
. Kiracılarla ev sahipleri 
arasındaki münasebetler 

yeni esaslara bağlanacak 

l 

DGnya Muharrlr~rlnden Tercümeler Serlsl No. 50 

LUiG i P iRA NDELLO 

Güneş ve Gölge 
Tirkçeye Çeviren: ŞP LiJ ~eti: n Ta 1 ip 

Fiatı 50 - REMZi KİTAPEVİ 
J 

' Sene 24 - No. 8334 - Fiati her yerde 5 kunl§ PA7..ARTF.S1 5 KAnunusani 1942 Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

V aşingtonda 
imzalanan 26 

Devlet andlaşması 

Bunlar aıasında en ehemmiyet-

Kar dün de devam etti 
Beyoğlu ve lstanbul cihetinde bazı hatlarda 

tramvay seferleri başladı 

Kartal ve Y eşilköy civannda donmak 
olan 3 kişi hastaneye kaldırıldı 

~ 

Belediyenin 
tebliği 

.. uzere 

· lisl, sulhten sonra, daha doğrusu 
sulh masasında, her devlet keri
di ı;i razı olmadıkca memleketlerin 
sınır cizilerir.dc hic değişiklik 

olmıyacağını şimdiden adayan 
maddedir. :Su savaşta hizmeti gi
bi gelecek sulhte rolü de olınıya
cak en küçük, yahut varlığı en 
Ptiı üzlü bir devlet bile kendi iste
ğile toprak vermiyeceğine, ve bazı 
sınırlaı da değişiklik olmadıkça 

uzla ma güç olacağına göre, İn
giltere ile Amerfüamn 26 devlete 
birden bu teminatı vermeleri her 
de\'letin hakkını korumak pren
sipi bakımından gene büyük, al- Aparbman, ev, mağaza .. :l.kka~Ierı 

kışa de~r bir fedakarlıktır. ve dükkan aahiplerinden K d • d 
Başka bir madde: ıBütün mil- yardım bekleniyor ara enız e Beceriksizlik 

Jetlere korunma temin edileceğini - -
ve saldırıcı devletlerin sil:lhları istanbul Belediye Reialitindeu: f 1 rtı na :...!::!.~• ku :raidı diye tramvaylar 
alınacağımı> bildiriyor. Yıllardanberl görülmemlf fevkalAde "T 

Anlaşılıyor ki De k il 

1 

bir kış karşısında belediyemiz bütün - - - İstanbul büyük kar meml,ıketi de-
mo ras er, vesaitini istimal suı-etııe cadde ve so- İneboluya bir haftadır Yarınki dünyanın rahatını ve sü- kakları temlzlemeğe çalı_"!lllakta ise ğııdir. Sibirya «ibi k-. lıetkilibnuz 

rekli barışını Almanya ile yardım- de arzu edildiği kadar amele bulama- vapur gidemiyor olamaz. Fakat htanbul biç kar Yai· · ·· .ft mıyan ,ebir de deiildir. Ona göre 
cılarının silahsız, kendilerinin si- mak yüzünden medem ve mw1 .... rek tertibahmız olmak gerektir. Nual 
lflhlı k ı d vczalti ifa ederken karşılıklı yardım 

aması~ ~ umuy~~l~r.. duygusunu tamamen müdrik oldu- İnebolu 4 (A.A.) - Kar arasız ki 1929 da daha fazla kar yajdı, 
Bu karan yurutecek bu.tun ınce ğuna emin bulunduğumuz sayın hal- devam ediyor. Fırtıına yüzünden bir tramvayı... l'efte durmanıqb. Tram· 

no ' lar bilinmedikçe biışey söy- kımızın ap~_rtu~an, ev, muesse~, ma- haftadır vapurlar gelemiyor. Dalga· vay yol!~•. açmak: ~ b~ en 
lenenıez. Fakat gecen harpten' ğnza ve dukkan lcD.pı ve onlerlnl l larır. sürükledikleri bir ı•rıeri mayn kolay br qür. Elvenr ki dllfUllen, 
sonra da Al . • 1 kardnn temızleme hususundaki yar lneboluya 5 mil meıafed b l bilen o sun. 

BU S.A.B.a.-a-g-j 

Eden'in 
dün geceki 
beyanatı 

Ruslarla harbin sevk 
ve idaresinde tamamen 

mutablk kaldık 

'l'BLGB.A.rL&B 

Wavell, son 
zaferden 

eminim, diyor 
Vaziyet belki muvakkat 
bir zaman için daha fazla 

aleyhimize dönebilir 

Sulh ,.,.tları ve harpten 1 Fakat neticede Jüımani 
'80nra emaiyet maeleııi mutlalıa yere Nreceğiz. 
liakkmtla . da iptidai mü- O zamana kadar tuimli 
ıaverelerde bulunduk davranmalıyız 

Londra 5 (AA.) - Pasllıkt.e mtıtte
flkln kuvvet~rl başkumandanı gene
ral Wavell, yeni vazUeslne luı.rekc\ 

etmezden evvel Yeni Delhl'de beya
natta bulunarak dem14tlr ki : 

- Ikl noktaya dikkati ÇC'kmC 
isterim: l - Son zafer muttefiklerln
dlr, 2 - Uzak Doğılda vaziyet duze
llnceyeye kadar daha buhranlı günler 
geçirmemizin muhtemel bulunmasıdtr. 

Vazifemin ne kadar ağır ve mem
llyetll olduğunu bHlyorum. Ja'lOillar, 
her hangi baskıncı milt.ecavlz n ka
zanacağı ftstıünlu~ü f mdılik temtn 
etmlf~rdlr Vaziyet, muvakkat bır za
man ~in daha fazla alcy.lılmlzc dö
neblllr. Fakat ergeç lch\mlıe döne
cektir. 

Kuvvetlerimi::! toplıyaralc düiiIDnn& 
darbeyi lndlrlnccye kndar azlmll dav
ranma! yız, Duşmnnı mutlaka y r9 
sereceğiz. 

Vaşington harp 
kabinesi 

B. Rooaevelt konJP.:e için 
mesajını hazırlıyor 

manyanın sılılhlan ı dım alitkalannı göstermeleri ve ayni O . 11' k" 1 . e u una~ 
•hnm~tı. .kazanan devletler ise j' zamanda caddel-erdeki merdivenlerine k re~ıı~ek ve 18 oy j;1 •r1asındakı Bea KÜD kar J'ğmu• bir çok t..., - Evvel! Siıitecf~ indim, t rll ıvaya blndUn., Beyuıd'a oıktım. Oradd 

kül dökmek .suretile herhangi mile.>- aya 1" ıyıya çarpara pa• •nuı ve la"lit aoluenlanaa meydU1a çalc#ı· aktarma ile Fatlh'e geldim de Harblye'ye glt.rnett lçln bu aandal,a.71 eld9 
Neemec1din Sada k sif bir kazaya meydan vcrm~mektetl Arsmtıdan civarda bulunan birkaç 

1 
J'GI'. Şehir, hil; olllMwa, ı.. Mlam· edebildim! .. 

nrdımı bir TUife blad telllı:ltlat ola- köy eYinin camları ltınlmlfbf. Baıb m deri ..... a.w icia • tl•:ie ' -Aman biradeı', itl)'JDOUAl bili •• k Lnmn.r andaı,aa deiU ide&a dıftl-



Sahife 2 

U SABAHKİ 

Almanlar üç 
üdaf ahatt 
azır ı orlar 

Bu hatlar derinliğine 
yapılmakta olup, Rus 
mukabil taarruzunu 
durdurmak içindir 

lngiltere -
Sovyetler 

görüş birliği 

B. Kalinin ile İngiltere 
kralı arasında hararetli 

telgraflar teati edildi 

e a a, ahk. a 
~? WnGiiii#?' 55 

ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!a!!!!!!!!!!!!!!!rr!!!!!!!!!p~lllf!l!vl!!!!'!!!a~~!'!!!!!!!n!!!!!!'!!!y~!!!!!!!!t!!!!!!!!!lı!I!!~, 
GI. W avell güç şar ar 

• inde işe aşlıyor 

Singapur 

bombardıman 

edildi 
Japon tayyareleri bir 

Avustralya bava meyda
mna da taarruz ettiler 

Şark ceplieainde Sovyetler bazı köyleri geri aldılar .. 
Londra 4 (A.A.) - Moakova Singapur 4 (A.A.) - İngiliz 

radyosu Sovyetler Birliği hükQmeti Libya cephesinde bir duraklama vardır Uzak Şark tebliğinde kayd>eclildiği· 
rc:si Knle.nin'in İngiliz Kralırıa aşa· ne göre gece Perak'ın eimal cephesi 
ğıdaki telgrafnamcyi gönderdiğini General Wavcll'fn Malezya, Fe- Bomeonun §lmal bmıi auen Ja- ilz~n?c düpnanın tazyiki devam 
ha.her rvcrmck.tedir: lemuık Hindistanı n Fiüpin ada- ponların elindedir. Japonlar Bome- •bl§~~ k l d h 

cMajestenizin yeni sene hakkin· Lumdakl Müttefik kuvvetler Baıku- odıın ıonra Sumatra aduma taarruz l ıt.~ an aw a oenu~:a .~u-
daki emimi temenniyatnn ile harp· mnndanlığına tayin edilme91 Amerl· ederler ve buraemı ifgal edebilirlet"· k :ıev~ ~re ~ognı baret mıLer 

Nev - 'Yort 5 (A.A.l - Nev - York te iyice tecrübe gönnüı olan ordu ve kada bUyiik memnuniyetle karp- se Singapur hemen hemen muhaaa- ;d eı:ı .. enm zır)c ı a;a ar d'ta • P 
Tlmes gn.zeteslnln Stok:holm'dakl hu- donanmanızın muvaffak:iyeti bak- lanmıştır. BütUn Amerika gazeteleri ra edilmit olacaktır. General Wa- ler~~ f~tnaB ayıp ar dvcr ırru§· 
~usi muhn.blı1 telgralla §U hnberl ver- kındaki temennilerini )Qtfen kabul bu mUnaaebetle makaleler yazıyor- Tcll'in bu tıehlilteye la.r11 tedbirler h~İ ngı ~z ;neosund.~n Ô ınan 
mektedlr: buyumıalar.m rica ederim. lar ve tayinin tsa.betinden ba.h.scxli· alması beklenebilir, ''nin ~~ gibore 

15
u§TllO k.ia.nl un r~rıe-

Sovyct mulmbll ta.nrruzunu durtlur- M- .. .. lar G l W _ 1 Mal 1. Jn....:t·-1 K cı Ulltn en ometre ~ırnn-
mak için Almanlar derbıllğlııe tiç mü- . tiJterek <lu,,manıml2 olan mute- yor • enera ıwcll ,. ... nız kara ezyı;ıya ge ınçe, ~u~er u- llnde ibulunan Wetoo'ya uker çıltar-
dafaa hattı inşa etmektedlrler. Bun- ~- ·-~na knr11 yapm~kta oldu- kuvvetl~e dc~l, deniı -ve hava ~tandan cenuba doğru 98kilm~le~- mıştır. 
lardan lkl.sl Polonya'dadır. ı,um.'!-2 mucadelecie ha~_ mevzuu kuvvetlenne de kumanda edecek, duı. Perak cephcainde yeni bir ~8.di- · Gece İı:ıgiliz tayyareleri Malezya 

Almanya'nm müdafaası için hazır- t~kiı etmekte bulunan burun mese- bunlan rniinasip g~rdüğil yerlerde se yoktur. Japon tayyareleri Sınga· aahilJeri açığında dü§llllll1 gemilerini 
lnnnn üçüncfistl Lse e.ski Polonyn - Al- lelere müteallik noktai nazarlardaki toplayacak -ve lüzumlu gördüğtl ha• pura miitemadt akınlar yapıyorlar. bombalamış ve makineli tüfek a.t 
man hududu m:unluAunda.dır. ahenk, İngiliz Hariciye Nazırının rcketlerde lrullanacaktır Müttefik Birmanya hududunda Japonlarla §İne tutmu§tur. Karanlık dolayıs'k 

Bu hatlardan ~irlnclsi eski Rus - PO- ~oskovayı ziyareti esnn.mıda daha kuvvetler Uzak Şarkta ;imdiye ka- Britanya kuvvetleri araamda bazı neticeler müşahede edilmemi§tir. ı 
Jonyn hududu w:erlndedlr. ~nlar ZJynde kuvvet bul.n\~tur. Nolttai dar dağınık bir surette harbetmiş- çarpışmalar olmuıtur. Bazı Japon Dün gece 24 Japon tmyyaresi Sin· 
burnd:L Stalln hattı üzerinde suratle nazarlardaki bu birlik, zalerimh:in 1 d', B k d'l • • f dil .. .• müfrezeleri Vik.toryanın fimaline gapuru b b d ._;.1 d' 
ıstlhkfl.mlar inşa etmektedir Fnkat bu er ır. u, en ı enru zayı ıuru· • • l f k _,_il , om ar ıman e ••• ~ er ır. 

,_,. _ . .._. ;...,,.ft te ve zaferden sonTa gerek kaıdimlzin yordu. Bir Bl\fkumandan tayin edil- aınnıı er, a at ıonra ııerl Ç"6 mıı· Ha.arat ehemmiyet8izdiT SivillCT 
lstlh.u.mlar şimdi _..... ...,_,.,..me k th ftu 1 b"tü il !erdir · 
çevrllmcktedlr. Bu bat Minsk'in gar- gere • au a me . n ° an u n m - mest daha ille aiin<lenberl Jb:ımdı. · • , aruında bir kaç ölü ve yaralı var-
binden geçmekte ve Plnsk batn.kllk letlerın "!,~n~aatirr: uygun °.lar~ General Wavell'in kumandayı ele Sark c:epbeelı • Şar~ ceph~~e dır. İngiliz • Amerikan hava te§ki1-
bölges1ni kaplamakta.dır. sarfedecegınuz mU§terck faaliyetin aldıktan aonra vaziyette az çok bir Soyyet kuvvetlen ycruden bazı kO'Y"- leri dün sabah Thailandda kain Ra-

Daha kuvvetli olan :lklııcl bat. i<Je en iyi garantisidir.> değiıiklik olmaeı, dağınık kl.IV'Vetle- leri ıele geçirmiılerdir. Soyyet kıta- hentak·a taarruz etmişlerdir. Jki düı-
Bug ırmağını takip etmelttedlr. Bu- Kral Altıncı George ıu aUTeUe rln ıesu mevzileri müdafaa etmek lannın ıimal ve cenuptan Mojaisk.•i man avcısı düşürülmüş rve yerde 4 
rada Alm~nıa_:ın iıl o kndar güç ,de- mukabelede bulunmuıtur: cRc:ie için• htr araya toplanması beklene-' ~~ek ve Almanları geniı ~r çe- tayyare tahrip edilmiıtir. 
~dlr. Çünku Almanlar Polonya nm Efendi, yeni ıene hakkındaki en iyi bilir. kilmege mecbur etmek Jstedikleri Melbourne 4 (AA.) - Hava 
lşı;allnden sonra Alman - Rus mün::ı-- temttıniyabmı ve daha §İmdiden . . .. anla12ılıyor. tebliği: Uzun menzilli Japon born-
sebetlerlnln iyi olma.ıunn rağmen la- müşterek düşmanın hezimetini a· .. Maaı_nafıh gener~Im guç tartlar Son gmlerde Ru.e ıüvarileri büyük bardıman ta areleri Bism k k 
rnn gelen 14Jere b!ışla.mış bulunuyor- k I k • . b' k J Y ıçmde 11e bqlayacagı muhakkaktır. E 1· •• • I Al b al . .YY • • ar ta ım 
J::ırd Rus af!akı tl 

1 
_ rln ın aştırma ıçın ır ço aey er yap- F'li • d l b J aauyet goııtermıJ er vo man at• ad arı üzerınde hır k~ıf uçuıu yap· 

Al~nlar ll~~vnununyeb:rşlan uzcgıc~ mış bwt.0n.aı. kahraman Sovyet or- ı pıl n n al.an em~n .~~-~1- la• lanna hücumlarda bulunrnuolardır. ml§lar ve Rabaul'da Avustralya ha· 
d la ff ki . , d pon ann e ıne geçmışur. J"Ull'CTU.a ı- Alman b 1 b hil l bil k l . . . 

Almnn znferlerl lir.erine yanda bıra- :.ı rm~nl ~~vla" fa y~~bnınl b evamı lar yalnız adanın bir kmnını ve Ma- • ..::L ~en a da~ı.1 u -'- cumd adi~nld' _ _- vda uvvet erme aıt hır tayyare nıey• 
kılan tahkimat işlerine tekrar bn41a- temcnnı erınu ut cu &a u uyuru- ·ııa k .. f • . .. d- 12 "-tah ,. ...... zayıat ver ın ereı tar e ıgı- anına taarruz etmialerdir. Ahlan 

H . . N 1 U R S S nı or czının agzın aJa mu. • 1 bild' kted' '-. k b ·ı h mışlardır nuz. ancıye azırım a . . .. k C .d d lterlnd n ırme ır. 1ou aç omba ı e ava meyduunın 
Oder nehri uzunluğunca giden bükiımcti tefleri arasındaki miizake- em lane'i; or a .jıd e . e Libyadaı Libyada muhuellede tcaisah hafifçe hasar4 uğramışh:-. 

1içüncü hat Almanlann Rm taarru- relere muttali olmakla bahtiyarım tutuyor r. u mevzı er e mütema- bir duraklama vardır. Agedabia da 
zundan endişe ettiklerini ve Savyet- C.örüşmelcr esnasında hüküm ıü; diyen bombardıman edilmektedir. yalnız keşif milfrezeleri faaliyeti ol· Brest belediyesinin 
lr.rtn bir .~arına. hareketi derp~ et- mil§ olan noktai nazar ahengi harp Japonlar Filipin adalannın en ce- muştur. Buna mukabil tayyare faa- vazifesine son verildi 
tlklerl

1
n!, gko;termektedlr. _ zamanında 'VC harpten aonra sulhün nubundaki Sulu adalarını ele geçir• liyeti büyük.tilr. iki taraf da. karşı- p • ,,. (AA ) B t b I d. 

Bu swh .. mlarda en guç ~rtlar al- . . . • • • 1 d' S 1 r:- 1 '- H· d. d k. . '} . ed k ana " . ' - rea e e ıye tmdn 60 blnd f 1 Pol yal 1 tenaiki husuııu,nda mılletlerımt%1D ıt· mıı er ır. u u re emena:: ın ı.ta- ıın a ının gen erme taarruz ere reis 'le b I d' Ha· . 'f 

maktadır en az 11 on ı ça ~- tifakını takviye edecektir.> nının Bomeo adasına pek yakındır. ikmal hatlarını bozmağa çalıııyor. le .
1 1 

e e ~Yl e. mt. ec ının vazı e-. nne ıon verı mıı ır. 

uslar Borovsk 
şehrini almışlar 
Londra 5 {A.A.) - B. B. C.: 

Mojaisk'te bulunan Alman kuvvet
leri için tehlike artmaktadır. Dün 
geceki Rus tebliğine göre, Ruslar 
Mojaisk'in 40 kilometre cenubu şar· 
kisinde ve Maloyaroslavcç'in 35 ki
lometre pmalinde bulunan borovak 
Ş-hrinini almı~lardır 

Ayni tebliğe göre, Ruslar merkez· 
de kanlı muharebeler neticceinde 
Almanlan yeni müdafaa m~vzilerini 
sağlamlaştırmaktan menetmi12ler, 
düşmana insanca ve malzemece ağır 
uyiat verdirmişlerdir. 

B. Mussolininin 
direktif feri 

Kont Ciano da dün bir 
nutuk söyledi 

Roma 4 (A.A.) - B. Mussollnt dün 
Venedlk sarayında Fıı.şLst partfsl ida-

Muğ ada bir z·raat 
mek ehi aç lacak 

Ziraat Vekili, patates ve mısır ziraatinin bu yıl 
üzerinde önemle meşgul olunacağını söyledi 

Bulgaristanın 

yeni b·r kararı 
Ege denizinde İşgal altın
daki adalar limanlarına 
işlemek üzere 40 gemi 

yapılacak 
re heyetini kn.'bul etmlştJr. Pa.rthıln t · 4 (T 1 f 1 ) z· k' · ·ı · b' il k 1 1 yeni umumt l".Atlbl B. Vidussonl say- ~ır ~ e on a - .. :.ıraat 1 zıraatçı enn ır yı ı ça ışma arın· 
!ediği bir nutukta. mllletın Duçeyo ve V~kilı B. Muhlis Erkmen bugun Bor· dan memnunum. Londra 4 (A.A.) - Güvenili1" 
za!ere olan ı:arsılmnz itimadını blr nova Ziraat mektebinde ıerefine ve- İzmirde pulluk uç demiri ve sa.İT kaynaklardan gelen haberlere gö~. 
kero da.ba beJlrtmJştlr. rilen çaydı. hazır bulunmuş ve ala- istihsal düzenlerile de meşgul oldum. Bulgar deniz tezgahlarında faaliyet 

B. Mussollnl bütün İtalyan mille- kadarlarla zirai iltihsalin artbrı~ma- Demir aleti yapanlarla kon\l§tum. artmıştır. Varna ve Burgaz tezgah· 
tını bir tek tlUe haline get4rmek sını konuştukt.nn sonra gazetecılere Sanat okulunu gezdim. Yann bu :ze· lan büyütülmüştür, 
için muhtellf sah:ılarda ne suretle ÇA· beyanatta bulunmuştur. Vekil Dala· vatla bir toplantı yaparak istihsal Bulgar hükumeti Tuna üzerinde 
lı.şma.k gerektiği hususunda pr.rti ldn-jma çifliğinden de bahsederek de- düzenlerinin mümkün olduğu l:adar yeni liman tesisleri kurmağı taaarla-
rc heyetine direktifler ~. miştir ki: çoğnltılma11nı konuıacalc ve her çif- maktadır. 
İtnlya Ba§Veklll bu Jdtıenhı enerji ile <Seyahatimden memnunum. Mugw. çinin muhtaç olduğu düzenlerinin bir Bulgar hükumeti bundan ba,ka 40 

t> KA.nunusanl 1942 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Be:rlin 4 (A.A.) - Alman ordulnri 

ba.ş.kunıa.İldanlığuun tebllfP: 
Doğu cephesinin cenup kcshninde 

büyük sıoğuklnr dolayıslle askeri ha
reketler mcvzli k~lf teşebbllslerlno 
ve topçu :fa"lllyctJ.ne inhisar etmışt.ır. 

Mert:ez ve şimal kesimlerinde düş
man tan.rruzlanna devam etınıştir. 
Bu taarruzlnr blr kısmı karşı tn.ıııTUZ
Jarla. blr kısmı da ~ddctll muharebe
ler neticesinde olII13k üzere püskür
t1llmüştür. Mevzll mahiyette ynr
malnrdn. tasfiye edllmlştlr. 

Alnın.n hava kuvvetleri gece ve 
gündüz Feodosslo. tayyare meydanı
na taatTUZ etmiştlr. Yerde mütead
dit tayyareler tahrip edilml.ş veya 
ha.sara u~tılmıştır. • L!mn.ndn l~U
çük blr ticaret gemısı batırılmıştır. 
Blr büyük vapurla bir yüzer vlnç ağır 
hMara. u~tır. 
Ba§lıca hedef Moskova çevresi ol· 

mak fi7Jere yürüyi).ş halinde bulmıan 
Bovyet asker ve taşıt kollnnna, tnar
ruza hu.zır tnnklara, demlryollanna. 
ve tayyare meydantanna karşı da 
hava taarruzları yapılmıştır. Dllşman 
bu taarruzlarda. insanca ve mnlzeme
ce pek büyük kayıplarn uğrnmı.§tır. 

Uzak şimalde, MurnuınSk demtryo
lu bomba ta.arruzlarlle birçok yerler
de kesllmlŞ.lr. 

Şimali Afrika.da, her iki ta.rafın 
şiddetli devriye faaliyeti olmuştur. 

Agedabyo. çevresinde münferit İn
giliz taarruzları akim kalmıştır. 
İngUlz donanması Ukkllnun ayı 

içinde de ağır kayıplara uğramıştır. 
Alman deniz ve hcı.vn kuvvetleri S 
kruvazör, blr tnyyare gemisi, dcst:ro.
yer, üç hticumbotu, bir topçeker vo 
bir denizaltı batırmışlardır. Bundan 
başka 6 kruvazör, 3 destroyer, 4 hü
cumbotu, ı mayn, 2 devriye ve 2 de
nizaltı gemlsl, blr kısmı ağır olmak 
üzere, hasara. uğramıştır. 
İlkkAnun ayı içinde,_ İngiliz la.şe ge

milerine karşı yapılan snv~ta yekfı
nu 257,200 tonilato tutan 74 düşman 
ticaret gemisi batırılmıştır. Bunun 
115,700 tonlliitoluk 29 unu Alman 
denlzaltılan batırmıştır. 

