
dan çık1n11br. Bir iki lira daha har• 
caraam, bunu muhakkak on beş li
raya sa.tarım. Bu kızı evinde tekrar 
görmeğe gideceğim. Doğrusu güzel
liği, zariAiği bu zahmete değer. Siz 
de b enimle berab er gelmiyecek mi
siniz? Bana ne kadar y elpaze geti• 
rirse getinin, hepsini satın alacağım. 

Doktor bu davete yanaşmadı : 
- Kaplıca mevsimi yaklaşıyor. 

Yalovaya gideceğim için size refa
kat edemiyeceğ.im. 

Şahin, Fahriye dönerek sordu: 
- Siz de gelmiyecek mis.iniz} 
- Ne münasebet ~ Emirlerinize 

amadeyim d os tum 1 
- O halde, bugünlerde bu güzd 

pilici ziyarete gideriz. Olmaz mı} 

- Hay hay. 
(Arkası var) 



-

- - - - - -- . - - - - - - - - - - - - -

ı Kanunusani 1941 

B. Churchill 100,000 lirayı 
lstanbul kazandı 

'AKŞAU 

1941-1942 Gördüklerim Filipin'lerde Japon 

Bahlfe 'I 

Akdenizde Alman 
denizaltı lan Kanadada 

yeni bir nutuk 
söyledi 

(Bu tarafı 1 incl sahifede) 
Yeni yıl Türkiyeyi Duyduklarım baskısı çok 

.dd ti d. (Bet tanlı s inci sahifede) daha sağlam, daha <Bat tarafı 6 mcı ..mfed•> il e en 1 ' - İtalyan bahriyesinin Akde-
4oooo lira saz kesilip, hazırlıklar J'APllıp nı- nizde İngiliz <lonanma3ına. elindekf 

275397 ve 471637. Bu biletlerin uyanık, daha birlik u.ıı kıyılıyor. Tomhallsa, eteodllel'Jnın (Blıt tarafı 1 laci aahW.) JOO dan fazla denizaltı eemisilc 
ildsl de İsta.nbulda satılmıştır. bulacakhr ellerlnl öptükten eonra ç*1Jor JUU.- F'ilipinlerı Diifm&4 blltOn cephe- ciddi bir hasar ika edememesi, b" 

80000 lira nk1 odaya. ı.de alır bir tazyik yapmafa de- ba:hriyaıin deniz.alb ailô.hı bakımın.-
400489 ve 224422 numaraya Minderinde aib Osttl uzs.n*. ı&ü- vam etmekte ve çok miktarda pike dan da zayıf olduğunu iM>at etmi,. 

d
n.....,..., (D .• inci aahifed ) leri bpalı, otuz beşhıl qlr:u\ gam bombardıman u."arcsi -wı mhlı tir. 

franıanın politikaıini 
tenkid etti, harpte 3 
ıafha geçirileceğini 

~üştür. Bu blletıerden blrl ......,. tarafı t e 1ru.mk:umasınm ayaklnnna tapanıp ~likler bllamnaktadır. Bu mGı- '4 - Son zamanda ltalyadan Af· 
Bursa, dlğert de İstanbulda satıl· bir fırsat bularak, yeni müttefi- hıçkınkla.n wttumıas mı: knllere Nğmen hatlanmızuı tulıiıi rikaya yapılmakta elan nakliyata 
mıştır. kine yardım edebilmek kaygıslle - Beni o gence~ t>eyeten- muntazam bir surette yapılmaktadır. lngiliiler tarafından vurulan darbe-

25000 lira Sovyetlerle birlikte :lranı işgal et- dlciğiml Ameıibn ,.,.. Filipin btalan kuv- lerin tekerrürüne numi olmak için 
04585!5 ve 286719 numaraya tl. Rus harbinin kazandırdığı bu Berlld afal a!al tıetrut:ıen: vetli bir mukavemet gönerme.kte ve Almanlar Atlantiktcki deniz.albla· 

-- -- isabet etm1şt1r. Bu ild biletten fırsatı verimli kılmak çarelerini - Zira ben s1zl sevısorum, bqb diifmana kayıplar verdirmektedir. nndan bir kısmını Akdenize gön• 
söyledi 

Ottawa '1 (A.A.) İngiliz biri Ankara, diğeri de lzmirde d•"'~.,.,,...,ek üzere Churchill ile erke~e varmam; zorla.rsa.nız canıma IY.ıier bölgelerde kayda değer bir dermek mecburiyet.nde kalmı§lar-
~eklli B. Oıurobill Avam Ka- ""i""'"'" kıyanm.I PJ7 yoktur. dır. 
~ aalonunda Arvıam Kamarası satılmı§'tır. Roosevelt 10 ağustosta bir harp V • 31 (AA ) Harb" Ak.denizdeki Alman denizaltı fa-
•• .. ...:_ Azası kar•MYnda bir nutuk %0,000 lira gemisinde bul~p konuştular ve İkisi de beş on gün meseleyi k.lmse- NafiDKto?. b1.:.. ·d -k d dilı- aliyetinin ıen cahbi dıkkat tarafı hiç ....,cu. ,,_.... ye a.çmıyorla.r. Nlha.yet Tosun bey ye e:ııaretiıNn te ı~n e ay e - .. b L L! Al ··tı ı·v· 
elSyleınl~tir. Bu nutukta Kanadanm 04782 ile nihayetlenen bütün sulh gayelerinin esaslnnnı bileli- vôyle girlşiyor: eliğine göre Amerikan ve Filipin kı· rp e YOIL iU, man~anı~ ~lU e ~gı 
muharebenin iptidasındanber:l yap- bilet sa.lı1pler1 20 şer bin llra ka- ren ilk beyannameyi neşrettiler. - Valldeclğl.m.. pcd~ merhu- mlan Manilla muharebesinde fid- talyaya kP.rada oldu~u .sıbı, denız-
bğı ıhizmetlerl anlattıktan ve buna zanmışlardır menin ve!atmdnnbcı1 bunca.sına. tıp deıtli bir mukavemet aösterrniıler ve de dJ yatdım etmek ıhtıyacını duy• 
tefekkür ettikten eoora de:mi,tir kiı · • Balkanlarda yazın bJr buçuk kitaplarını hatmederek Adeta. doktor Clüımanı ağır kayıplara uğratmıılar· masıH 1

1
;· b" . . . ba 

Biz bu hart>i lste:ınedilt ve arama- 10,000 lıra ay kaybeden ve Rusya haklonda- kes11dlm Agağık1 kızın topluluğımn d u asa; ır tayyare gcmıııının t· 
Chk. Bundan kaçınmak için elimiz· 1!5196, 41816, 75218, 75772 ne ki hesaplannda yanılan Alınarı- bakmayın, fazla. Cfa.krllddem) ı nr. 

