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Y ~klaşan kasırga karşısında 

Ti'.irkiye ne yapacak ? 

. 

Türkiye - Bulgaristan 
Bulgar Hariciye Nazın Hariciye 

Vekilimize dostane bir 
telgraf gönderdi 

BU SABAHKİ 

lngiltere m~
harebesinin 

intikamı 

TBL&B.A.l'L..&.B 

Ehemmiyetli 
askeri 

anlaşmalar 

· Dünyanın . heyecanla beklediği sadece olanın bitenin dış manza· 
yaz kasırga.sının yaklaştığı şu rasına dayamak ve zaman süre
günlerde memleketimizin duru- ğini çok aşmamak şartlle Türkl
munu gözden geçirmekte · fayda yeye karşı güdülen ve güdüle~ek 
vai'dır sanıyoruz. Fırtına uzağı- olan politikanın biçimini anla- . 
mızda değildir. Kulağımızı dik· mak da imkA.nsız değildir. 
katle kabartıp elimizi gözümüze I Başta İngiltereyi ele alırsak, 
.siper edersek, gök gürlemelerini I en kötü günlerinde kendi.c;ile en 
ti.uyacağız, şimşek çakmalarını ileri antlaşmayı imzaladığımız 
ufkumuzda gorebileceğiz. Bu ka· bu devletle dostluğwnuz üstünde 
dar yakınımızda esecek bir bora- hiç bir gölge dolaşmamı§tır. 1n
nın - kapımız bacamız sağlam giltere ile ittifakımız, İngiliz ba.· 
'01.n akla beraber - bizi uylruda kınımdan, şu iki ıwktada topla
buit.\iiyacağı, şüphe götürmiyen n.abilir: İngiltere, harbin gidişi 
ilk hakikaıtır. ne olursa olsun, Türkiyeye her 

Ankara 19 (A.A..) - Bulgaristan Hariciye Nuırlığma Cla derahde 
etmesi Gzerine Bulpristu Batvekili M. Filof Hariciye Vekilimis SWaii Time• gazetesi, İngiltere General Marshall, Lon-
Saraçoğlu'na çok dostane kelimelerle yualnuf bir telıraf (ekerek key· uh b • • • tik • d 'd üh• • k " 
c .. ~ L-L- v-;. ve Harici•e Vekilimiz tarafmd d _._:ıd ı.· m are esının ın amını ra a m ım as erı an• 
•qau - -·- ,, an &QDI~ • Jll • di l d• 
telgrafla kendisine teıekkür edilmiştir. flm a ıyoruz, ıyor !aşmalar yaptık, diyor 

Herkes bunu merak ediyor. zaman güvenebilir, daha doğrusu 
Sağı solu, önü arkası yıkı haline hiç bir zaman Türkiyeden dost
giren, fakat akıllı uslu politika- luktan başka bir hareket çıkmı
sile bugüne kadar ateş dı§ında yacağ'ını bilmekle rahattır. Harbe 
kalabile!n Türkiye facianın son ve karışma.m.ı.ş bir Türkiye İngiltere 
kesin perdesi oynanırken salğın· için., Yakın ve Orta Şarkta yan
dan kendini ç.asıl koruyacak? gını durduran bir kaledir. Buna 
Gün geçmiyor ki belli başlı gaze- karşılık, Türkiye, İngiltcrcden 

ilkbahar 
taarruzu 

gecikecek 
Sebep, buzlarin erimesi 

ile arazinin çamur 
denizi haline gelmesidir 

Tokyoda yeni 
hücumlar 

bekleniyor 
Dün sabah Japonya'nin 

şimalinde tehlike 
itareti verildi 

teler, bu sorguyu ileri atmasınlar gördüğü maddi yardımlar dışın- Berlia l9 (A.A.) _ Anadolu Tokyo 19 (A.A.) _Merkez Ja
ve bilmeceyi kendi düşünüşlerine da, bitaraflığa ve onun temeli ajansınan hususi muhabiri bildiriyor: ponyada bir çok bölgede Tokyo 
göre çözmeye uğraşmasrnlar. olan istikl~l ve hürriyete bağlıh- Sözcülerin çıkan tebliğden başka bölgesinde Y okosulca deniz iiaaü 
· Ortalık bir daha karışınca Tür- ğımızı iyi anlamL~ ve değ'erle~ ltiç mütal&ada bulunmad~kları .Kıral bölges-.ıde pazar günü -:at ! .3 J~ 
k . apacak yahut Tu"r·kiye- b' . ·· tt fikin h' b" alt da Boris'in Almaınyayı zıyaretmden hava akınlarına karşı tehlike ııtareti 
ıye ne y , ır mu e ıc ır zor ın .. h · tl' · il · · 1 k 'f 1 -

• • v. • ' • &0nra burada günun e emmıye ı sı- iVCT mıııttr. apon eııı ve av uçaıt-
ye bır şey yapmak ısteyen olacak degışmıyecek sevgı ve saygısına asi meselesi, La.va.l'in Başvekilliği lan bir müddet Tokyo üzerinde uç-
mı? güveniyor. Bu bakımdan, ild ~eselesidir. Ba.tveltillikten başka muştur. Bu dakikaya hdar bir dür 

Türkiye, şimdiye kadar olduğu memleketin temel menfaatıerUe ehemmiyetli bir kaç nazırlığı da elin· man hücumunun yapıldığı haberi 
gibi, şimdiden sonra da, kendili- ilgili hiç bir hAdise olamaz ki tıar- de tutacak olan ... ~':al'.in Vic.hy'de~ henüz gelmemiştir. 
W• d b' caktır b. ·· 1 ·· .. len şimdiki devresi Fransaya verecegı ııtıkametın yem Tokyo 19 (A.A.) - O. N. B. ı 
gın en ır şey yapınıya · ın goz e goru . nizam iıtilcameti olacağına şüphe Bütün pazar gazeteleri, Japooyaya 
Hiç bir şeyin önceden bilineme- içinde Türkiye ve lngıltere ara- edilmiyor. yapılaın ilk düFDan hücumu hillm-
diği bu karışık zamanlarda kendi sında herhangi bir anlaşmazlık Aslteri vaziyete gelince, buzların da yazılar ve fotograflar neşrediyor· 
kendimizi olsun bildiğimize güve- doğurabilsin. çözülmesinin araziyi çamur deınizine lar. Fotograflar, pasif müdafaa ser-

Londra. 20 (.\.A,) - Cu.ma b..W.ıü İn
giliz boinbardıman tuyyarel~rlnin Al
manya dahilinde en uzak bir yer olan 
Av~ ~ehrinde mühlsa bir fab
Hkayı bombalnmalan miinase~lyle 
b~kil B. Otıurehill Ingillz ha.va 
kuvvetleri kumruıdaruna gönderdi~! 
tebrik mesajında. şöyle dcyor: cBu 
akın esnasında ôlen t.ayya.recller boş 
~re canlarını verme.ml~lerdlr .. 

Tlmes ga:z.ıetesl de bu sabah yaMığı 
bir başmakalede İngiliz ha.va. ku.v
vetıeı:1n1n AlınnnJaya. karşı ~dı.k
lan hava taarruzlarmdan bahseder
ken şöyle diyor: 

uBekledlğlınzi giin ~ doğu
yor. İngiltere mubarebeısintn şimdi in
tlka.mını alıyoruz. Haıva. kuvvetıerfml
rı:ıln akınları muva.tfeat ola~ı 
gös~ri~r.• 

Tokyo fabrika
ları yakıldı 

Tokyo'nun bombardı 
mam hakkında Ameri
kadan haber gelmedi 

nerek Ttlrkiyenin, karar vermek Almanyaya gelince, harbden çevirmiş olmasından dolayı, geniş vislerinin yanganlan söndürmek için 
kudreti kendinde oldukça, bita- önce politika ve prensip birliği- öl~.u.·deki hareketin şimdilik geçike-. ne .ka. dar .. hızlı ve iyi h. arekete ge.çtik.·_ - ı k d ş k h 1 '- d T k d lci Londra 20 (AA,) - B.B,C,: Tokyo 
raflığa aykırı herhangi bir hare- nin varettiği Türkiye - İngiltere cegı saı11 ma ta ır. ar . cep esı ermı g~stermeıı..te ır. o yo a.. ve diğ'er Japon ~rlerlnin bombo.r-
kete girişmiyeceğlne ve bunun ittifakı anında &ar ve tehlikeli esa.3 .~lmakla beraber, bu elkba~a~ın h~va mudaF.aası ha!ku~andanl~gı, dımanı hakkında henüz Blrleş:lk Aıne~ 

. . .. Y •. 'P .. .. da, ıtıyadını bozmıyarak kendı sur· du!fmarun, bılhassa agırlıgı 2 kılo· rika®.n hiç bit haber gelmem'ştlr. 
için fırsat veya vesıle arnmıyaca- J;ı.arb donemeçlermde durust yol- prizini yapacağt kuvvetle tahmin dan fazla olmıyan yangın bombala- Ma.nlaf'ıh Tokyodan gelen bir bel.graf-
ğma dostun düşmanın - daha culuk denemelerinin doğurduğu edilmclctedir. rı attığını bildiriyor. · nameye göre Ja.pcn hükilmet mer'ke-
doğııısu açık düsmanınuı: olma- Türkiye - Almanya dostluğu Tür- Sovyetlerin taarruz Tokyo Aı.ahi Şimbun gazetesi, zinde mevcut rudreri fa.brikala.r bu 

dı~ · · ' b" t .. 1 d-ostla•"n _ 1·yı.·ce ki · b't rafl ;. nı korumaya şimalden gelen 3 ve doğudan gelen bombıınimıan netice inde baştan ba-
• &· ıçın, u uı . •• yenın ~v~ • ıgı . . hareketi devam ediyor 5 düşman uçağının 8000 • 10.000 ıJa yakılın~tır. 
ınanması gerektır. yardım ettıgı içm çarpışan ıki ta- M k 19 (A.A.) _ Reuter: metre yüksekten uçarak Tokyoya 
Başkalarmm Türk!yt- hakkm- rafa da faydalı olmuşt.ur. Harb Leni:~:~•cephesinde iki gün süren geldiğini yazıY.o~. U~a~lar ~üksek: 

daki niyetlerine gelince, bu alan- kıvılcımlan arasında ımzalanan savaşta Almanlar 169 subay ve er, ten uçtuklan ıçın mıllıyetlerı bella 

da, önceki görüş kadar k&skin Necmeddln Sadak Kalinin bölgesinde ele 3160 subay olM~ı~hr:.d f h Ik . 
olamayız . F'akat, hükümlerimizi (Devamı sahife 2, sütun 6 da) ve er kaybetmişlerdir. Bu cephede h a ~ .. mu .. b klzırı, . ~ a Yj1' 

Sovyetlerin taarruz hareketleri de• av ucum ara e emeaını ve or u 

B. Laval 
işe başladı 

Mareşal Petain'in 
Afrika'ya çekileceği 

rivayet ediliyor 

vam ediyor. Sovyet uçakları Lenin· v?. ~onanma ile sıkı işbirliği halinde 

M .. ttef.klerı· n d h . d h. h ydanı- butun vasıtalara ha, vurarak mem· U 1 gra cep esın e ır ava me I k . ..d f 
1 k • d 1 O t yya e etın mu a aa edilmesini bildiT-na. yapı an a ın esnasın a a • . ti 

taarruzu 
GI. Marşhal bunu 
yakın görüyor 

Belfaat 19 ( A. A.) - Müttefik-

re tahrihetmiş, en az 1 O uçağı da mış r. 
buara uğratmııtır. (Devamı sahife !, sütun :; te) 

Suriye hükumeti 

Yeni kabineyi Hüsnü • el 
Barsasi teşkil etti 

Stokbolm 19 (A.A.) - D.N.B. : 
İngiliz haberler servisinin bildirdiği
ne göre. Suriye hükumeti istifa et
miştir. Yeni hükllıneti, Hüınü-el Bar• 
aasi teşkil etmİf ve Baıvekillikten 
ıhaşh Dahiliye Nazırlığım da kendi 
üzerine almıştır. Yeni Hariciye Na
zırı Faiz-el-Kuri ve yeni Müdafaa 
Nazan Ha~n • Atrq"tır. 

Londra 20 (A.A,) - B. B, c,: Ham 
stratejisi hakkında. İngiliz b:ı..~vcklli ve 
kum.andıı.nlarlyle Londrada hayaı.t 
ehemmiyeti palz miihim konuşmaklr
da bulunmuş olo.n Amerikan genel 
kurmay baŞkanı general Marshall ile 
B. Hopklns tayyare ile Nevyorka av
det etml.şlerdlr. Geneı kurmay re~l 
V~ton-a glbıni.ştir. B. Hopldns 
Nevyorkta. kalacaktır. 

General Ma.rsliaıı İngiltere lle p.
yet mühim anlaşmalara va.nldığım 
ifşa etmiştir. 

İngiltere'ye yeni 
kuvvelter geldi 

Londra 20 (A.A.) - B.B.C.: İngil118-
teye Kıı.naıdadan yeni takviye kuvv~ 
lert gelınl.ştlr. 

Afrika' da iki 
askeri yol 

Atlas Okyanusu, Hint 
Okyanusuna iki yolla 

bağlanıyor 

Lindra 20 (A.A,) - B.B,C,: NeWI 
Chronlcles gaı.eotıesi, Afr1kada Atlal 

Okyonusunu, Hint Olcyamıstına bağ'
lamadt için inııa edilmekte olan 1ki 
yeni lev:ızım yolundan bahscdiyur. 

Hattıüstüva Afr.ika.sından geçmek
te olan bu lki otomobil yolundan bl
rı.. Atlruı Okyanusunda, Duva.la ILınaı

nından başlıyarak, Ça.t gölü clvann
dan geçerek: Sudanda Hartuma var
maktadır. İklııcl yol ise Belçika Kon
gosundan geçerc'lt Cubaya kadar 
ux-amak.ta.dır. 

Bu iki mühim levazım yolunun in
şası saye©nde, Ümit.bumunu dolaş
mak suretiyle 10,000 millik tehlilrelt 
deniz seyahati yolu, 3,000 kilo.-netre
lik otomobll yoluna indirilecektir. 

Dün geceki Rus tebliği 
Londra 20 (Rıady0 sa.at 7,15 de) -

Diin gece yarısı M<>Slwvada neşredilen 
resmi Rus tebliği: 

Dün cephede maddi blr d~ 
olma.m~tır. Cuma günü 5 te.yıya.re 
kaybetmem.12ıe mukabil 12 düşman 

tanaresi talırlp ettıt.:. 
V .,ington 19 (l •. A.) _ Laval ler t~rahn.dan bir t~arraz hareketini 

hükiimetiınin Pariste yeTle,eceği ~e derpıı eden Amerika gene!kuı:nay 
M öe 'Brinon·un Vichy'de Laval'i ba~kanı general MarslıaU dun şımal 
~ edeceği bildin1mektedir. Fa- lrlandaaında verdiği bir nutukta 
hakika Hitler Fransada nizamın ~öyle demiştir: 

Rus 
politikası 

ve Kar:adeniz 

Hindistan, 
~aarruza karşı 

koyacak 1 ............................................................................. .. 

Bir Rumen profesörü 
Bükreş' de bir konferans 

verdi 

Nehru aldatıcı sözlere 
kulak asmamayı 

tavsiye etti 
F rAriAz; makı:ımlan tarafından mu- «Ch.urchill'le ve genelk~rmay.~~
hafazuının çok faydalı olacağı kana· lı:anla~ıl: bu ~afta. yaptıgun ~oru§
atinded.ir ve F ransanın gerçek ola· mel~rı one.mlı n~tıceler takıbede
rak ancak Paristen idare edilebile- cektar: lngılterenın her . tarafında 

v. lı: d d'l kt d. Amerıkan hava kuvvetlen buluna- Bükret 19 ( A.A.) - Rador Kalküta 1 9 ( A.A.) - Hint bir• 
cegı ay e 1 me e ar. ak A ika k 1 k b' · bild · P f ö O . . ru· k • fi P di N h dü 

Öte taraftan, mareşal von Run.s- ek , l ~er b "._ 1 ıta arı o~ ıne aıRan&l ı· i~kwor: Tro es r u a1ııcov1cı, bı~ı otnukgreaı te. anH.tlt ~I rJu ıı 
t dt' · F d ki Al it eti uvvet erm asK;m arıoa gerçe&. su- « w po ıtı ası, una agız an ve ır nu vermııı ve ı er ı e apon 
~ k 111 r;nsİ u a tA ~":nb. uvv .. tte- rette i~tirak edeceklerdir. Bugün, Karadeniu isimli bir konferant ver- kuvvetlerinin Hindistanı ebediyen 

nf"'- tuman an ıgı~h ~yıal~ hır ,r:"ku de- kombine .kuviVetlerin yaptığı ıek.ilde mittir. esaret altına alacak karanlık kuvvet-
"'" a.a.rruzunun J tım ı AK ın a • . d K _ '- .ı ld u h k'- _ı _ le • · l _,_ .... b l tu harekit için tam hır Amerıkan or u· onferana, Romanyanın mwr.a<r ler o ugu a ıunWl ongrenın tam 
§ayıa. ar ç11tmaıına seıoe o mut r. · . d .1 T K d . .. · · b 1 d u .. 1 · p..;. 19 (A.A.) _ B. Lava( yeni su talim görmektedir. lngıltereye eratı ı e una v~ ~a. e?ız uzenn. kana.at.• u un ~~nu . eoy edikten 
bükUınetin bildiriğini pazartesi gil• mütemadi dalga halinde binlerce ve de vapur seferlen reıunanın mukad- sonra ımkao dalulmdeki her çareye 
nü yayacaktır. Laval'in bu hafta binlerce Amerikan ~lteri gelecektir ... d~ra.tı a.rasın~ çözül?1~ı: bağlan ~aş vurar~. ~üımana ~ukav~met 
•onunda Parisi ziya.ret etmesi mub· . M. Harry Hopkını de ıöz alaru gostemıtf ve ıoyle demııtar: lazı;ID geldiğinı, kongrenın gaynmu· 
temeldir. Evvelce Fransız cümbur- b~h~asa ııunları aöyfemiıtir: cArbk Ka.rloviç hanı muahedesinden harıp olmakla berabfll' tama.mile ta• 
reİıslerinin oturduklan Elysee sarillYI- hır ıat~sal meselesi değil, bir savaı sonra, o zamana kadar Türk iç nehri rafsız o!madığını illve ve k.C111gre ilo 
nın bir kısmı FranllZ silah11 kuv· m~eleıst vardır. Şimdi baro mesele· olan Tuna Avuatralya nüfuz bölge- Hint mılletinin müteca:rizlerin alda· 
vetleri Baılcumandanı amiral Dar- ~erı, kara,ya, deniz.~ ~e haval~ra t~· sine girmiı ve Büyüle Piyer zamanm- tıc1 sözlerinden.ç~kinmelerini tavsiye 
lan'm otunna.ı için hazırlanını~br. llUk eden ç~lc buyuk meseleJerdır da Ruslat' Azalı: denizine ulaınuılar• ve ihtar eylemıtbr. 
B. Lava) Matignon sarayında otura- le :ayret çetinv olac:ı-kbr. Şimal lr- dar. ikinci Katerina Türklere, Rus Andaman adalarına 
caktır. an asına ya_Ptagım zıyaret bana çok ticaret vapurlanna Ka.radenizde ser- h 

cesaret verdı. Esas mesele gemi...,_ b "d" I ,_ h klc tanıtmıı ava taarruzu 
M · 1 p t • Af •k l • -· esçe gı ıp ge me~ a mı arefa • e aın rı aya ~at&. mese esidir. Bu yıl Amen'kada ve 12 yıl kadar sonra da Avustur- Londu 20 (AA,) - B.B,0,; İnCb 

gıdecekmİ§ 8 .mı,yon tonluk, g.e!ece1c ~I da 1 S ya, Tuna v~purlarile Karadenizde tayya~ıert, Hint Okyanusunda Ben-

. Londra 19 (A.A.) - Tarafsız mılyon tonluk ..!:,.~'a edilecektir. serbes .se~~rler hakkını elde et~~ş~r. f:lı!~~J== ~= := 
bır memleketten gelen bazı şayialara yunan kırah Kahirede R.usya, yuzyıllar boyunca, Buyuk. lemlşlerd.it. 
ıtöre mareşal Petain Fransadan Pıyer'in Tuna ağzına ve Boğazlara ................................... _ 
:Afrikaya çekilmek ta3avvurundadır. Kahire J9 (A.A.), -.E~:vnler .Kı· hakim olarak Karadenizi bir Rua iç milliemniyeteiyueıtininenca.kkom• 
Bir ihtimalden ibaret olan bu şayia- ralı dün, Kıral ~ aruk a .. b~~ ogle. z_ıy~- d.enizi haline koymak rüyasını ger· şu devletlerle birle~ok olacağını 
lar hakkında tefsirlerde bulunmak feti vermiş, İngılter~ Buyuk Elçısı Sır çekleştirmek İçin bütün va3ıtalara söylemiş ve coğrafi ve eiyut geı-
İçİn henüz vakit erkendir. Lamp~on da davetlı olarak yemekte ba~ vurmuştur. çekleri göz önünde tutmryarak uzak 

yeni hükumetin bulunmuştur. . işte Rusyanın, kendisine Boğazlar dostluklar ve ittifaklar tem..Jino da-
• • Kıral Jorj Mısır Velıah?ı ~rens yolunu kapayan Romanyaya kar~ı. yanan bir siyasetin telJikeain.i göe-

eskısınden farkları Mehmet Ali'ye ve Ba~vekıl Nahııs Balkanlarda hıria'tiyanlığın korunma· termiştir. ı ; ·~ 
Vkhy· 19 ( A.A.) - O. N. B. : Paşaya Saint Sa.uveur nişanını ve 11 hakkındaki Rus iddialarından ha- . Konferansçı sözlerini doiudald 

Eeki hükumetle veni hükumet ara·! Kıralın hususi kale. ın, . şefi Ha!lsenein z~ra.n 1 ~.40 ültimatomuna kadar g6· savaıtn tarilıi geliom. eler• 'ÖN o1.au 
eında miihim fatk vardır. · Amiral j P.aşaya George nişanının rftordon r11 en Q.~şmaqlıiırun -sebebi budur.• bu~nkü eh.eımmiretilll ~lkwaok 

tn ......... • 'tlıı.:ı.A ') ..:: ••• _ 1 _;,I.._~ rii.thAa0 n: .AD'l'.a.. A} ~ t.İ_r ~ • • • • • 

i. 

• 

(Beledi.Ye ibtikAnn önün & geçmek için odun, kömür 
edtp na.du kaldıraca.kl - Ga'Zieteler -

·- Qöl e etme, ihsan istemf:ml." 
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( D .. 
11D Geceki ve Bu Haberler ) 
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HAR~ DURUMU ~ Harb tebliğleri Birmanya'da : 

lngiliz tebliği 
Japon ileri 

hareketi 
\1--------------------------------•I 

Fransa 
ve Avrupa 
teşkilatı 

l Yaklaşan kasırga karşısında Türkiye 
ne yapacak? 

Kahire 19 (AA.) - Orta Şark İn· 
snız umumi t:a.rargAJıının pazn.r g{in
H tet>utl: Kum :tırtmalan yüzünden 
lııayda değer bir şey olmamıştır. 

Alman tebliği 
Çinliler Tungu'nun ıima- , 

linde tiddetli bir mu· · ı; 
kavemet gösteriyorlar \ Berlin 19 (A.A.} - Alınan ordulan 

bqkumandanlıtımn tı!t>llli: 
Sıvastopol hartı limanına ve Kara.- Saigon 19 (A.A.) - Birmanya- 1; 

denızln Kafkas layısı boyundaki 11- da, Mandalay ünrine çöken Japon \ 
man tes.lslerlnc Jcaraı başanh hava tehdidi artmaktadır. Bir taraftan İn· :i 
ıaarruzlan yapılın.ıştır. Doğu cephe- 'li 1 1 d Ad. • •• • d ..._1 kez e ,,.._.,, ,_.,_,_lerlnde gı z er rava y va un uzcrın en ea· 
-.uı n mer v ~ ~.. • '-i Ba __ ı.. d .. _..:L·iJi k ç· 
tuvvetlerlmlz tarafından girlfilen ta- A f raore oııru 'rA r en, ın-
a.rruz hareketleri yenl kazançlar tıe- Ji1er, çevrilme tehlike.ine rağmen, 1, 

mln edllmeshli temkı etmiştit. Pek az Tungu'nun pmaline yapıoaralt tici- ) 
,erlerde dilfman bot yere taarnl'lla.- detli bir mukavemet ı&teriyorlar. ( 
mu tekrarlam~t1r. s· d ki ç· .. d k 1k ,, 

Plk """"',arm .. - mürek· ' ıyam a ıcngmar en a an " e ve savaş ...,._. .... n !)_! J _ _] s· h 'lud 
kep önemli tıeşldllcr gftnd~ ve gece uu apon oruusu ırmanya uo u-
Malta adam.ndaki ~ tesL!lere ta- na geçmi§tir. Bunlardan biri Saluen 
amız etmişlerdir. La Valette tersa- vldiaı üıerinclen şimale doğru, öbü
nelerlne, malzeme ve iaşe tesısıerlne. rü de T\S\g\l ile Mandalay aruında ~ 
&karyatıı, torptı ve mühhnmaı depo- yan yolda dcmiryolu merkezi olan \ 
larma tam isabetler olmn,, ve olagan- Yemethonia doğru ıimal - bah isti- ~ 
tstll vahim tahribat meydana aelmif- kametinde ilerlemelı:tcdir. t 
Ur. Lucea, Ballar ve Cala.f:nuıca ha- • • 
n alanlanruı. tevcttı edilen taamrz· Japon kaynaiından verilen bır 1 
lar bllhaMa ~slrll olmuştur. Yerde habere göre, !rava~ vldilinde hare
bl.rçok uçaklar ya tahrlbedllm~. ya- Utta bulunan bir Japon kolu da, 
Jıut hasara utratılmıttır. fngiliz hatlarını yardıktan ve Pecu 
Savaş u~aklan dün gece önemll dailannı attıktan ıonTa Pyfnmana 

İngiliz askerı llmanı olan Grlmshy'ye keaiminde hlll mukavemet ebnekte 
taarruz etm1flerdlr. B~tda.7 detf r· olan Çin kıtalannın arkasını L.mek 
menlerinde, doklarda büyiik yangın- üure Yamethin'e doğru ilerlemek· 
:. çıkını~. kun~ infilU:lar olmuş- tedir. 

Dünkü tebliğde blldlrllen ye ta.ti O• f ngı•Jiz)er rekilmİyecek 
Jarnk 29 tane diişürllldü~ teel>lt edi- Y 

len İngill;ı; uçalc kayıplannın aıtırlıitı 
yüzünden, İngUlz hava kuvvetleri dün 
m gilndilz ne gece Almanya top:mlt· 
lan üzerinde hiçbir hava akını yap
nuun~lardır. 