Sovyet tebliği 
Moskova 4 (A.A > - SOvyetıerln 

yan gece tebll~l: 
üç 1Idncikanunda cephenin birçok 

kesimlerinde düşmruun mukavemcU
nl kırarak kıtnlanmız 1Icrlcmlşler ve 
birçok m<?skün mahalleri lşcnl etmiş
lerdir. 2 İklnclkfmunda 5 Almnn 
t&yynresl tahrlp edilmiştir. 

3 İklncikanunda Moskovn yakının
da 2 Alman tayynres1 düşürülmüştür. 

Moskova 4 (A.A.) - Sovyet umumt 
karargahının hususi tcbll~l bUdlrl
yor: cenup ga.rp cephesinde Sovyet 
kıtaatı 25-31 llkkfuıun içinde 22 tnnk 
122 top, 128 mitralyöz ve 1000 tüfek 
zaptetmişlerdlr. Bu kıtalar, ikl genel 
kurmay karargi\hmı, 745 kamyonu, 5 
tankı, birçok topu ve 552 furgonu 
tahrlp etm~lcrdlr. Almanlar bu dev
re esnıuımda bu cephede 28 llkkô..nun
dan 2 sonkanuna kndar 10,000 kişl 
z:ı;1 etmişlerdir. 
Kınında Sovyetler 3000 tü!ek, 50 

mitralyöz ve 250 kamyon zaptetınlş
lerdlr. Muharebenin tek bir kesim.in
de Almanlardan 2000 klşiden fazla 
tele!at vardır. 

Müstahkem bir 
adaya Japon 

taarruzu 

--' !mded ...-.:1... b! k kıamını temin ed•"'e'- ayru' ·--·~da gemi yapmağa da karar vermiştir. 
u.ı.ım ve en Yv6• ...... uş r uv- ladnk:i Dalama çı0fliğini b- alh yıl ._ .._ -~· 
nt tqkll etmesi lAzmı geldiğin! Ei'Jy- - .. ı:.... B D-y l '7! dı. İzmir aanatkarlarına geniş bir İf Bunlar J 20 den 6.500 tonillto ara- Hava kurumuna 
lemlşt.ir. B. Mussollnl bundan ba§ka once gorm'"l"um. uruı ev et Lr sahası açmıı olacağız. Yazlık mah- -.oda yolcu ve yük vapurlan ve 
lkt dünya arasında yapılan ve İtalyan raat ~]etmesine geçeli henüz iki yıl sulden bilhassa patatee ve mmr, bu 3.000 tonilntolu1c earnıç gemileri teberrüler 

Londra 5 (A.A.) _ B. B. C.: mlllettnln hayntlle 1lg1U olnn bu mil- olduğu halde arada büyük fark var• yıl {)zerinde önemle duracağımız iş- olacak ve Kuadenizde iııleyeoektir. Safranbolu 4 (A.A.) Türk 
Japonlar Maniln'y• aldıktan aonra. ~elede zafere e~ek1t için bütün dır. Çiflik yalı:ın bir zamanda her lerdendir.> Londra 4 (A.A.) - Britanova: Hava Kurumu:ıa tehcrrü devam et• 
timdi Corrcgidcr müstahkem adası- lmd:ı~~~~n :::ı~::: ;: :;,~t ar- yönden büyük n Ö1!em~i bir tetkilut Vekil bugün de tedldkle~İn~ de- ~~hiye~tar bir m':11bndan öğrenil- mekte~ir;. Bayram mü~~:bctile K~· 
na tarruza batlamıtlardır. Adaya ması lfwm geldiğini de llAve ~~ olacakhr.w Burada hır zıraat m~kte- rnı.m ede~~k ve çarpmba gunü An· d~gıne. göre Bulganstanın Karade- n.~n koyu 70?, Yazı ~oyu ~50, Y o-
bücum eden dü§man tayyarelerindcn bi kunnagı da tasarlıyoruz. lznurde- karaya donecektir. nızdekı Burgaz ve Varna limanların- ruk de 250 lıra vermışlerdır. 
dördü düşürülmüş, birçokları da ha-1 Kont Cianonun nutku da mühim tcııisler ve yeni doklnr 

sara uğratılmıştır. Lızon adasında, • Malta' a Fı·ıı·p·ın erde vücude getirilmektedir. Bu genişle- Kanada'ya 1,000 Alman 
Jap011lar, Maniliı'nın .,imali garbi is- Roma 4 (A.A.) - İtalyan Hariciye me plnnı Almnnynnın Karadenizde 

,.. Nnzın Kont Clııno 3 oonkAnmı 1925 • • ld" 
tikametine çekilmi12 olan Amerikan tarfhlnln 17 ncl yıldönümO. milruı.sıe- kontrol kurmak eiyasetile alaka· esırı ge ı 
kuvvetlerine taarruz etmektedirler. betlJe dün öğleden sonra BoJonyaya hava akınları harekaA t dardrr, Ottaw 4 (A,A,) - lngi)tıere-

JaponJann Covite' de t 7 Ameri· gelerek re!a.katınde İt.alyanm Berlln Diğer cihetten Tuna üzerinde yeni den Kamı.daya yenider:ı 1.000 kadaT 
lı:.an muhnôile 2S tahtelhahirini tu- Büyük EJç1s1 B. Alflert bulmıduğu nakliyat kolnylıklan, Burgaz ve Var- Alman esiri gelmiş ve bunların On· 
zağa düıürdükleri hakkındaki iddi- halde Medlc:ı. tiyatrosuna gttmlştlr. Sivil halktan ölenler Amerikan kuvvetleri nada ewa depolan tesisi ve Bulgar tario'nın §İmalinde enterne edilmi~ 
a1ıın Vqingtonda katiyctle yalan- Burııda. biiyfik bir dinley1cl kiitlesi ve Balangadan geri deniz ticareti için 220 ile 6000 ton oldukları haber 'V'Cril~ktcdir. 
lanmış, halka böyle uydurma haber- öntbide nutuk aöyllyen Harici~ N:ı.- yaralananlar var arasında vapur inaası derpi§ edil-
lerc inanmaması tavsiye ve oradaki zın blllınssa oOYle demiştir: çekiliyorlar mektedir. Bu vapurlar Karadeniz- Şitlide yangın 
Amerikan gemilerinin birliklerinin •Avrup:ı. me.selelerlni halletmek lçln Malta .f (AA ) R bil do ve Bulgaristanla Ege denizinde Şlşllde Abldelhürrlyet caddesinde 
v ktinde çekildikleri ilave edilmiş- ~uçenln yaptığı bütün teşebbüsler dirildiiill'C gör~, ~u~ ~:;::1 bi; FIJlplnlcrde bir tls 4 (A.A.) - (Do- işgal altında bultman adalann li- 141 numnralı avukat B. &ad MU}\lls1n 
tir Italyanm e.sk1 mOttefiklerlnln 1hti- lrnn .. . mel): manian arasında j~leyccektfr. 

• raslan dola:yısllo akim kalml§tır in- ta dufman tayyarclen Maltaya Kan döknıeıcsızın Manilaya glrme- Uç katlı ~p evinde, dün gece ya,. 
Japonlar, F:ilipin}erde Avrupalı- ııutercnln btr tnra.ftan b1zlmle ·mü- bombalar atmıılardır. Tayyare kar· ğe muva!!ak ola.n Japon kuvvetleri- - rısında.n 90nra. yangın ~ıknuştır. Yan-

lma fena muamele yapmağa başla- zakereıcrdc bwmnuitcn diğer ınrar- §!koyma ba.taryaları düşmanın bir nın bır ıamnı. Ma.nlla koyunun f\mal San Fransisko'da bava gmın çıktı~ n~ tat ya.ndıttan 80llra 
mı§l.ırdır. En haşin muameleyi Ame- tan Atına. ve Bclgrnd hfikfunetlerlle bombardunıın bir de av tayyaresini batı kıyısı boyunca kn.çan düşmanı tehlikesi iıareti 

1 

ltfalye tarafından s0ndilı1llmtl.ştth", 
rilalılara yapıyorlarsa da, lspıınyol, İtalyayı kondl deırlzlnde boğmak gıı.- hasara uğratmıştır. Bir takım düş- kovalamnktadır. DQşman Bal:ı.nga- San Fnınsisko 4 CA.A.) _ San 
Alman ve ltalyanlnra da jyi muame- ye.sini tnkip eden b1r suilaısd hazırla- man tayyareleri muhtelif mahallere dan dıı. geri çekilınektedlr. Fransiskonun vo 41Bay:a rın?ı1ya<ıhı!n demeli? 
le yapmıyorlar. dığını gösteren cllmtzde münakaşa b bala t k . ·ı h )' . Japon hava kuvvetleri, bu sabahtan karanlıkta lmlmnsıru 1ntnç eden b'- e 

götürmez deliller vardır. Gerektiği 0~ • r a ıır! sıvı a a ıy~ aıt beri, Luzonun doğu kıyısında düşmn- u 1 ----------
vakit bunu lsb:ıta hazınz emlaki hasara ugrabnı§lnrdır. Bır ta- nm elinde kalmış blrlcllı: üssü teşkil hava tehlike işareti verUın1ş ve saat Bir çok i§ler dolnıyısüc gn%e-

Yugosla V çetecileri reisi B h rbln .. _.,
1 

rln bu. 1m kım kimııel-er telef olmuş, bir kısım eden İbayı bombardıman etmektedir 
2

,31
5
2 ~;,:ı .. ~:'5 e kn~r1 dllkevamd etmlşt1r. telercle ctehin kelimesi kullanı-

_.. ul a ,,_~=w e 1 ak için insanlar da ağır eurettc yaralan- Japon ta."""'""lert, Bataan ynnmadcı.~ UAACUJundnnıx: efil olarak 1 general oldu a.~v erl A<U•ştınnnk lüzumsuzdur. mı tır b t,,...bv bo k S!ı.n Fmnslskoda düdüklerin çaldığı lıyor. Tehir, teehhür gı'bi keli-
Bütün dürüst insanlar ve milletler bu ş · sının • a ı yısı yunca açan kam- 1şlt1lmlştır. 12 11kMnunda ışıkların meler için tilrkçe bulU§lnrn lh-

Londra 4 (A.A.) - Yugoslav mesulleri biliyorlar. yon kollarını da. bombalo.mıştır. 1 söndilrfilmesl 1kl saat devam etmıştl tiyaç yoktur, tam ve güzel kar-
.. etecilerı' reı'sı' .. lb Mih ·ı . K l Uludag"' otellerı" tıklım sonkanundnn s ronkD.nunn kadar Jn- 1 ki d ,.. .. ay 1 ru ovıç rn Bu harbin mesullerlnt nramak lçin pon hava ~tlertnln tahrip ettik- şı 1 an var ır. 
Piyer tarafından generalliğe yüks1?1- nçılacak dava baş!!lyacn{P z:ım:ın hkl"m dolu lerl ka.myonl:ı.nn sayısı 1'6 yn çık- Askerlerimize laı::lık Tehir edildi 
tilmiııtir. Bilindiği üzere Mihailoviç İtalyanın suc;lulnı· smısında değil • ~'iır. x Teehhür etti 
Yugosl~v mukavemetini :idare et·! ltUhıı.m edenler nra'lında bulWlncağ~ Bursa 4 (A.A.) - Kadın, erkek M I. V k"I' A k hediye dememeli; 
mcktedır. 1 muh!lkkaktır. bir çok sporculnr şehrimize gelmiş· a ıye e 1 ı n araya 1 Demirci 4 (A.A.) - Kahrnman . Geri kaldı, geri bırnkıldı, ge-

Kral Piyer bütün dünya Yugo5- Krcmllnl kim ortı: dan kaldırırs:.ı. tir. Uludağıı çıkanların sayısı her döndü askerlerimize kışlık hediye temini cikti 
lavlarmn radyodtı verdiği bir ru- c!lınvn mPdcnlyct .ı! ku· ~n,.m~ o!~- gÜn birnz daha artmaktadır. Dağ Bir müddet evvel şchriml?.C gelen için tcberrii devam etmektedir. ilk demeli! 
tukta onları Mıhailoviç l.u ~\etlerine C' kt r Eıı hu u a. il" In!" iter ne 1.c otelleri tıklım tıklım dolmu§ bir hal· Maliye V"klll B Fuad Ağrolı, dün nk- parti 300 lira toplanmış ve Kızılay 
katılmnğa çağırmıştır. Jlrn rlk. .ay.-ll"r-. kap.u.m.ıx.. idedir. şanı Ankara.ya cltmlştlr. jCemiyetine "'enlmiştır. ı ""--"""'"'"""',,,_..::ı:ı.-..--11n:1..--
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Kasabalı ve köylü 

kadınların kılıkları 

( R i ) 11 ........ ~ .......... a il 
~_ .............................................................................. .- insan saçı! 

Bir gÜn • bana. yabancı dil bilme
yen, arsıulusal anlamları da kavra· 
mam1t bulunan tan1'lanmdan biri t 

- Kuzum! demitti. - «Statik» 
ve «dinamik» diye iki ıÖZ'e rashyo
nmı. Biribirinin zıddı olan bu tabir
ler türkçemizde de kullanılmağa baş
ladı. Bir misalle anlabr ımsınn? 
Ne demekmit? 

Tren kaçta 
kalkacak? 
Bir memur trenin ne 
kadar gecikeceğini 

bilmez mi? 

Şiddetli ka.nn hüküm sürdüğü ve 
na.k:U vasıtalarını durdurduğu bugün
lerde işinize trenle gtdlp gelmek ne 
büyilk nimet d~ ml? 

Biz de dün sabah trene binip, t&
tanbula inmek üzere Yenlka.pı şi
mendifer istasyonuna. gıeldik. Memu:ra 
sorduk: 

- Sirkeciye tren var değll mı efen
dl.m.?. 

Kilo ile hindi eti 

Son zamanlarda ıstanbulda 
hindiye ·rağbet arifi 

Süleymanın sofrasında kuş sütü 
bile bulmak kabildi, fakat .. 

Belediye 
binası 

Vakıa biiyük ıair Füzuli: 
cZülfü gibi ayağın koymaz öpeın 

nigarım 

Yohtur onun yanında b.r kı!ca 
itibarı""~ 

• di.yor. Yani cSaçı gibi bana ayağuıl • 
Ahşap olan üst katın da öptillnıiyen sevgilimin yıv.tında 
boşalblmasına lüzum kıl kadar itibarım yo!d .. :ıı diye ya-

go··ru""ldu·· rup yakılıyor. 
Eğer Füzuti b~ünk\i cib3n hru bi 

içinde ya{ıamış olsaydı, se\·gi)isini..., 
Belediye fen Lslerl ve ımar müdıir- yanındaki değer:;izliğin.i her halde 

lükleri tarafından işgal edilen eski kıl ile ölçmezdi. Çür.kü inzan saçı· 
Maarif Nezareti binasının bel-ediye nın ne kadar kıymetli bir madde ol· 
muhasebe müdürlüğü teşk.UA.tına. tah- duğunu anlamak içİn yeryüzü s!lkin· 
sis edilerek fen ~lerl ve imar müdür- lerinin gırtlak gırtl~a gclmc:eri :c::.b 

Bir alıba.bım. va.rdır. Mektepten tutmu.ş gibl peş1.m1 kovalayan nlce Iüklerlnıu Beyoğlunda eski A.qam Kız etti. 
Çıktılh .,,;.,.,.o~-"'A..:. zen.aın olmak nl- hidd tli aıdd ll h'-dll h t 1 Sanat okulu binasına taşınacağını b __ , 

6 ... -·"""'"'""'u ,. e , 9 • et uı er a ır arım. Meğe7 iz insan.ıann saçlarl ne bu-
yetindedir. Bl.rçıok heyecanlı proje- Zamane hlndilerl Meta !llozofiaf- yazmıştık. lunmaz matahlJllf!.. Onlardan mii-
lerin ve tatlı hayallerhı peşinden koş- mışlar ... Hatta. nasılsa a1tlına gelen bir Belediye merkez binasının üst katı 
m""'tur. KA.h ""'rtıakal baıhçeleri sa- çocuıç.un ckabara.tnaz.mı kel Fatma.!.- ahşap olduğundan mühendisler bu kemmel fötr fapka olurmllf. O ka-

...... ..,., ı> kısmı çu"ru"k bulmm•lar ve tahllyesini dar ki •• ...,,.,." derisi *ap'·alar bı'le bu-

Uzun uzadıya tarife kalktınub: 
ıtDinamik, mahiyetinde sürekli kı
pırh bulmıandır. Statik ise üzerinde 
değişmezlik, lmnıldamazlık olan
dır!» diye kem küın etmittim. Ör
nek olarak: «Disk atan Yun.an hey
keli dinamik, Mısırlılarm Sfenks'i 
i.e statiktir!,, demittim. Amma, bü
tün bu ıözlerimle kar,ımdakine ,öy
le sağlam bir fikir veremediğimi ben 
de anlanuttun. 

İç Anadoluda gezip dunlrken, 
birdenbire. Artimed gibi: 

ceva.p verdi: 
-Var ... 
- Acaba. fazla. teehhürle mı 

tın almağı, klh Anadoludak.I. ya.ba.- d!ye bağırmasına 1942 hlndUert umur- ..... ..... • ..-· ~ .. 
ı nt domuzlan toplatıp koll3erve halin-' samıyorlar bile ... kös mil dinlemişler? zaruri görmüşlerıclir. Bu suretle umu- nun yanında pek sönük kalırnul\. 

de Avnıpaya llimO etme~. kA.h ecmcı Ya.but cka.ba.ramazsın kel Fatma!..- mi meclis salonu da kullamlnnya- Gene imam saçmdan gayet güzel ku-
gele- olup kendine malısus bil'kaç ilA.ç çı- sözlerlni y1rmlncl asırda çok ileri.ye caktır. ma.~lar yapd~. En garibi. s:ı~lar•-

- Evraka! - dedim. 
Yolun bir tarafmdmı. memur, 

müteahhi~ ve mühendis ailelerinin 
türlü fantezi fapkalı, fantezi manto
lu kadmlan. grup halinde, kimbilir 
kimin çayında eğlenmekten geliyor· 
)ardı. ' 

Yolun öte tarafından da yine bir 
grup kadın baska manadaki çaydım 
gelmekteydi: Dokuma bezlerini yı· 
kamıtlar, çama,ır sepetlerini batlan
nın üstüne koym~lar. Bütün gay
retleri muvazeneyi kaybetmemek! 
Amma, o'1dan da daha fazla eme· 
ği, yüzl-erini göstermemeğe sarfedi
yorlar. 

Dinamiğe misal: 
Şehirli kadınlarımızın boyuna de

ğİfen ve bizleri yıkan giyim ~ 
modası. 

StatiP;e misal: 
Kasaba ve köy kadmlanmızm b.İ· 

ce asırdır, bunca devrimlere rağmen 
,u kadarcık bile bir değişme, bir te
ıir taltmda kalma istidadını göster· 
miyen modaları. 

Biri ne kadar ifratsa öbürü de o 
kadar tefrit... Bu hal, Türk kadınını, 
iki ayn milletin insanı İmİ4 haline 
•okuyor .•• 

Rejİmimizin inkıliplan, erkekler 
için mecburi kıyafetleri kanunlqbr· 
dL Kadınlan ise, ,u diitünceyle ser-
bes bıraktı idi: 

- Biri ötekine özenerek, devrimi· 
zin ihtiyaçlarına uygun kılık, taba~ 
kadan tabakaya yayılır. 

Amma, böyle olmadığım on ye
di senelik sınama açığa vuruyor. 
Karadeniz vil.iyetlerini hattan ata· 
ğı dolaşmışbm. Y 8'lı bacılar gibi 
f.iliz şribi tazeler. p~temallara biirün
müs öcü halinde tek gözlerile bakı
yc..rlar. Orta Anadoluda da lı8.la, 
ağız burun kaoalı, vücutler bir ku
mq külcesi. Bunlar araıundan bir 
tek gözün minimini bir delikten pı• 
nldadığı göriiınüyor. 

Yok, hayır! Kasabalı ve köylü 
kadınların Ankaralı, İstanbuHu kar· 
deş.lel'i biçimine girmelet'İnİ; P aris 
ve V.iyana modalarının rıeı;İne takıl· 
rnalarını istemiyoru2!. Zaten yerli 
kılıklar, di"nyanın her yerinde kasa
ba ve köyle::-de muhafaza edilir. La

cek?. 
- Bilmem ... Beklersin.iz, gellrse ge

lir .. gelmezse gelmez ... 
- Şöyle tahmini bir teY söylemek 

kabil değil mi?.. Bir saat, bir buçuk 
saatlik bir teehhür varsa başımızın 
çaresine bakalım ... 

- Bir şey sıöyliyemem.! .. Tarife ora
da! .. 

- Canım şehirler harici, hatt~ 
memleket harici teehhürler, daha sa
atlerce evvelinden dakikası dakikası
na tesbit edU1p halka Uan cdiliYQr. 
Şehir dahilindeki teehhürü nasıl bll
mezsiniz?.. Hiç olınazısa trenin pek 
uzun müddet gellp gelm!yeceğini tah
min edemez misiniz? Blz saatlerce 
bekllyemiyeceğiz .. 

- Belki birkaç dakika sonra gelir, 
belkl gecikir ... Blr şey söylenmez ı .. 

Bilet aldık. 
Ve tam bir saat bir çeyrek bekle

dik. Nihayet bir aralık memurun bq
ka bir abbablyle şöyle konu.ştu~u 
işittik: . 

- Daha İstanbulrlan Çekmeceye 
gidecek tren oraya varacak ve oradan 
geri dönecek... Binaenaleyh Sirkeciye 
ancak bir saat sonra tren bulabillr
sin I.. 

Evet bunu tam bir saat bir çeyrek 
bekledikten sonra ve tesadüf~m Lşlte
blldlk. 

Mademki yukanya, yani Çekmece
ye giden trenin dönmesi bekleniyor
du. Ve trenlerin ne zaman gelip gel
miyeceğl hakkında elde böyle bir mik
yas val'dL O halde tren vakti kolay
lıkla tahmin edlllp söylenebilirdi. 

Vazifesi olmasa bile - bu bir vazi
fedir ya. - bu vaziyette olan memur
ların her an halka malUmat vermesi 
insanı b1r borç değil ~tdir?.. İşte 
mücadele olunması Ilzııa gelen bir 
zihniyet! .. 

Yedikule 
surları 

Yakında bunların 

tamir edilmesine 
başlanacak 

• 

kin bizde yedi kıyafetin bu sekil ol- Belediye Ue eski eserleri koruma 
masma S?:Önül razı değil. Ala yıka- komisyonunun birleşerek şehrimizde
rup, dik'<atle taranmı~. sık örgüler ki tarihi eski eserleri ayırmağa ve 
halinde öoü!müş saçları bir baçörtü." bunların !çlnde korunacak olanlan ta
sü sırn11kı örtebilir. Vücude kaput mir ettirmeğe karar verdl~!nl yaz-
biçimi bir manto giyilebilir. mıştık. 

Şeyh Galib'in dediği mbi: İstıınbnlun en mühim eski cscrle-
Namusa taalluk iş midir bu} rlnden biri de surlardır. Ycdlkule 
Kanun yoluvla demiyeceğim am· surları !~inde Cümle krtpısını teşkil 

ma, Halkevlerinin bir kolu önder- eden büyük surun yüz duvarındaki 
lik edebilir. Kıyafet nümuneleri ve- sıvalar birkaç sene evvel bozulmuş ~ 

ş!mdl de tnm::ımlyle dökülmüştür. Bu 
r.=r-ek, patron'ar biçerek, biraz da suretle bir müddet sonra surun bu 
babnlann, ağabeylerin, kocaların mühim parçası tam'.Ulllyle harap ola
kulaklannı bükerek şu akla yatkın c:ıktır. 
iti bir yola sokabilir. 

••• 
Türk kadınının yüzde 

t 942 yılında şu kainata 
gözle baksın? 

(Va - Nu) 

- Karda yürümek bir bakım-[ 
dan hoş {ey bay Amca ... 

Haber aldığınuza göre belediye, ya
kında eski eserleri koruma komisyo
nu ile blrllkte Ycdlkule surlarının ta
mirine ve bu sur silsilesi !cinde tama
mlyle yıkılmağa yüztutmuş olanları 
kaldınnağa başlıyacaktır. 

