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.Libyada 
çevirme 
hareketi 

İngiliz sol cenahıni 
çevirmek istiyen mihver 

kolu geri çekildi 

1 Fransa'da 
şiddetli hava 
maharebeleri 
Gök yüzü infilçklrdan 

aydın idi, evler 
sarsılıyordu 

Loa4ra 13 <A.A.> - B.B,C.: Libya 1.eadra 13 CA.A) - B B.C • Dün 

Kıral Boris, !arall~e ve çocukları ile beraber sarayın balkonunda 

cephesinde, İngillz ordu.sunun aol ce- Şknali Franarun birçok yerl&rlnde 
na.hını ~vlrmek mabadlyle cenuba Alman ve Ingiliz tayyareleri arasında 
dolru aı1mut ol~ d~ kolu, TU- bu ha.ıbtn en flddetll hava muhare
ku bulan tazyik menne eert çekil- heleri olrituftur. Ingllbı: aYCılan, Ca
meğe mecbur kalmlŞtır Blr haı,an lals'nln 60 kilometre matında bulu
taburu da bozguna ~ılmıtt,ır. nan Hazebrug demiryolu 1$1t youuBulgar 

kabinesi 
1 Fransada 
neler oluyor? 

Cooregidor' a on iki nu bombalıyau küçük bir bombaroı
man tefkilinl himaye etmekte ldı 

hava hücumu Vuku bulan bava muharebelerinde 
Londra 13 (A.A.) _ Son yirmi dört 4 Alnıa.n avcısı düşürülmu.ş. blrcoklan 

sa.at zarfında Fillplnlerda Conoegldora da haara uğra.tılrnı41tır. Yalnız bir 
adasına on tkl hava hl\cumu ya- İngiliz bomba tayyaresi v-e on üç avcı 

Hükumetin uzun bir 
bildirik neşretmesi 

bekleniyor 

~:.:r--~~·· ....... • ~ sanı 
ManJla k6rftslndeD Uçan ıo Amert
lr:a. tatıt gemW .Japon denls Jumet
leri tarafından zaptedl!mlşUr. 

aTokyo Asa.hl Şlmbun» gazetesi, 
muhablrlnln tahminine göte, Ame· 
rikalı bl.rçot ı.*er ve bunların ailele
rinden bafb b&lltomutaıı Tutgeneral 
Wariıuihcht'da eslr edilmi.ftir. 

8. Laval Mareıal Petain 
ve Darlan'la tekrar 

görüıtü 

· Vachy 12 (A.A.) - Emln bir kay
naktan ()trenlldlllne göre, B. Plem 
Laval, cumi.ıtesl dntl VlcbT'de 
Franaa Devle\ tefl Marelal Mtaln .e 
Bapekll mua.Ylni Am1nll D&rlanla 
uzun bir slirOfıtDe J&pmqıtlr. Bımdan 
ba.ab umum1J'9tıe iyi haber alan 
Fransn mahflllerlnde Devlet ~ftntn 
hususi slvll kalem fefl B. Dumoulln 
de la Barthete. cumartesi. günft ıstl
fasını vennlştlr. 

pılmı$ır. ka.y'bedllmlş 13e de tklslnln pilotlan 
--- kurtanlmJ,ftır 

Rus tebliği Bu hava muha.rebeleri cereyan ecter-
715 de) :ten g~lr. ytiri uçak.savar mennUe-

Lontlra l3 (Radyo saat ' - rin patlamaslyle aydınlanıyor ve İn-
Dün gıece yarıaı MoSonda nflll'8Clllen 
Ruıs tebllti: Dfln cephede mtı-hlm de- gllls sa.lılUndekl evler g'.lrsıhyoı'du. 
lifltllk olmamıttır. 

Sir Cripps'in 
yeni demeci 
Bir gün bir anlqmaya 
vanlacajuu IÖylüyor 

Filof'un 
beyanatı 

Bulgaristan, mihverle 
itbirliğine devam edecek 

Lea4ra 11 (A.A,) - B.B C Yenl 
Bulgar bbtne.mıı yeniden tettıı & 

Bomba Londra ıs <A.A.> - B.B,C.: Kara- miş olan B P''IJof, dün at.,&m Sofya 
fide bylmıan slr Crtpps. renı bir de- radfO.'wıda bir nutuk iradet.mlş ~ 
m99te bulmımut ve deml.ICir tı: yeni ta.binenin slyuetlnl şu ;Qler ııe 

ha .. .ı1:...;esı· - Bitibı ümltlirlai t8lllmemlltlr, ta.yln etmlştir: 
W::t Blr dn. bir ..,,....,.. nnıealn. Bs - Balgarbtan, mlh.Yflr dev1etlerlyle 

l lfilif.1•m'sp=p """"""' .- ..... ....,,. illa aureUe tıefrllı1 meal<dne dev .. 
---· ti öt• ••fll& ........ 

Babnlan vap\U'lar v..-.-. 12 (A.A) - Babrip 
azırlıiuun bildüdiiüı• san orta 

büyiiklilkt. iki Amerikan ticaret ... 
misi Atlantik ki,111 açıldanada tor
pillenmı.;lr. -----

Urfanın kurtuluıu 
Urfa 12 (AA) - Urfa busUn 

kurtu1Qf111Um 22 ncl dhiim yılım 
l>n~ tezahtbatla bt1amıp. 

Tercüme derdi 

Çemberlitaş sinemasmda bir 
yaralama vakası 
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Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
ıtablre 12 (A.A.) - Orta. Şam teb

qt: TopçUmuz diln Q9zalanın batı-

Müttefikler 
taarruza ge
çecekler mi? 

ıandak1 kıyı yolu beıindo dilşman • • 
toplrumı ve piyade ıı:anıJwııa.nnı B. Wellea cHedefimız 
bcmıbala.nılftır Temred çevres.1nde inıkA lduk da b 1 do.,m tqıtbn bombalanarak~- an o ça r e er 
merıt :1runcia bu:aklJ,mlftır. 10 

indirmektir» diyor 
Düşman cenup yan.mda buek:Attn 

,~_.. ..................... llİllilli~liiiilillilllliiiliiiiiiö .... ;ıilil;iiii .... , 

HARP DURUMU 

Avustralya garptan de çember 
içine allnıyor 

Pahalılık 
ve 

Devletçi idare 

lngilizler 
Birmanya'da 
çekiliyorlar (Baştarafı 1 lnel sahifecle) 

gören yeni Devletçi rejime oldu,.. 
tu gibi geçlrlşiınizdir. Halbuki 

M dala: J'Olu üzerinde .memurn ihtisası bir ve tektir, 
an y - ı Devletçi idarede 1se birçok ihti· 

Çinlilerle çarpıtma a~ sasıar vardır. Ekonomi ve iaşe 
oluyor gtbt işler bu ihtisaslann en çeti· 

nidlr. Biz henüz buna tamamen bulunan bir kolu geri &lmlŞt.ır. Oiln-
dtız oazaıanm cenup-ba.tısmdakl :t.ı- Londra 12 (AA.) - Britanova ı 
tal~ hücum eden dQ.şmıan tay- ajıınamın diplomatik yazısından: 

Birmanya' da J~ponlar iki kol~an 
ilerliyorlar - Doğu cephesinde 

karlar eriyor 

Loacha 12 (AA.) - lncillz raC:l- 1na.nınış değiliz. Bir hastayı iyi· 
70111DUD l:illdirdiiine söre, Bipn~· leştlrmekte herhangi bir idare 
,.da alman ıon haberi•, mcilu: .. · E d JB.l'clerl İngll1z a.vcılan ta.ratmdan General Marshall ve M. Harry 

pi}Skürtftlmilşttlr. Hopkina'in Londrada ıiriıtikleri 

hı• v • müzakereler büyük bir önem alrnak-AJm aD te lgl tadır. Mihvere karıı bir ilkbahar ve· 
y11. yaz mücadelesi planlannın ll?rU· 

Berlln 12 (A.A.) - Alınan orduları şüldüğü teeyyÜt etmektedir. Onli-
başkumandanlığınm tebll~l: müzdeki bir lı:aç ay içinde harbin yil-

Kerç ya.rımaruısmda. tnnk ve hava rutülmcııi için hayati önemde karar· 
kuvvetleri hlma.yesinde haıeket eden Jar alınacaktır. 
mühim düşman kuvvetıerlnln yenl i Vaıington 12 (AA.) - Beyaz 
hilcumlıı.n da piiskürtillmiiştilr. Ym - •· .. al M h il il 

+Ahri"-""-ı..+ ır sarayın sozcusil, gener ars a e 
den 14 tank .,.. ~·~!"': • M H H 1.• • İ il' b .. k .. 

Al "!! t .. ....,.,.-ıerl Kaf'k,a.<;ya . arry op&:ınsı ng ız u ume• 
mıın sav...., ... ,, ,, __ . N ·ı k d h 1 iki. . 

ııahUlerlndekl liman tes1slerln~ hü- ti~den azı ere ar§ı . er a. ~cı 
cu mcderek bir Sovyrt yolcu va.puro- ı hır cephe açılmıuını ıstediklenne 
nn bom'balnmışlardır. ldair olan haberler hakkında tefsirde 

Do!ıu cephesinin merkez ve ııimal bulunmaktan çekinmiotir. 
kesimlerinde dümlall muhtelif nok- Sözcü ounlan ili\ve ehniotir: 
tru:ırn yeniden muvaffaklyeWz hü- l General Marshall ile M. Hopkinıı 
cumlara teşebbüs etmıştlr. Vaşingtona dönerek raporlarını Reia 
Şımnl Buz denlzlnde ravıı., ta.yynrc- Roosevelt'e vermeden, Birleıik 

lerlmlz h~ayc al~nd bul:;n ikl ~:~ Amerika da ıalahiyetli hiç bir ki~e 
vnp.ır kafıleslne hucum ede bu zatların vazifeleri hakkında hıç 
carct gcmlslnde yang-m çılaı.J"ffiUllar- . 1 k 
dır Dlğcr bir vapur da hnrara uğra- bır demeçte bu unmıyaca tır. 
tıl~ıştır Vaşington 12 (A.A.) - Gazete• 

Uuk doiudaı 

kUTYotlerlnln İrandy capbeainde memuruna guvenmı!,~z. ı~. ~-
tim.al• doiru seri ~ektlmekte dewam Rerll bir umurnt mudure koprü 
eder sf>l olduklannı a:&termek- lrurdurmuyoruz, büyük hizmetle. 

ele lnciliz aeyyabı Cook l>u .a.,. tecfü. rile parlamış en d irayetli müste--
11 keıfetmı,tl. Oııiltmu 1888 Diler taraftan, Çunkingden. alınan şarlara dahi tren yürüttürınüyo-

Birmanyada yeniden taarruza f~~ .~b.'ı'nld~adaraldırbn. da~ bir hal>ere. göre, timali Birmany
1
ada ruz en yetkili valilerim ize vapur 

geçen Japonlar ıimale doiru ,,\UUIJU uu & ~ çarpıp.o Çin kuvvetleri. Japon ara ' • . 
ilerlivnrlar. Sittanıı vadi.ini ta- Kolombo'dan ıaıbt AYUatral• __ L. _ ..::-n Mandalay 701u üze· kaptanlığı ettırmiyoruz. Çunkü ,,- 11 çarıauwa ..... b"l 
kibeden Japon kuvvetleri Çin yaya ciden deniz yo arma ~ rinde Yeclavenin ,imal batnsıda ya. bunların m emurluktan ayrı ı · 
mevzilerine girmiflerdir. Bu mın· kındır. Buradan kallı:acak ta17a• pılan bir çarpl§madr. iki binden faz- giler olduğuna içten inanıyoruz. 
takada yakın mühim hareketler peler ve k.ruva:törle1' Avuatral• la kayıp Terdirm(Jlerdir. Hasta ölür köprü yıkılır tren 
bekleniyor. İravadi vadiainde yaya ..ı.-ekte olan npurlara "V'--' .. .._1u 12 (AA ) Bir· ' ' 

5nıu " - ~ • • - çarpar vapur batar ve ihtisaslı·. ilerleyen Japonlar da ~·ye b~k zararlar verdircbilirler. manyadaki İngiliz Baıkwnandanlı· ' . . .. t . 
gelrn~lerdir ki buruı petxol mm- Japonlann ıiındl Oıriatmu'· ğınm tebliği: Düıman kqll kolları ğın tesiri he~en. kc.ndını gos.,cr~r. 
takasının merkezi Prome'nin ın. cenubu ıarbwnde Keelig ve• Magrece cenubunda genit bir cephe Halbuki iktisadı ~lcrde devletın 
150 kiJomctTe fiınalindedir. Ja· ya Cocoa adalannı itıal etmele- üzerinde ıimal latikametindo ilerle-- duyal'lığı azdır. Kötü bir ikti~:ıdi 
ponlar bir taraftan Çirıe eklen rl beklenebnir. Bu adalal'<fa bin mektodirler. Şimdilik diip. an ~ü~li tedbirin zararlannın duyulması, 

l k • 1 M dalay'a '-adar n"t..- , vardır. ~akat Ö. 'ura· k ti ri h " t r yo un me-r ezı o an an ' & uru.; r· uvve e enuz aavaıa gırmemıı ı • gözle gör ülür elle tutulur h a.le 
diğer taraftan Hint hududuna sınm, Londra - Avuatralya 7olu Diloman tayyareleri bUtUn cephe . . . . 
yaklaşıyorlar. herinde olduiı$ı~ ukerlik üzerinde çok faaliyette bul\Dlmuş in- gelmesı ıçın. m illi yapıdaki yı~· 

Hindüıtanda İngilizlerle Hint- noktaamdan ehemmiyeti btiyük· giliz lSn eaflr.rını bomba ve mitralyöz lann devletin cluygu merkezıne 
liler arasında yapılan görüpne· tUr. Japonlar Avustralyayı, ıark ate§ine tutmuştur. gelmesi kadar uzun zaman geç· 

( ler neticesiz kalmııtır. Şimdi taraftan olduğu gibi, garptan da ' Londra 12 (AA.) - Binnanya- mek lft.zımdır. 
~ İngiltere Hindi.tanın mUdafaa· çember içine almak latedikleri dalcı Çin kuvvetlerine ait olar~~ !:a- Devletçlllğin, üzerine aldığı ge· 
(ı ıını kendisi ele almak mecburi- anlqılıyor. } zar gUnU Londrada alınan _teblıg ıoy- niş ve çeşitli ihtisas hizmetlerini 
, yetindedir. İngilizlerin Hindia· FiJipinlerde Japon hava ve le demektedir: Cenup oatı cephe- mi 

tanda aylıklı Hintli ask.erlerden deniz kuvvetleri müatahkem · d • -ı: milddetle kuvvetlerimiz başarması, h er işi tek ve umu 
..ı. aın e :.:1 ... n gö d~ i d mürekkep bir milyon kiıilik bir Conegidor adumı bombaruı- üzerine münferit hava akinları ya- idare ihtisasına r urınes ne e• 

Şimal· Afrlkasında şlddetll topçu ve 1 ciler Hariciye müstetan B. Welles' e 
keşlt faaliyeti olmuştur. Ağır ve ha- ıu suali sormuşlardır: cGenelkurmay 
m ~''aş tayyareleri Marmnrlkada.kl ba~kanı general Marshall'in Londra
İngllq kuvvetlerinin geri ııe olan mü- dald vazifesinin esası nedir"> Anglo • 
naJmle yollanmı muvnffakiyetıe hü- Saksoolarla müttefiklerinin bu yıl bir 
cum etmiFlerdir taarruz hareketine geçmeleri muhte· , 

Bu sava., tayyarelerine refakat eden mel mfdirh 
ordusu Tardır. Fakat bu kuvvet man ebneğe bqlamı.wır. pılmıı "te topçu ateıi açılmııtır. Bu· ğil, tatbikat işlerini en değerli 
hu geniı kıtanm müdafaasına Doğu cephesi: na rağmen kara mevzilerimizde de- ihtisaslarla idare ettirmesine 
yetmez. Ayni zamanda tayyare, ğiıiJdik yoktur. . .. .. bağlıdır. 
top ve ıair malzeme de noksan- Cephenin büyük bir lwmında ) O Ni.an günü Amerıkalı gonul• . ld 
dır. İngiltere bir taraftan para karlar erim.eğe batladığından lülerden mürekkep bir hava grupu Alışverışln anlaşıl~W:· en § • 

av t:ıyyareleri hava. muhnrebelertnde B. Welles vereceği cevabın B. 
e dfisman tayyaresi düşürmii.şlerdlr. R l •. .. l . . k 

d~'-t a.sk rl •....ı~ı ere ooseve tın ıu aoz ermı te rar et-
Mnlta adnsın """ e ~ k ,ı__ ld v ö 1 · · 

l h ak,.,nlan nda blr İngiliz me ten roııret o ugunu a y emı~t: 
yapı an nva .. s· J 'k d l 1 . b" 1 'k ·ı destroyeri blrçok tnm lso.bet almı!ftır. < ır ~ı ev ~t. erın :ve ır eşı ~~ • ı 

Almnn avcıları ada fuıcrlndc ya.pı. letlenn hedefi ımkan oldukça duı· 
tan hnva muharebelerinde 13 İng1Uz manlardan her biri.sine elde mevcut 
tayyaresini dfışürmüşlerdlr. bütün kuvvetle ezici darbeler indir

ile yeniden asker yazmaia., di· ulted hareketler kilçnk çarpır ıimalde bir hava limanına taarruz detll cezalarla bile önüne geçil· 
ğer taraftan ektik malzemeyi malardan ibarettir. Dün Mosko· eden cZe-ro> tipinde 9 Japon avcı- mez binbir hile ve dalaveraya el· 

mektir.> 
Harp talihi değiımek Sovyet tebliği 

:ıuoskova 12 CA A.> - Rcuter: Bu üzereymİ§ 
geceki Sovyct tebllği: Londra J 2 (A.A.) - Pazar gÜ· 

11 nlsandn ceoh :de hJç:blr ehemmi- nü Yorkehire' de bir toplanbda söz 
yetll değ~kllk olmamıştır. 1~ ntsan- söyliyen iş nazın Bevin ezcümle §ÖY
dn 12 Alınan tayyaresi dıL]ÜrÜlmü.ş- 1 d . t' 
tür. Bi1Jm kayıplanmız 5 tayyıı.redlr. e emıı ır : . . V• • • 

Barentz denizinde 3000 tontlMoluk cHarp tıılıhı deglJIDek 6zeredır. 
bir dfr::man deı:ıiz t:ı.şıtı batınlımştır. Bunun naeıl ve ne zaman olacağını 

ı hı• v • aöyliyemem. Fakat, pek yakında 
ita yan te ıgı müdafaadan taarruza geçeceğiz. Ge· 

lccek altı ay, haya.ti ehemmiyette 
Roma 12 (A.A.) - İtnlyan orduları bir devre olacaktır. Daha ağır za-

umumi karnrg!\hının 680 numaralı manlar geçireceliz. Bu mesele hak-
tcbl ğl: alk h,.,.. . Şlddetll devriye kında hiç bir hayale kapılmıyoruz. 

Slren cep =•· ~--- . · · ..__ b · · T 
ve topcu faallyetl ~·muştur. Ordu ~ret~~z~ ..ay etı_?eyını.z. ayya-
müfrczelcp son günleroeki çarpı.şnuı - re ımalı ışınde Büyuk Bntanya Al· 
Jnrd:ı 1kl düşman tayyaresi tahrlbct - manya ile ınüsaıvi vaziyete gelmipe 
ml'"l"'rdir. Blngnzide, havn k.a~koy- de, ıelecek bq, altı hafta içinde 
ma bataryalnn tnrnfından 1sa.betlc Bir1efik Amerikanın tayyare imalatı 
lncllrtlen üçüncu düşma.n tayyaresi Almanya, İtalya ve Japonyanın hep 
)"erde p:ırıralnnmış, bir stlbay, 5 yn.r- birlikteki tay.yare imalatı yakında 
ııub:ıydan ibaret tam mfircttebah eslı müsavi olacakbr. Rusyanınkini hu 
ahıımı.ştır. hesaba katmıyoruz.> 

M.'\ltadaki hedeflere karşı ya.pılan 
ılddetU ve muv. tfn.kiyetll bomba.rdı-
mnn ha.rokeUerl esnasında Alman av- Ankara ve Berlin Japon 
cıln~. çetin bir hava savaşı sonunda, 1 ·ı • g fy d 
13 İnı;illu to.yyıı.rest düşfirmü'jlerdlr. e çı erı o a a 
Slcllyn batı kıyısında blr düşın.n.n Sofya l 2 (A.A.) - Japonyanm 
tayyaresi dcntzc lnmcğe mecbur ol- Berlin büylik elçisi general Oshima 
mu~/ur: 5 kişiden ibaret miirtttetıatı 

1
Derline dönmeden evvel Atinada 

~lr edilmlşttr. Lir kaç gün geçirmek here yarın 
Tan•arelerlmlzden biri D<ığu Akde- Sofyadan aynlacaktn. General, Sof. 

n1zde 10,000 tonllft..tol~ btr ticaret yadaki Japon orta elçili M. Yamadji 
gemisine raslam~ ve du.şm::ı.n avcılı\- A _ ,_ bil ilk ı · l M K rlh ... _ üd hal-I _...._......, -ıyı ve ./"'\llAara y e çıa . u ara 
uuln m a '"'ne ' "'6 .... ~.. (>'41U ·1 üdd t .. - u Ü 
batırmıştır ı e uzun m e ıoruşm ~t r. 

Amerikanın İspanyaya 
yardımı Filipin'lerde son 

muharebeler 

tamamlamağa çalıtacaktır. Bir va radyotu da muharebelerin aından 7 ıini dütürmüşletdir. Bu su- verişli olduğu böyle devirlerde, 
mUddet sonra fiddetli ucaklar hafiflediğini bildlrmlıı cAlman· retle Amerika~l ıönüllü K\'Upunun Devletin çe}Prdekten yetişml§, 
burada askeı1 hareketi güçleşti- lar 'bazı yerlerde taarruz edi· düıürd.üğü düşmaıı !aryare sayısı 1 ~ tecrübell ihtisas sahiplerinden is· 
receğindcn İngiltere lbu durakla- yor]araa da tqebbO. elln biz- e ve yıne cZero> tipınde tahribedı-
madan ietifade etmek. i.etiyecektir. dedin demiıtir. Kara harekl· len d\lpnan aTcılarının miktarı da tlfade etmesi, vatansever naınu5"' 

A vustralya etrahnda huıılıklı hnın azalma.sına mukapil hava 2 l den 24 e yükselmiştir. Bunlar iki lu esna! ve tüccarla elbirliğ1 yaP" 
hava akınJan oluyor. Japonlar faaliyeti arhyor. gün aüren taarruzlar aıraaında başa· ması, hat~ bir kısmını geniş sa.-
burada Oıristmu adasını up· Lı'bya.da: ~1.mııtır. Amerikalı . aönllllüler .. her: lAhiyet ve ağır mesuliyetle pra-
tetmiılerdir. Oıriatmu Cavanın iki çarpıımada da hıç zarara ugra- tik işler başına koyması başarıyı 
cenubunda, AVU1tralyanm ıima- Keıif kolları aruındaki çar· maınıılardır. t ak l rdi B .. 

1 li garbisinde, Hint Okyanuau or• pıpnalar ve bazı yerlerde topçu 1 o Nisan günü 600 Japon aak.eri kolaylaş ırac çare e r. ?Ye 
tassıda ltGç6k btr adadı1', 1777 mulıarebeleri olmuıtur, Mawcbi'nin 20 kilometre m~afe- zamanlarda her iş ancak mıllet 

''ıı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llll!!!!!!!!!'~'!!'!!'!"'!!!!!!!!!''-'!''!l"'!!"!l!!'"!'!"!!l!!'""!!!!!!!!IJ/ ainde Nemmehek' e taarruza uğyatıl- hizmeti olur, fakat her işten an• 
- - - mış1al'<fır. Bu hUcum hakkında hiç layan da - bakkal, kasap, itha· 

Karell.'de Malta'ya bir haber yoktur.. . . lltçı, ihracatçı müstahsil... -
1 O Nisan günü ıkı Japon tayyareaı ' 