Japonlar Mandalaya 1 

yaklaşıyorlar 
Libya'da fena havalar yüzünden 
askeri hareket tamamen durdu 

1 

B. Lava] ile Mareıal 
Petain demeçte 

bulundular 

(Bat tarafı 1 inci aalıifede) 

Türk - Alman dostluğunu karşı
lıklı avutma, yahut geçici bir po
litika oyunu sanarak, Türkiyeye 
her gün saldırmaya hazır Alman 
kuvvetleri masallanlll !Urekli pl"()t 

• . pagan<la vesilesi yapanlar blle, 
Viclıy 19 <.':-·A.) - ~vekil sonunda, Trakyada hattA bütün 

M. Laval, bugun basın mllmeaaıllerf. 
ne demeçte bulunmUf, ve bilhassa Balkanlarda tek Alman neferi 
dem~tir ki: 1ı:almadığllıı söyliyerek Ahnanyar 

Uzak doiuda ı vardaki baılıca Japon üılerini Bu buhran gilnlerinde marcpl PC- nın Türldyeye saldırmak niyetin-
bombardıman ediyorlar. Şimdi tain'in bana göıterdiği iyi hbuJden de olmadığım lstcmiye 1stemiye 

Bjrmanyada Japonlar Manda- bu mıntakada ha.va hakimiyeti derin aurette mütehauis oldum. Bir llAn ettiler F~at bugün Alm~ 
laya doğru ileri hareketlerine de· Japonların elinden ~ıkm11tır. çok güçlüklCT, marepl tarahndan • . 
vam ediyorlar. lravady vldi.in- Amerikadan gelen haLerler MUt· ortadan kaldınlmışbr. Bu a&bah, hU· yayı bize dost görenlerin dili al• 
deki İngiliz kuvvetleri artçı mu• teliklerin 1 tayyareıine mukabil kömet faaliyetine yeniden baıladnn. tmda hep ŞU kuşku var: Ya 
harebeleri yaparak Mandalay Japonlann 6 tayyareai dütürül· Güç olan vazifemin, hugijnkü ıva.zi· sonra? 
üzerine çeldJmiştir. Sittlll\g vl• düğünü bildiriyor. 1 yetimiz hakkında devlet reiainin g~ Almanyanın Türkiye ile dost,. 
dilindeki Çinliler Japon .. ldın§• Doğu cephesiı terdiii yühek anlaYJi zihniyeti ile luğunu bozması için dostluğun 
Janna inatla karıı koyuyorlar. 1 geniş nispette kolayl~pca~ı .~ni dayandığı sağlam temellerin Yl• 
Fakat bir taraftan lravady vadi· Sovyet tebliği cephe<ıe hiç bir taşıyorwn. Dı~ ve iç sıyasetin filı ıda· . 
ıindeki Britanya kuvvetlerinin ·değiıiklik olmadığını bildiriyor. reeini bana vermekle büyük blr kılm8.!l, bunun için de hıç ol· 
çclilmeai, diğer taraftan Siyam- Alman tebliği :be Sovyetlerin J;a- me9Uliyet yük}enılttir. BqnunJa be-~ yenf bir sebep çıkması 14 .. 
dan iki Japon kolunun BiTman• zı yerlerde yaptıklan taarruzla- raber, maaleaef, dün ba.ın ve radyo ıımdır. Almanyanın bi~ dostlu· 
yaya ginneai bu Çin kuvvetleıi- nn püakürtüldüğünU, Alman ta· te&irlerinde a«rlendiği aibi. mareoal itı vakit kazanma avutma aı .. 
nin mnk.iini güçlqürmektedir. arruzlanndan iyi neticeler alnı- tam ..ı~!ye!lerini vennlt olduğu datma politikası o'İsaydı ı.:_,,._ 
Ç. I" • d ..ı-al ..J "' •-·ı dıimı haber vermektedir. Al· doiru dcgıldır. Eler ben bag{ln hU· ' ""''°""ll'" 
ın uenn e ,.. .. e uolrfU çe"'. _JL, 1 '-A-et re'-i •--, mare-lin .._ __ ate-. malt irin bahane bulmak kola• meie medbur kalacaklan telımin man tcıoıiii tayyaTe erin Kafku ıunn ., .._,... r- ucuı .. Y ~. 

ediliyor. .luy111 linuııhlanna hllcum ettikl• di ebnfı olduğu vazife clolayıal)e olurdu. Fa.kat aradaki münase-
Japonlar, uker çık'ardıldan rini ve çolı: miktarda bombalar hUk&net reisiyim. Bu vazifenin icTa· bet odur ki Almanya, bozuşma 

Filipin adıtlımndan Panayda çe· attıklannı illve ediyoT. sın<la mareşalin otoriteli benim için bahanesi aramak değil d06tluğa 
ti :Lf __ ,_ 

1 
L _, Lı'hyadaı elzemdir. Güç bir eıere ba,lıyorum. zarar verebilecek vesil~lerl dah1 

n ° r mwcavemet e tu1rııuatmıt- Ve muvaffak olmak için onun bui-
lardır. Burada muharebeler de· Fena havaJu devam ettiğin- retine ve tecrübeıine ihtiyacım nr- bertaraf etmek yolundadır. Ara-
vam ediyoT. Cebu adaaında da CJen askerf hareket dunnuı gibi· dır. dald dostluk duyguya değil, he· 
muharebeler ol~or. Cebu ıehrf· Clir. Bu mıntakada aıcalı:lar, kum M } p 't • t• saba ve menfaate dayanıyor Bo-
nin wanma'-ta 0JduL· '.L -Le1' -e- areıa e aJD m • 

., 5 .,;u n.-ı:ı .. fırtrna1an haıladı.iından bundan be ... ---. .. ır i"in harbin Almanya ba 
ri]n.or. h •- hita ıi ·~~~ )1 ' .. . ., M>nra areaet ~k -'1çleıecektJT. kım d i kıl ğ k ı1 

Avustralya etrahn<la dunun• Kara hareketinin d:~uına mu• Vday 19 (A.A.) -Fr&Mız dev· ın an zarur aca 
1 açın .. 

da bir deii§il.lik yoktur. Avuı· lr.abil t8'YYllrcleT 11Jt ıılt uçuılar Jet reisi maTC§al Petain, bu akıam maz istek veya hareketlere yol 
tralya ve Amerika tayyareleri yapıyorlar. Maltanın bombardr- aaat 22 de radyo ile Frannz milleti- açması §arttlr. Harbin bugünkü 

20 marttan 10 nl!&na kadar geçen 
müddet zarfında İng1Uz ha.va. kuv· 
yetıerı 97 111 Akdeniz ve Afrika §fma.
llnde olmak üzere 273 uçak kaybet
mlşlerdlr. Ayni devrede Bily11Jc Brl
tnnya üzerinde yapılan heva taar· 
nızlnrında Alman hava kuvvetlerinin 
vçak kayıptan sayıııı 88 da.n iba~Ur. 

Londra 19 (A.A.) - BalUıiyetu 

Londra malıfUlertnden blldirllcHllne 
göre, İngllb kınveUetinln BinnMıya
daki hareket alanından geri ç.eldlctıtf 
ve cepheyi tutmak ~in Qinll
lere bınJcldılı ba.hts mım:uu ~
dlr. Gerçekten İng1llz1erln }"ethıe Qın
JUerln Hcame edtlınckte oJduıtunu bil
diren blr EaJlttlta. teıarafı, İng'lUzlerln 
bu harelit a1amnı te!bt.mN: bere 
oldufu intıbamı Terei>Wr. Plllcaı bu 
tahmin katıyen dıotru detlldir. 

devamlı uçutlar yaparak o ci- manı devam etmektedir. ne aşağıdaki hitapta buJunmuıtuTS gidişinde Almanyarun Türkiye-
~i!!!!'!!!!!!!~ll!'!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!ll!!!!lll!!!!l'!!''!""!!'!'!9~~11!""'1~!!!!""'1!"11!11111111111ııl"!'!ll--....--....!!lllıı!!!ll!!fl~ Franeız.lar... • den hiç bir zoru olamaz, zira Tfir .. 

. _,..._ 

0

-=~ - ~- - -- -- · -- --- --- ~~~ ~-- -~- ~,,.... ~eni bır lıultumet .kuruldu. Bcnım kiye Alman hedeflerinin yolu ÜS• 

B. Laval vazifeye 
başladı 

H k b v 1 1 t&yrn olunmuı ha)efım olmakta de- ' , ava Urumuna agış ama ar vam eden amiral Darlan, arazimizin tünde değildir. Bu bakımdan Al-
Çangklnr 19 (A.A.) _ Bugilnkü Çin ve imparatorluğumuzun mUdafaası- man • Rus harbi, görtl'nüşte, 

tcbllfi: Slttang va.d1a1 boyunca, Me.n- nı temin eyliyecektir. Otoritem altın- Almanya .. Tilrkiye arasındaki jyl 
dalaye kaı'fl Japon Uerl b&reketklıe da, Pierıe LavaJ, memleketJn dıı ve münasebetleri bozamaz. 
mukavemet edıe.n çın kunetterl. "- Kilia, Torbalı, Aksaray, Davas, Betin, Beypazari iç politilcaaının idareaini üzerine ala· Müttefikimizin düşmaru onun 
?e.lce teaplt edllmit ol&n plAn mucl- N hi ı· ~- 1 • • • 1 • eakhr. Fe1aketimizin en bailevi anın- .. ' 
blnce Ela'dan ~ri çe1dlm.lşlcrd1r. Ve evte r 1 yuru.ever erın ısım erı da, Laval'Je beraber, Franaanın kal- duşmanının dostu iken, mütteli-

(Baş tarafı 1 inci sahifede) Ela, Mımdatny ffmtJM:llter hattı 11~ lnnmasını temin edecek olan yenijkimizin müttefiki ve dostumuzun 
Darlan devlet reisinin kanuni haleli r.erlııde Ttmgunım 80 kllometre ~- Ank&r.ı 19 (A.A.) - Killste tilccar- Bassıl GO, Batıhatık 90, Gir.s1r&n 110, nizamı kurmuıtum. BuaUn, 1940 can düşmanı olan dostumuz Sov-
olnrak kalmaktadır. Laval'in aalahi· lhıdedlr. dan Muharrem Can1>ulat ve o~ı Cin.asker, Hicri 80 er, Zercll köyü '10, haziranına ka.dar kati bir anda, bir· yet Rusyaya gelince, bu komşu .. 
yeti evvelki kabinesinde malik ol· 16<>, Ma.hmut K09ka 200, Mudruh Şl- T1lmerç, Taha.ti, Harfas 60 ar, Koruk likte temelini kurduğumuz Avrupa muz hakkında yirmi yıldır beslc-
duklanndan çok daha gcni~tir. Ev- Hava akınları rin 200, Eytlp Gökçe 200, N.ı To- Avlski, Şlmfz, BaJıamk, Na.val, mmır te§kilatı eserine devam için kendisi Xi t i d gul iki b 
velce Başvekil muavini iken §İmdi palothı 200, zürradan Vakıf Yanm- flO fet, Glrzollk, Mazgüuı, Be.suııık, ile birle§iyorum dit;'lmiZ em Z uy ara, U· 
hükumet reisidir. Bütün nazırlar ve atan 200• Hamit Ar.ez lOO, Hall"ll Kın Mezrtk ZevHc, ~ahbazrva.n, A. A.zilt Franıızlar · çuk yıllık harb en çetin imtihan 
devlet se_krcterleri ona bağlıdır. Zi- lOO, ttlcca.rdan Btlseyin Altmbaş, ~· :~~ ~ac:a.i, ~ ~le Buiretini;, aal>nnız ve vatanae- devri olmuş olsa. gerektir. Kendi· 
raat ve iaıe müstcşarlıklan yerine Müttefik uçaklar Raba- Mehmet Koyuncu, Hasn Mutlu, Ta- e nn, u un ' n verliğiniz, felaketimizin imtihanları- sinden dostluktan başka blr şey 

1 1 b ı k hlr Erkal flO ,er, ı.. Zeytçt so. Ab· S5 er, Klı1d:l, hancı .Ahmet Kümet, ff k' tl b ü ... 
nazır ar getiri mesi u İ§ erin no a- ul'u bombardıman ettiler dullah Özıkurt, Abdullah Eren 25 er, Cart Bliyiikbe.y, Etem An, Flul.11 Sanlı nı muva a ıy~ e .. ~~armamı~ m - istemediğimiz, dostluğumuzu kaç 
dar önemli bir mcıele te§kil ettiğini .\.rif tJ'sttmdaR, Meiımet SaA'lam, Ta- 30 ar, CegelluköyO, mtJlıtar Hilseytn, ~~de edec;ktrr. ~utun kalbinizle ge- yıldır her :fırsatta kend.i8ine ispat 
göstermektedir. Yeni hUkCımetin bir Bilgin, Arif Kiremitçi 20 oer. B.azna.m1r, Bazbut, ~~. Y. ~. lınrz ve hükômotın etrafında topla· t ıw· i •et Rus a bize ö le 
bunlarla bilhnssa meşgul olacağı .a- Siclney 19 (A.A.) - Müttefik Tomalıda: HO'rtuna. 1töytinden ve- Mergerecal, Dlmiııa.n, ü:tatl Ta.bfr, nınız. Yeni hUktlmet, yeniden inan· e t gım z. SOV) Y ' .' Y 
nılmaktadır. wnumt karargahının tebliğ.islde töY- il Töng{lş 100, Dag.tızııcıa na.hlyesbı- Reşat Df'nllrhan, İbrahim Altın, ko.- mamızı ve ümit etmonizi mümkün geliyor kl bu harbde kcndısi için 

Gl. de Gaulle'ün le denilmektedir: Müttefik uçaklar den Ahmet Topçu 100. sap Cuma, tüccar Rame.ıan 25 er, kılacaktır. en büyük güven olan dürüst po-
bir nutku ta.rahndan dün Rabaule yapılan bir Aksar~: Kapı ma.hn.llesındcn Çlncyrl, A~rim, zıvt Recebe.n, BU- litlkamızı iş üstünde ve ateş kar-

hücumda iki dü,man nakJiyo gcmiıei bayan Hanife Kavwmo..cı 100. rükfi.n, yukan Ketem>, aşı.lı Kefer.ıo, İ 'd . t hd.tl ıC"lsında yalnız bcg· enr.rek değer 
Londra 19 (A.A.) - Gl. de muhtemel olarak batınhnıt, bir tam Davasda: U3Unpmar k&,vllnden ha- aktar Salih 20 §er. apanya a yenı a 1 er ')"" ' 

Cnulle dün akşam radyoda bir nu· iea.bet alan daha küçük bir vapur da nedar kızı Ayşe 51, aypt köyden ttm- Bcypazarınde.: Tüccaı'da.n B. Ah- Madrid 19 (A.A.) - H~at pa- vererek değil, biraz da ~r~k 
ttık vermiı, demiştir ki: cHitler, duman bulutu çıkarmııhr. Bir cJür mu Bursalı 47. met Atılgan 115, B. Nurettin Kara· haJılığına karıı açılan mücadele ıid- denemiş ol.c:a gerektir. Harbın 
her zaman olduğu gibi, alçaklıiı ve nıan deniz bomba uçağile 3 au uça• Beşlrl: Kaymatam vekll.lntn b8.f- oğuz 30, İncepellt k&.Ytlnden All Erdo- detlenmektedir. J3undan böyle kah- başında biz İngiltercnin müttcfi .. 
ihaneti kullanmaktadır. Yapmakta ima da ilabet hydedilmiıtir. ka:nlılında halkodaamda ya.pılaıı top- tan S5 llia. vderdo ve paıtahanelerde buğday ki 0 Almanyamn koyu dostu iken 
olduğumuz hnrb y"alnız ordular ara· Müttefik uçaklar Rabaul ha.va lantıd& kaza halkı ve köylülerimiz Nev,ehird&: Çat köyünden Hatl<:e unundan pastalar ve ıUtlü lahva1tı- M~ovada hakkımızda .söylenf'.n 
mnda değildir. Biz harbi kötüye hü- meydanına da hücum ederek bazı tarntından kuruma. 254.t lli'a balış- Tancan 15, HaI.Uotlu Tueuf Gönen Jar aatılamıyacakhr. Lokantalar et 
cum etmekle, karanlığı delmekle ağır bomba uçaklannı ve 4 avcı ~. Bu anda Bll~ Jı::öyll 10 Ura. T6ıic Hıwa. Kurummıa balıf- daiıbmı mftttere.k nizamınameeine sözlerden, komşumuzun bize dost 
kazanabiliriz. Erkek, kadın her talırl>etmiı bazılannı da huara uf· l20, T11m1z 100, İlah 100, Körük 90, la.mı~lardıt. tabi tutulacaklardır. mu, diişman mı olduğunu pek iyi 
Franınzın ödevi hem düşmana, hem ratmıflardır. Hücuma dllpnan aycı- kestiremiyorduk. Bugün de, söy• 
düşmanın suç ortağı olan Vichy JariJe hrııkoyma bataryaların"' mü- Yunanistanda Hırvat·ıstan'da Tokyoda yeni hü- lenen bazı sözlerden yazılan ya-
adamlanna karşı cllcrinddd bütün dahaleaine raimen eonuna kadar zı]-..A , bü.,.nk ko 'mıuzun bi .. 
vasıtalarla mücadele etmektir. Hit- devam edilmiıtir. J b ki • a.ıua:n -:"" . ..JllŞl ' 
ler'in Fr.•:uıaşı elinde tutmağa muk· J•aıe durumu çarpışma CUm ar e en yor zlmdenenınışdürustpolltikamıza 
tedir olduğunu ıandığından dolayı İngiltereye bava akini (Bat taralı 1 inci ..ı.if.de) kal'§llık hangi gtlzel duygulan 
yılcılması mümkündür.> Londra 19 (A.A.) _ Hava ve beslediğin1 anlıyamadığunızı ken• 

Paria gazetelerinin iç güven nezaretlerinin tebliil: AJ. Mevcut yiyecekleri hakça .A.ıiler iki yüz yetmiı aiti Bombalanan yerler . dl hesabımJ.M açık söylemek iste· 
makaleleri man u~lan dün gece l.aaOtereye d ... ak Tokyo 19 (A.A.) - Domeı rlz. Dostumuz Sovyet Rusya bu· 

P 
. 

19 
(AA) p . t. bombalar atm11lardır. H..ar azdır. agıtm İçin tedbir ölü, altı yüz yaralı ajanaının Tokyoya ve diier bölge• gün tarihinin en ,.etin 00x...crmo111. 

ans . , - ana gaze e• B• 1 d ) d•ı } ı1 ha b'• bili d ,, IS~·-
Jeri, yeni kabineain kurulml18ı dola· ır yara ı var ır. a ınıyor ver 1 er. ~eba~"'!__ ani vahfi~llumdu ııtx... ınd~ içindedir. Herzaman bize hoş gö-

·ı h lk h .. d. 1 d 1.__ J__ _ F · 1...· _ _ 1_:- - v• ve..- a an ma er en vaaen ı· x•nı 6'lı.ıa 
yun e 8 1 •~on a ile er .. en naoc:r- ranaaya .n&V& IUDm ğine göre, yangın bombalan. biJhae- rünnıeye gayret etmediası •~ u 
dar et~.c~. uzere fevkalade. olar~ Lond 19 (AA) L_eıı_ H Seıaa. 19 (A.A.) - Ziraat Na· Sofya 19 (A.A.) -Z8gr(!bden e.Jmaıı 88 Tokyo etrahndaki kilçlllt köy•• tecrübelerde anlamakla beraber, 
pazar gunu de çıkmı,trr. Petıt Pan• ra · - ıoguu ur- nn K~nia. l9tLaJj arttırmak. haberlere göre 9 ve 10 nlıııanda. llm&ll kuabal d , . b- _ı f1 r1 _ .. _ belli '-•ll 
aien <>azetcsi diyor ki· ricane bomha uçaltlan d6n &ğleden • -'--' rl 1._1L ..:ıı.x...· ---'- Boıın:ıada •·-- -n-.. ..-.. _,._ Ue ar a aval aae er herine eskfdenbe QTaJnl;r,oo ......,.. .. • mevcut rsyece1Ue .IMWIL& ~ODllA • --~ .....-.. .. v .. _ ......,.. d:ı-ı: ... ·· B' k A:ın rik .. _.... .... 1.ır l 

cBundan böyle bütün Fran11zlar ıonra avcılar refakatinde Fraııaa.nın • li · ıtad lı:alclınnak 8ııp A&Uer:l n Hınat lııomUnlıltlet1 '"9"A~~ur. ır ço e an ~ herhangi bir açık anı~_... O -

için bir tek vazife vardır, o da milli fimalindeki hedefleri l>ombalamlf'" ;::02v:~~ ıı:m:1tm kontrolu aruı.ndü1 ~ lıtller4ln iı. mekt.epli1eT Uz.erine makineli td· duğunu habrlamıyoruz. Bitard 
ifbirliğidir. Yapılacak it güçtür, fa- lardır. W•ude bir aıra tedbirler ~r. 276 t:ltl illmaf, 600 ~ Jlll"&]ıammftı. fek atetı açmıttu. Bazı_ U.t~ye kaldı.ğımız ve herkes adına IOllU-
kat iı. bütün milletin ve ayni za· Nuır bu it için her b&lseye bir de- ~"'!ö~llZlriın tUna1 ~! ~· hombalalar lubet elrnıt ve bir bç nun -bok gelmesin! &ledJMw.t211 

d h''k" · G t k t Di 1 tik il 1~ ' • ~ • gıe aJınma.ımu m..._un auta 7ara nmıtbr. Y- &"'" .... 
ma.n. a u umetın. m §~re gayre - p oma mlhneıı -.e tayın etmif ve bu delegelere, kılan bu h&rekAt -~ pına,. Sa • d h '-bu barbde btzi, eslddenber1 wttu-
len ıle kolayla~bilecektir.> ·La ı maJt gtiçlUkleri ortadan bldmnak um nvvetJer Bır.vatAıtta.nln dolu~ ray cıvann a aaar yo. d''~~ .. ı 

Matin gazetcai diyor ki: cBu mü de eai . . n köylü tqkillerioe )'ardımda bu- nubuna nnnıtlardır. Bu nretJe bu Tokyo 19 (AA.) - Dlln Tok- IUJnuz "!!ı .... uk, dürtıstlük, ter-
Fransnnın aiyaai bünycainde yapıl· Stoldıolm 19 (A.A.) - :Aıneıl~ lunmak Uzere tam. •Ialıiyet vennif" lllll!' ~dl. Hıl"'V&t drdmurı.un klJıııtro- yoya )'llpdan hava akmı ~asında biye yolundan ayıracak fırsat ve 
mı? eıulı bir islahattır ve devlet rei- kan v~ Alman, ltaly.n. Japon dip- tir, Ayni zam1111da, memleketin lqe Ul altında bulmımaktadır. •ra;vaa oturanlann normaJ hayatın· vesilelerl, komşumuzttn ölüm ~ 
•İnın ?"~a~a ~rojeleri üzerinde bi" I?~atik v~ koneol?8Juk mümea1llJe- vaziyetiııl tetkik için de bir ko- da hiç bir deif§ilr.lik olmamı§tır. Sa- r1m günlerinde dahi asla kolıa.-
lo tesırlenm goaterecektir.> nnın miibadeleaı için lr.ıralanan milyon kurulmuıtur A 11 · bl Jl '-' _ ray cfvarındakl hedeflerde l\lç bir ak l t1nd değiliz 

Halkçı partinin organı Cri du Drotninsolm vapuru hug&ıldl pa.- • 1 llZ r auer lıa.ear yoktur. m n ye e · 
Temple ı 7etesi diyor ki: cYeni zartesl gÜnll Gothenburg'dan hare- İran'daki Rumen RloCleJ"eoeiro 19 (A.A.) -Bro- Salgon 19 (A.A.) -Japon ada· Bu düşilncelerle, yaklaşan btt-
hükumet, ane<1k bütün milletin yar· ket etmiıtir. m f ti • • h .. kU:m dlya istikametinde yol alan J uçan len akmlanna lııtlralt eden Amerl· yük kasırganın sm:ırlarmııza do-
dımı He muvaffakiycte gidebilir. en.~ erım u e• kalenin kazaya uğradı~ heberi kati- kan filolannm Çin topraklarındaki kunmadan aşıp gcçece~e tnanı-
Halkçı parti. yeni Avrupaya layık Bir Bulgar parlamento timız koruyacak :retle ı:rnlanlanmaktadır. lbfr Uıten kalkrnadıklannm Çunking- mız sa.n:ılmamıştır Bu inan, 
bir üye olacalı: nasyonal ve sosyalist heyeti Budapecteye ~ 19 (A.A.) - HabeT al· K h"l" ka _ den bildirilmi olmaaı, hGcumun b .. d b11lnmez ·ve görülm ~ 
bir Fransnya bütün kuvveti ile mü· • • :ıı: aığımıza g8ro Romanya hükfuncti araa a a r yağiyor Amerikan uçak gemilerinden kalkan ugun en . 
::ıoıaheret etmt>ğe hazır olduğoou bil· gıdıyor hükumetimize müracaat ederek lran- Kan 19 (A.A.) - Vi!Ayet böl· uçaklarla yapıldığı ve Japon kıyıla· yruıl olaslaı: ortalığı .altüst .~ttiğt 
dirmiş bulunu) or.> Bodapqte 19 (A.A.) - Sonran. daki Rumen menfaatinin himayeııbıin gesinde kıı biltün 41iddetilc devam n açıklannda harekatta bulunan bir zaman durumu bir daha gozden 

Ocuvre gazt'tesi diyor ki: clruıan· ya reisinin b~kanlığmda bulunan Türkiye tarafından deruhte edilmeal· etmekte ve ıehir dahllinde 1 O aan- Amerikan deniz filoaunun mevcut geçirip tedb1rl€rimizl ona göro 
ları h. ~· ell"ri olduğu gibi görmek bir Buluar parlamento heyeti pek ni rica etmı, ve hük<lınetlmiz de timden fazla lı:ar yağmıı bulunmak- olduğu faraziyesini teyideder mahl- almamıza engel olımyacaktu. 
'\'e re 1 ıtel<'r si;aseti takibetmek za· yakında Bmpe~tç_sl2 btklcmn~e- lranla mutabılt MV~ ib.u t!_leıbl ta<lır. OUn Jıava ~ n. ~a ~ttedir. Bununla bcTa:bcr hasar . 
manı gelmi~tir.> dir. .~ ~.& ı..u..~cıa ~~ .~4ir. !\enler te ,ok ğeiild.iı~ Necnıeddlı>. Sadak 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Türkçenin tecvidine dair 
radyo spiker/erile biı: 

konuşma 

r ŞB&iR BA.BERLBRi 
Profesör Halide J 

Asılları Arapça ve fa"ç.a ~ıEdibin konferansı 
~ürkçede kullanılan bazı kelımelen 
aöz önüne alalım: • h d . t"k 

Bir sanat hareketi .• 

18 inci asır musikisine 
ait büyük bir konser 

Zabit, zalim. ııalıip, zade. Edebıyat sa asın a ıs ı -
Bunlar hep «za» diye ~byor. balin şaheserleri nasıl 

Dilimizd~ dört un da aynı tekilde .., k? 
telaffuz edilir. Halbuki bir Arap dogaca · 
yahut İranlı hançıereslnde miilıim 
farktan vardır. 