... Ne tozu var, ne çamuru ... 

ka.rlnağı düşünür. La.kin ne yazık ki g!den kuru bir propaganda lltı mı D~r taraf.tan belediyenin teftiş mız kauçuk makamında da kullanı· 
d d{'~"- h Un heyetı, lstlmlak, tem17.llk, mezarlıklar '·-·- H ttA altı k ··-·'· · onda her şey sa ec6 ""jw.ce a - addediyorlar da kulak asmıyorlar?~ müdürlükleri gibi ~kküller de ayn UCIIILt· a a . a~a a'""un yerme 

de kalıyor. Yahut da. çocuklar hindileri kızdır- ayn binalarda bulunduklanndan ~ konulan askarpın1er çok daha 
Dün yine kendisini gördüm:. masını bilmiyorlar... bunların merkez binasında toplanma- saA"lam olurmut! .. 
- Bu serer karlı ticaret buldum... Koç toslatmak bir, hindi kabartmak lan muvafık görülmüştür. Muhasebe Vakıa insanm kendi saçından ıev-

dedi. iki ... Bunların bile ustaıan vannış.. müdürlüğü bürolarından boşalan oda- gilisinin başına şapka, ayağına pa-
Sonra da gülümsiyerek iliıve etti: Maama.flh hindiye alt birçok şeyler lara bu müdürlükler ta.şınacaktır. Bu buç giydirmesi lliizel bir ,eydir. Fa-
- Hindi yetlştl..receğlm!.. Son sene- tamaınlle değişmiştir. HattA bizlm taşınma işi, eski Akşam Kız Sanat kat saçlann böyle birdenbire kıy

ler içinde bu etl gayetle lezzetli hay- blldiğlınlz me.şhur hindi dolına.sı bi- mektebinin tamirinden sonr:ı yapıla- metlenmesi ve birçok işlerde kul
vana karşı ra~t o kadar ziyadeleşti le ... Geçenlerde bir lokantnnın liste- ktır 
ki ... Hele knsaplann '1sten11en yerden slnde cr:hindl dolmasa nı okudum. ca · lanılması ortaya mühim bir te:ılike 
et kesmek için nulandıkian şu za- Garsona 'bundan bir porsiyon ımnar- çıkaracaktır. Bundan sonra saçb er· 
manda... lanın. getlrdl. Yemek ayn olarak Bina vergisi keklere yeryüzünde pek nadir ras· 
Ahba.bunın hakkı vardı. Eskiden biz pişmiş, biraz piHivın' Wıerlne konul- lanacakbr. 

pek az et yerdik. cYemek» denilin- muş iki küçüJt parça hindi etinden Çünkü saçlar biraz büyüdü mü? .• 
ce gözümüzün önüne şöyle bir man- iba.rettı. Zaten ahçının pll!vı baŞka B d . ] Haydi berbere .•. «Kırt, lort, kırb 1 •• 
zara gelirdi: Büyük bir saha.n sebze, yerden hindi etini ayrı tabaktan al- orcunu Ö emıyen ere Bayana iskarpin ... Ve beı-ber koltu
ortasında bir et parçası ... Ve ekseriya dığmı da görmüştüm. Bugünkü lo- 3 gün mühlet veriliyor ğundan kalkan adama ~u tavsiye: 
bu et de but tarafından olurdu. A- kııntalann hattıi birçok evlerde chln- _ Kocacığım gelecek ay aaçlarm 
lelı'imum eti az yediğimiz gibi kü- eli dalınası. Ism.1ne tam.amile aykırı biraz uzasın da bu sefer annen:e bir 

öğrenmiştik. Hindiye karşı eskiden pişiyor... Halbuki eskiden, bizhn bil- girdiği halde henüz borcunu ödemlyen fll~tc; ::,ı;,.~:ı:Y'·ie kavgalar: 
mes bayvruıı olarak da yalnız tavuğu!' olarak pllivı ayn, eti ayrı şekilde Bina vergisinin dördüncü t:ı.k.slti 

hiç de bu derecede rağbet yoktu ... diğimiz, hindl dolınasının pirinci lren- mükellefler hakkında haciz muame- " 
Bıçağın altına dalına tavukları e.bu- 1 di içinde pişerdi. HattA bazı milıkel- leSi yaptlması kara.rla.ştınJmıştır. An- - Aman bizim Haticeı::ı.İn kocuı-
yur!• ederdik... Sonra sonra.. hiudi- lef ziyafetlerde pek dikkate şayan bir cak maliye şubeleri haciz icra me- nm ne kadar gür saçları var! •• Ge
ler iştahamızı kabarttı. HattA bu şekilde hindi doldururlıırmış ... Meselll murlan, haciz muamelesini tatbik et- çen sene bütün ailesine i.skarpinlu 
harpten evvıel Avrupada, Amerlkada hindi dolması .sofraya geldi de~ mi? .. meden evvel mük.ellefiere bir mektup yaptll"m1'··· Halbuki senin dazlak 
olduğu gibl seneıbaşla.nnda hlndl ye- Bunu kesermlşsinlz k:l içinde büyük- yazarak son defa üçer gün.lfrk mü~et kafandaki gaçtan bir eldiven par
mek Met! yavaş yava.ş bize de sokul- çe bir tavuk ... Onu da pa.rçalarmışsı- verec~~tir. Bu m~ete rağmen bor- maiı bile çıkmaz! •• 
mağa başlamıştı. nız içlnoo bir p!liç.. ve nihayet en cunu ödemiyen mukelldler hakkında H d d b eti" b" faal' et 

Son zrınanlarda hindiye karşı gös- göbe-kte bir av hayvanı: Bıldırcın!.. haciz muamelesl tatbik edll~ektir. .. ~ yer e e _f 1 11 ıy ··• 
terilen bu rağbet ka.rşısınd::ı. şehir «Kutu lçlnde kutuı adındaki ÇQk Diğer taraftan belediye muhasebesi Çunku her kafa hır ••oka ve kundu
haricinde ve İstanbul civarındaki . ır.erak.lı bir eSkl zaman ma.salını an- belediye mükclleflerinln kolaylıkl~ 1 ra fabrikası halinde, kırp k~. ya~
köylıarde oturan birçok kimseler bu dıran bu neviden hindl dolmalannı borçlarını ödeyebilmeleri için bazı br ..• Saelann fazla çakmau ıçm b;r 
lezzetli etli hayvanı yet!..'1tlrmeğe bWJ- yemiş değilse bUe lşıtm.l.ş olanlara yeni tedb!ı·ler almağı düşünmektedir. takım ilaçlar ••• Kafaya yumurta ıür
lanuşlardır. Hindi eti İstanbulda hala aramızda. r93gelebllirslniz... Bunun için bir de proje hazırlanmak- mek ve saire ve saire ••• Maksad saç
bllhassa bazı semtlerde adeta koyun Lakin bugünkü lnsanlann bin blr tadır. Proje tekemmül ettikten .sıon- ları bir an evvel çıkartmak değil 
etUe reka.bet haline girmek üzeredir. gaile arasında. böyle uzun uzun ye- ra umumi meclisin şubat lçtıma dev- mi? .. 

Mesela Ak.saray pazannda hindi eti mek düşüneceıt vakitleri. ml var?.. resinde müzakere edilecektir. Yalnız bir ,ey daha var: 
parça. parça ve kilo ile satılmaktadır. Bu kabilden yemeklerin tarlfleri ............................... •.. ... .. Acaba inasn aakalmdan da öte-
Kesllm~ hindiyle çengellere asılmış.~ bile şimdiki midelere ~ keselere ağırı H d h ulll teg ddl beri yapıhyor mu denir.iz? O zaman 
Boyunlannct \ kırmızı parlak kMıt... gellyor. em e ap us e en son a biz erkeklet"e muhakkak ki evlerden 
Kasap dükkfı.·~lannda olduğu g1bl bu- Uzun zamandanberi hat boyunda tar.:ı!..ıo. • • 
raya gelenler de: otı:ran ve kendi bahçesnde tıa.vu.k, Hındı Amerıkalı ! .. zorla sakal bıraktlJ'ırlar · 

Saçlanmız ve sakalla.-ımız büyii-
- Ver bir kilo, ver bir buçuk ... hlnö.i besliyen bir dostum vardır. Bu Hindi nerelidir blllr misiniz?. A-

gibi sözlerle kestirip kestirip hindi eti zat son zamanlarda böyLe kümes hay- merlkalı ! .. Evet yeni dünyanın keş- yünce de, ,öyle münakatalar edildi· 
satın almaktadır. vanlannı daha fazla ürctmcğ'e başla- finc kadar Avrupa hindi den.!len iini duvarız: 

Bu tıı.rma et satışı istanbulda şim- mL~... Senelerdenberl hindi denilen hayvanı görmüş de{1ldlr. Hatta. hin- - A •.• Babamın bu sefer çıkan 
diye kadar yapılmıyordu. llindiniıı mahlfıku etüd eden dostum bu hay- dl Amerlkanın kesflnden 28 sene sakalı 1>enim !.. Dünyada kimseye 
kilosunu 80 le 85 kuruıı arasında sa- vanlaı:m garip hayatı hakkında şun- sonra Avrupaya gel~!.ştlr. Hindinin vermem. .. İsku·nin yaptıracağım! •• 
tıyorlar... lan a~1latıyordu: Avrupaya, Asyaya, eski dünyaya teş- - Saçtan da benim. .• $apka yap-

« Kabaramazsın kel - f>üny:ı.da annelerin en kötüsü, nf tarihi 1520 dir. hracaiım ! .. 
en clikkatsizi, en fenası. hlndidlr. Yanı bu hesapça İsta.nbulu z:ı.p- - Ayol sakalın yarısını bana ver-

Fatma! .. » Çünkü kib1rl1 kibirll kafa.c:ı havada teden Fatih Sultan Mehmed ne bir. semize ••. ·~İç avakkabım kalmadı! •• 
Bugünkü çocuklara dikkn.t edlyo- ~ Y~~r~yen bu hayvan neler yapmaz!.. hindt görmüş, ne de hindi et4 yemLş- Hikmet Feridun Es 

rum. Yanlarından hindi süıiisü ge-1 ~z~t~. Y~v:uıarını aya.klan altında tir. Hatta sofrasında ku.o, sütü bile •""""'"''"""""''"'"'""''"""'""""11ıııııııu11111ıın
eerken pek aldırış etmiyorlar. Hal- .r, oldurur ... Bunun için hindi yav- bulunan Süleyman Peygamber bütün 
buki bir vakitler hindi süıiilerl co ruları kul;t~k:uian çıkar çıkmaz, on- h?.y:ıtınd:ı bir hindi budu yiyeme
cuklann en büyük eğlencelerini te.ı- l.ırı ekserıya yine henüz kuluçkadan mLştir. Hindi, patates ve tütün gibi 
kil ederdi. yeni k:ı.lkm.~ bir t<ı.vu~un yanma. bı- yeni dünyanın, eSkl dünyaya. hedi-

r~kırlar ... Hayvanlar içinde en mü- yesldir. 
Zaten bir zamanın ı;ocuklıı.n için !rcmn1el "~ne olan tavuk bu kend!si-1 n ""' Yer yüzüniin en çok hindi eti ye-

hincli yenilmekten ziyade kızdın ~- ne tevdi edilen nı.intınlni hlndlclkle- nilen yer! de süpheslz k1 yine Aıne-
ğa yarayan aca.lp bir mahlüktu. a re bir evlat şefkati gösterir, diploma- rikadır. Amerikada hindinin tatlılı 
rasgelince: lı bir çocuk mürebbiyest gibi onl:ıra yemeği bile yapılır. Mesel1i. orada 

cı:K~bar:ıma.zsın kel Fatıma!.. Anuım bakar... hindi etinin kuru. siyah erikli yeme'•l 
giiz<ıl, sen çirkin .... sesleri sokakln.rı ıo 
doldururdu. Lakin bunlar biraz büyüyünce bl- pek meşhur ve pek nefistir. 

O zaman hayvruılıı:nn cu gururlu- çare tavukçuktan k'ıendi.~nın olnuyan Kestitrimiz ve yediğim.iz hindilerin 
.su en mütekcbbl.rl ku ruğunu topar- yavrnlan alırlar, mütekebbir anne- ecdadı olan ya.bani hindiler Ameri-

• k' i dy k t nlıı, yani hindinin bulunduğu yere kada tıpkı balıklar gibi sürü sürü ve lak bir yelpaze şe l n e açar, ana - ''t"' .. 1 Dişi hl dU in ~ 
tarını toornklara. sürtercesine aşağıya go urur er. n .er çoı>u yav- mevsimlere uyarak: memle'kJet dahl-

k t · t" sü· kaf dimdik 

1 

rularını bu suretle. mlirebblyıe !le bii- linde bir taraftan bnska bir tarata 
~r ı ır vıe uy z a~ını yütiirler 
havaya kaldırarak kabardıkça kaba- · seyahat ederler. 
nrdı... Aman yarabbi!.. Mahalleden ~esmed~m eVV('l hindiyi iki hafta Mütehassıslar Tfü·klyenln hlndl ye-
geçen hindileri böyle kaöa.rtmak, on-· besı~ıe çekmek <;ok lyi net!ce verir. tiştırmek için en mükemmel memle
ları balon gibi şişirtmek, hiddetlen- 1 Uıkın bu müddet içinde hindi bir ketlerden biri olduğunu söylfiyorlar. 
dinnek büsbütün gururlandırmak biz cennet hayatı yaşar. Kendisine gayet Açtığımız harp i.ktısadlyatı seferber
çocuklar lç!n n~ büyük bir zevk olur- kmrv~.t~. ha.?lar yuttururlar. Bu hap- llğinde hindiye de mühim bir yer 
du... lar doviilmuş ceviz ve mısır unundan yermellyiz... üstad İhsan Hamami 
Şimdlkı hindilere bakıyorum. Ba- lbarettlr ... ıı hamsi mahlüku için bir cHaınslna-

ynğı terbiyeli hayvanlar!.. Halbuki! .. Dost~un bu sözleri üzerine gll- me. yazmıştı. İşte size küçük blr 
ben vaktıle böyle kabartıldıktan son- lumsed.im: cHindlnnmeı .. 
ra sürüsiinden aynlarak, babalan - Oh bayım oh! .. Bu ne rejimi.. Hikmet Feridun Es 

Bay Amcaya göre ... 

Necip Fazıl'm yeni piyesi 
«PARA» 

Ark.adıı.şımı~ kıymetıı cdib ve şalr 
Necip Fazll Kısakürek, bu sene Şehir 
tiyatrosu temsilleri arasında büyük 
bir sanat hô.dl.sesi teşkil edecek olan 
bir piyes hazırlamıştır. 5 perdelik olan 
bu piyesin adı a:Paraıı dır. Piyeste 
b:ı.ş rol blzzat Muhsin Ertuğrul tara
fından temsil edilecek ve eser şubat 
ayının başlangıcında s:ı..hneye kona
caktır. 

* Pangaltıda. Bozkurt sokağında 
13 numaralı evin üst katında yangın 
çıkmıştır. Evvelki gece sabaha karşı 
4 de çıkan bu yungını, itfaiye sön
dürmüştür. * Fahreddin ndında bhi. evvelki 
gece İstanbul cihetinde bir sinema.da 
Bayram ve Cemil adında 1k1 ş:ı.hısla. 
kavgaya tutuşmuştur. 

Fahreddin her iki.sinden de adam 
akıllı dayak yedik.ten başka çakı ile 
sol kolundan da yaralanmı..ştı. Ca
rihler yakalannll§lardır. 

... Amma gelgeleliın insanın ·- Dağlar, bayırlar karla kapa- ... Elbet şehirlere lneceklerd.i.rl.. , B. A. - Yooool.. Bunca muh· 
içine bir korkudur çöküyor, ya, nınca hapancıklar ne yapsın? .. Sen korkmuyor musun?.. 1 tekirlere göğüs geren şehirlinin 

karşımıza bir ag kurttan korkusu olmaz! .. 
----------------------------~-......_ ______________ ...ı...;:;;;,,ı...;:;..;;...;;:::;::~ı..;;;;;;;;;.;;;;.;;__..;---a..:;::::;::;.;:.:_..;;..::;.....::.L1 



Fransa' da 
bozgun 

mesullerinin 
muhakemesi 
BQ§lıca itham §Udur: 
harbe hali derecede 
hazırlanmamak 

AKŞAM 5 Kiuıunusani 1942 

Bağ, bahçe ve ev ziraati 

Patates ve yer elması 
Patateslere arız olan hastalıklar -
Patatesler nasll saklanmahdır ? 

' 

Muhakeme esnasında 
ithamların genişlemesi 

ve yeniden bazı kimsele• 
rin mesul tutulması 

muhtemeldir 

Patatea yetiftirilmesi için ıvudiği- ı patates yumrulan zarar görmeden Yer elmasını dikmek .için, biribi-
miz öiütleri bu yazı i1.eı tamamlıyo- topraktan çıkanla.bilir. rinden 40 - 50 santimetre aralıklı 
ruz: . _ Ocakta yumru kalmadığı anlatıl- oluk biçiminde çizgiler açmalı ve 

Pata.tealerın çapası ıyapılacagı za· drktan sonra diğer ocaklarda bulu- için 40 - 5 O santimetre aralıklı ola-İçinde yüksek mahkemenin top Janacağı Riom adliye binası 

En ağır mesuliyet ahında bulunan- Leon Bhmı hakkındaki i.tbam fU· ~ hava_nın . ~onlu olmama.sına ~an yumrular çıı:,anJank bulada yı- 1 rak ve 7 • 8 santimetrcderinlikte yer 
!ar Daladier ve general Gamelin' - dar: 1936 da it batına geçtiği za- dik~t edılmelıdır. Çapa .zamanın• &'JD yapılır. •Bu yıgmlar akşama kadar elmasını dikmelidir. Patateste eöy· 

Fransa.da bütün bozgun mesul- dir. Daladier dört seneden.beri Milli man va:ı:iyet !lak.kında mühim b.aher• da, ıl~bahar donları geçmış olmalı- tarlada kalahiliT. Şayet hava yağ- lediğimiz gı"bi. yer elmasında da ay
lerinin muhakemelerine bu ayın on Müclafaa Nazın idi. Muharebe bal"" ler alınıfh. Bu haberler üzerine Halk dır. Zira çapalanan mah.auller daha murlu, sisli ise yumrulan çıkarma- ni tekilde bakım yapılır. Çapalan
~etinde ba§lanacağını yazmlfbk. ladığı zaman da bu Nezarıetin bapn· cephesi programım değittinnesi ve ko]ayiıJ:la don.dan ~üteeseir olurlar. malıdır. Devşirme için kurak hava ması da aynidir. Yalnız yer dması 
Muhakeme edilecekler limdilik bet ela bulunuyonlu. En yakın ç&I~ ihtiyaca uydurması lazımken bunu Mnhsulun yetişmesıne kadar pata- ister. Toplanılan yumrular gölgeli için boğaz doldurulmuma lüzum 
~idir: E.ııki Baı?Ckil Daladier, Le- aıkadqı general Caınelin' di. Game- yapmamışbr. Almanyada harp fah- tıes tarla.mda yapılacalc önemli i§, bir ~re götürülür. İki üç gün orada lı v ~ktur. )ki defa çapalanması ka&lir. 
on Blum, general Gam.elin, eııki Ha- lin eenelCTdenheri genelkurmay baş- rikaJannda haftada 72 saat çalışıl- yalnız .. h~talık olura. ~u gibi ar~- elden geçirilerek to.~ra_k~~m dağıbl.ır: Bu "malısuli!n hast~JığJ yoktur. Top
.,a Nazın Gu~r Ia Ch.amhre ve Milli kanı, kara, deniz ve hava kuvvetleri dığ:ını bildiği halde, Fransa.da çalış- larm ocnune geçmek ıçın sık sık fı- Her yumru 2 - 3 gun ıçınde kend1ru rakta ertesı senenın ma.rbna kadar 
Müdafaa Umumi kontrolörü Ja- lbaıkmnandam idi. Haıbin önüne ma müddetini haftada 40 saate in- danları gözden geçirmekten ibaret- çeker. Bundan sonra hepsini kışa ]bozulmadan kalabilir. Bunun için 
comet... Bunlardan üçü, Daladie.r. geçilmesi miimlcün o]rnıyacağı anla- <lirmiş, bir Eğlence Nezareti ihdas ~r. Patateslerin biıkaç tür~ii .hastalı· kadar muhafaza etmek üzıere rütu- yer elmalarını ihtiyaç hasıl oldukça 
Blum ve general Gamelin, mareşal şılchğından, memleketi muharebe etmiş, grevlere, fabrikaların işçiler gı vardır. Fakat memJekehınizcLo en betsiz, çok az ışık gören bir yere gÖ• toprak.tan çıkarmak en doğru bir 
Petain 'in emri üzerine İspnnya hu· için hazırlama]( va.zifesile mükellef- tarafından i,gal edilmesine müsam.a- ziyade iki hastalık kendini gösterir. türmeü ·n yan yana olarak birer sıra I usuldür. Yalnız yapraklan kunıduk
duduna yakın Portalet kalesinde ti. Gamelin bu yazifeyi yapmamak· fıa etmiştir. H~r i~.j h.~stahkla mücadele etmek halinde çuval veya tahta üzerinde tan eonra dallarını toprağa pek ya-
mevlmf bulunuyordu. Avukatlarile la itL.am ediliyor. 1937 eerpinin çok: ağır hazırlan- mumkundur. Bunları ayn ayn anla- sergi yapar gibi dizmelidir. Lüzum kın olarak keamelidir. 
görü~meleri ve müdafaalam:u hazır- İthamnameye göre, me:rnle- maaı rve vak.tinden çok soıua açıl- tacağız: gÖrüldükçe buradan alınarak aarfo- Y-er elması martta dikilir ve yazın 
lamaları için şimdi bu kaleden tıelc- ket kafi derecede ailihlanmamıştı. ınası, çalışmanın kafi olmadığını ~ Mildi.r haatahiı - Patateslerin lunur. si!laınmasına da lüzum yoktur. Top-
rar Bourrassol ~tosuna nakledilmiş- Hakikat milletten gizleniyordu. Ya-lbat etmiştir. Harp sanayii fabrika- yaprak, dal ve yumru1an üzerinde n~ nı.!:.ta.1 çatallı bel veya çataUı çapa 
lc.rdir. pılaıı geçit resimlerinde gökyüzünde 1 larm111 hazırlıksız olarak devletleş- yaşıyan bir mantar haetahğıdır. Bu· y } il.: çıkarılır. Soğuktan hiç korkmaz. 

Gazctte de La=anne'm Vidıy'· birkaç düzine tayyare uçar, elli ka- tirilmesi ishnsal kabiliyetini azalt- na (Fitoptera enfestans) mantarı er e maSI Gübreli topraklarda bereke!li mah· 
d ek i muhabiri Robert Vaucher bu dar tank geçerdi. Bu gösterişten mıştır. derler. Tehlikeli ve yaıyılan bir man- t• t• • • su! veri. · _ 
muhakeme hakkında gazeıtesine ibaretti. Şahitler, Fransanın 1939 U Ak 1 .. J . A tardır. Bu mantar ilkin esmer leke- ye lŞ lflDIZ 
uzun ır meJdup gon ermı~tir. u· seoeeı ey u unoe mo em ır te.ır. f 1. . f I I M'JJ• M""d f er şe m e a ar uzerm e ve yap- y l l k timizd L • b

. ,_ .. d . . M . ı!'!.ı- ~ d b' ,_ mumı ontro or acomet, sıyası l ki' d d 11 ·· · d 
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CEVAPLARIMIZ• ı 
ı. b" k b d d ' ,_. t · 1m d w .. ı·· l aa ıyeti aza o an ı ı u a aa ki . . _ı • Kı b. er e ması meme e e ço.ıı; 
na ır me tu un a zyor ıu: ayıyaresı o a ıgını eoy uyor ar. N d 1 G li ra arın yiıztinoe görünür. sa ır kullanılır fakat az yeti•urilir. Hal-

R
. 'd k. ük' k ahk G h ' l l 1_ d azınnın yanın a, genera ame n d k d ll k , Y Kad h c ıom a · ı y se m eme ya- ene oa ıt er tayyare ere ... arşı o- .h. mili' .. d f h l w tek zaman a yapra ve a arın uru- buk.i, bunun şekerÜ olması vıe kolay ıköyde ınsan Soymana ce-

l~11da .. iııe 7şlıia~aktır ... M~keme: n~7ad: b~ nevi dtoJ ~~~~ud ol- ~kı,yardı::C:ı :ı::ak~~ırBı~ı~~i.fey~ ~ı.n~ s~b';;. il~lurlar. Yuj~u~ar yetişmesi, fıkara yemeği olarak kul• vap: 

bnın yuzdce se ad ar w~uraheceg~, yanıl bm l a der~ er, 1o
9
r ... 