Rus taarruzu 
O B. d b ' hrl bomba- Devlet hizmetinde .sayılmalı, hü• 

h k rta ınnanya a ır ıe ava a ını ı~ıu. Ekserisi kadın ve çoeuk kllmetıe beraber, devlet Jçin ça.. 
olmak üzere ağır kayıplara ıebep lışmahdır. 
olm11§1ar ve iki ha.taneyi hasara uğ
ratnııılardır. 

~~~~~~~~ 

Necmeddin Sadak Fin tebliği taarruzun hiç 
bir netice vermediğini 

bildiriyor 

Alman tebliği, tiddetli 
hücumlar yapıldığıni 

bildiriyor · Sir Cripps Yeni 
Delhiden ayrıldı 

Belçika' da 
Delsbıld 12 CA..A.) - Bugijııkil Fin Berlin 12 (A.A) - Alman or• 

asker! tebll~nde acftmle töYle denli· duları Baılı:umandanlıiınm tebliği: 
mektedlr: Cumarteei gilnil Alman hııtva kuvvet. (Baı tarafı 1 inci salılfede) 

İngiltereye kaçmak 
iatiyen subaylar kurtuna 

dizildi 
Dügman dün saba.hta.nt>erl Xarel1 !erinin Malt:.\ adasındalı:i askeri te- ve istilalara karıı tesirli bir tarzda 

berzahının doR'u ft orta Jteelmlerl sislere kaıtt yaptığı taunız esnasın- müdafaa etmekten ziyade bu mem
boyunca iaarruz& ıeçmlftir. Kuvvet- da muazzam bir alev aiitunu çıkaran leketi Umkün olduğu kada1' uzun 
lerlml2 düşmana atıı kayıplaıl ver- b . chd k zaman elinde tutmaia büyük dıem• B · 
dtrmıoler ve bütibı bilcumları püs- bom anın tam isabetile Fren oc . k b i. dah"U Londra 12 (A.A.) - ntanova( 
kürtmüşlerdtr. Bazı yerlerde çarpış- kapalı seddinin kapııı tahribedilmit· mıyjlJ:m:t tekle ~uı;r çın İıı u· Buraya gelen haberlere göre, müte .. 
mala.ıı rece ya.nama kadar .nrmüş- tir. Dokta bulunan muhribe 3 tam ah~~ ,1 H°:'terı e~ k ted·~· ini g ı.z addit Bclçiknlı ıubay lneilterey• 
tür. isabet olmu§, bunlardan biri gemi· umetı, ınt ı en. en ı er mu• kaçmak istedikleri için kurıuna clı. 
D~anm hatu.nmız ön.Unde 2260 nin güvertesine ve diğer ik~i karine-lhafazadan mesul hır du~ma ,}~k: zilıniılerdir. Daha ıeçmlerde 30 

ölü bırak.tı~ı görülmüştüt. Bunlara sini tahribetmiıtir. maz n on1~ra. bu mesulıyet ıuasını Belçikalı ııubay lngiltcreye gelere1' 
tnpçuınuz ta.rafından 1htlyat mevzi· B" . b . __ ı_ .b L vermezse Hındı.stanın mUdafaasını h"r Belçika kuvvetlerine iltihak et-_ _., k ıraz ıoara yıne ır munrı e .. ar· ıb k a· 1 k " lerl iir.crlnde düşmana veıuı..o.uen a- h k Al t aıaramıyaca tır. ız: er, ona-re aa. mi-terdir 

ll" _._...._ l" dır Bizim §: are ete geçen man av ayya- 1 • .._. I . . f 1 1 ı ile il- " · yıpla.n da u.ve ~...., ~zım • 1 . • • d k .. "Id··- anıyet ennın aza aşhn maaı 16 ya"'ında bir genç Belçikalı 
t.a.yıp1anmız ynlnız SO askeTden iba.- rğü~. e~ gemınlın °b ta •uya godınu du _ gili değiliz. Bizi düıündüren . ıey, Brüksel den bisikletle hareket ede· 
rettir. nu ve ya nız ~ca!ının ·~ an ı Hint milletinin iktidar ve hllnıyete İ . . • 

Kara. cephesinin dlğ'er keslmlerin- §anda kaldığını gonnilolerdır. _ '- • 
1 

d rek 6 ay M>nra ngıltereye se1mıı;.ır. 
sanıp o ması ır. B ht n kamplarda dort deki hareketler ktlç()k ölçüde olmuş- Cumarteıi • pazar geceei Alman Yeni Delhi 12 (AA.) _ Nehru u g~ ~u. e 1 

tur. Dllşman Dotu cephesinin cen~P savaş tayyareleri Malta. müetahlcem ,öyle demiştir: aylngeçı1rmıcır. ıık l h 
0 kesim.inde bir n~-~u~~ r adasındaki hava alanlanna bomba· cHindista111n i&tilclalini tanımak 1 a~ı ır Baj\ t~n l~ ınan i:ı fr-

V q ington 12 (AA) - Gazete
ciler, Amerikalıların ispanyaya ikti· 
udi yardım yapm ya devam edip 
e tmiyeceklerini B. Sumner WelLı' e 
eormuşlardır. B. Welle. verdiği ce
npta bu meseleye dair tim.dilik h~ 
bir malumatı olmadığlnİ aöylemİ§tir. 
İngiliz • Hint müzalerelerinin bozul
muı meselesine temas eden B. 
Welles albay Louia Joehaon'un biten 
itleri Hariciye nazırlığına tama.mile 
bildirdiğini aöylemcklo iktifa etmlr 
tir. 

saha.dtülmn~ü~mmı. r.vyu~ p ur- larla taarruza devam etmİ§lerdir. ıartile müttefik mUletlerin yardım- .. ere. gorle,k e çı a •fab' nın ~o n u; 
....,. r. H lf d k .. b. gu ıft{a e arşı pası ır mu11:aveme ' K 1 • a ar a ço uzun suren ır yangın larını reddedecek değiliz.> . k d" 

Tokyo 12 (A.A.) Tokyo Asah1 ar ar enyor çıktığı görülmü§tür. Birle ik Amerikanın Hindiatanda gösterme te_ı_r. ___ _ 
Ştmbu.n gazet&t, Ja.pon llerl karakol- BerJin 12 CA.A.) - DN.B. nfn M-- § · • • · • d AJ h akı -
1a.mun Bataan ya.tıma.dasmda Ma- kert kaynaklardan oıtendlğine göre, • • harp"' aanayıın.ın gelışmea; arzua~n ~ manyaya ava . • nı 
tofndle.s eehrlne gl.rdl~n1 yazıyor. Bu olaganttstü aoıtuıt ve karlı kışm şark Amerıkan denızaltıları- olduguna emı~ bu~un~ugunu ıöıyh- Londra 12 .(A.A. >. - lngılız. ha· 
pmtıeye göre, IOıka.k muh.arebelerl ceph~e hava1R.rın dettşıeceğtne ffakı • yen Nehru, mıllt hır Hınt ordusu ku- va 1'uvvetleri, aon dört gece lçınde 
denm. etmektedir. klmserıbı lrıNıt\mlyacaRı derecede u- nın muva yetı rulması imkansızlığın~ ~ağmen, .kara Rulır ve Ren havzasında Y• batı Al-

Tokyo 12 (A.A.) - Balta.an cepb~ zadııtı blr anda, 1llcba.hann mil1dec1si Vatinaton 12 (A.A.) - Bahriye ve demiryollar111dan 11tifade edılme· maııyada endfutri hedefleri herine 
&1ndeti Amerikan m~rlnden geri ola.ralt bU7lnntı ve k.arlann erlme61, Nazırlığırıın bildirdiğine ıöre, Ame- mesi takdirinde, Hindistanı mil~a- bin ton bomba bırakmıabr, Bu ha
Dlanıar durmadan ve a,yn1 flrldetle bütün cephe boyunca. baş')a.rrnftır. rikan denizaltıları Japonlann bir tor• faa eden her orduya malzeme IY• ıa- relııattan 13 İngiliz bomba tayyaresi 
Q&J."PtŞllaya devam edJyorlar. Rus llld>alıa.n, Avrupa llkı>alıa.nn· pido muhribini, bir bllyUk deniz ta- re U.leri te§kili mabadile, daha bu!'- d&ımenüştir. 

M Yomurl Şlmbun gnzetesbiliı bir hu- dan ta.mamlle ba.şka.d.ır. Rus md>a.- _.. b' d . it b' ti- ran çıkmadan çok evvel b&lııe hır· 
ançuride çete aust haberkıe göre, 9 n1sa.n öğleden han, blrdentı!re gelir. B1ıı ıth1 evvel v•·ın~ ır . 4:'1!za bı ave11ınıb":'e J ır Jikleri tesisini düıünen bir p1'ogram 
muharebesi mnra Ma.rtve!es istl.h'kdmlan tızenn.e karlarla örtüıtı bulunn.n ve qu.k ya.-k ca re ~~mliısilınıb. a~~~· dır. atapo~ tanz:im edilmi• olduğunu hatırlat- Kasıl •azm-~17 

Japon hayratı çekilınJş ve Maı1veles pan blr yerde ertesi gün derllal mcn.k ruvazor ~ ıt :ouyua.. enız ~ ~ ti a.A 
Çungking 12 (A.A.) - Çung- Umanı da ele reçlrllmlşttr. b3.şlnr. Kn.tlar erir. FaJaı.t yav84 ya- tını hasara ugratmı§ ve ibır Japon ıı· mııtır. alı: • . . 

lİngen gelen haberlere göre Mançu. Japon donamnıısına mensup ta.yya.- vaş değil, bütün bölgeyi su b&Qn14 lepini de muhtemel olarak batırmıı· N~ru, ~Yanık topH' > aıytl~ını 
rideki çete harbine 400.000 kişi iıtL reı~. Corregidor ve C:ı.bo.J.lo adaların- arazi hnllnc sokncnk gibl mr. Her lardır. tenkıt etmıı, bunun, . ı!1t mi etme 
rak etmekte ve bunlar general Li et dak1 düşman kalelerini bombarclmuuı şey bu uçsuz bucaksız, yan erlnı1ş olduğu kadar dügman ıçın de .zarar· 
Fu emrinde bulunmaktadırlar. et.mıştir. Japon harp gemileri de bu ta.rİarııı. dolu bn.taldlk 1ç1n.dc splnrup Arjantinde komünistlere lı olacağıııı, Hindiatanın, İngiltereye 

- - bombardımana. ı.,tırak eylemiştir. kaılr. Hıı.ttd sı(pnQkla.r dahi, 7f/t; yer • mukavemet ettiği gibi Japonyaya da 
Alma nya - İspanya maçı Corregidor ve Caballo 1stihkıiin1a.rı ertmtş knrla dnlar. Atlar yilrUyemez, karşı tedbır alııvyor karşı koymak hususundaki kati ira-

golsüz geçti arnsındald mıln.I'da ka~ğa muvar- arabs.lıır lşllyemcz. Buenos • Ahu 12 (AA.) _ O. de ve kararını belirtmiştir. 
8 lin 12 (A A ) 9 0 000 fak olrunnmış birçok düşman gemisi l\:arlrı.nn erlmcst de Alman komu- N. B. : Arjantin hükumeti komünist Kendi §ahsi ideolojisinin Çine ve 

er · - · se- bulunmaktadır trutlığuu gafil a.vlıı.m.nmıştı.rb · Tamh ak- hareketlerine bir nihayet vermek Rusyaya doğru olduğunu kaydeden 
yircinin en son sırelarn kadar a ol- DUndenberl . Oorregtdor'da Japon sine, Alman komutanlığı una azır- . . . I l B db" 1 · H" l°d · 1 k .. yl 
durduk) rı Bl.'rlin olimpiyat stadında 1 toplarının toplu ateşine maruz bir lıuımıştır n kıştan doğan güçlükleri ıçı,.n ~edBbır er a mAış~ır. u l~e ~'.d~~~ ~n: ı eE~ aonH? ~~ata §Un~n~~oı:
yapıl n Alm r a - Jsp .\ n futbol dunımdndır. Dllşmanın bu adada dn yendll';-1 glbl knrlann erlmesindıcn do- seoeoi uenos • ır~ po ıs mu .uru mıştır : <.v ger • ın 1"' . n -
m d iki t r ft n d a tek ~ ürat.le imha edile<: ii tallm1ıı olun- Ran bu ıüelüt.lerl de )'eWDefilıı1 blle- general Martinez tarafından venlen cak.sa., dıger milletlerın ;ya§amaları-

Bütün Vekaletler, blitUn me• 
murlarına tamim etao ı Hu isim· 
leri mutlaka cmaJüsküb denen 
bliyük harfle yaz:nU\lıdır. 

cmehmet, ahmeb tekli f ahıo 
yanlı~tır; cMehmet, Ahmet> 
yazmalıdır. 

Yoksa, resmi d efterlerimiz, 
vesikalarımız, dosta düşmana 
karşı }' ürekler acm bir manzara 
arzediyor. 



13 Nisan 1942 

!'KŞAMDAN AKŞAMA 

Pazar yerleri oe 
köycülük kollari 

-,.~t':~: .. ~ kö~•=d~ lnönü gezisi Gazel bir teşkilat.. j Et fiatl ~eıfıkraıum. NMred.dia ao-
ı.an be§inin ummni tarifi ıu olacait °" miy eri ile batl•mak vakıa mo-

T k 
• duı geçmi, bir U1uldür. Fakat bu-

pphesiz: a sim kitlasindaki inta· Bedava coc1ık hamamı Ucuzlaması için Claha bir ıUn lazım oldu. .• Bir gece Nurad-
Tenhabk... t 3 k d b•t k be d' H _._ •--Feci bir tenhalık... a aya a ar ı ece , ay klemek lazim v m ~mn .. ,,..._ -çmlf. Yata-
Toprak kümeleri halinde evlerin g:mda bır taraltan öteki tarafa döa-

6nünden geçersiniz.. '!.~~.!1' dola· <inönu. ge2'!181) nın eakl Taksim~ bedava çocuk lokantası Et natıert Mın. ~.Kış bu~! •• dUl'IDUf. uyumalı: lmkha 
F• çocuklar oynatır. ~mc:ue, sun- lası. arsasında.ki kısmının 1n'8Sl ~ sene Pek geç blttlği ~ hMaJ.ar hSh~ • • 
iıkı yüzörtüsü zinhar açılmasın diye, ~ b.da.r bitecektir. oezınm. her 1k1 tama.mJ:yle dilzelmedtğl lçtn Anado- Bu urada kendi kendineı «U7"' 
1»ezi diflerile sdaştımuş bir kocakarı tarafındaki ye.ya gez1ntl yerlerlnin. f l . ludan hayVan gelmes1n.1n glJıo oldutu kum kaçtı. bari yatbğmı yerde di-
aiiğüınleri doldurur. Elli metre ötede Vıt'JIDhıd bebon olamk ya.pıltnıştır. Şimdi Çocuklarln en az a okudukları kıtaplar,, llerl .silrlilüyor. Mama.!1h ay n1hay&-~ dütünc. bir yemek icaded .. 
ı&ma bir ihtiyar güneılenir. gezlnhı orta. krsmlyle sahanın sağ ve tlne kadar evveIA İzm.tr, H&ymıma. ve ~·» denu,... Nihayet ıöJfe da. 

~unlardan malUınat almak ister• 00:a..ı::a_ ç:=ı, ır:=o.~- Sul~ Til11beye doğru çı-ı Öğleden sonra. lcendllet'lne lldnd1 ha.vallslnden, sonnı. da. Doıtu vlll~- ~Acaba ıo~ dq aarrm-
*'1Uz; fakat ne sorsanız: yum sahası olduğund bu.ram ~r kaıılren 801 k.'ol.da. m.tnlı.nint bir med- kahvaltısı mebmllıtla lnclr azı:mı lerlnd&n çok ha.yvan ~l~ bu 1tt- d' nasal yenilir? .. Soyulm .. 

- Bilmem ••• Ben bilmem ki... kıaıLmll}tır. Çukurun :ıdurtı:larak 7J&- 1"69& g~ilze m.şır. Burası İsta:nbu- yedlrlllr_ Bu yenı.1W.ert de 'müee- barla et t'latlertnın bu 8.1 mnunda lf nnnua.lda ~L. Hoca bunu iyi-
Sağa sola başvurursunuz. Kapdar- mlıı.fn bir seviye~ get1rllmesl 1çln top.. hın belki d& en dikb.te değer yerle- seye ekse~ h.a.yU! ısa.bibi bazı bir mikdar düşeceği muh~ görl1- ~ ~ yerleıtirmft... Erte&i giinl 

idan kafanm uzabnllll%: rak seviyes'in!n dtı2Jeltllmt!S icabet- rtnden birldlr. Qf.inkO.. orada. bedava kimseler hediye ederler ... AlaJam olun- lftyor. Et flatlertn1n ta.mam!yle ucuz- gozunu açar açmu gece bulduj1a 
- Huu!! ... Yahu!! ... Heınşeri! ... mektedir. Bu tıe.sviye, beledlyen1n dal- b.tr cÇocuftc: ba,mem11, tııeda:va bl.r cÇo- ca işten dönen anneleri yahut abl&- la.yabllmest fçm ~u vtlAyetlerlnden yemek hatınna gelınif... Bu sarada 

Bacı!... Arkadaş t... Kimse yok nw mı tşçllerlyle ya.pılı.yol'. Sahanın t,ıe.a.. cuk ldk:anıtaSL», b\11 ıÇoc~ kütüpha.- lan, hiç kilmBesl olınlya.nla.ıın lı:nmf}u.. k:asa.plık hayvan getnuıet lAmmdıt. Bu Hoca Timlirlenk'in misafiri İmİf,. .. 
orada! ... Balla bakın Allahmızı 18• v1Y9 ve ta.nzbni 1fl tamalandıktan nesi> ve btmeı yepyeı:ıt olan bir t:ı.kım lan gelip ~en alırlar. vlll\yetlerln bazı yederlnde elll, alt- Gece bulduğu yemeji ona da söyle-

• roma sahadan Ta.ks1m bah-ıne ge.- """uık teşkllAtı va.Idır- MeselA btr İşte Mehmeta#a medı1!8es1n1n g11 .. mış kuruşa kada.r et sa.tılmakf.adır . ..... :.: yenemz... .,...... Y"" tı A. İst:mW ......., 
Ya hiç cevap verilmez, yahut da, çlleb11mek için blr köprü yaıpılaca.k- cumartesi gün4 eski cMehmetağa. nün i19 ayn r.:amaııındald 09 aşrı Be: vdl )"etlerinde !3e fl.a.tler, 1 _ Güzel bir 'yemek icaclettiml.. 

._ • d ahır k "b" b. k tıt. Bu köprünün projesi hazırlan- moo.resestnm kıaıpısından içeri girdiniz manzarası... tia.tıerln<e yakındır. de • ---·--•-•- bal! 
- ıçer en. apuı R'1 1 1r Gran.. m.ıştır. Ya.kında köprun:(ln. Jmlıpla.rı m.1? Hıı.mam. olarak a.ynlruı kısmın Fakat bütiin bu ~!Atın en eme- Dottı vllft.yetleıtnden sımdyatm Dllf, ~ •• 
hk delikten anlaşılmaz. gıcırtumı, dökülecektir. ön.ünden bir su §lal1ltıs.ı ~ttlrsJnlz. Her kate şayan ta.ratı da. Çocuk klitllpha.- başla.ya.bilmesi için daıhıa. blr a,y bek- Tunurlenk bu icadı hemen tatbik 
rniyı..vuns. bir sada duyulur: Galiba Bu inşaat bittlktıen sonra SÜ111>- hafta burada. 50 - 60 çocuk beşı para. nesidir. Dlln hamamından ft yuva· Ieıneıt Jlzımdır. sahasına 10lanUf. .. Fakat aarnw.alda 
«Ne istiyon? İtim var benim. •• » agop mezarlığında. satılacaJc amıJ.ar- vermeden, hem de bu ~ ihtisas sa- sından klitüphaneslne kad&r Metı.- balı yeyince o kadar midesi dön-
Cliyor. dan geride k!alacak ve gezlnllı deva- hlbl kadınla.r ta.ra.t:ından yıkanırla!". mctağa med.f.1eseSln! gezdik. Burada miit ki az daha hiddetinden HOC8J'I 

- Satdık yumurta var nu?... mını teŞkil edeeelı: sahanın dtl7.ıeltll- duşlarını yaparlar, teım1z havlulara 270 çocuk kayıtılı kU. Bllham& bu Joo KÜÇÜK HABERLER bu icadı yüzilnden idam ettirİyOl'o 
- yok... mest l!zım gelecektir. Bu:nı.ın tcln de kurulanırla.r. Sonra. evlerinden getir- çoctlk:laıl klitüphaınede çok: l(VI. valltl.t 
_ Peki konuda komıuda. buluna- Taıkslm. bahçıesl lle Süııpe.gop sahası dikleri ternlz ~ırla.rı giyerler. klr- geçirmişleroır. Çünkü odun ve lt&nür 

ıcak elbet ..• İ§te 1urada tavuklar do- a.rasında:kl sokağın il7,erlnde bir köP- lilert pa.k~t yapıp kıoltukla.nnın al- buhranında ldiçi1k.ler btra.n evvel ıı:ı· 
lafıyor ... Kasabada tanesi üç buçu· rU daha yapılacaktır. tına alarak ~un, t.emizllkten yfr6.. ca.k kütüphaneye 1rendller1n1 atıp BIJ'T-
.x... Be b d b ı....-- · lert ........ ı pın1, ...,.~.,.;ı,.ıa.n al aJ olmuc glli kitaplarına ka:vuşmalc tçln her 
15•••• n ura a eı ..... ~ vereyam... l'"""" .,.........,.. ._ 
Nerede satılır?... Sut Kosti•k geJdı• bir halde evlerinin yohmu tuta.dar. gün sabırsızıanmışlardır. 

_ Ne'blem ben? ÇQk memnundurlar. Çünkü bu m.- Buroyı ba.ne. gezdiren nazlk rehbe-

Aı _L vallılar içln evlerl:nıda yıkanmak ih- rlm: 
cevıwı otur aşağı. tlmal1 pek z:eylftır. Sa.bun, sıcak su, - Kü.tüprumenln en bUyilk hedef-

cMenfaat göstennitken bile bu ne g b f• l • • d'• • nihayet so~·'· bir gun" de •"'inde '";ı,.a- !erinden bi .... de "OCU.x... f:IOka.k't;an 
L.:-· tik bö ı n· biri' k a un ıat erının u•mesı ı;u.or.. .... .,~ ..... y s ... 1'"6ane ··y e... ır ıe 1, öylü- ~ nılabileeek ma2lbut bir yer ve en mü- kurtarmak ve toplu bir halde ys.şa.-
ye meramını nasıl anlatacak? Bu in- bekleniyor himm1 kendilerini yıkayacak ınsan 1 mağa alıştırma4ctır. MeselA. her gün 
ıs.anlara yanaşmak nasd mümkündür? nerede? .. Çünkü ço~tın babası yok- buraya tıı. Kumkapıdan gelenler va.r-
Hcle yumurta al11veritin.e kıyaala tur, annesi ç.alı.şm.aktaıdll'. Ve hemen dır. Daha bu küçük yıaşta. ık.en ckil-
._.ah I"'- Sabun tıa.tlerl son günlerde yüz u a muğ -. daha kesif fikirler ıöy- kuruşa 'kadar yükseldi. Zeytlnya~ sa.- hepsi de kenıd1 kendlnl yıka.yamıya. tüphane. denilen Y9r eocuk 1çln en 
lemek isterseniz köylü denen iman· tışma tekrar başlandıktan sonra. bir cak bir yaştadır... mühim ihtiyaç haline giriyor. Daha 
lan nerede bulup onlarla konUfa· . Halbuki Çocuk Esirgeme Kurumu- tuhafım söyltyeyiım ml?. Mel9CIA. bu 
---•-·ın••?a mücldettenberl duran sabun yapışına nwı Divanyolundakl ha.maınında her çocukların ekserlsl mektep ta.tlllerin-
"4A" ... " da başlanacakt'lr. ıı. ı.re ta 

Bu du 
.. ,u.'nce •akın k~---..ııe k" .. alb ._~,.. şeyden başka. lrendl.lerln1 yııke.yacak de çalışarak, ıaı.ramel ve sa sa -

" unsc:ıu. o- ., un ..u-...u.bh.anelerl., sabun ya.- ~ ır k d1 blr Uk ki....,~ defter ve 
lllmserlik uyandırmasın! Zira. minün P~ınıda lüzumlu bir m~..ıd- olan ba.~la.nnı uvalıyacak lld. kadın ell, iki ......... en sene -ı>• .. -& _. " anne ell de bula.biliyorlar. saire paralarını çıkarırlar. Çalıştık-

__,.. ~ saatinde fU köyün ortasında ka· sllt kootl:k'in p1ya.sıa.da mevcut olma·· Eğer Mehmetağa medreseslın& gel- lan zamanla.rda bile oınla.r için en 
lanlar İşte böyle .aliller, ihtiyarlar, cMını flert sürüyorlar ve sa.bun fl.a.t- dlg1nlz zaman vakit öğle 1s& o zaman zevkli dinlenme kütüphanelerine gel
hunhunlar ve çocuklardır ••• Faal un• Ierln!n yü}aıelmeslne bunu selbep gös- göreceğiniz ma.nza.ra. daha. yürek açı- ~ktlr. Bazan sattığı k.94mell ku
aur ite dağılnuş bulunuyor. Ak§AJD· terlyorlardı. Bi~ gün evvel stıt cıdn: ... BilyUk bl.r: masanın elıro.fında tusiyle buraya gelenler pe<k çoktur. 
leyin dönmelerini beklemeniz de kostik geldiil için artık sa.bun tmnıı de küçUı'kılerin, derin. b1.ı11.şta.b. içinde ön- Kütüphane odasında kü~ü.kl.er ma-
abes... Zira kimi yorın•n ... elecek, kolaylaşacaktır. ıertndek1 yemekleri atıştıroıkl:mm sa başlarında. dalgın dalgın kltap 

.. ~ .. ~ 1y1 zeytinyatı perakende ola- rsi · k 1 d kimi hiç dönmiyecek. Ve esasen köy seyrede nız. o uyor ar ı. 
ra.k: 110 kuruşa kıad:ar satışa çılmrıJır- Biri 1 k .. ~ .... 

elenen fey umumiyetle dağınık yer- sa sabun flatlerlnin de nllıayet 00-70 Yemek yiyen çocuklar clvarıdaki ay- n n o ud"""...ua göz a.ttım. ırAta.-
dir. Halkını bir araya toplamak kabil kuruşa kadar dUşeeeğl Wu:nlıı edili- n ayn mekteplere giderler. Evden türkün hayatı•, yanındaQd çocuk 
olamaz. Olanlamı.ttır. Halta münev- yor. mekbebe yemek götüremlyecek dere- <'Çırak uçman. diye bir kl.ta.p oku-
verler, bu halden öyle bizar hale gel. ceıcıe fakirdirler. Öğle paydoslarında yor ... Muhatabım kula~ıma :fısıldadı.: 
mişJer kiı «Köy, cemiyetin sırtında Heyecan l ı eve gide!" g1b1 bura.ya. gelirler ve ye- - Bugünün çocukla.rı ha.cavılığa 

mek:lerinl yiyip, tekrar nıekteplerıne dair k!~plara 'ba!11ıyorlar .. 
tedavi ile tamamen ilga edilmesi koşarlar. İçlerinde talebe olımyan f::ı. En koşedeki küçUcllk iki kızın ki
icabeden bir kanburdurb diyenleri b 

1
• r k u rt avı k:fr çıocuklar da va.rtiır... Bunlar ma- t:ıplnrına bakıyorum. Bl.rlsi ıBlr fa.-

bile bulu.;.mut. hallci.erlnden birer llmühaber çılro.ra- renin mac~rası. nı okuy0r, ötekt o:Sl-
Haki.katen, mesele gibi görünü- ı'll.k geı.tyorln.r annetıerl işte çalışır- hlrl! fasulyeler. diye bir klt.ap .. 

yor: iken, onlar da.' bum.da bir ka.p sıcak Jül Vem'ln kltaplan hAlA çocuk-

Köyler bu halde bulunduğuna gö· Bir köy muhtari kendisi· yemek bulu.wrlar.. larm en sevdlği eserler arasında~ır ... _ 
re, bir milletin münevver sınıfı, fi· Her gün bUllada 60 çocuk yemek yi. Yukanda.k1 odada ise her günıc.u 
kirlerini aqılamak üzere, köyliiyü ne· ne saldıran üç kurdu yor... derslerden blrl veriliyordu. Şlmd1Sd 
red ak 1 1 O

••Jdu··rmu·· • Eıw. M h .... ~ ders «Muaşeret A.dalbı. 1.dl. Bunu ~ç. 
e Y a asın ~ 5 ""r « e ıne_ .. , medresesine sa- pek teı.ıbiyelt bir hukukçu vertyordu. 

En faal, en canlı köylülerin top• ba.lun erken blr sa.atinde golece'< Çocuklan etrafına. topl~ oolarla 
landıklan bir yer var: Haftanm mu· olursanız bu &eler göreeeıtın1-& maın- t ,.,1 _ .. ~.. ,_ 
ayyen gÜnlerinde kasabalarda kuru· Adapazarı (Ak~) - Adapa• zara~ bilsbfttün baŞkadır. ı:m~te~ ;:i,' ~=~~= 
lan pazarlar... Buralan Eminönü za.rmın Kayalar k~öyil muhtan Ka- İşte sa.n saçlı bir kız çocuğu ... Sır- şında.n geçenleri, 1Y1. bir çocutun ne-
nıeydam gibi, hıncahmçtır. Köylerini mU Atay bulundugu köyün en ~eş· !~p ~::!1""S =a.kiedl!!rrd ... eşlçniun·· gküe: Ier ya~ası !Azım geldlğlıı1 öyle tatlı 
bo, bırakan köylül.erle doludur. ~~ aJc;larm~1!1dır. Kı~ın Zıraat ,,_ JV tatlı atl.ıa.tıYQrou ki ben bile bu ye.şı
Mekkcde. Uki.z çarıısı. garpta muh·[ı ~he e.t7ş ı atıdi~~~ z.a,!~rlı 'hayvan• :n ;~ıı ~ a.nnoo1y1e beraber işe gl- ma ııı#men oturdum, genç hukuk>Quyu 
telif panayırlar naıd yalıwı emtia an tm a ıçın ver gı sı an ve malze- ~ak iste/a.şmdakt karoeşe de ba- d1nledlın. 
pıuan değil. kültür pazan da olmut- me ile kö!Y mahs_ulatına zarar .-r:e~~n Burada. verilen dersleroen başka 
•a. kasaba meydanlan bizde de ay- ·~· ~.omu2: v7 saır hayv_ .an .. lan.o. ldur- dıOnun arkasından zayıf bir genç ıca- meseli tarihten. oograf•"'A""' ve sal-

muctt K- il At iki n, çıldLr çıldı.r etrafa bakan cin gibi J.........U 
nen öyle olabilir. Fakat olmam14. "' ur. am ay uç gun ev· bir reden müsaha.kn:ls..r yapılıyor, btrlnc1-
Çok şehir çok-kasaba gezdim. Halk· ıv-el avlanmak üzere gittiği ormanda erkE(k Q<>Cutunu kapıdan içeriye !ere hediyeler, yem.tşler, ye.but blr 
evleri d • H Ik l • • k" .. birdenbire üç kurtla kar§ılaşmıotır. sokuyoı. Ve lrendlsl bir&>; sonra. çıkıp kundura, bir çift çorap ve~r. A3-

e var. a ev erının oycu K 1 k·· .. . d çalıştığı tütün depoounoo yolunu tu- n ukl lük k ll d S aya ar oyunun cesur ve inç olan tuyor. ca çoc ardan mürekkep bir de 
o arı a var. anıran pazar h h · ·ıahı d koro var 

yerlerinde köylü ile me,gu} olmak b.u tan emen .. 8~. k na avkanjrak Buraya bıraJola.n çocuklardan ba- Çocuk 
0

hastalanmca ~ yurdun 
yolundan asla gidilmemiıtir. Öyleyse u azgın ve gÇo~u karan l urt ara zılarının ise hl9 kimsclert yoktur. dispanserine gönderiliyor, bedava. mu
köylüyü nerede bularak icabederı alteo açmlıştır. . adn urşlun afr .. kldu.~t- Vaktiyle sağ olan anne1.erin1n veya ayeneye, bedava tıeda.vl bedava 11Aç ... 
kültür ve medeniyet telkinini yapl• . rı ;:ara am~ş ıseı e maa ese o ur· babo.larının komşuları kendilerine Ar:ısı.ra da çocuklar lrendl a.rala
yorlar? Cidden merak edilecek • memı~ oldugundan, kurtlar muhtar bakmaktadır. Fakat onlar da çok fa- rmda kütüphanede çaylar ve"""orlar .. 
sel me Kamil'in üzerine aaldımııJlardır. kir ve çalışan insanlardır... Yaz gUnlerl uzun gezintilere ı~dlyor-

Bundan beş alb sene evvel, pazar Kamil bu anda s!lahı~a _tekrar sa- «Çocuk yuvası. bu sabahm en er- lar. Doda.va tcmJn edllJ.rse 15 günde 
yerlerinde - bir çeyrek saat sürecek rılarak ateş etmek ıstemııı ıse de ak- ken saatinde kapıdan l~rlyc giren ayda blr sineırucya. gltmeğt de ihmaİ 
olan ve aşağı yukarı ortaoynuna ben- si bir tesadüf eserile elindeki silah kil.çillı: mlsafülcrlnl büyük bir şefkat, etmlyorla.r ha.~ 

ıkh • patlamamıştır Bu sırad w kk ihtimam ve gül.er yilzle karşıılar... Cebi dolu ola.nlara. tavstye ederlm. .. 
zeyen - a~ ava tiyatrolarını ve ] 1 w b · a sogu an- Çünkü orada bunlar için tam::unlle Bir kere şu Melı.m 
konferanslarını, seyyar sergilerlni 1 ~~ını . 0~~adan Kamil nihayet tü- ayn bir teşkilMı, ayn blr kısım var- gezslnle et ah medresıeslnı 
tavsiye etmİ§tİm. Banlan, nazariye :egın dı7:Jg~e k~tlar~ h~rmıya baş- dır. r... Hikmet Fe:rfdun ı. 
itibarile o zamanki Parti genel sek· amtşt~r. u tar u mut ış mü:~d~le Bu Uç, üç buçuk yaşındaki misaf!r-
reterligı•· ve Matb L "'d"" 1 .. w .. k ve boguşmadan sonra kurtlan oldur- ler evvel! kırub.valtıln ... ~· ed"'rler. Son-

uaL mu ur ugu a· ğ ff k ld w .. ı·· ..,......_. " 
bul etti, takdir etti. ve hatta azacık me e muva a o ugunu aoy uyor. ra kendUerlne mahsus küçilcil.k, a.ı-
masrafa bile girdiydi. Amına, teteb- ....................................... , çak J.sk:emlell., _al~ baca.klı nı.asalı 
b'" d 1ca- t •• • d salona geçerler. Oynamağa. ve şarkı 

us sa e gı uzerm e kaldL Ve Doğru ••• Fakat: bunların hiç biri biz- sôylemeğle blU}larlar. Oyuncaktan da 
münevver sınıfın teıkilatı hala köy- leri köylü ile temas vasıtası aramak· va.rdır öısı )" ı ~ kt b - ... .. e ~eğin.den sonra ter-
uy ~. no asmı. ulamadı. tan müstağıni loiınamqbr. Bilakis- temiz ka.ryola.la.rına çeGd.lirler ve mı.şıı 

Dunya harbL.. İktisadi sıkıntı... (Vl • Nô) mUJıl uyu.rlar ... 

Yurda ve Devlete ola.ıı e:ıı bllyWc 
bir borcumuz da.~ ellerlrut bı
~catımız TUıt.: çıocutunu di1-
şih1ıınekttr. 

Çocuk &lrgcmo .Kuram.o 
Geııel Merkeıd 

Bay Amcaya göre ... 

m111 ••• * Bu yıldan itibaren ünJıvens1tede Şimdi bir çokları ffocamn uykuaa 
&"p<>ra çok ehemmlyet vertUşor ttni- kaçtığı ece tağmda v 

verslte merkez bahçesinde her fa.kili- yemek .K dil ya __ , ~~tt;!1 gibi 
+.-.e ait ıı..ı..- ı......ıNJ tal ıca • meı....... •sar-vv~ · """""'i"~ vo .... J.,,,. ve ebe bir- mısaldı bal _,___ vk d'" .• • 
11~ nuı.hsWI müşterek btr tenl.3 » Y~ ze UfUDC~ 
kortu yapılma.kıtadır le akla gelen bar yemektir ... Bugün-

. kü yemek icatlarında gÜdiilen hedef * Talebe birlllti. iln.J.versite baıhçe- sadece ekonomidir ••• Şu zamanlar. 
sln.dek1 binada. kantin ve lokantanın da hemen hemen her evde bir kat 
faaliyete geçmesi için teşel>bt.slıere mucit bir kaç muhteri var Bunlar 
ba.,Ia.mı§tır. Bunların önlim&ıdeiti ders nıeseIA en u fdcea-le tatlı ··;apmak, 
yılında açılacağı anla.şıJmışıtır. etin yerini tutacak bir ıekilde , .. 

Aldığımız 
m e ktuplar 

Postanelerde yazı 
kalemi ve mürekkep 

Başeııit ~e gittim.. İki 
yere mtireadlrep ve kalem Jıxmul
mtLj. Şüphesiz kl bu lcalemle:rıe 
mektup v~ olanl&a" ya. adres 
ya.zaca.k, yahut ha.valtt doldUI8. 
cak. Bu kalemle:ıfa bulımduğu 
yerlerden blris!n1 ü.stilstıe konul
mu., sandıklar ka.pa.tı:n.ıştı. Diğer 

birisinde 1se bir bay bl.ıb.o 1ca.r 
ve isticar kontrat Uğıdı alınış 
doldurup duruyor. Posta şefine 
müracaat ettim. Müvemt ile bu 
zata tobllga.t yaptılar. Fakat 