1

~· masını ve bir drıtnotln diğer bazı 
c!cn gc::lenf yaptık. Harpten kaçın- nihayetlenen bütan biletler. ya ı. ... basınca Moskovayı ala- Akşamlan da ata, geJ.Jyormuı. Heldm- Smgapura hava akınları cüzütamların torpillcnmeşirni intaç 
sne.k k d il · - ü • • ~ • lerln (süspelct) d.ed.iklerl; yani nurda Tokyo 31 (A.A.) - İmpazator• eden bu vakııdan çıkarılan dersler-

anusunu 0 a ar en göt r· 5000 lira madan, Uerl hareketini durdur· ya.tan rcfikacı~ evlendlğlmlz an- luk. umumf karargShının deniz tu'be.- den biri de, bü:> ük rr.ı:hnrebe gemi• 
diik le harp üstümüze çök.tüğU za- Sonu 09527, 21844, '77109, du. Almanya Rus harbinJ tasar larda.k:i halL Bu oeJdllo ltocaya ver-- ai bildiriy" or: 29 - 30 lJKk&nun gece• ferinin etrafını saran emniy.d kuv-
man hemen yok olmak tehlikesine S 167 99614 ' ' • blle uğradık. Fakat ~mdi bu tehli· 11271, 0290 , 81 , , ladığı gibi başarabilscycll, dünya mek vebaldir; hele ha.mile d.e blıraa el ve 30 İlkkanun günü öğleden ev- vctlcrinin, Alman denizaltılarını fi-
kell dönüm noktasını geçirm.İI bu- 22747, 19978 ve 11183 Ue nıha.- durumu değişir m.lydi? Belki de- senesine çıkmaz: s1zler de cinayet Si- vel Japon bava kuvvetleri Singapur loya hücumdan menedememeleri ve 

lmı H h yet bulan bütün biletler loıniı} olursunuz.. !harp limanında dü~manın umumi en modern dmizaltı dinle-yici ve bu· 
uyonız. er geç.en •erıe. er ge- . • ğil. Fakat, muhakkak ki Rusya• Annesi: k...ı.rargiıhmda Soltn.kran bava m_,. lucu cihazlına rağmen, onları kecfe-

~n ay bize ıerirlenn menfur tabak- 2500 bra d a· ed'wi Al _,, .. 
L_.,__

1 
•. k--~-,_ ,_. k 11 dıJdan nlh et, a ıl ıg zafere varan man- (SUs, amıı.n etme! .. Vah v:ı.hl.) tar- dansı.da aslteri hedefleri müeaair su· dip imha edememeleridir. İtalyan 

s;unı er.mı urın4& ~ın uı an Sonu 5603 0934 ile ay !le- İn · d sonra (o halde bir a.~"" evvel ı · _) h 1 ı k .Uihlar kadar bol, keskin ve tahrip- bil t ' ya, giltereye sullı teklif edecek, an J~ rette bombardıma.."l ıetm.İ§lerdir. Ge- üıı ennaen, ya ut muhteme o ara 
kir silahlarla onları karplamak im· nen e ler. 

1 
harbin sürmesini gcreksizleştire-- aynta.lıml) d.cyerek ~kayna.na. hanı- nit yangınlar çıkarılmı§tır. Fransız limanlanndan istifade ede· 

lanlannı verecektir. 1000 ira . cek bazı tekliflerle bilhassa Ame- ~ ı:Y~ b.1'Ş1 (pek acıdım, yU.r.- Bütün Japon tayyareleri Üllerine cek Alma~ dtniza~t~ları bundan son· 
B· ı haftayı Rc:ia RoOIJIC'Velt ile ge- &mu 5815, 0172, !459, 4823, rika efk~nnı kazanmaya ...,.1,., 02 .. ~ h oldu!) d.lye dunnın. amAdan dönmüılerdir. ra Akdenızdc lngılız donanmnııı ve 

0221 '1221 2552 Ve 11:277 ile -n..... ~ (evlAdımınun v--'•-i• ...,.,_-cı _..._ ııakliyatı için büyük bir tehlike teş-
9rdim. Hitlerin zulmünü, Japonya· ' ' u 1.uuw- caktı. .. ......... ,.., _..,...,_ ._.. kil ed k D 1 t h 
bU1 ve Mu•oüni'nin <leliüğini k8- yetıenen bütün biletler mışD d.ey1p secdelere tmpanmaM. Sovyet • Japon : e~. tir. eniza tı ~si a ını ma-
L"'-den •---·malt l-ın Lır· '-en o .. ·- roo lira Şark cephesinin yenilmez r.or- Qok geçmeden Tosun b81 Tomball- mu··naıebetlerı· hırane kutlanmak husu .. undn Alman 
a.un ~ ..,,.. ıc "'V •'46- u ntkAhı bas:ıverm1$1. bahriyesinin tefeV'V'Uku Ark Royal 
dan fazla milletin paktlannı ve ka- Sonu 256 024 ile nihayetlen.en luklan bütün bu emelleri suya sa.ya. Tokyo 29 (A.A.) - Japon ha· hA.diııesile bir kere daha tebarüz ct-
n.rlarını birlikte tctki~ ettik. Dur· bütün biletİer. düşUrdü. Bitlerin kumandayı ele • Tepeden 1nmeye uğraya.n "ha.~ l>erlv büra.u reisi M. Tani, yahan- mektedir. A. B. 
mak W') ~ yarım tedbır almak yok· lOO lira almasını, Almanyada, bukadar efendi ardard.a ahrete gittiler Oğul- a gazetecilerin aorguauna ıu cevabı Öd . b" 
tur An'---a veya müzakere ohna.- · -:....;. So et R ·1 J • emıllte ır avcı 

• "'i'" Sonu 856. 415. 852 918 ~28 geniş özveriden sonra vanlan ı;o.- lan khnselere g~p. t.qrada "--;.-' c vy. ~ 1 e apon :ı:-
:racaktır. • ' . mem.~ aldı: oıtaı~ }'ok oldu. ya munuebetlerı bıtaraflık. paktı arkadaıını vurdu 