0
u a 19 ıdr tane tamamen ihmal ettiği anlaşılıyor. huzelinrmd e .. a .. 1~. Fn ı__esmer e e er lanılm.aııına yol açmışhr. Yer elma- Bakla ve beze1y·enin ekilme za-

eş ay evam e ecegı t mın 0 u- u unma ıgım, , mayısın a an- a e gor.u .ur. &KAt y~_vaş yavaş 1 sı, patatesten sonra keşfedildiğin- ı m.:ını ~eçmiştir. Şubatta havalar mü· 
nuyor. MuhaL:.emenin Fransanın iş· calt 17 tane hulurıduğunu söylüyor- Daladier ve Leon Blum' ün '.Yiik- yumrunun ıçme .. ~~da~ nufuz eder- den, adına patatese verien Fransız- smt gıderse ancak t~~fa.n~a neviler-
galden kurtulacağı zamana bırakıl- lar. sek ma.:_kemenin kendileooi muha- ler, yumrular çurumege başlar. Bu ca Pom dö ter denilmez. Yer elma· ! den bezelye ekebılir"nız. Fakat 
masını istiyenler vardır. Fakat hü- Fransız hava kuvvetlerinin feci va- keme ıetmeğe salahiyoti olmadığını, ~a8:talı~ın ee~ebi haziran~a hav~mn sının Frenkçe adı Topinadmour' dur. 1 turfanda nevilerden bezelye tohumu 
kumet, daha fazla beklemeden ziyetinden eski nazır Pierre Cot me- çüllü devlet reisi tarahndan daha ıruıli, rutubetli ve sıcak rutubetli ol· y l h t kt ctı' • S.• piyasamızda bulunmaz. Avrupadan 

. t 1 f be dJ'w hku edildik d s·· l h f er e ma.sı CT opra ay ş:ır. -V· 
F ra11sa1nınlmneden bozguna uğradığı- sul tutuluyor. Cot, Amenkaya kaç- el ~e. ~ila e_ ~. ıgekml 8: ~ I . - talmasklı ır. oy e avapar mant~r hasb - mecliği ve yetişmediği toprak yalnız da getirtmek kabil değildir. Bakla 
nın a n aşı asını ve mesullerin ceza- tığından, gıyaben muhakeme edile- erını en surece en . soy emyor. 1 arını arttırır. atatesJ.erin u k ••tub ti' tut w k.lü t ile birlikte bezelyeyi de gelecek son· 
va çarptınlmalannı muvaf-'- b 1 -"'-1-tır· ~-- Cot _ _ı - b. 1---' Bunu zannetmiy()rum ilci e9ki Baş ı hruıtal w tut 1 d ·· ·ı· l ço ru e ı, su an agır ı op- ,,_ h d · · w alı ~ uı; u • ~-1 • ~e ya;ı;.uıgı ır Jr>Jtap• 1ı;·ı L - Lkak -k ·d.I .. h k - lı~a d u maH an loılcnce ı adç an- raklaııdır. Her bahçede, her tarlada ua ar a yetiştinuege ç şınız. 
n: :.ıştur. ta ~ediği ağır hatayı itiraf et:ııllştir. ve ı murw.ıı; en ı ennı er es ması azım ır. asta mey ana k. la 1 kJ eti§' Bunun u1 ı Kasunpqada Bürhan Şen~• .. rP. 

R
. k B Jcita F ı_ d .. d f d ki d' k k. d ·ı· . . o y ı a y ır. yumr arı ıom yü sek mahkeınes.i bir se- 11 • pta ransada yalnız hava nuzurun a mu a aa e ece er ır. 1 çı tı tan sonra a ı acın tesın varsa tat t f kl d c· · ti.Ü 1vap· 

ı li ·· h · kA f' d d 1 d b . • b" f . pa es en ar ı ır. ırın ve çı· 1 • 
nedenberi bu hususta etraflı tahki- meydanlan ve tayyareci yetiştirmek ç §UP esız a ı erece e ma ze- a, u tesır umumı ır ayda temın k t l l d F'd ·k· Çiçekçilerde gördüğünü·· .... J.-1_,,, c.. ld _ ld - .1 . .. ki ı ın ı ı yumru an var r. ı anı ı ı . d _ı, F'_, __ 
kat yapmış, 700 şahid dinlemiştir. R~ o ugunu. tayyareye gelince, ~el o. uguknu ı end surecde kler, das- etmKezJ.l I k 'I" b _ l metreden bile yüksek olur. Çiçıekleri I filler Nis cinsın enwr.. ~t ~unl·· 
Bunun üzerine 100 bin sahifelik usyanın bunu temin edeceğini aöy- ,K;er erın arşı ur ama ı arın ar.. u acıı aca ı aç, ag ıve aşma an · - · ( ·· b k ) b serlerd-e ve teneke içınde yetiştlril· 
t hk.k k h ' k • ) .. ...,.;.tir' bahsedeceklerdir. il:damak ı'çin lcullanılan Bordo bu- ~~ çıç~gıned guan·e· . a ~~]o enzer. ! m:ı"ştrr" Bu mev~un· de açıkta karanfı"l a ı a.t evra ı azırıanmış ve atı -·-y . ,. 1JO nevı var ır. ıTının ... t rmıznn· I · İ 

0 

• • 

ithamfarda bulunulmuştur. Mahke- P:ierre Cot'dan sonra Hava Neza- Geıneral Gamelin'e gelince, §İmal :amacı~ı~. Bordo bulamacını h~.ır- sıdır. Fakat bu nevi makbul değil- ı açamaz. yi gül cmslenn~en a§ıl~-
mP. harp mesuliyetini ve harbin ida- retine gelen Cuy la Ohambre'ın b:i- cephesinin müdafaa hazırlığımn amak I_Ç!n geçen_ y~zılarrmızm b_ım~- dir. Diğeri beyaz etlidir ve en iyisi- f'?~ için ya~n~ gü! ted_ank etmelı4 
tt: şeklini tedkik etmiyecektir. Çün- ricik hizmeti Cot'yu düşürmek ol- k.ındisine ait olmadığını ileri sürece- ~ ~afeılat venmştik. :atate:'len h1- dir. 1 aı.nı:z. Yab~m guller_ı. <;1~ekpazarm· 
kü buna salahiyetli değildir. Mahke· mu~r. Fa.kot bu nazır da düzeltıe- i zannediliyor Fakat mahkemenin nncı çapadan sonra hır, bogaz do)- y l w f d " .. dan tedarık edebılırsmız. Ancak 
menin tedkik edeceği, harbe hazır= miyeceği bir işi üzerine almakta te- bunu kabul em'.ıui şüphelidir ! durulmasından sonra da tekrarhya- b' er~ ~:t to~ragı ~~ı ~len bunlann eslciden çıkmış ve günlerce 
lanmamaktır. Bunun mesuliyeti yal· __ _.d_ · · s· h .-1 Dı·ntenecek 700 .,,.hı' t a:_•ında rak iki defa ilaçlamak lazımdır. Bu ır. ma 

8 
.. ur. b unkun bı~ ah eln •rıkta ve don ahında kalmış olma-

k b
. l d 

1 
l ~ ut 6tınemıştır. ır ava OTQUSll .,.... ..... 1 • tl f'd l b h l w tul yenn topragını aş a ır m su e , ~ dikk d' . B 1 k 

nız a ıne ere eği, par amentoya, birkaç hahada. hatt& birkaç ayda eski B....şvekil Pau· Rcyna d ski sL. e e ı an arın u asta ıga tu - tahsis d k . b l .. b j] .. b masına ate ınız. unu an ama 
bazı m t!murlara, erkanıbarbiyeye, Tiicuda retirilemez. Muayyaı tayya- J-Lıriciye Nazırı CeoraesuBon;,et malarının önü alınmış olur. l ek e1:e seruzli oygu rl.e e g.u. • biraz güçtür. Ancak bir bahçıvanın 
ı. • b- __,

1 
"' ' • re eme azım ge r. er e ması ıçın . . . d 

natta utün ııeçicüere yüldetilebilir. re tipleri 1'aibul etmdt. bunlan seri birçok siya.Mi adamlar generaller Çürüklük. b ...... ı.~ - Çu"'rüklük t t t ı • - ·b· akl h tavA11Sutunu teının etmenız yerın e 
F k ahk 

, , -~· pa a es e yapı c.1gı gy ı oc ar a- , . y b · gül" 1 d 
a at m eme yalnız vazifelerini lıaliııde mn11n• ehnek, teknik me- yu .. ksek memurlar bulunacakbr Mu- macıtarı doM.•dan dogr"' uıya patates 1 " }" ktu Bah · hır hareket olur. a anı er en r-"Y • ...- zır amnga uzum yo r. çerun, 1 w da ı 1 

suiistimal eden nazırlan ve bunlann murlar ~tiftirmek. pilotları müte- hakeme eerıasında itham1ann geni<?· Y-mrulannın üzerinde siyah lekeler tarlanın her hangi bir tarafına yer el-
1 
orta P~~ kalır: ıgın ° an arını 

ıra.kın çalı,ma arkad~lannı muhake- madJ talimJere tabi tutmak lizmı-ı leınes:i ve yeniden bazı ithamlar ol- husule getirirkr. Bu hastalığı taşıyan d"'-'l b'l. Yal d'1-t. t di j tercö eduuz. Çok ınce ve çok kalın• 
me edecek.tir. · · · · ması ııu e 1 ır. nız uu.a e • la.:: kbal d V'ldi dm ması n.uhtem-eldır. yumruları clikmemehdir. Hastalıklı I niz: yer elması, patates gibi bölüne- 1 

ma egı r. 
-==============m-ı=ı:ııa::a..,-==::a::=:=-:ı::1:================-==ıı:======== yumruların yakılması lllzımdır. Şa- rek diki'lmez. Olduğu gibi tam bir 

1 
---------------• ... 

yet gözden kaçmış olanlardan dikil- yumru olarak dikilir. Aksini yapar
nıi~ varsa, onlann fidanları üzerinde sanız ıyumrulann çürümesine sebep 
hastalığın izleri görülebilir. Yaprak- olursunuz. On metre murabbaı bir 
lar siyahımtırak lekelerle örtülür. yere küçük yumrulardan 1 O kilo ve 
Buna karşı çare: Temiz ve haııtalık- büyük yumrulardan 15 kilo dikıne-
11ız yumruları kullanmak ve iyi to- 1 lisiniz. Bu miktar tohumluk yer el· 
hum~u~ seçmiş .. bulunmakhr. İhtiyat i ması size 200 _ 300 kilo arasında 
tedbırı olmak uzere patates yumru~ :r~r elması verecektir. Yer elmaaım 
lannı hafif terkipte, yani :s'iizde bir dikriğ:iniz tarlada her vakit küçük 
buçuk nisbetinde göz taşı ııuyu ile yumrular kalmaktadır. Buııılar ııizo 
ilaçlamaktır. Fidanlara iki defa Bor- her sene için mahsul verebilir. Bu 
do bulamacı kullanılır. suretle bir tarla bir dcilitle 2 - 3 se.

Willy Forst'un 

BEL A Mi 
ŞARK Sinemasının 

ikinci zafer haftası 

Sorunuz, söyl.iyelim! 
Bağ, bahçe ve e• ziraati 

mevzularına aid müşküllerinize 
bu sütunda cevap verilecektir 
Diğer ziraat mevzuları haldan· 
da mahimat istiyecek okuyucu· 
)anınız, posta pulu gönderirler-
1e mütehaasısımız kendilerine 
mektupla cevap vereet·ktir. muvaffakıyetle devanı ediyor. 

'--·--~--' İkramiye 
mile dan 

Lira 

İkramiye 

Tutan 

Böceklerin zararları - Patates ne mahsul vermio olur. \.. J 
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BULMACAMIZ 
ı % 3 4 5 6 1 8 g 10 

Soldan sağa ve yukancL'\n aşalı: 

Lira -1 30.000 30.000 
4 10.000 40.000 
6 5.000 30.000 

40 2.000 80.000 
120 ı.ooo 120.000 
160 500 80.000 

1.200 100 120.000 
1.200 50 60.000 
8.000 10 80.000 

160.000 2 320.000 

170731 • Yekfuı • 960.000 

Yüz bilette 42,68 bn;t' 
KAZANACAK 

fidanlarına böceklerden Doryphora 
ile şerit denilen Phtorimea böceğı ! 
musallat olmaktadır. Doryphora 
memleketimizde henüz görülmemiş- 1 
tir. Yapraklara saldıran ve küçük 
bir gelin böceğini andıran bu hay
van Amerikada çoktur. Şerit ise 
toprak altındaki yumrular~ ve göv· 
d enin içinde dehlizler açarak fidanı 
kurutur, yumruyu çürütür. Bu bas
lık da henüz memlekotimizde görül· 
memiştir. Bununla beraber hastalıklı 
patatesleri yakmak, patates konulan 
yıerleri formol ile silmek veya bu ila• 
cı püskürterek mevcud böcekleri öl
dürmek lazımdır. Şeride karşı Avru· 
pada böcek yiyen bir parazit }"CtİŞ· 
l.irilir. Bunun adı Hatrovacon Jo
hanseü'dür. Bımlar şeritleri yakalıya
rak birer birer yerler. 

1 - Haftanın bir gününde kurıılan Devşirme ve muhafaza _ Pata-

~· Sarp ve dik maha.l _ Kaburga tesler yaıtık.ta ve turfanda yeti.§tiri-
altı. llHlllHllHIHı;nınH•Hnınnn~ıHn•nınHHHIHHIHHlllllHll.IHH lirse 60 - 65 günde kemale ererler. 

SUMER Sineması 
Yann ak~dan itibaren 

Halihazır nkayia aid en büyük Film 

HAVAY 6ECELERi 
Caz.İp ve eğleuceli bir mevzuda ho' sahnelerle dolu 

çok gibıel bir film. Bat rollerde: 

Brown - Constence Moore John 
ve Havaen kitaralarile bir çok genç ve giizel arfutler. 

Aşk Doğarken 
Cloudette Colbert .. Ray Milland 

3 - Uygunsuzluk. YENJ NEŞRİYAT: ,. noı;-ün 12911!!m•q~ Turfanda cinsler tarlada 75 - 90 
4 - Hazer denl.zine dökülen blr s E s s· günde ve son turfanda denilen geç 

nehir -• Ter.si A.rabın :mavalldir. Perde ve Sahne ınemasında erişen cinsler azami dört ayda mah-
5 _ Tavla ~ - İnce k:ılğıda sarıl- TllEO LİNGEN-LUCİE ENGLİSil sullerini verecek haJe gelmiş bulu-

Bu ro.5im.ll sinema. ve ti""'tro mee- JIANS MOSER t f dan mış tütün. ,,~ ve ara m nurlar. Toprak altında yumruların 
muuının yeni yıl sayısı çok zengin tıı 

6 - Operasyon. resim ~ yaztla.rla çlkmıştır. ~inde yara an olgunlaştığı, fidanın yaprak v~ dal-
'l - Ah ve~ - Ter.'d. bir renk.tlı'. Selim Nüzhet Geıçek, profesör Ba.llh KARJMJ larının kurumağa ba,lamasile anlaşı-

, Pek yakında: S Ü M E R Sinemuında -ı 

1 
CHARLES BOYER'in 

MARAGARET SULLA VAN ile beraber çevircliii en son 
ve en gürıel filmi 

8 - Adaleler - Mülk. Mtıra.t, Hlkmet Ferldmı Es, İbrahim lır. Patatealerin dalları kurumadan "-BACK STREET 
~O-=-~~~n; ~~~~bir mevsim :~ :ı;:~~~z:ı;, = 1 ALDA TM ADJI\l'I fe~:~ };:t~:;:f,at~~;k~~ t:~::ı~~: 

olur - Cerihalar. Kemal Anhmıan'm değerli yazılan Fr.ı.nsırea sözlü ve ~~~alı rından birkaçı da solgunlaşır. Yap- ----
Geçen bu1macaımzm halli vardır. Tava:tye ederiz. Komediyi mutlaka gorunuz. rak ve dallann hepsi tamam.ile sol- , Bugün Beşiktaş G lJ R E L Sinemasında. 

Soldan sağa Te yukandan aşatr: '9 1 madan, kurumadan yumrulan çıkar-
Apartıman sahipleri! ŞERİR TİYATROSU Temsilleri mak doğru değild~r: P~t~tesleri top-1 - Havale, Bımı, 2 -Az, Kestane, 

3 - Sağa otur, 4 - Akamet, Isa 
1 - Leğenibrik, 8 - Esatir, 'l - To, 
Onem, 8 - Batıran, Ya, 9 - Unusl
oeyht, 10 - Merak, MaJl. 

Bot dairelerinıze iyi kiracı raktan ç1karmak ıçın ıkı çataU. ça-
bulmak için cA K Ş A M~ m İstlklı'.\l caddesi Komedl kısmında pa fCklinde çekmeler kuJlanılır. Bu 
KÜÇÜK il.ANLARI ndan İs· Gece saat 20,30 da suretle boğazı doldurulmuş olan fi. 

OYUN İÇİNDE OYUN danın toprağı kolaylıkla a-çılarak ve 

2 büyiik ve güzel Film birden 

Sihirli Yüzük Yeraltı Celladı 
Türkçe sözlü s~rgüzeşt Filmi 

, 

-
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Ehemmiyetsiz bir yalan 

P ek muhterem bir dostunı biraz evvel anlnttı. Sabahleyin 
evden çıkarken bütün ev halkı onun bu lmra kışta, yollar 

bmı tutmuş ve tramvaylar işlemez olmuşken vazifesine nasıl gide
ceğini düşünüyorlamuş. O: «Merak etmeyin, tramvaylar işliyor. 

Jemese bile mutlaka bir vasıta bulurum» diye evden çılmuş. 
Tramvaylar işlemiyor. Yürüyerek Ilnrbiyedcn Tünele kadar 

gelmiş. Vakıt erken olduğu için tünel i5lcmiyor. Yüksekkaldı· 

nmdnn bin miL5külatla inmiş. Kar.ıköyden İstanbul tnrafnın 
tramvay islemiyor. Köprüyü bastonile satırı solu yoklıynrak geç· 
miş. Küçük bir yokuşu da çıktıktan sorun vazifesi b na gelmiş 
amma epey korkular atlatarak ve ter içinde. 

Bu sefer hasta olmamak iç.in tedbirler almaya çalışırken ev· 
den telefonu açıp merakla sonnuşlar: 

- Nasıl gittin oraya kadar. Başına neler geldi? 
Muhterem dostum neşeli bir sesle: 

- Gayet mükemmel, demiş. bir kere tramvaylar işliyor. Tii
nele kadar tramvayla, hem de oturacak yer bulmak şartile ra· 
batça geldim, Oradan tünele. Maşa.Deh tünel, kayış geldikten 
sonra, vl71r V1Zll' işliyor. Karaköyc çıkınca taksi istediğiniz kadar. 
Bir otomobile atladım. İşte buradayım. 

Evdekiler: - Allah Allah demi!jler, halbuki sokaklarda yürü
mek bile mi~kül, diyorlar. Bravo Ve memnun, mesud teldonu 
Jmpamışlnr. 

Küçük bir saadet yaratması kabil olan yalanı niçin söyleme· 
meli? Bu nevi yalanlan söylemekten çekinmeyini'f. Etrnfınıza saa
det dağıtmış olursımuz. 

Şevket Rado 

lST ANBUI.: HAY ATI 

Kış gazaba geldi 
Bu ..ene ~ Kıt buretleri 

ga:rıld:0Kl geldi. Bütün Pddetite bij. 
k:üm sürüyor. Dört bucnkta ba:du 
riiz(t.ir kırbaçlan §8klıyor. Bir haf. 
tadımberi lstanbul, beyaz örtü albn-
da .._ ,,.. ~•--=-....:~e --~e •oı:oı:u......,,or. ~yus.uuu ~~, 

birkaç defa dekor değişiyor. Blrı"bir
!erinin m1mn binmiş bulut kümeleri 
alçalıyorlar, yerle gök kucııklqıyor. 
Keskin ııılı:hlvla aavnalan minimini 
inci taneleri çılgm zıpla.malarla ctra· 
fa çarpıyorlar. Ufuktan beliren kül 
remkli bir perde sürat.le genişleyip 
yayllarak dört tarafı kaplıyor. Mi· 

Alman muvaffakiyetinin sırrı yeni silah 
keşfinden ziyade silahı tabiyenin 
ihtiyaçlarına göre kullanmaktadır 

nihayet, biraz ileride yürüyen in- §iındilci dünya had>ine kadar Al-
1 ..ıı. zamanmda bono aatan Li• ı.ı.

rikanm aaker olan memurunun prk 
cepheôndold menDI tqldl&tonda 

narder, cami kubbeleri. binalar ve 1870 • 7ı harbinden ba§lıyarak 1 Yazan: 

wılar birer birer gözden ailiniyor. ın.nnlann muvaffakıyetlerini, ıyeni si· M. Şevki Yazman 
Sanki etrafmuda görünmiyen lalılar Jceefine atfedenler çoktur. cboru memuru> okluiunu tcaadü-
adamİ d 1 ıp konQfuyorlar· ya· Önümüzde.ki ilkıbabar için Alman tatbik '--derele. muhafaza etmek me- fen öğreniyoruz. Ancak ihtiaaalanma 
but ~.:.:..ı ~bir aı~ Führer'i g\ne yeni mlihludan baD- todunu evvela Almanlar meydana y~ bu kadar riayet ve itina eaycsin· 

1 d or ıtedince, hunUll ne olabileceği bak· koydular ...e bu ayede yaptıkları dedir ki binlerce kilometre mesafe 
ses er uyuy ~ ~ yığmlan landa kafa yoranlar, fikir 90ranlar baıple:re nazaran en az zayiab da dahilinde ve düfJTl&n eraziainde jk. 

Sahlanan ruzaar, bulut • - çoğaldı. Alman orduau verdi. mal keyijyeti kabil olabiliyor. 
m didikleyip eterle ıs1anm1f temiz V 1__ ·ı·h E • :L __ ,_ d Al 

uk ___ , b--1· d d~ yana 4 = sı a ennı vAAımın an • SiWılarda olduiu gibi ,.tu.larda Huliaa: Yeni Alman •ilihlarmı pam p~an a.ım e uı ~ lar • . daima il illind 
Arad b. Idık vızılblan man vaaatinın .ez. e da tabiyenin ve harp icaplarının yeni icadlardan ziyade silah ve şa· 

sa~or. a ır1 L_ ___ 1-1! bulunurlar. 1914 - 18 harbmdc 42 :yw:rine oetirilmai. yani her imanı en Nalsn yerlerinde ve tabiye istekle-
hafifhyor etrafı kap ıyan ooz n:aıuıı Jik ı p, • · d.. • 
perd .' • cdıP yijbeli . . top ar, :ar~. aran uzun ~ muvafık 7erde kullanmak keyfiyeti rine uyııun olarak kullarunalarında 

.. e agır agır a ~!orb. · zilli toplar, zehirh saz, alev m.JDne.. ele Alman muyaffaltiyetİDİD cfiier bir aramalıdır. MeaelA pik cephesinde 
Gun- kurumaya asıhnı$ ..,,.,.,.... a ı · "b' ı_· .. - • ~1 . ..a __ ı_~ ..... j en gı 1 ~ır. su~ 7.~ ..... auu mey• mrrmı tefkil eder. Vakıa 1914 • 18 süvarinin yerini .tankın tamamen tu-
yatak çarşahnm ortasında sa,ıMart ldaua getırdilden gibı, bu harpte de harbinin ilk üç ayındaki kargqahk· tamadıiı anlaııldtiına aöre, yeni aü
bir ütü y~~ l~esi .. ~i gÖ:ze. ~ar- mıknati.sli .maY.1', .aiır tan~, ~ike ta buna riayet edilmediği için 'birçok vari teşkillerine phit olaeaiız. Bu 
pıyor. R.üz:Pr büsbütün kesmyor. tayyarel~n gibı lbırçok yenı kepfler umurlann kendilerine uylf\lll İf}er süvarinin daha ne gibi silah IY'f! teç
Uı>a li.pa kar taneleri, bot bir pa• veya tatbikler ile üstünlükler temin ba,mda çahpmadan öldükleri için hizat ile takviye edileceği i.e, prk 
patya tarlasında ürkmeden ağır ağır ~tn2 uh"şle~~i~-. Fakab~' ~~kn~e ~u 1

1
939 - harpten 90nrak.i bütün Alman harp cephesinden alınmış tecrübelere da· 

A L4 nçutarak çiçekten çiçeğe konan be- , arnının en uyu ıcaQı o an .,.e __ _ı.ı=.,_b il b da bah.etm•- yanacaktır. Bu •ilah ve teçhizat bel· 

t a A d . f'I 1 L-'-- b b ek eu~,. .. acı e un n .... 