Kezi. 
Baba, pap. 
Bu iki sözün ilk hece11ni biz başka 

ba.Jka teliffu ederiz. Fakat (Ali 
baba) filin:M ile (Envf!I' pap) sözleri 
Mı.sırlılar arasında men:u teıkil edin
ce, Arapçada «p• oJınadıirnd~ 

isini de farksız ,ekilde cbu teıaf
fuz eder, böylelikle de yanll.f yapmq 
aayılmazlar. 

Her lisanda bu böyledir: 
Rusçada ( ü) ve ( h) harfleri bu· 

lmımadığmdan bizim Hasııın'lan 
Gasan'a çevirip yazar okurlu. Hele 
Hüsnü, Victor Huco adlan Şimal 
kom1ularunJ%1n aizmda büsbütün 
garipleıir: Giwıniu ve Vitor Giueo-

Hitler'in ismi de, Moskova radyo
•' ımnc!a Ye matbuabnda mütemadiyen 

Citler teklinde geçer, dunr. 
Bir dilin istikli.li ve kend~ göre 

anunlan olduğu.au farketmiyen bir 
zümre vardı: BWın sabık softalar. 
Btmlar, Türkçeyi Arapçanm adeta 
tabii sayarlardı. Halit derken bı 
ma11J'ecini. hafız derken ba'yı, ffıizuo 
derken de he'yi belli etmek gayre
tile gırtlakların: yorar, bunu marifet 
sayarlardı. Halbuki, Türk ballu, 
böyle bir gayretkeıliie kulak aam• 
yarak, Halit Ziya'ntn, doldM Hafız 
Cemal'in ve artist Ha%Utt isimlerin
deki (hi) hecelerini tmibiı:: telaf4 

fuz etti. 

Bu, Şark dünyasile kültür miiba· 
delemizin lavhuı. Gelelim Garha. 

·~~ 
Framıxada türlü türlü ( m) t ... 

liffuz ,ekilleri vard11: (ain), (ime), 
(in), ( eine) ilh... Bwı.ların hiç biri 
Türk bançereaine ıığmu. T ıplo ( ae, 
zeJ, zı, dat) aealerinin stimadıiı P• 
Bir Türk, arapçayı öirenirken cırtla~ 
ima hu;;uıi bir jimnastik yaptırarak, 
Halit'i, Hafaa'ı, Hizım'ı tıpkı Arap4 

.lar tarzında telaffuz edebilir. Fakat 
bu melekesinden ancak Arapça ko
nuıurken istifade etmelidir. O zaman 
kendiain. caferin> deri&. Fakat 
Türkçe konuttuiu 11Rda, yİDe hı'• 
lan. ba'lan. IM'*i ~ t.wlus 
etmelidir. Abi takdircle sillünı; 
mevkie diiferiz. V • bunun böyle ol
duğunu hepimiz kabul ederis. 

Muhiddin Sadak ve arkadaş1arının 
konserine Semiha Berksoy da iştirak edecek 

Profesör Halide Edib, dll..n Üsküdar 
Halkevlnde edebi~·:ı.ta. dair bir kont~ 
raM vermiştir. Konferans salonu e~ 
kenden dolmuş. ha.lk dı.şanya kadar 
ta.,.~tı. Ev reisi avukat Reşat Kay
nar lttirsi.iye gelt~ prof~r Halide İsta.nhul Konservatuvan derin bir 
Edibe Jcontemna vermetı kabul etti- tevazu içinde büyük bit aanat faali
~inden dola.yı tulmldl.r liaa.rılt\ ~- yeti gösteriyor Bu faaliyetin baf!n· 
'kur etti. Semra. profesıör HaHd., Ed\b da Konsrvalu~aruı kıymetli ve ıan-
k:ü.r.süye çıktı. Büyük bir alA.k:a ile A •• • ı_ d 
ta.ktbolun.o.n kon.tera.n.ı; şu suretle hu- atkar profesorlen bulunmada u. 
lıl.sa edlleblllr: Her sene hazırlanan ve mu"".affakJ~ 

Edebiyat mimari so.ha.sında şahtı- yetls ortaya çıkanlan muhteM tarz• 
serler anc~ Türk daygusıınu duy- daki konserler, bunlann en büyük 
mak suretile mümkün ola.bilir. Hin- delillerindendir. Rahat bir koltukta. 
d.lst:ını. bütün garbı ge-?.meme ra~n 1lık biT salonda zevk ve vecd içinde 
Türklyede-kl güzel eserler knda.r hlç dinlediğimiz bu konserler çok uzun 
bir yerele gfi7ıel eıter bulamadım. A- ve son derecede yorucu çalışmaların 
rut - Kabir proje müsa.ba.Jmsında be- ve sonu gelmiyen emeklerin rnah;;u-
~enllen 3 projeden Alm:l!l- mimarın lüdür. · 
projesi Alnıan ruhunu ta.sunaktadır, Mesela bugünlerdcı Konservatu-
Ital.ra.n mlmann proJesl Floran.>L'da d h.. al b. al ·· 
b . d 11- ıt d -"~r Türk çoc""'unun var a umrn ı ır ç ıırna goze 
ır e~er :ı. e ou.w • "'6 k d M·· · f ı-

ya.ptııtı proje ıae Til.rltü duymak ve ç_arpma. ta ır. uewese~ın, aa 1.ye-
Tü1:1k ruhunun Ua.deai olmrık föbarı- tıne daıma dar gelen hına.sına gırer 
le blr mı\na Jro..r..•uur. ve yukarı salona çtkaraanıı, ekteriyıı 

Edeıblyat:a gelin~e, şahe~rlerln göreceğiniz manzara ııudur: Ka\a-
meydann g~lebUme.sl için Türk veka- balık bir musiki sanatkarı kütlesinin 
ylnam~!erlnl de tetltlk: etmek I~zım- başında değerli profesör Muhiddin 
dır. ~nçler bllh~ Evllya. Çelebi Se.dak, elinde ince sopasile bir kon.· 
seyahatnamesini tetldk e~lldlrler. serin provalarını idare ediyor. San· 
~u.rada.kl v:Lk:alar romanlara sonsuz atkar İtle~ bir gömlek.it) çalıştığı hal
bırer kai'!\ak ~e~ eder .. Ma.maflh de ter içinde kalmı~tır. Çünkü onun. 
kendl eıerl"rlmiz vwır dıyerek ve k. b' l d · d t' bir ... ~ 
sadece bunl:ın teWk edarek ga.rt)ın ~- ı~ ça ışama an Azıya e çe ın Semiha Berksoy 
klAsik.lerlnl ihmal eciecek deği.lız. gureşı andırıyor, adela çarp.ınıyor 
Henı garbı, hem kendi eserleTim1zi ve çırpınıyor •• ve hazan seslenıyor: Konser on sekitlnci uır musikisi 
tetkl.k etmeıt suretne btikbıılln ııahe- - Koşmayın ... Koımayın. ·· üzerine tertjbedilmiştir. Mozart, 
serlerı doğacakt.ı.r. ~ Kendisini •eyredeTken yumuşa~ bir Betlıoven gibi musiki <!ahilerinin ve 

koltuğun içinde reat rahat dınle- ~ert, Vagner gibi musiki üstatlan-

od ko .. mu·. r n~n konserlerin ne büyülı:. yorgun- mn eserleri çalınıp söylenecektir. un, luklarm ve didinmelerin mahsulü Semiha BeTlcsoy'un ıö.yliyeceii 
olduğu hemen anlaşılır. eserler aıuında Bethoven'in 1896 

Belediye bir milyon lira 
ile stok yapacak 

Yakında Muhiddin Sadak, arka· da besteleyip kontes Klari'ye ithaf 
daşları ve l:ı.ı.•metli sanatkarlarımız, ettiği c:Alır Perfidot su vardır. 
bizclc ilk opera artisti bayan Semiha 
Bcrhoy büyük bir .kocıser verecek- Bu bir koater uya' sıdır. Eaerin 
lerdir. Bu konserin hakiki bir aanat metni İtalyancadır ve sevgjlİIİ tara-

n~ı~•-t· '- .. ,..M•bul 11'in odwı _,. fm..1-n terlcedı'len bir kadının duy• 
.uç .......Y" u.. ....,......... v- .... hareketi olacaiı tahmin edilmekte- °"" 

1tiimiir *>kn ya.pm,ap. karar vercil!i duğu utuaplan. ityanları, acılan n 
va-·'m•,.tı ......... 8~ye, -'ek.trik.,,. .......... _ dir. Konserin hususiyeti ıudur: Bun· d .t.. _,_ ,1_ b' d ,, "° -v """".....,.. '"" •v ............. erin aJA-ı pca. romantuı; ır tarz a 
vay ldıu~nltt bankada. buluntın pa- da orkettradan haşkll, keman solo, ifade etm~ktedir . 
re..mıdıın bir milyon ltrasını bu tşe şan .1010 ve koro hu1unacaktır. Kon• 
taJWs etmt.şt.lr. seri profesör Muhiddin Sadak idare Bundan ba.ıka Veyberin Avcı 
Beledl~, ya.lnıs maden ve mangal edecektir. Sanatkar Ali Sezin ke- operatmın uvertlirü de ıöylenecek-

:kömürll değil, odun **u da yapa- man çalacakbr. tir. 
ea.ktıt. Bunun lçln mıedı:ıeze miiı-rı.eaat Başta Madam Butterfly operuı Daha hqka çalınacak, söylenecek 
edllmlfUr, An'kal'&dan ceva.p gekll.ld..en olduğu halde, tem.sil ettiği her eal"ı- nadide parçalar vardır. 
~nra evveli m11den ve 1rolc körnllrQ de muvaffokiyet gösteren Semiha Konser Şehir Gazioo•unda verilo
tomin1 1çln Etl Bankla. bir anlaşma Berk.soy büyük musiki şaheserlerini cektir. Sanatkarlara muvaffakryetler 
yapılacaktır. ·· ı· kf dileriz. 

Bundan ba.,ka ~a.nbuI clv:mn<laki soy...:ıy:...ec_e_ı_r_. ---------------------
İrY!, Iğnead.:ı, Şllıe lle mangal kömü
rü. ve odun tstnı....ı:aı eden dl~r mer
kezlere mhtehassısla.r gönderile.cek ve 
buralarda odwı, kömür hazırlanıp 
şehre getlrtUece.ktir. 

Belediyenin tadari.k ~e~ı odun, 
kömür, ş1mdlllk satıva. Çl.1ca.rılmıy:ı
c~ktır. Serbes mahrukat piya.sasmd~ 
flatler yıik&clme~ ~layınca beledi
ye elindeki stıoku, tedrici sureLtc pi
yasaya çıkaracak ve m:ı.hruk:ı.t !latle
ri üzerlnde naZUll rolünü <>rnıya
caktu .. 

Bir dolandırıcılık 
Devlet Demlryollan memurıarm

dan Yeditııle İsta.')}'On caddesinde 
oturan B S:ıllh geQen p:ız.ar günü va
zife Jcabı F.dlrneye gltm!ştir. SaUhln 
hareketinden biraz Sl()t'!ra. evine Zahit 
ve Mehmet adında iki kL"?l gelmiş, 
a·blası Sull.ana Salih tarafından ya
zılmış s:\hte bir t;e-ukere venııiştlr. 
Tezk~rede 120 kuru.şa yağ ve ucuz kO
miir alacağından bahLsle bir teneke, 

Beşiktaş Halkevinde 
23 Nisan 942 Hakimiyeti 
Milliye ve Çocuk bayramı 

tören programı 

Buna rağmen, bazdarU1\l'lln bfa• 
sında, büyük Garp dillerinin müsta
na bir mavkii var. Arabın eh,. sına 
ilivebiliriz amma, Fransızların «aİn» 
nine ill§emeyİz, lnıili:zlerin «W• sına 
dokunamayız. Onun İçin, spikerlel'i
mis, hatta Hikmet Münir dostumuz 
da aralarında bulun.duiu halde, 
Petain'i ve Wll5hinıton'u Türle han· 
çereıile (en ) ve ( v) ile telifim: et• 
rruyorlar. Alaturka saz çalarken, bir 
nağmede sazlarım durdurup alafran
•• ayarhyan, sonra, o neimeyi eda 
edince çalgısını '.!ine alat~ alı:~r! Bir bakkal Milli Korun-
eden akrobat bir musikqınas gibı • 

ikl r.u\'al, bir pantalon ı.:.tıtnlyordu. 
Bunlan alan Zahit ve Mehmet ertcsl 
günü ikinci bir mek:tupJa gelerek Sa
libin paltosunu ve yen! elbtselerlnl 
1.7temf.şlerdlr. 

Gündü'l programı: 1 - Knzaınıt 
dahilindeki ilk ve ort:ı. okul tale'bel.'Crl 
saat 9 da Beşlkta.., klsmmda.ld olan
lar 2 ci klz ortada. Nlşnnta.,ı kısmın
dakiler de 20 net ilk.dkulda toplana
c:ı.kla rdır. 2 - Saat 9,30 da. ~ta.f 
k:rı: ortadan bando ile beraber hare· 
lı:'et ederek Halkevi önüne gelecekler 
ve tıayln edilen yerleri alacaklardır. 
3 - Bu ııterın tanzıımlne :ı el 1oz orta 
e>kul müdiır muav1nl bay Rıza ile 
511 ncı okul başöı?retanenı bay Zekl 
memur ed.llm!ştır. 4 - Saat 10 da 
okullardan ayrılan blr hE'y'et PartL 
reisine tebrlkltta bulwıa.caktır. S -
Tebrikten sonra. ıst&lll marşiyle ;ıne .. 
rastme başlanaraJc bayrak çekme m~
r::ıslml. yapılaca'ktır. 6 - Ta.lei>e ve 
bandonun ıştıııakiyle 10 uncu yıldö
nümü maro}ı söylenecektir 7 - Bunu 
müt~aklp Partı ve Halkevı. namına 

Utiıı ve Anılo - Sakson adlanm ma mahkemesıne verildi 
icigam maalgunne'l~ kal.kaleli söylü- Enver admda. blr bakkal 78 kuru'
yorlar. Bunu da bir nevi miinevver- tan 12'1 kilo pirinç ve 33 kuruştan 40 
lik hüneri sayıyorlar. kilo merelmek satıuııren .su.ç fisti.hıde 

Halbuki, yapbkları, mi softalann yakalan:ınık itd numaralı milli ko· 
ayın'ı çatlatmasından farkla Lirfey runma nuı.h.~ verllmlştlr. 
değildir. Anw bunlar, Şarkın dejil, ""'"''"'"'"''u"""'"'""'"...,""'"'""~'"'""""",..,,. 
Carbm aym'uu ç.tlahyOt'lar, Netiee Wuhinıton'u, yine Lize göre (Va· 
i~ e,tir. §İngton) tanına soksunlar. 

•~* Her halde ikinci yolu ihtiyar et-

Bundan fÜphelenen Sultan, e1bi.3e
lerl hazırlıyormuş gl:bl vaz!yot alarak 
ista.~on polisi B. Neseıt'e haber gön
derml.ş, Zahit suç fuıtünde yakalana
rak karakola gotürülmüş ve cünnUniı 
itlr:ır etmtştir. Mehmet aranıyor. 

Et fiatleri 
Son günler içinde bir 

miktar daha düştü 

Yemek ve ahlak 

l «Bakkal züğür~cyince eski def
terleri karıştırır» diye bir söz vardır. 
Gıdasız kalan Avnıpa da ~imdi kan· 
lı kanlı dan._ bifteklerinin, koyun 
pinolalarlDlD, taze yumurtaların 
hayalleri ve onların etrafında bir ta-
kını nazari tetkiklerle me~gul.. 

Dün mezbahllıda İzmirden gelen Bu arada büyük ve m~hur bir 
3000 koyun sa.tılmlfiır. Geçen. gün Avrupalı doktor yedikleri yemekle
gelen 500 koyun c:ı.n.h olarak 80 ku- • . anI hlakl ii2e indeki 
~ 102 lturuf}& kadar satılmıştı. ~ .~ •ı:~ a an • ~ • 
Iznılrden gelen sooo koyunun satışa buyuk ve ao:ze çarpan tesırlerini t~ 
çıkarılnııw fiatlcı1 kıı'Ull4 ve ayaktan pit etmiş... Meğer ahlikla mideleri
satı4 5~ kuruşa. kadar düşmüştür. mü: arasında birçok yollar. köprü-

Bu koyunlar, Lncak yanndan itlba.- ler ve kanallar varmq .. , Hatla içti
ren kesilerek kasa.plara dağı.tıln.cağın- iimiz bir kaşık çorbanın bile ablakı
dan koyun fiatlertnln 140 kurnşa. ka- nnz, tabiabnuz. buylarınuzm ~ 
dar düşeceği muhnkka.k gfüillüyor. de yaptığı teairi eönnek kabilmit ••• 
Bunlu dağlıı;tır. Avrupalı doktorun, ara~tır.mala.rdaa 

Kuzu :f1a.tler1 de nıe'llba.hada 75 ku- sonra erı.tiği sonuçlar hakikaten ga
ruşW:ı 50 ıcurw,a kadar düşnti,ftür. riptir. 
B1:' hafta 1çlnde kuzu &tinin de bir Mesela yediğim.iz pirinçler bize H· 

mıktar ucuzlaması belclen:mektedlr. b · · N d' · di 
+_,~_,, A, 1 11... b 1A .... K- ır venrmış... e ıye ıım ye ka-
u.ınırcı.en m .... ge me6 ... at ......... ın- d b ··- · • ._ • ., E d 

dan artık İstanbul kasaplık hayVan ar wıu ogr~~eınııız -.ı ·.. • ~ ~ 
ihtiyacını iki ay müddetle İ?211irden kaynananızla munakaşaya mı g&nftt
t.em!.n ed<ecektir. niz? Bazt sözler artık dilinizin ucuna 

kadar mı geldi?.. Hiç telq etmeyi-
F enerbahçe tramvayı niz. Doğru mutfağ"a ko~unus. V• 

Fenerbahçe halkının Kadıkoy ile - eğ-er var54l - pilava k~ıiı ah
Fcnerba'hçe arasında yalnız blrlncl nız ... Her kaıık size bir nahır lafı• 
mevki tramvay arabası 1şlediğinden vazifesini ıı:örecektir ..• 
şLkayet ettii!inl bundan evvel yazmış- Sonra giindelik hayatınızda aabn
tıık. Tramvay idaresi bu haklı şiki\- nızı kaybetmemek için de sokağa çı· 
yet1 göz önüne alarak iklncl mevki 1carken yananıza bir kilıecik lapa al
tramvay da lşletmeğe başlamıştı. mayı da ihmal etmeueniz çok iyi 

Fakat son za.manlal"da - her ne- olur ... 
dıense - yeni bir usul tatbi~ edilmeP,e Beklediğiniz tramvay mı gecikti? .. 
başlanmıştır: Sabahlan miinha.sıran Sabrrsızlar.ma.ğa ,,e lüı:um var? 
birinci mevki arabalar, ötleden aonra Kaşıklayın lapayı... Sevg:liniz sid 
d& kırmızı renkteki muhtelit mevkUI .. · ahut ·· • al..__d 
arabalar işletiliyor. guneşın, Y • ru~g:rm au a s:· 

Halbuki ~ne giden fakir halk, ta- a~erce. be~etti iDi • •• Ne çıkar ... 
biatiyle sabahlan tramvaydan Jstlfa- Lapa kasesı yanınızda ya, artık kork
d~ ettlklerlne ıröre öğleden sonra ol- maymız. 
dugu glbl sabahlan da 1ktncf mevki Lilcin asıl, aabrını kaybetmemek 
arab::ıtann tşlctllmesi temin edilme- jçin ne :uman piliv 18.:zmı biliyor 
Jldlr. musunuz?.. Yeni türleri okurken ..• 

İD•an masa.smın üstüne bir tür kita· 
Asfalt caddelerde hı, onun yanızıa da bir küe pilıiv. 

temizlik İşi zrde, lipa, dolına veya batka bir 
.Astalt caddelerin .sa.ba.hları süpll- pirinçli yemek koymalı... «Petuh 

ruıiirken b1r toz bulutu ka~ktl#mda.n Pet Keda.. Pett.aıt ta.-:zındaki her 
ba.hsetın'4tlk. Bel~d:lyecien bıı yazı muradan sonra atm ağzınıza bir ka
miln1188betlyle şu t&.ııker~yl aldlk: tık pilav ..• yahut hemen bir dolma 

ııA.sfalt. yerler şimdilik en az h&!- yutuıı. •• Zira batka türlü sabnrua 
tada _s glin yıkanmakta., di~ gftn.leT mubafua etmei• Unlmn yoktur ... 
ise supilrmit t!$08.9.rnda arozözlerle I.t- F-'-L -Lt~'- ,,~..ı . . , 
birlltt yapılmakta ıse de bazan aro- .._ - ... ~• tesırı oıaa 
zörzde lrrza. oldutunden ~ilerle teY yalnu: pİrinçt• ib~ ~eiild~
işb.lrli~J yapılam.amaıktadır Bmdan Henıen hemeD her yedıgnna Jeyın 
böyle aroUicl çalıştırılmadı!ı gi.lnlet ablalılllUZ üzerinde çok derin tesir· 
1ife dalha eı:'ken başlayıp h&lkm aokıı;- teri Yarmıt ... Mesela engimr, keD.di
ta. çıl::ma3ından evvel başarılması için sini yiyenleri sadakate sevkeder-
1lglU ınıakamlara emir verllı:n~ir.• mit! .. 

Artık sevsril~i. nİfanhn, kocas& 
Ankarada toplanacak çapkın olanlar nıeralı: etmesinler ... 

Veteriner kongresi Yedirin köftehorlara her ltÜD iki üç 
4 ve 9 mayıa Ankıarada toplana.~ tabak enginar •.• Artık ondan sonra 

caJı:: veterin~r kongresine ı.-Wmk ede- .. da.kati seyrediniz .. , 
cek murahhasların seçllmeslne dün İyi amma enırinar nerede? ... Ta
~lanmıştır. ~a kong~ ~hrlnılıt ne.si 60 kurusa imiş ..• Aluıız da çok 
htr heyet t.ems!l ~eceılw-tlr. sadık olsun diye sevgiliye yediriniı:: 1. 

Kongre memleketimlzdekl umumi Gıda maddeleri etrafında tetkik: 
lıa.yvan durumunu ve ha.yva.n hasta- . • . . 
ltltlarl.le ""PU a~~.a 1 1n da.h ler yapmak bır thm modası balıne 

J- an muo.;QUe en a ld' 8 .. .. d" b n1 
lyt netice vermest lçln t.esldlatta ya- re ı. utun unya unu a mq-
pılınası Ilzım gelen tad!ld.tı tetkik e- rul... «Aç tavuğun rüy&Sl mısırla 
decek ve bu hususta Sıhhat VekaJe .. arpa İmİ.f» derler ya ... 
tine verilmek ür.ere bir rapor hazır- Hikmet Feridun Et 
layacakt1r. ••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••• .. 

Macar ticaret grupunun 
temasları 

Bir zamandanbeı1 ~rlmi2Xle bulu
nan Macar ticaret ırupu, e.lAkadar
la.rla. temaslaru1a devanı etmektedi'r. 

Ha:ber veılldiğine göre son gün
lerde Macarlarla. 400 bln liralık blr 
hususi anlaşna yaıp~tır. Macar
lar, mem.leketiınlıden ala.caklan mal
lar mukabllinde pa.rafin, yünlü m~n
sueat, pamuk ipliği vetteeklerolr. Bu 
grupun. Ankarada.kl resmt ticaret 
heyetlle alakası Yoktur. 

Çocuk bayramı hazırlığı 
Çocuk E lrgeme Kunınıu. Küı~ü.kpa

zar nahiyesi merkezi 23 nisan per. 
şemhe alQamı sna.t ı de Şehzade
b~mda Tu.ran t.4yatro ve slnema.'lmda 
Çocuk bayramı münasebetiyle büyük 
bir milsa.mere tertip etlll41tir. MW:ıte
lif eğlenceler, sinema ve tiyatro var
dll'. 

Davetiyeler vo biletler nahiye mer .. 
kezinden ve gişeden tedar!Jr edilebillr. 
Bu müsame~n toplanacak hası
lat.tan yüz kadar fflk1.r çocuğa elbise 
ve kundura dağı.tılııcaktır. 

Radyoyu idare eden münevver· ıinler. 
lerimizden rica ederim. Ya bu iddia- Zira, ne dediklmni anlayamıyo· 
mı çürütsünler. Me!ela, (ecnebi ke- ruz. Bir ağız kalabalığıdır yapıyor
limelC!'ti eenebi telaffuzu ile söyle- lar. 
mek lizımdır} desinler. Bu takdirde Radyo mÜeReSesinin bu mev:zua 
ayni kaidenin Arapça, Farsça, Çince, karıı alaka röstereceiinden eminim. 
Ruaça. Japonca lr:elimelerıt de tatbi- Mübet y~ut menli bir kararla 
lıini belderd. Yahut da, aralarmda '!'Açe tecYidıe Yardun etmesini on-

* Büyiıl<.a.da.da Veli, Mustafa. ce
mil, Salih ve Mehmet adındaki şahıS
lar kumar oyn9.l'k~ kavga çıkamu~
lnrdır. Bunlardan Salih 20 Ura Veli de 
70,5 lira kaybettiğini iddia etmişlerdir. 
İşe polisler müdahale etmiş, ~ıı.vg:r.· 
Cılar adliye~ \Wilmi41erdir. * Tarl.a.başmda oturon Feridun, 
dün, otomobile girmek .ıstemif. kapı
yı açarken kolunu ve başını ca.ına 
ç:ı.rpm.ıştır. Sol elinden ve alnından 
yaralanan .Feridun. Beyoğlu hastom.e
s1ne k.aJdınlm~r. 