Fıansız hGkQmet! 8()'11 sulh imza !5l9, '779, 850 ile nihayetlenen bü- nucun yarattığı kırgınlığa da d&- Aradan yılla.r geçtikten ırmıra bir a1in eumıa dayanmakta vo azami .U.. hmlr 31 (Telefonln) - Ödem~e 
e'.-cmeği. taahhüt ~. Onun.,.. ttln biletler lll saymak yanlış olmaz. tngrnz. c:mnbur cem0.a.t blze damlad111ll". bette samimi bulunmaktadır. ~ Etr!<lere köyünde, arkadaşı Hakkı 
si.fesi ve menfaati fimalt Afrikaya 1 Ura lerin Afrlkada 1lerlemelerl geçen B&bfttıQn tadJd.1 Olbn. kapkara a- yet Rusya • Japonya mu,terek hu- Atbaşı lle ava çıkan Hnsan Aydın 
sitmckti. Bizim yardımmınla ClllUZl Sonu 8 ne biten bütün biletler yılı Mihver sllA.hlan için, birçok çı. b~~ '1'osun beYf.ıı ku- dutlannda afll:Onet hUküm aünnek· bzaen al'Udaşını vurmuştur. Hakkı 
ezici bir d-miz kuvveti olacaktı. B!ı- f rl rl d lu fakat vergisi va,.. calmda a.vı 1'&10. All papa bU tedir.> Atbaşı ölmüştür. Tahkikat yapılıyor. 
lqıik hroerika tarafında da tanınA- beşer J1ra alacaklardır. za e e e 0 ı kız; fttl elinde koskoca paketler; d1ll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllE~~ UI 

.k d • 1 • ı>bnr tarafmdaki -- _ nınına uymayan, sonu bellrshıı dıp.nda. M Ştl•al! ~ ~ıa:~ j~z ~e aahip ola· Amerika denizalhlarinin kanlı bir çarpışma devri ha.ıtne Hanımın aıicamnda. h&rçla.r bollc1*-~ K •u• ARI 
_ı~ F ı1.."'-"'-~ '- f 1. . 1. ymuştur larla dopOOlu tı>elc Ç8Z18.f~ boynunda 
.-ıL'U• ra~ı:z DlMLUllK'U DUDU J"lP- • aa Jyetı A.0 • bir d1z1 befl b1rarada. b>llarmda boy-

lldf. 01~~ b~lkid Fnneael 1b940 ,,_•r:-_1 V.,lnaton '1 (A.A.) - Bahri· Almanya Rusyada duraklar- dan boya altın bilezik. 
Desınin D>mlyetin en 9YV arp Dr" N ~ '-•'-1! • D _,__, 1 f\,. • ..a. "'-"A K O C O K 1 LAN LA R • . ,_ 

1 
1 caktı B et- ye c:zar~u Dllaınyorı enıza.ıh an- ken üçüncü Mihver devleti Ja• Yanlannda ..... eıtı:ek çoc- .._.... 

neme çııı;an mı~ 0 a · u •ur mm dll§marım denizüatU gemilerine ' tn' va.1\ tİçll de 18oÇa u aralı Ha.ym&-
k hareket. etmekle Frenaa mütte~ karp faaliyetlerine devam ebn.ekıte- ponya, ansızın Amerika ve gll· na beygirlert kadar. arsız rrd da arıs:ıs. 
ler meclisinde ve zafer konler~ dirler. 26 ile 27 llkklnwı aruında tereye harp 11~ ederek Asyayı da Durmadan itlfip t:alotıP, ana &TJ'&\ 
masalarında yerini muhafaza etmif bir Amerikan muhribi i1a iki deniz- af.e§e verdl. 1941 yılının bu aon kuıftmp dalafıyorlar. 

hvtalAde ahvalin deTam1 
mtlddetınce p.Jrt mua11en gftn
ierde haftada ttı nya tlo defa 
netred.flecektlr. 

olacaktı. Fakat Franaı~ generalleri altını lbatınldığma dair verilen ha- felftketl Avnıpada nasıl biteceği~ Babalan utancından t:ızara bomta, 
memleketlerini yanlıı bir yola aevk- b _._ d dursun, annelertrun umurunda detil 1 - iŞ ARIY ANLAR 
ettiler. Ben ne oluraa ol:aun l.ngüte- er ~u.ız ır. . ne bir ~lü akıl ercllrJiernlyen Bq köfeye kurulmut. a,ya1c "8k aa-

SATILIK AKORDEON ARlYO· 
RUM - Hohner marka bir akordeon 
istiyorum. Peşin flaUe satmak arzu 
edenlerin Aqam gazetesinde Cİ. B.) 
rtimuzuna mt'ktupln mürncaaUnn. 

-1 

4 - Kiralık· Sablık 
. al ı.__ __ıt._ lh Midway adalannda vazıyet do- harbi i,.f.,.,,:ıen çıkılmaz bir dün- ttıne atm.J.t. boyuna kocuına emtrt Bt1BO işi.ERiNDE - Tecriibe gör-

remn y nız .-§ına çarpışa.~lliı • x.:--'-tir Yeni dü , r'"""" • j · · tar .6-: • ..t-. Bu genenJler 
0 

zaman ~ ...... ug • '111~ . .,.taarruz- ya kasırgası §ekline soktu. SimdJ _Sıcaktan bunalıyorum, J&ıunda. mQf, l'ransızcaYı b1llr muhaaebeden KiRALIK KI DAiRE - Beşiktaş 
vu~ • • lan olmamıftır. Zanneclildigine gö- • ki camı ~1- Pa.ket1mde 111p.ra l>ttmlf, anlar, ".l'fh1tçesl Jrunetll, yazısı güy,el, Hasanpa.şa deresi asfalt cadde üzerln-

fran.sız Batveıklline ve onun ibt:il&· re Japon gemileri Alaska'da Ko· Japonya, Pasifikte bazı adalan ~çabuk l>ir tane mrl İçe- l8ı1 dalctllo yazan ve referans vereb1- de yenı yapılan 58 numaralı Salih Bey 
.. düıen bhlnealna fUDlanln eöyle- diak' da bulunmaktadır BütUn tlca- ve Asyada bir kısım topraklan ceaen 19 tahvenı. blfayı ~ len bir genç münasip b1r 1§ aramak- apartımanının 2 d:ı.lresl ldrnlıktır. 
ıni§l·erdiı .cOç hafta lc;inde giltere ret semilerine haber v.erilrnlştir. ele geçirirken Amerika ve İngll· beklet.mel.. tadır. Z.D. rtımuzu ne 176 posta kutusu -------------
bir piliç gibi boğazlanacaktır.> '-:.~ V.,.,1 gt ' da b ha Terden sı.mı.k1am kesUm1f Tollun adrestne acele yazıinuı.sı - l SATILIK EV - On oda, iki salon, 