adamcağız bu tebllP,ta. rakmen 
i.şl.nl bırakmadı.. Hemen cebfnden 
blr hüviyet· va.ra.lcası çıbnh mü
vezzi.& göstıerıdl: (Poota m~~ 

ları.ndıı.n im.!ş?) Hayret değil m.1? 
Aca.be. buna. özıi1 kabahatinden 
büyük denn~ mi? N. n. 

••• 
Sokağa akan lağımlar 

Kadıköylü bir okuyucımıuz ya
zzyor: Kadlkeyllnde O&v1z Ke
resteci sokağında. S evın Uğım 
ve çirkef sulan 2 sıeneddr sokıak 
ortasından akmaJldıa.dır. 

Bu hal bir sokak ha1'1cının ve 
çıocuklaıımızın. sıh.h.a.tlnt tebdlt 
etmekte ve hem de yazın $1.TI1sl.
nek tevllıietmektedl.r. 

Aca.be. yanın ~lın QOk ııena neti
celer vıerecek bu hallın ön(lne geçi
ıeonez mt? 

••• 
Petrol dağıblmasi 

Elektriği olmıyan ev başlna a.y
da üç kilo p~rol vertıeeetınt 
okuduk. ttSküdar emniyet AmJr.. 
!®ne gtderek S kilollik karnemi 
aldım. Gazı b1r baıkk.aJ. daıtıtzyor. 

Fakat günde yalnız b1J:1 saat: On 
üçten on dörtle kadar. Bu yüzden 
imla.balık ÇOJc oluyor, gaızı aJ.a.nu,yo.. 
l'll7'. Buna bir Qa.1"e bulumnası.nı ts-
tertz. Şevket Yllcel 

••• 
Şubatta Erenköy hailwıa ev 

başına. bir buçuk lltre gu ftrtl
mlşti. Bugüne kadar baş1r.aca gaa 
vertımedi~l için et~ olmı
ya.nl1lr karanlıkta. kalmıştır. 

Bu hıwust& a.lft.kadarlaım dıt.
'ta.tlnt çıek:men1zt rlca ed«'Jaı. 

R. B&Jnktar 

mekler hazırlamak. nisbeteııı en ucu
za çıkacak ıebzeleri bulmak için 
boyuna kafa patlabyorlar. 

Da.zan da mühim ve yepyeni bir 
İcat olarak ortaya sürülen bir yeme
ğin eenelerdenberl yapılıp yenildiil 
anlaşılıyor ... O da b8'ka bahia. •• 

Sonra güzel olacakmıt gibi aanılaa 
faka<. yapddığı zaman Hocanm c:sar
mısaJdı balııt m bile gölgede ı.. 
rakacak icatlar da yok değil ha L. 
Meseli. geçenlerde bir arkadqun bir 
yemek icadetmeğe kalktı. Hem de 
tiir yazan ve yalnız ruh. kalp, deniz 
dalgalan. ilkbahar ruzgarlan ile 
m~ gibi görünen bir tair ar
kadq ••• 

lcadettiği yemek de akla yakın 
görünÜyordu: Bezelyeli paça f •• Paça 
etten daha ucm ya. •• 

Evet ilk bakııta makul bir ıey ... 

1 

Nohutlu paça obD' da bezelyeli ol
maz mı?.. Hatta belki de pek le"' 
zetli olacaktı ... 

Likin ertesi aünü onun ikide hır.. 
de ceb~ küçük bir ayna çıkara
rak diline baktığını gördüm. •• Sebe
bini sordum ı 

- Midemi bozmuşwnt.. decll. 
Muhakkak kendi icadım yiiziindeq 
Llacak .•• 

Evet timdi her evde ekonomik 
yeınek mucitleri. mühterileri var ... 

Hikmet Feridun Ea 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bayrak yarışları 
İstanbul atleMmı a.Janltğı tara.tını

dan tertlbedUen bayra'lı: yarışları d'!Dı 
Şeref stadında ya.pılnuştır. Nettceıeırt 
sıraslle blldlrlyon.ız: 

4X200 (b1Tine1 kat.egorl) l - Fen• 
takımı 1.40.2, 2 - Maarif ta.kum. 

4Xl00 Cüçünc1l. k:a.teıgort) ı - Ma.
arıt takımı 47. 
sxıoo Cdördilncli nıtegort) ı -

Ma.a.rtf takımı 1.41.6, 2 - Femane t.a... 
lomı. 

4Xl609 ('birincl ka.~rt) 1 - Ma,. 
arlt ta.kımı 19 .40 

4X800 CilçüneU btegorl) ı - Ma.a.
rlt ta.kımı 9.22, 2 - KurtWuş ta.le.mı. 
Takım tasnttlnde 105 sayı ne tsta.n.. 

bul Maar1t ta4omı blr1nci olmuş ,.. 
bir1nc1llk kupasını almıştır. 

* Em1n~nü Halkevinderı: Tehir 
~ Olan üni~te hukuk fa.lgQl. 
tesl Pl"\)!esörlertnd.eııı Ştlkrli Babaru:+ 
lunuın (Panıp dair) mevzulu ton-. 
mnaı 13/~9il pa.mıteıııt ıttna. ... 
0'1.30) da verllecektlr. Otı1f ~ 
tlr. 

- Ço~uk.~u~m~anberi bilme-ı .. : Bir boş vakit bulunca hemen! ... Çapraz buimacaiann boş/ ... Hele uzak yolculuklarda 
celere. düşkunumdur bay Amca... gazetemi açar... ::. doldurarak hO§ça vakit benim bqbca etl"'IQ,dirJ- bul - Fakat, gazetemde bllmeceı B. A. - sen de 0 zaman acemi 

yoksa işte o zaman sıkıntıdan Yazarlann uydurduklan ketıın.. 
adeti .P&tlarunl- leri çözmekle vakit geçir bayım!.,. 



sahife t 

Yazlık 

--- - · ~ 

ekime CEVAPLARIMIZ: Çit fidanlıklannın 
budanması? başlayınız y _ Ağaçlari böceklerden 

Topraklar azar azar ısınmasa l>at- koruyunuz I>ıtnr anlerine, liahçe ta~ 
lmıııııtır. Havanın da araaır~-~eş Haliç Fenerinde Nuri Celik'• c: .. kenarlarına, ik.l yeri biribirinden ayır· 

Dünkü şampiyonluk karşılaşmasında 
Beşiktaş, Galatasarayı 3 - 2 yendi 

lstanbulspor, Fenerbahçeyl s&termeai bu aıcakhğı ·~~~ta· np: mak nya kapanması l&zımaelen 
dır. Bu itibarla yazlık ekıl11 ıç~ f_a- Bahçenizdeki aiaçlann her ıene yerleri 3rtmel-: için yapuan Yetil fit• 
aliyete ıeçmek zamanı gehnııtır. böceldenerek meyva veremediğini ler, dünyanın her tarafında lt.ullanıl
K&ylerd~ f_asulye, nohut, patatee, ve yapraltlaruun brtıilar tarafından maktadır. Bu çltler.e ~emleketimiz- Lig ma.çlal'lna dün J'anerba.hoe n nıbltn ene ~ ~Unde 
m191r ekım!ne ?evam ol.unmaktadır. yenildiiini söıUiiğünüz bakle hiçbir de de oldukça iOIUI hır 1?erak Al'" Şeref .tadbınnda dı9nm ~. b.Jdı. Vettlen frldkten IDTtr ~ 
Bahçe sahıplerı de bu ıılere b~la- çareye bq vurmamanız, bu zararlı mııhr. Her bahçede bu çıt fidanla- Fenert>ahoe .tadında dlbıkll n~- 1J.1taca. bJr TimJl}a lklnc1 ~ 
malıdırlar. Boğaziçi gibi rütubeti ve ~ancıklann fazla miktarda üre- nndan ıık tık çitler vücuda getiril- mızda da. ı:,a.ret ett1l1mb ail>l eeoenln soltmil pkardı. 

1 - O mağlup etti 

rüzgarı fazla olan yerlerde bile ~rt~ melerine .d>ebolmuştur. Bu .ene mektedir. Y eıil çit fidan lan aras111· en milhlm bı1J1arw ~. Ug1n Oyan bundan m Deflktal'D mı 
yazlık için ekime baılamakta hıçbır mutlak surett. tedbir almalı ve aiaç- da en kolay yetiıtirileni küçük yap- bqında. giden O~ onu bir müdafaası ve cıala.tasa.nıcrm hDıeı.ım
mahzur yoktur. Her ıene kadar pa- lannaı bu zararlı hayvanlann tahri- ralt1ı olan cinslerden ligüstrum'dur. puan taı1cla tıaltlp eden Beftletaıl mev- lan altında. d9'Nm ettiyse de ı:ııetJce 
tatealeri biraz daha erken ekenler 0abndan kurtrmalısınız. Bunm için Bunların büyük ırapraldılan o lcadar simin en çethı. brş:ıJllfD'M'm . ;yapa..- delifmedi ve bıa ~Ue ba milhl.m 
olmupa da, bu ekiliti nilan~ ilk yapılacak'. Uç türlü iş vardır: Ağaçla. ıık bir çit meydana seti.rı;n~ Bu fi- cakla.r ve netıccıde De fnmplyonu mttsa.bUa.da Beşlkteşın 1-1 plebesi 

haftasından evvel yapmak doıru ol- nıuzın henGı; yaprak açmamıı bu danlardan meydana ıetınlmıt kenar m=:a:C:~ heyecanlı Te 
0 
:~=~~hıtn p:untl etımtı81 ile 

maz. Bilhassa İ~tanb~lun .. havuına hmduiu bu sırada dallannın budak çitleri, Tahimden Harbiyeye kadar nispette ıııevkl1 oldu. Gala.tasaraylı!a.r .--------------. 
hiç itimat caiz değildır. Boguın hu· yerlerini iki daJın arumı, körpe dal- uzanan çınarlı röfüjün iki tarafında bütün gayretlerine raRmen Bei1ktaşın p t el 1 
1Ule getirdiği hava cereyan]an. çok lamı uçİannı, a8vdeıinin kabuklan görülmektedir. Bu ağaççıklar kolay- uzı.ıın paslı, fazla ~almıdan kaçan ık>- uan ce v 
defa herkeıi aldatacak kadar ı1ddet· arasını tomurcuklann etrafını İyice ]ıkla yetifir ve çelikleri de kolaylıkla ğukkanlı oyunu önünde fazla. blr mu-
U ıoğuklar yaptırabilir. arqbr:nız. Buralarda b&cek yumur• tutar. Yalnız bunlann bir kusuru va.ttakl.yet gösteremediler '" mUısal>a.- Talı:ını 

lııtanb~~da m-:yuım .. altısına kadar talan buluraanız bu yumurtalan top- vardır )d; o da kışın yapraklarını kadan btr teık .sayı famı.Ie 3-2 ma.Aii)p G. Saray 
hava deaışmelen: ıoguk hava cere· la • • dökmesidir. olarak a.yn]dıla.r. Ve bu suretle elle Beşllda1 

d -L. im YlP ezınız. _...... t•_. ... ,....... f\ er yanlannın cvamı vaıu o U§tur. .. w • Tefne, ıimşir, lorüs'lerden yapılan tutulur bir u.-~te ge "''UJAJ"u tun- aı 
Hattil mayısın altısında lıtanbula Aiacın kokJenne yakın ~lan toı: çitlerde bu kusur yoktur. Bu aiaçla· plymı]u't tacını geçen seneki sahip- İst. Spor 
kar yağdığını da hatırlanz. Şu halde r~ı ve a~n etrahn~akı topr~ıı rın he~i de kıtın yapraklannı dök- Jerlne temctrnff oldular. Vefa 
Yazlık ekin için daima ihtiyatlı hare. dennce b_d. lıy. erek toprasım altını u.. ·• mezler, daimt olarak yeıil renkte ka· Oyun saati yaltlaşnıca atadın baş- ~lı:?'P 

d ....._ T --'- kJ t&nbaşa doldutu ve on bJnl bulan blr &IU, u.-ltıot etmel gerektir. Bu bakım an en ~UD• aebnnız. opnut teze ennı lı.rlar. Bunlann da kusuru biraz gÜç seylrel knlabaJı~nın etra!ı çevtrdJRi Süleymanfye 
ziyade patates için tedbirli bulun- parçalayınız. Eier t~prakt.a böcek ve ağır bii(yümeleridir. Bununla be- görüldü. Hakemliğe tayın edilen Sami Taksim 
mak lazımdır. Çünkü patate1 top- yumurtMt varaa, yagmurlar ve SÜ- raber hepıi İstanbul ıklimi için en gelmediğinden maçı Şazi Tezca.nm Beyoftu 
rak altında donabildiği gibi, ıilren neıten 'bozulurlar. güzel çit ağaçlandır. Çit ağaçlarına idare etmesine ka.mr nrol}('r ve bun- =--------------
filizleri de. kendisi de çürüyebilir. Hıııvalar ısınmağa bqJaıyınca, et· ıekil vermek 1lznndır. Bu tekillerin dan sonm takımlar 811lhaya çıktılar. lstanbulspor 1 . 

M. O. B. M. A. Y, P, 
17 15 - 2 u 10 47 
18 l!I - 1 78 10 45 
IS 12 - 4 62 11 40 
11 ıo 1 ı sa 29 38 
17 a a ı 19 28 35 
16 e ı ' 12 •o sı 
17 4 4 ' 22 88 29 
17 4 2 11 12 71 27 
17 2 - 15 18 7!1 lD 
le - ı ıa 12 60 1e 

Filizler sürdükten soara da illr.bahar raftaki bahçelerde veya. kendi bah- çeşidi vardır. Fakat çit olabilmek Galataray: F hah O 
kırağılan bunları yakar. En muvafık çenlzde köıeye bucağa bırakı1mıı için duvar biçiminde budanmalan Osın:ın - Faruk, Salim - E.-şref, En- ener çe 
olan tarz bu gibi ıüpheli durumlar- böcek yumurtalanndan çıkan böcek- en muvafık olanıdır. Çit ağaçlan yaz v0~r, Mustafa - llikmet, Arif, cemn, Şeref stadında. eilnün mOtılm maçı 

k le. fid 1 k" ,_ undüz, G:ııanfer. İst.a.nbulsporla Fenertxı.hçe arasında ela dondan or an an ar e ı- ler, brhllar olabilir. Bunların ağaçla· iba~langıcında budanır. Bunun ıcoe• Beşikta,: Mehmet AJI _ İbrahim, yapılmış ve Fenerlller sahaye. eksik 
mini nisanın on beşinden ıonr~a bı· ra bnnanmaama mAni olunuz. Bunun bi ıudur: İlkbaharda yeni aürgünler FeyzJ _ Çaçls, Biiseyfn, Rlfat _ Sabri, bir kadro He çıJanı~ardır. Ha.!rem IIn
rnkarak iıtiyatlı davranmaktır. için ılSvdeyf topraktan iki kanı yük- meydana gelince çitlerin biçimi bo- Şükrü, nakkı, şerC?f, ~f. lit G11.llb1n ld:are ettiği mtlsabakn. çok 

Sardunyaların 
· uretilmesi 

ıeklikte bezden bir kuıak ile aıkıca zulmağa h&§lar. Bu ıürgünler büyü- Oyuna Beş1ktnşın ortadan yapt~ı sıkı geçmiş ve raklblnln eksl.kllRinden 
aannız. Bu bezin üzerine ıinek klfı· dükçe, kuvvetlendikçe alttaki da1la· seri bir h1icumla başlandı. Bir müd- ıstlfa.® eden İstanbulsporlul&t' bir 
dı yapılan kolofan veya marangoz n lruvıvetten düıer ve fidanlar kelle• det ayaktan aya{,-a dola.şan top bir a.- fırsattan tstlfade ederek yaptıkla.ı'l 
tutkalından .OrUnüz. Bunun k.unnna- ıir; alt dallan çıplak kalır. Buna mi- talık Galatasaraylı HDcnotln şfitü bir aa.yı lle maçı 1-0 galip olarn.k bt-
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Der iki ta.raf zonda. 
Kt.ğıcb Ten!n: Oenup. 

Deklarasyon 

cenup O:ırp Şlnınl 

2 ·+ (a) Pas 2 8 .A. (b) 
3 • (e) Rıs 1 • (d) 4. <•> Pas s • m 
Pas Pas 

ş.'UtI 

Pa.s 
Pas 
Pnı! 

Deklarasyon hakkında notlar 

&} Forcing deldfırasyoııu. 
b) Elinin zayıf olduğıınu blldlnnck

tedll'. < ttı ile ba.şlı.yan torcing det:
lArasyonda ortağın eli zayıf ise iki 
sanza.tu lle mukabeie eder> 

c> Ceınup ş!.ındl Udncl ~ rengini 
gö.9tenncktcdlr. 

d) Şim:ıl mÜ7.aycdeyl açık tutmn~ 
mecbur olduğ\Dldan altılı körünü gös
terıyor. 

e) Beşli renginden n.şağı dercccdeki 
.kaıunu tekrnr de1ıı15.re et.mckie orta
~ lldshıden birlnl tercihe dnvet 
etm<?ıkt.edir. 

! ) Şimal bittabi trem trecih et.met. .. 
ted1r. 

Oyun Bu seneki ;iddetli kııtnn limon- man için aruıra üzerin ılık ıu ıerpi- ni olmak için ıürgüınlerin he~i ma• lle Beşiktaş lmloolnl buldu lsıe C:e ttrmlflerdir. 
Juklarda ıerlerde banndınlan bir- niz. Tohumcular bu ite mahtua ayn- k.ula bir fatikamette budanarak çit- i'!:~~t i~l =.nö~~:.a d=k Vefa 1 - Beykoz o Km.cu : Cenup. 
çok aabı ve salon çiçekleri donmur- ca bfr yaplfbncı ilaç da l&larlar. lerin ,ekli muhafaza edilir. lçln samttlğl gayretleıo arasında mü- Ayıı1 statta Vefa. Ue Beytpz ımısm- Oyun: 5 tt'C'fl. 
!ardır. Kı~ın devamı müddetince tıevazın geçti. da yapılan bu mtısabaka da çok he-
acrlerini 15 • 18 derece 11caklık.ta MELEK' GALATASARAYJS BİRİNCİ GOLtl yecanlı olmuş ve hnk:cm Ferldunun 
bulunduramıyanlann ellerindeki da- Çarşam ha akşamı te 8 1ncl dııkllmda Galatasaraylılar idare ettiği bu lmrşıla.şmayı Vefalıl~r 
n.ızlıklar bile bozulmuılarclır. soldan bir korner 1aı?.andı1ar. Oaza.n- 1-0 knzanmışl:ırdır. 

Evlerinde, salon veya 'bodrum gİ· ferln çektiği bu korner Beşik~ kale- Kaaımpa§a 1 • 
bi az çok ıı..ğuktan muhafa%alı yer- Y.U bir nıet'e kaJD&iı. •. Mmilô • Dam. .. Güzellik filmi ... Zevkli, sini kanştırdı. Bu sırada geriden çok Süleymaniye O 

] d ~enceli bir menu güzel bir çıkıf yapan Arıt nens b!.r 
lerdc kışı geçirmek üzere bu un u- '"'il• kafa vunı~ ile Galntarayın ilk goJil- Fener stadında yapılan bu karşı~ 
rulmuş olan sakıı çiçekleri ve fidan• BRODWAY ÇiL · INLIKLARI nil yaptı. ma. Şazi Te:ı:ca.nm 1dare61nde oyn:m-
lan tamameıı doamuşlardır. Buna Bu sayı Bc§lktaşlılan ca.nlandırch . mL' ~ ilk devresi golsllz olarak be-
lı:arşı alıı acnk hiçbir tedbir yoktur. uzun paslarla GnlaUı.sa.ray kaleslne rabere biten maçın ikinci devrl's1nde 
Eeasen soi;ruğun 1Jiddetinden, donla- üstüste tehlikeli lnlfler y.ı.pma~ raklplerine bir gol yn.pan Kamm.pa.şa.-
nn devamh olmasından insanlar ve Bat rollsde: başlo.dllnr. Fakat Ftl.ruklo. &ıllm CG.111:\ lıla.r maçı ı-o ı;n.l\p olnndt b1t\rmtş-
hayvanlaı bile müteessir oımu,ıardır. Joan BJondeJI _ Lana Turner b~a ~aıı.şanıJc kaleıertnı muhafazn ıcrdlr. 
Donnn fidanlann hepsi ııcak ve mu. ediyorlardı. Taksim 3 - Beyoğluspor 2 
tedil memleket ve ıklimlerin nebat- ı BEŞiKTAŞIN BİRİNCİ GOLtJ Büyük maçtan evvel yapılan ve kü-
lardır. Bunlann bapıd.a urdunya- Dikkati Çarıamba gtinü ıon matinelere kadar 1 : 141 ncı dakllmda ~lılar tekrar me sonuncusunu meydana çıbrncaJı. 
lar gelir. Sardünyalann yüze yakın A R J A N T 1 N A rtadan seri bir büt:um tazelediler. olan bu k:al"Şlla§ma•çıok Qetbı Te lal.r-
çe~di vardır. Bu çeşitleri ilretmek Şereften HaJOOya ve ondm da. ani §ılıklı akınlar amsında. gcçmı, rn.k1-
için en pratik uaul çdiklemektir. Çe- la.rak Sabriye geçen top Ba.brtnln b1ne nazaııın daha. gQzel oynayan 
lik senenin her mevôminde yapıla- M sikı fijt.ne Galatasaray kalesine girdi Ta.ksfm maçı 3·2 Jmza.nmıştır. 

1!1. ve takımlar bero~ıe TB.Zl~te geldi-bilir. Kışın, ııcak ıerde bile çe ı& ya-
1 "ib ~ Pılabüir. Yazın aiusta.tan ıti aren 11____ Ü H _L l k Oyun b-"'erın:.•~ -ra daha bii-

Çe,,,_ 1 Kit.in ller ~ çen" en: er memle&ette yüz bin erce iıi tara- "'""" ·"""' -· çelikleme mümkündür. ı.i& yapı a• yftk t>lr heyecan kazandı. Tattımlnr 
cak ' llann büsbütün taze ıllrailiı ol. lmdan °~ edd>.,_t dünyuının en bo,.nk yarabcwı blrblrile yan,, edercesine süratlendi· 

maman vo biraz ıaertle§lllit .... hatt& RUDY ARD KlPLlNG'in ölmeyen eseri ler. Karşılıt1ı hllctunJar Aman --
odunlaşmlf olması ,arttır. Sardilnya ma.n her lk1 kcleyt de tehlikeye ao-

için, ne kendisine, ne de çeliklerine Kı\ÇffilLA.'li PENALTI 

Bisiklet yarıılan 
Sert bisiklet yanşlnnnın Wnc1sl 

dün sabah Topkapı ile Bilyükçekmece 
arasında ve eo ldloınetrelllt bir mera· 
fe dahilinde ya.pıJmıştır. 

Neticede Top'ka.pı kulübünden Mu
zaffer 2 saat 18 do..1dlrada b1rlnc1, ay
ni kulüpten Kn.drt ikinci olmuşlardır. 

çok su ve rütubettm ho~Ianmadıiı s ö N E N 1 ş 1 K kuyordu. 

fazla ıu vermemk JAzımdır. Kmnlu _ Bu Slrada Cemlı Be,1lctnş mü.d:ı.faası 
bahçe toprağında bile çelikleri kolay· onündc kalecln1n sert>esçe hnreketm.ı:! Yük" .,ek mektepler 

Oa.rp pildn dn.mmı çıktı. Yerden 
rwcyı koyma.k veya boş vermek mil· 
s::ı.vidir. Her tkl halde de cenup lldn. 
el plld keser, birçok mns:ılnrda cenup.. 
tak! oyuncular Uç el km çktller. FJ
rertndo bir tek e.tu alıkoyarak karo
ları snğlamnk için bir Im.ro geldiler. 
Karoyu garp asla: ald\:,Te blr pik e-eıdl. 
Koocu piki kesti ve müteakiben knro
nun dammı. sonra da valesini oyna
dı. Garp nlcyt kcst.ı. ve cıenup+.a koz 
lcalmn.dığındtu1 sa~ pikleri nldı. Koz.o 
cu üç ıçerı glrdi. 

Krltik 

İlk 1k:l lcve yuknnklnln aynidir. 
Ondan sonra kozun nm ve valesi ey
nn.nmalıdır. Kozların 4 - 1 düştüğü 
anl~Jmca cenup artık koza devrun 
etmernell, karo?annı sağlamak için 
blr knro oynamalıdır. On.rp laıroyıı 
asiyle aldıktan sonra bir pik gelmek 
suretiyle cenubu r:orlıyarnnz, ı:ünkil 
cenup yerdeki trerı damı ııe btt p\kl 
keser ve bir kör ile ellne ~ mu
hasım taraft:ııld kozla.n ve oyummu 
çıkarmak için lfızı.m olan diğer leveie-
ri alır. Garbin karo a.'>iyle el tuttuk• 
tan sonra plk gelmeyip bir koz veya 
bir kllr oynn.ınıısı arnsmcb btr fark 
YQktur. Netice aynidir. 

L AA L E mAnl olmak 1ç1n uğra§ırkcn Feyzinin .. 
ldda kölcienir. Bozulmuı 1&1ddnya• p~ .Jq..ne Sinemasmda bir çelmesi penaltıya-~ oldu. Fa- d M 0 'Jki ku la b L · e'"L'erle ......,.,ı- arasın a u ye pası Mahmut Ekrem Tu··rmen n u ıaene ancaııı; yenı ç wu 

1 
kat Galatasa.ro.yıJıır böyle mühim bir 

arttırmak: kahii olabilecektir. fırsattan istifade edemedller. Arlrin maçları öldü 
Çiçekli mozaik 

fidanları 
Mozaik fidanları daha ziyade yap

raklarmın çqit çeıit renkli olmala· 
nndan dolayı makbuldür. Bahçe 
t.arhlnrını renk renle göstermek için 
kullanılan hu nebatlann hepsi de il• 

cak ıklim nebatlan olduğu için ıo· 
iuktacl çok ve çabuk müteeatir olur· 
)ar. Bundan dolayıdır ki, mozaik fi· 
danlarını ancak mayısın ilk baftaaın
dnn itibaren sıcak yastıklardan veya 
sıcak serierden dlf&nya çıkanrlar. 
Esasen nisanın on bqinden ıonra bu 
fidnnl:m yalnız sıcak ve güneıll cün
Jerdc 2 - 3 ıaat kadar havalandıra
rak havaya al~muını temin ederler. 
Bundan ötürü mayıaın ıonundan ev• 

Yarm alqam SUMER SİNEMASINDA 

İŞGALDEN SONRA FRANSA.'DA FRANSIZ ARTfsnERt 
TARAFINDAN CEVRILEN 1LK FRANSIZ Flı..Mtı 

MULEN RUJ 
Filmini talıdiın edecektir. 

MeV%Wı Fran~ ainemacılıAının yeni bir bık.illbı ... Biltün Parla 
abı.ema perdesinde ••• En cazip n zenahı tualetler ~it en güzel 
kadınlar ... Yeni damlar n tarlalarla dolu l>u çok ıüz.el filmin hat rcı 
ilerinde: , 

LUCIEN BAROUX - PlERRE LARQUIER 
CYlllJ TINO BOSSİ) RENE DARY - GENEVİEVB GALLİX 

.,. r .... ı..o da Parf'Din h6t&a Trapa. 
Y aıin ak,am için yerlerinizi •VTeYen aldırınız. 

vel bahçeye dikilen mozaik fidanlan ı:::::::::::::::::::::::::=~ 
çabuk bozulur. Mozaik fidanlan ara- ..ı 
uıdn çiçek); olanlar da vardır. Buiı· 
lar nispeten daha dayanıklı nebat
lardır. Bu gibi fidanlar yaprakların
dan ziyade renk renk çiçekleri1e ay• 
ni işi görürler. 

Kolyos. ireıin, terantera, altema
tera cim:]erinin muhtelif çe~itleri, 
kurdelalar, piretrum. nankina. eke· 
veria'lnn hazirandan 10nra dikmek 
)Eızımgclir. Halbuki bunlann yerine 
çiçekli ve çiçekleri gösterişli olan fi. 
dan~.udan dikilirse nisanın on b~in. 
den bnşlıyarnk haziranm sonuna ka
dar bol v~ güzel çiçeklerle bahçeleri 
süslemek kabildir. Bu fidanlann renk 
renk çiçeklileri vardır: İpek çiçekli 
çqitleri, boru ve aslanağzı, ilkbahar 1 
papat} ası, hercailer, fare kulağı • 
dahi denilen miyozotis (unutma be
ni çiçc;:(i). Hüsnü Yusuf, bodur por• 
taka) nergisi gibi. Bunların hepıi de 
tohumla yetiştiği için, geliomit fi. 
clanlan di~ilir. 

Sebzadebap T u R A N SINEMAsINDA 
Menimin iki ~ filmi hlrden: 

1-ZEHIRLI ÇiÇEK 
Türkçe eöz1U. Tilrkçe Arapça pr1r.ı1ı 
HJat 'H içtimai btlyilk hl(1at facfuı 

2 - GÖRÜNMEYEN KADIN 
Heyecan - dehfet Te lıerkeli eilendirecek bariblar filml 

DIKKATı Puartıai-Sah aUn1eri Halk ırOnieri fA>c:alar 100 - Balkon 
20 • Her YW l 6 lrnrus, 1 t den ib'baren denmh matineler 

MüNiR NUREODiN 
KONSERi 
1' Nisan Çertamba Uİamı 

SARAY. ıinemaainda 

Yeni khaplar: 

Memlek~ ba m. eati 18llllt, 
edeb!n.ı ,. mil mecmuamıın 

2381 1nc1 ~ ~- Bu sayısın
da A.bmet tbımn T<*;O:ı ile diler mu
ham!1ortıı JUl]an \'a1'dıT • 

köşeye çektiği şütü Mehmet AH ya- Anknra 12 (A.A.) - Yüksek Bayım CazJbc Tünncnln eşı, mer-
tıırak kornere attı. mektepler nrnsındıı tertip edilen hum Rıza Tünnen1n b:ı.'bası, Rız 
Penaltının kurtulilUI& Bçşiktaşlılan cMülkiye kupıısı> futbol voleybol Ttımıenin büyiikbrı.bası, Zerrin Tfiı'

şahlandırdı. Bütün ku~eri ile Ga- ve basketbol müsnbnkalan bugün menin kaymbabası, Fa1kn Andcr, Mü~ 
latasaray kaJesJlne yüklendllcrse de yapılan maçlarla eona ermiştir. nlre Türen, Seher Çobanın lmrde.lerl, 
netice ala.madılnr ve devre 1-1 'OOro- N . d s· l B"lgil k 1 [Nuri 8"'Vll] rnn.nl!nturn m""'"'·e::....O berlikle nih tl dl. etice e ıyasa ı er o u u .... u......., ~"°• 

~·cenı. DEVRE voleybol ve basl:.etbolda birincilik, rnUdürü 
, .. ,, ld k 1 k l le. 14 l\fAHl\IUT mrnım TtJRl\IEN İkl.ncl d<ı•'l'eye Oalatasnrı:ı.y başladı, futbo al i inci i a ara puvan-

topu hemen kapan Beşiktaş muha- la birinci, fücceten vefnt etmiştir. Ccnrurest 
ctmlerl bilhassa Şeref ~ Şükrünün Ankara Hukuk Fakühe.i futbol· 13 nisan paznrtesı g{lnü mat lUO da 

ŞL,11 - H:ıldskft.rgnzi caddesinde Refah kıvrak OyUnlle OnJamsartı.y kalesini de birincilik, voleybolda ikincilik, apartımamndan knldınlnrnk nnmıı:z:ı. .. 
mütemadi blr tazyik içinde bulundu- baaketbolda üçüncülük alarak 12 nm Teşvlk:lye carnllnde kılınaca~ı, 
ruyor1ardı. Bu eGnada. Şükrllnün puvanlı. ikinci, asrı mezarlığa dc!nedlleceğlni büt1ln 
bomba. Clbl blr şütünü Osman u~arnk Dil ve TArih - Coğrafya Fakültesi akraba ve evlddasına tecsmlrle blldİ• 
kurtardı. Arada sırada Galatasaraylı de baıketbolda ikincilik futbol ve rtrlz. 
mu'lınclmler de rakip kaleye hncum- 1 • .ı. ld ·· u cülük alarak 1 O pu• -------------
da bulunuyorsa. da her nedense bugün vo e,u~ .. a ~ç n VEFAT 
pek iyi nnltı§amıyan ftç rta _ vanla uçuncu o1mutlardır. 
mm şilt atam.amn.sı •de:1:1~~e Ankara yüksek mektepleri arasın. Kütahya polis müdürlfitünden mil. 
alınnnuyorou. BeşUct.a.., kalesi önlerin- da ilk defa olarak tmihedilen kızlar tdka1t Fuat GoloğJu vefat ~. dqn 
~oynanan top bir atalık Feyzlntn u- arası voleybol rnüaabakuını Dil ve ~kiye cnmllnde nn.nınzı JD1.ıruıra.71 
sun btr TiıruşUc Gruatasnrny kalesi Tarın - Coğrafya Fakülteel kızlan I ~rikôy me'Lru'lı~ de!nolunmuştUr, 
ônlerlne geldi. kaz.anmıştır. Allah rahmetı eylesin. 

BE.CjİKTAŞIN İKiNct GOLlt 
Sabri ant olarnJc yakaladıRı bu uzun 

pası çok 81lııel kııllandı. Ve blraz sü
rerek oıtnya ~irdl. Geriden yct~en 
şeref esıct ı>arla.k gilnlerlnl hatırlatan 
vole bir ~tle günün en şık sayısını 
yaptı. Galip vaziyete geçen siyah be
yazJılar bftttın guyretlerlni müdnfaa
ya verdiler. 

BEŞİKTAŞIN tJçt}NCtJ GOI.0 
35 ıncı da.ktkndıı Hakkı ne Şeref 

gfrııel bir ~ma lle Onlatasnnıy 
mftdııfnasına dayandılar. Fıınık topu 
kesmeğe çalıştı ise de muvaffak o!a
madı. Falsolu bir şekUde vurduğu top 
Şerefin 6nibıe dli§til. Ve bu kıymetli 
oyuncu biç :yoktan önfuıc gelen bu 
nlmetı taçımıa.dı. Sıkı bir şütıc t.okı
ınınm tıçftncü golilnft ynptı. 

GALATASARAHN İKİNCİ GOl.tl 
DeVl'Cnin 10nlnn yaklaşmıştı ki 

Oa.latasarayJılar tckrn.r canlandıl ar. 
Ortadan ynptıkJan sert bir nlnnı İb-

Sıvasta Kayakçılık 

Sıl'as (Ak!:arn} - Sıvns'ta kayak sporuna \'erılen kıymet ve e-"nemmt
yet günden güne artmaktadır. Haftanın muayyt'.n günlrrtnde memleket 
gençliğfnrl~n yüıJtrc"' ı kay, k1nr'•e yeni y. p.1a'1 kay .. k C'\ ine r,ldlyor, uzun 
zaımnn knynk r.poru yanıyor. Bu şek1lti0kl Mst m'i ı: lısmü Sıvns lta: kçı
lnrı lr,;ln büyük bir istikbal vndetmeı·tcdl ... Reon.ml. kava.it.çılan yeni yapı· 
lan Sıva" kn:,ak ve d .. I; sı:oru evi or.;.ın'ie gö -ır. m '-tı''t!lr. 



Yurt gezai 
Tıyatro m.wimi eona ..di. Ta

yatrocular, 1.taabul tiyatroeeYu· 
lerini .iııemalarm eline l:ııaabp 
~ içi ıeziain• ~ecaklu. ;Yol
lan ac;ak ol.un. 
y a1mz, ai<ler ~ kendilerinden 

INr küçük dilekte bu:lwımak İılteriz. 
Geçen. gÜn aazetelerden birinde 
tunıeıYe çıktıiı bildirilen bir tb'at
ııo nJamuun oyun proerammı 
sördük.ten sonradır ki böyle ba 
dilekte bulunmaya a.t.iyaç da:r
dulr.. 

Bu programda Anadolu tehir
lerinde oyn..ıac:ak piyeslerin ad
lan yazılıydL Hepeİ c:Je dahiyane, 
azametli, Arap ·ve Fara kırmaaı 
piyealerl. . • Bunlarla ballan kar
.. ında ıcc;erken tatafatlı eah· 
aeler, alkl§ toplayıcı roller ıra
rabnak mümkündür. Fakat~ 
dun, gez.iye çıkan ..hne ıaımatk.ar· 
larmdan beklediği yalnız aumah 
kelimeler, aüslü cümlder. nınkli 
perdeler midir) 

Türk tiyatroea Türk Yat.andatı
Dl yalnız =ibtrnak veya sü)dür-
111dde mi mükelleftir) .. 

Sahne ac:lamlanmızdan, liu ge
zilerde kendilerine diifen öğret• 
me, uyandınn.a öCevini her §ey• 

den üatün tutmalarım dileriL Bu 
c;~it bir geziden döndükleri za
man belki, cepleri gerektiii kadar 
dolu olmıyacaktır. Fakat ıönül-

lui. ınubMkelr ki ,.... ba.c.JM• 
idem.it m..nlum alı.•hlh .,. 
)up 1apcaktu. 

T ta« mi, lxqcit: .U .. 
B&tGn paeMleırin. d&t .u. -

aJdakhın .Lale mi. ~ .... ~ > mn:
Dll, ~ meeel.,-i ait ... 
4aiu yere hıL~ etmelİle .....,.... 
eh fiik6rl . .• 

Bu. ileri seri eö7lenmeie el.e
ritli mdv%\11m bö;ylece tııdfl ~ 
okuyucuları. pzetelc Leeeıbma 
~ dÜfÜnDÜI ~ serektir. 
Hatta banlar ....melas 

- B•kat..., a-zeteler fimdi w 
aa beDZer bir wwwzcm wedeo 
tı..lup çıbnııcaklar) •• cltyaıler de 
balunmattvr. 

Fakat üilhneainler, l.tanbul ba
ma& cl..lle mi, Laç mıh di'YUID
dan daha önemli hır koau ele ee
~ bulun~r: Şimdi. ~ 
Millet MecJiNnde PÇ$ bir lco-
1111f1DAY- t.m.el tut.arak cl'ue ek· 
mek mi, •>~ekmek ..ı>. ilini 
incelemekle mqgull ..• 

Bu büyük ..,.. derin meeele de 
kimbilir bizi De k.adu ainftıra
c:aktır. Fakat mazur tıCSrülsün, ek
mek meeele.i bul ..• 

Neticenin ne olacaimı da kee
tirmel gfic; değildir eam~ruz. 
Bütün anketlerden, demeçlerden 
eonra herk• bayatı bir tarafa. 
tazeyi bir tarafa bırakıp ,..Inız ek· 
mekto karar kılacaktul 

Koklama sayesinde zengin olmuş 