Hültmü Arltök tarafından bir hltabe, * Geçende yanan Zeynephanım 
8 - :l3 Nis:ın hakkında ö~retmeııler k.oruıtıınn duvarlarının yıktırılınaşı. 
ve !lk, orta okuldan W. taleılıe söy!e- na b~Ia.nnuştır. AIAkad:ı.r bir zat bl
yeceklerdir. 9 - Oeçlt merasimi ya- mı.nm tam altında bulwıan ve o dev
pılarak törene nUıa.yet verilecektir. rin en büyük ha.tta.t üstadının elln-

C. H. P. Kumkapı nahiyesi meıtte
zindı:ı Çocuk Esirgeme Kurumu nahiye 
kolu tarafından mınt.a.kasındakl l'Ok
sııl ve !a.kir ve bikes ya.vruıa.rı giydir
mek ve sevindlrmeıc mak.sadJyle her 
Yll olduğu glb1 bu ;Sene de bayram 
müı'Wl.9ebetıiyle yüz ya.vruya nıuhtellf 
~ya. ve ayakkabı, elbise dağıtılacaktır. 

ırar veninler: Petain'i Türk bançe- da belıtemelı::.! htidtyu:. 
resme ve lmlaima söre (Peten), (Va • Nu) 

Gece programı: 1 - Savaş h1t.ı.ra- den çıkbı.!;ına §iiphe bulunmıyan (Ya 
lan; U:>küdar kıı: orta Cl~etm.en'!et12l- hf&ft7.) levhasının muhafaza edilerek 
den bay Hayrettın. 1 - Ar kolu, ban- Tii.rk - İ81A.m ~dert müzesine ko· 
do ve Jdtar1.. 3 - Göstıent tolu; nulmasının do{!ru o1acağmı söyle
cHede.t.. plyestnl temsil edeceklerd\r. 1 mlftlr. 

Bay Amcaya göre ... 

Bu iş parti reisi bay Muhsin ve Ço
cuk EsirgeıM Kurumu na.hfye ~!al 
B. Şevki s&ıı>lrln nezaret 1'e koo
trolleır1 altında yapıJıaeaktrr. 

_Siz gazeteciler, alacağınız kart·! .•• Biz Üniver!İteliier, tnşttl~rıı ~ 1 ·· · Şe.hir Tiyatrosu bize nnsıl para- ı ··· Sinemalar da bizim için 
larla bazı kolaylık ara kavuşmayı sıl sekiz yer.ine beş; beş yerme uç 181% matınelcr yapıyorsa... tarlfo kullıuıacQ~lar ••• 
bekliye durun bay Amca... . l verip l:iiniyonak.,. 

ucttzl ... Yarın, öbürgün belki çarşıda, l B. A - Hem de sınıfta kalmayı 
pazarda dıı o:Pasol• diyebileceiiz:I .. !mazur eöstereçek kadar! ••• 
Güz.el değil mi~... l 
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Bağ, bahçe ve ev ziraati 1 TARiHTEI SAHiFELER 1 

Yazlık çiçek 
almakta 

CEVAPLARIMIZ: Fenni gübre 
Tohumdan yıldız ağaçlara ne 

yetişir mi? ki J J ? 

On altıncı asırda 
lstanbul ve mesireleri aldanmayınız Kadılı:ö:rüncle Nuri Tural'a cevapı V3 • t Veri me İ • 

Ha 1 h Ü • t ilcliii kadar Dalya denilen yıldız çiçekleri Her hangi bir mahsulü kuvvetlen• F h Sul M-ı_- k·J l v · · L ib va arm en z ~ ·~ • bald yumru iJc olan nebatlardandır. Bun· at) tan onmet es ı erce unamıyacagını aamımıyetn: eyan 
~ oklulu biJ~ili e. ~ ların çoialtılmaaı yumrulan ile, yum· dim1ek ve ibol meyva, yaprak, tohum pek meıhur ( lrem bağını) Jntnbu- t ediyorlardı. 
.. k pazarlarina cetlrilen ~ık çiçek rulan aıcalc bir aerde çimlendirerek ve çiçek vermcıini temin etmek için lun ancak bir kö~esi .ayacak kadar 1 Tam bir zevk ..Uri.ılecek bir' Cen· 
Jldelerini almakta acel~ edil~ekte- üzerindeki gözlerden eüre<:ck yeni feflnİ giibre kullanılması lazımdır. yeni payıtabtına aevgi ve incizap net olmak için Jatanbulun hiçbir ek
clir. Urn~tulmamahdır kı, bu çıçekle- filizleri küçük ibir yumru parçasile kc· Hele toprağı kuV\·etini ka.yıbetmiş göııterirdi. Seneler geçtikçe bu aevgi laiği yoktu: bilakis bu ;:yolda Myal 
rin bepaı camekanlarda "'.e .~rl~rd.e, ıerak, ayrıca dikerek köklendirmek- olan bağ, bahçe ve bostanlarda fen- ve incizap halk arasında umumile~ ive hatıra ne gelebilirse hep!i vardı: 
pbut ılık yastıklarda yetııtınlmııtır. le milmkündür. Sakında yetiştirilen ni gubıclerin çok faydaları vardır. mi~ ve Türk münevverlerini bu his- Karadan ve denizden aidilebilc
~u gi~i muiıa~azalı y~rlerde yetİftİ· ıve Mtılmak Uzere pazarlara getirilen Fakat fenni aiıbrcyi kullanabilmek !erini vecd ile ifadeye sevkeyl~iş· ıcek mesireler, korular, her tarafta 
nlcn fıdele. bırkaç gun açık havalı bütün dalyalar hep bu usulle yetiş· için evvela onu bulmak lazımdır. tir. bahçeler, çeşmeler, fevvueler, en 
l>ir yerde dikilmiı oluna derhal bo-

1 

tirilmit Vf' erken çiçek1endirilmi~tir. Bu sene piyaııada Aı:rupadan geti· Yavuz Sultan Selimin ni~cısı e.n lezzetli lı:aynalı: ıuluı. İ§retgahlar ... 
zulmaia baılarlar. Hem zevkiniz. kı- Bu iıi yapmak için sıcak camekan 1 rilmclcte olan İngiliz ve Alman güb· vüks~lc. kalem erbabından Taci zade Hatta huriler ve rılmanlar ... İstanbul 
nlır, hem de paranız ıidcr. Yazlık 

1 

denilen ser laZJmdır. Tohumla dal- releri kalmamıştır. Cafer Çelebi meşhur Hevesname' sin- civarında bazı mesireler daha İkinci 
fidelerden begonyalar, lcolyoelar, ya yeti§tİrmelı: hiç de zor değildir G k d d de ( 1) lstanbul hakkında: Bayezit zamanında ıöhret kazanma. 

"ki d . · ,,,} · eçen &eneye a ar mevcu u ~ b I B 1 d K"' 
mozaı er, ı.-apur umanı, nesın, ,, .• Yalnız tohumluğa bırakılacak çiçek· 1 b . b 1 d d .k . ga aş amıştı. un ar arasın a a.· 
dız gib. ııcalc camelc,nlar içinde ye- lerin iyi te•elclcül etmi• büyi.ık 'l:C fi- olanı ubŞtu re ebr eni te akrıll eltmış Guzelllkoo naztrl yok cihanda! iıthane daha o günlerde baıta geli· · · ·ı · fid ] le ib"r ay sonra Y "' o acı ar u sene un arın u anıma- Misal gclmMnlş devri 7.amnndal d 
~tın mış 1 e er anca 1 danın bol güneıoı gören tarafında hu· "k . rd· 1 F A .. b yor u. 
bahçelere dikilmelidir. O zamana 1 ı· d~ sını r,:ecı tır~~me 1 ır er. enm .gu - Diyor. Kanuni devrinin mefhur Taci zade Cafer Çelebi Hevcsna-
kadar her bahçıvan bu e en o Bu çiçekleri, fidan tamamile Öm· " ~airi Yahya Bey, İstanbul için yazdı· me de atan u un zev öşe eri ara• fid ı · b 11 unması azım ır. relerden au ıçınde kola'-·lıkla erıyen· · l b 1 k k l 

1.ava ve güneşe alııtıracaklarından, rilnil bitirdikten ve kuruduktan son- leri ilkbaharda ve güç eriyenleri de ğı bir kasidede: •ında Kağıthnney·i pek methediyor: 
1 d b 1 l d •"tıl sonbaharda kullanmak fn ... ·dalıdır. (r_I t f · J ··ıı I ·· ara arın a ozu mıyan a.rı a .- .• 

1 
ra toplayınız; olduğu gibi gölgede ,, r er ara çımoo er, gu er e ıus-

mak üzere pazara ııetırecelclerdır. 1 • 2 gu .. n bırakınız. Sonra ilkbahara Bu i~ibarln her cins mnh,ul için güb· İki behr eylemiş o tehrl penah: lenmi~. geni~ \":Ölgeler yapan ağaçlar 
A k b 1 d t 11 reyi kullanmak zamanı , ardır. Biri Bahri Sefld ~e blri B:ıhrl Siyah! k d k k" d 11 ıh. ·b· · · 

nca - o zııman un ar an sa ın a n· 1 kadar bir bez torba içinde sakf ayı- Girdi bahr içine o §ehlr amma, o a ar sı ' ı a ar ırı ınne gır-
malıdır. . . . nız. Nisanın on beşinden ıonra bun· Çiçclder için: Fiadnlar çiçeğe gel- Dizine çıkmadı anın derya! mi~; rüzgar bunların üetünden ko~ 

Son gü~l~r~e pazara g_etırıl~ı~ ıları açıp tohumları çıkarınız. Bu to- ~~den. yn~~ hen~z koncalar teııck- Hak bu klm yüzü suyudur dehrln! koşa geçip gidiyor! 
olan bu gıb. fıdanların hepsı de p11 !humlar yarı yarıya toprakla )Rprak kul etmek uzere ıken; sebzelerdea:ı Yok naziri cihanda o şehrin• Taze ye~illikleri sen yaprak san• 
kfo değ~Jdir. Gerçi .bu~!ar topraklı çürüğü harcına ekilir. Camekanınız Meyvaları yenilen neviler ic;in, fidan- mal Bunlar birer dildir ki buraya fe-
fid l d ma hıçbırı açık hava- 1 k Diverek. Cafer Çelebiyi tasdik et- laket Ştelmesin diye Allaha yalvan· 

e er ır am • ıvaraa tohum arı martta came ana lar çiçeklerini açmadan bir ay evvel, ·w· ".b. (Şehrengiz) eserinde de la· 
da yaş,yabi1ecek kadar kuvvetlenmiş leker ve nitıan socıuna kadar iki ıa- yapraklan ve gövdeleri yenilenler· jtıgı gı 1 yorlar! 

1 d ki d b k b 1 1 tanbulun güzelligvini anr:ak Cennetle c··ıı k l · 1 · o ma ı arır. an, ça u ozu ur ar. ıırtma yaparsınız. Tohumu saksıya ı den: Fidanlu körpe iken. meyva u er ve onca ar çımen erın ara-
mukayese edebiliyor: d '- ki "v .. tl · k. ekmek daha iyidir. Çiçekler açıldığı a~açlarındn çiçekler açtıktan ve sın an &ilan uma a eogu erın es ı 

S l Ç• çekler b v d·v· · · · · Eı· k d ,_ N" -:hr oı kim anın h"ı -·tt mua,akaıına gizli gizli gülümaüyor· ovan l 1 z~man ege~ 1gın1:z:1 aeçe?lllnlZ. I• mey~a)ar top)u iğne başı a ar Ken- '- v~ " ..,._;: 

• • • nızde kendı kendıne yumrulnşan dini gösterdikten aonra bu gübrele· ı m~ur, lar; rüzgir estikçe ıevgiliyi korumak 

h ı t ? d 1 1 k 1 Kusurun (2) bildi cennetten görüp için söğüt dalları hep su Ustüne eği-tO um a ye ışır mı . aya BT a ır. • • • • • • ri~ kulla?1ılması .. muvafı.ktır. Fenni huri liyorl) 

S w ı · ki · ks · · h Domates fıdesının dıkımı gubrelcrı ya su ıçınd,. crıterek şerbet Ba.han bağı ceııetten nümunc, (Tarifnamei Jııtanbul) da Ka· 
ognn ı çıçe enn e. erısı. t~ um halinde vermdi veya ağaç veya fi. 

verirler. Tohum verebılmek ıçın ıo- Kaıımpaıada Ali Tufan'a cevap: d ,. d . . f .b. Açılır güsttanı güne, g(tne- ğıthaneyi §Öyle ıenn ediyor: 
ianın çiçeğini kesmiyerek iyice ku· İstanbul bölgesinde yalnız Kartal anın gl.od: sıBnın. ı:tra ınak tuz gı ı Kenarı mccmnülbahreyn oluptur, 

b 
ki lı: Ad• J • t M 1 d d r·d 1 . h serpme 1 ır. u ışı yaptı tan sonra Sehl kametler ile zeyn oluturl Anın clt&k detti her dem bQhnnl 

rumasını e eme zarurı ı~. yı o• 1 ve a tepe e omates ı e t"rı a- v w • Açılmış bnhre ımın nice babı; Semenbularla pıırdür JAlezan! 
hum almak için en güzel ve gürbüz valandırılarak iyice pişmİ§, kuvvetli vagmur yogmazsa 0 zaman fadan- Kanat açmış • nasın mürguabı! 
olarak yetişmiş çiçekleri seçmeli ve 1 fidan yetiştirilir. Çünkü buralarda lan süz.geçli kova ile ııulamalıdır ki olup hüsnlyle bir mahbubı ziba Clstanbulun kadını, ukeği lı:ayık-
lşaretliyerek çiçeğini kuruyuncıya 1 daha erken domates dikimi başladı- gübre eriyı-rck topr<ığa karışabilsin. Gumü.ş halhflldlr payında derya! larla zevkederek oraya giderler ve 
kadar muhafaza etmelidir. Çiçekleri lığı için, hazırlıklar da ona göre yapı· N'ol:ı. cennet der isem ana her bar, Haten ahuları gibi yayılıp 0 .ahrada 
k d k b 1 t h 1 K fid d .k. K ı·ı ı · a- k hl! d .. ,_.,, gezerler. Böfılece .hurrem bir eeb-uru u tan !lonra un arın o um ır. asım paşaya göre ı an te arı ı aran 1 çe 1 ği orur q e an a çun~u 

yapıp yapmadıkları incelenmelidir. güç değildir. Her halde Kartal ve didar! (3) :ıezan ve • rem lbld bir ıükGfe• 
Her ıooan tohum yapmıyabilir. Ba- u_lte•··enı"n kır ve •ırık domatesle- Kızıltopralı:ta B. Sadi'ye: l :zau olan Kiğıthaneye çok cıazal 

"' ıvUt .. 0 (Tarif nnmei stanbul) ( 4) eseri l 1 1 
zıları da az tohum vaparlar. Her hal. rı·nden 1··1ı·fade cdebı.lı·r·ı"nı·z. fakat Köklendirilmiş karanfil çeliklerini l b ve gaza e er> Ü~er; o aahrada do a• 

,, 
0 0 de stanbulun güzelliği ıve cazi esi k k k 

de tohum ,·erdigwi anla .. ılan aoğan- timdiden fidan peylemek lazımdır. her yerde bulabilirsiniz. Fakat en ryi §iT en iminin cmührcsi>, iminin 
,. hakkında şu mealde pek tumturaklı d f d ) 

lann tohum kese.le~nin güzelce kuru: Patlıcan ve biber için ayni yaziyet I çeşitler ~·e iyi köklendirilmiı .Aı.-~u: sözler yazıyor: (Göklerin !binlerce e en! esi> Ü~crl 
masını belclemelıdır. Tohum keulen vardır. Kemerburgazın e6ki kemer panın Nıs ve ltalyan karanfıllerım Zamane şair ve münıilerinin böy· gözlü piri dünya kurulalı felekler al· 
I)'• ice sarardıktan ıonra bunlan aap- patlı~·nları artık kalmarnı•tır. lyı· ke·, Mecidiyeköyünden ı.-eya Adalardan le pirane ve mcclubane tasvir ettik· ...... ., tında \'e arz üzerinde buna benzer 
larile birlikte kesmeli ve bez torba· mer patlıcanı fidesi belki Be ... ·kozun tedarik etmeniz daha doğrudur. Çi- !eri Kağıthaneye gÖııterilen rağbet "' bir ,ehir görmüş değildir. Buruı 
lar içinde her cinsi ayrı ayrı sakla· Akbaba köyilndc veya Pendilcte çekpa~arına getirilen karanfillerin dehıe fitne öyle bir yerdir ki inasn gittikçe artıyordu. 
malıdır. bulabilirsiniz. Mamafih emin olabil· çoğu ya tohumdan yctiştirilmi~ to- avlıyan cnaktı nigarı> karı perhiz. lstanbulun laleleri, leylakları meı• 

Glayöl, zambak, lale, eümbül. mek için oralara kadar ıitmeniz ve hum karanfilidir ve~a çeşitleri mak· şıan takva olmn nice z.ahitleri peri- hurdu. Hatta Almanyaya ille ve 
monbretia, sösen denilen iriı"ler, yıl- oralardaki bahçıvanlarla temas ede- bul olmıyanlardır. Saksılarla sahlan şan ve havapercst kılmıt, halvet ıu leylak ilk defa Kanuni zamanında 
dız denilen dahlia'lar kanalar, Mani. rel'. alacağınız fidelui temin etmeniz karanfillerin de ekscriıi camekanlar- üzleti ihtiyar eylemiş nice lbid -ve fetanbuldan gitmitti. 
N lalesi denilen anemoo, Girit la- prthr. Fide temin etmeden geniş öl. da ~ etiştirilmiş oldukları \ c üzerin- arifleri de hava ve heves kadehiyle Sı::ne1er geçtikçe biltün Haliç kıyı-
le•İ denilen rönonkül, krezia, zeren· çilde yer hazırlamanın faydası yok- de çelik yapılacak dip çelik dalları me~tetmiştirl ları bahçeler, bostanlarla .üaleniyor-
ler tohumla yetiıtirilebilir. Bunların tur. Boı kalacak yerlere de hiç ol· bulwımaz. Bu gibi fidanlar çiçekle- du. imrahor köıkü bahçesi dlinyada 
tohumlar111ı ıubatta büyük tahta ka- maua mıeır ekiniz. rini açtıktan aonra bozulurlar. Anma, ey hAce, bize H1ndü HatA ?ti benzeri az bulunur bir tefenüç yeri 
aalara veya camlı yutıklara ek meli, Hateonl' idi. letanhul civarındaki hu bal.çe· 
o sene ıonuna doğru hepsi birer kü· su M ER Bundadır lütfu şeref• Btına Sita.nbul ler mimarlar taraftl'ldan tanzim olu-
çük ıoğancık yaparlar. Bu eoiancık- ı Ya un ak~am sinemasında ~rltt! nllrdu. Hepai 'boatanc:ılar nezaretin-
lar 2 - 3 ıene gübreli bir toprağa di· j Y İstanbul ~ehri merguptur; amma de bulunurdu. Üçünc:il Sokan Murat 
kilirııe büyür ve malı:bul çiçekler Sinemanın iki büyük ve kun·etli yıldızı bir ayıp ile de mayuptur.: Harcına devrinde bu haı bahçeler otuz do-
açarlar. Yalnız ıoianlı çiçeklerin 1 CıNGERS ROGERS ve lakça yetmez: ıonu gelmez masrafı· kuza halii olmuıtu. Bunlardan Dol-
het»i de kumlu ve aübreli toprak- na değme kazanç vef.a etmez 1) mabahçe, Kandilli, l.tavroz. O.kil· 
]ardan boılı.ndıklan için başka top· R Q N A L D C Q L M A N d u_ d b-ı.- l · F • Şair Fakiri de böyle clstanbulun ar, nay arpaşa .... .._e en, ener 
nkta yetitemezlcr. L h . H Ik 1 s· vU hk de~a OWM aşıkfarı> zümresindendir. oa çeaı, a a 1 'Ye ıya f pa§a 

ı bahçeleri Mimar Sinanın birer mari-
SACHA GUİTRY'nin m~ eserinden iktibas edilen: stanbulun güzellikleri ~alnız için- rifet eaeri idi. 

G O
• a N u L de daimi yaşıyanları daği!, aeyabat 

tarik ile gelen ecnebileri de da'ha ilk T opkapı aarayı has bahÇfti ta\>ii 

'
bakışta meshur ediyordu. Franaız en ibüyülc itinayı eörürdü. 

lzmirde at ke•taneai yetiftirmek seyyah Pierrc Gilly, İstanbul hakk.-ı· En ziyadt. lale yetiıtiren (Kefe) 
iatiyen bir okurumuz bu ağacın dört o y u N L A R 1 1 da şu hükmü vermişti: den bu hae bahçeler için bir defa 
beı eene tohumunu ektiği halde bir Hissedilmez meyillerle iki tarafa 3oO,OOO lale ıoianı celbedilmitti. 
türlü tohumlann çimlenmediğini bil-1 yükselen tepeler arasında akan, her Bayram günlerinde ıehir içindeki 
dirmekte ve sebebini ıormaktadır. Zencim. laa.reketli, eğlenceli Ye bü)iik filnünde bulUflular. tarafı korularla gölgelenmiı. meyva meydanlar halkın aeynn yerleri olur• 
At kestanesi ağacı yalnız tohum ile Yann aktam için eVTelden yerlerinizi ald1nD12. bahçelerile dolmuı, ağaçlar, çiçek- du. Kiiıthaneden aonra en ziyade 

1 h ~._ T h 1 i I Unga bağlarına. Lalezar meaireaine 7etiıtiri en ir neoattır. o um arın I ler e bezenmit olan Boafor ile muka· 
bir aenelik olması bile mutlaka çim- d.l bil k b. k raibet söıteriJirdi. Civardaki büyük 11••••••••••••••• .. ••••••••••··~ yese e ı c ece ır yer yo tur. çayırlar da halkın gönlünü rekcrdi. lenmesini temin etmez.. At lceataneai. ı 6" O f ) b 1 " ç tar.ı. ını deniz e earan ta iat •· Bog~ aziri, hele Rumeli ciheti gı·t-
nin tohumu rok nişaatalıdır. Bundan a.:...._ma n·· ı- ı- YıJd b 1 k l 1 l · y ,. .-ııııc unyuının en p.v... m... tan u a mü emme iman ar vennıı- tikre mamur oluvordu. 
dolayı daima rütubet1i bir yerde · B d b zh · • " ..., 

ve İstanbul halkının sevıilisi tır. u en na ir İr ma arıyettır. Sahil, Fındıklıdan itibar-- koru• 
durması lazımdır. Bu ağacın tohum- s·· ·· h. J h 1 1 d.. _, ..... 

. utun §e ır er ma vo ea ar unya.ua !arla örtülmü•tü. lıt.anhuJ halkı altı 
lan kemale erişerek döküldüiü za· HEDDY LAMARR l._ 1 d k l b 1 öl " ı_ ı._ V E ınaan ou un u ça atan u e- kürekli peremelerle İatiny_,e, Yeni· 
man derhal bunları toplıyara,. -t- !) "'"" 
1.ma usulile muhafaza edilmelidir. J AMES STEWARD mez köye, karııda Çubuklu bahçeye gi-
Katlama wıulile muhafaza e<lilen to· 1573 te lıtaınbula gelen diğer bir der, teferrüeederlerdi. 
humlar hem tazeliklerini kaybetmez· Batlı batına bir aiiz.ellik abideai... Franm. aeyy~h Philippe d~. F~~e Beıiktaı bahçeai tfl İkinci Bayezit 
ler, hem de cücük dediiimiz çimlen. Nefis bir mevzu. .• H an'Jrullde bir filimde Canaya dahı Jstanbulda ıordukle- Z&manındanberi lctafetile töhret ka. 

:~1:~~: ::~~!~: ~~;:ir~7;~r ;~:ı AŞK YILDIZLARI lrint~:n~~:i~l~e~~i~~: ~~:::=ııir- :=~~~-~~ü~o~~~:a~a:ı!~o~~~: 
mek auretiJe bu ağacın yetiıtirilmeai mit sanıyorduk. lstanbuln yanlann· Kanuni Sultan Süleymanın ıüt kar• 
lolaylaımıı olur. Yalnız körpe at da o ltadar tatlı, tatlı uzandığı yetil dcti Yahya Efendinin ihya ettiği 
keatanesinin 2 • 3 •ene gölgelilt bir ve feyyaz tepelerin letafeti aon de- Yahya Efendi maıiresi llı:inci Selim 
yerde bulundurulması ve üçüncü se· recede ho§Wnuza gidiyordu. İıtan- zamanında pek çok zjyaretçi celbe-
...den sonra glinetlendirilmesi la- M ELE K't ibulda o kadar çok bah~eler, korular diyordU. 
anıdır. pek yakında e var ki, bir tepeden aeyTeyleyince bu. Kuruçeeıne k•bar ıve lyan yatağı 

Genç ve körpe lidancıklann :yap- JUi bir ıehirden ziyade, içine çoban oluyordu . 
.Uları giine~ten kavrulur. Katlama kulübeleri ~rpilmiı bir orman maır Arnavutköyünün az ileriıainde .. 1. 
aulü tudur: Bir ta-hta meyva sandı- zarası arzedıyor.) tanat hanedanına ait (Hasan Halife 
la almalı. dibine 3 - -4 parmak ka- Üçüncil Sultan Murat zamanında baiı) ve Bebek bahçesi var idi. 
-..Wiında küçük çakıl taılan dökme. 11 :Nisan l!f:? salı akşamı aa& u de elçilikle lstanl>ula selen Venedik.li RumeJihisan tepelerinde nazirsiz 
k ÇaluJlann üstüne 8 • 1 O parmak T A E M A S l...orenzo Bemardo da: (Şehir hlçft:>ir gijz bahçeleri pek mqhurdu, 
bOar ince dere kumu yaydıktan N Sİ N J N DA yere hMZemiyen durumu ile bir hl· Yeniltöy Kanuntnin fermarıi,)lc 
90nra biribirinden 1 • 2 ıarıtinı ar1r İ İ İ rikachr. Asyanın, Avrupanm, Kara- imar edilerek bu namı almıı. bağlı, 
hldı olarak at keatanesi tohumunu Ş ŞL ÇOCUK ES RGEME KURUMU denizin iyi ve gU:zel olarak neleri bahçeli bir yer olmUftu. 
dizmeli. Üzerine tekrar on parmak 1 ~ri hlmayeslndeld fa.tir ve hasta oocuklann rnentaatma varıa hepsini topfamıftır. Mevkün- Jkinci Mcat Selim dalyan yerinde 
hm ve bir kat tohum dizerek bayle- B O Y O K MÜ SAM ERE deki imtiyaz, ihtiva ettiği. ıanat eeer· bir köık yaptırdıktan ıonra Tarab-
" ıandığın ağzına kadar tohumlan Bu müsnmtreye meımleketimlzl.n tanııunl§ sana:bkArl !erinin hafltleti onu dünya i.mpara- ya dahi mamuriyette Yeniköyden 
ı.tiflemelidir. En Uat kıama 1 S • 20 Bayan MÜZEYYEN SEN AR torluğunun makarn yapmı§tır. aıağı kalmıyordu. 
eantim lcum konulacaktır. Bu sandık Demiıti. Diğer ıeyyablar da ı.. Kanuninin İn§& ettirdiği au kemer-

le 1cyt1ec. şehir nyatroeu aanat.klrla.n 
~ık havada yağmur altında bıı-Uıl~- F J p E R J H A N tanhulu (İki deniz arasında bir ma- leri, Çekmece ve Alibey köyleri me. 
caktır. Martta tohumlar çık.anlarak H A Z l M - V A S - dalyon, bir inci) cibi görüyor, bütün sireleri de halkı ce}bdiyordu. Bütün 
cliJcilir. Sonbahar kurak giderae ıan· w.ratl:armdlıı * KOMmİ dOntYva bnlunetmeğ& müaait bir lstanbulda ve civarında çiçek yetiştir 
dıiı ltıta kadar 2 • ' defa ıulamalı- aıetlıer T A 1' ~ ~ at.ılma'Udır merkez olduiunu, gök albnda lstan- me mearlı:ı gittikçe artıyordu, Bahçe· 
dır. .,,,..,,..,, ""' " ' .n,.,..1 f>ir mftn711r" bu-lıer en tlÖZ alacak litif ~içeklerle be-

At kestanesinin 
yetiştirilmesi 

Donun tesiri 

Egede incir mahsulü 
geçen senenin yarısı 

kadar olacak 

bmlr (Akşam) - Kl§ mev imlı\
de devam ~en müthiş wğuklnr a 
don yuzünden ~ bölgesinde b. g , e 
lnclr bahçeleriyle mey\ a, bilhassa 
portn'.k:al ve mande.Ilna bahçeleri bü
yük zarar görm{iQtilr. Egı bölg,.s ndı 
bilhassa incir ısa.balarını gezen ı;.'ilil
hiyettar bir zat, bu senekl incir mn .. '>-
1\llfinün geçen yıllara nazaran yarı
dan daha az olacağını .sOylcm st r. 