ı,,c.ıe, ~n on U uzun r~ · iki mutfak, orta kat parke, terkos, te-
Bordcawı:.·dakili!L~~;-~- Kanada İngiliz borcunu bin gelecek yıllar hazırlığını ve l:>~;;!e.tının göts0n1l arala.ıtmn, ,.s.ne Bbt TEZGAHTAR İŞ ARIYOR - lefon, elektrik, banyo, neuırct Ç:ı.mlı-

deki adamlar sa unn ayaıuanııa &.a- ' a • Tuhafi""' ve parffun6rtden anlnr, ta hah i b.. k A 

P
anaral latirahat ediyorlar .,.. fal- ibtal ediyor yürütüm şeklini konuşuyorlar, - Ka.lfacığım ne bd&r mbmetBe Tll-_ _;A~a bu'"', ...... ..n.-....1• .. ir _,. 4.. caya rşı. çes uyu • vnıpa 941 alo .... ~ ~ ıı=• ~IJÇU "' a~ .. ,.. ., aA'açları, apart.mum tarzında kullam-

t...:klan.,orlar. Fakat bundan ne 110- Ottawa 31 (A.A.) - Toronto'- 1 • Y nlık ıraklık tanımadan bir mqrapo. eoAtık atı tret1r, ıklm1z de anyol\ Aqa.m'da CY. 8.) e müracaat. ıır. Her gün 1ç1ndeldlere murnc:ı.:ı.t. 
tice aldılar) Kendilerine Franaanın da çıkan Globo And Mail gazetesi elindeki kundağı memlek~tten b.na. kana.1çıel1m1- - 1 Adres: Ortaköy Aydınlık soknk No. ı. 
bir parçası bırakıldı ove bu parça da Kanadanm Oıurchill'in ziyareti mü- memlekete, kıta.dan kıtaya fırla- Ods.daldlerden btrl: Telefon No. 42025. - ı 
işgal altında bulunan topraklar kadar naaebetile güzel bir harekette bulu- t k kun ölü yıkını - Tonmcaklnrmı baba e.nnelerl, 2 - İŞÇİ ARIY ANLAR 
&ciz. onlar kadar a~r. BeWd de da~ na.rak. lngilterenin cephane, yiyecek an ar ç m ve §ey- efendl babaları gôrseyd.1 ne aeverler· 2000 LiRADAN 100,000 LİI!AYA ı~-
ba eefildir. Çünkü daha medenidir. ve lptldat maddeler bedeli olan tanının, insan Oğluna galebe çal- dll. diyecek oldu. K~ llfı al- SAAT TAMİRCİSİ ARANIYOR - DAR SATILIK El\ILAKLER - Murıı
Hitler ızbrap içinde kıvranan bu 375 milyon Sterlin"lik. borcunu iptal maktan duyduğu .15ev1ncin acı ve zına tıktı: Anlcarada daJnıl saat ta.mit işinde ça- caat: Ferdi Selek Türk Emlak Bi.ırosu. 
adamlarla farelerle o)'Jlayan bir k.e· eclcce::.:-ı ,,..'7maktadır. öç alıcı kahkahalarile kapanıyor. - Ö!<lilkler1 bin Sısabet. Ya19elar- lıfmak 11zere usta bl.r tamlrciye ihti- Galata ömerab1t han ikinci knt 
di "bl Bu...n bir '--- b" ~ ... ,-·· dı anlan da. o~anna dönc:Uh11r. J@ llLÇ va1'dır. Mahmutpqa. Kefeli ha- No. 23. Telefon: 42368. - 4 

• gı oynuyor. ısun -:' .~n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dünyanın bu ana bab günün• deli mor Jcerakl ed1p çıkarlardı!- ınmda Hlslon saatlert deposuna mü- -------------
emri aerbes bırakıyor. Ertem iU1l a racaat ANKARA BAHÇELİ EVLER _de 
J{lz rebintı)'i kurıwıa diziyor ve tır. Du anada ezfo.i hava tlstünlüğü- de Türkiye cllmdiktlr. Memleket, ~ WılmJf nia.r ---· ----------- devren satılık evi ol:ı.nl:ı.nn Beyoğlu 
Vichy hük<imet:i de bu darbelerin nü ve orduların Okyanuaları geçme- 1941 yılını sessiz bir emnlyet, d&G:~=ç~. K.admm

0
ma- BİR BtlRODA ÇALIŞIUAK tJZERE posta kutusu 2284 numaraya tnf.llfıt 

.,,e bu lutufların albnda -"-u-n-nne lerin:I mümkün kılacak sayısız va- bi anık"'lr nı1m ~- ..__. YAZISI D'tlZGtJN BİR MEMURE BA- rtl bildi 1 rl 5 
IS\NI guu '-- . ecl vo B ı:...ıd arasız r uy ~ yo az .. we gibi çenm, sesi he!' wua..ı.a ya- YANA n.....ıyAn vanDm T ks1m ve şa annı nne e . -

yaşamaktan memnun oluyor Fakat purllll' temin ecegız. u muu et yılıyor: uı.u Y nn - a -------------
bu da ll&nihaye devam~. imıW&tın ırePiıliğine bağlıdır. bir hazırlık içinde geçlrcll. Fırb- - Bug11n Ka.palıç&r11da ıorc:ıo~- Kristal atka.smda İspanya t.onsoloslu- FABRİKA VE !JATBAAYA ELVE-
Hc an Fransız hUkOmetini .Upllr- 2 _ Kurtulut aafhaaı. Bu esnada nanın kapımıza çattığı günlerde, mnz 0 güm~ çantayı, ısarnaıı (bua) yı, ~ tarşısında. Mlllt Emlrı~ Tel: lUSLi BİR BİNA SATILlKTlR - C:ı.-
a:ıck Hitlcrln plAnına uygun gekbi- lmybedilmit ve daha da kaybedile- ne telft.şa kapıldık, ne tehlikeyi tango renkli lruınqı. mw alacnkmnl. .-42;.;;rn;.;..;.;. ___________ ğal~Iuntla fabrika ve matben lttlha-
lir. cek c;fan topraklar geri alınacaktır. yadırgadık. Tuttu~·-uz yola Elbette gty1m kuşam ıstıerim, s0ı9 pil.s EN AZ ORTA TAHSİLLİ BAYAN zına elver~U betonarme yeni bir bina 