~~~~~~ 
Petrol st rate;isi bakı mm dan 

bugünkü harp durumu-

Elli sene evvel 

Tercüme derdi 
Eskiye rağbet - Eskinin müdaf aaaı - Gençliğin , 
inancı - Said beyin Galatat-ı Tercüme'ai -
Halid bey - Macid bey - Ahmed Midhat efen· 

di - His mi, İhtisas mı? - Bir bardak suda firtına 

~ı....tüt Yazan: Çok akidenheri. ilerlemit ibir .,.,. l...a.tik Said Bey diye anıhıda. Ben ~ PllOIDI ~ -.ba..-1 1 
cmn ~ ~ ~..... Dl M C' ki y ------'- d L b "-''atat-ı Tercıt.-..-;ni knk 
petrol ~~-el&. ~eo ~ • ~e'IJ azman ~. 'T1U1WJA~ arann a nemcn. emeu onun uaı wu ...... 

.,...._....,,.... --... _ • İı9tiSDM1% bar buy Ta.Mır: Kendi ge~ 9ene .-.el ille olcuduğwn za• 
~dlıa ft Bbllal:ııda petrol b;pn8lcla.n- men tıemio edile.mıe&. O halde eısk1 liii :zamanına ait şeyleri beğenmek m.an. içinde arkadqlarmna karp 
nm ele ~e ~ bu hı&- cttmyad:ı:ld badııtn IDdkadden.Qnı n önnek. Garp yazılarında Utince ultaJAhk edecdı: nice hazineler _,.. _A._ ,__ Te Blm)IU)(Y'Q.· .............._ -.-. l.aud t t .._ __ , __ 
-~ o......,. _ _, "91•• Kat.lı:asyudan Basra Mü1itilA1'I --.. bir eöz ara.nra geçer: a or ~- 'DUllllUfhnn. Bugün tekTar oku· 
dak1 ~da~ .. uL eti- ara.Janmı.t olan petrol byoaklarmm pori. acti. Küçük Larouase lıtigatının dum. Hemen eöli(yeyim ki onu 
JICN'..:__ .. _ _,.,.,._ ~ı~-- Dıoc:lllıe- mub.dderatlle b8llı t6lm* hlıo de ına!nıt kırmızı ..bifelerine !>akarsa- gene ~lı buluyorum· fakat 
oıu.- J__,. ---- ha.ta olamaz Ve antimGıııdeık:l yas m- ba U · · · H ' bir ' 

dile Jıe4ıece1c ft batıl a.ttacıaat kadar DUlllda. d& bu ~ doitN blr Al- nız, nan tın ;m oraee m evet h. fakat olmasa ne i)oi, fnk nt 
petrol elde etmeıert ~tihim değlldlr. man saldırmıı beklıemelc d8 o nı.ıpet.- Jlll8raından alındıgmı ..,.. mln~~ Yar. Kitap toplamak n okumak 
Beik1 bandıln daha müııim o2a.n kıey- ıe ~ur. cyaşadaklan zamana banın büküp merakl.. bir damım bana Galat;ıt-ı 
~ demıokratJ.ann AvusLralya. ~ Ka.flcuya. iızerlnden Beara k.'ôrfezt- eaki !amanı_ ~c.~h:Cenler> demek Tercümenin yedinci defterini ver-
Hind!stan gibi çok malc baıp ne d<>trn blr sldıtırndmn ball8eder- ol<lu(C\Ulu gorursunuz. (Mamafih bu di ; ıbu defterin büyük bir kıymeti 
la.nna ~~ :ı~ek ken bunun her ~ eTTel şlme.Jde.. ltınnıza sahifelere her .....Jtit emniyet varda. Çüokü defter Ahmed Midhat 
~ ıı:mbı : - ~ k1 Sovyet ordulartle b.t1 neticeli bir ~ek .c:.a.iz d~ir, ~~k Fransız merhumun kitapları arasında satıl
Jca:vnatı mllyorıhık ordulardan Uya.de m91t1an muharebeslndeın eıonra T1*ua i1ımlenn, bu ealufelenn yanlıılann· mi§ ve kitabın kena n nda, Said beyin 
mıı-.. ıarca beft1r bı'n'etıhıe ftJ"l\Il gıelebUeceğbıl söyl~ bilmem Hl- dan dolayı yüzü lcızarmlf olduğunu diğw. l .___ •t• l 1 

,,_ ""' __ ...,.__.Ü ..,_ -r mı? y......... - _.._. ıe- ıver a cevap ara ~şı a araz a n e 
... a_ klrvveUerl Te Sll'ıııl ...........,,.-, "f&. .. ...u ... • _.,... •v ~-- - Jedikl • . b"}i ) t_~ ··ru- l 
UWT• ' - mtn etnusden Alman cmıusmıun ee- •0 Y ennı 1 yorum. qıte go y:ız:ıeile ifaret edilmişti. şte bu ye-
=:::-~ı::ı~ ~~ ~ nuba -'arb1:a.fmı c:ruı,ünmek aaerm:- lüyor ki, bu dert pek ~r. T~ dinci defterde ilk gözüme çarpan ibir 

... • .-... ...r. .._ _ __,_ -- .,__ ..,.ft_ ten hlc; a.n.Iamam.alc dem«tlr. Romalılar zamanındanl>erı ber ihtı· . . . ._ .. . ld , 1 I 
ıtolil vue; .................. ,., ..... ~ ........... t ~- lr d. .. . ganp ıınnı nas tercumesı o u. " o • 
nalı ~ ~ ~ yoktur. Net.ekhn bundan <lll rı1bı kadar ev- ~.:_ fS'I 

1 za~ıd0~~ "'e f•t~ taire'den naklolunan bir cümledeki 
Baıt>tn bugihltü gelı.,ımtni "'yannlcl vel'kf. bir yuınıma da ntbaflarda ""'lfl zamana ebnlffır. a 11 N dı • . h ibild··· • N 

ınce!emek ~ obuı Alman aldı.rnnının bundan biz de kurtulamam1JızdaT. azare 19ml ep 1 ıgımız asıTa 
net!c«stni de bu baJcımda.n cenuptan .e fakat enell Volgayı he- B kın k y •ranlar ite çok tehri olduğu halde, aynen Nazaret 
en doğıru ~ ııantet 01U:;._,_:.._A def tutarak ~f edeceğini be11rt- ku am] sııı..·ı·qa I __ , · -ne diye alınmıı; h albuki tercüme yan-

En bftyük petrol b.yn_._...._ B8r- orıupn ar ·aı ır, on ann gozıen, o l la d.. l I .. 
..-,_ lcrt.aaı. ıkarılınıa mlşt!k Bu mıretle Volgıı.ya tadar d w b k k · · tı1 1 aş n anyan ve uze ten er ıçın nrıı.• 

bip ~l~'-A~= .m ...... ...! ..... 1 ,.ftv ller~ek ~ tabla.tile daha ~de- o&nı w a mah ıçın kayara ı...~~ş 0 mB~- mızda me~ur olan ismi nasları ecnc-
~u hıu~ ,....._....& --e.....,. Y"""' ...,.J- rd··•-..n... ~· --'ul hır sına ragmen, ep ar ya ~ar. ~ ı- b. 1· ela 1 ak _ı_ ı..· h __ ,A_ ~ R,,..,.,.. Ue deın<ılc- lc1 o ıau.c~ de""'"'"~ IAU aruıı - . d L- l . d., N a ısanın n a m ua vır ata ve •-•uouum ..,., • .,~.. _,,_ • _ praılayacak ~ yerinde tutacd: böyle zım zamanımız a voy e mıy ar ey. w • • • • 

ra.tıa.r ellnde bulunduğu gorülür. Al- di 0 gazeteler neydi 0 makaleler} eger hu tchnn bı:zım eskı Osmanlı 
manya.düi pek mahdut ~& btr hareketten aooradır l::t asıl ordu . ' _ imparatorluğu ıebirlerlnden biri ol· 

~- Ue alAkası tes1lm1ş Kafkasya.ya br- Nerede o kıtap]ar) Bugun anlan ya· w • • d k :ı...ah • 
kOmürden çıkarılan benzin ''"""°"'a h k t dü ü ülebll' cak d , İ t b bö. J dugu biJınmıyorsa o a av attır. edlllrse M!h'ver tam mli.naslle petrol- §1 are e ş n ır. za a am rvar mır > § e ep y c . 
d abnmıd Jla.ıl>le beıaber bu Şurası da var ki eğer Almanlar Vol- konu~rlar. Gene bu defteTde aahıfe 108 • 
-~~ de .__::~ d..M..tı Almanya. g~ b.rş ha.reket!e.r:lınde ve daha. fi· H nuk· ihu· ,_ .:ı · l'k 109 ldees de Platon ile Idces plato-"""''- .-... ... ~ .-ıı;...,.... aw a yarsı &enuı genç ı . . .b. 1 . d 
enelA Polooya pet.n:ıllennı sonra. Ru... maldeklrlord?_~a.rmıl ..._htrpalamı:ya. zamanına karıı duyduğu hasretin hnrcıfe~~e$falak ır .~rı a~l~ın a ~~yetk tu-
men petrollertnı ele geçlrd1, Japonya ve asga o.u •. n ... Jel'. e~.ııude tutnuya if d . d b ,_ .ı._. lm a raır T goııten ıyor; 'aır ere 

:ava.f!alc lurl daha """"" a eaın en aı&a vır ıey o ıyan • • • • • 
ı.se Ulak Dotuda.ki kaynaltla.nn he- m 0 ar ve Dert ırı .... e- bu raht itiyat adeta bir refleke hali- müellif burada Eflatun un idee len 
men tamamını zaptıet.mlş bulunuyor. rek Volga boyunca hıı.relt'etle SoY,yet,- ni almı-K•r· fakat bunun fena bir iti- misalini almak talihsizliğine düşerek: 

B-'\- __ ,.. dm-"'ft yalnız blr hat Ierin ,,arka doğru trtnıa.tıarmı tıes- jl~ • ı_ d idL-' . 
1 

,,,d fi'-. A 

u.g..u ~ '™ MUl!ml İran m~e tehdide Jtalt:ışıacU: olurlarsa ,..ı olduiunu bilmek ye böyle söy- vura a cc:: nın Aa eıa e ~'~ ~ana• 
Birlcıik Amerikanın Parckbuxa deiil. cimi. yani erkek mi. yoha üıııarln~ bulunan Karta.s, • .__ ters .....,.he ile dcw~e mecbur bL- lenıp· dnranlann aözlerini ihtiyatla sına olmayıp Eflatun felsefesının esa• 

M nam-- .:ıı_ L.r... .J:..: mı• oldn~n da ._it -1"-. l'e Basra petroJterl )'almWJbr '9'9 vuu- ~.- '"'1"'""• --L:I ed b• ]ah ld v lrtuabuın<la, onnan lll<Ml va .,.. -- • ..._. vu.qv• Jar da. hAlen Bovyıetlerle İngflJzlerhı laca.t Katkasyadakl ~ ordma- kUJılam~ _JBzımdır. Çünkü ne olur· ~ t~ • ~~ ır ıstı o ugunu 
4iilaiz Ye aağır yaşamaktadır. Ba ~n. ~ Lanumua kuvveti sa· elindedir. nun m~ayemet1 ayıf ~ Kll>l o- ea olaun, alim, aanat, teknik durma- bılmedıgını gosterecek surette cEf
adam, koklama kuvveti aayesin.do :reainde.. b.ır ook • lı:ay:naklaruu da o halde eü1 düıeya.da.ki baıtin nun gerudnde4d İngilzi mud.'\!aa.sı da dan doğruya, giizele n iyi.ye doğru latunun efkan mahsusası• diye ter-

. im tu ı B adamm koku keofetmı,tir. 8uıııh l>u .•damın ee~· mukadderat.anı bu petn:>ıe ahlp olma rayıttır. Bir taı-a.f~ H1ndlst.anın gidiyor. Gençlik hunun böyle oldu- cüme ettikten ba,ka Lea idccs plato• 
~ın ho U§ r. L du 1 __ L•-d· \...: "'9tİ 100,000 dolan goçıyor. 811 bu- te,flyeUnln tıetkil ectecelkıde §iipbe :~ku ~l rl:n "'•- ~~ m-a inanmalı 'f'e ne--•jnı .. bu inan- nicienncı'in herkeste bulunahilip Ef.. 
1UJI1ak. asaaııı o ... ar &eSIUD ır ...., ..nL • L 1_1 L • _._._. _....ver vv .... e e --r& mwuw.faaSt .. -~ • uo,;.ı .. ~. ' '" il .f b . .. _L • b 1 

. . • ,, .... .ervetı &O&l&ma &UVTeb aaye- y .......... r. . zarureti İngilizlerin Orta ıp.mm en cına dokunacak aözlerden itti- &atun 1 e zaı ır munnseoetı u un• 
.300 metre uza~ görmekaızın ~°: ainde iki petrol menbaına ~eıfederek la~~=cıe" ~~: ~ ter yerlerinde bilytlıt kuvvetler bulmı= yarlar da biraz çekinmelidiT. Mama- duğunu aöylemek suretile müthiş bir 
bısundan yalnız hayvarun nevmı kazamnlfbr. rlerse o vakit harbi hem H1nd1s- durm:ı.lanna l.mk!n veremez. fih iyiye, doğruya, &ilxel doğru kültür noksanını açığa vuruyor. 

:. hem de Uknı.yn:a. ısttbmeUnde Bu sebepledlı- ı:ı biz Mu.rul ~ İran gidip ~steren teTalli ~afiğinin ?~zı ikinci defterin 95. inci . • aahifeain· 
Rekor bl r boşanma ve evlenme· tdame ettirebilirler ve bilAhare ~le- petrollerintn mukadderatını ?e mil- defa İDİili, çıkııla oldugu da valcıdır. de CTCSel'Ve~ kelımesımn yanlı~ 

eek Amerfttan yardmıları da bn kay- dafa.aeıru dahi Şa.rt'. cephes!ndeld Bununla beraber wnumi bir emette tercümelerini tnshih ederken aradaki 
Amerikada. Kaliforniya vilkiyeti aiırlığında olan madam FreddıY, nakla rdan :faydalanarak: şimale ve 8ovyet müdafaastıe alA.knlı ~renler- bu grafik hep yukan doğru çıkar. faikı göstermek için d~crction keli

tehirlerinden l:>irinde oturan Freddy mahkemeyi ey}enme dairesinden şarka doğııı hare.ketlerd~ bulunabilir. deniz. Her feY ma IY.ı~lı görihı.fı:?or Aksine inanmak bedbinlik dediği- meainin vikaye ile tercümesini tavai• 
Bor.son namında bir bayan, ikinci ayıraıı 66 buamağı mmck iç.in be~ Eğer bu kaynıı.klar Alınanların eline •e Amerika. btaam1rı dışında '" Av- miz ruhi haletin müpteliılanna yakı. re ettikten e.onra: cCe pelit animal 
defa bo--nm•• ve bo•'""''" L..::nm.Z dakikalık 'bir zamaıı earfetmiıtir. geçel'l'le o nldt Arnerilauia.n Atlamü- rupQntn garp sahilinden Avustnlya.ya M lA Abd".._ ___ ·d d • · ı· dait ...1: ___ !'.&.!-- t ... 

,... • ......,. ,,-- uupo 19 l"Mfill .....- -*! clllııı1""1a bdar bir~ la alı: telAtclcl eıUıflhnlz ıır. eae a UKMUnı e'Y'nnın ı· mor MllS ~ ous cru-
evlenmiıtir. Merdn.enin alt buamaimda mü•- gelec~ petrol gemüenıe ınlJ,yonluk l!llk1 dftn.yada ~ m1*nddıeratnu seler?ncle y~~n talebe kuvvetinde: qui voulait ibadiner avec lui> cümlesi 

Bopnma ile evlenme rekor tewkil takbel kocasa U. phit)er kendieini ordularm ve oın binlerce ~ ve siyaset ve harp hardtetlerlndcn aıyn buıriın yetıflllJYor demek. aradalr.ı ni, cbu küçük hayvan kendisilc latife 
edecek bir çabuklukla ,..pılmıllJr. lbekllY'orlardı. Alt basamaktan ev- tankın petrolle nuıı beeleneccti clıd- olarak bu petrol stra.tıej1sl bakımm- otuz bet aaıede tarakki vafiğinin etmek i.al:Ven herkesi ibila vilrnye ısı:
Mahkeme salonu.. evlenme dairesin• lemno daire.İne iPrİP doiruca defte- den sorulacak bil' meseledir. Riyazi dan tetkik etmek 1nsaııa d:a.hıı. berrak mütemadiyen a§aiıya indiğini kabul nrdı> diye tercüme ederek, b u su• 
den 68 baaamakh bir merc:liTiınle ay• rini imzalamak iç.in iki dakikalık bir olarak •-at etmek tal>1ldir ki• evveli bir şekil gösrertyor ve neticeler &/Je- etmek olur ki doğru değildir. retle ı_ura..J_L• d ' 't. • d 

· · • daha · ba et1 b iki · .,,., ' Ü o uaJ!.ı aıw:re ıon un cayır e-nlmış b';':l~~muaydı, bu iki it zaman 1~ sar e • a _ 11• bu kn.d~r ~ıt tılşıyaca.t gemi bul- :de h küm. venneğt daha b:>Jaylaf- Ben bu makalede yalnız bu itiyadın dit> minaaını unutmuş olduğunu 
çabuk gorulecelr.ti. Amerikada rekor A,71lllll bir -.matle nudc mumkfm değildir, SJllft da bu 'J'Of. ilme, bilgiye ait tarafını aldun. Yoksa göstmyor. 