'OzUm lçln bağların henuz u &n
makta olması sebebiyle kati b r şey 
söylenemezse de onlarda da znr:ır \"ar
dlr. Yalnız İzmir vllAyetindek bn~
lann zararı Jıilroe ıo dur. 

Bölgede narenciye nuı.hsulle• ı, en 
çok Sultanhisar kaz."LS111da elde echl r. 
Bu .sene b:ıhçeJcrtn dondan zararı, 
yalnız bu knmda blr milyon Uro tr.tı. 
m1n edlUjor. Portakal ve ma!ld. Una 
bahçclerlndekl ağaçlar tam. n•c de
n~cek derecede kurumuştur. Kr tı
ler, bunlan tekrar yeşcrtımek ıç di
binden kemnckte, dev1rmckteoır 

Yeniden nğaç yctfştlrmek Is<.> on se
neye mütevakkıf bir l.ştlr. Bndcm k -
raz, ·;~e ve dlğtt ~ çhırda da za
nır vardır. 

19 Mayıs Talebe 
cemiyetinin müıamereıi 

cl9 Mayıs Talebe Cemi~etaıo 22 n "'rn 
çarşamba akşanu saat 21 de Şe r tl
yatrOfru komedi Jasmıooa bu ru b r 
müsamere verecektir. 

Cemiyet reisi protesor Dr. K -ı m 
1mıau Ourkanın bir hitabesini m ı
teaklp Munlr Nurettin bir konser , e. 
recek, Şehir tıyatrosu da Hbım ve 
Vnsfl Rızanın ~1ro1d1c blr komedJ 
oynıyacaktır. 

Bisiklet yarııı 
Seri blslklet yanşla.nnın uı;fınctel 

dün sabah Topımpı lle Buyük9Ckme(:• 
arasında ve 75 tlloımetrellk bir me
safe dahUinde yapılmtftır. 

Neticede Topka.pı lrulübünde:ı Mu
a.tfer 2 aıı..at 30 da.kikada btırlnci aıv
n1 !kulltpten Ha.mım 1klncl n yıne ay• 
nl kulüpten Kadri 091lılcu olınuıjlar
dır 

rENt NEŞRiYAT: 

llk tahsil çağındaki 
çocuklar iatatiıtiği 

İatati6Uk umum mödllrJüttk 1940 .._ 
nesinde lllc defa ol&ralc J8Pl)&n <Oo
c1* ayımı) na alt iııııtat.ı.t.111 bu llU9 
aıtmda ~lem1ft,tr. (200) .-tııte-
den ibaret bulunan bu eser Dalar, 
l'lllyetler l'e her tama Te l111yet da
hlllndıeki ffJhlı'ler ft köyler lt.ll>&rtl• 
<*uma catmdald putıann ,.. om 
yılı 8011unda merttepkre dıl'Yun eden
lerin mDr.dannı, Uk tahsU med>uı+Je
ttnı ifa etmif o1anl&ı'1a, Uk ~ 
tamamen mahrum P'* ~ ta 
okul 're otretuı:en edeıHn1 ~
t«Ur. 

1!8erln b&.f tan.fıo& mnwan ayn bir 
tısını.da ıae maartflmt.ıdn 1123 - 26 
ıenesinden lHO aeneslne bdar' ilk ot
retım l&haaındaki bqanlan, bö&çt 
lntJşaflan hulAsa edUmellttedir. 

l~l aeneelnde ya.pıJaıı 11drıc1 fcıcull 
aayunının tamın devam etınette oı~ 
bu aayıma alt neticeler de yakında 

~redllecekUr. 

Mesut bir evlenme 
Nimet ÖıP.J<ıd&ria Sa1m Çôl<ık ta 

Hikmet ÖZl:xYzlarla Mahir ~'ine.
ıe.nme töreni evveHd gün cumn:rteııl 
a~amı güzide ve kalabalık dave1.lilel 
arasında tcra edilmi§tır. Her Ud ~. 
ıere saadetler dllerlz. 

Mevludu ıerif 
KBGt>ettl.ğlm sevgili annemin rubu 

1çln yn.rınk1 salı günü saat H te Top
Jııapıda Ahmeıtpaşa cam~ blı 
mevlilt okunacaliır. Tanıdltlannın'" 
ihvanı dinin tJeş1!1ert rica. oltmur. 

Şehir tiyn.troıru artlst!mnden 
TaJit Artemeı 

111 ı ı ı ı r ı ı ı ı 11111 ı "ı ı rı ı ı 11n111ıu11 

zeniyordu. 
Huılı bütün eüzelliklerile laıani>ul 

on altıncı asır .onlannda öyle nlLa 
nete ve octaret veren bir hal aluue. 
öyle zarif ve mamur bir tehir olmup 
tu ki, müverrih Selanikli Muatafe 
Efendi ile birlikte: 

BllAdı llemi ekvan eteı; ldın 
ae~yd1 blr yere, 111tin alaydı! 
uıtınQ pn ile~ f{iUıe bandl. 
81tanbul c1.1mleye suıtarı olaydıl 

Dememek kaıbil olamazclı 1 
Süleyman Kani Jı.... 

(1) Nuru06Tl'ınillye :ıct1tüpbuie81. ,.a 
mnla.n arasında. No. 4373. 

(2) Köşklerini. 
(3) Yahya bey bu beyiUeı:deın ~ 

ıstanbul halkının, hususiyle ı~ 
nın \'"C guzcllertnin deniz ıafUnıl 
atzının suyu akarak tasvir eder. 

(4) LMlfın1ndir. Millet Jdlt~ 
si yazmnlan arosında No. 908 L6u.9 
bu arada Istanbul halkırun Te ırü-1• 
lerlnln ahvalini de uzun. uzun, ııela 
canlı ve tatlı anlatır. 



. ::~:=~~,:~::::, iillilill\IMI ~ fş:iiJ ilf ~·t 
lbret! .• Teıhis! .• 

Dünkü gazetelerden birinde, 
bir kayak meraklııı bayBl\m, Ulu· 
dağda geçirdiği günlerden biritıe 
ait, notlarını okuduk. 

ArkadAfllll: 
- G~ dedi. $arada bir pir ah

blıbun vardır. Bu tarafa ~ken 
ainyalım. 

DUNKU LiG MAÇLARI 
Tiyatro mevıimi ibitti. Perde

ler kapandı, oyuncular daiJdı. 
•yirciler gördüklerini yer yer 
anutmağa ba,Jadılar bile. Fakat 
itila cPara> piyeainin intihal olup 
olmadığı incelenip duruyor! .. 

Bir cami avluaundan ceçtilı, öbek 

öbek siipriintü Ylimlarile dolu. da· Mühim karşılaşmada Galatasaray, F enerbahçeyi 
racak, dolambaçlı IOkaklardan do!a- 2-1 

Bir eeere bakıp eser sahibini 
tananak kolay değildir. Bir çok 
eser tahip)el'İ okuyucularuun kafa
sında belir~n insanlardan başka 
inaanlardır. Eser sahibi oku>ucu 
ile kendi ara51na yığdığı hayal ve 
sanat ıieleri arkasında çok kere 
olduğundan haık11 görünür. 

l...-ak ınaPra de&iii ıibi bir kapıya yendi, Beşiktaş Vefayı 8 - O, lstanbulspor l reklik Girerken, bulandıncı, kealrin, 

Rağbet ve takdir kazanmak ba
kımından rekor kıran piyes, bu 
gidisle 36 perdelik filimleri göl
ged; bırakacak bir uzunluğa nam
zet gıbi görünü.) or. 

mnonya.ldı b:. küf kokusu genzimi K } O v J"' tt• 
bafladı, ıözlerimi ıulandırdı. Ka- 3SlmpaşayJ - mag Up e l 
ranlık avluda el yordamı ile merdi- Llg maçlarının son kanjllnşmalan- ~ 

Son duruşmada Peyami Safa 
ile ecip FaZJl arasında geçen eöz
lerdcn bunu anlı> oruz. Peyami 
cPara> piyeıi ile ltalyanca piyes 
araııındaki benzerlikleri bulup çı· 
karmağa çalışıyor. Nacip Fazıl da 
cBenim değil, Peyami"nin bir çok 
eserleri intihal mahsulüdür, bunu 
İlpat edebilirim .. > diyor. 

veni uulduk Bastıkça inliye, gacırdı- na dun Fener ve şeref .!tadlanndıı. / 
ya yaylanan basamaklardan çıkar-! devam edllml§ ve evvelce teehhure 
ken omuzlanmız duvarlan temizli· U~ra.y:ı.n iki Ina.; miliıtesn.e., d 1•er mii
yor kih tepeden aarkan bir örüın- s.,bakalar nihayet bulmuştu. 

Münakaşa böyle devam ederse 
davada yeni safhalar görülecek 
demektir. Fakat netice ne oluna 
olsun, bütün muharrirler için pek 
ibretli olacaktır. Zira, günün bi
rinde böyle bir duruma düşmek 
tehlikesi, eli kalem tutan üstatları 
kendi yaratmn kudretlerile bqba
p kalmağa mecbur edecek; ~ 
kalarının eserlerine yan gözle bile 
l>akmak tan koruyacaktır 1 ..• 

Fakat dağ notlan muharririni, 
bu yazıtına bakıp biraz tanımak 
gÜç değildir sanıyoruz. Zira sayın 
ha.yanın notlan arasında .aat 8 e 
ait olan bir notta cYaı odun çı
tırtıları .. > deniyor. Halbuki yaş 
ochm çıtırdamaz, pıılar, tıslar, 
fıslarl.. 

Bundan anlaıılıyor ki yazı sahi
bi ya ihtiyatkar bir vatandaştır: bu 
1.ı ı iki misli fiatle )8~ odun alıp 
yakmak zorunda kalmamıştır. 
Yahut ta kaloriferli bir yerde 
oturduğu için odunun ne kurusu• 
na ne yaşına muhtaç olmamıştır. 

Bu iki lr.iiçük ipucu da kendisi
nin talihli bir meılekdaı olduğunu 
eö.teriyorl .. 

Bal istihsali nasıl 
arttırllabilir ? 

k• ~ •· .. •· nl kah 1 k Reciktaşl:ı. Bey~luspor 'e !''ener-
~ agı yuzumuze .. ıyor, u a o .hçe ile Kn.sımpar.:ı. kuluplerl n.ru-
b1r bez parçaıı burnumuza çaı:ın~or: sında olan bu iki tehir maçı önümüz.
ara.sıra yakandan dık 9U serpmhlerı deKt H. kimiyetı Milliye bayrrunına 
savnıluyor, tokat tak.lamalarına ka- tesadu! eden perşembe günu oynana
l'lfan kadın homurtuları duyuluyor: c:ı.k \C bu suretle 941-942 yılı }lg maç. 

- Ben sana, çifin gelince haber lnrı sona ermiş olacaktır. 
ver, buraları kirletme demedim mi? Dunku k:ı.rşıla.şmnlımn hemcı. hep
Kör olası teniiii... 1 s1 normal neticelerle nihayet bulmuş 

Çığlıklarla aanılan duvarlardan \e Galat:ı.c;aray Fene~eyi 2-l, 
kireç parçalan dökülüyor. B ş.ktaş Vefııyı 8-0. Istanbul$J>Oı· Ka-

K •-•- d' ı d d""ne d'" s.mpasayı ı-o, Suley:ınanlvc Beyoğlu aranua mer ıven er e o o· , · 
k _._ ba maklarda sendeli e sporu 4:1, Tıık<'lm Beyk<YZU 4-2 ma.ğ-

ae, ır-. aa . .. . Y l(ıp etmı.c;lcrdir 
çarpıla bir haylı yiikseldik; çatlak· G unun muhlm maçı şeref st."ldmda 
lanndan 14ık çizgileri uzanan bir ka- ~apılmı~ ,e .oamplyona üııerlnde mü
pı önüındt: durduk. İçeriden kesik ba- es.sır olmamasına rağmen Gal:ı.tasıa· 
ğmnalar duyuluyordu. Arkadaıun ray - Fener m\ıs:ıbe.Jıcası yine buyük 
kapıyı tıkırdattı. Odadaki ses biraz blr alaka gormüş ve stat b~ım ba-
daha yiikseldi: ~ dolmu~tur 

- Deniz. •. Deni.uzzz. •. Deeeeee- GAL.~TA~ARo· % - l'l:'SEK 1 
niiiiiiizz.zı ... 

Bağırtdan, Karagöz'ün tokatı gi Saat 16 da hakem Adnan Akının 

idaresinde sahaya "ıkr..n takımlar ~ bi .-klamalar takibediyor. 
Arkadatımın bilmem 

yumruk vuru,undan sonra 
haykırdı. 

kaçancı Şl"kilde d.zildller. Galatasaray
• ·d k. ı Osman - 1-'arıık, Salim • Mustafa, 
ıçen e ı Enver. Sdik • Hikm~, Arif, (emil, 

Gimdn:r., Gazanfer. 
Fentrbah~e: Nuri - Muamm~r, Mu

ııtt - Önıt>r, Eut, Ati Rru • Fikrri, 
... ydın, l\Jefih. Turhan, Orhan. 

Galat&ı!arayh Gundüsiin Fener ka1ttisl~ bir mücadelesi 

Puan cetveli 

T~kım 

G. S.'\ny 
P.eşikta~ 
Fener 
i~t. Spor 
l'efa 
ıt•sımpaşa 

Beykos 
Sültymaniye 
Taksim 
Beyotlu 

M. G. B. M A. Y, P, 
ıs ıe - 2 '1 11 so 
1'7 llS - 1 8'1 10 48 
1'7 12 - 5 m ıs 41 
18 11 l 6 36 :MI 41 
18 8 s '7 39 36 36 
17 fı 3 8 32 41 32 
18 4 4 10 24 42 30 
18 5 2 11 ~ 72 30 
18 s - 15 17 ,8 22 
1'1 - l 16 ıs M 11 

yapılnuftır. Hakem Sel!unlnl.n !i1a.J'f 
ettttt lm ~rş.ıl&§Dla ~ &ln ~ mi.! 
ille de Süleyınruıiyeliler rnJc p ('Ttn 

4-1 yenmete muva!fnıt obnmtl. rdır. 

Taksim 4 - Beykoz 2 
Jl'ener stadında gfınün ilk mM,"ı 

Bey1coz lle Taksim ta'klmlan arnsln
da yapılmıştır. Hakem Mırı.. Herlr 
idare ettiği bu maça B ~k02lular an
laya.madı~rmız bir ~ yu mder 
dokın: kişilik bir takın l."\ çık nı lar
dır. 

Kovanlanmıza çerçeve koydur
makla bal mahsulünü üç dört 

misline çıkarmak kabildir 

- Geeeel... Be adam!.. Birkaç 
gün ı;onra bütün kira borçlannu öde
yeceğim, ,imdilik beni ıılntbnna, 
dedim ya! •.. t,te, l{ene ilham perisi· 
nİ ürküttün. 

Oyuna ru:r.gii.r altına duşen Galat.a.
s.-ırayın hucumu ile ba.,la.ndı. Iik da- =--------------

İlk devresi 1-1 berabeı bltı'n m 4;11l 
Udncl devresinde rnklb c tiç go• da
ha yapan Tak Jm mluab k dan 4-: 
galip çıkmı"t r 

Kapıyı açtık... Camlan tozdan 
perdelenmit pencerenin soluk l§tğı 
ile lo,lanan küçük bir oda. Duvar-

-'- ...,.,., l ya:~-,. "Ok v·""'t kazanarlar. Ma lar boydan boya tahtakurusu kanları 
Bal hazmı kola}, ç ..... u=.ıeyle v~ ~- ~ ,_. ki • k!.!--..1 ---n--

faydalı bir gıdadır. Bu sebepledir ki lümdur ki nnlar yapacaklan balı ile ç.~e enıtuf; ~e ç-.-~· 
Avrupa ve A:mcrlkada bal s:ı.ı:ıyat.l koymak icln eTTelA çk;eklerden bal- kirden dalga dalga kararın .. bir yer 

klkal:ı.r ki tarafın <'anlı ha.mle!cri a
sında. gc ti San lılcivertHlerln rüz
garla bt'r. ber oynaması raklp müda
faa) ı zam n :ııa.man zor vaz yet:ıere 
"oituyordu. Buna mukabil GalatQSB
ray:ılaı da ıızwı pa..<Jı inişlerle mklp 
kaleyi yol:luyorlardı 

ak.l
.. h"yret ve....,.ek kadar b•ıyulı:tur. mumu yapacak maddelıerl toplarlar. yatağı, tabanları parçlanmı.ş kirli ço-
.. .. •~'- J bal l! ...a... ler On l r.__ıc • • it' 1 • L~. RIRlS<'I flALAT\ ARAl• GOl.V HP ·es sabah kahvalbsını suzülmuş Onun a mumu raz .,,,. ... r · - rap ar. ~a ııgara ızmar en, """Y 

balla ) p:ır. A\rrupada ballar oyie te- dan sonra peteklerini ~aparlar. Fakat tütün, kibrit kutulan, ı.eytin çekir- Onuncu dakikadan itibaren Gal.'U.a-
miz ıd kaplar içine konulmuş ve o bunun için vakit k~~'bederlcr; Bali delderi saçdmı,. Pencerenin yanında, s:tra)lı!nrın hucuınlan slklnı:tı Açık-
kadar uzcl ambalflj npılmışt!r kl yapmağa cok vakitlerı kalmadlb'lndan &İgara yanıklariJe delik defik olmuı far \il ıta le yapıl:ın bu :ıkml::un üç 
'-~r orcn yem..:"te lmrımır Bal am- az bal yaparlar. Halbuki kO\ anları- t 1 ··rrT· b" ·· er"nde orta oyuncunun da iştlra«ı I'cnep ka-
'"" '" nın kine hazır yapılmış petekler ve gaze e er 0 u u. ır ın;aıa; uz 1 

ba.15.Jı bu mcml~etıerdt: ayn bır sn- ahut. mum konulmuş çerçeveler yer- rasgele atıım.. bırkaç kıtap, mecmua, l~sini tehlikeye ~kt.u. Nihal<'t 13 
nat 1 alıne .. 1m1!stır ve bu lf için ça.- Y b 

1 
_ ortası çatlak bul-.ık bir çay barda- uncu dakık:ı.da Oundilzun arn pasın-

lı&"U1 bl~ok fııbı1.kalar vardır. leşUrlllnce arılar hemen a yap ~ • ' • • dan ist.lfadc eden C"mll kısa b r sü-
B zde çıkan ballar da Avrupa.da ol- mağa başlıyacatlarından cerçeveli gı •.• Şaır, kapıya sırtını c;evınp ma-j nisten sonra çe-kt!ğl sütle ilk Galata

cugu gibi makinelerle komeçtcn çı- kovanla~d~ fazla bal yapacakl:m ga- ~ batına oturm~. parmaklarmı da- s:ıray golümi yaptı. Bu .sa)'ı Fencrll-
· ıtanhp şL,clere uztılse \C temiz. kap· yet tabhdır gınık saçlarının arasına sokup hem lert bozmadı. Bllfı.kis daha der!Itoplu 
tarn konulsa. onemll bir ihraç mad- Arı kovanlarına çerçeve konul:nası- k-.ınsyor, hem homurdamyorda: 0J,Hunalannı temin etti 
desi olur. Çfinku Tiirltiyenln bazı nın arılara çok bal yapt.ınnalarındau - Biraa daha .ahret. Sa tiri ta- Bu .!llr:ıda MeWı ve FUuetin llcl cil-
nlfı ('t]erinde çıkan ballar dunyanın bıuıka clJter faJ'duı çerçeyelerde ya· mamlanam, alacaimn p&n71 --, ;seJ .piitünü Oımuın munff ld,yetıe 
en n ·f s balıdır pılan balların temiz olm .. Te çerçe- Yttecıetim. Bir ayhlı da pgjn. bertaraf P.tU Daklkalar bu ' ldlde 

Au ap plya ası ballal"ıml7.8. çok velerle kovanlardan ballann kolayılc· C alama d 1- dal ıc iki tarafın pyrctll oyunll devam 
ragb t ctti~I ve ÇOlc talep v:ı.k! oldu~u la çıkanlmasıdır. L-- evap yjrd' yınca a .. ~ I' CUI ederken devl"P l-0 Oalat.aaray le-hine 
halde bal ,erem!~oruz. Dışan sat- \'erilen şu izahattan anla.,ılı;or ki ~ını ~ ı, uıaım1t 18 a :annıı Jı:ape.ndı. 
ın. kron ,azgeçt k biz bile yi)c~ek te- memlekcUmlzde bal istihsalini art.t:r- oıu.turarak kalkb: . . iKİNCi ıı•:nu: 
mlz bal btılnmı~ oruz. Çünkfı bızde ba: mak için ynpılacak ilk 14 her köylü- - Oooo .•• Buyurun. Ev aahıbıne İkinci devreye Fenerliler başl. dılat. 
\erim ı;unden gune az:ılm:ürtadır. ye kullandığı an tovnm neden ;apıl- sinirlenım.tim de, cene onu ~ım. B~tun se.} lrcllerdc Galatasara;,m nız
Halb ıkl Türklytmln gen~ meraları, mış olursa olsun ve biçimi de nası1 Ne vakit bir ,iire ~lasam 1rehp te·, rrann yardımı ile ağır ba.sacarı ~e sa
çayırları. ormanları, meyvalıklan ve olursa olsun mutlaka çen;eve konmn- p~me dikilir, kafamm içini d1"ftll Y1 adedini fıızlaalşt.ırnca~ı k:ı.ııtınti yer 
her ceşıt çl,.eklcn ve lkl!ml.nln mut.e- sının faydasını anlatmaktır. r.:evırır. <'tmi:otl. ~kat oyunun gidiışntı hlç 
d 1 olm:ı : ::ırıcılı(:a, bal lstlh,::line o Yukarıda söyledl~lm gibi çerçeve Tanatma ınuında, yatağın altın- de ~~le olmadı. Ve Fenerliler çok 
kadar el\Crışlldir ki b zôe nrıcılık fen-, yapnınk ve kovana koymak (Ok kolay dan çakan kocaman bir fare ayakla· ı ca~ ~ çalı•:ı.rak raltlpl<'r!ne boyun t'ğ
ni bir t rzda yapıl"a m"mlekcUmlz bir iştir. Her koyliı bunu pekiua ya- nmm üzerinden atlayıp kaçtı. Soluk mr~Jer 
lcln P"k o cmll bir g lir kaynağı o- pa'!>lllr '"" bu sayede bugün bir ko- ben. )' eklik L ··zı rini kU'pa kır- 1 A ınlar karşılıklı oluyor ve zaman, 
hır \'tından aldığı balın 4 misli fazlasın~ ız 1 d ~ :.".. e 1ı he ecanla znm:ın hrr iki kalf' t~hUke ntlatıyor-

B ı t.h l!n.n ıı ı1 arttırıluatuıa alır. Bugun koylülerln kullandıkları P~ m~ta an ır agıt a P Y du . 
rellnce. e\"Veln kov n ışlnl halletmek rerçe\•f'ırlz kovanlara çerçeve k::ıy:n:ı.k- dondu: iKi ·c 1 GAl.ATASARAV GOLU 
ı: md r B ule ~.ul n J:ın arı ko- la bal istihsalinin arttığını uç seneden - Enfes bir şİİr ha:ı:ırhyorum, Devreıı!n 30 uncu dakika ına kadar 
vanlnn b nsır e\' elki .. ibldır. Yanı beri koylerden getlrdl!;lm köylü ko-ı monter ... Bir haftadır bütün ener· semercsı akınlarla gıeçe.ı ovun bıı 
h~l cub ·;ı:. enet toprak taht.rı rtt· vaıılanna ~en;eve ko)mak suretUe jimi döktün •. bir mıua' kaldı. daklkad:ın sonrn blrnz cıı.n!anır ~ıl>I 
çe\•e iz ko,:ınl r . ı ynptı~mı denemt-lerde gördüm. Yaran ıola döndü: sıkıl""' yum· oldu Nltıayct 33 uncu d:ıl:lk. d oa-

Vnkıfı bizde de baz bu)uk şe- Bunun için koylüye, kullandığı arı ruğunu uvurarak, haykıra haylura latn.c;nıayın soldan ~aphğı seri bir a-
hlrlerde çerçc\'elı fenni kovanlar I kovanına nasıl çerçeve konulacağ:nı okudu: kındn G:ızanferln ort:ıya geç rdl ıo. 
lrullanılmsğa ba.'ilnnmı,.a dn ı-kserisi \'C çerçc\ enın nasıl ya.pılablleccğınl pu Arif nefis bir knfa TUnı u le V(; 

muvaffak olamn.m14 (mmnffa.Jdyet-ı açık blr dllle anlatmak, resimli kuçuk eEy, z~ın gözlu kız• ... ;o;!crı~~a ..... biraz da kalecinin ıvı yer tutm:ıma
ıdzl!Aln sebebi aynca vazılacaktır) v<' broşürler bMtınp her koye d:l ıtmak ş ~ ~ ~cytlnlıcr g cİ t ~ara .. smdan istifade edert'k lldnel defa o
bunlar koylere kadar" gldenıeml§tlr. ve :uıı.atmak lazımdır. Bu sa;cde te- •

5
u şd~P er mde dkrst.:'.