İs ı;u..ı.u ıstertm. Zira genc1m g(lz.ellm• ek İSTENİYOR - ~ hususunda. tccrü- satılıktır. Akşam idaresine nıüracnat. 
Diz çökmek lstemiyen ibir kaç tilaya uğıayan her yerde müate!V'- inanınıız kadar gücümüze gü- l!nlilmQ eğlendlım~ ·~alt beli oluşu ve lisan bilişi şa.yaru tercih- Telefon: !OG81 - 2 

Fransız vardır. Bunlar general de liler bula~ık hastalıklı insanlar aayıl- venimiz vardı Başımızdaki Bü· ~ Babam yerlndekt ~ dly- Ur. Mektupla P. R. 643 İstanbula yaz-
Ca.ulle'ün idaresi altın~a Müttefik- malıdır. J;"~i mukavemet olmıyan yük İnsanın ~atanı seltınıete gö- 'Vardım öyleyse? .. Btr ~ ~~ b; malan. 
lerın yanında çarpışmaga devam et- yerde paesı.f mukavemet yapılma- . d.e aynayı alıp kendin~ d.englnsem =.;.;;;..;..;.;_ _________ _ 

mektedirler. Vichy adamlan bımla· lıclır. türeceğbıe, varlığı gibi inanını~ söyle_. İlk kalın gibi ~ezara soka- 3 - SATILIK EŞYA 
n ölümc.rnahkUnı etmiıılerdir. Fakat 3 - Üçüncü safha. Avrupada ve olan millet biliyordu k1 s11Aha sa- m.aımn beni. Plçlerlnl bqma atar, tıı.- İKİZ ÇOCUK ARABASI SATILIK· 
onlann ıııimlerl eskiden mesut ve Asyada !:alelerc hücum ve mücrim- nldığı gün harp kaçınılmaz ol- çar giderim allnuı.llnb!._ TIR _ Ortasındaki portatlt bölmesi 

SATILIK BAHÇE (lSiO ltl 2) - fts
ltildar, Do~nncılnr İhsaniye caddesi 
No. 23. FevtalAde nezaret, trnm-rnya, 
plAJa yakın, içinde bostan kuyusu ve 
iki yüz meyva ağacı vardır. Müracaat: 
Tel.: 60075. - D ten olan bütün Fransız topraklann- lerin ut.ndırılmaları aafhası olacak· muştur. Şimdiye kadar btzi bu Bennecı Muhtar ..U.US gıtanlarak tekli de olur. 

da on kişiden .dok~zu tarafından git- tır. Bu .urctle istikbalin karanlık ve emniyet ve bu blrllk kurtardı. ....................................... Adre.9: fstanbul. Dlvanyolu Hacı • 
tikçe artan hır hurmetle anılmak- anlaplmaz sularını biraz aydınlat- b17.e bir sürü lukla.r MwonJı Tahsin beJ IOkağı 1 numara. - 1 İSTAI\'BUL, BEŞİKTAŞ, BEYOliLU 
tadır. mak. i.tiyorum. Fakat üzerinde iler- 1941, Türkiye 1çlıı yalııız bir _,__ r.or • .., ..... ~ VEYA SİSLİ - Bemtlerlnde 6000-6500 

C:.:-dj büyük kuvvetler ya.kındır. leyeceğimiz yolu gösıterirken dü•- sulh yılı olmakla kalmadı. Açık. "'11\.Uıtılar yükleteoekttr. Vatanın DEVREN TELEfo'ON ARANIYOR - liraya bir &llellk ft ilcl veya 6ç, katlı ..,.... y sulh 1"4 ... d a-""~ ... dn~.,., :rr Beyoğlu santralına ballı devren ace- k:Aglr bir f!Y Ue 11000 - 13500 liraya 
Dalgalar ıimdi dü§lllana doğru gidi- m~ tarafından ,.-apılacaık bir hare- dürüst bir siyasetin Meni ola- ~ 8 Ywr-u~ ""!l"".ere..., le bir telefon aranıyqr. tstlltlAl cad- Ud allellk k:Agl.r bir ap:ı.rtıman alına• 
yor. Bordcau:ıı: adamlarının mahvol- ketı!1 ~u ~Fhalard~ biri eenumda rak auııı-ve emnlyetlmis ailam gazlerlm1zt ve göntlllertmiz1 hep dest No. 98 tiit1lncüye mektupla Tef& ca.ttır. Galata - Posta kutusu 1435 

' duğunu zannettikleri. eonra da ümit ~~ araabileceiiai unutma- ~ellere bağlanmıştır bu hedefe dikerek daha dayanık- tlf&ben mtracaat. İlcoray adresine blldlrllme&l 
ettikleri Büyük Britanya zayıflama- ıyız. • b, daha Ozverlll olacalız. U'l.'ILll[ PİYANO-Jılelbur Alman 
n -ıtır. İngiltere tek baoma hir .ene Bı. safhalar için Lir mflddet tayin İngiltere ne ıttıtakım.ız Det ta- mo bir adak ve aldatma, 11'9 marbJı - u kullantlmıı 11~ pedallı s - MÜTEFERRiK 
cmy~~ ve ııündengüne .. mvveıt· etmek ilteme~. Bu miiddedn had· rafın çıkarma en uygun, en an- bir sor ve korkulma b1st bu yol· lrııDlel b!r piyano acele aııııttır. :ea- -. 
kmni§br. Pek y&kında du§mandan leri gayretlennuzc, tahakkuk •ttir• lııy:Iflı blr hava içinde sür1lp gi- dan ~Oy İ8talJOD caddeıd No. 14 f'lbr-- bıOiLtZOE VB FBANSIZCA Da&. 
daha }yi bir alneue techiz edihnio ceğimiz itlere. teaadüf~ ve baıbiıı diyor. Almanya ne, en güç dene- ı çevirmeyecektir. et dilktAnmda umt - İng1117.ce ... J'ranm ~~ 
olaC'~gız. muayyen olmayan aeyrme bağlıdır. melerd hAdiselerln • çerde, dı§arda slluıfmiz1 bu· BAm.IK PiYANO - Alman mar- mek Tl1& ilerletin* ~ b"' 