28 yaıında old•iu halde 87 lr..i1o yani 7 dakikada bapnlmııbr. gemilerin bir , bir buçuk &ı' dıecek Banu miyar tuta:ü Onfımtmd«J d •Y sah ] d da bunun misali çok- . ll . w l . . 

Gördüklerim, duyduklarım 

Şamh Cemile ve Necibe 
hemşirelerin yüzünden ... 

seferleri etmasında ~lam olarak fB- h&rblrı ge1fş1mJnl hatum takip edebi- qıer . a ar . a w • • w Bu mıısa en çoga tmak kahıldır. 
1ı:1 d~ Daiere "9ml&l&n tama.• Jh1z. tu~. ~ devna e&l~nceaını. eokagın~, Fakat bu kadan da Galatat-ı T ercü

Serbes aütun: 

Tarihi konserler münasebetile 

evıD&, mangalını pıtore9k bulup Pt· me müellifinin tctlcik hususunda pek: 
yer Lotilvari mathedenler vardır. Bu aceleci olduğunu göstenneğc kafidiT. 
sözlerimden kaba aaba mazi dü~-
manJıiı manası çıkanlmamalıdır. Galatat-ı TeTcüme çıkar çıkmaz 
O bender. irak oLswı, maksadım sa· hamen onun muarız.lan da {lkmıştı, 
dece terakkinin bir vakıa olduğunu Meaela onludan birisini ben de 
eöylemek.tir. Geçen makalemde Ah- phsan tanıdım: Halid bey. Bu Halid 
med Midhat efendinin Avrupa .seya· bey Fransızcadan tercümeler yapar, 
Lalini yaz.arken bu çok faydalı bü- Sabah gazetesinde muharrirlik cder

Sıazlarlle beraber btıZUnlllQll& htı-ı .tnıp açılrvenın f1f d1 Tilttc en._ yük muharririn ilmi kıymeti hakkın- di. larninin üzerine d e c Lisan m ekte-
Coçeıı aün bir ahbap nind. ka- famiqalanmn mekim. fakat daLa metle çıb.n .sana.dct.rlanmız araanda BMü:n tabut meraslmi !Pn1 ~- da bir iki noktaya dokunmU§twn; bu bi mezunlanndnn> diye yazardı. La-

4ınlı erkekli, eberiai e~ bir çok l*leri tada, lar; eYI. tek tük. 0.- uı;la.n ~cm~ beJOE bı:yıkla.n., tıer- ten ibaret ba e.ylere za.ten b&yınm1a.r def~ ela, boş vakitleTİ konu~m~~Ja k!n Galatat-ı T ercümeye yazdığı tcn
miılafirle. anmnda, -40 yıl enelki manbcy metlmm buralarda, sin.ye- Wmllı ytmü, itinalı snddnJle bbılm l'lrmez, 88l'l.at aıı:tamlan, ~k geçırmekten yakama kurtarabildıgım kitlerden anlıyoTUm ki 0 vaktin )i
(Beyoğlu Caddefkebiri) nin en ta· te ıöııe ucuz 1ICUZ bir ~k tıoprak tılı1dk lllne ~ d.llıltat bir cJa\tla.r, muhabbetle lcU'şılanaca.k sual~da.ok.uduğum. ~latat-ı Tercü- san m ek tebi pek yabana ntılacali 
ammıı aimaaı; Klğıdıane, Fener- aJımo. kendine konak da yapbımı!" yurdunm mu? o, khnseye .eh1ıbba, ~eri yeme, bir acı ltalwe- me ~imlı kıt~p vesıl.~ıle o zamanın mektep değilmiş. (Bende de refleka 
bahçe, Kutdili piyaaalaruıın en de- Bundan ötürü havali Osmaı\bey eli- 'ihtiyacı ~an adile, sanDe lJa,rlci- Din hukukunu br1c yılda U!lutmJyan tercumc ten~ı~ Ye murıab.t.lanndan bqladı mı d ersiniz}) Münckkitler
n.nılısı, çocukluk.tan beri cöz ..- ye anılmaktadır. ,eli Nurt beydir. Yilzlerce taıebe51- evldda eirer.- o em -.ı taplamala- bahsetmek ıııtıyorum. Tercüme <ler- den b iri de Macid i>ey isminde b ir 
nam R beye ra.sladun. Tr~y ~}undan tim.diki C-abi nlıı, kıI1t semıl.lk aaoatmın fQlıSl.yotl- rm'd8, kapı ~erinde, dam amlık- di bizde hiç eekimiyen bir mevzu- zattır. Bu zatı da ibizim gençliğimiz• 

Hazret kaçın kur· ası olduiu bal- eoltaim" eapmadan. benzin baraka· ne fblA~ ~ teft1r '9e ılslm h{Ue- Jıarmda blle tıı7.glrlar neyleşlr, yağ- dur. Kendimi bildim bileli mubaniı- de en iyi Fransızca bilen d iye par
d-=. (ma§allah k&n~, . pannaiımı auu.n bulun<iuiu kö§O en"elce .et sinin ortasında, p.ta.fat Te ~ar- murlnr Allah sesinin muslldstnt pnl · ler, _edipler • ~~ya birJbirleTİne malda göst<":rirlerdi. O da Said beye 
tahtaya TW'ayım. d111çlik, ıahhat. üatündeydi; mahut aazino itte tam kasından koşmaktan müst.altıl bl:r dar. Oradn mUbaha.se MZlhtlr, edeb tercu.ıne babsa uzerınde çatarlu. Es- olan itir8%1annı Fransızca yaz• 
ııe,eden yana civanları cebinden orada.. iliiYiyeıt.dn nümmııeskiir. Onun taShl- b.nundur, h.A.yı\ n unlur. kiden de Arapçad~n •. Fançadan ve mağa ltallof!Jlı~. huna aebcp de 
c;1kanyor. Hep geçmiş günlerden Bahçeainde ağaçlar, küçilk bir hinden geoeın bir notanın ınltlı&t:tndeD Slıne kıemanjnıfaıfn o amsuz h1mııet- Fransızcadan, b~ diklen ol~rsa ol- dütüncelerini ifade için Fransızcada 
açıp, kahkahalar koyuvere Yere, tiyatro eabneai, yanda oldukça ge- bütün mudd llemlmb nu:ıl emin i8e lert MWilDda b1r1n1 bl.lhaasa. bıydet.- ·~ ya~ılmlf tercumeler due":~ t~- daha ziyade hazar kelimeler (kendi 
tatlı tatlı herkese dinletiyor. nif. tek kath ahpp bir bina. Yaz Jaa, titiz 811.D&tınm kudret n llO+kiınden mele ısterlm. Bo,iilt Dede Ereod.l kide ugrardı. Hlll da öyle clegıl mı} istiaresiJe May er·in hazır elbiseleri)' 
. l:'f döniip ~lqı_p Omnanbey~ gece yanlanna kadar ıezci tozucu de ber1ııes 0 bda.r ~. mıerhmnısı, caHba ftkitıldz 61.en bir Kırk aeııe eVYel Babıili yokuıun· bulunması imi,. Fakat asıl sebep'. 
~ıye. oıa beı ':1rmı sene dt"Yel~ beylerle, Beyoilu mqburderile dop- Xiba ba.ricl .. ..ı...5- .__0 _ otl~ Sç1n besbeledlll tıtr ~ ftı'· dan tifman "Ye iki tarafa yalpa y a- keneli FraDRZca bildiğini göatermcJı:l 
nğbetın tavaadıgma, ~ın, dol r ye mem ..... _. -- dır. wu.n vicudile, altın çerçeYeli oözlü-

0
J---L c;,_,~ ı_ • k L ]"" lb ld Takaimin od-1-- w ~•:--- R u. nın 7&IlIDda yanm ura~ mtd· ..- .. ~. '"1aKl 'Deyın pe ıoe ıg u lll" 

• ~ -:-::bgına •~ Bazaıı inceaaz, hazan Romanyalı kl lftlgaJ1n1n mcmbalan da 0 cS«ece Nice bir hlcrtnıe feryat edeyim iile, tamdıkl~a edalı aellmlar ıve- ğu hazır elbiseli bu FransızcllD"J 
hey ıme auramacıı· L_._ •• L • Said ı_ • -.r.. --''- • '-

- Oemanbey dediniz de akJı-~ orlr.eetrası, bazan Azap aazı dabte c:feterdir. 8ana.tmı t.ebmımW -r 111la)maz dal' derdJm ftr benim rett& ~en • v~. gO.nJf 'Ye ~t~ O&uaanız_ !bugün bunılan daha ala• 
Jd. ş· di · d il c;alar. Sahneeinıden de Kel Haean. ...-. .... 151 -"'~ı....rin ....._.._. bile 1tenlm en büyük cıcmali eıyub muhamn eını yazacak yüzlerce gaıcimix old .... ma ge ı. ım yenn e ye er eaen ._ ·-' ___ L __ 1 .. u•n•.. v~ ~· + ... _ F ütercimi .J!- ··z.1 • .. _ı_ • I 

O.mı .be • dolay.il ba- VUyete &umpan,. ... armın c:anı>aZ1•- "'!>llC bu b6;ya.U flUkı.yı Dede JJıeilAl .,,., ran.sızca m uqe go en- gunu görereıı; bahtıyar o ursunuz. 
~ar y ~~ak -....1· • • n. dansözleri, hollibazlan elui1r. Jakınha ... ..1-~de~ .. ~ adeye, DeDllzade Hqlm be)'e Hattm mizle aelAmlardık. itte esaıaen lıukuk Ahmed Midhat efendi de müna-

fBDc.an geçen DUY aıya sopıyeynn '--- '"- ,. ~ o...._, ......- <r" ' 6t_ı_____ l b _ _.. - .:ı k • . • c;, __ • ._ 1· • 
.. .. zd ğzı ••t 

0 unaz. bey hanende Ali~ Ali bey de b- m ~o an u mUDterem .aam apya gınııyor • .;,enhment ııı;e ımcs.-~ekgulu~~ .. Fabl t ,_a:_amılar a • Semtau Dediiim aralar hm·•va Sariveden ~:'!~yetlldlr: O b&rlkulAde beelıe-el1 1at bımanbhıe tJlııu.i ta.um .. _,,., ... ıazeteci1ikte neden dolayı bilmem ni hie ile mi. ihtisas ile mi tercüme et-
~ an oayan ar, oaY var. e b· ._L --v- " ~..... p.rlcnuı nııObdl1 TophAn --r- _L H--ld' ... L-''-'-d __ .._. f 1 
bu adın yerilmesi aebebini de 1111lata. ır m AO&IDU gelmifti. O tarafın m Sabri beJ' • o nefta: O da bunu MlbıJ.r HUl'8dcUne vererek ·-- - 111 1 • ,,_ me-. ~ .. .._., ıgı oa&-.m a -.nı e t!9 

lt:X.. • le 1 d. _ ı. - 1 ..... namlı avvadı (yani 'adisi) katolilı: bOttbı aıbba.t Te rDbme .b(ybolmak- mıalt bu tarlh1 h.a.tı.raianmımn canlan- dolduruyor ve nihayet o ca uentiıı 
1'ID1. .,.;•enstn r ıyere-. fOY e •· Selim- ._,_ • DercUml and.mete .ı ..U Wır ._ d ·-· ~n · • • _J · · . ~uun idare.inde: &??ad tan ~. Blıl de b1r Bill~- ma.sma nslle oldu. Yalımr, onu ıımu- ment e J ıce> umınnı cgayrcq 
nttt....:,: o.sn b End dan f . efendinin Cemile ve Neci>e ie:mind• ...,_ • ..., maniye bJmet 1'e ~bu ha.- m1 ııe,ıetın 1ç.hıde b.-ybolur l'iSmı~ adalet> diye tercüme edelim gibi bir 
melerc!en. an~rli ~i {~~- ki (~nniye ve~) kız kar· B1caz ll'Jlnnın .ahJb1 tw•ıde Ali l'Jkıı1ide eseri un~,._ kıe- l(mlftm razı olmadı. Vakıa :tıendlsl- a~ihe ile kendini gösteriyor ; adet~ 
baai Onna.ıi ) . ~ _.:ıı detlen de beraberinde. bey meıtıum, an:ııb&r ms .-n•'*ıln ma.ntmıze ne Dd8l' nıJnnettar kalsak nln tnasu Te malı~l 80115117Jd~. bar bardak suda fırtına. 

ye 11 teeıa cueıı zat- ikisi d., bir i · l>irib· · azdır Fakat sine lremıanlnin bl:IJOO tesa.du-
br. Ma.beyin bAJkatibi Süreyya pa· dilber Şakakl k :-r çe}tlk ına~ ölmez bestdı:An Ratt beJ' ınımtıom, ~ Mftnlr N~ etıı btr 1Wat fü ender he.k:lıkI .seQnl ' duynııe.ta. thtl- Bu misalleri u zatacak değilim. Ga. 
flUUT., 131 3 Yun.an lıad:ıinde oTdu · djr~ a eii • çekik medMu beıııııt<*Ar Z1.1a .,_,, rieu- bu za~umuz dal hemen bfltım feyz1nJ ya.cmuz da. 

0 
:mda.r BOllSU2ldur. anrp- latat-ı Tercümenin olcunmasilc ~lde 

Bqkumc.danı Mütir Etem papnın ~lar; . ~ra IJ nn~ ~ dile ıttlhar edip ömrüne dua eıWl1mlz anı. bor,; udur. te aenelerce uğroşıldıktan sonra. elde edilen b ir fayda tudur ki, dli sene 
Berlin büyük elçisi birinci fenk ~ kirpıkler; y~il Y9!İl erik &"i:>i düyunu um'lallJ(velı ~ HOıııameWn Bizde sana.tkAnn :tı:YmetJ. ne bdat edlleb1!en bir sesi. vardır. O ses onu evvel ea b üyük m ütcrcimlerimizi 
Tevfik paşanın kaynat&slydı. gozleT. . . bey... • da az blllnlr. Yılla.rca mma.n bir .,_ Ç'I!lalnnakta m:ıhlr olanlnrn. esrarını me;gul ed en ~eyler bugün artık aklı 

İkinci Abdülhamit tehzade iken 1:akurun _ lhengı ~eke!lerm- Sine bma.nlm1zln ~ ;!! hlmınet Cila bir me4r;tep bocalı- tevdi eder . . BlZ'ıde bu se.s ş\mdl ynlmz başında m ütercimlerimiz tarafından 
hizmetinde bulunmuf, talıta ~Jr.mca deki tarz uzere .• Y~a • enıno:;: Yotul'tıçu .ll!lntinddı:t evi bu bÜ)"(lk bu}JmıA;tembı eıtmelc bd1.rş1ııaslığıda 1ıatat N~ye ~et gibtdlr. Onn. üzerind e d üsünülmiyccek kadar basit 
ikinci mabeyincisi olmuş. 1306 da tasında mua. bır ~. •u ye iıstatıann Tih:udlle r btr ~ sank.1 oodan daha ~ uzun ömürler dileıtren bl7Jo bu gillJ?l l e'l !erdir. Demek :ki elli senedenberi 
~fatına kadar da baş mabeyincilik 1dakdlar, Üç tarafa dızıımkuıt san<llalye- nkade.m1 mabfyet v':'::!ıyetmı =~ldl :ın~~ıu:: ~ı~;ıeklharefı 11_ıfilCin olıru:mış ~ bu yolda terakki etmişiz, bedbi:-ı ol• 
..-· • er e aa:: (*larılar ve o Y'JCU ar. ......a.f ...ı-- "~~ mu.nı.ı.."Ule Sa.ı>. blr t:ı:'kfilmlııl de lui- mağa lüzum yol· cuuışti. ml.til nza et.miftlr. Kapısı eleık:trlladz .....,Wl . fetmc:slni ~.erdik.- •. 

Eskiden Pangalta kibar Ermeni <Devamı sahile t, sil&ia. 1 te) mım, ~ l8dece bir iple ~ :t'tte ımı konecrde Qstaıbmızı ıör- · F. Cclilcddin A. ADNAN 



Sahife 6 • AK!ŞA.1\1 

[ :: ~j s e ı a m J G~~~~.~~,~~:~ "-~.~~~,~~~k:~~~ 
Tenha. bir rooka.ktan ~· Sa-1 t;aı ... MeSe2& b8rm 1ıanıdı!k1an oto-- . . .. yoğı..rllu (lebeniye) yi, nohut ~ 

b8i!ım erken bir :JQ&tıl 1dL O gi'mli tomıob1lle ve hlzla. yanından geçer.- d F~ ~l!~P. hem~lıre(lerml blın) mesinden (müsebbaha) ya pithm.e
~:lğım işlefll d~yoıdum -.e ter ... o eDn.1 koltmu haınılaııdım'mk, avu~n. o'l;luru tız sesı e ya ey - d 
edamaıkılh daigmrlJm. Birdenl>lm acı bir teılom mü.'balAğalı ba.reket1.er ya.- leri, ~rkıları tutturunca CO!lan co~a-ı eK .... d 
acı iSıntm:ln çağJn1dlğ1m işitince ad.e- pa.nık deı'ha.l k!end1sfn11'aı1tetti:rl:l" ve na. keındinden geçen geçe.;e. ap~mı~ ~m~n ~ duran fayton• 
tg sıçra.dım. Etm.tım.a bakındım. oa,... otmnd>lldeld. d~un.a.. t~.mdığ:ma. se- Bir aralık içeri çekilirler. Sekiz on dan mısafirunız ındı. Ka~şılayıp sa-
-. kimse ..-.. ., Ac:ı.tıa. bana. mı 1lım. yet4t1rir işte bım:un 1ç1n. ken dakika h lona çıkardık. Kahve, sıgara. şun-
;;'ieşe!lmt...tJ.? ,!,=- geçtlğim. .sıoka~- dl31ne «Bel!~ .. del.ls:1 Mutı11ıt1ru der: ı__ ı Msonraksazd'f o~n ~vl asınli~ dan bundan sohbet esnasında kapı• 
-.. . ov~ .,,............. • OllŞ ar. or a ı e, sım l!I eme d.:ı k ki ka 
t& oturan hiç k:1mSeYi ta.rumıYOrdum. ler. Bir ba.kıma da. ıyt bir n- ÇUn- k l I l b ld T tı tı ar: ynanaxn: 

•• .. • ...ı;, gldeeek l<:tum k.. _ b1r k1. bir cep eıı . - şa var ar a, e e ara- V h. lrı i]"" h 1• l' 
Bunun için yu.ru:.Ynid ... p •-•-• o ..... m... u öyle ~de yn.ş~yor.ıız , __ ... - huluskar: İpek kuşak., kuşağın önü ı. -1 - ı·eç m nuran kıgı, c k<lvket ı 
J.l"n;kat :ıyni ses ye en lo':>IW.ILW. lf'<"'r> .. - çok kimseler eski ahbaplannı so~- d''ğüml- k 1 .b. 1 . l ne aı.et l oturuş, gevre gevre o• 
ma.ğu başladı. Bu arada. b~ cam da ta görmemezliğe geliyorlar. Fakat u .. ._üku, 0 an gı 1 saç ar omuz a- nuşuşu tıpkı babacığı. Söyle de 
-·-·ıuyordu blUl.unki de •--nı ada.makıllı rahat- ra oo&. ' meydana çıkarlar. ._. ak 1 f . b ., ..... "' · •.u~ (CaL .1 qır ay evve ne ea etsm ana .. 
Kafamı her taı-afa. çevirdim. Gene sız ediyor canım. Hem öyle ~ı bir "'me) dem en gerdanı arkaya B ali . · '- 1 v l I . d. . en zav ı. göremedim. Fakat bir aralık adımı bağırışı, &deta yırtmışı var ki ... Insa- ıı.ırış ar, sag so omuz arı m ırıp V ld · d l l · 
ğ "d- Ü tl :t ı:ı· dl k ld 1 .. v .. . . l .k. d' - a e l!lln ı ayıp o ur; ace esı ça ır:ın ses: nın bazan o un pa. a: ıyor .. ...,ını a ı~ ar. gogsu tıtrotış er, ı ı ız k . ]' ı d k f ll 
- Yukıarıya bakınız, lütfen yuka.rı- de bunun için senin arkana sa.klan- üstü b~ı topuklara sarkıtışlar, yer• ne, dyeme yıye un er en a a aş· 

,-a ... dedi. d.ım. Çilnkü adamcağız senden sonra den fırlayıp fır hr dolaşışlarla ne mu ayım._ı._ k d 
Bu seter başımı kaldırdlm. Blr benim ismim1 bağırma.k için, hiç f8.r- rab. . zatmı,.&Ullu, wyeme o asına g'7-

a.partunanın en üst katının pencere- kmdıa. olmadun, bir takım 1ıe1Aşll ha- H . . . k nd' l'k"' tik. Kapı aralıgmdan gorunmesıo 
- • ;..+-{ - ımgı eeyırct e tne ma 1 ' a· k.. . . 

sinde bir erkek çehresi gozfune il~- reketleı:tle bulunacaktı. Bu yiWden ki k. d "T b d f ıye oşeye paravanayı getımuş, 
Bu şöyle böyle tanıdığım Mcıhittbt sandalın devrilmesi iihtimall bHe var- :~lıyadca (Degı. nnd a, "ben . ed.me - arkasına koyduğumuz küçük masa-ft.. d b. · · idi Benl b .. 1 hav d • ._, ar an. aıre e no etçıy ım... A ki . . ,_ . . . _.m :ı ırısı . <YJ e can - ı... N ._ v _. . . ya rap yeme erını, ra&.ı şışesını, 

lDe n~den çag~ırıyordu acaba? cSclii.m delisi Muhlttln.tl uzun müd- az.ırın &.onagın<ıa evrak tebyız k d t.f • d' · tik . M"d" . .. a en en ızm.ış . 
Penceı-edeki adam, nihayet kend.Lı:d- det götmedim. B1r gün Sirkecide ett"?. ··• u d urun)'t:;;-.ınun(un 'b~nnet Aıvvad efendi bunları görünce, 

llii gordUğü.mü anlayınca. memnun tramva.y bekliyordum. Fakat bizlm clıyetıne .. avet ıy ım.. .g• ı ya- ağzı l...ulaklarında hemen yanaştı. 
gülümsedi: semte giden tramvaıy da b!:r türlü. lan arla hızım hamını, çetın huylu O t'' t b' ik' t k --'-tı R kı b • 

- Meı:ıha.ba .. merhaıba ! .. dedi. gelmek bi.lmiymdu. NiJha.yet bir tane kaynarımnı ~tlahp atlahp sık sık skus e 
1~ bı el ~ · a ça u, 

b ··'•ft""rtl tt' ve eT_,,,, o kad dol idi . d dan -d . . K _, h ca sarrr.aga aş ayıp tutturmaz mı~ Merha asma m ............. e e ım. g ·~ a.r u kı unn::ı oranın mu avamı. ızıann ayran- • . . 
sordum: geçtı .•. Epeyce beadedim. Bir tııam- Janndan pek azir arkada!lım N bey - Hanıya ut, çabuk getmnl •• 

- Bir emrin~ mi vardı etendim?. vay daha göründü. Bunun arlta sa.- de ha keza.. - N bey onu önden peylemiş, kom-
Yukandan ceva.p verdi: ha.nlığ:ımda bir ldşl sıı!"a.bllecek kadar Başka vurgunlar mı ararsın~ Sır- şulanr.ın birinden ahp paltosunun 
- Yoooo ... Estağ!irulla.h ... Tepe- yer va~.ı. H-ernen davranıdlm.. Koşup ma kordonlu hünkar yaveri paşa altmd.a ısaklıyarak getirmişti amma 

den slzt gördüm bir selam vereyim ot bir ~ilik yere adt~aktın:,ve ~ zadeler; damat beyler dalkavuldu vaziyet berbat, kaynana musatlat. 
dedim de,.. ı:ıa.mvıayın san emınne a':)\UacaıPJn • _ _.,1 H . akı. k _,_ t · 1 1 b ı 

- Teşekkür ederim Allaha ısmarla- e.ııına.da haya.tınıda l.şittığlm inısan ses- mırasyea.ı er. eps.ı ntıya ürea. §ı an ilr~.. seyrey e aşımıza ge e• 
drk ... dedim. lerini.n. en telô.şlısı adımı bağmnağa. d~, zira b~alar o. kadar ciddi ki ceği.. 

Yurooilm ama bu işe de pek hay- ba.şlad.J. Beni bu kadar tıelSşla çağı- kımselere yuz vermıyor.. AbiJiğe bak, Şamh galeyanda; 
ret etml.ştim. Şöyle böyle tanıdığım ran kimdi?... o kadar bek.Jediğlm N heyin çocukluğu Beyrutta geç- durmuyor da durmuyor: 
bu nd:ım, bir apartmıanın en tepe- tramvayı bıra:kıtım. Ba.şımı çevirdim. tiği için arapçanın mükemmelini, - Vecde geldim: eıhviye, nağa~ 
sinden ba.na seHı.m vermek için ne kn.- TabU tahmin ettin.iz... MuhtttJn! ... fasihini bilirdi. mat mütemadiyen ei.iınuh ediyor. 
dar yırtınm.ı.ş, gırtlak patıatm!ştı. Memnun gülümsüyor ve: - Şunların ağaheylerile arapça Kahil değil ııabredemem; çalmalı. 
Sanki bana. «merhabaıı demesi pek lü- .- Merhıııoo ... Merhaba birader •.. konuşayım, ah tarafı Allaıh kerim!. okumalıyım! 
zumlu bir şeydi de... dı.yordu... dedi. Fu•l paydosunda adam sah- Sıtma görmemiş sesile ba;ılamaz 

Aradan iki ay geçti. Bir gün :ırlta- .. Tramvay uçup gitm~ti... Hiddetimi neden inerken, yerinden fırladı. mı rnavale, Arada dn ..,.,..,halara> 
da."larcian birisi ile Adadıa.n dönüyor- gu~ zaptc-ttiın. Bu sefer bir yanm saa.t H . - J • (K 'f h"'I k ~,, 
d~ı. Vapurumuz Köprüye yu.klaşır- daha. bekledikten sonra. ayni tramva- em;j?.1 °;h ey?)' di ey~ . ~ eŞamya - Ya Gemile, ya Necibe nerede-
ken g:ırip bir vaka. oldu. Bir düdük ya beraber bindik. Fakat bu adamın aıvva u e er ye gınştı. - siniz~ ha, Allah belamı versin, ne 
sesi iilttilc. Bizim vapurun kaptanı hayatı hakiki bir ıstıraptı... Oözler dan, Beyruttan açınca derhal yurnu· se'bebe mebni sizi böyle bir zatıali
alablldlğine düdük ipine asılıyordu. etrafta s-elim verilecek, şapka çllı:a- şayer:. Selimünamide ne ~mnuni- nin devlethanesine getirmedim( .. 
Vapurumuz yolunu da adamakıllı kes- rılaca.k, temennah edilecek ve tmer- ;et: Kayna.nam odaya bir daldı, pir 
mlş, adeta durmuştu. Ne oluyordu? .. ha.ba• diye bağırılacaık tanıdık a.n- - Emredin ahaveyn. istediğinizi daldı: 
Bir kazaya mı uğramıştık ... Nihayet yordu. Zaman zama:ı:ı saıha.nlığın PQi1- çalalım. HemıireleT (Ya lima,ıi, za
kaptan denl2ıe doğru eğilerek blrlslnl makl:ı:klan üstünden kafasını 1l2a1a- lemuni), (Arasiye), ( Bintüççelebi) 
azarl::ı.mağa başladı: rak kaldınmdnn dalgın dalgın giden ile oyn.ı:.madılar. Onlara d.a çıksm-

- Koca denize sıt.ı.madın mı ya.- bir takım lnsanlarm yiirciclerlni fu:ıp- larl. 
hu? .. Gemi.ye bu kadar sokulacak M latı;·or, bağırarak islanlerlni çağın- Ad - · d H _. ~ . . .. amcagtz yerme otur u. ep 
Yardı ?. YO•u. u ... Ee; .. r kendisini gösteremerıse .. l · bizd 0--"•v• h l 1 k 

Biz de güvertenin kenarından bak- felıtıret... Tmmva.ydan ne ifa.retle goz en e. egıgı ava ar a ız· 
tı.k.. Evet vapurumuzun pek ya.lanın- Fakat biz: de dikkati çekti mi? .. ~~ Iaı: . t~kr~~ oyn~rken bizdeki keyifi. 
da dopdolu bir sandal vardı. Kaptan nun «merhaba!.• diyordu. caAayı gormeym. 
bir kaza olrruımak için ıremindenberl Tramvaya atlıyan kx>ntrollan da. Arkadaşla kararı verdik: Udiyi 
buna bağırıyordu, vapuru da onun tanıyordu. Biletini uzatırlı:en onlara.: bizim şa.tafatlıca konağa davet ede-
için durdurtmuştu. Şimdi payladığı - M"'rhaba! .. derneği ilunal etmt- Hın. İçirelim, Arabistan yemekleri 
adam sandalcı idi.... yo:du. . • . _ yedirelim. Karşılık (siz de bize buy-

Lfıkln işte bu esnada sandaldaki Işte uSelam delı.si Muhitt.ını böyle narı) diyecek tab·• c·d · · 
yolculıırdan birinin teli.şlı bir hare- bir adamdı. . ·~· . 1 erız evme., 
ket yaptığını ve avıız avaz ismimi ça- Fakat geçenlerde gazetelerde şöyle enuı k~1' oluverınz v~e1am!. 
ğtrdığını işittim. bir ha.va.dis o1cuyımca ~ çok N cıgım fasıl araısı yıne kalkıp 

Denize şiddetle vuran güneş gözle- mü~r oldıun. koştu. Ertesi sün değil, daha öbür 
rimi :ı.ldığı içln böyle bağıran adamı İşte okuduğum haber: güne sözü kesmiş. Merhwn kayna· 
birdenbire fııı·kedemomlştim. Vapu.t- «Dün feci bir otomobil kazası. ol- tanın Çapadaki konağını iyice tarif 
daki aıkada.şım: muştıır. Muhittin adında blrl karşı- edip. kağıda planını bile çizip ver-

- Aman beni görmesin! .. diye ar- dan geçen blr d-Ostunu sel!ın1amak miş. • 
lama saklandı. lsteı'k~n arkasından gehn~ olan bir Erıtes. sabah. bizim.kile annesine 
Baktım. Sandaldaki a.dam geçenler- otomobili gömı~ ve omm teker- ağzı ya t . 

de apartıman tepesinden ba.n.a. selA.m leklerl altında lca1mJştır. ~ un. 
veren Muhlttindi... Arkada.şını sel!mlaı1ren. ot.omobil - i{aıyınpederim rahmetlinin 

Kendisini gördüğümü e.nlamı.ş ola- altında kalnn b~ Muhittin bir mürşitlerinde.ıı Şamlı Ahdülmennan 
cak ki ellni sıı.llıyara.k: müddet sürüklendikten roma. telrer- efendi isminde bir zatı mübarek var-

- Meııhaba, merhaba bira.der ... de- lekıer altında can vermiştir..... dı ya. Vefatı üzerine poatneşinliğe 
dl. Cevap verdim: Hikmet Feridun Es geçen, Rüsumatta mümeyyiz mah-

Lakin adam bana selam vereceğim R A D y o tık. Yann öğle yem.e~nc te:ırif ede.· 
derken, o oorbat ve tehlikeli vaziyette ce.k. Şam yeımeklerı ıkram etmemız 

-- Nenin şeyh efendi zadesi, 
postneşini bu herif) Kulaklanmla 
duydum, Sulta:n Bayezit dudulannı 
sayıp döküyor. Halis muhlis mu· 
habbet tellalı. Zıkknnlandığı rakı
nın kokulan ekıti ekşi tavan arala
nnı hi.irüdü. Şu saniye buradan de
fol bakayım namussuz, yok.sa billa
hi üstünü başını param.parça edip 
kapı dışan atarım! 