1 
r elctin ·· larak f<'e <'r kal~lllıC soktu. 

iz . . b~ • ..;,ıır • en unvaya zev "- n · ""'"' eri ı b ld Koylerım in hem..-.:n hepsmdc konu- muı olunacak istlfndc pe'lt u.Y...,. o-
7 1 1 

bil... n.-ıı er u go ı:•n sonrn ço sıkı 

lan nrı kovnnla11nın çerçc,~!z ve re- lur ve yavaş yavq köllil diğer nok- M t 
1 

l!<:k \ ~:rJ;e~ budur t ~a cif. hucumfarn geçUler. Bıılün hat!. n ile 
na bir halde olduklarını, Erzurum, s:>nlarını gonir, anlar ve yapar. •· 'n arı ~ nıp.n er nle uro J~rlm• faaliyete gelerek rnklp kaleye :yuklen-
E 1 ~ lnty:ı Içel Atltalya va Edi i.. . 1 tc savururken, ben kıkır kıkır gu dılcr Sağlı sollu }apılan bu nkınlar 
li

rz ncan, • a i. t . _, . ·. p• d~ • li . rne ' h.yetindc olduğu gibi köy- ~senin kara. gözlerine benzlym ş ı .. 
lerlnden ve rnn mu ... urıe.m "'11 mun eline yeniden en son sistem ko- n'i crenlz .... san kırmızı müdafileri müşıtüı vazl-

aklığım resmi :rnporla.rdan Ist'lnbul. vıı.nlnr vcrlllyoraa. koylü bunu kulla- mn.sm ;,etlere ookııyordu. Bılha.'Gl sağ ta-
Bursa 'lliiyetlerindc gorduklerlmden namaz Bu gibi kovanlann nasıl Durakladı, karıadaki yakak ban rarta Rücuk Fikretıe MelUı ımhşması 
anladım. kullanılacağı koyluye g<l8terilmelidlr. duvarlarına bakıp• «Mavi deeenis ... te~llkcl oluyordu. Bu sırada Orhanın 

o halde ne ) pılmalıdır? Şu \:l· Arı yalnız koyleroc ve çlttıiklerde de- De ····· d' .,;.. k avucunu :ını b r şutu dlreğ(' c;arptı{tından Ga-
ıııiyete gore bizde bal istllls.:Uıni art- (;il, her 3erde şehir civarlarında hiç al nıuıızıt la ıye gırara 1 lala..cıerny muhakkak bir golden kur-
tırmak ıçin yapılacak şbn::lıHk ılk JŞ bahçesi olmıyan kuçug evlerde bir iki nına sak ~tı: r İlham pe· tuldu 
koylulertn ellerlndeld kovanlar ne- kovan konularak be lent'O!Ilr ve bal - Gelmiyor, monte · 
den ynpılnu§ olu olsun bunlara alınır. Çunku nnlar kovanlarından risi bugÜn bir türlü tepeme konamı· 
mutlaka çerçeveler koydurmak ve bu 3-5 kilometre uzaklara giderek her ı yor. Fakat yarın elbette kucağıma 
Hızuınu anlatmaktır Çerçeve bir to- ke in bahçesindeki çlçeklerlndcn l.stl- diifecek... Nasıl, tiirim pek enfes 
vanın e asıdır. Anlara fazla bal an- fade ederek akşam olunca hiç yerini değil 'l'lİ?... . 
cak çerçeveler sayesinde yaptırılatı!- şeşımıadan kendi kovanıarmn gelir- - Evet, dedim. Bu odaya gıren 
nr. çcrçevesız bir kovandan en çok lcr. ilham perisi de insana ancak ba ka-
3-5 kilo bal alınd?ğı halde herhangı Bu sebeple &n beslemek için buyuk dar nefiı bia· tİİr hediye edebilir. 
blr kovana çerçeve konulacak olursa arazi sahibi olma~a lüzum yoktur Bu sayede, yeni pirlerimizden bi
J0-15 kilo bal alınabilir. Herkes evinin önw1e bir ilı:l ko-.au rinin ilham perİlile kucaklatbiı yeri 

Bir kovana çerçeve koyrııak çok koyarak bal alablllr. An beslemek • iirl • • r · · tebebi 
kolaydır. Çerçeve dedlğinılz şey ko- Ç<>k kolay, masrat.sız1 zabme~ blr iş ·~ ye~-' er!1' aca)'IP ıgınm • 
v.uım g nlşllğine ı;orc içlnc konula- olduğundan herkes yapnblllr. Bu ilk m de oırennu;- ddam. 1 Rdilı: 

FENERiN GOLt} 

.. u ı cı d:üt ta.da Fenerliler > c s:ığ
d:u1 ser! bir hücumda bulundulnr A
nı . olnrnk Mcll.he geçen t.op müda!ı
lenn rnudahaleslnc rn{:men sıkı bir 
şutlc Gal:ı. truııaray kalesine gırdi. Bu 
sayı Fenerlılertn ümltlerlnJ kamçıladı. 
Çalı..<mınlarına hız verdileT"Se de ga11-
ibiyct1 kaçırmamak için mudafaaya 
ehemmiyet veren Gelatasaravlılar 
~ s:ll, vn.pılmasına. tınkA.n ~rme
illl&· Ve ~ da 2·1 Galat a-rayın 
!'allbiycti tıe 80na erdt. 

eak dort ince tahta parçasının bir- baharda bir an kovanı koyabllen 4-5 Cema 
blrlne çlvllemnlş bir pencerenin cam ay sonra bal gibi kıymetli bir gıda.ya 1111111111111111
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çerçevesi gibidir lrl arılar bu çer~ve- nail olur ki bu, buvuk bir nim<'ttlr. maktn (telkih) et.mektt'dır Bunun başka bu ç klerin telkih aşılam:.ı işl
nhı içine bal pcteklcnni yaparlar. Bu Anlann zlraate olan yardımı da menıleketin zirai bereket n a.rtbnnak nl kelebekler ve rüzgf\rlar da onır
çerçw vcl r dü~un çubuklardan bllc buyiiktuı Malfundur kl anlar sap- hu u unda çok buyük on i varclır lerse de anların ynptıklan N :tm 
JB.Pılabll r 1 tıkları balı her çe t meyva ağa lan- Aı ılnnn bu görduklerl telkih hlz- k:ı.dıır s ·l:tm değildir. 

çerç \ ıerm C1 b yük f yd" ı çer- nın çiçekleri üzerine konarak emdik- m t den her cC' t mey,a ve diğer Çlç 1 rln a.şılnma zrunruıınd::ı ruz-
~eler kovana ko nazdan c vt!l iç!- l ri şek il maddelerden ya arlar. zerl3 t veriminin arttı!P :y pılroı bir carlar bulunmaz, y. hut mun p bir 
n~ h:ı.zır balmu dan ynpılmış pe- Arılnr bu kerli maddeleri topl mak ço' n melcrden anı l ştır An tarzda Esmeme yine ıneyva çlçe ·Ieri-
tekler k ulm \ atılann bundan içhı dunn d n sabahtan akşama ka- be m yen birçok me:ı:' bahc;ele- nin pek çot;'U ~Lc;ız k:nldır ve bu yuz-
istl!ad il hemen bal ya.pm a baş- dar bınlerce ç " klerin uzerlnd n dl- an ~ lenmcğe b adıktan den mevva az olur. Bazı senelerde 
lamn""ldır Eğer hazır ~npılmış pe-ı ~ r çiç klerin üzerine konmnı:ta "e sonr meyva m h lünuıı pek buyuı> meY':a a çlarmda pek çok çl ek bu
t.ekler bulunamnz a çcrçt"tclerlr. fuıt fırça gibi can aynkl nnın kılları ~ıe m kta da artl: ı gorulmw tur. lun<luğu ha de o St'ne pek az meyva 
kısmına bir pnrç:ı. balmumu j apıştt. 

1 
erkek çl!'eklcrln tohumunu dişi çıçek- Onun lçl.n arı ~<>k olan )~rde mey\ a '"ermC61nln seb b budur. 

nhr. anlar bu mumdan pc• klerlr.i: l ıin iı?. rine gotürereıt onlan aşıla- da çok ol'lft' derler Vakıf\ anlardan Cafer F:ı.brl Dılı.men 

İatanbulapor 1 
Kaaımpaf& O 

Galataaaray - Fener :maçından «!'\· 

vel ıstanbulsporla Kammpqe. kulüp
~rl Sazi TC?.Cruun bakmıl\ğl aJtında 
oynatnlflardır. Oyunun blrlncl devresı 
D:.i tarafın canlı ra.Jıf!nalan arasında 
gol..ı::\ız olar:f.c nihayetleınm!m.tr. İkin
ci dev rede Kasıımpo.şalılar ı;q:ı.rın 
da yardunı ile Istanbulspo:" k:alüdnl 
sıJc sık tehdit etmişlerse de sayı pn
ramamışlardır. Bu sırada bir de pe
naltı lı~ınn~lardır. :oevrenın sonla
rın:ı. doğru Istanbulsporlular Kadir 
yasıtasile yeg!\ne goUerlnl yaparak 
maçto.n 1-0 galip ayrılmışlardır. 

Süleymaniye 4 
Beyoğlu 1 

Şeref stadınd& günün Wt m&çı Sü
leymanl~ He Be7o1luıııpcw arumda 

İkinci küme. grup 
maçlan bitti 

Ikınei tüme lig ma~larma dün 
Fenerbahçe stadında deTrun edilml4 
"Ve yaptlan karşılaşmalarda Eyüp -
Galata gençleri 2-0, Davutpap - Ra
miyi 7-0 mağl{ıp etmişlerdir. 

Bu sureUe ıl grup ha1inde yapılan 
murabak:ı.lar nlhayetıcnmlş ve K•dı
k~· grupunda Hilll, Bo~ziçi ırupun
da Anadoluhlsar, Haliç grupunda E
yüp, Istanbul grupund9 Davut~ 
birinci olmuşlardır 

bnumüadeki haftadan itibaren gnıp 
blrincllert arasında tertlbed\len mu
raba.Jtalara başlanacak ve dört hatta 
!!Onra ikinci kume l}&mplyonu m~yda
n:ı çıkacaktır 

Serbea güreı 
müsabakaları 

Beşiktaf 8 - Vefa O 
Fener stadının son maçı li lldtt: 

Bt>şil:taşla Vefa a•a.....,nc.ıa J np l .. ter 
Hakem Ferldunun lclı:rc ~t b F. r 
fllaşmaya "3.lnP 'on t d< 
çıkm)ftır: 

Mehmet Ali - lbrahim Ft>y-zı Ca-
til. HÜsCYln, Rlfat - ~:ıbri, Suknı 
Hakkı, Şeref, J:srt>f. 

Herhangi bir surprlz ık 

oamplyonlu~unu tehlikeye du ıı et 
için siyah beyazlılar oYUna bı , ı · b t 

ehemmiyet vererek başlam~lar ' hfl· 
klıniyet kurarak ilk de' re~ i 2-0 g. lı: 
bitirmişlerdir. 

İlı:inci devrede hakim ' ı . rttırnr. 
Beşikta.~ılar kuvvetli r.ı plcn < ust 
üste 6 gol daha yaparak ma~ı R-t {t'!b 
~it bir -.yı farldle galip ohm~ bl· 
ttnnltlenftr. 

iz mir muhteliti 

Ankarada muhte1itler 
turnuvasına hangi kadr() 

ile gidecek? 

lzmir (Akıam) - Ayın 25 "< 
26 ncı günlu: lzmir, Ankara ' I~ 
tanhul muhtelitleri Ankarada ) n:rn· 
lacak turnuva için lzmir muhtt-l t 
haz_rL:ımaktadıı. O) uncuların An· 
karadaki karşılaşmalara tam \ drc 
ile İştirakleri içir izın alınm kı. dır 
Asker oyur.culara da izın alınn a\ 
üzercdi .. 

lzmir muhtelitinin Ankara n"ısa· 
bakalarına şu kadro ile i~tiraki der
piş olunmaktadır: Saliıhattın, rd 
Reşat, Ali, Adil. Macit, Şcr("f, Hi 

Tecrubesiz r;ureş;;Ucr ara ında ter- dayet, Fuat, Hüseyın, llyaıı • ıt 
tibedilen serbcs güreş mııs:lb:llllan S · 
dun Gtireş kulübünfın Kumb.pı "1· aım. 
besinde alabalık bir seyirci ooündc Fuat gideme2s~ Hu eyinin o}na
yapılmıştır. Çok heyecanlı geçen bu ması, Re!<&.t izin alamaua 'er"ni Se
musabakalarda almtın ne11celer ~m- refin doldurması ıhtımalındoo bah· 
l&ırdır • ıedilmelctedir. 

56 kiloda ı - Semih (Eyüp), 2 -
Kemal <Kadıkoy): il kiloda 1 - öz. 
can CGurq), 2 - Adnan (l!:yÜp : &6 
kıloda 1 - 8alA.haddln (Eyüp), 2 -
A11 (Eyüp); 72 kiloda 1 - F:ınılc (Ka
dıko;}). 2 - Mk!hmet (~p); 79 ki
loda l Niyazi (Boğazlçl) 2 - Ahmet 
(Kadıköy); 87 kiloda 1 - .Abdullah 
CGur~l, 2 - Ali CKndıkO"O 

İzmir Avcılar • Atıcılar 
kulübü 

Jzınir (Akşam) - lımir Avcılar ve 
At1cılnr kulübünün, Kültürparkta Ath 
IJ)Or kulübü blnasınd:ı taşınması ye o
rada ~ılması mün:ı.sebetlle bir tı6leı 

6000 metrelik muka ve
met koşusu 

Snrayer Halkevinden: l S §'1· 

beml.z tarafından t.ert bedilc ser: 
halindel..-1 mukavemet koşu annır 
6000 metre olan sommcusu 23 ~r 
1~2 perşembe gunu Bul d r ıı 
Tarabya anısında yapıl. caktır 

2 - Koşuya saat 12 dıc b. 
tır. 

S - Derece alanlara mWıU'lif hf'di
yele.r "ttrileceti gibi en p atwt )f
Urlt: edecek tıe§ekkfille:rt? aynen ltup:: 
't'erll1!eektk. 

yapılm.ıftrr. 1925 ~esinde ismlrde Tenasüh, hassasiyet, urafet 
kunılmuş ola.n Avcılar Ye Awılar ilca l"f85 ta.rihtndeı::ı. bUC{ine bda:r ~ 
limunun G50 kadar lzası vardır. Bun- ura Jl&km miJOOmadı ~.,,.:ıar _. 
klnn bir tısını ecnebi, 9Qk azı da tlcesinde meydana lf'letı minimbt 
kadın ve kuıdır. Yapılan açılma. töre- tahe6er: 
nlnde Izm rln meşhur avcıla.n vall, Vacheron "f'e Ooneıtantin .aaU ta6-
p.ırtı mufett 1, belediye ve parti re1s- yük lllmler w maruf an a.UtAri&ı 
len im wımu~l rdır. eeeridir Cene-rrenbı ~- 88atçUıfJI 

Va.cheron ve comta.ntın'tn dünya.mır 
cemiyetin re Mustafa Barutçu- beş lcıt'asında takdir oıunm ın •· 

oğlu t.arnfınd bir nut. k soylemn1ş belli, harllt iade 2le sa.at çcşldle-
avcılnra gos r len kolaylık ve lütuf- linin tena u bü, hassn.slyet v ra.re 
t"\n beledl)e re e te kkur edllmiş- tkUr 
tir. Va! nıuk bele ctm şt!r M~eV\ er fı.I md ıst sna. b r 

AtJı spor ku ubu fG.311~ et de geniş- k nnuş olnn hn tll V 
lct 1 ektir. A\C l r y:ı.kında :.Ol! itler ıı.tı nnl ı.ınrak Tüı i c 
t~rtlp edece ... ı rdır, J b..:- z. Sa:-: ı.ı ı da b· ı 
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Denizaltı harbi ne saf hada? 
1 Si 6APUR KOR ANLAlil 1 

o da bizim glbl talebe old~u halde ı Hakıkııt.en d,. doiV-'U idi. Küçük'bey 
nıektepte hoc!tlar, hatta belki de mü- zavallı müzik hocrunıza dehşeUi SU· 

dur kadar boru.,u öterdi. KencUslnı \rette meydan okumuştu 
muçükbeY• diye çağınrl:l.rdı. Kimse Biran içinde sedef kltnıalı kem:m 

m ni, mektep numnrasuu 1iı umu mektebin en büyUk lll'ı.dlsesi oldu. Ha
ohıı:ı.yınca kullanmazdı. Zaten &Kü- vadis ~ılcc~ bir hızla her taraC:ı. 
çiikb-Y denilince o nkla gelirdi. M k:- ynytlml§tı. öteki sınıflardan telilşlı 
tdb~izde b~ bir Ku~k.'bey yoktu çocuklar gelip bu harikulade ~n<ı 
kl.. Hn.ylnz, kavgacı, ıµyetle tcmtx:l , bakıyorlardı. Ve gerenler gönnlyenle
µşıl:ı.c:ık derecede de kabil yet.sl..z b.:: re haber wrfyorlardı. Lftkln bizim sı
çocuktu. Arkada§lann:ı. kole veya nıft:ı. herkesin sabırsızlıkla beklediği 

Wı: muamelesi etmek isterdi. Sını- müzik dersi idi. Bal".alım hoca bu ru.1-
fwda.kl iki kişilik sırod:ı. yanına kim. tıka glbt keman içln ne d1yeeekti? .. 
ıeyl oturtmazdı. Öteki ıml:ı.rda. - Aksi g\bl müzik te en son dersti. Nl
"*lar üçer, hattd dörder dörder ı:ı- hııyet o da. geldi çattı- Beşlncl dersin 
kJitıklnn hnlde o !ki ldşllllc yerde zlll s:ınkl bizim lcüçilk .knlblerlmizde 
~ıtına. oturm113 bir ~ hUkilmdan ç:ı.hnıştı. O k:ı.clıır heyecan içinde 
gevşeklitllc ynngellrdl. Baoıı - ldt idik •. Müzik hocası sınıfa girdi. Hepl
ten - babasından baluıettiğl zaman mlz a~ kalktık. O tatlı sC31 ile mı
b.una lflkırdıya şu cümle ile başlardı. nldandı: 

_ c:Paşa baaaam sanı.ydl\ iken."• - Oturunuı efendiler!" 
·~ babam• denıezdl de arsız ar- Oturduk. Genç hocanın elinde gene 

sız c:paşa ba.ııaanu derdi- Mektebe keman kutusu vardı. Onu a.çtl. Sınıfta 
her gun a.ra.ba lle geUrdl, giderdi. tıs yoktu. Hlc bir zaman bu k:ı.dar 

o umanlar mekteplerde müzlk: derhı derin susnuunıştık. Nilıa.yet bu 
derslerine pek ehemmiyet vemıezlcr- sesstzllJc içinde hava.ya bJr p:ırmat 

· Halbuki blzlm en çdlt sevdl{tiınlz kalktı. En curebk:mmız olan bir çocuk 
derste bu idi. Zira öt.eki dersler pelt işaret parmağı hıı.vııda: 
kn:Jvetll geçiyordu. Halbuki genç blr - Et'endim, efendim! .. dlyo s.esıene
musl.!tl hocamız vıırdı. Blze gnyet gü- rek söz soylomek içtn mü.ı;ande istl-
et şarkılar okuturdu. Onun lçln mü- yordu. 

tik derslerini dört gözl beklerdik. Hoca ona tatlı bir giılüm3oyl.şle 
Bir r,ün genç hoca b!zi P"'-Jc şaşırtan sordu: 
bir surprlz yaptı. Kemanı ne b rlikt.e - Ne var 7-W? .. 
dene geldi. Biz o zrun:ı.na kadar mek- \'e 748 cevap verdi: 
ııepte derste blr çalgı ç(>remedığimtz - Efendim oKüQkbey:a in de ke-
tçfn ço~ şa.§mıştık. Faknt d'"i'$tmiz de mam var ... Bir kere bakar mlS'.mz?. 
pek güz"! geçmi~i. Genç- mualllm. bir cKüçükbey. sozüne ~ktcpte Jw.an 
•araftan kemanını çalarken blz cıe tek adam genç musiki hoca&l kil. 

rkı söylcmişUk. Teneftüs zili çaldıitı 748 in bu sözU föıerl:ne hiddetli ve an
" uuın hoca. kem.anı kara kutusuna lımıam~ gibi: 
~r!estlrlrken çocuklar kürsünün et- - cKüçiikbey. de kim? .. dedi. 
raCına toplanml§lıırdı. Hcplmizın rrfi- :M'uslkl hOCll.Sl küçük cpa.şazıı.de:. yt 
ıü bu saplı çalgıda idl Muallim b'r nwnıırası ne, c414.• diye çıağınrdı. 
~n onu şöyle elinden kaydınr g\ol t.Küçilkbey. de bu 414 sözilne, sanltl 
oldu, sonra bize : kcndisıne küfür ediliyormuş gibi le-

- Aman dikkat et.n~ll... Çunkü pek z:ırdı. Hatta ba:ı.a.n çocuklara. müzik 
oo.lıalıdır. hocası hakkındaki kinini şu sözlerle 
· içimizden meraklı çocuklar sordu: açardı: 

- Muallim bey ... Kaç paraya n1dı- - P~ b aaaın& söylesem ben onu 
nrz bu kemanı?. hemencedlc mektepten koğdurtnrurn 

o zaman miızik hocası bl7.e pek bu- :urımıı gene ııcıyorwn ... 
:uk ve pek müthiş gelen bir rakam 7.aten KÜ!;ülcbey sır[ ınüzUt llı0ca
.ıoyl"di. ve keman kutusunu abra.it sun - kendi tabiri ile - ekşitmek 
~tı, gitti. Kemanının tlati lçimlz- için bu süslü YO pe.halı kemanı al.auf
den yalnız bfrlslnl d~hşete ~rme- tı. LAlcUı hocamız ae-def kakrruılı çal
ıni.ştl. Tabii tahmin edeı'S\niz ... Kit gıya bizim düşündüğümüz k.ada.r bü-
(iikbeyl... yiik bir ebenunlyet vermedi. Kutu-

Tenetfüs 2:tımanmda: sundan lcendl kemanını çıt.ardı. Ve 
- Aman di:vol'du, sanki o da lce- OllU ı;&laı.k b12ıe ıAltın gözlü. papat

lll.Ml mı? .. Za.te'n taç paraya alm14 ld ... yalar~ tartwıu aöyletnıce-e ba.şladı. 
~ bir kem:m aıa.yım da gorün.. 1918 senesinde eıı. ~ ttöy~nllen melc-

Blz onun her §eyi Y'ftl>abllecefine tep p.rt.ı.rı ldl ..• 
tnandığımız halde işi o dtteceye gö- Dersten çı1dı:tct&.n soura Kü.çlikbey 
türüp, bu yn.ıt:ı. parm.:Lk kadar bir bize: 
çıocukken keman gibi pek pahalı bir - !'fe olaeak bana garam va~ da 
~ı satın alacaiına akıl erdirenılyor- onun için kemanımı be~runlyorm~ 
duk Llkln Küçiikt>ey caka aawnaaım glbi davrandı!... Bir ~ baauma 
pıt'!c 11everdi. Blr taraftan da hakika- a5yleıılem_. Gene acı.yorum ~. 

Irem:m:ı. merak etmlştl. Bundan O ak§am eve dön~t.ken hl.il ha.yret-
soorakl muslkl dersinin olduğu giln ler Jçlnde idik. On bir y~ bir 
olr de ne görellim? Küçültbey elinde çocuğun kemanı o1'un ... Biz mektebe 
bir k~an kutusu ile mektebe gelmez güç hal ile se!ert.a.aı g-eUrebilirkcn o 
mi". nrab:ı.slle ve kem:ın kutuslle geli· 

Bir de kara kutunun kapa~ı açıldı yordu. Eve gittiğim :69.mıın suratım bir 
ki hepimiz hayretten ve hayranlıktan knn.ştı. Klmaeye s&t. söyJeınlyordum. 
birer feryat kopardık. Vakıa bu blr Hattı\ annem: 
ii:t'!ılUlndı amma musiki mualllmlni~ - Ne o? Burnwıda.n dü,;ten bin bir 
tine hiç benzemiyordu. Kilçükt>eyin parça olacak! .• deyince köpürdüm: 
kemanının her tarafı seder kakmalar- - Tabli.~ D:ıruı. bir keman bil~ al
la suslenmlştl. Siyah kut.unun kınnız~ mıyorsunuz ... diye çıkıştım. Münakn
bdifc d~mesi içinde nazlı nazlı yıı- şa ıdddetlendl. Ve işin sonunda ben 
aw bu ,_nsrn çalgı biçare milrlk hoc:ı- keman yerine ~k sudan ııvdet edln
smın m ı~"VUZI, basit kenınrnm bir ceye kadar dayak yedim, 
'da.ki.ita içinde gölgede bıroJcmşıtı." O günden so11ra ııpa.ş:ı bnııa.a. smm 

Çocuklıır keman kutuswıun et.rafın- ııKilçükbey.1 e bir keman hocası tut
ıia acayip hayret cfımlelerl savuru- tuğunu, ak.,a.mlı:ı.n ~ndlsine sıkı sıkı 
7orlar, lShklar çalıyorlar: den; verlldiğlnl l,Jltlyorduk. Llktn ço.. 