Rue ordusu, muharebe lideri Jo· Almanyayı gittikçe ağır 9\ırette bo~ en sonra, raru landınp lhılrler1mJz1 germek. kalı m~:tmmıel bir pqano 6o pedallı hama talebelere kola1 b1ı metodlli 
aef Stalin'in jdarea.i altında istilaya hardıman etmek aiyuetimiz ba,lıca retinden doğan ve bundan dola- gönl'Qmüztt avlayıp yumraklan- aeele .eatıl*tır. Mil:racaat: Bero&tlu matmazel MK. rtbnuzuna m*tupla. 
u~rayan memle~etinde ?iı_ı millik .harp metodlanmızdan • birini te,kil yı 1k1 tarafta ne ,Ophe, ne du· mızı gevfetmek için yapılan ve Tepebafı Aımıalımesc1d caddesi No. ~ 
hir cephe uzunlu~ncla e;ıttikçe ar- edecek.tir. Fakat bu g:ittt"kçe artan raksama bira.kan bir dostluk an- ya 1 dedikodulara kulak u- .;..dt'r_kklnd.a ___ • ________ _ 
tan bir muvaf!nkıye!le ve tiddetle kuvvetlerimizirı bize bahıettiği ye- !aşması im7.8.la.dık. Bu suretle AY.. yı ~x.. dır soöuıt BAV.& vtrBtNt - Geının-al 
ça~ışıyor. .. . gane imkan değildir. Bütün mütt• nıpa ııarb1.ndek1 bltara!lığımız mıya"""lrz. Hepsi yalan • Elektrik markalı 180 ııa.nt1m boyunda 

MEK.TUPLARINIZI ALDl&INIZ 
Guetemıs 1darehanestnı &dıW 

oıaraıc gCstermJt oiaıı ~ 
m1llden L.ibyada ıu sırada muhım mufıa- f.ikler ..anwnt planın ahengine ır,ya- 1 1 bir lltlka 1941, en çetin deneıneterfntıe Do ay tuııanılmıt vitrin ehven ıtatıe 

rcbe oluyor. Rusyada ~ld~ğu ~bi caJı: aurette gayret ıarfetmeltdirler. :. C ak ~~ :u olmak- TQrk.1yey1 d1mdik buldu. 1942, at.ılıktır. Taksim İtef Hanı altmda PJ& _ JLN.Z _ • 3 _ A.aA _ 
L"byada da çok §eyler ünut ettiren Sağlam bir kalble ve emniyetle uz ' m r savaş&llP' en lı:ara gQnlerhıde Türklyeyi da· Ahmed Remzi. Telefon '3054• - 1 

mühim hadiseler olmuştur. Yapbğı- işe ciri§eliın. Her ne bahaaına olur- lann da menfaatine dayanan bir ha sağlam, daha uyanık, daha BİR BU8 ABMONİÖt 8ATILIK - Kit - AB - 1 -
mız müc&deledc ba,lıca 3 mülüm aa olaun, ne kadar ~ap çeker.ek sulh zarureti hA.llndedir. birllk görecektir 12 baso, 2S tuf.1 oktavlık, (42) liraya ııamJann& l'8ltll ~ *'-
aafhı. vardır: . çultelim, Allahın yardum ile mfltte- B bu lda • bir arm~ atıl*br. Mtlracaat rert~ reiıanembıden a1dırmalall illa 

1 - AnlafJD& devre& Bu dener bici kaJmağa '9'e eonuna kadar nzi· ep 10 yürüyecelt& Yeni zWmZ utmıu o1lmL . Be7'0lla. İlk Beled!Je Cnd. Karannl ..._oııılian ... ur..._. ---------
e cok aiddetli muhaıebele Geçen JÜ gibi, )'enl giren 818 de NecmeMln WU 8& 1'o. 11/1. BeJt)er Karaclko. 



Sahile 8 

IRADYOI 
Bu~nkil. prorram 

• 12.30 Program. 12.33 Türkiller, 12.45 
Ajc.ns'haberlerl, 13.00 Şarkı " tllrldt
ler, 13.30 Müzik (Pi.). 18.03 Çltte f,.,_ 
sıl, 19.00 Konuşma, 19.15 Çigan ha.· 
valan CPl.), 19.30 Ajans haberleri. 
19.45 Halkevlert folklor saati. 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Karış.ık prkılar, 
21.00 Ziraat Talcvlml. 21.lO Taltslm. n 
saz eserleri, 21.30 Konuşma, 21.4S 
Senfoni orkestrası, 22.30 AJa.M ve bor
sa haberleri, 22.45 Dans mü.zit\ (Pl.). 

Yann sabahki P ... rram 
7 .30 Program, 7 .33 Hafif parçalar 

CPlJ, 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Sen
fonik parçalar (Pl.), 8.15 Evin saati, 
8.30 Senfonik parçalar CPI.). 

. BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 JO 
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rı 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağnlarınızı derhal keser 
icabında günde 3 kaıe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları ıararla iateyiniz. 

Kıt gecelerinde boı vakit 
geçirmek için mqhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve beyecanJı roman 
ıeritini okuyunuz! 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 60 kuruı. 

Taksimde: Krıst•!'·:C · 

~ Müieyyc;;;• senin K 
ın yenl repertuan: 

R Şarkın en büyük Ses Kraliçesi R 
ı U MU GULSU ı 
S ün Harunurrcşld fllm!nde - Harun'un kucag S 
T 

kıymetli eserlerini büyük bestekflr SADETTİ~ KAYNAK t:ı- T 
rafından adapte edilen ş:ı.r'kılan yalnız KRiSTAL'de ve yal
nız MVZEYYEN SEN.AR tarafından dlnllyeoek.sl.nlz. Bu fır

A satı kaçırmamala.rını aziz dinleyicilere müessese ı,eref duya.- A 

1 Kinu ... __ tl 1942 

t:l#l:l•Ji)! ... --.. 
Zeytinyağlarının halislyetinin aksini isb:ıt edene 

1000- Lira ~ikramiye -verilir 
Adre~dikk"°i'tı fstanbul Tütün Gümrük Kemerli ıokak 21 No. 

·------- Telı_2419L_ _______ .. 

snznn de takdir 
ettö<ğllnlz üzere 

4 

Asrımıs modasının zarafet ve in<'ell&ine lnzlmam eden 
üstacl temterln mebaretl, kadına da ıençllle matuf 
oayanı hayret bir beden tenasübü arıeder. 

Fakat yiD n onun hututu ıeve7.edirJer. Eğer bu nok· 
taya lanm gelen ihtimam göı.terilmn:se, seneler bu batta

n başkalanna pek çabuk farkettirirler. Ba, sizin bir sırrı
nn:dır ki, ufak bir dikkatsizlik veya fbınal neticesi rakl-

belerlnizln dikkat nau.rından u7.ak kalanın. İşte senele
rin (bilhassa nazik ve hassas clldlere musallat olan o t.ah
ribkar senelerin) cildinize çinnekte oldutu on binlerce (hl· 
dayette gayri mahsiıs) fnce çizgilere lh101alkiir kalmayınız. 