Çırpına çırpına, tepine tepine 
mas::ıdak: şişeyi, tabak çanakları 
etTafa fırla.tırken, Avvad efendi 
çoktan cicozu çekmişti. 

Bir daha Osmanbey gazinosuna 
adun atamadım; önünden bile ge
çemez, karşılci kafdmma atlardım. 

Sennet Muhtar Alus 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Senelik 
8 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

ı_ 
Törldye 

1400 kuruş 
'150 • 
400 il 

150 il 

Ecnebi 

2700 kuruş 
1450 • 
800 • 
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1 SIN6APUR KORSANLARI f 
Tetrlka No. 6'l Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

- Namussu:ı köpe8c.l :eıem.1m eıvtln8 hlm ilk pazarlık ~yim.. 9111 
yı1laırea. blı:l dost gibi. gelip gW;tn.. ,._ ~ lncidıeo ÇIOk ı,ı aoıtıaıım.. 
meğimi yedin. tçldmi 1çıtbı. 8aııa laıır'-- bu adam beni acalı& alda.tıyor mut 
deş gÖ'Zlyle b~ımı.. ~ sıen KMa - M'ara. dütHna. giımeğe meo-
zehl.rli bir yıl&mnışsın.. k:anmı bao- butı oldu. 
tan ç.ık.a.N1m, yuvamı yıJctmt Şlmdf. ne 
yüzle, ne c~ karşu:na ~ 
sun? Ha'klı ve nıam'USlu 1nsarua.rın da 
namussuzlar kadar cesur olduğunQ. ıll9 
günün birinde yüzüne twdirebllece
ğiml düşünmedin mi? 

Dl.ye ba.ğınyord1L Kava. - Muta bu 
gence çok acım~ı. 

Jaıponya.da namuslu bir aile ocağı
na. göz dikeırı ve o ocağı yika.n ldm.
selere cemıyeıt içinde .. ı1ı:ıa.ra daınga. 
basarlar .. o g:lbtler bir daba a1le içi
ne ~. Suçlu, her yelde oıdılıtu 
gibi bamda. da. susm~ t'ercih edL
yoı:tlu. Gerçek prens Mutso - mtıo da. 
böyle söylemem.1ş·m.Jıyd1: o:Sü!ldit, b6ze 
çok defe. büyü3c muva.ffla.kıyetler te
min eden blr silahtır. Ona ,.ertnde 
kullananlar ald~mazlar.ıı 

İşt.e, hakaret "gören bu a.dam da 
ayni silahı kımanıyor. yani SUSU\YOr
du. Eğer susırnasaydı, ne olacaktı? 

Bunu tahmin etmek güç bir iş de
ğildi: Suçlu, haksız olduğu h:alde ken
dini müdafaa.ya kalkışn.akla hasmı
nın bütün kln1n1 uyandıracak ve bu 
yiWden belki de canı tehl~e düşe
cekıt1. 

Kava - Mu.ra da.yanamadı, kavga
nın esasını anlayınca, haklı olan ada.
mm yanına sokuldu: 

- Fazla üzülme, delikanlı! AnJ.ııyo
rum ld, oevlndeld kuş, bu arkıadaşının 
evine u~mu.ş. Memlekette seni avuıt;a_ 
cak çok kuş var. Haydi, sıkılma. .. pa
za.ra git, beğendlğinl aL SCnln gibi 
delikanlının kafesi kuşsuz kaıllr mı 
hiç? Neden yoruluyorsun? İnsa.nla.rın 
hayatı bir kuş veya. bb:çok ku.pa.r 
için heder edilmiye<:ek kadar kıymetli 
ve pahalıdır. 

- Peki amm.a, benim kuşumu, b.iz 
dost riyalclrlığlle evime girerek ben
den gizll i.ğf al eden ve kaç-ıran bu na
mussuzun hLç olmaı:sa. ınulres1n1 in
~k ve hıaklld çelıresini meydana 
çıka.mı.ak hakkını deg11 mi? 

- Bununla senin utraşm.ana lüzum 
Yok. O artık, aileden, namuslu mu
hiti-erden uzak, kendl kabuğu içinde 
yaşa.malta mahkii.ındur. Güniin. blrin
de duyacağı vicdan azabı içinde bo
ğulacaktır. Haydi yürü.. ve hemen 
kendine bir eş bulm:ı~ git! 

Dellkan 1ı Kava - Mura.n.ın öğUtlerl
ni dinledi ve oıumla konuşıı.rlren, 

suçlu vaziyette bulunan ıı.dam da ba.
şırıı her sur;lu gibt yere eğerek cadde
den uzakla~tı. 

Bu hadise Kava - Muroyı bir ha.Yll 
düşündürmüştü. O, Ti - ~ bir ak
şam evine davet etmek, birlikl:e yiyip 
içmek niyetinde idi. Bu tesadüf ona 
adeta bir ders olmuştu. Kendi ken
dine: 

- Delikanlıya verdiğim öğütleırl 
kendim için de tekrnrla.ma4ıyım. T1 -
Pl tehlikeli bir deniz kartalıdır .. böy
le bir kartalın yanına. ince, 2la:rl.f bir 
glivercln çık::ı.nlır mı? Karial, nerede 
oltı.rsa olsun, l'QSladığı ~1 mUıt
laıka. parçalayıp yemek 13fıer. 

Kava. - Mura yoluna. devam cttl. 

" * Kava - Mura o gece QOk içm1ştl. 

Dü:lı:kAn sahlbl yq1ı bir Çinl11dL 
derhal ~ ]Whnm betenıdtll 1Da1 
d1zLs1.n1 Kava - Mura.ya. gösterera: 

- On altın t.stedlm.. çok mu".' dıed. 
Ka.va. - Mura. gerçekten lncl ye 

m~rca.n alım satım.mı çdt eyi anlı:ym 
bir adamdı. İnclleri gfuıden geçlrdl 

- Paıhaiı de~I. Değerlndetı fazla. 18-
tememlş .. 

Ka.va - Muranın ~rditi cevaptan 
memnun olan Ç1n11 dertıa.l .Jrendi:dne 
yer ~ w blr çay ikram ettt 

- Bu inci d.1rudn1 Sey1.~ gettıt.. 
m.tştJm, aslamm! Nihaıyet onlar bu 
gi.i.'zıel san'a n.asl.p oldu. Emin olunu.1 
ki, Yokoluımada. bu incinin eşt yok-
tur. . 

o:Klzıl kelebek. lnciyi boynuna ta... 
kı~rdu. Dükkan sahibi, genç kadına 
a.yna. tutuyordu. Kava - Mum.: 

- Bu inci sa.na. çok yakıştı. 
Diye mınldandı. cKızıl lrelebeb 

gözlerini süzerek güldü· 
- Bana ya.kı.şa.n şeyin senln hedi

yen olmasını çok istı>rdim, Kava. -
Mura! 

Kava - Mura, Çinlinin yamında 
ına.hçup olmama.k ve ka.dının dilinden 
kurtulmak için bu parayı ödedi. 

- Ma~mld böyle istedin .. hediyem 
olsun sana. Fa.kat kim..~ye söyl~. 
Yama.danın kula~ına giderse, kendi
siyle bozuşmwmıza sebebolur. 

- Niçin? Yama.danın sağ kotu oo
dan Jromxyor mu? 

- Hayır. Bu, korku me.selesı. değil. 
Biz Sin~apurdRll. gelirken, parala.n
mızı meyhanelerde ve diğer eğlence 
yerlerinde gaıyşa.Ia.rn yed.1rrrwmeğe 
ant içtik. 

- Paranızı k.i.m1n içln oo.k.lıyac~ 
sımz? 

- Yurt içl.n .. yurdun ei>uetben, 
zulümden kurtulması için .. 

Çinli g001.erln1 silz.ereık müstehzi bir 
tavırla delikanlıya. baktı: 

- Yokohamada hüküm~tten şti· 
yet eden bir tert görmedim, asfaruml 
Herıre.s işiyle, eğlencesiyle, ticaretiyle 
meşgul. S1zin gib1 aslanlar llmD.nrmı
zn arasıra uğradıkça bizlerin de yü
runü gilldürüyonrunuz. 

..ı... sız ya.banc16llllZ.. hallan çek@ 
ıstırabı görem~lz. l\fület siyogon
ların zulmünden bemüş bir 11'!Me
d1r. 

Çinli bl.rdenbire titremcğe başladı: 
- Aman a&anım. benim dükk.l.

nıımda. slyogonla.r :ıleyh!nde konUf
~ı.n.. yerin lı:u1atı vardır. . . DUJV
lamı. maıhvolurum. 

Kava. - Mura.: 
- Hakkın va.r.. onla.rın se.ltaınak 

yıkılıncıeyQ. kadar, onla.rda.n knı:tı:m&
ğa mecbursun! 

cKızı1 ~IEt>ek.t aya#& k::a.lkQ. 
Fazla. kanuşmadılar .. vıe lncl t:ac!ıt

nin di't'kıkA.nında.n beraber çıktılar. 
Birlau; adım yürüdüler. 
Ka.va - Munı. bu g;weı gana Jle eo

kaık:ta. bir arada. yürümeıcteıı çıek.lnlo
yor ve hemen ayrılmak lstlyonlu. 

t.Kızıl kelebeb gülerek: 
- Aldığın hed.iyeıyi daima. boynum

da. ta.şıyaca~ım ve seni unutmcyıaca
ğım.. Kava - Mum! 

DOOL Korsanın gözleri ı.tıldadı: 

- Merhaba'· 1 1 tumile d.ün Divanyolunda karşılaş--

aı; d:ıha sandalı devirccektl. li.zun. All.b razı olsun, kalem refi-
Vapurumuz Köprüye yan~ırken ar- k 

kama saklanan arkadaşıma: BuJiinkü proça.m ~ N bey vadetti. Erken gelip hep• 

HalA. baı}l dönüyordu. Gemi.ye gider 
gltnııez soyunup yatacaktL İnci. sa.ta.n 
bir küçük düklta.nın önünden geç.l-1---------------1 yordu. Blr ihtiyar .rap00 k:.ldını. ya.-

Posta ittihadına dahil olmıyan nındaık.1 küçük çocuğuna: 
- Sen, her gece pl'kı söylecllo!S1n 

meyhanede sana ta.pa.n.Iar arasmdaıı 
blrln1 sevmiyor mllSUJl? - Bu kim rlla.b a.Şkuıa ... Hem sen 12.JO Progra.m, 13.33 saz eserleri, sini kendi piıirecek !... 

niçin arkama saklandın? .. diye aıor- 12.45 Ajans ha.berleııl., 1!1.00 Şe.riaJıır.. Bu sözleri duyat' duymaz kayna~ 
ecnebi memleketler: Seneliği: _ Bak yavrum. işte Yokahamanın 
3600, altı aylığı 1900, üç aylığı eın zenıgln adamı, şu küçikük dil~-

dum. 18.03 Dans orlrestrası., 18.45 Ziraat namdak.i sevinç: 1000 kuruştur. nın sah~bldir. 0n'11.Il lçln, bütün eya.. 
O g;ilere-k anlattı: T~iml, 18.55 Fasıl heyeti. _ 19.30 - Topkaptda dergahı olan, 1>ey• Telefonlarınmt Bıupnuhanlr: %0565 
- Efendim bu zata ~selam delisi AJans haberleri. ıg.50 Şa~ ve Wıttü- rek sakallı ehlullahm "'l mu) Yası işleri: 20765 - idare: !0681 

Mublttın .. derler ... Bu adamda seld.m ler, 20.15 Ra.dyo gaııetesı, 20.46 Bit Am ı · B b ~ ~g u b ~lüdür: 20497 
vermek bir hastıalık haline girmistir. halk till'kü.sü öğrıerriyo.ruz, 21.00 Ko- f an_~e 9d1~· 0 a acı~ ~~ - ar;_a 1---------------1 
İkl kılometre uzaktan giden bir ~h- nuşnıa 21.15 Hümam ve Muha!y'ye ne es cuer ı. cennetıne Ka1VU~tU&;· Rebfülevveı 27 - Kasım 151 
babmı fe.rketse ne ya.par, yapar mut- mP~an, 21.45 Senfon! <mt- tan aon:a mer.a~ gü]lel~rh:n arttıkça B. İm. Gü. ö~. İk1. Ak. Yat 
laka sellim verir... Amma. sel!mlaş- 22.30 Ajans ha.berlerl ve borsalar. artt•. Oğluna ızın vermıştır elbette; E. 8,52 lBııl'S 5,29 9,11 12,00 1,36 
tığı adamı şöyle böyle tanıyorm~. Yann sabahki prognıoı kendimi okutur. hafifleTUn. va.. 4.38 6,24 13,15 16,58 19,46 21,22 
zarar yok.. Sokakta tanıdığı birini 7.30 Program, 7.33 Ha.flf YYIYM7"rD..... Erkel: ahçımız böreg"'i. baklavayı ..., • .._.._. İdarehane BabıMi elvan 
gör sun de ona selam vermesin ... Böy- CPU, 7 .45 Aj::ı..ns haberlert, 8.00 sen- açadurau •• , N C1gv ım da mutfag"' a gi· 
l ı•ı ı.ft 11 • d ta hft~. 1 r i Anmusluk sokak No. ıs e u r va~ zava ıyı a e =ı...'l a- on k ~rçala.r (Pl.), 8.15 Evin saa.tı. rip sıvandı. Bo1 kırmızı biberli pi~ ill••ıııııiıiiiiiiiiıliiiiiilıiiıillı••ml ·-

leti..mizl. sa.tın ala.blllr, diQorlar. 
İhtiyar kadın uzaJctaşırOten. küçük 

dükk:lrun kapısı açıldı ~ içerlde.-ı 
güzel bir ka.dı.n ba.şı uzandı: 

- Kava. - Mura, Knıva. - Mura.. .. 
Kıwa. - M\11"& birdenbire şaşırdı: 
- cDenlz kurtlan meyhanesi. n.l.n 

gti?Jel kelebeğini bumda göreceğinu 
ummamıştım. 

«Kızıl kelebek» şaıkı'ak bir sesle: 
- Bira?: gel, Kava-Mum! ded.1. Mü-

- Haıyır. Ben, önıüındıe eğitenler
den, bana zaaf gooterenlerdcn nel'reti 
ederim. Va.Idiyle Hint mabutları bile. 
kendilerine ta.panlarda.n ziyade, ken.
d.ileri.yle mücadele edenlerle meşgul 
olurlarmış. Tıpkı ben de onlara o ma.
butlara benziyorum. Senden hoşlaını .. 
şımın sebebi de budur. 

- O halde yeryüzünde sevebilece
ğin bir erkeğe güç. raslıyacak:sınl 

- Herkes kadına tapıyol' mu sanı
yorsun? 

(Arkası va.r) 

PERiLi KONAK gittim.. Siz araba. ile şoseden geçer• - Bu havali köylüleri, hurafele- s~niz. Merhum beni çok seviyor, Sizin de bu başarılarda büyük bir 
ken. muayene odaşının pe1J1ceresin- re ve ba~l ittikatlara çok inanırlar. dostluğunu da benden esirgemi- hisseniz vardır. Halk Sherlok Hol
den eiD bana gösterdi. ikimiz de ay• Eirçok köylüler, buzkırda bu Ce- yordu. mes kadar sizi de çok iyi tanır ve 
ni yolu takibettiğimiz İçin size rash· bennem köpeğine: raaladıklanna baı- - Sir Gharles'in kalbinden muz- sever. 

Tefrika No. 30 Çeviren: AHMl!;T llİL1Lt yacağımı rv-c kendi ketı<limi prezante lan üzerine yemin ediyorlar. tarip bulunduğunu kimden öğrendi- Muhatabımın sözünü kesmek a,... 
Sh ı k H I ·b· "b ı· larmda :Lır· a·..1amdı. edeceğimi dütündüm. Stapleton gülerek konuşuyordu. niz? tcdim: 

er 0 0 mes gı 1 tecru e 1 ve '0 0 Umanın ki, yolculuk aİJ' Henry'yi fakat hakıılanndan kara köpek ef- - Dostum doktor Mortimer- - Sherlok Holmea'i ne kadar 
en sansasyonel meselelerle karşıla,.. Sırtıncl.a parklak ıtenel:eden ~ f--• .... k _1_1 b' 1_ l:lZI& yotmamq olsun. ısaneeini ciddiyetle telakki ettiğini se.. den. methetseniz azdır. Yeryüzünde hiç-
mı, meııhur bir po]is hafiyesi bile mış, ustu apwuı il' tene11.e tıqıyor, Si H d • '1...• vı -'1..! u D ek oluyor L: b' ı· h r· . LI 
şimdiye k.:ıdar bunun gibi esrarengiz elin<le de kelebekleri aka) "' - r enry, emar gmı eag am- zer gı.ua Ol'U~· • ..- .. em.,. . • • ...,,. ~ıaııza ar po ıs a ıyesı onun yap~ıuanm 

ah 
..:ı . ö_.,.,!. ~ dır. H~ereıt muteblMIQll devam ettr. goro kopegın hın. aır Cllarleı1 ı ko- yapamaz. Bu noktada tamamile hak.. 

bir muamma görmediğini söyleme- ~ ~ıu YCvu ıptd ruuuUf ..,...,.... - S.. civarda her.kes. am.oasuun - Ba aiyaL köpek er.an-. za- valamıt ve ölümüne eel>ebiyeıt ver- !ısınız. 
mi~ miydi~ · ır&epçe tutuyor u. apansız ölümünden. aoiıra eir Hen- valb •İr <luule•in. k&LU.. olmuıtıı. miş. Ba.1a ait methiyelerinize gelin~ 

Bu ücra ve !$SIZ bozkır yolla· J -~eçlıul ~:-.kod fDldaktaa. eo- ry•ııin bu mu: bozkıra gelip oturma- Bu ef..neQı. a....ıhnm. ölümftne ..- - Acaıba siz ölümü~ bqka te- ıl>unlan yerinde görmüyorum. 
randan çifliğe dönerken Holm.ea'in uyaraa; yanıma g~., U1' a: ~ koıku;,>orda. ~ ye bebolduiuna buıioa. kil~ izah. edebilir misiniz? Stap)eton itiraz etti: 
Londradak.i işlerini çabuk bitirerek - Affuuzi rica ederim M. ~· zeııain. bir wlamclan,. bu. Cdıeıınem. - Bu hldiae, nwt oldu) - Ba huSU1ta mütal&a beyan et· - Hayır azizim M. Watson, dedi. 
buraya bir an evvel gelmesini ve •on, ~e~ ~zkmla n:mblt tddiın ırl>i . 7~e . ~ de ~ in. _ ZaTalhmn .mirleri b"a. e&aneyi me:. bana diifmez. •• ı~z çok t~~i·~ ~ğim biT tevazu h.&.-
omuzlarıma yüklenen ağır mesuliyet. mera.sımme )uzum 7ok. Müfterdc mek', diri diri mezara gi.ıme9inl ta- dinli,ye din1i7a 

0 
kadar bomllDQfhı - Aca:ba Sberlok Holmes m bu eıle, kendinw golge<le bmJmıak i9-

teın b~ni .kurtarmasını Tanndan tew dostumuz. hiç ~üphaiz be:Odeıı size lebetmelt gi>ı lıir te,.&. ki, alelade 9 k&pel:. amRZlll 6nft. hususta fikri nedir) tiyon;unuz ve Holmes' e büyük bap
mennı edıyordum. bahsetmiş olmak llzım.dm. Jmum Genv drWn çifliie l'Üp gelmi- ne çıbv~ bJhined.n 90D. Clereu. · Stap1eton'un b.ı hi~ beklemediğim nlarında müstesna yardımınızı in-

J?üşüncelerime dalmıo çifliğe dö- Stapleton'dur. Hqerat mfitıebaı 3 yeceği meaelesinin. b.aa hıalkJ.m - rahat.ız liahmaa La. e.ılzadenln alü- mall beni birkat saniye düıiindürdü kar.;, k tlkışıyorsunuz. 
nerıccn arkamdan gelen ayale ıesleri yun. derece ilgi]endinfiihd eiza elSylema-- -· ~ ıverebi1irdi_ ve cevap vermeme mani oldu. Fa· Siz, istediğinizi aöyliyebilirei-
duydum. İsmimle beni çağıran biri _ Sizin kendinizi taktim etmeni- ie lüzum :yoktur eanınm. z annrma &Öre. .. ~ ölda- kat. n:ıubatabl:Dl.ln şolirun ,.üzü.ı;e ~t: niz. Ben fikrimde ısrar ediyorum . 
• rkamdari koııu~oıd~. ze lüzum bilo yo~~ ~ tene- • Umarim. ki, ~ ~ balk1 tcdiı- ğü gece taf1aıdı yolm 8zerinde gıezinb-- f~ttıiim •azar. bende bu naÜ gizlı !Siz de do~tunuz S'he.rlok

4 
Holmea 

Doktor Mortımerın beni çağırdı- ke .kutuyu vo elin.izdclı:i iptea kep- guı eden .,... korntaıı ~ efsauele- kee, buna benzer 'bir g6nnftt '"' bır maliaatk sormadtl'ı zanııın.ı uyan. kadar tehrikt: ve takdıre layıkaınız. 
ğını sanarak başımı arkaya çevirince çeyi görünce kim olduğunum deıbal re lr:ulal: umaz. k'odiusa.ndan bibi ~ eebeden ~ Dokt\lr Mortim~r, sizi muay~~· 
tanımadığım bir adamın beni taki- anladım. _Bat. de 0 EiJdrdeyim. ölı~:iıfth. S.apleton devam ~'!it o~asmm p~nc':r~s~n~~n p~rm.agılo 
bettiğini hayretle gördüm. M. Stapleton'un herk:~ tam... _ ~ afle.lıdn batma t).ta :z.n...nmm ~a im kaza gelme- . - ~ Wa~on. em yakından ta- g?sterere~. ısmıruzı soyler &oylemez. 

Bu, orta boylu, esmer yüzlü, çe- mış hir ha§erat müteha99111 oldnp kesilaı mefUM kara ~ hakkın- sinden dafma korkuyordum. Çttnldl iııma'dı'!11°1 eoylemek bot ve m&.. kun ol~~gunuzun derhal farkına var
vik, yüzü ttra§lı, sırtına gri elbise, nu da biliyomm, Fak.at ef:c benf ııwf deki e&a:n.,,.ı ~ .ız Clııi İjıitıuft- l:albinden naltatııa:c olduiumt !bili- nası::: bır ~ ohp. Ar~adqına • ~e dun. Sızsı d~. bura~~ bulunmanızıo 
ba~ı-:ıa da genis kenarlı ha.sır bir tanıdıruz) , dnfzdir. dmn. Öl an.den kadar oatuıJm büyük polie hafiyesının da. ı, Holmca ıo Perih konak efsane-
şarka giymiş, t;kriben otuz ~Cf Yat- - Doktor Mortimec•· . - Ba ----'- &....-- A- --•~1- r.:... -LLL~ ne -'..1-mil- ~llde ~ bor~ Dllr' sile ~Iakadar ve meşgul olduğ~ua - - ~· w~ - ~ ~ ~ ~~ . ---.~ tw~ ~u- ıamau- ıezdan. lArkuı var) 
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ı YANLAR 8AT1LJK - Porta.tıf ftd&1ı demir- 1500 LİRA - "I'adM;aşı caddesini 
1 - Ş ARI den °" oluklu plvamzt! ~ıa.roan bü- ırörllr tı.ram~ 1 daldka • odalı ta.-
MUHASİP _ Ya.bancı llsa.nlara va- ynt b1r bina. Atıölye depo garaj için raçalı evkaf yok kAri1r' ha.ne. Ta.ks1m 

'1f çok tecrM>ell b1r muhastp günda elverlf'li - tçenkrkl muhtelif tomaıa.r, Abdülba.3thamit ca.ddes1 23 B0'211atrt 
blrh9 -.at~ muhaseben1z1 b.nunla- mUJkaıp, pl.AJeyal&r ve a!ıe atıı.ık.tU.\ EmlA.k. Tel: 435'3. 
ra uygun tedvir eder. şera.tt ehven- Bina. a.yn, ma.tdneler yaJmt& toptan sa.- 5600 LİRA - Talc'slme tıam ı d'aklk:a 
dlr. Akşam'da Klttp. - & tıııt:tır. Mllraca.a.t: M. B1.lge ~ Or-- lklşer odalı 150 Ura !.nltlı a.pe.rtma;na. 

~ - Gala.ta ı>erşembepamn İş han ~ bina. TaJmbn AptJillhakham.lt 
BİR ELEN BAYANI Bir l:1ş1ll.k &amda. P .X. 1463. - 8 cad. 23 Bal.lkurt nn1Ak. Tel: 43532. -

bayın hizmetini lda.re edeblllr, tert>l-
,.ell cldıll veya doktor mu-.yenehane- 4 _ Kiralık • Satılık 9000 LİRA- T&rlabaşına 2,5 daldka 
ade çalıtablllr. Akşam'da (BL.) l!ll- Oçer odalı hamamlı arka cephe man-
muzmıa mektupla ın:ıımcaat. n,ooo LİRA _ Baıhçetuapı tra.m:naıv saralı tanı.çalı 85 nm trath ap~a. 

NAFiA FEN MEKTEBİ Ml'!ZllNU - eaddesl t\2erind9 mataza ?e yazıhane 96Vrilm1f 4 :ıı:a.tlı bin&. Ta.kS!m Abdiil
Tecrfi:beli blr teknisyen ı.ş anyor. Ak- gibi ta1rslmat ve ta.dllA.ta el:vıer!şli lcı.y- hakham1t cad. 23 Bozkurt Ern.lAk. 