-~~ ~~" yaz kelebek sürülerini andınyor. enız .ı? arını ~ a11na ıu et a. Fakat daha bu harp başlamadan ki bugün bildiğim1z ıeyler olacaktır; 
- ,.- Y 'W' Kah bulut perdesi ~yor. gökyü· eden bırli.kler balı~den çıkar~ ~y- gome lböyle bir hataya düımemek faht istimal tarzı yeni icaplara UtY· 

ziinde parça parça mavı lekeler be- yareden atılır t~rpi<lolar. ~nKiliz ıca• için, Almanlann 'büyük hazırlıklar gun olarak değiştirilecek ve ibu u-
t::::==============--.::.:=====-'====== liriyor. dıdır. F:ıkat b.u ıcad İngılizler kadar yapbklarına ,ahit olmtiıtuk. Harp yede zaferler kazanmaya çalıtıla· 

• ve hatta belki onlardan daha fazla b--1-d L • 1• b" '-
Fark 
Tramvaylann depolara, taksi

leıin garajlara çekildiği karlı gün
lıerdcn bir gün (Allah kimeeyi 
muhtaç etmesini) bir taksiye bin
me-: icab etti. 
Parmakkapıda - hem de 

içind .. bi: başka müşteri bulu· 
nan - bir taksiye baş vurduk. 
Şişliyı.: gidip dön~eğimizi söyle
dik. cAltı lira bayımb dedi. 

Yürüdük. Harbiyede bir atlı 
arnba bulduk. Gene Şi~liye gidip 
gelmc.k içirı üç lira istedi. 

Bunlardaıı birisinin Belediyece 
tasdikli, n ühürlü taksimetresi; bi
risinin de tarifc.s: varken ikisi de 
devlet buyruğuna karşı gelmek· 
ten çekinmediler. 

Bu memleketin ~oförile, araba-
ıaile ayni haklara malik olan biz

lerse, yazdığımız yazı ve ~aptığı
mız iş için, çalışUğımız yerden üç 
dört miııli fazla para istemeği bir 
gür. bile dü,ünmüş değildik. 

. ramızda hiçbir fark olmaması 
gereki•ken büyük bir fark vudı. 
:u fark da galiba cinsaf> far
kıydı?.. 

Öğütler 
Vatandaıların öz çıkarlan iç.in 

birçok öğütlerde bulunuluyor: 
cAk akça kara gün içindir.> 
cSakla srımrını, gelir zamanı.> 
cVntnndn,, yannı unutma!> ilh. 
Son olaylar Belediyelerin de 

bunlara benzer bazı öğütlere muh
taç olduklarını gösterdi. Şöyle lci: 

cEy Belediyeci, kışm kar ya-

ğar, dorı olur, tramvaylar iıl&
ıne:ı:, taksiler garajlara çekilir. 
Böyle günler için hazırlıklı oll> 

c Belediyeci vatandaş 1. •• Günün 
birinde köprülerde bir bozukluk 
olabileceğin: unutmıı b 

cPcrakcndc odun. kömür &a

tanlar dükk&nlanr:ı kapayabilir• 
lu. Toptan ahıveri§e gücü yetm.i
ycn vatandaılar bu yüzden •o· 
ğukta kalabilirler. Buna ka111 
koymak için tedbirli oll> ilh. 

Elha:zer! •• 
Bürhaı:ı Feloek, evvelki gün yaz

dığ_ı bi~ fıkrada lstanbulun ycrle
rjnden bahsediyordu. Sokaklan 
yürünmez bir hale koyan kar ve 
buz yığınları kar§1S1nda pratik bir 
çare düşünen muharrir cherkesin 
kendi knpısının önünü te:mi:de
mek> sonucuna varıyor. 

Böyle bir tavaiye ancak kesin 
bir çaresizlik k.nrşıaında akla ge· 
lebilir. Fakat bütçeli, te§kilatlı, 
koskoca bir Belediyesi olan \e. 
tıınbul gibi bir ,chir iç.in akla gel
memesi gerektir. Zira herkesin 
kendi işini kendi ıyapması iptidrıi 
ve geri {tehir demeğe dilimiz 
varmıyor) kala balığın harcıdır. 

Böyle bir tavsiye bize ancak, 
her latanbullunun evi önüne bir 
fener asması ferma.1 edilen on 
dokuzuncu asrın gaz.sız, elektrik· 
ıriz dcvitlerC1i; esnafın kapı önle
rine çirkef dökerek İstanbul eo
kaldarını suladığı bel-ediyeııiz çağ
lan hatırlatır. 

Elhnzcrl. •• 

Sabahleyın sıc.ıık odanm pe:ncer~ d'' l 1 ___ J la . . .....,. Jıı;tan 90nra we, meae a ue caıdır. 
• d L-1·--k b .. __ ,__ ,_, · uşman arı oıan apon rın 1f1ne ya-

sın en _- en. enuz ay-. auen· b' k .. · · d J 1ar 
le lekelenmemiş bembeyaz karla ör- nıp~,fi~~ ır .. a~. gul"kn lÇlD. e a~o~ a 
tül 

.. __ 1_ __ 1_1__ ••..:: .. _,_ _1_.~ uı ııuc uırtun u tenıın ebnlf•n· 
u •vıuULuar. u~ .. sw: e&rfıu- ya,, .... ,~ 1 D k k. · it li b' · 

t • b" tak ib' · • • • eme ı yenı ve uvvet ır sı-
~ U'Kaya d R1 _',.~~~ gt· lah icadı tek batına muvaffakıyet 
QIU.lyor. pı an .. .......- ç ...... ....., san· • ·ı· 1 c ___ • ._, __ !1___ 

1-! .. •• • eTI b t ba anu ı o amıyor. ..MDllyace uuu-ıucn 
- gorunnuyen er uz u suy~ • ayni derecede olan milletler hemen 
hnlmt4 .!~af bir tülü ~enbiı-.e İn· karp tarafın yeni M:aclanı çalarak 
s~ YUZUDe sarıyc;»r. 1:'üyler d~ •kendi aleyhine kullanıyorlar. Nete
lenıyor. burun deliklerinden gıren 1 kim 1 914 - 18 harbinde zehirli sazı 
buzdan iğneler ciierlere kadar sap· ı ilk kullanan Almanlar olduğu bal
lanıyor, İçin için başlıyan ürperme- de en müessir gaza (lperiti) Lemen 
ler biraz sonra sar'~ titremeleri ba- keşfedenler ve gene ayni harpte Al· 
linde bütün vücudu sanıyor. Yere1manlar aleyhine kullananlar lngiliz-

1 

basmken ayaklar albnda hem yu· !er olmuştur. 
muşak hem sert. hem yapışkan ~ Bence muvaffakıyetin sırrı bu <le
k.:ıypak yumaklar peyda oluyor; iç ğildir. Muvaffakıyetin aırn zaten 
gıc • · .,, vıc:1 Jrutürdemc!cr du).uluyor. teknik terakkiyatla daima atbqı be
Adıml keınd' kendine uzayıp kısa· raber ı;idcn silah terakkiyatını tabi-

lı,. ar_,_.___ 
1
ilen" en·ye ... m. 50_ lyenin isteklerine göre uydurmak ve 

J or, ayl\IUAC ıı • ~-- llrull k °-'L ""' 1 • L--1a çwpılıyor. Her adımda çarlston- anma tır. rı.&e ~ayyôlre en ....-p-
d a1s ten evvel de malumdu. Fakat bun-

dan folutrota, tanao an v e, rum- lan en ağır kara iatib'k.lmlannm ba· 
badan köy horasına tt«:çiliyor. Baca· vaya uçurulmaaı iti iç.in hazırbyan 
P..n bir. sağa. öteki genye kıvrılıyor; ~ genit mikyasta imalit yaparak 
bel bükülüyor. boyun çarpılıyor, Fransız tahkimatını yararken kara 
MevlC".Iİ aemima kalknı1' ltibi kol- ordularının en büyük yardnnc• ya· 
lar iki yan- açılıyor. Bilardo yuvar· pan Almanlar olmuJtur. 
laklan:-ın üzerinde yürür gıbi saia Bundan daha basit, fakat bunun 
sola bir iki sendelemeden sonra ya kadar müh!m bir teşkili de yeni çık
ıırt üstü veya yanlamasına y~ uza. mı§ bir kitaptan öğreniyoruz: Ağır 
nıyonunuz. Siz doğrulmağa çalışU'· zırh avcıları. 
kan öteden kahkahalar duyuluyor. Bu avcılar kalın zırhlara kartı or• 
Fakat diiftÜJn diye utanıp üzülmeyi- ta çapta (sekiz aarrtimetrelik) ve 
niz.; çünkü o SU'ada gülenlerden biri mümkün olduğu kadar hafif yapılı 
de mutlaka diz üstü çökmüş. kollan topları C"St yakın mM&fekrden (500-
(.:~ündeki kar yığınına saplanmıştır. : 00 metre) direkt, yani görerek 

• tevcih ederler. Yatık mahrekli ve 

F ransada yeni harman 
milli tütün çıkıyor 

Bu tütün üçte bir tütün, üçte iki 
yerelmasından mürekkep olacak 

FranBada yiyecek, içecek klUııtm- p· ... be 
dan b&.t$ka blr de ttıtün derdi var. Hiçi ıpoya rag t 
bir tarafta tütün bulınak ta.bil ot- . Son zamanlarda Fran.sada pipo •· 
mUJOr Ttrya.kller için tiltünün etıneıt t14lan birdenbire artmıştır. Sigara 
kadar ·belki ondan fa&la ehemmtyeU tiryakilerinin tıepıi bir plpo sat.m al
~u heıbs blllr. Fran...sa tir- makta, boş da olsa bunu alzmdaıı 
yakller az değildir. eksik etmemektedir. Bir pipo taciri 

_ _ pipoya ratbeUn 81!ibebini ou sureUe 
Birkaç ay eneı ıMllll tut.Wl• diye anlatmlft,ır: 

blr ttiibıün satlfUl& çıkanlacalUıdan 
bahıledllmi§U. Bu t1ltün bDdilimiz •- Çok mJktaftla p!.pO satmamızın 
ttıtibı ne clınetabanı otu bnttınla- 3 8ebebl n.rdır. BlrlncW pipoda tü
rak elde edllecektl. Tiı'J'akller .mını t.tlniln lmtreatnbı blle kaybolmama
ayaktabı mıııı ~lseden 800ra mWi sıdır. 81gara. elle tutulamıyacü ka· 
tütünü ~ırsızlıkla 'beklemele ba4- dar tüçlllüııce atılır. Şlmdl bunlo.r 
ladılar. Halbuki a.rada.n a.ylar geçti, atılınıyarak. saklanıyor V'e bu mna
bu tütün bir türlü ortaya. çıkamadı, rltıer toplanarak pipoya doldurulu-

Fran.sız guet.elert timdi ,ent bir yor. 
cins milll tütünün da.tıtılmaaına. ba.f- İkinci sebep: Bir sigara ııönunce 
ıanacatını haber vertJorta.r. Bu tıü- artık bt~tir. Tekrar yakılsa bile 
ttln üçte bir tütün, üçte iki .,er elma~ eski lezzetıl yoktur. Pipo böyle de
sından müreldı:ep olacaktır. Mllll ttl- ğlld.lr. Pipo ist.ıedlği 'kadar sönsün hiç 
tünün terkibinin detlft.lrllmeaine se- lezzeti d~en ya:kablllrslnlz. 
bep de devetabanı otunoo fltbaharda HattA içindeki tütün bittikten aon
yetlşmeaidlr. Devetabanı yer elınn- ra blr iki sut pipoyu nğwımda tu
sından ziyade tütüne yakın olmakla tarsanız sigara içiyormuş kadar ke
beraber karar verildiği zaman, yani ylf duyarsınız. Uzun zamandanberı mod~nn il': hızlan büyük bu toplann ini bir· 

lcalk~ basto~la! bu k!' gene ragbet-ı kaç darbesile çok mahfuz iatihkam
Jendı. Genç, ıhtıyar borçOk erkekle, lann mazgallanna ve ağır zırhlı va· 

-===================:::ııı=========== kürk mantolu, knp~cmlu bayanlar sıtalara knr§ı ümid edilnüyccek neti· 
ellerinde bastorllnrla kaldırım ke- celer elde edebilirler. Filhakika era
ıınrlannda emekliyorlar. Cnddelerin zinin kapalılığından, yahut geceden 
en I"alıal yeri tramvay raylarının or· istifade ederek betonarme istihkam· 
tası. Kaldmmlcr birer tuzak haline ların mazgalları karı•ma yerlqtiri
geldi. Kayal~Pl1$ kaypnk buz kil· len . bu toplar do~udan doğruya 

aonbaharda bulunamadıtından yerine Öçüncü sebep: Bazı tiryati~r dur· 
ba.fika blr ~arama.it lbmı gelmlf mndan bir feY içmek lsterler. Tütün 
ve uzun arattınnalardan ııonra nlha- bulamayınca ıhlamur, mmr yaprağı 
yet yer elmasına karar ver1lmfftlr. glbl §eyleri kurutarak pipo lle ltJyor
İlkbahar gelince yer elması yerini lar.• şum bir kadın deveto..banm:ı bırakacaktır. Bu su- Fransada flmdi yenl bir cins ucu 
retle Fransada yazlık ve kı41* iki pipo ortaya çıkmıştır. Bu pipolar 
türlü milli tütün bulwıacak demektir. çok rağbet görüyor. 

Kendisine yaklaşanlara şeamet melcrinin üzeri kar tahakP.sile örtü· tevcıhle mazgalın ıçıne veya yanla-

b. k d b ı·ıe ~':':i~:·:=: b1;;a;-:;:.: ~:a~~f::~~;ğimz~~~nm;;;:!~ı~a:~~ı ™-~ ~!~~~ ~~~m~ getiren genç ır a ın ta anca y ,a.by rvurması ıbtimalı pek az olan agu ~~ ....... _.._ 4 o 
mnzı ;:;nyor k":,,.~ t&kla: kJ;r;u: tv,..>lardan çok daha süratli ve mü- ~ 0 

O O 
öldürülmüş bulundu nuz. a in, er çn, ÇOC C en essir işle: görebilirler. 

• ray~ ortasına bir~ ~irer saral~- Motörle çekilir cer vuıtalan zırh• insanın kimyevi terkibi 
mn •unnet çocukları gıbı gerile gen· lı olduğu gibi, kendi önünde de hayli 

Am.cri1m'nm tn.nuuruş ailelerinden genci .idl ı:adınh bir müddet birlikte le )"Üriİmeğe :ığraşıyorlar. Arkndan mahfuz kalkanı olan bu topların bir- lnaan vücudunun nelerden terek- lıp aabun yapılabilir. lnaan vüc~ 
blrlnc mensup olan Allce de Trafford ynşadıktan sannı. kontesten nynlmak trnmvay çanı veya otomobil düdüğii çok yerlerde çok yakın meufıelere küp ettiğini uzun azadıya incelemek dunda bulunan demir cevheri bir 
adında. blr kC.dın Afrlka'da, Ha~ls- l.stc:rn11, Londm'ya giderken lron~S duyulunca hepsi çı1 yavrusu gıÖİ da· kadar sokulmuını imkan dahiline zahmetine katlanmıı olan Amen"kan nal yapmağa, ıvücuddaki ıeker bir 
~=:~ ~ ö~~~ yctlşmLştlr. ğıhyor. Bu sırada kazaen ray d~ir. koyar. Sürn.tleri dolayuile kolordu· lcimyagerlerinden biri. hı8an ricu· fincan kahve pi§inneğe yetmekte-
nı All d Wi Konsct Ja.nre':nin asıl 1sml Alice lerine basanların vay haline. .. Bırkaç lann bir kanadından ötekiaine geçe- dunun •on derece kıymetli bam mad- dir. 
~k b~mım:~; b~o~ '::!~~ s:ıve~~~ Ş='nun çok~- adLlil kızaklayıp .endeledi!dcn son· bilen hu czırh avcıları> Franaız or· delerden yapıldıiı noticC8İne Tamılf· in.anın vücudundaki mainezyom• 
lar ~~..:!'1 .. kendisine yak}n§anlo.r ~9~1 e ... _dcn""- ki~:: ra yijzükoyun yoltm kenarDA uzan• dusunda mevcud olmadığı için, F"" tır. · la bir fotoğraf çekmek, vücuttald 

t>"~"'-'9• sene ...... c .rh!llSlZ ..,.. _1_1 __ 1_ 1 W d' l k .•. . 1 O kib 
lçln QOk meşum olmuştur. Bir 7.anUl.Il- kont Frcd6rtch ele Janoo ne evlen- m k muhıuuuııa. ncra cygan ın ne er çe tiğinı. DAD vücudunda mevcut olan fosfor .ile de 220 tane · rit yap-
tır kont de Jo.mıc'nin zevcesi iken mlşti. O zanuı.n bu düğün senenln en Cemal Refik Fransız orduaunun zırhlı vaaıtaların yağlardan orta bnyüklük.te yedi ka· mak kabildir. 
cazcteler kencUsinden uzwı uzadıya mühim h(ldisclcrtnde:n biri olmU4tU. , ..... ,.uHOi .. i•ellnnuuiln•.,,,.4 hücumu karpaında ne mütküllere 
b:ıhretm~lerdl. B~lıca macerası şu 1925 de kont ve revoesl. Kenya.•yn dü§tüğünü ıbiliyoruz. Halbuki bu tq· Pariste kaldırılacak heykeller !dl: nıek istemediğini, sadece tehdld et- k.ilıit daha 1939 •meainden eyve} giderek orada yerleşmişlerdi. Ba.ıılıca. {'M!ş b ti 

192'1 senesi martının 26 ncı giillü 
Pnrls'te şlm:ı.l istasyonundan cAltın
oka ismi verilen ekspres Cala.l'~ hn
rnket etmek ii7.ere iken esmer, genç 
ve çok güııcl bir ko.dın birinci mevki 
vagonlardan btrhıe binmiş, blr kom
JXl.rt'mnna glrmlştlr. Genç kadın bu
~d~ oturnn bir yolcuyn yaklo.şmış, 

kısa bir müna.knşada.n sonrn çantn
Elndan bir tabanca çıknrnrnk ateş et
ın~ğe başlamıştır. Çıkan kurşunlar
dan hem yolcu, hCIJJ. kadın ağır sureL
te Yaraıanmı.5Jnr ve yere yığılmışlnr
dır. 

Derhal tren durdurulmuş, yarnlılnr 
htıtt3neye :nn'tlcdUm~lcrdir. Bura.da 
uzun ted::ı.vldcıı sonra ikl:ıi de iyUeş-
1?'.'lştlr. Yar laruın erkek Rnymond 
Vlncer de Trntrord ndındn bir 1ngl1lz 

eğlenceleri vahşi hayvan avı tdl, Kon- meğe kalkıştıln.nı söyl ' un~ ze- Alman ordusll!lda yapılmıı ve kafi Pan.tek.i proıız 1.eykellesdea bir Tenaee meydanındaki Montgol-
tes burncla iken Rnymond de Trafford ~kem-e ı1:!fı 8 o.ytee;:: derecede bol tutulmuştu. Belçika, ıu..rumn kaldınlmua, eanayide kul- ficr brclq)eı- heykeli (hu heykefuı. 
ndındn bir İngiliz genel ll<ı tanışmış- iştir etmiş, ~yı Hollanda ve Fransada müstahkem landmak Gzere dölrtlirü....._. karar· aiırlıiı iki talı tıutmak1adır.) Kinini 
tır. Dellkanlı, kontese çok hararetle m • ~u rd _ mevzilerin aüratle yanlm&11 ve yıl· 1---~m ..._1_ı1 __ haber "ftntlİltİ. keşfeden eczacı Pelletier ve Caven-

.....,ç knd da +-gUI Birkaç ay rollTll. Ul.U&O genç .._,.._ d h b' • Jd - '} iJ 1' ~· ,-..-.. .._- ' 
kur yapmış, b-· ın ın z dmln. evlennıi§tir. Fakat bu bı.ıdlvaç 1~ a~ .ı~ın yı ı~ 8U.r~ti e eru- Ortadan kalkacak olan 1.eykeDer tou nan &int Michel balvanndaltt 
gencine alMaı. göstennlşt1r. Bunun uzun sfinncmiş, kon koca ik:1 a.y eon- ye~lmesı ıçın bu basit ailAlı .ve tet- arumda en~ T• ea aiır olan- heylceli, iktisatçı, Le play'm Luxenı-
üzerlnc kont Janze Par!.s'c gldereat m aynlmıştll". Raymond de Traftord b1at Stukn (pike) tayyarelen kadar lan §Unlardır: l>ourg"daki heykeli. 
boşanma. davası açmıştır. bundan sonra Amerllm':Yn gitmiş ora- mühim roller oynamtlardır. 

Kontes, kocasından ayrıldıktan da otomobille btr piyadeyi çlynedlğln· Alman ordueu. bizzat 1914 • 18 Al d N 1 ğ 1 
sonm Raymond de Tmfford De blr- den 3 rene hapse mshkfun olınlı.ştur. baTbinde de tahjyoenin isteklerini ille manya a oe a aç art 
ilkte ynşamnğu. b:ışlo.nustır. Aralru:ı.n- Allee Kenyn'ya d&mll.ştilr. orada SC%en, harpten evvel olduğu sibi. . 
d:ıki rabıta 1kl sene devam etm~. fk1 kont ve kontes Errol ne tanışmıştır. ha b 1 d ban -ratie Almanlar, harp baline raimen an- çülc çam ağaçlan nakledilmeeıno 
sene oonrn. İngiliz genel kadından ta- 0-enç ıtndm mntıa çok sm ahbap ol- ~ aı:; ~ymca da lm: ... ~ wM anm noe1 aiacından mahrum kaJ. fevkalade himmet earfedilmiı ve 

k ._ t'__,,,. trende .. ..+ Bt yenne getıren or a o -.-· eee- • T --~-- larmd ç:ı.rken ODıı<:S ye~........ • m""ll.ur. r milddet sonra bmt es-
1
• . ,_ __ 1 • dana _ 1=-. de mamıtlardır. Almanyada uken nak- mqhur anı::nuaum orman an 

b:ı.hsett1~1mlz hMlse olmuştur. rarlı 'bir fCkiloo ~ldürülın1ift0r. Şimdi .a mevzı ~-;:.-en mey s-&l" liyat yüzünden Fınendifeır müaakall- on mi}yon kiiçük çam aiacı nakle-
İk.l genç iylJıeştiırten sonra mahke- de eski kontes ölll bulunıınu.ştur. Aca- ılk hatlar gunlerce yapılan bomba: tmm tahdid edilmesine raimen bil· dilin:iıtir. Yalnız Berlin tdırine nak· 

keme huzuruna çılanıştır. Rnymond ba men kontun !ntikn.mmı alınn.k ıçın dımanla mezbahaya dCind* ....kit -::ı. Abnan eh' 1 • el led'lmit 1 k" ük iaçlan bir 
de Tr:ı.fford burada genç kadını mtl- meçhul eller tanı.rından mı 6ldürtll- buralardaki kUTTetleri l1eri ?eya ce- T--. .. 1 • ~r cnne 00 ma~- . 1 0 an .~ çam • 
dafaa. ctmiŞ, kn.dırun ken4ls1n1 öldtır- C!ü? Hcniia bmm ~ bUm1,por. ı:i ~ ,,.m el&etjlrt lıir tltisre larmı liialcmek IÇlD ormaınlardan ku• ~onu pçmipı&. 