Zamanla cildlnhl solduracak otan ve sizi pek çok defa vakitsiz harab 
eden ba arızalan akşam ve sabah Krem Pertevle yapacağınız ulak 
bir maıııajla ıefedlııtz. Krem Pertevlıı bu mucizesine yüz biıılcrcP 
hemcinslniz gibi siz de hayret ve mcmnııniycıle şahid olacaksmı:ı:. 
Göreceksiniz ki simanız, t'bl'di gençlil!"inl herke.ı-e mağrurane soyli
yecektlr. 

KREM PERTEV'in terkibindeki faal anasır r.n derin çizgıl"rl bile 
izalede gecilonlyecektir. Bugünden ltibart'n siz de bir tüp K R E M 
P E R T E V' 1 tuvalet masanızda bulundurunuz. O, ayni zamanda 
sert rüzgarların ve 'kuvvetli (ilneşln en lvl nıuhafmdır. 

f • _ı __ 
(. 1 ' • - - -)( , __ ,-:ı:... ___ -...:..ı ...ı•-.. ............ 
Soldıın sağa ve yukandan aşağı: 

ı - Şehir işlerini yapan daire. 
2 - Tutsaklık - Delik d~lk yap. 
3 - Nihny<:t.slzllk 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 

1 -~;~;;~;~~· h'~~:::~: ..... 1 Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
\... İ§tirakile İÇKiSİZ AiLE MATlNESl ..1 

4 - B'lşına cV• gelirse kredi ile ver 
demektir. 

5 - T~rsl bir nevi şlıkcttir - Su. 
G - Tersi kaça mal olduğu d~· 

mektir. 
7 - Ne Ju:mmu vnr. 
8 - Tersi borcun ödenme müdde

tldir. Afrlkada bir memleket. 
O - Çok ehemmiyetli - Tersi i4tl

radır. 

10 - Alaturka musikide bir ma
kam - Duvara tutturulmuş tahta. 

Geçen bulınae:ımızın halli 

Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 

l - Hamakat, Na, 2 - Açık, Gazoz, 
3 - M1$ınınu, 4 - Akılnsığar, 5 -
Rast. osı, 6 - Ağustos, Ra, 7 - Tanı, 
Salim, 8 - Zuğo, Lala, 9 - No, As
ril!k, 10 - Azarlamnl:. 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Türkiye 

Senelik 
fi Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

14011 kuruş 2700 kuruş 
750 • 1450 • 
400 lt 800 • 
150 lt lt 

Po.sto. ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600, nıtı aylığı 1900, üç aylığı 

1000 l..'Uruştur . 

Tl'ldonlarımız Başmuharrir: 20565 
l'nzı işleri: 20765 - idare: 20G81 

l\lüdür: 20497 

Zilhicce 13 - Kasım 55 
S. İm Gü. Öğ. İki. Ak. Yat. 

E. 12,48 2,36 7,'J:T 9,47 12,00 1,39 
Va. 3,39 7.26 l2,17 14.38 16,50 18,28 

İdarehane Babıfıll civarı 
Acımusluk soknk No. 13 

Yüzdt vinni iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbauı Kitap servisine• ge· 
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon· 
ıo yapılacaktır. 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy -
Şifa Yurdu 
Şehit gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala· 
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık husuıi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunı. dinlendirmek ve neka· 
hat dt:vrini geçirmek iııtiyen· 
lere mahsus yegane müesseıe. 

Telefon: 42221 

Prot. Dr. 

KEMAL CENAP 
Lamartin caddesi 5. Doğu 

Palas Nv. f.t. Taksim. Telefon: 
4 3963 Pf ergüı. saat l 5 - 18. 

Maliye Veka etinden: 
Gümüş "100,, kuruşlukların tedavülden kaldırıl
ması hakkında: 

Gümü.$ bir liralıkların darp ve piyasaya kı\fl miktarda çıkanlması üze
rlne 1/2/941 tarihlnden ltlbaren tedavülden kaldırılmL' olan gı.imüş yüz 
kuruşluklann 1/2/941 tarihinden beri yalnız r.ıal sandıklarlle Ti.irldye Cüm
hurlyet Merkez bankasınca ve Merkez bankası bulunmıyan yerlerde Ziraat 
bankası .şubelerince yapılmakta olan tebdil muamelatına 31/1/942 akşamı 
nihayet verilecektir. Bu tarlhtan sonra mezkür paralar nakit olarak hiçbir 
veçhlle knbul edllmlyecektir 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanlann 31/l/942 akşamına kadaı 1 
bunları mal sandıklarlle, Türkiy<ı Cümhuriyct Merkez bankasında ve Mer- ı 
kez bankası bulunmıynn verlr.rde Ziraat banka.<U şubelerinde tebclıl ettir- , 
meleri ll~n olunur. <8262 - 9836) 

1 
1 

Istanbul Havagazı ve Elektrik 
Ve T eşebbüsatı Sınai ye Türk 

Ar.oni 11 ş ·rketi 

Mühim ilan 
İstanbulda, Hava.gazı ve Elektrik ve Tcşebbüsatı Sınalye Türk Ano

nim Şirketi, memurlarının 1941 senesine alt cPeınbe. renkli hüviyet 
kartlnnnın 1 İklncikfınun 1942 den itibaren iptal edilerek 1942 senesi 
için muteber olmak üzere ıTuruncu• ı'Cnkte kartlarla değiştirileceğini 
sayın m~terllerlne nrzeyler. Bu kartı:ırın ba., ta.rafında Şirketin ün
vanı olan cİSTANBULDA HAVAGAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBtİ
SATI SINAİYE TÜRK ANONİM ŞIRKETİıı yazılıdır. Yul:anda gösteri
len evsafa uygun olmıyan kartlar sahte nddcdllmell ve hemıllert poli
se haber vertlmelldlr. Şirket, müşterilerinin bu ilana riayet ct~me
lerlnden çıkabilecek neticelerin mesullyetinl ka'bul etmlyeeeğinl şimdi
den bl'yıı.n eyler. 