'da M c 78 e mektupla mftra.- metıı blt mülk atılılctır. Humıst dos- .:Te.:1:.:.:..:4:.:.35:..:3:..::ı,;_. ---------
fBDl . ya remzi.le Ga.laıtasa.ray Köşe a.pe.rtı- 20000 l.İRA - Kadıköy Rım ~ 
caat. man Eml~ müracaat. Tel: 49010. 15 odalı 110 llra. ıratıı geniş cepheli 

ERKEK AHÇI İŞ AltIYOR - Ala- - 2 4 ka.tlı büyük baıhçıell deniz görür 
rran~a. alaturlta yemek plşlrmestnde apart.mana. 'tahvlliıııe elvei'lşll binanın 
fevkalMe 1htısnsı olmakla. belaber 2S,OOO LİRA - Galatasa.raıf muhi· randımanı 9 olablllr. Taksim Abdü1-
b1rçok yüksek şa.hsl.yetler yanın.da ae- tinde beş utlı altında düttA.nı ve hakha.mlt cad.. 23 B<mkurt EmlAk. 
nelerce Qalışmış ellnde bonSerVisl bu- senell.k 1700 lira net iradı bulunan, Tel: 43532_ 
tunan meıttep, fa.'brlka, hastane, aDe sa.~Iam yaıpılı bır a.pa.rıtıman sa.tılık- .:.::.:..:....::.::.::.::..:..:.... ________ _ 
yanında buna mümasll yerlerde ı,, tır. Galatasaray Köşe ape.rtım11.n Em- 4000G LİRA - Tarlabaşma yarım 
uı.yor. Verlle<:ek ı.,e göre maaş 1st1ye- JA.ldş Tel: 49010. - 2 dakl.ka elyevm 253 lira iratlı beşer 
__,,.....,__ Marka .. , .. ,.,_.n..ı..,.. KA.atJıa.ne odalı köşe başı 10 daireli sağlam 
CÇA"u y 1.~•u.>J- S0,000 LİRA - ŞJ.,ll cihetinde köşe ........ M_.,_ 1 ...... hale lf-:r.. .... da randı 
Caddesi No. 140 Yeni Kasap bay Ap- a..,....wu.•uı u.... •<>t>U> -

başı geniş eePhe üç ka.tlı ~ daireli ~·~ A1-im A'bdülh'" ak tullah nox....•gör eme Alt Tel: 81172. man J~cıe D,5 dur. T"""" .n. -
~·" tıe:mız yapüı güzel bir aıpartıman sa- hamlt caddesi 23 Bozkurt Emlak. 

LİSE FEN KOLU MF.ZUNU - Da.k- tılıktır. D. No. '19'1 Gala.ta.sam.y Köşe 
ı Tel : 43532. 

ttlo ne çok seri yazı yaza.r. Buı room apartıman Eml~ Tel: 49010. - 2 

8000 LİRA - Aya.spaşada Gftm:ftş
auyunda. 'l odalı d«ıJz törür, ~ 
b1r ev -~. D. No 1~ Tablm 
Cümhurlyet m~danı EmJA.k han Em
~ Yurdu Tel: '"439. 

5000 LiRA - Kasım.p~a 13 odıah 
altında blr <iiEatAm a.yda -40 lira tcart 
olan kArg1.r bir han aaıttlıktır. D. 184 
EmlMt Yurdu Tel: 44439, 

toOO LİRA - Yeşllköy® 8 odalı 
a.yda 24 Ura iradı bulnna.n bahçeli 
ktl.rglr bl.r ev satılıktır. Taksim cam
huriyet meydanı Emlft.k han EmlAk 
Yurdu Tel: 44439 

7000 LİRA - Kadıköyünd.e Modada 
7 odalı su, elektrtk, ha.vagazı bul\Dl.8Jl 
bahçeli kArg1.r ev satılıktır. D. 183 
Emlü Yurdu Tel: -44439 

7 500 LİRA - Moda.da lk1 dilldt'A.n 
üstünde üç oda bil' sofa, apartıman 
şeklinde kArglr mülk sa.tılıktır. D. 182 
Taksim Emlü: Yurdu Tel: 44439 

6000 LİRA - Tünel clvann<ia 7 o
d.alı :ı.yda 30 lira. 1ra.dı bulunan lıjf.rgir 
blr ev satılıktır. Do. 180 EmlAk Yur
du Tel: 44439 

Devlet Deniz Y clları İşletme 
Müdür1ü~ü !Ianları 

Umum 

13/4/942 - 19/4/942 tarihine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri ve kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Kandenlz hattına 

Bartın hattına. 

tmılt hattına 
Maclanra hattına 

Banclmna batım& 

KuabJra hattına 

fmros hattına 
Ay.alık hattın& 

İmıir birinci pclfJta 

pa.za.rt.esı 1'1 de Ak.su, perşembe 1'1 de K~entf 
Gala.ta rıhtımından. 
Cımıartesi postası ya.pı.lmıyacaktlr. 
İş'an a.htre kadar posta yapılmıyacaktlr. 
Paım.rtesl, çarşamba v-e cuma uo de Jılara:ıu~ 
cumartesi 14.00 de Trak. pazar UO de lrfa.rü&l 
Gala.ta. nhtımından. 
Pazarlesl, ça.rşa.mba ft cuma 8.00 de '1'l9k cıa. 
lata rıhtımından a:mca cumartııı:sı 20.00 de Baa 
tın TOpbane nhtımmdan. 
Balı 19.00 da Bartın, cuma 19.00 da. ~ 
Tophane rıhtımından. 
Salı 9.00 da Antalya Tophane nbtımıncfan. 
Çarşamba. 12.00 de Bursa emnartesı. 12.00 d!I 
Kemal Sirkeci nhtımmdan. 
Pazar 13.de İmıtr Galata nhtı:mmdan. Bu poetf 
gidiş ve dönftft,e ~ltbolu ve Çanaltı:aleye uına 
1acaktır. 

(448()) 

NOT: Vapur aeterlert ha.kkında. her tınrıtı. malftmat a.,a~a telefOJI 
numaralan yazılı acentelerlmizden öğrenlleblllr. " 

Galata. Baç Aeentelltı - Oal&ta. rıhtımı Llmanlaı: Umum 

• Şube • 
Sirkeci • • 

Mildürlüğü binası altında 
- Galata. nhtımı Mınta.ka Liman 

Reisliği blna.sı altında. 
- 81rktcl, yolcu salonu 

42362 

40133 

22740 

müesseselerde çalışmıştır. ~rllkle 
alakası yoktur. Akşam'da (F .ş. 40) 
rllınuzuna mektupla müracaat. - 1 

30,000 LİRA - Clhangtrde dört 
ta.th temiz ve yeni yapılı h~en sene· 
v1 1470 lira net lratlı güızeı bir apa.r
tıman satılıktır. D. No. 810 Gııleta
sa.ray Köşe a.partıman EmlA.ldş Tel· 
49010 ~ 2 

100000 LİRA - Beyoğlunda senevi 
5160 lira gelirli dörder od.alı tam kon
forlu 10 dah-ell apartman. Taksim 
Abdülhakhamit ca.d. 23 Bo'tkurt Em

4000 LİRA - Kası.mpıa.şada. 8 odalı 
yağlı boyalı ayda 35 Ura 1.ra.dı baJhçesl 

altında. bir dükkAn, üstünde bir odam 1 İstanbul Beledı"yesi ilanlar! 1 Do. 179 Emlak Ylll'du Tel: 44439 
1
._ _______________________ _.._ 

HASTANEJ.ERDE - Hemşirelik 
yapnuş ve evlAt muhabbeti ola;n 40 
yaşında bir ha.yan çocuk dadllııtı an
'JCT. Kurtuluş Mumcu Reşit ınkıak No. 
1 Mürüvvet. - J 

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR 
YAZJllANZDE ÇALIŞl\!AK İÇİN -

Kız veya. erkek liizımdır. Blmz da.ktl
Jo bilmek şart. Taksim Şehit Muhtar 
caddesi Emllı.k yazıhanesi No. 4 mU
racaat. 

ERKEK DAKTİLO ARANIYOR -
Orta tahs1ll1 ve eski Türkçe bilen ter
dl:ı ed111r. Sirkeci Mühürdar Zade 
han EJ.lzıtt nakliyat Limited şirketine 
müraca.a.t. 

BİR MUHASEBECİ VE BİR DAK
TİLOYA tırriYAÇ VARDm - Tallp
Jerln .Akşam) da fK.) rümuzuna. mu
fassal ma111ma.tı havi mektupla mft
ra.caa tıan. 

RADYO MVTEDASSISI AR:'\NI
YOR - Konyada cld.d.i bir fı.rma ~çin 
radyo tamiratı işlerlni yapmak üzere 
blr mütehassıs veya mühendise lhtl· 
yaç vardır. Yüksek ma.a.ş verilecektir. 
Gala.ta Okçumusa caddesir 101 numa... 
raya müracaat. - ı 

HASAN DEPOSU - Beyoğlu .şubesi
ni idareye muktedir mesuUyett ta.me.
mile üzerine alabilecek H\akal orta 
tahsilli , sanattan ve ıtrlyatta.n anlar 
lisa.na ftşlna enerjik bir gençe lhtlynç 
nrdır. On lkidcn dörde kadar Bah
çe.kapı Hasan deposuna müracaat. 

-1 

İYİ BİR TERZİ KALFASI ARA
NIYOR - Anka-:ı. caddesi 90 numara 
Terzi bay Nazmı lTı.ıman:ı müracn:ı.t. 

-2 

3 - SATILIK EŞYA 

SATILIK ARABA - Tek ve ç\!t ko
fU}ur, temiz boyalı Brik İstanbul İş 
Bankası kar.,ısında Malul c-emaı gi 
oeslne müracaat. - 3 

S&TILIK PİYANO - Ca.rl Hint2e 
Ha.:flie Ferant Berlln ~9/50. Kadıköy 
Mühürdar caddesi Tuğlacı Emin Bey 
aoka.k Dizdar apartıman No. ı . - ıı 

YENİ VE İYİ BİR BiJFE - MUae.it 
rıatle satılıktır. Her gün 9 - 13 arası 
Kadıköy Mühürdar caddesi 81 No. ya 
müracaat olunması. ~ 

SATILIK KOMPLE SİNEMA -
Bey-oğlunda L'lek blr sinema a.skerllk 
dolayı..c;!lc devren olduğı.ı gibi ~ele sa. 
Wıktır. Müracaat: Beyoğlu IMREN 
m.a.~ No. 210 bay Siret. 

KELVİNATÖR MARKAJ.,1-Az kul
Janılmı§ bira BU ve saire roıtutıma 
bavuzu satılıktır. Beyoğlu Tarlaıbaşı 
Ka1yoncukulluk kara.kol karflSlllda 
189 No. Fahrl Bey apartımanı daire S. 

-S 

ll'tk. Tel. 43532. 

SATILIK liU,A., APART:i\IAN, AR
~ ALAR - Her keseye elverl§ll apart.-

2500 LİRA - Tarlabaşı civa.rmda 
ilç oda bir helA, ta.ra.Qıa. a.yda. ~ Ura 
iradı bulunan ev satılıktır. Do. 178 
Emlak Yurdu Tel: 44439 

l 12,500 LİRA - Tarlaba.şı ca..ddes1n1n ma.nlar müteaddit köşkler, İstanbu 
Hamalbaş cllı.ıetlnde köşe başı her Beyoğlu Ankara Kınaluı.da Yeşilköy 
türlü ta.cıllata. elverişli M.len so Ura Boğaziçi ezcümle Oiftehavuzlar Sua.
geUrll güzel bir bina satılrktır. n. No. diye safaltta ca.z!p arsalanmı2l vardır 
819 Galatasaray Köşe ape.rtııman Em- Taksim ~bdülhaklıamit cad. 23 Boz-
lAld.ş Tel: 49010 _-,. kurt Emlak. Tel: 43532. -

8000 LİRA - Büyfilradada Madende 
rı odalı 800 metre bahcesile denize na
zır ev sıı.tıiık:tır. Do. 142 Tak.sim Em
lAk Yurdu Tel: 44439 • 

Emlak Yurda sayın müşterllerlııJn 

nuan dikkatine: 
100 ooo LİRA - Göztepe civan de· İYİ .1'fEVKİLİ 25,000 LİRAYA -

nlz kena.n fevkalMe müzeyyen. '5000 ı Gülhane Parkı Alemdar tram.V:?-Y cad
M2 bahı;e içinde tamaınen beıtonarme desi üç katlı yanın Urgir, dükkanlı 
3 katlı ve kalorlferll ems.a.ls!z bir köşk ba.hçell bahçt-sinde tarihi a.yazmal 
satılıktır. Husus! dos;ya. :ı:emzııe Ga.- m.ebzülen suyu bulunan esk.l klrası. a75 .. 

12,000 LİRADA...llJ 150,000 LiRAY.ı\ 
KADAR - İyi mevikleroe ve muhtelif 
semtlerde inltlı apa.rtıma.nla:nın.ız 
mevcuttur. Emınıt Yuniu Tel: 44439 

' 
l 

lira icarlı apa.rtıman ta.:rzuıda. c256ıo SATILIK KÖŞK - Sua.di.ye Şaş-
la.t~ray Köşe apartıman Emlfi.kiıı m2 mesahalı e38Q numaralı bina. sa- k:ınbakkal tramvay 1staıSyonuna bit 
Tel. 4ooıo - 2 tıııktır. İkinci kata müracaat. - 2 dakika mesafede asfaltın deniz ta.ra-

GÖZTEPE, BOSTANCI, YAKACIK . • fmda iki katlı tam klrg1r a.yn birer 
VE CİVARINDA - 8 11A. 45,00() Um . Btlf"tJ~ADA ç~~~IK iÇİNDE apartıman tarzındaki köşk satılıktır. 
arasında kArgir, bet-0n ve aıh!!B-P köşlc- KiRALIK KÖŞK - Buyükadada. Türk 80145 No. ya telefon edilmesi - 2 
ıer ve vlllAJar EmlA.~ tarafmdan sa.- oğlu namı diğer Kalfa sokağında 32 · 
boa. çıkarılm)fbr. Gala:tesa.ray Köşe numaralı 10 od.alı 3 katlı hamamlle ve ÇlRPICI ÇAYIRINDA - Tevfik pa-
apartıman Emlfiltiş Tel: 49010 _ 2 1kl büyük sarnıcı ve etrafı duvarla ~ bahçesinden müfrez ve içerlısinde 

SUADİl'.E VE GÖZTEPEDE - A.3-
falt üzerl ve asfalta. yaaon JyJ, sokak
larda Kand1111, Beyleıi>eyi ve Bi.\yük
der& deniz kewıarJarında muhtelif çap 
ve nyatJarda kıymetıl a.nsaler satı.~a 
çmmlmıştır. Galatasaray Köşe a.paı·
tıman EmJ.akiş Tel: 49010 - 2 

BULUNMAZ FIRSAT - Büyük
ada.nm müstesna çamlıklı lw1mlann. 
da muhtelit çaplarda pa.rsellenmlş 

kıymetli a r::;a.lar EmJ~ tarafmdan 
sa.tışa ;ıkarılmıştır. Fırsattan lsUfade 
ed.lnJz. Gala.ta.saray Köı;ıe ~rt.ıman 
Emllkl.ş Tel: .fQOlO - 2 

15000 LİRA - Beyoğlunun ınerkezi 
bir yerinde a)l'l]a 87 lira. gellrll dört 
kat üçer odalı bir apartıman satılık
tır. Oalatasa.ııı.y Köşe apartuna n Em
lliklş Tel: 49010 - 2 

15(100 LİRA - Beyoğlu Bek~ so' ·a. 
ğında 5 katlı kArgir blr ev satılıktır. 
Gala.t:\saray Köşe apartırnan Emlaklş 
Tel: 49010 - 3 

i 

-
-

muhat bir buçuk dönl\m bağ 1çlnde-k meyvıa. ağaçlan, dolap, ~. mut.tak ve 
köşk yazlık klralıktır. Görmek isteyen nhır bulunan 17 dönü:ınlük bir belıçe 
Biiyük:ada. belediye hademesinden satılıktır. Alma« istlyenler, Feneroe 
Şehri ağ:ı.ya müracaat sahlbUe gö~ tütün 1nh1sannın Bomonti amba.rın
mek isteyen İsta.nıbul Neş'e apnrtıma. da G1ritu Halime müracaat e-ts1nder. 
nında 23941 nurnarnlı telefona müra -
caat et!ıln. . 

-
t 
-
-

1 

SATILIK KÖŞK - Göztepe 1stas 
yonun dan lkl dakika mesafede gaye 
açık manzaralı 1600 metre bahçe içe 
rlslnde yan ~ap bir köşk 10000 lira 
ya .satıhktır. Görmex ve gezmek için 
42527 No. dan randevu alınmam. -

SATILIK ı\PARTJMAN VESAİRE -
İstanbul, Beyoğlu, Be~ktaş, Kadıköy 
ve Bootnncıda en güzel, mutena ~r
lerde aparbırnan, a.rsa, diikR<:3...Tl ve 
akarlar sntılıktır. Kadıköy Moda cad
desi 104 numarada ErnlAkevı Nac1 A
Bere mümcaatları. - 4 

KİRALIK YAZLIK GAZİNO - Şişli lOOO LİRADı\N - 550.000 llraya k.a-
Bi.iyükdl're caddesi Zlnclrllkuyu vi- 1 da.: muhtelif yerlerde m~tellf kıY
rajında elektrik su vardır. İstanbul 1 :1 tlerde satılık t:v, dükk~n, ha.n, 
İş Bankn.sı :tnrşısmda M:ılül cemal Partıman, pasaj, yalı, vmA, arazı, 
y!şe3ine müracaat. - 3 arsa. cınllt ve sn.1ı'e gibi eml~k. 

almak ve santmalı: t.'Jtlyenler:ln 
İYİ BİR İllAD - Kndıköylinde Azl- Ferdi Selek Türlt Eml!k Bürosu. Ga.

ıJye ham ... mlarındak1 nısıf hlssern.l sa.- lata Ömer Abit han lk1ncl kat No. 23 
tıyoruın. Taliplerin görmek l<;ln ma- telefon 42368. _ 8 
halline. görüşmek uzere Aqam'da 
cİ. Z. ıı rümuzuna mektupla müracaat- MÖBLELİ YAHlJT MÖBLESİZ - Ka
lan. _ f! lorlfer ve bany-0Ju tercllu.n §6hlr tele
-------------. , fonlu 3 - 4 odalı bir o..partınan hem.en 

40,000 LİRAYA SATILIK KARGIR. 1 yahut birkaç ay içinde tıe&im şa.rtlle 
YF.Nt Bİ.~A - Sus.diyede ~ele yo- aranıyor. Gazetem.ıze <Möble) rümu
lunda Suadiyede Şen sokakta ba.k:kal zile (Yahut numara altında) ceıvap 
bay Gtindüz'e müracae.t. Tcl: t'2.33. verilmesi. - 1 

Haaeıd, cerrahpa.şa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar lı.asta.nelerlle ze~ 
nepldnı.11 ~m evi için alm3cak 875 k:llo Beyaz peynir açık eksiltmeye kot 
nulmtıı}tur .. Mecmınmun tahmin bedeli 721 Ura 87 kunıJ ve Uk temlna.tı M lli'~ 
14 kuru§tur. Şa.rtna.me Za.'bıt Te MuamelA.t ml\dürlüğü kaleminde görülebiliı'. 
İhale 23/4/942 pel"ŞelWe gim:d saat 14 de DaJmJ Encümende ynpılacaktır. TR• 
liplerln ilk temlna.t ma.lı:lboz veya metı:tupla.rı ve 942 yılma. ait Ticaret oda.si 
vestkalarlle ibare gilnü mua.yyen Sa.attıe Da.1ml Encümende bulunmaları. 

- (4313) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisynundan 

Sıhhat VeUl&tlne merbut doğum evleri lçı.n 8 adet otoklav a.çılt e-ksi't· 
meye JrımulmlJ.7tur. 

1 - Eksiltme 24/ 4/942 çarşamba. günü saat 15 de Sıhhat ve iı;Umni Mua .. 
venet müdürlütü binasında OOplanan komisyonda yapıJacaktır. 

3 - Belher otok.lavnı mubamm.en fiyatı 600 llradır. 
3 - İsteklUer şıa.rtne.meslnıt çalışma. günlerinde kom.isyoııda görebilirler. 
4 - İstıeklller 19"2 yılına e4d ticaret od!a.sı vesiumle 2490 sa.lı'llı kanunda. 

yazılı vesiknla.r lle bu ıı,e yeter yüzde yedi buçuk J>C7' üçele~ aki makbwı 
yeya banıta melttublle blrl.1kte belli gün Te au.tte ~a gelmeleri. 

•43l·b 

lıtanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

ı - Kıe§1f bedeli 295.469,!50 llra olan Gillhane Parkı - Swtanahm<:t -
Dlva.nyolu - ÇemberliW, - Beyazıt tramvay caddesindeki parke kaldınmln.
rın beton teımeııı m-OIZ&ik ~ye tahvili ve Çemberııt.a.ş - Beyazıt kıanı 
ftzerlındekf astaıt trotuvarlann ;vendden lııfam. ışı ltnpalı zarf U1111lllie !hele 
edilecektir. 

2 - Muvakkat t.emlna.t 15.568,78 llradıt. 
! - Tekltnerln Levazımda. görülecek şı.rtnameslndeki tarlfata uygun 

olarak 24/ 4/ 942 cuma günil aa.a.t 15 e kadar Metro Hanın ol üncü katıncaltl 
Levazım MüdU.rltlğün.e bnm mukabillndie vern~ olması lAzınldır. (4261) 

Ankara Belediye reisliğinden 
1 _ Otobüsler ~ alınacak olan 'l + 34 ebadında .60& a.det dı.ş ve • 60a 

a.det ıçıAsttar on beş g1ln müddetle Te kapalı zarf U6ulile eksiltme:;-e konul. 
muştur. 

2 - Tahmin bedeli .23,656• liradır. 
3 - Temlnaiı cl,'174-. llra cl3a kuruştur. 
4 - İhalesi 2814/942 .sa.ıı günü saat 11 dıe yapılacağından şart.nnm~.,ınt 

gl:kmek l.stıeyenlerln her &'iln encümıen kalem.ine nıürcaatlan ve Isteklilcrln 
de lhale günü olan 28/ 4/942 günü saat ona lı:ıldar 2490 numaralı kanunun 
32 el maddesi sa.ra.hatl dairesinde tekli! mt?ktupiarmı belediye dairesinde 
müteşekkil encümene vermeleri. •4440?. 

Orman umum müdürlüğünden: 
Devlet orman ışıetm.elcrt merkez muhasebesi şefliğinde istihdam edil 

mek Qzeı-e blr muhasebe şefi alınacaktır. SATlUK DAN - Kanı.köyde Doyçe 
Bank kar~sında Şevket Pa§a hanı na
m.ne maruf dôrt dükkA.n ve 16 od.a
dan ibaret ve aylık gellrl 180 llnı. olan 
han: satılıktır. Kapıcısına. müracaat. 

-ı 

Kadrosu 300 Ura.dır. Tayin 3~5!1 sayılı tamın hükümlerine göre ya.nıln
ca~dan talip ola.nlann askerlikle llişlkltklerl bulunmaması Te sanayi mu
hn.sebeslne llyıkile vuk.Ufu olması şarttır. İst.eklllerln memurin ka.nwrnnun 
4 üncil. maddesindeki evsaf ve ~eraltl halz olduklarına. dair vesikalarııe 

YAZIHANE ARANIYOR - Gala.ta blrllkte 28/4/ 942 tarih!ne kadar Orman Umum Müdürlüğü Zat İ~leıi Mii-
71166 LİRAYA MAKTtJAN SATl- .semtinde, mobilyalı veya. mobilyasız. dürliiğiine müraeaatlan lüzumu tıln olunur. (2482-4241) 

LlK - Kadı köyünde Diiz aokakta 3-4 odalı bir yazı.ha.ne acele a.ranmak-
SATILlK ARSA - Gootepede .Akas- H.:ı.ydarpaşa çayırına. nuzır havadar ta.dır. Galata. poota. kutusu 1347 ad- • J k 

ya ookağında 1818 metre mur.ı.'b'OO.lık 14, ıe numaralı 1ki kdrglr ev ııe bir resı~ Yaz.ılınası. Tel: 43801. _ 
3 

Çorap İfçİıı a ınaca 
12 numaralı müf~ arsarun tama.mı, kıta. ıı.r~a pazarlıksız yedl bin lira.ya Eyilpte Defterdardıı. blr No. lu askeri d1k.1m evinde ç~~ ftzere._ço-
metresı üç buçuk liradan .so.tılıktır. satılıktır. Batış muameıesı İstanbul ACEJ,E SATILIK İKİ EV _ Ba.kır- rap ~ç1.s1 alınacaktır. İstQ!Uerln adı ge<:en dlldmevl müdurlu~üne mura· 
Telefon: 60894. - 10 757 posta kutusuna yazı ile müracaat- köyde cevizlik mahallem Reyhan so- es.atlan. (2857-4424) 

SATILIK KÖŞK_ 7 oda, elektnk, _ı_a_l.Jtnın __ ı_ed_ı_u_r. ________ kağında 9 ve 11 nwna.ralı 3 er oda, ==:.:: _ _:::::.:.....:=::._-------------------
tul b ıı tatl b h ftft• bahçeli ve kuyusu elektrik havagazı Asker ... ı Fabrı"kalar Umum müdürlügu'"' ·· Ticaret l.i.Ill a 1 suyu ve a çQ>l tram- KİRALIK - Sultanhamam Ma.h- vardır. İki ahşap ev 550<l llraya 
vaya yakın tl'sküdar Kısıklı 5/1. B:ık- mutp<><•a civarında manlfat,,_, koy- l t t Ş b • d 
k l +-ft· hll 4 -. .......... ace e sa ılıktu-. çind~lere müracaat. u esın en a .ı..sw •••. .ı "Pe van. - mağıı. elverişli mağaza. veya. yaııh~e _ ı -------------=::....:: 4,!I ton şaplı kösele SATlLı. APARTll\lAN _ oaıata- aranıyor. Han içinde de o:abWr. Is-

111 
.. -n ~ ... ·e•-

1 4509 LİRAYA SATILIK KAGİR ...... nwı; -
saray civarında 5 kat ve 4 dafr(ıll, tanbul 704 No. posta kutusuna yazı y'u,,.-rda mlkdar ve clı:ısi ........ 11 1k1 kalem ~JM stm almacaJd.ır. 

EV - Ta.ks1m. A.bldesbıe, 3 dakika ...... J """"' 
1440 lira seıwllk klrast ola.n ve tapo ması. Bu malzemenin ..... -..am.e1er1 her .mı- saat 14·15.30 a. kadar ticaret. tube• h ------------- Tarlabaşı. Doğramacı sokak No. 8 al- ~"" .,......_ 
arcından ba.şıka masrafı olmayan AN1{ARADA - Bahı;eU evlerin he- tı Oda bahçe, kuyu, terkos, elektrik sinden alınabllir. İsteklllertn tekilf mektuplarını 10 Nisan Ha rtıntı ak.şa .. 

apartman satılıktır; .e'Ömteık ve gö- men arkasında Orman çiftliği. ve Bal- mevcut, evkaf ve-' ............ ur. Pamr- mma kadar ticaret §Ubeslne vermiş olmalıdır. (2395 - 4194) 
rüljlll'le-k 1çln Galata Omer Ablt han lt •!1 00• J--.v 

sokak İntibah han 5 No. lu yazıhane- gad ı köyü mevk!inde neride a.sfa tesl, çarşamba, cuma saa.t 2-5 içinde-
ye müracaat. yapılacak oları. Bayma.na şosesi fi.9... kilere. - 8 Tahmı"I ve Tahliye Puentörü abnacak 

tünde, ~ir pl~ın.a. dahil, ci!phesl 50 
SATILIK - Buz dolap ve havuz- FABRİKA VE MATBAAYA ELV.E· metreden fazla bulunan 2300 kil.sur KiRALIK APABTIMAN - tl'sküdar Ta.hm.il ve Tahliye ı.tedn.de ~ tecrübe11 död memur alına.-

lan. AIZlı ettfAinJzden ÇOk gtı.zeld1r. RİŞLt BİR BiNA SATILIKTIR _ Ca- metre ne-ııaretli arsa maktuan 3250 B:ı.~l:ı.rb~ı tramva:y Yoln Oızerlnde caktır. Asllledfkle alAb.sı oJmam&ık ~ ta.npteıiD her (Un w.l 10 lle 
~haneba.şında bahçeli m.ahallebl- ğaloğlunda fabrika Te matbaa ıttfha- llraya satılıktır. Tallprerln yn21 ile is- Fıstık.a~acı dure.tında hava.gazı, el&· 11 a:ramnda. Sl.Nec1de Antalya Hanmda 11 No. ya mimu:aat etmeı1ıerl 
et Tel: 21607. - 2 zma elverişll betonarme yeni blr bino. tanbu1 posta kutusu ı'l53» Muaınmer tl11.k, su ve banyo tesisatı va.rd:ır. İçin-ll•UmA.iİnmolllUil'liiiluliriı. ••••••••••••••••••••• .. 

sııtılıktır. Akşa.m idaresine müracaat. adresine miiraca:ı.tları. dekllere mUracaa.t. - 1 LI 
OTO LA.STi<:1t ARANIYOR - Az Telefon: 20681. ALMANCA DERSLEKİ - 'l'alebele- İNGİLİZCB DERSl.EIÜ- Uzun-... lmll~. yahut ye111 ox10. aaJıli>l -------::-------- PtlAÇKADA - FeVkalA.de nezareti 

dlnden olmak gerektir. Sa~lık Yurdu, SATILIK EMLAK - Beyottlu ve ts- olan b~li bir v1llA., yaz için möbleli 
tel-et: 20107. _ 1 ta.nbulda bin llradan Qç yüz bin lira.- olnra.k kiraya verlleceıktir. Tel: 80951. 