• 
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l Elazıg kt b 1 
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Erltek odadan çıktıkta.o sonra Udi da, csıkl tnblrle saylıyeybn, ci'Wb, g Tefrika. No 3 Yazan: iSKEllıı'DER F. SERTELLİ 
~~~::~~::"=: ~y~:r:=..:~"?- büyük bir ça]ışma, var ~~~=.~~~gide:.=:=~~~~!~ 
ederim doğru söyle,_ Kanaatlerlnl ol- ına.rlanna otura.n, dellba§. hiç bbı ae- Mural Şhndl ne oldu sana? Dn sOO- dan bUlyo.ryum onl:mn iç yüzunil. 
dulttı gibi, açık açık dln~ck U- ytn neticesini dllşünmcyen bir c;oc~ lcrlnle beni d~ ihtlyaUı dnvranmağa - O hnlde yerlllcr bize yardım et.-
terim." oluvermişti. ç k •r eme kurumu balosu mecbHr ediyorsun. 00, Manllayı pek kolay uı.pted.eblllr1a. 

Remziye ~lanıu kaldırdı, o.rlQı.- Ve nnnilSl aynen kü~Wt bk ha.ylı\ra 0CU eSI g _ F'\.'Da mı yapıyorum? Mcnner :ıla.- - Şüphesiz ... Manllayı İspa.nyolla-
daşının nişanlısı hakkında flkrfni söy- maamele eder glbl onun.la. ~- b b l } k ca.ğ'ım derken, ynlnız tlıns'hların de- nn ellnden almak güç bir 14 değil. 
lemek için tereddütı ediyor gibi idi, du. Hatt!ı. bir aralık Hadi su lçm~ bu Sene asma a OSU 0 aca J ğil, tClbon> [41 la.nn da kuca~ına. - Bu işin gU.ç ol:ı.n baş1m ta.rafı 
nihnyet: kalkıştı. İhttyn.r kadın: Jb düşmüş olacağız. sen o havalldek1 v:ır mı? 

- Doj:trusu yakışıklı :ıd:ı.ml •. Güzel - Dünya.da olmaz!.. Sen çıldırdın basmadan eD UCUZ e İse tCH>on> Innn ne mütıhlş mahltiklnr Kava - Muro başını salladı: 
ndo.ml .. Sonra çok kibar tavırlı blr mı? .. Şimdi soka.ktni:ı. geldln-. Ter'll ol<luğunu, san ve beynz ınsa.nıam ruı.- - Evet. Yerlller ndnya. tamnmll• 
erkek ... Yalnız." terll su içmek için aklını kaçırman 11\- dı•kene mu••kafat verilecek sıI hücum cttiğlnl benden 1.Y1 blllrsinl kendileri hliklm olmak istiyor. 

Melek gülümsedi: zımdır ... Ah çocuğum!_ Kava - Mum San Korsanla konu- - O halde iş dce~U. Bu ha.k, 00.,-
- Hele hele .. söyle canım, tereddüt Hadi de ona.: ~ren, ya.nıbaşındakl dil'ekte n&ı1ı kalarından ziyade onlıı.nndır. K~• 

etme .. ynkışılkı adam, gfuıel adam, _Anne!" Sen de i.ns3.tıA göz açtır- Elizıl' {Ak§a.tn) - Dıyarbakırdan t:ısyonda blrlkıni§tir. Bunların blran dumn küçük bir tulumu 1ndirtU: ce-- su bir avuç İspanyolu buradan n.tsa.-
t.ibar adam amma ... Bir de ammıw mazsını_ derken seshıde nazi geçen EIAzığ'a. nakledilen vallmlz B. Feyzi evvel sevkcdil-erek milll .servetin he- ıblnden kuçücük: meşin bir kese Çlka.- lar d.n biıtün FUlpl.nlcre kcndUert hA-
var değil mi? Kuzum !ikiı:lerlni ben- bir çocuğun tönu vnrdı. Gurel son gtinlerde Dahiliye vek.ô.le- der olmam.asma çalJ§Ilınktayız. np ağzını açtı ve tulmndan bir k&- kim olsalar .. 
den saklama ... Ne söyll~ktln? Evet Hadi anncsi..nln yaııında kıiçfil- Unce bir derece terli ettirllmlşt\r. Bu El tezgLUıları kur&lan devam etmek- deh ınlkdannda. san bir içki 1royup - Buranın yerlileri Nlppon [21 

- Şey diyeceğim ... Hani biraz faz- dlikçc ldlçntdü. gençle.§tllı:ıçe genç- bn.bet EIAzığ'd& bctkem memnun et- tedlr. Bütün mıntal!ado. bu tezgAh- içti. San Korsan bunu gördü: adtısının sahip ve saldnJeıi kadar ka-
la olgunca bir erkek ... Yanı. .. Anla.- lestl. ml.ştlr. Bu miına.sobetle valimizi ziya.- lann çoğalarak Amml rand.unan ver- _ Gene sa'ke [SJ içmeğe başla.dm, !abalık değil a.mn, s:ıhlp olduklan 
tamadım galiba... ret ederett TllAyet işlıerl hakkında mıı- melerine hususi kıymet ~rmekteyiz. ö' 1 1, arazi yanl biıtun Fllipln adıılan Nlp-

- Yaşı ileri değil mi?. Bir parça Ka.dınca,tız bana: lümatı vermesini rı.ce. ettl:m. B. Feyzi Talebe sayı.smm yükseltilmesi ve Ye m · pon'da.n çok daha büyliktür. Blzl.ın 
yaştı değU mi? .• Canım ka.naatlerlnl - Ah bllm~ kmml.. O tam ml- Gurel bana şu beyanatta. bulundu: mevcut mekteplerin 1~1.nde tamiri ge- - Ne yapayım, Yanuı.dn? ~imde Japon derebeylert nroiannda.ki kn.v-
niçin bana. açık açık söylemiyorsun? .. naslyle çocuktur •. Kendi.sine bakma- cBu sene zı.mat Vekaletinin. yıllar- rekenlerin onanlması ve ~nlden müthlıı bir sıkınt.ı. var. Bunu içmez- gayı bırakıp birleşseler, Flllplni İs 
Evet, ~nlım Hadiyi biraz yaşlıca. sını bilmez... Sıhhatine aldınıJ etma. dan.berktir çlfçiy1 büyük zararlara mektep~ açılma& 1$ il2ıer1:ndey1z. sem, damarlarım yanı}"Or sanıyorum. pa.nYQllann elinden çolc kolay alırl&t 
buluyorsun ... Öyle değil mi?. İhmalci, ~ dinlemez bir insandır. .. Eıt\zığda açılan ııse~ gOOtertıen !ev- Sake bana hnyat veren, beni neşelen- ve bwa.sını da Nlppon ndllS'l gibi im-

.. u dl Cehalet !§te... Aklı ba.şma gelecek uğratan süne ve kımılla yaptığı mu- kall<ftı ratt>ell b!.z.11.sUk.bal için Ç<ık se- diren bir içkidir. labalıklaştınrlardı . 
RemzlyE, ... l0_ gduedl lmse, ara:nızdak.1. Y"" tar- n.mma ben görmlyeceğbnl.. d1Yordu. cadelenin çok iyi sonuç vereceğinden vlnd1nnektedlr. Köylerde Halk ders- - Beni de inadına. fazla düşündü-

"' ·· -,, _ em.lnlm., hele 9u QOk karlı kış da. ba-
kını blrıız fazlaca buluyorum ... Evet Artık Ht\dl Ue aram12d& bq d<indll- §Crelerln kalan ıwmını öldürür- haneleri ge111.şletuınektedir. 5 yıllık rür. Bu yaşa kadar onu içtim ve mü-

(Arkası var) 

muhakkak ki Hadi çok güzel bir er- rüeü bir ya.ş uçurumu oldutunu h11 se Fail& ~kim vo iyi tohum 1.§lerlne maarif programı yapılarak hemen temndlyen duşilndUm. [4] CilJon - maymunlann Jnsanıı 
kek ... Att:ırmı.ş sıı.çlanna rağmen ha- blle etmiyordum. Çünkü bu Uıtlyar çok önem vermekteyiz. Tohum temiz.- tatbikatına başhlnnca.ktır. - Bw1dnn sonra dü.iUNlleğc lbtl- en çok benziyenlerinden biridir. Bun
rlkulfı.de blr siması var. Olgmı ve annenin. karşısında 1.1d.mlz de ayni leme evlerlnln çalışın.alan iyi olm~- Yollarımızın tamlrlne ve yeniden 1 yacın .. ok mu? ıar Filipin ndalannda çok bulunur. 
mükemmel bir erk k... Yalnız zanne- şeydik: Ik1 çocuk!" tur. Bu yıl köy 'büt.çelerlnde, selektör- ynpılmnsına hnkfm nl::A>etlncre ç~-! - Hayır. Artık boşyere kafa yormı- Renkli memıer h~vzasını te-:kll ~"' 
derim elll yaşında. var... o zaman anladım ki gt12ıelllk de, ıerı.n daiml oon.ndırmalnn için lTo- maktnyız Hava. meydnruna. giden şo- yacağun. Slngapura varınca, İ.o;pan- dhellerde de cibon .. tara tes:ıdof 

- Hattfı tam elli birinde!. çlıidnllk de, gençlik de, yaşWık da. her hum temizleme evleri) yaptıra.c$. seyi do yeniden yaptıracağız. Köy yol- yol ş:ıraln içeceğim. <'dilmiştir. «Cibon" Jar hasmına insan 
- Halbuki sen? .. ~ yirmi ikl ya- şey mükayese ve telakki meselesi- Zlraa.t bankası çl.!çlye açtığı kredi lan da. programlı bir surette tamir - Haydi canını, Uzum suyu da lçl- «ibi tu-ı:ak karmasını, çukurlar kazıp 

şındasın z:umcderlm!.. dlr... lşlnl genişletıınlştir. Pa.lo ve Kıırako- oollecektlr. lir mi? Bir vak1Uer onu sirke diye av üstünü ç11iılnrb örtmesfni, bu çukur-
- Hayır ... Yirmi üç!.. Güzel bir insan, çok gfuıel b~ çıa.n kazalanna. 35 er ton tohumluk Spor iŞlcrin.e de ehemmiyet ver1yo- etlerinin üstüne dokerlemılş. İnsan l:ıra küçük hayvanları dü ünneslnt 
- Isterse ylrnıl beş olsun ... Gene blrlnln yanında. Meta sönük kalıt. bu~day verilmiştir. Yeni mahsul yılı- ruz. Mevcut stndyoı:n genlşletllme-k- ondan zevk ve neşe duynr mı? bilirler. 11Cibon larla yerli vahşııer 

rırcnızdn büyiık bir ya., farkı vnr._ Çlrldn bir ndnm, iğrenç suratlı bir nı haldı olarak bilyük ümitlerle bek- tedlr. Mevsim sponı ola.ra:k ka.ya.k ve - Senin şarap hakkında hiç bir fik- bile müc:ıdele etmekten çekinlrler. 
H dl srna nazaran çok ynşlı... lııs:ının yanında bayağı güzelleşir. Dl- Jlyeecğlz. güreş i~lerlne de çalı.şma.kta.yız. rin yok, Kava - Mum! Şarabın tnrihl, ( 5J Pirinç suyundan yapıbn bir 

Melek masa. üzerindeki kutudan bir yorum ya.... Mükayese meselesi! .. Ha- Pamuk işleri iyidir. Islah edllınlş Vilıiyet gelir kayna.lda.nnın genlş- insanların tarihinden da.ha. eskidir. nevi Japon iı:kisi. 
sigara alarak yaktı. Arkdaşına: "'att.a. hl" bir şey yoktur ki bu insaf- ol:ımk a"""n yıl "ifçiyu 30 ton Kıliv- lctUm~ ve gellrlcrtn kolaylıkla top- Müslümanların ve hırlstlyıınlnrın 

" v .. ......- Y ı işin l kta Eski 1 1 GJ Düny:ınm kurulu-suna •e in-
- Ben de Hadi'ye rasgeldiğlm za.- sız teraziye vurulmuş olma.sın!_ Dün- Hind tohumu dağıtılmıştır. Alımın anması e ça. ışına yız. yı - inandığı tAlla.hv insanı halle etmeden s.'lnlarm kürrenıi7. i1.1crJne ):ıyılışmı 

man sentn gibi dü.şünmüştum. Evet, yada. tek b~ına. güzel, çl.rkin, gonç. mahsul çok üm.ltverlcldlr. Çitçi mal- lar borçlannı toplama. kıı.blUyeti kal- şarabı yaratmıc:. [6) tedkik eden bir Japon tarihçisi, şa
muhnkkak k1 çok cazibeli ertrektl. U.- yıı.şlı, iyi v.eya. fena. }'Oktur. Her fe'1 Iannı koruma kanununun tatbik.atı nuyanlarını tasfiye ediyoruz. Bütçe- - Bunların hepsi masaldır. İspan- raptan ve Ademden şoyle bah ediyar: 
kin onunla evlenmek istediğim za- ve herkes şmıa veya buna. göre gti7ıel- üzerinde de çok dikkatle durnıakt.a- ye tnlıslsat konan Jşlerl tamamlama- yol rahiplerinin uydurduğu masallar .. ıu\llah, Adem'le Hnva'yı (c~nnet> ten 
man, bana göre kcndlsinl çok yaşlı dir. ~ut çlrldndlr. Gençtir ve yq- yız. Çitçinin en mühim derdinl kö- ğa ç~ıyoruz. Şu'ba.tm başında top- sen istersen sınsapurda şarap lçcbl- koğ<luğn zaman, insan eklinde bu ild 
buluyordum. Hattlı. ha.zan yüzüne ba- Ildır. İyidlr veya kötü.dür. künden halledecett olan kanun tatbi- la.nacak olan vllAyet wnumt mecllsl.- lirsin! Fakat, benim s:ı.lreme sakın m:ılılük Serendlp datınm bağlık ya
kıyordum: Remziye de a.rltnda4ı ıPbi bir sigara. ka.tmın lyl vertmll ola~ muh:ık- ne .sunulacak rapor ~bütçeyi hazır- el sfırme.. çünkiı, bl"llim babam da maçlarına düştüler. Aaem, bir üzüm 

Yaktıktan sonra gülümsedi: kaktır. M.-v<>cılığımızın ıslahı işini larnn.ğ':ı. başladık. ..., ... _ d·' .. ,,.ünu"ydu.. ._,_.im ka.nunın 
V-~- hl bo ulmam•"' h"l" ""k ~,, ·- .,..M: ""l" ucu kütüğünun dibinde birikmiş bir mlk-

u.&w. ç z ~.._, ... a ~ - Ben görml"°1i sen baya~ı filozof de ön pl!nda tutma~t.ayız. Villl.yd fl- Vilfl""ttc .sıhhat ixlerinln de dü- h"'r zerrcslnd"' pirinç suyunun zevk r.-ı _,._, ı L" ki bana ..... ..., ....... pe... 1 .... 6 ,,~ ... '" " dar su bulup içti n sarhoş oldu. İşle 
C=" ........ m... a n ......._ramızd~ .. olmuşsun Melek!.. danlıAuım genlşletllmesl ~in esaslı zeninde gittiğini merr.nunlyetle söyll- ve n* yaratıcı slhlrll kudreti vardır. bu maylin adına şarap denll~. Czüm 
dyade yaşlı ... Konuşurken a a- tedbirler alı'IN\nız, ydbilirlm. .Aklfvo haste.neruıin bina • ık k1 yq farkı büsbütun meydana. çıkı- _ Öyleyhndlr!- Ha.yatta, salça. n... ~~ ,,~ Ben ondan uza:kla.şır~m. sudan ç - salkunlarından akan sulan i~mek 
yordu. Çunkü çehresini ve vücudünü blllnden, biraz da flloaofi~ lA.zı.m- K.14, blz1 en çok meşgul eden mev- ba.kıııundaıı ısla.hı için ne lazımsa. m1.1 balığa donelim .. yaşamam. adeti o Z.'\mımd:ın bıı!;1adL llnistl-
ya.şınn göre yıprandırma.kta.n kurtar- dır. U.ldn sözlerimin dotrolutun& simdlr. Bugünlerd8 muhtaçların yar- yapacağız. VllA~t de!terdarl:yle Sıh- - Pek!ılA. Haydi zift.len .. f:ıkat, üç yanlann peygamberi «Isa .. insanlan 
mı.ştı. aMadde• itibariyle hlç bozul- itlmad edeblllrs1ın.~ Annesinin yazım- dınuna.. k.olJm.ak ve tehrtit lUilumi ihtı- hat ve Nafia müdürleri ile birlikte bu dört keseyi aşırma! Knyalıklar ara- şaı:ıpla takdis cvaftiz• etti. naı
muıı deCildl. Lfildn konuşurken öyle cin, konuşurken Hadl'nln bir yumur- y:ıçlarını ı;oo önünde tutmak 19.zım. müesseseye giderek noksanlarını tes- smdaıı geçiyoruz .. s:ırhcıo olursan, Yo- buki, mü Iumımlann pc7gamberl 
şeylerd~n ba.hsedlYQrdu k1 onu din- cn.kt:ı.n farkı yoktu. IbtlkAr l.ıjlerlni önlemek için esnaf bit ettik. Yapılan vilayet ha.stnncsi- ıu kaybedersin.. kayalara bindirip <ılUuhanımed, üzüm suyunun lçilme-
lerken ba.znn kendi kendime şöyle dü- Dilşündüm. Sa.nJd ben de bu adamı ve tüccarlarla bir toplantı yaparak oin teslsııt no'k:sanlnnnı yamnmlıya- parçnlnnınz. sine müsaade etmedi. l\IÜ'<lıimanlıkta, 
,,'ilnu· yordum.· «Bu anlat•·~ hft::Use görüştük. Bu mcınleket cı.a.w.sında alı- ooğız.• - Me.r:ı.k etnw. Ynmada! Ben, şaraıı i~mek haramdır. llindist.:ında 
~ y "'t» ruınesinln g&zü ile göremez mi 1dlm? t ~..rl _ _., d 1 ı 
b,..1 henu··,, d~ıaınışken olmrn• ..•• , cı Ue sa ıcının &1 4 ve ....,..... uygu ara w: .• ,~ sözlerimde ve ll!lreketıerlmde ölçülü ve Siynm, Cua hın·:ıllsindekl müs-
"' 

0 vou _,, Mademki annesi. için o hA.ll genç blr · bc'·-"U lbl ıı...ı 1 tc • -vnı1ut cso"yledl"'l ""'Y oldu"'u zauum h lll. mu ......,, en e r &• y:ı.pma annı - ~ oldu(tunı gibi. zevkimi neşemi de öl- lumanlar ev!CTine üzüm bile sokr.:ız-
~- o ,,_ & ay ronn 1barett4. Ka.dlrıcatız oğlu- ı cd ""·iz AKSAM · t ben daha yC'Cll aylık fmlşbn ... Hnlbukl nu böyle görebUlyol'dn. 0 halde ben m n ec ... ~ h ı « ".:5 » neşrıya l çüye vurmasını billrlm. Başım dön- l:ır. lU:ıdemki ~ar:ıptan üzüm ynp.lı-
Hndl o zaman şimdiki benim ynşım- de Ha.c!I'ye nlçln ayni gÖ'ıterle bnkn- . Odun ve kömür işini nizamlıYonız. ROMANLAR meğe başlnyınca. Sakc kesesini koy- yor, uzümü yemek ae hanımdır, der-
dıın ne kııda.r büyükmüş!-~ Icap ederse Ziraat bankasından ktcdl numa kor ve tulun11m ağzını bağlayıp ler. ~ıırnp hl bir zaman talınmmür 

Ve bütün bunlar aramızda.kl. Yll§ 

uçurumunu der!nleştlrlyordu. 
Gergin yüzü Ue, hiç konu.şmasa bel

ki de yaşı k:ıtl~ belll olnuya.caktı ... 
Ne çare ki insan1'ı.r konu~ada.n ya
pamazlar! .. 

Ondan çok h~nmama rağmen 
kendisiyle evlenmeğe bir türlU ce
~rrt, edemiyordum. Evlenmeye bir 
turm karar vcremtyordum... Omın 
omuzunclakl yarını asırlık kocaman 
zaman parçası beni korkutuyordu. 

Halbuki bu güzel, yakışıklı adamı 
scvmcğ'e de başlııroı~tım. 

Işt.e bu sırada bir gün Hadl beni 
ann"slne takdim etti... o gün sanki 
gö'Llerlmln onunden inanılmıya.ca.k 
bir mucize geçti. O zamana. kadar. 
kendime göre, g yet yaşlı gordü(.'\llll 
bu ndrun nnnesin1n yanında küçüldü, 
kuçfildü, fıdeta kuçilk hnylaz bir ço
cu ·, bir m kt p çocuğu oldu-. 

Mevs m y zdı ve o günü oldukça 
sıcaktı. H dl annesinin evinde açıl: 
bir pcnc renin onün.e oturmuştu. 
Y lı k d n ona: 

Ah cvliidımı.. Ne zaman aklın 
b:ı.şına g lccek b lmem ki. .. HAlA ço
cuk un, h iti.!.. Terll terli pencere 
kenarına turm:ı rica. ederim! .. 

S:ışınnı~tım. Çünkü benim yanım-

nuyacaktım ki?.. alınarak bclcd\yeoe bu 1k1 asıl ihtl- Kuruı ortadan kaldınnm. etmiş ı>irinç :ıyunıı <Sake) ye bcn-
y:~~= d~~:maı:_lr~= cyae~ı:ıın. bolln,ştınlmasını t'emln ede- ... zcmez. Vücuaa atalet, rehavet Terir. 

esn '"'... Küçük llinlar Vn-Nu 75 İ CSake) i e bunan tamamiyle zıddıdır-
:ir n farkı olduğunu diişündüRüm Yoksul mektep çocuklarını korwnn T akako bağırdı: şte, içenlere çeviklik ve tazelik bah ct:':.er.• 

u erkek, ihtiyar bir !lradmın karş:ı- için bir ccmJyet te$dl cdlkil sayın Kıvwcık Pqa Manili. limanı göründü.. [IJ ffong - Konı: Çinin cenup 
sında benim neslimded olnveım1ştl. umumi müfettiş general Alpdoğ:uun Deli Se~~~~~l~:; 

3
7

0
5 f>ahilinde (I>: .,ton) koycnun metha.-

Bana yaklıışıvermiştl Ve işte bundan hl.mayelcrtnde ve benim fahri ba.Şkan- San Korsanın .kıZ1 gemlnln guver- Jinde ve snl ı iki buçuk kf!nmet-
sonra onunla evlenmektıen k.nrkma- lığını altında. ı.,e ~ cemiyet Yalı Çapkını tesinden ba~ırdı: re açıl ta kı ı. b r adadır. Mesıı.hal 
dnn. Ve nis:ı.nland1k.~ büyliklerlın.lze tazım ~rafları çcltc- Burhan Cah.it 30 - Işt-e Manila limanı E; ründü. sathly~l 79 murabba kilometre n 
Şimdi benim lçlıı Had1 hAlA. anneat- :rek de~rll fller gönneğe hazırlanıy0r. Ba perdenin arkasında Havada sis var. Kayalıklara çaı-pma- ah lisi üç y1iz bine yakındır. Me:ke-
kn bl _,_ ta: """" Esi b ..., L 40 dan limana girelim, baba! ne rşı r tıwum tıı şmıamlıltla.r yv...uk rgeme Kurumumuz iyi :ı.- L- 2i, artanın ş;mal kıyısında Viktorya 

ynp:ı.n genç bir iruı:andır- Annesiyle şanlı çn.lı.şmn.J.ar göstermektedir. Bu Düğün gecesi Yn.m.ada kızının seslnl duydu, san- bkelesidir. Adanın arıızisl dağlık ve 
- h ca.lc direği dibinde ayakta duran Ka-onu yanynna gormem nişanlımın ya- yılki ba.lomuzun hususiyeti (B:ısm:ı. Bur an Cahit 100 ta lıktır. 18U dı? Çin devleti tarafın-

§mı belki 20 - 25 sene birden kil- balo.ru) oluşudur, yani lüks tuvalilt- Sumer Kızı va - Mum ile konuşuyor: dan İngiltereye t(lo-kedile:n bu ad~nın 
çülttU .. • ler yerine yerli ba.<ırna.dnn ild Ura.ya lskıender Fahreddin 125 - Ta.Jmko bizden yanw.n, bizden o z:ımıın 2500 ahali i vanh. (ViıtG-

Remziye slga.ra.sını slllrerkm: çıkarılacak bir tuvalet. Kız Enstitü- açıkgöz çı.ktı, Manllayı 0 blzden önce rfal i kelcsi serbes liman olun-::a, ııs 
Aıyadan bir gÜn~ doğuyor ö d" 

- Garip bir vnzlyet._ dedi. Şunları SÜ de bu Yoldn. yn.rclı!n edecek ve en lskender Fahreddin 80 g r u. uımıın içimle elılr bu) iimü ve kala-
bir de ben ana - oğul yunya.nn. öre- ucuz, en §ık tuvalet sa.hlblne ikramiye - Ne dı>nel>illr' O heplnılzden bnlıkln!ımış; ctr:ı.fmda Mrrrık köyler 
yım... verilecektir. Balodan oonm herkes Pembe ma,lahlı Hanım rrer.çtlr .. Gozlert de bizimkinden kuv- nıruda gelmiş, bu uretle Çin ile 

Sennet Muhtar 70 vctll Melek: tuvalcUnl ccmlycte terkedccektir. · Avrupa anısında büyüt. bir ticareı 
- Evet, evet. scnı ilk: fırsatta davet Toprak ofisin ekmek işini orga.nlzc Bir kadın geçti - Llnuınm şark sahiline yıınn.,c;.sak merkezi olmmıtur. Hoıır: - Ko• .. •, Fı-

cdeceğlm." Ve göreeeksln k1 nişanlım etmek hususunc:L-ı. iyi ç~an var- Seliimi izzet 20 fena olm:ı.z, Kavi' - Mura.I lininlcrln Luzorı ıulası buma ile karşı 
annesinin yanında ne ka.da.r ufalı- dır. Fınnd:ı.n gündelik e~ğini te- De.ler kaldınmı - Işp:ınyollnrdan ını koıimyorsun? karşı)a bulnnmnkt.:ıdır. Arnl nnda 