•••••Ooktor ••••• Bahaddin Lütfi ... ._,... ____________ _ 

Varnall 
OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıkları 

mütehassısı -Beyoğlu, tş Bankası karşı· 

sında. Emir NPvruz sokağı, 

Tttrkiye Ottmhuriyeti 

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

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banJm muameleJeri 

Para biriktirtnlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasmda kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 •ldct 1.000 liralık 4.000 lira 100 atlet 50 liralık 5.000 lira 
4 n 500 » 2.000 » 120 » 40 » 4.800 • 
4 ., 250 )) 

40 • 100 ,, 
1.000 ,, 
4.000 1) 

160 n 20 » 3.200 • 

DİKKA'I' : Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmlyenlere ikramiye ı:ıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kw·alar senede 4 defa 11 eyli'ıl, 11 birincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

B.llNAPP -. , 
MUES~c.SESI 

SAYIN DOSTLARINA VE 
MÜŞTERi LERi NE 

~~ 
Panaiya aprt. No. 2. 1, ' 

F et~~kEt:rd•e•n-.... ._ __ Te•ı.•42•20•3 --.. il LAsiiıtZ:NC~RtAR'AÇNıvoR 
1 1 KÜÇÜK 1 LAN ' Vennefe talip olanlar 22Gl5 numaraya telefonla müracaat etmeleri. 

,, 
11----Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 

ı - Bankamız tarafından kurulmnlda olan fabrikalann demir pencere 
# ve kapı lm:ılfı.tındıı. kullnnılmak üııere müfredatı aşağıda yazılı 100 ton kıt 

şel:ent ve75 ton tc demirine ihtiyaç vardır. LAB RATUVARI 
( Cerrahpa..şa hatanesı bakteriyo
loğu] Kan, idrar, balgam, me
vaddı gaita tahlilleri Ye (idrar 
vasıtasile ıebelifln ilk rüıtlerlıı
de kati teşhisi) yapılır. Beyoflu, 
Taksime giderken Meşelik sokafı 

Ferah apartıman. Tel: 40534. 

Yl .LDIZ 

okuyucularımız arasında " D j I( K A T ! 
EN siz' EM iN istiklal caddesinde şehir tiyatrosu pasajında 

.... ~d... ~~.~~~zı;. S P L E N O i O - l A L 
ra iılcrinde it ve itc;i için is· 
tifade ediniz. 

Yii.BAŞI 

SAYISI 
Bu sayıda: 

BUGÜN ÇIKTI 

Kim dcmı.,, ben çıplaklıktan hoş
lanıyorum diye? - Dorothy La.mour 
söylüyor - YJJ.DIZ,ın, yıldızlara ver· 
dlği eğlenceli hedlycler - Sinema ar
tistleri artık perhizden usandı. Şlmd1 
ne yiyorlar? Lana. Turner kısa za
manda kabak çiçeği gibi açıldı. Er
kek koleksiyoncusu oldu. Ann Shcrl
dan okuyucularımıza. nefis bir kos
tüm takdim ediyor. Tilrklyede çalı
şan yab3Dcı bir rejisör: Adol! Kör
ner. - Geçen yıl neler seyrettik? -
Geçen yılın gowe yıldızları kimler
dir? - Bu yıl neler seyredeceğiz? -
Ölmeyen Melodi, Roman, İş ndamı, 
revl~nli\de sinema hlkı\yesl, Kadın is
t erse... Nefis b!r hiküye - Hollywo
ocl'd:ın hnberl<'r - Renkli karlkatur
ler - Flllm dedlkodulıın - Adresli ar
tist blogratiler - Dert ortağının en
teres:ı.n cevaplan - Hoş 1 kral ar v .s ... 

Restoranı, 3 ikincikanun CUMARTESİ açılı
yor. Birinci sınıf matbah, nefis içkiler - Kusur
suz hizmet. Meşhur İspanyol piyanist ve tantö- 1 

rü BRAULIO PEREZ idaresinde 
KUKANEROS orkestrası 

. Haydaroaşa lises:ni bitirenler cemiyetinden 
EJcaeriyct temin edilemediğinden tehir edilen Yıllık Kongrem.izin 

4/1 /942 pazar günü saat 1 O damevcutla iktifa edilerek icra edile
ceğinden Üyelerin Cemiyet Merkezine teşrifleri rica olunur. 

I 
Yer Üeğiştirecek 
kiracılara tavsiye! 
Akıam'ın KOCOK JLAN· 

l.ARf nı dikkatJI! okursanız 

kendinize en elverişli yurdu 
yorulmadan buJabilirsiniz. 

l..ı0kman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMALı 

Dahiliye mütehassısı 
Div11nyolu 104 

Muayene saatlcd Pazar hariç 
h r rü. 2,5 - 5 Tel: 22398 

HER TERDE 15 KURUŞ 

Kö.şcbend 30130/3 30 ton 
• 35/35/4 25 • 
• 40/40/5 20 • 
• 45/ 45/ 5 15 • 
• 50/ 50/ 6 10 • 

100 

Te demiri ll0/301• 25 • 
• • 35/35/4,5 15 • 
> lt 40/40/ 5 15 • 
)1 • . 45/45/ 5,5 10 • 
• lt 50/50/6 10 • 

75 , 
2 - Köşebend ve de:nirlcrlnln tullerı 2 metreden aşağı olmayacaktır. · 

Metrede birden az dellğl ve passız olmnk şartile 1mllanılmı~ ol:ınları da ta
l:ıul edilecektir . 

3 - Köşebend ve tc demiri Devlet Deınlryollan lstasyonlanndan blrhı
de tesllm edilecek \'e vagon tartısı tesellüme esas olacaktır. 

4 - Birer tondan aşağı olmamak şartlle yapılar.ak teklifler kabul edt. 
leccktlr. 

5 - Teklifler 611/ 1942 tarihine kadar Ankarad::ı Sümer Bank Umuml 
Müdürlüğune tevdi edilmiş olacaktır. 

6 - Baııka tekllfleıi nazan it.ıbara almakta. serbesttir. 19647• dl#b 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlüğü Uanları 

Umum 

ADALARIN İLK VAPURU • 
Btiyükad:ıdan saat 5,50 de kalkarak tekmil Adııl:ım u~rayıp Köprily-e 

gelen muvnkkat llil.ve sefer 29 ' 12/ 941 Pazaıtesl gününden itibaren H\ğved1-
lecektlr. Buna. muknbil Büyükadadnn saat 6,27 de kalkan (101) No. lu 
ilk seter 2!l/ 12/ Pazartesi gününden ltlbr.ren Büyükada ve diğer iskeleler
den (15) dnklka C\'Yel kalkacnk ve Köprüye saat 7.45 de varacaktır. (11533} 