ÇOK ACELE KİRALIK APARTI
MAN - İskeleye tmmvaya bir da.kika. 
denize na.zır gaz, elektrik, su ge-niş 
bahçe dört oda. Bebekt.e Manolya so
kak No. 2. İçindekilere müracaat. 

:va bda.r sa.tılılı: ev apartııne.n dük
SATILIK BUZ DOLABI - Kelvina.tör ili arsa, Ka.dık.öyünden Penıdl.ğe kıı.
markalı, az kııllamlmış ~ler bili halde dar arıyor. Köşkler Boğaziçlnde yaJı
dlb't a.yak bir buz doJa.bı .ııa.tılıktıı·. la.r satılıktır. Galata Büyük Mlllet 
ontl: No. -H097. - l han No. 26. . 

1/2 TONLUK KAPTIKAÇTI KAM
YONET ALJNACAK - Yen1 veya az 
tullanılınlş tılr :ıcapptılm tı kamyonet 
atmak 1.stlyenlerin Cağaloğlunda. T. 
H. K. ı,ubeslne müracna.Uan. - 1 

TAKSiMDE - Topçu caddesl.n· 
dıı Uygun a.partınuınının konforlu 2 
No. lu dairesi eşya&yle beraber yaz 
mevs1mi 1çin kiraya verilecektir. Gör
mek .lsttrenıer içlndek.llere mtira
ca.a.tıa her giln gez"Cbllirler. - 10 

BAHÇELİ YAZLIK GAZİNO - th
küdarda. denlz kenarında. millce nmP.! -------------
tertibatlı bahçell gazino acıkerlik mü- 1\ltJSTAKİL KIRAATHANE VEYA 
nnsebetlle devren .s:ı.tılıktı r. Üsküdar on;J, - MobllyeU veya mobllyeslz 
Belmanağa eski Mahkeme sokak 4. devren istiyoruz. Slı1kecl clvn.rı tercih 
numaraya . - 3 edilir. i~tlyenler Nunıosmanlye İk-

kal klraathanes.lne mfı.rncaa.t Tel: 
lltlYÜK FffiSAT - Besl.kta.cıta Dl- 22l!J2. - 3 

kllltnş oadd.cs!mie iki ımt.ıı · kargir -------------
ba.hQCll kt1.çü'k köşk satılıktır. Ak.~am'
dn aTezyükseb remzine m füacaat. 5 - · MÜTEFERRİK 

SATILIK - İnegöl sanda..1.ynla.n, 
tahta nuı.sa, ta.vla, knhve takmtlan ve 
2 opa.rlör mikrofonla berabe:r: PHİLCO 
marka amplifikatör satılıktır. Asmn.l.ı 

K.İRALDC GAYET VARİDATLI - KIYMETLİ İKİ ARDİYE - Bin i ki BİR iNGİLİZ HAYI - Ehven üc-
Şarköyünde mangal köınürlle işli~n yüz lira varidat Bahçekapıııın iyi bir retle mükemmel İngiliz lisan dersleri 
1kl taşlı değirmen. Beyoğlu Hamalbaşı mevkllnde on senelik kontunı..tlı 25 000 verecektir. Çok ko ny ve seri metod 

re, bllyü.klere grameı: n mubabere man inguterede bulmum11. LoOOı:' 
dersleri Terllir. KolaY metodlar 8 ay tıniverslteai tdeblJ'ai faU1telll -.ıu
m.rfmda Alme.nca. öğret.lllr. Adalar ve nu bir seı:ı.11 ehTen prll:alta lisan 
Boğnzlçlne gidebilir. Ta.kslm Sıra.ser- rıd•ers•l-ert~.vertr.;.;;;.;·.;A;.;;;qa;;,;;m;;'~ıt:a~<.s..o • .s..> •. _., 
vller 101 kapı 9 son kat Madam 
Sl!tar. - 2 MEKTUPLARINIZI .ALDIB.INlZ 

YVKSEK MEKTEP TALEBESİ -
Ehven flatle riyaziye, tnik, kimya 
der sleri verir. Llse bltınne ve olgun
luk lmtihanlanna. hazırlar. F.U. rü
muzmuı. mlirac:ı:ıt. - 1 

ÇOK TECRtlBELİ - Lise profesö
rii, İngilizce, Fransızca dersleri ve
rir. Mektep talebelerinin derslerini 
izah eder. Her yere gider. Şaıtlar 

Oazetemlıı tdarebane.shıl adres 
olarak göatenn11J olan tarnert
ınlzden 

İngilizce ötretmen - iLK -
X. 25 - M.T - X. T.N - K.A -
M.M - F .B - Tek - Kelepir 
Kotr:ı - L.K - M.F - A.R.T -
F .U - NU - M.N - E.L -

A.L-S.O.S 

namlarına gelen mektuplan 1da
rehanemlzden aldırmalan rica 



• 
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7 amera di Komerço ltalyana 1 or. ms.:ıN sAM1 

d. ı · b ı G o nokok aşısı 1 Stan U cemiyeti Bel!oiukiulu ve lhtllltlarma 

Kamera di Komerço İtalyana di İstanbul cemlyetinin 24: _ 3 _ lpet teaırll ve ıue atıdır. D1nn10ıu 
Sultanm.ahmud tilıt>esl No. 111 

942 tarihinde No. 11,809 ve sayı No. 13 tahtındaDahtılye VekA- --------llllliıılılıiiıiill• 
!eti celilesi ve Emniyet umum müdürlüğü tarafından tasvlb r Dr. CEVAD M. SAR 

d . . . i . v da ed1 CiN -e ılmış mzamnames nı aşagı neşr yoruz: Cerrahpa.p. hutanesı clldlfe vil 

Kamera di Komerço İtalyana di İstanbul cemiyeti Mua,:: == Balo 
• • sokak No. 412. Pazardan maada 

nızamnamesı - her g0n 11 den 11 a lı:ad&r 

Mııdde ı -. İsta.nbul'da. bir Kamera Bunla.rm roylert dah11stlşa.rl btı ma.
di ıKomerQO Italyana dl Istanbul ce- hi,ettedlr. 
mıyeti tesl$ edllm.Lştir. İdare mecllsl. ııelsl.n veya ooa V&-

BAYANLAR! 1 

13 Nı.san 1942 

saba ' 
...... 

Maddc ~ - Kamera dl KomerQO kAlet eden ldıruııenln IOzum gönnestıe 
İtalyana dl İstanbul c:emıyetınln ga- ve hiç o~ üç fa.al hanın retse 
yesı, İtıalya lle Türluye anısındaki müracaatı.an Ü2lerlne, toplarur. 

Az mıa.sralla. ıık ıröriinmek 
1'terseııiz 

ŞAPKA, ÇANTA, 
ELDiVEN n ŞAPKA 
LEV AZIMATINIZI 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınıs 
alı.ş-Vt"rfşi ink~f cttlrmektlr. Bina- Kararlar, dabna reylerin ekserl-
enaleyh siyasetle ~iğal edemez. yctl 1le verllirltt. Reylertn mii39.vl-

Maddıe 3 - Oemlyet ro.aı tızala.rL'\ llğ1 hli.linde, re13 wya ona vekA.let 
mullınk azalardan müteşekkildir. İda- eden kimse hal ve f~r. 
re meclisinin müdellel knran üzeri- Idare heyetı 3 .sene içln hiWıap 
ne Oei:nlyet, hayırperver, fahrl ve mu- edilir ve bu müddetin 1nkızaslnda ~
hablr azalAr lntılhap etmek:: sallill1Y6- n1den tntJha.p edlleblllr. vera.t veya 
tini h:ı.lzdlr. lstlfa. eden heyeti idare fızalarmın 

Yalrua 

APKA 
Madde 4 - A~~ıda g~rellcn .şe- yerleri, opsyon yolu ile doldurulabl-

rnitl haiz olnn şahıslar fa.al !lza. olarak lir. Bu takdirde, bu şeklide tayin edl.- mağaza:ııruıa.ıı alınız. 
Cemiyete intlıup edeblllrlcr: len fız:alanıı müteakip heyeti umu- :l'AZLm AÇIJt RENK FÖTR 

aı - Reşid olan ve medeni haklar- mlye lçtlnıaında tasdlklcri icap eder. VE DASIRLAR GELMİŞTİR. 
dan istifa hakkını haiz olan ve istnn- Madde 10 - İdare heyct.1, heyeU Taşra. 1.çhı ıtpnrlş kabul edilir. 
bulda mümeSSll veya koml,syoncu umumiye tara.fmdnn lntuıap edllme- Sultan Hamam 46 
olarak faaliyette bulunan veya tlca- si üzerine, 15 gün zarfında. tnplarup iiıi••lllllıiıiiiiiıiıııiiiiiiiiiilıııiiilll••I 
ret veya sıınaylle iştlğnl eden Tür'.c relsl, 1.klncl relBI., lcfıtlbl ve he.meoan 
vey.a Itı.ılyan to.bllyetindekl şahıslar; intihap etmete mecburdur. Bu ıntı- Prof. Dr. KA Et;ERf 

bl Hiç iflAs etmemiş (>lanlar ve yıı.- ha._p reylerin ek.sıcriyetlle yapılır. 
hut iade! itib!ır etmiş bulunanlar. !de.re heyeti, cemiyet 1.şlerlnin ted-
Bundnn başka Cemiyete, fa.al aza ola- vlrl için, cemiyetin !izalarmın hart- Lamarti.n caddesi 5. Doğu 

KEMAL CENAP BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TIZM 
rnk, 'l'ürklyedc .. ·eya İtalyada, müs- clnde, icap eden memur re mlistnh- Palu Nv. 1 '4. Taksim. T elefon: 
temlckelerde veya imparato::luktn demlcrl tayln sa1Ahi~tln1 hatzc:Ur. '4396~ Herıı:ü1 , sııııt 15 - 18. 

Ve bütün ağrilari derhal ke&er. 
faaliyette bulunnn firmalar ve ticart Idare heyeti cemiyeti temsil eder •••••ııiiıiılliiı ... İİİlmiııiıiıı•I Slhhlye Vek(Lletintn ruhsatını halzd!.r. İcabında gilnde 1 k qe almn.bUl.I. 

şlrket!er ve yahut sanayi müesseısele- ve cemiyetler kanununda ynzılı def
rl ve yahut da ticari bir mahiyette terleri tutar. Bu defterler daiır..n. ce
ol.· n muesse e vcyn kurumlar mümes- miyet merl<ezlnde saklanır. Eli BANKTAN: 

Askeri Fabrikalar Umum düdürlüğü T icaret 

REK 

Isra.rla ısteytnl.z 

250 - 500 ve 1000 gramlık ambalajları vardır. 
Adres: İstanbul. Tütün gümrük Kemerli So. No. 21 Tel: 24197 

sillcrl de kn.ydedtleblllrler: Tıirkiye Madde 11 - Heyet! wnumlyc. se
hariclnde faaliyette bulunnn!arın Tür- nede bir dt-fa. en geç Nisan nihayetl
Bc.-il"ede temsil edilmeleri ve vahut ne kada.r toplanır. Heyeti umumiye 
fonksiyonları itibarile, Türklyeye ya- içtlmaı, tayin edilen gtinden 15 gün 
pılan Italyan ihracatın lnklş:ı.fına evvel, azalara tebliğ edilecek ve ıs
uğraşmakt:ı bulunanları lazımdır. tanbulda. çıkan lkl gnz.etede neşredl
Zlkredilen bu firmalar, şl.rlı:etler. mü- lecek ildn ve tebllğut ile blld.lrlllr. 
ess~ler ve kurumlar mümessilleri, Idare heyeti lüzumlu gördüğü za
C"'miyet nezdinde tıems!l s:ıHi.hlvetinl mn.n ve yahut faal !iz.:ı.lann Iaakal 
bir murahha.slannı tayin etmek· mec- beşte biri yazılı olarak idare heyetine 
buriyetindedirler. miır:ı.caat ettiği takdirde, her hangi 
. Nıhayet faal i\za olarak, Türk ve bir z::ımı:ında, heyeti umumlye fev
It.:llyan tıenret, s:ınayt, banka, sıgorta kalade bir heyeti umumlye toplantı
ve ~nizclllk ~r ... ctıerl reis, !.kinci reis sının da, tesblt edilen tarihten 15 gün 
ve müdürleri de knydedllebllirler, an- evvel fızalnra tebliği ve I.staııbulda 
cak bu şirketlerden it.ıı.lynn olanla- çıkan 2 gazetede ilanı lca.b eder. Her 
rın Isumbukla bir de.lrelerl veya hangi kongre içtimaı kanuni fomıaH-

Şubesinden: 
Aşağıda miktar ve cinsleri yazılı 16 kalem mahıeme satın alınaca.ktır. !~---· Etı• Ban kd an . 

Bu malzemenin şart.nıı.melerl her gün saıı.t 14-15,30 kadar Ticaret Ş•ıbe- ı • 

münıessi!Hklerl bulunması ııtnmdır. Leye tevflk8ll hükumete ihbar edilir. 

sinden alınabilir. İstekliler: Teklif mektuplarını 30/4/942 günü :ı..kşamın11. kadu Tlolrtt 1 4000 çift kabaralı işçi postalı 
şubesi~; ;~= ç~:alı~~i marka ve evsafta• alınaca.lttır. Tekl~lerln kapalı z:una ve postal nümuneslle beraber 15 

190 adet e~ ıMuhtellr büyüklükte. N!sa.na kadar ETI BANK İstanbul bürosu adresine gönderilmesi. 

Madde 5 - Türkiyede, İtcı.lyn.dn ve- Madde 12 - Ht>yeti umumiye fne.I. 
10 • elma.s rZımpara taşı bilemek için• • 

ya yabancı memleketlerde nıuk!m ve azadan mü~kldldlr. Her aza blr 
ticari bir fıınllyctte bulunan ve 4 ün- rey hakkını hnfadlr. 
cu maddenin (B) fıkrasmda zlk- Heyeti umumiye, toplantıda faal 
redilm~ şartlan halz olan şahıslar, ftz:ı.Inrın en az dörtte biri meev~t ol
fimıalar, kurum ve mües.9Cseler de dui;ıı ta_kdlrde, kanunen ~ül et· 
mulhak Aza olarak Cemiyete lntl.sap mfş sayım. Bu had mevcut olmad~ı 
ed~bilirier. t.akdlrde, heyeti umumi~ üç gün 

Madde 6 - Faal veya mülhak aza sonra yine toplantıya davet edileblllr 
olal'ak kaydedilmek isteyenler, Cemi- ~e bu takdirde, hazır bulunan faal 
yete yazılı istida vermek mecburiye- nzalann Myısı ne olursa olsun. top
tindedirler. Bu istida ile, namzedler lan.tı muteber olur. 
bu nizamname hükiimlerine tabi ol- Nizamname umumi heyUn k.ararlJe 
mayı kabul etmi§ ohırlnr. t.o.d~ olunur ve tadlli'tt hüki\mete bll-

Cemlyetln ldn.re heyeti, kareli inha dirlllr. 
edilen li.7.alann kabul veya red hu- Heyeti umumiye müknrreratı ebe-
susunda kati sall'ıhlyeti haizdir rlyetln reyi ile lt.tlhıız ed!Urler. 

Madde 7 - Amların cem~\eu; ver- Madde 13 - Adi heyeti umumiye 

7 • • •Rokvel sertllğl için• 
284 • Zımpara taşı 
150 • Arknııs:ı.s t~ı 

30 • Mıı.kltap kovanı eO - 10 m/m. makkap Lı;ln• 
20 • Amerlbn ;ı.ynnsı c200-300 m/m . • 

!itıO • Helezoni makkap 
700 kilo Yaylık çelik tel 
500 » • şerit 

1000 » Kloı· kalywn 
2 adet Pyrometre 
ı • Sertllk nparatı el O adet elına.slle bera~n 

2000 kllo Baryum Nitrat 
500 • Reçine ı:?394 - 4193· 

Nafia Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden: 

Yapı işleri ilanı 
mek mecburiyetinde olduk1an ald:ıt toplantısı, her s;ne faal azalann ara-
~unlardır: sından lkl muro.kip 1nt1hap eder; 1 ...,... Eksiltmeye konulan iş: Ankara Gençlik p:ırkında yapılacak su tıe· 

F:ıal azalar bunlar vazlfeleı-lnde bir ~e kalır- Slsatıdır. Keşi! bedell 18957.50 \lractır. 

a> - Münferid şahıslar, ticaret fir
malar. kolekUf ve yn basit komandit 
şirketleri m ümessillerl: 

lar. 2 -:- Eksiltme 20/419-12 p:ı.zartesı günü saat 15 de~afia Vek~letı Yapı ve 
Mürakiplerm vnzlfelert de dahil ol- imar Işlerl ReJsllği Ekslltme komisyonu odasında lapalı zarl usullle yapı

nıak üzere cemiyette bütün v~fe- lacnktır. 
ler ucretslzdlrler.~ . 3 - Eksiltme evra~ı ve ~una müteferrJ evrak «47• kırk yedl kııru,, bedel 

Sen~!lk aldat 
Kaydiye 

Madde 14 - Adı heyetı umumiyi! nıukatilllnde Yapı ve Im:ı.r Işlerl Rzlsllğinden nlmablllr. 
15·- 'l'. L. toplantısının ruznıı.meslnde, a,,ağıda- 4 ~- Eksiltmeye girebilmek için ısteklllerin usulü dairesinde cl421.8t. 
5.- • ki mevaddın mevcut olması lazımdır: ı bin ~ort yliz yirml bir lira seksen bir kuruşluk muvakkat teminat venne-

a) Mukaddem heyeti ummnly~ top- lerl lazımdır. · 
bı Anonim şirketler, hübni "<lhıs- 5 ı t klil 

1 
sh Y lantısına ait z:ı.bıtnamcnln okunma- - s e- er tekllt mektuplarını ihaı.e günü olan pazartesi günu sut 

ar. e ama münknsim komandtt şir- sı ve faal li.zıllnrm tnsvlblne anedll- 14 e kadar makbuz mı:kabll1nde mezkur komisyon Relsllğine vermeleri I.l-
ketlerl mümesslllerl: mcsi; zımdır. 

Sen"Ilk aldat 40 Kaydiye .- • bı c:ıniyct. ışlcri hnkkuıda rapor; Postada olan :;eclkmeler kabul edilmez. 
5.- • c> Murakiplerin murassaı raporla-

e2316o c4100e 

Mülh::ık fızalar 

n ı Türklycdc bulunnnlar: 
Sencllk aldat 10.-
Kardiye 5.- • 

n ile birlikte, geçen sene tçin cemi
yetin mali bllAnçosu ve hes:ıpları ve lffj••• 
cari sene için de muhtemel bilanço· 

d) Mürakiplerln tayini. ' 
Bundan başkn, şu mevad da heyeti 

umumiyenln relô.hlyett dahlllndedlr: 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, l'orı:n ıı Vatnk kııllanınftk hl'ın ke~eniu hem de 

s::::::~~· BiR KUSTUYü YASTIK 2 LiRAOIR 
b> Italyada veya 

ketıerdekller:: 

1 - Heveti ldnre llzalannın lnll-
ynb!ıncı mC'lllle- babı; YasUk, yorganları da pek ucuzdur. Adres: tstanbul Çak::nnkçılar, San-

2 -- Kanwı hükümler! dairesinde dalyacılar sokak, Öm er n ali o~ın Kuş tüyü Fabrikası. Tele!on: 23027. 
Senelik aldat 
Kaydiye 

10.-
5.-

• 
• 

Azalıı.nn vereceği aidat senefi 12:> 
Türk lirasını geçemez. 

Madde 8 - Azn aidatı her seııenln 
1 kanunusanlslnden 31 k5.nunuevve
line kadar 1mtlda.d ~.en müddete 
altt.ırler ve peşinen tediyeleri icap 
eder. Yenı lizalar, senelik aldntlarlle 
beraber. kayıt anında aynca knydlye
lerlnl de tediye ederler. 

OCmiyettıen lstlta ile çıkılır. Ni
zamn:uneye muhallt hareket edenle
rin kaydı silinir. Aid:ı.t borçlarını te
diye etmemiş olnn azalar, kendilerine 
tnhrl~ olarak yn.pılncak tebllğat üze
rine ik1 ay zarfında borçlıınıu öde
medikleri tıltdirde, Aea. defterinden 
çıkanlırlar. Cemiyet, bu suretle kaydı 
slllnen Azanın aldat bo~nı elde 
etmek için, hatta ndli :>·oııarla d:ı 
harekete geçmek için, bütün hnklannı 
mahfuz tutar. 

Madde O - Ceınfyetln idaresi, he
yeti umumiye ta.rafından fanı aznlar 
ıı.rasından lntlhnp cdllen 8 kl.şlden 
murekkep blr idare meclislnn tevdi 
edilir. Bu 8 Azndnn b~a. İstanbulda
kl Italynn General Konsolosu ile Ti
caret ataşem de idare heyetine istl
şa.ri mahiv~tte iştJr:ı.k edebilirler. 

MÜF..SSISI.ER 

Cemıy • s tar hl· 2717 1885 

bu talimatnamede yapılması lüzumlu iiıl1Z11B•••••••••ııiııl:a••••m•iıliı•Mıiilimiliim8 
görülen tndllat; 

3 - Faal azaların en az 20 de b!rl
nln yazılı olarak, heyeti umtımiye 
toplantısından en az 15 gün evvel ve 
heyeti umumlycnln reyini s:ı.mhat.cn 
fstlycrek, yapacak lstlzanlar. 

İtalya Başkonsoloou ile İtalyan T1-
caret Ataşesi lstlş:ırl mn.hlyette. he
yeti umumlyede lştirfık hakını haiz
dirler. 
Rırznamede ldhtıl edilmemiş mev

zular heyeti umuml)"Cde görii'iüle
mcuer. 

Madde 15 - Cemiyetin inrisa.hı ka
ran cemiyetler kanununun 27 ne! 
m!lddeslne tevfikan heyeti umumlyc
ce verilebilir: Rcytıtl umumiye, ce
miyete alacak veya vereceklerin tas
fiyesi husu.satını da knrarln.ştmr. OC
mlyetln malları umum! heyetin kara
rile, onun tenslp e<teceıtt btr mii~
sine verlllr. 

Infisah knrnrı, toplantıda azaların 
en az 3/2 sinin hazır bultmduğu bir 
hcycu uınumlyece verlleblllr Bu nls
bet mevcut olmadığı tnkdl~. heyeti 
umumiye, i\z:ı.lnro en nz 3 gün evvel 
tcbliğat yapılnuık Sartlle yeniden 
toplantıya davet edilir ve ]lazır bu
hınanlar faal azaların sayısı ne olur
s~ oı~un mu·f'~r olur. 

ıercilr 

Bay MELKI~RE SIM.ONDE'fİ. - flnlyn tabUyetı - Vefat etmiştir) 
Bay ANTONIO ROSSI. - (ltalfa tabilye~i - Vefat etınLşt!r) 
Bay ANTONYO CERAÇİ. - (İt,.alya Uıbllyeti - Vefat etm1ştlr) 
Bay PYETRO BONOMİ. - (İtalfa tabllyeti - Vefat etmiştir) 

Aslı gibidir. 
İşbu Nizam.name on beş maddeden ibaret olduğu tasdik olunur. 

2413/42 

KAMERA Dl KOMERÇO İTALYANA Dl 
IST ANBUL Cemiyeti heyeti idare azaları 

Bay VANUKI AROLDO.- Reis 
(Banka Komerçyo.le İtalyana İstanoul şubesi umum müdürü) 

Bay KUSMANO CIOVANI. -
K!l.rnköy Palas - Karakliy L.'tıınbul 

ndncl reis 
(Banko dl Romıı. İstanbul şubesi umum müdurü\ 

Sultanh:ı.mnm - Kulukzade Hnn İst.M.bul 
B.ilY D'ANDRIYA ALESANDRO. - Heyetl 1dare kAUbt 
(L'itanbul Sigorta Şirketi umum müdürü) 

Volvoda caddesı - Sigorta Han İst.D.nbul 
Bay KASLOVSKI LUIC'!. - Haznedar 
(Komtsyoncu) -

Aşlı·erendi Cıı.d. - Basiret Han ı. kat İstanbul 
Bay BADETI EMILIO. - Mü.~vlr 
iKomlsyoncu) 

Sirkeci - İsmo.ilp~a Han Istanbul 
Bay KM-PANER :MARÇELO - Muıjavir 
(Adryatlka Vapur Kumpruıynsının umum müdürü) 

Mwnhn.ne - F.ski71rap Is~lesi No. 15 İstaııl>ul 
Bay PELLEORINO ALFRREDO. - Muş:ı.vlr 
ıKomLc;yoncul 

Rıhtım cadd~I - Kefeli l!iisey!n I-Ian İst.r.abuJ - Ga:.:;.tj 
Bav TUBINO RIKARDO. - Muşavir 
ıı.:omlran Şirketinin 'r\iMiye mümessili) 

Mumhane - Eski.şarap İskelesi No. 15-1. kat .tı.""ianblu - Galata 

1 
Devlet Demiryollari ve Limanlari İşletme 

Umum idaresi ilanlari 1 
Muhammen bedell (14584) llra olan muhtelif şekil ve eb:ı.tta 54000 

adet IAmbn. T"e gemlcl fener ~Lşesi (20 /4/1942) pazartMI gllnll sa.at (15,301 
on beş buçukta Haydarpe.ıµ.da Gar binası dahllinde-kl komisyon tarafından 
kapalı 7.arl usullle satın alınacaktır. • 

Bu f.§e glnnek ıstlyenlcrln (1093) l ira C80) kurutıuk m uvakkat beminat, 
kanunun tayin ettlğt ve.&ildarla tekllfierlni muhtevi za.rflannı a.ynl gün 
saat. (14,30) on dört otuza kadar komisyon reislltlne vermelert lAzımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak d&tttılmıı.ktad.ır. 
(4180> 

* ı - Her gün Yeşllkoy ile SizUcl arasında l.tlemekte bulunan 15 No. ba 
b;ı.nllyö treni 15/41942 sa.bahuıda.n iti.haren lstasyonlaıdan asatıda.kl so.a&.
lere gore hareket edecektir. 

Ye4llköy it- 7,14 
Bakıı1toy 7,21 
Yeni ma.hall• 7.2' 
Zeytinbu.mu 7,28 
Balıklı '1,31 
Yedikulo 7,3i 
S:ımatya 7,37 
Yenlkapı '1,42 
Kumkapı 7,411 
Can kurt..va.n 7 .52 
İstanbul v 7 ,55 

2 - Sirkeciden saat 18.40 ve Y6fllköydcn saat 20,19 d& harelı:et etmeıkt9 
olan 4~ ve 51 No. lu b:ı.nlly~ k:ata.rb.n da 15'41942 tıa.rUıinden ttlbuen ye
niden scyru sefere konula.caktır. 

Sayın halka lli\n olunut". ct448• 

* ~ Sirkeci - Edtme vo KuıkL.ırell a.nı.sınd& lşl-eyen yolcu laı.ta.rlannuı. rey-
rnscfer tnrlfelert 151419.U t.ı.rihlndc başlamak üzere aş:ığıda. ya.zıh p.ıJ.dıl 
tadil edilmiştir . 

Arz'..! edenlerin, .lstasyon~rd:ı.n fazla izahat alablleceklert 1.1.ln olunu.r. 

Istnnbul 
Hadım köy 
Çcrl:esköy 
Çorlu 
Alpul!u 
Uzunköprü 
Bo.b:ıe..<.k.i 
Kıl'klarell 

8 

K - 8.15 
K -10.25 
K-13,10 
K-13,41 
K-15,40 
V- 1642 
K- 16.40 
V-18,00 

G 

K-21,00 
22,50 

1.37 
2,22 
4,40 

V- 5,42 
K- 5,50 
V- 7,10 

5 

V- 5,30 
K..:.. 3,25 
K-23,55 
K-2U2 
K-20,35 
K-19,15 
K-19,20 
K-18,10 

(4445) ., 
V-17,50 
K- 16,10 
K - 13,235 
K- 12,32 
K- 10,40 
K- 9,20 
K - o.ıs 
K- 7,50 

Bil'umum Sargılık, Ambalaj ve Kese 
kağıdı satan ve imal edenlere 

ithalatçı ve ihracatçı birlikleri 
U mumi Katipliğinden: 

Kağıt, mukavva ve tatbikatına ait tevzi planının ihzari dolayı
silc lüzumlu görülen malumat ve izahatı vermek üzere bilUınum 

sargılık. ambalaj ve kese kağıdı ~atan ve imal edenlerin 13/ 4/942 

Pazartesi günü sııat 14 tc Dördüncü Vakıf Hanında Ticaret ve Sana· 

yi Odasında büyük İçtima salonunda yapılacak toplantıda hazır bu· 
lunmaları rica olunur. 

Çok ı·ıymetı!ı ve lmzo.lı ha.klk1 .Ayvazofski iki nn.dlr ta.blo ile eski ve 
:ığı.r Hollanda gumüş takunln.n heykeller ve biblo kolct .. ıyonu m!lzye
de He Nisıı..'l la ''e 19 günleri satılacaktır Adres: Bü,rükııda Çınar cad. 
No. 41 lbldtal Dim\trl vn..<:ı~lle. 