yor küçülüyor... mtn edemtyceclt iaı.dar fıkn.m olanla- Halit Fahri 75 - Hnyır. Kimseden koı'kun1 yok.. l lıunık Çin dcni-ıi vardı ... 

_ İyi amma müstakbel kocanı dal- rn aynen bu{t'da.y vermek l.şlnl ince- Afk fırtınası Sadece bir ihtiyat. J2 I Japon)ayı terkip eden dört bü· 
ek t ... t lemektcyiz. • Muazzez Tahsin 50 - Doğrucn llnınnn gidelim.. Şark yuk adanın en büyüğüd~r; mesnh ı 

m.a. genç gornı .,..n ~s1n1 ya.run- Ele'"trlk 4• 1erlnl d"' unl""" ko•nıyo- --""111-..ı h ldlp l k " ti· · 2"4 1 I 1 dem ayırma"'"- lA ... 49' ... "~ ........ . • ....... uuıcn şc re g ge me guç ' ~l\ uy 1 ., ,73 k Iometred r. 18i5 
·~ "zım... ruz. İdarenin başına SOO lira ucretli Tevzi yeri: olur. Ispıı.nyollara cclince, kafanın de y lnız bu nd:mın nüfusu 25 mtt-

Melek boynunu 'büktil ve mırıl- mütehassıs bir müdür gı ti.receğiz. AKŞAM matbaası içinde blr endişe va.1"53, çıknr nt kn- ')O"a yııkımlı. J!l02 de yedi milyon 
dnndı: Bu te'"birlertm•- verimli olac-'·tıı·. 11 d Zi M il da i 1t 193n t 1

· "" u. ,.... AKŞAM 
1 

il . mahsu nn an onu. M, nn n umum nı ı. .., d ye mı:. m·ıvonıı bcldıı. 
- N~ ~ap:ıyım?. Ben. de kaynanam- Karla.rm fmt olarak baslınnası.ndnn « .• » car ~ .. me 1 vallyl mulınfazn eden üç yüz İspanyol Adanın, nzunhığu l 00 l lonı.ctrc ve 

ln. beraber olurunımı_ Ankara ve İstnn'bulıı scvkolwunnl: ~ yuzde 23 tenzilat kuponu .., n.skorlnden b~ kuvvet yoktur. eni 100 ile 4t0 kilometre araln.nnda-
IIikınet Feridun Es üzere on binlerce knsap hayvanı ıs- •••••••••ıım••mlfl - Nereden b11lyor:am bunu? dır. 

- Lü.1.um yok. şeceğiz, dedi ve parmağını <ludağına kadehini uzattıktan eunra söze baş- - Hafızım, gene p rlamn-;a baş-
Avukatla ıırkoda~ı. Hafızın doğru götürdü. Baba Derviş, bu sözlerdea ladı: 1.-dın. Zararını sc)1 çek.ersin. Belki DER! 

Aşk ve macera romanı 
ve makul görüncın bu izahatına rağ- ve işaretten birçok manalar uzmi§ti. - Bana ne verecektiniz) Bir cfo· sana inmı.; gelir. iki h fta ev~el dok
men. hııkikati kendilerinden gizledi- Latif çavuş, yolda, intibalannı ar- ha b;ına oolutaan a ikı gö:ı:iim. tor sana kızm mnğı söylemeınit 

Tefnka No. 130 

3 dakika sonra, Emine koltuğu
nun altında koca bir defterle avdet 
etti. Bu. Dalaman c;ifliği::ıin hesap 

def~riydi. Pek muntazam tutulmuo
tu. Hafız ürntle defterin sahifeleri• 
ni çevirdi. Pannağile deftere yapışık 
iadeli taahhütlü bir posta makbuzu
nu gösterdi. Makbuzun metni ou idi: 

Pnrihan hanuna: 50 lira 
Büyük pnstnha •. ede postıestan 

6 mart 1914 
PARİS 

ğine kani bulunuyorlıırdı. Fakat el- kadaşınn şu sözlerle anlatb: - Yeniden mi münakaşaya kal- miydi? 
Nakleden: (VA - NO) ]erinde d-elil !Yoktu. Hiç §Üphe yok- - Munmmarun analı tan Hafızın kı§acağız) - Ne demek istiyorsun) 

tur ki. bu hilekar kahya. bütün ihti- ellerinde. Fakat hınzır herif, her ne - Çifliğın öte tarafında bulun!l.n - Şunu demek istiyorum ki bu 
bir.kaç ay ıOllra harp patlamıı, orta- maileri düşünmüı ve ona göre tod- sebeptense sır vermek istemiyor. ufak evi l\ereeektiniz değil mi) gelen ik\ adam, senden şüpheleni-
Lk kanımışb. Bir müddet sonra Ka- bir almıştı. Cevdet de: - Evet. yorlar, fakat h>müz söylemek istemi-
racahey çifliğinde Rukiye hanım da Bu vaziyete karşı ne yapıla.bilirdi) - Benim de lı:ati lcanaatim bu - O ev beı parcı etmez cicim. yorlar. 
ölmüş, paşanın biricik oğlu ve vuiai EUeıinde bariz bir delil yoktu ki merkezde. Her halde hu aırn kah- Hafıı;. homur<l narak cevup - Sen de sırrımı onlara söyliye-
Rüsvhi bey de ortadan aır olup git- Hafızı aıkııtır&nlar, Hafız, Cevdeti yadan koparacağız; dedi. verdi: bilirsin, öyle mi? 
mtıti. O za.mandanberi yaptığım şey, rnü,kül bir duruma düoürdüğün<len •H - Bu evi beğenmiyorsan, acına - Allah beni korusun. Fakat di-
çifliğin ıvaridatını mwıtazaman no• dolıcyı kalben çok seviniyordu. Ceıv~ Hafız, bu müziç ziyaretçiler gider vermem, kendime al.korum. limi tutm:ıK jçin sen de bana bir 
ter Daniş beye götürüp teslim et· det ile Latif çavuş biribirinm yüzü- gitmez. soluğu, çifliğiıı 1ımit yemek - Yağma yok, evi isterim. Bar şeyler ıvermclisin. 
mekten ibarettir. ne baktılar. Avuka.t &aatine baktı: salonunda aldı. O zamana kadar ka. ne verecektiniz} Hafız, sert bir ıresle sordu: 

Hafızın vcrdiii bu izahat pek ma- - İstanbulda acele iıim var. Bu· göstermiı olduğu soğukkanlılık ai- - Nakten beş yüz lira 1 - Ne istiyorsun} Açıkça söyle-
kul ve mantıki görünüyordu. İtiraz raciaı fazla kalamıyııcağım decli ve nirlerini çok yormuı, salona girer - Bu para. pek ezdır. sene ... 
edilebilecek hiçbir noha yoktu. acsine daıta büyük bir ciddiyet ve- girmez. alnından ter!eı boıanm11tı. - Biraz evvel mutabık kaldıktı Emine, H fızın omuzuna eğilerek 

Cevdet biraz c:lüoündüktesı sonra rerek: Kahya, kend..İ!ini güçlükle koltuğa ya. Şimdi sözünden cayıyor musun) tatlı ve cilveli bir sesle: 
tekrar sordu: - Belki başka bir defa. çifl~ uğ- attı. Emine, önünde duruyor, kah- _ Evet. Deminki misafirlerin zi- - Nakden vcrcccgin pnrnnın iki 

Hafız, makbuzu gösterdikten ıon- _ Perihan hanıma gönderdiğSıiz rnr, !bu mesele hakkında tekrar si- yanın halini ~ed~ik ediyordu. Büf~· yareti. beni. fikrinu deği~tirmeğe mislini, yııni bm lira ..• 
ıa iliıvc el i · para çok mu} zinle görüşürüz; sözlerini ilave etıti. ye kop~k bır ~~e koınyak aldı. Bu- ıov~etti. Hahz. bu talep kar:ıısında kö-

- 1,-e P rıhan hanıma gönderdi· B .~ J' k da b' B Jki arkada§ arabaya doğru yürü- yficek bır kadehi doldurarak Hafıza _ Niçın} pürdü: 
.. . b d - C§ .ruz ıra a r ır §ey. u , uza.ttı: Ç '- - - Seni kahp~ seni... 
gım son pnra u ur. parayı da Vehbi pa-nın emrile çı'f- düler. Baba Derviş kendilerine ma- - ünıı;.u ••• 

N 
...... 1 b k ı " f ı_ - Bunu iç, .inirlcrini dinlendirir, r .. b '- - 1 - Bana bin lira vermekle, sıkın· 

- i in} lıgın.... gelirinden avırarak gönderdim. na ı a. ıyor, uıti çavu§a göz ıorpı- - 'ıf" u,. soy e. •• d k d 
"· d Jh b kuvvetinı iade eder. tıya Ü§e<;C eğilsin. 

- Çı.inkı.i o senenin martında Eg"' er hakı1ti miktarını anlamak isti- yor u. tiyann u bakışlarında, d~ - Anlatmağa lüzum var mı) 
1 

ô 1 ·} Kahya, hiddetten p tlıyacak.tı, al-
Vehbi 11 !I , Karacabey çı·flig·indc yorsanız. öbür defteri getirtip baka- rin mlna ar vardı. Latif çavuş. Baba - Ye mı Hafız, EmiMnin bu aözüne karıı 

D el 1 d b ıc d fal nından iri iri ter tııneleri akıcyordu. 
, fat elti. Para göndermeg· e devam lım. eııvife aa lıyarak: - Ben kendim e lrço&. e ar ağu bir küfür savurdu. Eminenin Kendisini tutmasa, Eminenin boğa. 
etmek için Vehbi pn..,.nın ailesinden Cev...ı~ mevua bir eda ile cevap - Şimdilik Allaha ısmarladık Ba- denediğim için biliyorum. no ietediğini anlıyordu. Emine ise, ır- ..._. ' zma .arılıp boğacaktı. 

i lıiçbir «."mir almadım. Esaıen verdi: ba Dervif: pek yakında tekrar görii- Emine, kahyaya ikinci bir ~ak ietifl.M biç bomıuyordw (Arkası var) 
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Darbe aid resimler Gök yüzü henüz b · 
meyen bir alemdir 

a 

Yükseldikçe hava soğuyor, fakat 
yükselme devam etse soğuğun 

yerine şiddetli sıcağın kaim 
olacağı anlaşılıyor 

TnyyarecWk ı;on seneler ~rfında rün muayyen devriyle 10 kilometre 
çok llerllodl. Fnkat henüz bu sahada yükseklikte 1kl mlsll bir sümtle uç
b1lglm1z1n. pek nz oldu{;ru nnla.~ıyor. mak, yani ayni mabnıknUa 1k1 m1sll 
Buna sebep de ba.şla.rmuzın üstünde mesafe katetmek mümldindür. Zira 
uzannn ve fez.'l. denilen uçsuz bucak- bu mıntaka.d:ı. h:ı.,va kesafeti az ve 
mz boşluğun henüz blllnmedlk blr blnneUce uğranıl:ın mukavemet ha
s:ı.ha. olmnsıdır. Ylmıinc1 ıısırd:ı in- fiftir. Buna mukabil ise bu yiiksek
sanlnrın :rezaya hft.ldm olduklannı ilkte insan havnsızlıktan r.ı.hatsız 
1ddla etmek boş bir gururdur. Ha.va oluyor. 
tabaknlan, bllhasa stratosfer bizim Modem bir motörün de hnvnyn 
lçln henüz blllnmeyen bir ft.lemdlr. fevkalfi.de ihtiyacı vardır. Esans ynk-

devam etti 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

verlyoru:z:. Fo.kut ne kıı.dıır ols:ı so
ğuk çalışmalannn biraz engel ~kil 
ed yor. Yeniden oo takviye ameleleri 
alıyoruz. :rramvaylarm blr haı:tnyn 
kadar lgllycmlyeceğl şayialan doğru 

değlldlr. Gerçi yollnr.p süratle açıl
ması karın devamına. ve soğuğa bağ
lıdır. Fakat bu ak.şama kadar ek
sen hatları nçabilcccğlın!zl ü.m1d edi
yorum. Esas n Istar.bul clheUndo 
Bahçekapı - Fatih - Aksaray nrnı
smda tek arabaların seferler yapıla· 
bllnı ktcdlr. Fnzlo. s.drun bulursak 
Topkapı - Ycdlkule cihet ni tıe biran 
evvel nçncnğız.» 

Tünel eskisi gibi sabah sant :vtdl
den Y1nn1 bire ka.d r çnlışacalc.tır. 
Ş}§ll - Tünel ara.balan y1ım1 dörde 
kıı.dar 1.şliyecekili. 

tisküda.r tra:nvaylan da işliyem.1-
yor. Dün birçok amele hattı nçmnk 
lç1n çalışmıştır. 

~ren seferleri 
Leningrad cephesinde Sovyctler tarafından tanklara karşı yapılan mamalar 

Ha.vn ta.bak:ısındnn sonm gelen TC mak tçln daklkndn aşalP yukarı 50,000 
:stratosfer denilen boşlukla yakın za.- litre hava. kullnnıYQr. Büyiik yiiksek
manl::ı.ra. kadar yninız Alimler llğra- liklerde hava. tazyıkı o ~r azdır 
şulnrdı. kl, aUlndirler l§lerken ııarfettiklerl 

İstanbul ne An mrn arnsında tren 
.seferleri devam ediyor. .Ailknrn eks· 
presi dun sabah bir saat gecikcreır 
gelmlşt,ır. Allknr:ıyıı. mut:ıd trenler 
ve Bayram münascbetllc gelenlerin 
geri dônmcieı1 için lki fazla tren ha
reket et.mişt.lr. 

Cepheye gitmekte olan Britanyalı efrad 

Çölde tanklar 

Vaşington da 
imzalanan 26 

Rnsad bnl-Onlnrlyle yapılan araştır- süratıe lrendUerine gerekll olan ha
malarda. yüks'eldlkçe sıcn.klığın düş- vayı massedemlyorlar ve hareketleri 
tü~ ve sıfırdan aşağı 50 - 60 derece- yava§lıyor. Modern teknik bunun 
ye kadar lndlf,'1. anlaşılmıştı. Gene öğ- çareslni bulmuştur. 
renlldlğine göre muayyen blr yük- Bu da, bizzat motörler ve yahut ka-

Devlet andıaşması sekllktcn sonra sıcaklık, azalmıya.ra.k çınlan gazlar tarnfmdnn harekete 
s:ı.blt bir hııdde durmakta ırc bu getirilen kompresscurlcr vantllfltör
stratosfer ta.baltasına girlldlğlnl goo- lerdlr. Bu suretle istenilen kesafet 

(Bat tarafı t inci sahifede) termektedlr. stratosfer, kutuplarda elde edJllyor, ve silindirlere işlemek 

Bunlardan başka dün saat 12 de 
İzmir ve Konya havalisi için saat 15 
de Sıvas vı:: Samsun için, 20,25 de, Er
zurum 1çln birer katar kaldınlmıştır. 
Haydarpaşa - Pendik Ue Sirkeci -

Bakırköy b:ı.nllyolerl dün lş1'emlşlcr
dlr. 

hep sll!Uılıydı Bun -
1
_ andan takriben 9 ve hattıüstuvada. için muhtaç oldu'klan hava temin 

. a ragrnen, s da a.şağı yukan 16 kilometre yüksek- olunuyor. 
Konya treni dün gelem mlştir. Du 

hatta çok kar bulunduğu, Konya ile 
Meydnn aram.ndakl Bozda(p yarması
qm karin kapnnd$ hnber nhnmış
tır. 

ldhsız Almanya karşısında nice ilkte ~amaktadır. Karburateurde mevcud olan eskl 
küçük devletlerin hatta en bü- Arı:dan on kilometre yükseklıktc mahzurlar, tulumba vasıtaslyle silin-

. . ' . ihe.vanın ağırlığı dünya. sathındaki dlrlere doğrudan doğruya. mahruk 
yüklenn emniyeti hiç korunaına- a~rlı~ndan yan yanya azdır. Yük- mayll akıtmak usulüne b::ı.şvurulduıtu 
dı. Demek istiyoruz ki bu çare, seklik arttıkça hnvanı;ı hafifliği ar- gündenberl kaldınlmı.ştır. Btından 
en iyi şartlar içinde bile banşa ve tar, nihayet hava büsbütün kayba- başka modern pervaneler, stratosfer-

lur. de hızlı uçuşa uydurula.blllr. 

emniyete yetmemişti. Bu sefer Ozone'un koruyucu rolü 4 - 5 kilometre yiiksekHklerde ok
nasıl yetecek? Hatta, aklımızda Arza yakın yerlerde r:ısad balon- sljenln klfayctslzllği tehlllrell suret
kaldığına göre, bu bir taraflı si- lannın çıkablleceklert ıo kilometre-

1 
te hissedilmektedir. Nefea almak 

J!hsızlanına davdsı, 
1932 

de Av- den 40 kilometreye kadar yükseklik- güçlüıtü hlssedllmezden evvel fiziki ve 
lerdc hav:da hissedilecek mlkdnrda akli bir zayıflık duyulur. ta.yynrecl 

rupa sulhunun temelini sarsan Ozonc mevcuddur. Bu. blzlnı 1çtn ha- bir takını kAbuslara tutulur, ve irade 

Dün S:ı.b3.h Slrkcc den Kırklareli 'e 
Uzunköprüye tren hareket etmemiş
tir. Evvelki gün hareket eden tren 
Hadımköyüne kndar gitmiş 'c orndan 
gcrl dönınfiştür. 

Donmak üzereyken 
kurtarılanlar 

ilk ayrılığı doğurmuştu. Sovyet yırlı bir keyfly<ıttlr. zıra bu ozonc kuvvctı azalır. Tecrübe için 10 kilo- Kartal civarmdnkt bir köyden ge• 
ta.baltası. güneşin Ültm - vlolets şua- metre yükseklikte uçmuş olan bir pi- len Ahmed isminde bir adam, yol ü

Rusya bile, bu ayrılığı önlemek larını çekmekte ve b!Zl onların teh- lot, stratosferde bu dnzalara kurba.n zerinde karin örtfilu bir arabaya ro.s
için, bütün devletlerin silahlanın ilkeli tesirlerinden korumaktadır. Bu gl~~slne ramak kalnlll olduğunu lamış ve arnbanın içinde biri erkek 

ozone mıntakası, yeryüzünü glin~ln .söyluycr, blrl kadın 2 ~inin donmakta oldu-
sıfira indirmeyi teklif etmlşti. ğunu görerek civardaki karakola ha-

yanıklanndan koruyan blr krem va- Pilot inerken radyo ile ken .. •n•-e 

B zır~• 1 
- .,.._,, ber vermiştlr. Vaka yerine yetişen-

uraya kadar gelen haberler .. ~n gonnekt~dlr. verilen 1şa:reUer1 güçlükle anl""''"tır. 1 ~- er, atın oldüğüni.ı, adamla lmdmın 

belki tam değildir. Yahut Vaşlng- Rasnd b:ılonlan, şimdiye kn.dnr 40 Tayyareci, işaretleri veren lst.nsyona fena vaziyette kaldıklarını görerek, 
ton andlaşmasının ahvale ve şart- kilometreden daha yukarılara yükse- doğru uçtuğunu znnnedlyordu. Haki- Kartala getlrnüşler ve hastalnr ora-
l .. ~ lememişlerdlr. Buna rağmen ron se- katte ise merkez uz.erinde uçuyordı;. dan da hastaneye kaldınlmışlardır. 
ara gore eglJir bükülür olduğunu neler zarfında, da.ıha büyük yüksek- Ş~llden 200 kUometre uza.ıklnşmış Evvela erkek kendisine gelmış, ~e 

1
kabul etmek gerektir. Ilklcrde h1ssedllecek bir surette ce- iken hatasını anlıyarak geri dönmüş lsminln Htiseyln olduğunu, kadının 

Sulhten sonrayı şimdiden dü- rcyan eden bir W.kım haller mcyda- ve haznesinde kalmı.ş olan birkaç ki- knnsı ve lsmlnin Ayşe olduğunu ve 
1 . na c;ıkarılmı.~tır. Bu haller bilhassa lo benzini kullanarak sahne cebri bir hnstalanan kansını dol~tora got r-
şiinmek boştur. Çok vakıt var ve ionosphcre'Jn elektrik ~slrlerldlr. iniş yapmıştr. mek için yola c;ıktıkl:ı.rını sb""yl mış-l o zamana kadar neler olacağı 1 Radyo amatörleri, ilk defa olarak Knti mlkdarda oksijen bulunsa bile tJr. 
belli değildir. Bugün için, Vaşing- pek nz bir elektrik enerjisiyle Okya- blr takftn ihtiyatı tedbirlere bqvur- Bundnn başka Ye Ukoy clvarınd.~l 

1 to nl İ . +A- nı.ıslan geçt'n kısa dalgnlnnn hayret- mnk Jcap cdcı;. Bunun için tek çare Sarnruılıkoyc gltmC'k lçln yola çıkan 

1 
n a ~ması - ngılııc.te ile 1 ırerlcl ehclnmlyctlnl keş!etmislt!rdlr. vardır: O dn. hava tnzyıkını yeryü- Necmi isminde 16 yaşında bir çocuk 

Amerika sözlerinden dönen dev- Bu hal ise elektrik nakleden ve 100 zündekl tazyık derecesinde tutan hu- dn donmak üzereyken kurtanlmıştır. 
Jetler olamıyacakları için _ Al- kilometre yük.seklikte bulunan 1ontse su.si blr kabine ile tnyyareyi teçlılz Fn.knt fazla soğukta kalnn Ncem nln 

. .. .. ed!lmtş tabalronm eseridir. etmektir. Bu sahada hiç bir yerde eli ve bir ayrığı donmu~tur. 
manya ıle her turlu uzl~ma ve Bu tabaka, kendi içine giren mcv- tecrübe henüz ileri gldllememL~tfr. Ma.çkada Bayır soknC'mda 5G nu-
anlaşmayı olas:ılıktan çıkaran blr eelerl bir ayna. gibi ana. akscttirl- Şimdiye ka.dnr yapılmış olan uçuş- maro~a oturnn Rıza o~lu Mru: "'fa, 
vesikadır. Çünkii 

26 
devleti tat- yorlar. Iar, stratosfer hakındakl bllgllerlml- dün IstlklAl c::.ddeslnden g~ç r: • n 

. Son zamanlarda çok yük.<;ek taba- :ı:ln pek az olduğunu göstennı.,tir kayarak düşmi.ış, s:ı[t bacağı kınlmış-
mın edecek bu şartlar, ancak AI- kal:ırdald sıcnklığın ölçülm~e mu- Yalnız §U anla§l]mıştır kl om.da de~ tır. Mustafa Dcyo~ıu ha tanes ne 
manya tamamen yok olduktan vaf!a.kıyet hasıl olmuştur. ıoo Jı:ilo- vamıı ve hoşa gltmiyen hava karga- laıldınlmıştır. 
sonra yüı .. t" l bll' metreden yukarı yüksekllklerde tak- şalrklan yoktur. Altı bin metre yük- Belediye, şehrln uzak semtlcrinde-

"U u e ır. riben 100 derece sıcaklık hi\küm sü- seklikten itibaren, fena h:ı.valann es- kl halkın ckmcksi?. kalmnr.\9.Slllı te-
Necmeddin Sadak rüyor. Bu hararet 300 kilometre yük- tlği sahalar müst~a hava bütün mln 1çln dün kendi vesaiti ile bu :t r-

Ankara bölgesi güreı 
teşvik müsabakaları 

Ankara .f (A.A.) - Bugün Hallwvl 
salonunda Beden Terbiyesi Ankara 
bölgesi güreş teşvik mfisabakaları 
yapılmıştır. Tecıilbcli ve tccrUbesiz 
güreşçiler nra.sındn ayn ayn icra o
lunan bu müsabakalar birçok merak
lı taratındnıı zevkle takip olunmuş
tur. Teloılk neticeler şunlardır: 

Tccıilbelllcr anısında: 56 kiloda 
Halid Ba.Jnmur CDcmlrspor). 65 kilo
da Mustafa Beton (Ankaragücil), 72 
kiloda Yaşar Doğu (Anka.rngücü), 79 
kiloda Aziz Klper (Ankaragijcü), 87 
kiloda Cel~l Atik (Anknragücü). 

Tecrübcslzlerde: 56 kiloda Halld 
Toptan (Dem.lnspor), 61 kiloda Şeref 
Tomruk (AnJaı.ra&ücil), 66 kiloda. Fet
hi Yurdsever (Ankaragilcü>, 72 lcllo
da SalUı Oktay (Ankaragücll). 79 ki
loda Mahmud Çeteres (Ankaragücw. 

Sikletlertnın bl.rinclsl olmuşlardır. 

IRADYOI 

sekllklerde 1,100 dereceyi buluyor. Bu ltuvveUnt kaybediyor. ' !ere ekmek gondermiştir. 
sıcaklık birçok madcnlcrln erltllmesi Fakat stratosferde de qazan kasır- Konyada kar ve soğuklar 
1çln lizım gtılen hararetin çok üs- galar ve fırtınalar çıkıyor ve bunla- Konya (Altşrun) - KonJnda ylrm1 