- Vay c:ınına be .•. Ulan amma da cuğun keman hevesi r,,ıoktan geçmt;U. 
t.-.nı!ln ha.. Zaten onwıldsl müııik hocasına. c!Lka 

- Kemana bak kı3mana... yapmak sevdasından ba.Şta. b1r feY 
Diye birbirlerine göstıertyorlar, !tl- değildi. Gelgelellm paşa ba.aaa. bu l.şte 
~ kakışıyorlar, Afrika vahııtiUrt gihı çok ın"ar edi.yor, hıı.ttA. mektep mü
blr tabın garip ZlJ)lamalarla kutunun samere.sinde cl~rpareslnln keman 
bulunduğu kürsünün et.rafında. fıniö- çalmasını, bir k.onıscr vmmeslnl isU-
nüyorlardı. yordu. Bunun için ~luna tuttuğu ke-

Kfiçülcbeye &-elince_. o etrıı.ıta man hocasına. adeta bir ültimatom 
uyandırdıeı bu mutıhle tesire &a.nkt da vemı)ftl. 
lfı.tcaytmı§ gibi acayip bir edn Ue tq- Va.laa mlisames:e günü Kii~ülr:ıbey 
lanm bldınyor, yalnız ara.sıra.: bla bir: konser verdi. Fakat n& ltonw 

- İşte, kem:ın dedlğm böyle otur." ser.- Sanki kulıı.klanrnm kör bı.çak-
dfJı'.>rdu. tarla tesil1yordu. Zaman zaman d11-

lngilterenin hariçle ·irtibatının kesil
mesine yalnız denizaltı silahının kafi 

gelmiyeceğine hükmolunabilir 

Alma.uya, bilinci dünya harbinde kış aylarına nlspeı.le dıılıa iyi net.ı
olduğu glbl bu harbde de İngllterenln cek!r beklomek gerektir. 
hariçle irtibatını keserek onu llçlı~a Her ne kadar İngiltere kaybettiği 
mahküm etmek sure.tile amana diı- vapurların yerini yeni inşaatla dol
şürmek içln denimltl silihıno. müra- duramamı.şsn da Amerlka.nın kendl
caat etti. Fllhaldk:a. geçen Umumi sine mut.tem: olarak harbe glrmesne 
Harbde Almanya siyasi mülAhamhl.r- zayiatının bir kısmını Amrelkan va
ta bltaraflan "\"e b\lhnasa.. Amerikayı purlarlle tela.ti etmiştir. Amerlknn 
aleyhine tahrlk etmemek düşUnceslle ticaret gemi.si tonajı 12 mllYoO olarak 
bu slIAhı kayıtsız §artsra kullanmakta kn.bul edlhnekte olup bunun ırıa.ıcaı 
geclktiCl halde bu harode bunu dile- 2 milyon tonu lngilterealn nakliyat 
diği barz.da lrullanmuk hususund:1. h~ hizmetine ayrılıı..blllr. Geçen ayla.r
blr tesire tabi olmadı. Denizaltılar daJci ~eml zayiatına kıyas edilerek 
düşman gemUfftni hukuki kaidelere 942 yılı nUuıyetlne kadar bam! 4 
göre a.ramağa ve hamulelerlnl tahld- mllvon ton daha batınlaca.ğı kabul 
te lüzum görmeden torpllledller. İn- Od.Iİdlğlne ve İngiltere ne Amcrlkn 
gtıtere sulnrında ııısJadıklan bitaraf tezg:Ullıırında bu sene sonuna kadıır 
vapurlan da batırmaktan çc'ldruned\- inşa edllerek servise konması muh
ıer ve bütün gemllere düşman mua- trmeı geml tonajı takriben ikl milyon 
melesi yaptılar. olduğ'una göre o halde 943 yılı bidar 
Haıi>1n Uk senesinde Almanların yetinde, mUttefik!erin tic.:ı.ret gem~! 

ellndeld denlznlt.ılnnn !az.ta olmayışı tonnjmclıın ?. milyon eksill'Ceğl tn.11-
luırekAt snbasını ta.hdlt ebniştl. Fn- mJn olunabilir .ki müttefiklerce buruı 
ka.t 941 yılı .şubat.ından ltiba.l'en de- tnhıunmül edilmesi beklenebilir. 
nlzaltılar Atlo.nt.iğe şamil büyük bir Mamafih bu mUt.o.lila sırf Atl:mtut 
faaliyete koyuldular. Bundn.n sou.ra meydan mulıarebeslnd-0-kl zayiat ba.
İngiltere ne Amerika ara.ruıda gcnış lcnnmdandır. Halbuki Japonyanın 
sa.hada katı ve şkldet.ll denlzalt.ı hac- Hint Okyanusuna nilfuzUe bu Okya.
bi b!ışlııdı. Bu aencnin bidayetinde nusta da yeni bir ~n muha.re
Mlhver denizaltdan AmıerHaı. sa.h11le- besi başlamıştır ld, Japon dentzalt.ı
rlne de uzanarak takrlıbeıı üç a.ydan lan b\l dım12Xfe müsatt iUler elde ede
berl bu suınrdnld BeyTW;eferl de t.eh- rck taarruz hareltAtmı inld.şa.f ettlr-
1Ureye soktular. dikçe müttefiklerin gemi z;ıyl:ı.tl ka-

Athıntiktc dolaşan Mihver denlzal- baracakt.ır. Japonyanm Hlnt. Okya.
lıla.rıııın miktarı hakkında bir şey nusuna göndereceği taarruz sitıUn 
söylenmezse de uç ay :r.artın.dıı. yalnız yalnız denlza.ıtılar olınıyac:ıktır. Kor
Amerlka sularında 28 düşman deniz.. san kruvazörleri de bu Okynnusa. 
nlt.ı.sı batınldığınıı. ve bu vasi s:ı.bll- hatta Afrika sahillerine ve Basrn ön
lerde faaliyet durmadan devam etti- leı1ne kadar akınlar yapacaktır. Hat
ğine göre Atlantlk: meydan muhare- ta bu akınlar şimdiden ba.slamı.ş bu
besln.e tahsle edllen denlzal~ıle.nıı lunmaktadır. 

flmd.lye laı.dar görlilmcml.t büyük blr HlndLııtana ve Libya.ya yapılan nRlı::-
yekiına ballt olduğu muhalcılcakt.ır. ll,Y3ttan maada. Ru.yaya da yardım 

Acaba denizaltı bad>i flddetlnl mu- bu 10ııardan ~tlitine göre Japon 
hara.a ediyor mu? Bu husustaki defi~til Te denimltı ı:emilerl için 
kanaati Atla:nti'k meydan muhvebe- fllt.Ar bulmak güç olmıyaeabr. Ma
sinln aeyrlnden istt.dlll odebillrlz. Bu mafih müttıetilcler her iki Oıtyanmta 
meydan muhal'Et>eıslnln 1lk aylarında Ye Pa.slftkte maruz itıW&ca.klan zayl
İngUtere QOlt clddt blr abluka trıhdı- ata 9~ yılı Ot't.ala.rma kadar muka
dine maruz b.lm.ı.ftı. yemet ed~llirle.rse ondan sonra za-

!Ml yılı şubat ayı başından mayıs ylatla yent inşaat arasında bir mü
sonuna kadar g(!Qen dört 9'3 7.arfmdıı vaıene munl olacaktır. Bu lt.lbarla 
iti milyon tona y:ıJcın ticaret ı:enıtsi denizaltı hart>! önümii3delt1 yaz aylıı
ba.tıntdıitı ha!de bwıu t3ltlbeden d&t rında en buhranlı gilnlcrini ya.raya
aylık gemi zıaylatı 750 bin tona inmlı caltt.ır. 
ve o. ayln.n ıı:mdekl a.yla.t 100 bin MötUıetklerin .-nl ayla.tı t.aıkribi 
tonu geçmemlft.lr. olarak blllndlği halde Mi-hl"ttln de-

ÖnümüzdeJd llkba.hac ve yaa ayla- ulzaıt.ı uyıb1 ne mült.eflkler ve ne de 
r:mda havalar deniultı harekatına Mlhvercllcr tarafından ifşa edilmedl
daha müsait olacağından tıorpUlene- ~inden bu hu~ tahminde blle bu
c~ gemııer blnnlsbe ~~alacaktır. hınulamamaktadw-. Buna rağmen de
Fakat gerek nakliyat yapan vapur- nıaaıtı zaylatınlll teıatıa güç bir saf
lardaki denizaltı mücadele tertibatı- haya girdili hııkkında emareler ~
nın tekemmül ettlrllrMsi ve gerek zllıooktedir. Zlra. gemi kaflleleıi.ne 
bunları koruyan muhrip ve denizaltı hücumlar tercihan geceleyin yapıldı
avcılarının çoğalması lle denl:nltda- ğı gibi denl.7.alt.ı.lan havıı bombardı
ra karşı kullanılacak bu vasıtalardan 1nanlarından lroruma.k için üsler de 
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- Demek ki, sen, bcnlm lşlml bir dinlerken sofra başına otur.:nuştn. 
ke bedehi mukabilinde, ynni blr nl· Korsanın gözleri hiUfı dumanlıydı. Bir 

tına yapmak istemlyorsım, öyle ml? yandan sihirbaz Tongo'nun • yaptı~ 
- Ha.yır. Ben sanatımı bu kndar oyunu düşünerek: 

ucuzıı satnmam. - Şamruna lylleşlr&', rahatım ka.· 
Tongo tehlikeyi anlıımtştı. o. cer- çacak. 

çekten, bilhassa göz bağcılık sanatın- Diye soyleniyor, blr yıı.ndıı.n da.: 
da mahir bir slhlıt>azdı. c:Büyü man - o.Gökten şeytan 1nişh nhı mfın11.Sm1 
galı» nı tecavfu:dcn kX>nımak için, anlnmağa çatJŞJyor: 
dcrbal yere kapandı .. ve ateşe bir tu- - Bu, siyogonlann bir oyu.'ludur, 
tam tütail a.ttl. Mangaldan yükselen meleğim! - diyordu - e~er bmnndıı 
mavi blr dumandan sonra, Kavu - bir 00..Skın yapacaklarsa, blzlnı 11:&\l'l 
Murn ile slhlrb:ız arasında yüksek ve Korsam gemi'il de tehllk~ düşer. 
kalın bir dU'Vt\r bellrdl. Kava - Mura Gerçı gözcülerlmlz her z:ı.mnn uya.
şaşırdı: nık bulunurs:ı el'\, bu m~e h:ı.k-

- Ton.go .. neredesin? Ben sana şa- !...'1tld:ı Yıım:ıdayı lkn.z etmek te benim 
laı söyledim .. mern:k etme, ben gldı- vnzi!eındlr. 
yorum - Ne o, böyle tctııi:keli bir ~ede :ıL-

Kava. - Mura cevap alamadı . İçi marırı lnmek mi istiyorsun? 
nte~ dolu nungalı ve sihirbazı gözUn- - Şüphesiz. Yemekten soıll"ll Ya
den kaybetti. önünde bir and~ beli- madaya. cldlp bu şeytan lş1n1 anlat
ren duvan aş::un::ı.dı .. kal)ıya dojtnı yü- malıyım. 
rüdü ve sUtlılbazın evind:m çıktı Kor- - o. bunu senden önce dufmuştur. 
snnın gözleri döıunüştü: Ka.v:ı - Mura! Ben bu gece senı blr 

- Alacağın oL-un, Tooe-o! s nin yere bırnkma.m. Bu gece soka~ çı
kuynıCun her zaman bentm elımde- knnlar sa.; donmezler. 
dlr. - Yokohıı.mnya böyle her zaman 

Diye söyleniyordu. gökten şeytan iner mi.? 
Kavıı - Mura dalgın ve diişünceliy- - Evet. Yamndıı.nın gemisi luruuıa 

dl Şamama. dirilip kalkacak olurs:ı, gclme~n biraz oncc de i.nmlştl. Er
Kava. - Muranm Yoknhamada ı·n.hatı tası sabah şcl1rin soknklarnun }"!ıml-
ka.çııcaktı. den fazlıı boğulmuş ölü buldular. 

Kava - Mura gec vakib evine ~itti. - Daha Önce?". 
* 0 - Ben burada yoktum. F:ı.k'lt r-

«Bu gece gökten yere 
ıeytan, inecekmit .• ! • 

Kava - Mura.nm kansı çal: heye
canı~. Koc:ı.smın yemeğlnt h.'l.Zlrla
mış, sa.kesini kadehe doldunnu.7, fa
kat kendlst penC'Cl'eder\ pencereye llro
şarak, saaUercc kocasını be:Clemiştl 

Kava - Murayı görünce: 
- Bu akşam neden eç kaldın 

Kava - Mure.? de&. Ortalık k-'lrnrm
cıı gökten şeyi.anlar ine<:e!mıt.ş.. so
kakta kalan lruıanlan boğ:ıcııknn11. 

Kava - Mum güimeğe başladı . 
- Khn uydurmuı, bu masalı .. ? Oök· 

ten yağmur yağar amma, şeıytan yal!
dığını işltm('dim. 
Şlnagon kocasının dizinin dltılne 

oturdu. 
- Bugün slyogonlıaruı meruurlan 

sokaklarda ilan ettiler: ~Aıcısam üstü 
ortalık karardıktan sonra hlç Jdnue 
evinden dışanya çıtmum. <Mkten 
1ne<ıe1c şoytıınların şerrinden ıııencttnt 
korusun!:. diye bagıroı .. r. 

Kava - 'Mu!"l\ bunun mAnasını an
lıyamadı: 

- Bıı mutlaka slyogon.ların bir oyu
nudur, yavrum! Bıı gece he.rtcesf eye 
kapatıp kendileri bir Tiırgun yapa~ 
ca.klar S'llnıyon.ım. 

Slnagon kor1alJt bir seme= 
- Kava - Mura ı dedl, siz burnda 

yoktunuz .. dort ay önce, cene böyle 
ilan ettiler. O gece de g8kten şeytan
b.r indi ve ertesi gün so!rııtt:ı birçok 
kimseler boğulmuş olamk bulwıdıı. 
Bu, yeni glr hadbıre değil. Valtt!yle 
atalarımızdan kalma btr !ÖZ wrdı: 
!!Kendini ~yte,nın şeninden koru!• 
derlerdi. Demek ki, :ıtalnnmız da gok
lml şeytanın !nl41ne şahldolmUijlar. 

Kava - Mura karl6mtn souerlnl 

kad~lıınm çok iyi biliyorlar.. geçen 
yıı da inmiş. Sokaklar öliiden ~11-
memlş 

Kn. vıı - Mu.ra a.rdısım lk1 e ıçU: 
- Guzeı bir oywı .. 
- Ne dedin, Ko.va - Mura ..• Oyun 

mu? Göktıen inen felaketlerden dt-rn 
o.lmelıyn; diyorlar. Felaketle nlay edJ
llr mL:> 

- Bırak canım, şu mr..oaıı:ın .. I Bun
l:ırın h(lpsi slyogonlanıı '~ k:umnz 
müstebitlerin oyunudur. Şimdi de 
bu oyunla limandaki korsanları kaçır· 
ınak lstl}'Orlar. 

ı:;ınııgon ~1 şaşkın kocasına ba.
k:>.rken, Kııvn - Mura yerinden fır
ladı: 

- H ;vdi gel, seninle evin kulesine 
çılaıiun 
Şina~ korktu: 
- Üat kata cıltarsıık _ eyUınlarn. da" 

ı. çOk yakla.,,o:ın14 oluruz. 
- Haydı yürü diyorum ıwıa. Bi'lriın 

evim~ şeytanl;:.r giremez. 
Kansının k.ohmdı-..n eekereok götür

dü: 
- Ben 89.Ull ha!dkt şe) tanlan gös

tereıceğlm. 

Üst kate, orad n da kuleye çıktı
lar. Buradan etraftaki bütün sokak.
hw görülüyordu. 

Ka.va - ı.ıura: 
- Burndıı bekllyeceğlz dedJ, gök

ten şeytıınlar ininceye kadar biz de 
burıuian alt kata lnmiyeccğiz soko.k
ta dol~:ın ~ytn.l'ları cörcceğiz. 

Sonra birden gfilmebre baal:ı.dı: 
- Şeytanl rl halkın boğusm:ı mı 

seyretmek in na her zaman nasip 
olmıı.z Bn, eğlcn~ll bir dö~tür. H("r. 
z:ı.nun şcytan4\r galip cellyordıı. de
ğil mi" 

cr.ıı:rm1T.DTTT1n.ı:uTtrrnJnr , kalın bet<ın Sl~ıno.klnr vücude get1r- ,..,.......,....,_,,.,.,.,,.,.....,...~,,,..,....,,.,,.,,..,,::-=~~= 
mek için büyük fedald\rhklara kat

- Evet. evet... Göze ı::-örünmes en 
mn.hlCıkları mnıtl\ıp etmeğc lmkiin var 

'
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ru}•or, önıindetd notayı çıkara.nuyor, 
ter içinde ka.llyordu. Hele çocuklar, 
nrkada.şbn alıı.}'Cl alaycı güldükleri 
için büsbütün çileden çıkıyomu. r.a
kin müsamerede bulunan babası 
onun pek büyük blr sanatkAr olacat;ı
nı müdür beye söylüyordu. 

B\llldan 90llra uzun müddet Kü
çükıbeyl görmedim. rowiU~tm!iğl 
yüzünden mektebl bırakmıştı. Geçen
lerde bir gün sokıı:kta blr macuncu 
i'l11PU gözfım2 iliftt. Keıınan çalan 
ıı.yni zamanda şarln söylüyordu. Es
mer sevglllsinl fmd.ıt ve bademle bes
ledlğlnden bahseden bir §:ırkı ... 

Bir de kemancı ile gÖ'l! göze ge!
dim... Neeeee? .. Dizim Kilçü!Cbey ••• 
Elinde sedeflerl dökülmüş ve bwıla.
rln yerlcrt çukur çukur kalmış, iidcta 
çlçekboz\lb~ çehreli bir 'lcemtm vll.l'dı 

Hikmet Feridan Es 

la.nılmaktadır. 

Bütün dunya denlzleriııe yayılan 
den1zaltı hal'bindo :u:d>a hangi t:ı.raf 
daha. evvel mecalsiz laıJacak? Bu su
n.Un cevabı, muha.rlp1erdekl sanayi 
kudretinin muka~ ve ayni za
manda denizaltı inşaat tez.gAhlrırmm 
ve tJcarct ceınlsi yaptın mlitteflk ter
s:ınelerlnln her l.kl tanı.f hava kuv
veti tarafından ta..hrlp lmkfı.nma hat
lıdır. Ynltında yalnız Amerlknda 
g\lnde iki vapur ynpılac:ı~n ve bu
nun tnzlalaşt,ınlma.sı l~in planlar ha
zırlandı~ına göre müttefik sanayUnln 
büyük kudreti itiraf edilmek ıazım
dır. Diğer taroltan işga.l alt.ında..1(1 
ınemleketıer de drıhll olmak üzere 
tekınll .ı\lman tersnncıerı gittikçe bü
yümekte olan mütte!lk hava kuvveti
nin tahripkar tesir sahası içinde ol
duğundan ha.va bombardımanlnrlle 

denizaltı iıışaaaıun uwn gıecikmelcre - Islam dininde bir şeyt. n hLkfıye. 
ve mü.şkülı\ta maruz kalması be1'lcne- sı vardır ıımma, biz Japonlar bu hl
bUlr. Bu vaziyet lıııngl tarn!ın nıuk.ıı.- kılyeye inanmayız. Siyogonl:ır lııılk 
vemet!nl idame edebileceılfnl gö.;te- ara.ınnda bir •Şeytan korkusu• yarrı.t
rlr. m:ığn çalışarak kendilerine karşı ge-

Gerçi müt.l.etik gemilerine musnllaı. ıenlcrl veya kendileri için teblikell 
olan ynlnw. denizaltılar delildir. Tay- göı'<iükleı'lnl imha ediyorlar. Bu reza
yarclerin de gemi ~ylatmda ha.91i lct ve bu işkence dalıa faz1n devam 
müessir olduğu görülmek!.C'dlr. Fn.knt edemez. 
kafilelerdeki vrıpurle.r tayyQl'Clerl<? Bu sıra.da sokakt.n bir koşuşma ol
teçhlz odildlğir.denberl Alman uzan du. Gôk yüzü yıldızlıktı; k.oşrul klm
menzilll bomba tayyı:ı.rt'lerlnin hücu- seler uzaktan reçileblliyordu. Slv.ıı.'h 
mu teslrlnl gittikçe kaybetmektedir. klmonolara bürünmuş, tı:ı.,lıın ortüt<i 

HtılA.sn; Attnntlk meydan muhare- birknç gölgenin bir hısanı kovalndık
beslnin gellşlml denlzaltılar lehine lıın görülüyordu. Biraz sonro ırokaıruı 
kati bir netice vermediğine ba.k.ılıırnk öte başında kovalanan nd:ıme:ığızm 
mUttefik nnkUy::ı.tmm menedilnıostne bir<I nblre ye.re düşmesiyle ölmesi bıa 
re ctolayısiyle İn.glltıerenin haıiçlc lrtl- o!du. Şeytanlar yere eğUlp ~vnllı 
bntınm kesllmestne yalnız deni'ZJO.lb meçhul adamı boğdular ve maklaştı
silflhınm kA.:ri gelmiyeceğtne hükmo-ı lar. Kava - Muranın karısı: 
luna2>Uir. A. 8. (Arkası var) 

yeceğiın. lunduğu tehlikeyi haber vermeyi - Maalcsefe si;;ı;c söylediklerim- halde söylediklerimi dinlı:r eniz, hem PERiLi KONAK Ceınç kızm vıodanında, miithiş bir kendim içir. bir vicdan borcu telakki den fazla bir ıey söyliyemiyeceğiın. sir Henry·yi, hem de kendinizi mu• 
miica<lelc cereyan etmekte bulundu- ettim. Çünkü müapet ve muayysı bir şey hakkak bir tehlikeden korumuş olur
ğunu, halinden anlıyordum. Fakat İ1te, ~ birçok manalar çıkar- bilmi&•cmım. sunuz. Eğer onu dediğiniz gibi haki

Çeviren: AHMET HİLALi bu iç mücadelesi uzun sürmedi. Miss mak 'Ye türlü t'.irlü tefair etmek i.te- - Misa Stapleton. müsaaderuzlc kalen aeviyıorsanız ve selitmetini ar-Tefrika No. 36 
Stapleton, süratle kendini topladı ve diiiniz harekete beni .evkeden se- size son bir ıual daha sorayım: Biraz zu ediyorsanız, derhal buradan uzak· 

- Biraz e-..-vel patile.ada om.ame o.içüı l:iu kadar ısrarla istiyonun~} metin bir sesle bana şu cevabı verdi: bep budur. Bu Wıhanmdan .anra evvel bana ııöyledilr.lerinizden faı:la laştırır, uzak bir yere götürürsünüz.. 
~ttiınız zaman. ıöyledijiniz. ıiir.leri - Makul ve mantıki bir aebep _ Sözlerime lüzumundan fazla eeki fikir n telillileriniade artık ıs- birtey aöyliyemiye~iinizi ıöyJerken Şimdilik Allaha 11marlndık B. Wat-
clüıünüyor, dütünüyor~ fakat bir tür- yok. Kadın kapn.i doktor Wat.onr bir kıymet ve ehemmiyet vmiyorsu- ur etmayec.eğinizi unneclerim. ağa.beyinizin birden mey~ çıkı- sonl 
lü nıina&uH anlıyaımyOl'durn. Rica Beni dana iyi taaıdıiınız zaman ıöı:· nuz. Halbuki sözlerimin, vermek i.- - Bu tehlike nedir'? Onu aöyleyi- verip İfİtmeaİ ihtin:uJ.ile. niçin estrah.. Genç kız. bu sözleri aöyledıkten 
ederim. mi .. Berryl, ııöyleyiniz:; boz- lerim ve 1harekattm hakkında niçia tediitniz manada, bir deierleri yolc- nu:. nıza koro korka bakınl)'ordua•z) aonra arltuını çevirdi ve geldiği yol-
larda Iİr Henry"yi tdııdidaiden tchli· B.İze fazla izaiıat veremiyeceiimi aır tur. _Kara köpek cfM.n.-ni bUmiyor Halhulı.i sözlerinizde ne orunı, vo ne dan. yüriimeie batladı. 
kc nedir, kimden Te nereclea ıele- laHıwz. Sir Cbarles'in hiç heklcııuıı.eclik muaunuz} de f:>atkuının maf\zurlu tek tıir lco- Bea de kalbim. bin bir endite ,.. 
eelı::1 Namu&Um üzerine söı: Yerİyo-- - Hayır, hayırı O söz:lui .öy!er- ölümü, beni ıve aiabeıYiıni 100 dere- _Ben böyle masallara. hiç.bir 'kıy- lime bile yoktu. korku ile dolu olarak çifl.iğin yolg. 
rum: Bana vereceğiniz izahatı bir sır ken, ._imLin ve bütün vücu4ıanuzun ce miitee!llir otti. Merhumun en beJ.. met vermem miMI Rica ederim mies, bu eualime_ b- nu tuttum. Aklım. fikrim durınuıtu. 
olaTnk saklayacağım Ye kims~ye söy. zanıpr zangır titrediği akhmclan bir 1 :.ı.. __ 11 gezı·nb·teri bo-,-r yolı'le bı·ze çamaklı. ve müııfıem <Ieiil, vhlh ve Sir HenTY·yi .tehdideden tehlike ne 
•~ ı '--- ...._. ., ~1 

- Ben •İ:ı:in likrin.i.zde deiilim a:ıi- id. lrimd 1 ,_ • bil · "'"'iyeceğim. ti.i~ Ü çıx.m1yor. Yalnrırım ıizc, ba· yaptığı ziyaretlere inhiaar ediyordu. zim Wat.sonl Şayet air Henry üzo- sarin ıbir cevap VMİnix. ı ve en ge ecex.tı mıyor• 
- Rica ederim, o bahsi tekrar na kal'}l samimi va dürüst davranı- A la d . b • .1 . • _ı_ k f d . üfu _ A<rabevim, Perili 1c0 ... rr.n met- du~ 

L sır r an en, aı esının eıxe • e - rin e teıu ve n •· zunuz varea .-ile- .. ı · -..· ••* 
K.urcalamayınız. Şayanı teessüf bir nız d beki -"- k •1t k lın kön olmal1Dl · ra rnı iyen korkunç akıoet ha - sinin il>aıına bu kadar feliilc.etler ge- ru ~ aması.nı. me. B ı d Sh 1 k H I · 
ı:af yaptım. Karşımda 4ir Henry bu- Bu ı ız yere ayak baatığım andan- kmda dilden dile dolaşan efN.nc. tirmiş olan bu uğursuz yerden onu iatiyor. Bozkırda oturan fakir halkın d w oz ır an er o ~. mcs ey~ 
lunduğu :r:annile mannsız bir takım beri. bir takım esrarla muhat bulun- il kAb I b" k D" .. " menfıtati bunu ieahcttirdiği kaoaa- ıgım mektuplamı musvcddeden. 
sci:zleri ağzımdan kaçırdım. Yalvarı• duğumu seziyorum. Bozktrda iıayııt, ~~lva kıl~ ha usu 0 ;:u~1 '!"' rr an u:n. laş9t~nn~: ~~ ~uy! ükd 

1
ve ~bir tindedil' masamın üzerinde serpilrni~ dunı-

rım si~,., söylediklf'rimi c .' ·· ··ıd·· ·· - 1 e a uzur ve ra ıgr vermez nı§tır. ın ır tornıKe 1 e 0 u • urmak yor Bu mektuplan d>ozkmla vaka 
unutunuz. bn~pcn 'a o uruc~ uçurumu~~ olmuştu. yerde yaşamakta ısn.r etmenin mi- Sir Henry'yi ibul'ada ot ·",___u~ak .ve hadiseler inkişaf euikçe onu v -

O söz!t::r size ait değildi. ı·kenl zılyodr. 1 ud uçuFrumk yber yer.lyl.ekşlı . Bnııına o bek.Jenmedik felaket gel. nası va:r mı} caydırabilecek luw ~öz •. ~~~ # ziyetten ha'berdnr etmek i~in yaz-
- O sözleri unutın ma imkAn vnr ı · ere o u ur. •a at u Y~t ı er d·~· k k d. l . • J t hlikcl l d 1 b. kardeşimin memnımıyctsızlıgıru mu- .. 

ret miss'> Sir Henr} benim dostum· ara d tac ğtm her adımda pu ıgı zamnn or u ve en •ae ennın - nsanın c ere 0 u ır 
1 

mıştım. 
d H ehi d .. ~ın n a b. 