tündcdJr. nn sürat! 300 kilometreyi geçiyor Jd senedenbert gorulmem1ş kar ve so-

Maamafih müt~ bir ıınrıı.rctc arzın biç bir noktasında. bu flddette ğu1clar başlamıştır. Knr fasılalarla 
rasln.ına'k korkusu §bndllik blz1. tay- kasırgalara raslanmaz. Şimdiye ka- ya~kta, soğukl:ı.r her gün, sıfırın 
yare ne stratosfere çık:mkata.n vaz- dar tecrübe ııc;uşlan sakin havnlarda altındn 15,17 dereceyi göstermektedir. 
gcçlnnlyecektlr. yapıldığından bu yüksek tabakalar Kaza \'e köylerle münakale kesll-

Her tarafta halline ça.IL,ılan, fakat için bakikl ve katl 'blr fildr edlnmek memlştir. 
haıtiz muvaffakıyet elde edllemlyen mümkün olmamıştır. --------
daha. mfihlm meseleler mevcuddur. Hava tekniği, evvelem.lrde bu mha- Edirnede dünkü koşuyu 
Bunun b~mda. stratosfere çıktıkça larda Mklm1yct.1nt temln etmen ve kazananlar 
havanın hatınenıeslnln tayyareler bu noksnn bllgllerlmlzl tama.mlama-
ilzerinde y:ıp:ı.cağı tesir gcllr, Motö- lıdır. Edime 4 (Akşam) - Atletizm 

ajanlığınca düze.alenen 4000 met-

Tren seferleri 
yeniden azaltlldı 

Bugünden itibaren tatbik edilecek 
yeni hareket cetvelini yazıyoruz 

relik ko~u bugün karlı ve gayet 
•oğuk bir havada yapılmı tır. Birin• 
ciliği Halil Çekiç, ikinciliği lbrahim. 
üçüncülüğü Nuri kazandılar. 
........................................ 
c:ı.ktır. Hareket sruı.tıerl Ankara 
17,15, Zonguldn.k 17,0S dlr. 

4 - Ankara - lmıir cBumane» ı 
Her pazartesi, çarşamba., cumn ve 

pazar gilnlert karşılıklı bl.ttr tren kal
kacaktır. Hareket Ankaradan 15,20 
de, İmı.1rdcn 8,25 dcdlr. 

5 - Ankara - AlMw:ak: 

Ankara " (A.A.) _ H&ber aldıtıml- trenler ertesi günlm -.at IO,Z de Hareket günleri paza.rıw, ç:ı.rşıı.m-
za göre ha.sıl olan bul saruretıeıı do- Ankara.dan H~,.a hareket ba, euma ve pazardır. Saatler AJl~ 
la.yıs1lo işleme g(lnler1 nvelce tahdit edecektir. radan 15,20, A]sancaktan ıse tam ge-

Buıünkü prorram ed1lm14 olan tatarla.ra lllveten df~r ce yansıdır. 
12.SO Program, 12.33 Hicaz maka.- bir kısmı kat.arla.nn aererter1n1n de .2 - Haydarp ... • Erzunmı • 6 - Ankara· Balıkes.irı 

mmdan prtılac, 12.45 AJ11.I13 haber- ualtılmasına. Devlet Demlryollan U- Dayarbalor: Heıı pxıartcsı, perşembe, cunı.ıı.rtell 
lerl, 13.00 Karışık oarkı ve türk:1ller, mum MQdllritlğiineo b.rar ve~ Pazartesi, ç~ cuma. ve pazar günleri .Anka.mdan 6IUl.t 20,25 cıe, Bar 
13.SO Plft.kla müzik, 18.03 RadYo daM tlr, gQıılert Hayd~ mat 20,25 de lıkesirden 1se 10 da karşılıklı blm 
orırestrası, 18.50 Fasıl heyetJ, 19.30 5/1/942 t&rllılnden itttı:u-cn 1§lettMı kalkan tren ertesı günleri a:ıa.t 15 de tren kalkacaktır. 
AJana haberleri, 19.45 Konuşma.. 19.55 günleri değ1şt1.rtlen ve azaltılan :yolcu Ankaradan Erzunnn Te D1yaı1)aJar 7 

- Haydarpap - Konya • Dl-
Muhtell! §arkıla~ 20.15 Ra.dyo gar,o- kntarlannın glinlerln1 c<mertr eed- istikametlerinde hareket edecek, ve yarbakır: 
tesı 20.45 Biı' mans Oğreni:yonız: An- veller aşağıd:ıdır: Erzurumıı saat 8 de, D~ saat Her p:ız:ı.rtesı, .çarşamba, cuma ve 
kara marşı, 21.00 Ziraat Takvlml, t - Haydarpqa • Samsun • ıs. 6 da. varacaktır. Ça.rşamba, cuma., pamr günleri Hayd:ı.rp:ı.cndan En.at 13 
21.10 Muhtellf varıoıar, 21.30 Öğ'rct- kenderunı cunınrtcs1 ve pazartesi günleri hem de knlknn tren, ertesi gilnlerl Konyn
mcn saati, 21.45 Radyo senfoni or- Pazartesi, salı, perşembe vo cunuı.r- Dlyarbnkırdan hem Erzurum.dan ha.- dnn saat 14 de ve onun erte günlen 
kestrası, 22.30 Ajans haberleri, 

22
,
45 

tes1 günleri Ha~an saat 15 reket eden trenler, Anknııı.dan cuma, de 2,30 do. Ada.nadan ve 20,45 de :M.a-
Cnzband CPL). de hnreket oorn tren, ertesi günleri p~ar. pazartesi ve çarşa.nıb:ı. günleri latynda.n hareket edecektir. Dun& 

Yann sabahki program saat 10 d:ı. Ankıımda.n her 1k1 lstlkıı- a::ıat 15;20 de H!l.Y~ya kallm- karşı Dlyn.r.b:ıkırdan yine p:ızarf;es1, 
mette kalkncaktır. 6amswıa gellf caklardır. İstnnbub. varış 7,43 dcdlr. çnrşamba., cuma '\'C cum.a.rte61 günlen 

T.33 Hafif progrn.m (Pl.), 7.45 Ajans 11,40 da, İskenderuna 18,33 dedir. 3 _ Ankara • Zonguldakı saat 22,30 da. knlknn tren ertesi giin• 
lıa.bcrlerl. 8.00 Senfonik parçalar (Pl.) Her çarşamba. cuma. paza lert 9,50 de Malatya.dan ve onun cr-
8.15 Evln saaU, 8.30 senfonik parçalar tes1 gllnlert Jskendenmd~ ~sar~ _::e_r_.~zart.esı, çaqa.mba., cuma ve tesi günl ri de 2,06 de Adn.nacıaıı. • .,ı.uu&&...,.. gtbılert hem Ankaradan, 15 40 da ise Konyadan barelııet ede-



saıute 8 

Kı1 g ecelerinde hof vakit 
geçirmek için meşhm 

AR SEN 
LUPEN 

Büyü&< ve heyecanlı romao 
serisini olcuyunus 1 

• Btt ıeri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kurut-
6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradıf! 
Tt-v-zi \'eri: AKŞAM matbaa11 

tel: 20681 

Yüzdı vinni iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaaeı Kitap servisine• ge
lmr veya gönderirs'"niz fiat 
uzerind~r. size yüzde 20 iskon· 
co vapılrıcak tır. 

.. - .• : "'I ·' . 

P rot . Dr. 

KEMAL CENAP 
Lamartin caddesi S. Doğu 

Pal aı. Nv. 14. Takııim. Telefon: 
43963 Hergüı. saat 15 - 18. 

l.\1emedt'ki ve m emeden 1 
kesilen t:oruklar:ı. gıda 

Fosfarin ZiYA 
Yavruların i~ i beslenmelerini, 
tcnbul ve gürbüz olmalannı te
min eder. Dzposu: Ziya Unları 
ve Gıda müst:ıhzaı-aLı Fabrikası. 
Volta Hon No. 2 - 6 Asm:ı.altı cad. 

Istnnbul 

" ' .... • • • Fi - __ 

«AKŞAM >' ın faydalı 
neşriyatı 

Kuruş 

Tarih öğreniyorum 
Ahmed Refik 

Çoctıklara coğrafya 
kıraatleri Faik Sabri 
Doa Kişot Cervantes 
Nereden geliyoruz? 

Faik Sabri 
Gülliverin :;eyahatleri 
Yer yüzü Gök yüzü 

Faik Sabr i 
Bir T i;rk kızının Amerika 
yolculuRU Faik Sabri 

30 

50 
25 

40 
75 

150 

75 

l.IXŞIM 

, 

Nevralji, ' Kırıklık ve Bütün 
f 

ağrılan derhal keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları 'israrla isteyiniz. 

Etiketli Gül 
Fidanlığı 

iy h &ül dahil 

250 den fazla en nadide gül 
v:ıriyctesi, Nls karanfillerinin 
zengin bir kolleltslyonu, Hollan-

cln gl:ıyöllerinln iri, çiçekli muh
telif renkt-c soğanları ve sair fi
danlar vardır. 1941 - 1942 kata
loğu yeni çıkmıştır. Tnlep üzeri· 
ne gönderillr. Taşradan sipariş 

1 
kabul olunur. Fi:ı.tler ehvendir. 

Kerarni Parıldar 
Uncular caddesi No. 28 

Üsküdar 

~-------' Dr. İHSAN SAMl --
BAK TERİYQLQJİ 

LABORA TUARJ 
Umum! kan tahlllatı, rrengı 

noktaı nazarından (Wasserman 

KUŞ TÜYÜNDEN ,,. 
Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak hem keseniz~ hem de I' 

·==·~~~~n !~!!~~üA!~~I!~ ~.J.l~~.~~~ 
da1yacıla.r sokak, Ömer Ball oğlu Kuş tüyü Fabrika.sl. Telefon: 23027. 1 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden 

Ambalajlı ma
kine sandığı 

Beher Tahminen 
tonu sevk olunacak 
Lra K . ton miktarı 

45 - 30 

Tu.hmlnen 
t utan 

Lira K. 
1335 -

% 7 .5 teminat 
akçesi 

LlraK. 
101 25 

Matbaıımızdan alınarak Ankara.'da Cebeci'de gösterilecek mahalle tes· 
Um 30 ton kadar ma.klne ve aksamının nnkll açık eıksutmeye konulmuş· 
tur. Ş!mendJler, rıhtım ve bilumum nakil masraları mütea.bhlde ait olacak· 
tır. Muhammen bedcll beher ton (45) liradır. Tallplerin 12/1/1942 pazar
tesi günü saat on birde Cağaloğlunc~a Yüksek Okullar Muhaşebecili~lnde te
minatlarile birlikte hazır bulunmalan ilan olunur. Şartname Müdürlükte 
pı:ı rasız olarak vcrmr. (11434) 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 
1 - Bankamız tarafından kurulmakta olan fabrlkalann demir pencere 

ve kapı imalatında kullanılmak üz.ere müfredatı a~a.ğıda yazıh 100 ton kö 
şel::cnt ve75 ton te demirine ihtiyaç vardır. 

Köşebend 30'30/3 30 ton 
• 35135/4 25 • 
• 40140 5 20 • 
• 45/ 45'5 15 • 
.. 5015p16 10 1 

100 

T e dem iri 30 30 ·1 
35/ 35 4,5 
40/ <10 '5 

25 • 
15 • • 

• .. 

• 
• 
• 
• 

45/ 45 '5,5 
5-0 150 6 

15 , 
10 • 
10 • ve Kahn teamülleri) kan kürey

vatı sayılmnsı. Tifo ve sıtma 1 
hnstnlıltları tcşhlsı , idrar , ce- 75 
rahat balgam kazurat. \'e su 1 2 - Kiışebeud ve dcmirlcrinio tullerl 2 metred.Pn aşağı olınayacaklır. 
tahlllat! ültra mıkroskopl, hu- .Metrede birden az dellği ve pa.>sı ;:; olmak şartile kullanılmış olaulnrı da ka- 1 

susi aŞJlar lstlhzari, ıuında üre, bul edilecektir. 
şeker. Kloıiır. Kollesterın mlk- 3 - Köşebeud ve te demiri Devlet Deınlryolları is., syonl::ı.rından blrin-
t.arlannın tayini. de teslim edilecek ve vagon tartısı tesellüme esas olacaktır. 

Divanyolu No. 113. 'l'el: 209Rl • 4 - Birer tondan aşnğı olmamak ş:ırtUe yapılarak teklifler k:ı.bul edl-

Tti.rkiye Ctimhuriyeti 

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

ajans adedi: 265 
ZiraJ ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa. çekilecek: kur'a. ile aşağıdn.kl 

plAna. göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ndet 1.000 liralık 4.000 lira 100 atlet 50 

120 » 40 
160 » 20 

lirabk 5.000 lira 
4 • 500 » 2.000 )) » 4.800 • 
4 » 250 » 1.000 )) » 3.200 • 

40 )) 100 • 4.000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı t akdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kuı-alar .senede 4 defa 11 eyhiJ, 11 b.irincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihJerimle çekilecektir. 

YEN 

Teninıze en uygun 
gelecek pudranm tıım 
ve hakiki rengini ve· 

• 
1 PUDRA 

Renkleri 

ÖNÜNDE 
Kadınlaran 

HAYRETi 
*-----

811 Pudraltır. 
Silıirli bir . "Cobrimet.rique,, 
makine ilo istihsııl edilmiştir. ...,. _______ _. 

TENİN 

imkAru basıl olmuştur. 
Bu yen.ı pudra, su ge. 

G ÜZELLİGİNf 
ON MİSLİ 

C'irme~ "Empermeolıl._ 

dır, Yağm111 ve lilz· 
gAra rağmen bilttln güa 
sabit kalır. En srcak bir 

RTTIRIR dans salonunda bile 
A • w::w burnun parlamasına ma. 

Tevzi yeri: ·11 ............... ...a:,41 JccC'ktir. 
5 - Teklifler 6/ 1/1942 tarihine kadar Ankar:ıda Sümer Bank Umumi 

Müdürlüğüne tevdi eclilmL? olaraktır. 

ren yı:ni bir. ''Coloriınetriquc., 
makine icat edihni~tir. 

nı olur. T eniniz taze. 
nermln ve scvlmll olur. Yeni Toka
lan pudra~mı b ugün tecrübe edlnlı 
ve hemen d aha gen~ gtlrününuz. l 
Tokalan pudrası k ullanmakla iyi 
neticeler alacağınız teminatlıdır 
Aksi takdlrdo paranız iade ol\ınur' 

AKŞAM matbaası 
1 

uAKŞAMıı kar ileri.ne mahsus 1 
Yüzde 20 tenzilat kuponu · 

.~A ... m•mm--~•llm!lllİım .... , 
Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehn gürültüsünden uzak bir 

~·erde büyük bir pa rkın içind e 
ve çamların ortas ın da fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iy: bakımlı, lcadm, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hll!ltane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunı.. din1end innek ve neka
ha t d evri11i geçirmek istiyen· 
lere m ahsus yegane müeıJsese. 

Telefon: 42221 

1 ~~môi~t~~OP!ı~sn.ı~u-
1 mara. Pazardan maada her gün 

saat 15 ten sonra. Telefon: 40127 

AKŞAM 
Abone ·bedeli 

Senelik 
6 Aylık 
3 ~1ık 
ı .Ayıık 

Türkiye 

1400 kuruş 
750 . • 
400 .. 
150 il 

Ecnebi 

2700 kuruş 
1450 .. 
800 • 

Po~ta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600. :ıltı aylığı 1900, üç aylığı 

1000 kuruştur. 

Telcfoolarımı7 Ba~muharrir : 205GS 
Yazı iş1eıi: 20':' 65 - İdare : 20681 

J\Iüdür: 20497 

1 

«AKŞAM» neşriyatı 

MUHTELtF ESERLER 

Kuru~ 

Kadın asker olursa 
Necdet Rüştü 50 

İtalyadan Amerlkaya nasıl 
uçtular M. Saffet 35 
İttihad ve Te rakki tarihinde 
esrar perdesi : Y akup Cemil 
niçin ve nasıl öldürüldü 

M. Ragıb 150 
Edebi hatıralar 

Hüseyin Cahid 60 
Hikayeler. şiirler, hicivler 
ve saire 

Fazıl A hmed 80 

25 kuruşa tam bir roman serisi 

Oip1iz kuyu Va-Nu 
Pempe pırlanta Va-Nu 
İki cinayel gecesi 

Hikmet Feri dun 
Karacaahmedi.n esrarı 

Kardeş katili 
Va-Nu 
va.Nu 

Tevzi yeri: 

25 

25 1 
25 

25 
25 

AKŞAM matbaası - - ---
«AKŞAM» karilerine mahsus 

yüzde 20 tenzilat kuponu 
~ ............... 11111111a..tl 

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

Dahif iy·e mütehassısı 
Divllnyolu 104 

Muayene saa tleri Pazar h ;ı riç 
her eü. 2,5 - 5 T el : 22398 

Doktor ~ 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

6 - Banka teklıflerl nazarı itibara almakta serbesttir. o96t7• cıll444• 

Beden T erbiyesi Umum Müdürlüğü 
İstanbul Bölgesi Ba!}kanhğından: 

Bu sayede, :ılmdlye kadıır görOl
meml~ derecede emsalsiz güzc-llikte 
y enl pudra ren~;lerl istihzıır edilmesi .. 

ı ı - Fatihte FeV".ı1ipa.şa bulvarı üzerinde 09984l llrn. (16) kuruş keşif be- M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
ı delli Fatiht.~ Spor s.'.!.has.~ blrlı.:cı kıs!m topr:ı.k tesviyesi v.~ ~,anz,iml işi 2/l/l942 Hava mi;steııarlııh teknik tnburu tein otomobil ve traktör mnklnlstl ve 
ı trırlhlııde•ı utba~n 15 gun !'rnrldı>tle ve k~palı znr1' ı1sulu ı.e eKsiltmeye rıka- 1 mevdan ve ,,01 lnsaalına vakıf ustalara ihtiya" ·ardır. 

1 
rılmı~tıt. • ·' " v · , . ., . ·- . . . j verilrcı>k iicret mlkt.arlnrı yapılacak imtihand'l gösterecekleri ehliyete 

ı . 2 - E.~ııtmc 16 l 19-L .cuma gunu saat 16 da Taksım Istanbul Bölgesı göı-e 50-120 llr.'l nr:ısınd:ı.dır. Taliplerin dllcklcrl ile Hava Miisteşarlığın'l 
bır.asırıda toplar:.ac:ı.k hususı komisyonda. vapılac:ık ve en maku1 ve kanur.i ...... i! .. tcaatları rn:noı '11054) 
teklif k::ı.btıl edilerek b:ı şka bir muameleye hacet kalmadnn il-:ale kesbi kat'i 
yet ec1cc.:>ktlr. 

3 Muvakat teminat l3748l lira. HlOl kuruştur. 
4 Bu L5e :>.it evr:ı.k şuııl::ırdır: 
A> Pıoje 
B> Hususi fenni şartname ve umumi esa.~lar 

il Devlet Demirvolları ve Limanları İşletme 
Umum icfarP.ctj i1an1;\rı il 

m ~lafla Vekaleti Yapı işlerio umumi fenni ş:ırtn:ımPs.l. Muhammen bedeli <18000) lira ol:ın muhtelif eb'atta. bakır çekme boru, 
Dl ~ay~ndı.rl~k i~lcri geııel şartnam._:si ı çelik, sac;. yuvı:ırlıık bakır ve pirinç çubuk. bakır, pirinç ve çinko levhalar, 
E > Keşı! huhtsaı;ı külı;e çinko ve nllminyum, muhteıır cins ve eb'atta demir, QClik. bakır, pldnç 
F'> Eksiltme şartnamesi 

1 

tel galvaııize kablo, sinek, k::dbur, pirinç kafes telleri ve bağd:ıdillk kafes tell 
G> .Mukavele omeğl gıbL madeni malzeme teahhüdünü ifa edemeyen müteahhit nam ve hesa.bı:ı~ 
Bı: evrak her gün (250ı }aırus mukabilinde yu'mrıda yerl yX,'.:lı E.ılge b!- ı : 4 '1 / 19421 c;arı;:ınıba günü saat (15) on be~e Haydarpaşa Gar blnası dahi· 

ııasındn Muha.>ebe scnislnden alınabilir. Hıiôckl komisyon tarafından paz:' ı lıkla satın alınacaktı r. 

5 - İsteklUerin en az bir taahhütte .30000t liralık bin'.1 veyn toprn.k t.·-.-' Bu ı~e girmek isteyenler in (2700) liralık lrnt'i teınln:ıt ve ~anunun t ayin 
vlyesl işi :rııptığına dair İ<ıtanbul vılayetindı>n ihale gunümfon aı.g::ı.n u;: g ul 1 cltit\1 vesaiklc birlikte pazarlık giinü saatine kadar komisyona mür:ıcaatlan 
evıel rılacakiarı r.hlıyet vesika.sile 2490 nııınnı·a lı kam:.nın emret tlği şe k!ld ~ l l:l.z:m<lır. . 
hazırlanmış tekli[ m•; ktuplarını teınin:ı.t akçası v-c !Hl yılına a lt Ticaret od;ısı I Bu lı;e ait sartnameler komisyondan parasız olanık dağıt ılmaktadır. 
yesikuslle birlıkte yuknrıd:ı gi.in ve s:ıatı yazılı ihale f. 1111 i.ınden bir san. cvve! t11524 
Istnnbul Bölgı.>sl l\iuh:ıeeb" servisine makbuz ın11k.ıb:linde tevdi e~lcmeı • .I * .. 

Kg. muhtel!! karfiçe çivisi l!l/ 1/1942 p:ı.zarlesı günü saııt 15,30 da. kapalı 

1 

lüzuınu llan olunur. cl1519J) ?lluhııınmen bedeli 34.128 cotuı dürt bin yuz yirnıi sekiz) lira. olan 31.600 

A 1 
. zarf usulu ile Ankara'da İdare blnıısında toplanan Merkez 9 uncu Komlsyo· 

nta ya orman çevır ge ·l\füc!fü·lüğü.11den nunca. satın alınacaktır. 
1 - Antalya vilayetinin Gündoğmuş kazıısına bağlı hudutları şartna- Bu i~e girmek iste~nlerin 2559,60 {iki bin beş yüz elli dokuz Ura. altmıı 

n:edı! y:ızılı «Karadcrc Karpuz• devi t orma'n ndan ·1677 r;~yri mnmul met- kı.ruş) liralık muvakknt terrJnat ile kanunun tayin ettiği vesikalnrı ve tek· 
reküp çaın ağacı bir .->ene içinde çıkarıimak i,ıerc '.:4 1121941 t"ı'ihindcn ıu- llflerlnl aynı gün S..'1.at 14,30 a kadar adı geçen Komisyon Reisliğine vcr-
baren 20 gün müddetle v~ kapaıı zarf usull!e satışa çıkarılmıştır. melerl lazımdır. 

2 - Arttırma 13 ı 942 taı !hine müsndlf snh gil!:iı s:ı.at ı 5 de Aııtalyn Şartnameler parasız olarak Ankara'd:ı. Malreıne dairesinden, Haycirır-
orn.an çevirgc müdürlüğü blnnsmda yapılacaktır. pa.o;a'dn Tesellüm ve Sevk Şeflli'Unden temin olunur. (11544) 

3 - Çamın bı;ıher gayri m~mnl metreküpii 490 ktıru ~tur. 
4 - Muvakkat teminat 1718 lira 80 kuruvLur 
5 - Şartn~me ve mukavelename projeleri Ank:u :ı<la orman ı:muın mü

düılüfıü ye Antalya ot·m:ı.n çrvlrge müdürlüğünde göriilrblllr. 

Fethiye bele diyesin den 

Motopomp alınacaktır 
6 - I.stekllierin Ticaret Odası Yes i k:ıs:lc birlikte 13 ' 1/ 942 günü muayyen 

saaf.tc>n hır saat e'\"vel teklif z:ırrıarile ihale komisyontııı:ı mürcaatlnn. «8» 
Fethiye belediyesi yangın teşkilatı için 15 - 20 beygir kuvvetinde denlıı 

ve dere suyu kullnnnıağa elvcrl~li bir adet tekerlekli motopomp alınacaktır. 
işbu motopompun son Alman anlaşması ge~-gince ithali için hükfunetm 

u hu.sı.:si müs:ıadesi vardır. Taliplerin 7/1/ 942 t:ırihine kadar Fethiye Beledlye· 
sine müracaatları ve teklifnamelerin motopilmpıın cinst, evsaf, yedek parça 
ve s..'tlrclerl hakl:.ınd'•. mut<ı.SSal mali'ımatı ve kendisine elverişli gördüğü güm· 

l rül:lü, gümriıksüz Istaubul veya Fethiye t<·sllm fl:ıtı lesllm müddeti ve tek-

Ev, Apartıman 
kiralamak 

PJlll:s:•B•• l)Oklm **NiM 

Bahaddin Lütfi 
Varnafı 

. OPERATÖR ÜROt;OG 

Böbrek, mesane, id ra r ve 
tenasül yanan hastalıktan 

mütehassısı 

life göre % 7 5 teminatı ihtivn etmesi ilan olunur. dl37h 