41
.T. ızb .. beki" h: bir dereceye kadar yerinde olduğu- yCTde ~-aşamasında büyük bir zevk cip 0 ayor_ Bu mektuplnrdan yalnız bir tane-

U1' 1 l"~yatınk 1ı b~r~ c~ oorun m, ~~ klmuş ~ov~ bızı. .. ,.: ~~or, ıçlnu zannettim. Baskcrvil ailesine var. Bana daha mukni ve etraflı iza- Ben vazifemi yaptım. Artık fazla. si eksiktir Fakat bu cbikliğc roğ-
n. ı . ~ a>'2tl ak ı ın~ . brıun ed~- çır·ındı avul~ ta ızı u o umun pcn• mensup yeni bir zntm Perili konağa b t Tcrmczseniz. pek. korkarım k1. bir aöz söylcmiyeceğim. Ağabeyim. men mektuplar hakikati oldug"'u gı•. 
ıuyetını s:ı amn v:ızıresı ana u· en .ur aramıyor. 1. 1__ v• • ..v ·v· • H ı • .,__ad ---LJ ~ · · le tela " ·· -"'-md ·· h . ., ' 
•. O .. 1 . - - ' ---d gc ıp yer"'9ecegını ogrendıgun m- orr emy >" 'D'W' an ~ 11§1113~ aızın ar goru§lugu en şup e- bi tasvir ediyorlar• fazla olarak inti-
şuyor. . - . . • . . ~oz en SO}lemcktcn ~IUU'la ı~ı:r; rnan, korku ve endişelerim canlandı. ve ibaşlı:a bir ycr. mtme~ kandaa- lenmemek için. eVe dönüyonnn. Siz balan endi e ~e korkulanmı da 

. Şımdı bdna soyleyınız; f!enry ~I~ ne·~·~ Bu ı:ım ~an:' tevdı e.denu;.nn:· Bu itibarla ·r Henry':ye. ~ruz bu- mıyaoa~ istedjğiıı~ m ~C! ed~ ljer 1 ~ § • (Arkası var) 
bıc n evvel Londraya. donmcsım, yemın cderım kı, sır Henry ye soylı· · an ahyo ar. 



20 Nisan 1842 

··············: f B R 1 ~J 
++++++++••• 

Kontrakt brf9 
• MBŞBUB sun 

:sı No. JI 

.D, il 
•DVll2 
:• ... 
•Dl 

.. • 1 • 
•• .& ... 
~ DVtl't 
• D i 

Oen 

~ :::• 
• Re 1 
•vıoııe 

'6 AR~ 
• 10 1 'J 
ı~ A 10 :a 
•AR 41 

Her ıt:S tual zanda. 
KAlldl '""21: oenup. 

J>EKIA.RASYON 

~-·~· 

2- iŞÇi ARIY ANLAR TAJ.btBANEDB - Bir aparlıman. 
8 tat ı pr oda tüortfe11 sıcak su tam 
tontar 4500 lira. sa.n lra.t 100000 llra. 

tKi FEN llDIURU ARANIYOR Milracaa.t: Takslm Şehit Muhtar cıad-

DEVREN SATILIK - ankıönılnde 
her 1.,e elverlfll döldrAn l»IJbe- ber
berliğe mtıa&Jıt dC"fren atıldttlr. Mll
!acaa.t 2360'J. 

1.. PM 
1 8. A. Pllll 
Paa Pas 

t.nıt DlJDtabcınd& blr su iflnde bl- dest EmIA.t yazıhanesi No. 4 telefon 
ı +· PM rlll arest tmertnde aplit.all10n yap- 4U88. 

1 8. A. JIM mü, ctttert burada oaJışnak bert ERENKÖ'YUNDE - T6cc&r camilll 

OYUM 

Kozcu: Caıup. 
Oyun: Öt IBJlDtu. 

./ tıecrlhıll w fen meawruna ihtıl7&.0 SJRASELVİDE - Bir &partıman yanında gayet vasi bal ft ~ " 
nmır. TaJlpGluı1&l'm pMUdan mu- atat 4 er oda banyo irat 85 Ura fiatı mütenevvi meyvalı baboad olan ıa
da Jlılr dn ....ı ıo _ 12 arumda 40141 16,000 ııra. Telefon ta486. hürdar Fuat YiiQelin kiltkl t1rah1t-

teıetona m1b'acaatıa izahat alması 11.j TALİllllANEDE _ Bir apartıman t.ır. Tel: 60169. - ı 
Dmdır. - e kat 3 er oda banyo irat 2300 Ura-------------

BAYEZh i'E BULUNAN 'YttKsEK tta.tı 60.000 lira. Telefon 43488. KiRALIK KÖŞK - Etem'.6J ı.tu- ·-· 
OIU1> törün damını çıktı. Kaacu 'l'ABSiL _ KJs n ~talebe yurt- yon Yeni yol 7 No. Dr. Hayri Omer T. 1 Ş B A N K A S I" -... 

,erden ıtı de!a bQıf ~. ~ blrln- ıanna tadın b&<k!me alınacaktır. Mü- OSM&NBEYDE - Gayet gilzıel köşk:ü banyo, eltktrlt, haftlUl, ıeıe-
ôle dam bt'rhıe memnı b8sa.ralı.'. bef.. raoaa.t: Baymt Emin.bey çeşmesi.,_ mevtıde 7 tatlı blr aııartmıan 7 §er fon mükemmel ve cQ:.rıel bahçe dön 
n,ı iade et.t.1. Cenup ee1drt.Uy1 lıx>1du. kak No. ıı. _ 1 oda cephe 11 metl4e na.tı 100,000 llra. odalı. Tel: 5u 12. _ 1 
Garp dokullu ile aldı. Valeslni 010&- _Te_te__.ro_n;.,_43486.;;.;...,.__· --------
dı. Yer valeyi asla. tuttu. Korıcu ,emen ORTA. TA.BSiLİNİ BiTtREN - Ve TA.LIMeA.NEDE - bir a.pa.rtıman 
b.ro damını çevirdi. Şark, ooora anor 1ıa.hllsine devam ~eyecet olan bir & kat & er oda banyo ırat a.yda 170 
lııUdestnce dam Omerlne ru86Ull bub. gence ihtiyaç va.rdır Şah8l kefalet Ura flatl 40,000 Ura. Müracaat Tabim 
Kcımcu M1a aldı. SAi döri bl'aranu gösteril~i earttır. M~upla, Galata- Şehit Muhtar caddesi EmlA.k JUlha
t*tl. NeUcede plıkt.en ıtl, t6nten bir, da Jeneraı hlmnda. aTilb.t İamall nest No. 4. Tellefon 43481. ı 

SATJLIJ[ llAÖAZA etsSESt -
Sultanhamam Yenlcaml caddeeinde 
11/ 13 No. Iu <Stok V•la•m> namUe 
maruf tı~W matuanm bir hlalıeei 
satılacaktır. - ı brodan '91 w trenden iki ıen aıan.t Ytmmi Nantlı ,azıhaneslnfı miira.-'* tululJe ~unu )'8l)U. ea&t edilmesi. - YAZ MEVSblt tçtN - Mobtlyalı KUuLIK AP. AUllU08 - ~ 

KRh1Jl IDMUR ARANJYOR - Fal, .,erıl apa.rtıman ve .oda ısttyenler " kiraya Nifantatı '"J& KIJJpUde Set lltilnde 
dn.- ...._._..,_ -.n- bl me- ..erecekler Taltshn Şehit Muhtar cad- 3 veya d6n odıllı IEil'abk ap. aruo-

J'&SIG ~ ..... .._ ....... .,..... r deal Brnlllt 18ZJ:haneel No. f. Tel: - .... A ... _ t Dördüncü levede, karıcu yerden b- mut anmıyor. iatekllJ.m Sl*ect Ll- 43481 rum. Mektupla muracaat _ ..... u pa-
ıo ttamını çevtrdlli zaman p.rtcn ru- ıman Han 2 et icat 28 numaı..,a mü- · oa Kefeli ban No. H 4a :il>nııb1m ös-
_. OOfl!'l\Ul o tadar tötft bir ~ racaatla.n. - a KİRALIK BABÇEIJ GAZiNO - top. 
tar Jt1 bunu Wi derecede tenkit etin* Kadıköyüııde, MüdUJldar: sahlllnde, ------------

Küfiilı ta.arrııl lauaplari 1942 ikramiye plaıii 
BEŞIDELER: 1 tubat, 6 llaJ18t 1 Afu*t 

1 .bdncHepin tarUılerlnde yapıhr. 
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11 • 1: !000.- • 
olduk~a mÜ§kÜI olur. eOnora onor HUllA8EBEYE _ İyice vakıf tecrfi- maruf Zfthal gaslnosu flılYUlle blıillc- KiRALlK MÖBLE APA&TMAN -
'-nak.- Didesine her saman kör kô- bel1 blr mnbytbe ihtiyaç vardır. F..c- 1ıe sahibi eliyle klra.lıkt.ır. Karşısında Beyoğlunnn merkez 7erinde • oda •••••••••••••••1!11•••••••••• 
l'lne rl~ etmek brtıotıe fena~ nd>l Usan ve mUhabeıt!ye lş1na olan- 9/1 No. lu haneye milracaat etmeleri. möble. Telefon, ba.vap.a, banyolu tat Belgrat devlet orman iıletmeıi revir 
imla delAlet edef. Bu elde ODOI'& ooor lar 1ıerc1h edilir. Bahçebpı Selbıet KiRALIK YALI - İ.stlnyede mer- altı ay veya aenellk tlralıktır. Glmn- amirli X.:-den 
h-nakta b!çbir m&ıı. Jd;tur. •r han 8-9 wnaraya müracaat _ ı . 1ş Emlak - Muamelı! Bilranı Beyotlu: gua 
•n:uıpta yaJ:nıs lkt 1WJ1L 1119 lııllO "tV- n · hum Tev1ık Azml yalısı Wreleye yakın Balo sokak 30 Posta K. 2270 BeYcAlu 
• baemüla b&Q1'& iti, tıv fula ıe- qÇI GENÇLERE_ İ;ı1 blr ı.,ıc ça.- e§Yasile yedi oda banyo nhtım ve , _ 2 l - Belgra.t devlet onnen ~etmealnin mubtıellf b61meleıiııden, Kurt-
,. Ja~ m1Mude edUm1f olur. bfmü ıstlyenler Rımpaşa yoku.5u bahçesi yazlığına kiralıktır. İçindeki- tem.en vt Bah~ dıepolanna .ıoooı bin metN mııtlp tomNk ve ıııereste 
llalbuld baanaanakla buna nı1n1 oı- Nesuıhiye "** No. 31 e müracaat . lenı müracaat. ŞİŞÜDE İKİ KARGiR EV_ Ttam- ~~!°~~.bin tentA.l odun nüllyest on bet lt\n müddetle açık eblltmeyı 
mıa.1c millnictmdtn-. Kan> onlusu garpta Torna tesviye ve frezede çalı~ KİR.UTK APAR'nlAN ARANIYR - v~y istasyonundan eon.ra ha.vadıar, 2 _Ormandan oopolanı. naatıedllecek kereate ve tcımnığun beher meLre 
4lah1 olm tene onorv. ooor basmalı: olanlar 'OOrclh edlllr. - 2 Möbleli veya möblesiz hemen serbest güneşli, manzaralı, banyolu uıygun m.lllbma bet Ura odunun beher keııtallne otuz kuru§ tlyat tahmin edil· 
~ wımeıs. Zira karo am gallp blr 3-5 odalı blr apartman araruyor. Ak:- fiatıe satılıktır. Tellllms .Aqam'da mtftir. ' • 
aıthnalıe cenmun elhıdecUr n ldnc1 3 _ SATILIK EŞYA fUll'da C-BJC rümuzuna mektupla mü- <Ev) rümuzuna melttQIJk mflracaat. ı _ l!htıtıme f/MQJ&l'H2 pazarteıd .saat 1 ele~ ıntr Amirli· 
elde yerdetl dcıkmllQa pu ~ııı.r. racaat. - ı ltndedlr. 

BlnaenaleJb fa* raQ1 bamul6'JP bol 8ATILIK AllAllA -Tek ft çltt ko- SUADtTl:DE KiRALIK KÖŞK - SATILIK ARSA_ 06lt.epede Aku- • - mı.lltmı11ıe .teüıAJc ecleoekler tuta!! bNtJI llıerlDderı 1' 7,5 mvrM• 
,ıennell, cenq, *1li ftlya cırıluyu verir- §Ulur temiz boyah Brik İllltanbul İş Tren yolu üzerinde çamlık ve bol ye- ya sokağında 1818 ~ murabbalık ~ ı.nmaı oıanat .ısoo. ltraın · lhaleden eneı lft1r vemesfne tell1m ede
•,erden oynaneealr ltincl ilı:aroya da Be.nb.sı karpsında Malt\l cemaı gl- mlşll bahçesi Ql:ı.n altı odalı bir kö!llk 12 numaralı mlHmı anarım tamamı eeklerdfr. 

=::::~= :~= şes1ne müracaat. klrnlıktır. İstasyona ve tramvay du- metresi üç buçuk liradan atılıkt.ır'. tınct! 8~ :tatanbuı Orman çnJree m6dirl6111nde ve =~• lmirU-
ra~a gayet yakındır. Suadiyede Şen Telefon: 60894. _ 'l 

matla~ rengi bloke etm3ş olur. S~TIUK Pi!ANO - Carı HJntze sokakta bakkal ooy Gündüz'e mllre-
Bler cenubun dlnde dört taro var- uaiu Ferant Berlln 49/50 Kadıköy caat. Telefon 52-33. SATILIK KÖŞK - 7 oda, elektrilr • flLrk ıM ver.trse Teftdn oyuna hiçbir e · .., 

lıadli olmaz. .. ..._ bu e1,' tenkit ettııı.ı- Mühürdar cadde8l Tuğlacı Bmin Bey 'UALJ - ARSA ARANIYOR - Ciddi tulumbalı tatlı IUyU ve bahçesi tram-
...... 

6 kak Dl daıı apartıma.n No ı • vaya yalan 1.tskUdar Kısıklı 5/ 1. Bak-
lldz §l8'kJlde mtıdataa edilin&, cenup 

80 
z ' · blr alıcı ~azlç1nde evli veya evs1z kal İsmail Pehlivan. _ 1 

~ı ıtt, körden bir, ta.rodan iç ve KELVİNA.TÖR MARKALI - Az kul- bir yalı veya arsa anyor. Satmak ıs- -------------
tretldıP,ıı !ki ti cemaıı .aciz leveden +-""nlerin (1531 - Galata) po&ta ku- ANKARAD• SATILnr B•J<. _ Ke-...__,_ t...a .. ~- Jamlmıf bira SU Ve Saire SO~Utma .,...,,~ n an. nU 
.. _ yapunaz ve ~~u & .... ~ . tu.suna ""''7.J'nalan. çıo-renln K-1 

IRADYOI 
havuzu satıhktır. BeY'()ğ1u Tarlaba.şı .:.::=:..::.:J-=·::::::.::.,______ u..arpınan mevklltıde 5 
Kal10ncukulluk kara.kol karşısında ACELE SATILIK g:t)çtlK VE YENİ odalı evl şehir suyu ve elektriği ve 17 5 
189 No. Fa.hrt Bey apartımanı daire 3. APARTIMAN _ Sultanahmet meyüa- dönüm erazlsi bulunan bir bağ se.b-

8 d lıktır. Ankarada Ak1>a KJtaperin.e 
nı son dl.ltlll tat karşısı 88 No. en müracaat. Tele'on·. 3377. 8ATILIK - Portatif vidalı· demir- 10 a kadar görület>lllr. • - 1 

Bupnlli proıram den" oluJclu ıaJvanlzll saçlardan bil- t 
Jt bir bina. Atı0119 depo garaj için YAZ tçiN - Bir ecnebi, BOOek lle K RALIK KÖŞK - Kmltoprakta 

12.30 Progrrun, 12.33 Şa.rtı -n tür- elverlfll _ İçerdekl muhtelif tomaıar, Yenlköy arasında sahilde veya Ada- Hamdi Bey solaılmda. Şefilt pqıı.nın 
kliler, 12.~ AJaM haberleri, 13.00 Baz mattap, pllnyalar n sa1re satılıktır. larda ve yahut Moda. Bostancı nıer- be§ odalı müzeyyen aıonıu tıeterruat.ıı 
eaerk'rt ve e:aılolar, 18.03 Dans or- Bina ayn, maklneler yalnız toptan sa- ke-zinıde 4 _ 7 odalı teıefoııu ~ ikl ILlleye de mü.ııalt tötkil acele klra-
bstrnsı, 18.45 Ziraat Takvlml, 18.55 tılıktır. Müracaat: M. Bilge ve or- ve her tfl.rll konforu havi mütemJllel lıktır. İçlndekllere mtlreeaat. -
llOzic: Fasıl b eyett, 19.30 Ajana ha- tağı _ Galata Perşembepazarı i~ ha.n mobilyalı blr ev arıyor. (Ev) rftmn- S _ MOTEFERRIK 
lıerieri, ıuo Şartı ve ttlıidller, 20.15 altında. P .K. 1453. zllc İstanbul 178 Posta ıcutusu adre-
~ latıetA!ei, 20.46 Halta.ruıı matşı, lllne yazılmesı. - 1 
11.00 Kcıautma, 21.16 Şa.r1tı Te ~- G •yn .,. ... .._ KOMPLE SALON 
ler, 21.46 Senfont oıtrestraa. 12.JO 4 ~· KİR.u.IK DEPO A.RANIYO& - De· 
Ajans haberleri Te boralar TAKIMI - 'Vlpna mamulA.tı llmon nlz tenannda paçavra koymak için 

· atacından bn>ruılu 11 parçadan ıtıa.ret bü .. m,. d ara.nmaktad Posta 
Yann sabahkJ Proıram aee.ıe satılıktır Teşvlldye cnddesi ,,..-çe epo ır. 

1.30 Prognun, 7.33 Ha.fit program 103/U Anmır ·&partunanına :müra- kutusu 1090 :mektupla müracaat. 

SATILIK KURT KÖPEKLERİ 
Erltek ~ dl.al iki kurt kös>etı aceıe •
tılıktır. Fatih Darüwt.fata cad. Nı
r*>e)' So. li/l. Tel: 23799. - ı 

Nafia Vekaletinden 
ı:tslltmeye konulan ıe: 

ı - Bu işleri altıncı fUbe Müdürlü~li mınt.akası dahilinde Beyhan IPI 
sahU sulama n d~J ~e aınal imalatı Ti lfletme b\nala.n lnfaatı 
muhanuımı kef}f bedeli Tah1dl flat etsası üzıerlnıden 15,318,040• liradır . 

2 - lbütme 15/5/ H2 talibine rastlayan cuma günü sat 15 te An.kara
da Bu ffler1 reWitf blnul içinde toplanan Su eblltme koml.9ı.Yoou odıamn• 
da kapalı zar! usullle yapıfac&ktır. 

3 - i.st.ıeklUer eksllt.me p.rtnam.est. mukanle proJeel. baymdııbk itleri 
ıeneı .eartnamest. uınumt Su iflerl temıı l&itnUDfflle huausl ·we femıl ..n
~ler1 ve proJelerl e50> l!ra mukabilinde Su llllrl :rtleliltnden alal>Wrler. 

f - B1ı:ıııı1tine19 glrebllmetr: 1çln ı.teklllerm cl'l3,2tb lira c:a&. kurutJuk 
muvakt&t taninat vermes1 ve eblltmellln yaptlacalı COnden eu as tir itin 
eneı ellerinde bulunan V't!ll!ılbluJa. bJrlltt.e bir cllletçe ile Nafia Veüetlne 
mtiracaat ederek bu 1te mahsus olma it bere Veslb atmalan ft bu Wsibyı 
ibraz etmeıert flU'ttır. 

Bu müddet 1çlnde vesika. talebinde bulımmayanlat elmtltme,.e ıtıtUAt 
edemezler. 

1 - İ.lteklllerln teklif mektuplarını iklncl maddede JUl}ı aaUen blr 
19.1.t; evvelloo kadar Su ~lerl reisliğine makıras mutEd>lJ1nde nımeleıt ll
zımdır. 

Postada olan ıeclkm*r kabul edilmez. (2468) ("236) 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden: (Pl.), .,,~ Ajana baberlerl, 8.00 Mil- oaat olunması. - 1 TAKSİMDE - Topçu caMesln- ALMANCA DEJls• .... -1 u:....uı ted 
sik <Pl.), 8.l!J Evin a.atı. de Uygun apartımanının konforlu 2 - .__ - "\ü" - ı - Tafra glmrüklertnıde a~ık 10 lira m&alb kolealutıar ~ J'IPl)an 

FIRSAT - Acele atıl* blr 220 No. ıu da1reel efYaSlyle beraber yaz rlsi mükemmel olan t>lr Ab&n bayanı llln SClll'IBld& ı.&ı*U çıkm.lıdılmdan memurin bnmıunun • 1Dct1 maddell
voltlllık d1k1s maklnesı motıOrü Altıncı mevsimi tçln kiraya verilecektir. Gör- Almanca ~rslert ve~. Pazar- nJn eDıı tı.kra.sı hükmüne uyularak llkmetttep mezunları arasında mtMabMA 
daire. KoruJen&tuann aıb&nda Bed- met ıstıyenier tıçlndetilere mllra- dn.n manda her gQn aaaı 3.i den 7 ye lmtllıanı açılacaktır. AKŞAM 

Abone bedeli 

8enellt HOO kunıt 2'100 tUfUt 
1 Aylık '7&0 • 1460 • 
s Aylık 400 • 800 • 
1 Aylık 150 • • 

Posta ıtWıadına dahil ohnınn 
ecnebi memleketler: seneıı11: 
ıeoo, altı aybtı 1900, tıo aylılı 

1000 turuttur. 

Telefoalarunm Bqnnıbarrlr: ltH5 
l'uı illeri: 21185 - tclare: ıoaı 

llilcUlr: Hc97 

BebliiJAlm 4 - Kamu. 164 
8. İm. GU. Öğ. İkl. Ak. Ya 
E. 8.31 10,20 5,20 9,06 12,00 l,39 
Va. 4,24 6,13 13,13 17,00 19,53 21,32 

İdarehane B:ıbıA.ll elvan 
Anmusluk sokak No. ıs 

Dr. CEVAD M. SARGIN -
erra.hp~ h nstancst cildiye ve 

zührevlye mütehassısı 
Mu.,en•hane: Galatasonıy Balo 1 
aotaıc No 412, Paznrdan m aadn 

her gün 15 den 19 a kadar 

rettin maballaıA Orta flmal No. ıo caatıa her dil aezeblllrler. - 'l ~~..!':.... İst*IA.1 caddeml ın Haan bey 2 - Müsabüa ımWwu 2'1/ 4/1942 pazartell ıtuıii aa.t H de Anb.ra. 
bayan Dora. a..-. ...... anı 2 d mentt?en 1 kat ı İ.ltıuıbu1, İ2ım.lr, Menin, Edime, Samsun, tatendtnm, Tnaıızon, Kari, Van 

KDtAUK J"AZLIK GAZtNO - Şltll numara.ya nriira.caat. - il Oftmr1ikleı1. Müdilr ve Bat mtıdllrlüklerlnde yapıl&eakt.ır, 
OKAZYON PERMANANT MAKiME- Bilytttdere caddfıet Zlnetrılku.JU Ti-

6
.,_ ı - Açık J!trlere t&Jlnler mümbakadıatl m1iTaftakQet muma ve kendl 

8t SATllBTJK - l"or1lt maıUJı cın rajmda elektrıt su vardır. t.tuıl>ul .uuANBUL CİVARINDA - Aradal bulunduklan yer ile harcırah nz1yetl itlbare ;aJmarak Jll)llır. 110.belrwJa 
altı n y1nnl 9elda Şotazı.ı az Jrullaml- İl Bantası karşısında Malt\l cemal mttnbit '" içlnde med:ı& 81J1U olan bir ıtrenıertn aym bot J'ft'den ful& oldutu ıalr41ıde idare l>mılan daha --
IDJt mü1ne acele •tılıktır. Kadıköy Aeslne m1lracaat. ~ ifleWmesı ivin ldr ~ Ndan ~u ,etlere tayin ne m1lkafyet ~. 
M1Uı1lrı!arda K.adm belt>erl Sa.bit ortak a~aktadır. Posta tutusu 893 4 - Müsabaka.ya ~k edeceklerin a*eılllh'' JaPD11 buhmmalln " 
Onpııa. - 2 BABÇDj 'IAZLJK GAZiNO - tt1- Tele-ton 21821. - 2 memurin tanunanun d6rdlnetl maddealnde JUlh ftıldlan balıl olmaJarı 

~ deniz kenarmda mtlı:nUJlel ,.nm. 
SATILIX - :e. dolap '"h&vuztan tertlbaUı l>lheell gulno ukerHt mtl- MUTUPLARJNIZI .&LDIUJOZ 6 - Bu eartıan haiz olup mün.baJraJ& ~ etmek ~ 71t-

Anıa ~ OOk ltDıeı.tr. &ua9~ nuebetlle demın atılıktu'. ttakiklar b.rda. JUllı gi}.ıru1)t idarelerinden blrlne 21/'111G o'llllW1el1 dnö ..,._ 
mnııt>aprıda blhoell maıba.Ueblıol Selmt.m.la 8*l Mahkeme 10tü "- Gazetemiz ldarebanettnl adres mına tadar dllekçıe ne müracaatla febadetname, nt.tu., i11 hal "ft 1Urda 
Tel: 11607. _ • numaraya. olarat r&tennıt oıaa blilerl- her Jer1ndıe cıalıpıap mtıteııammll oldutuna dair remı1 W>lplenten al&-

4 - Kiralık • Sablık 
KIYMETLt blt .&aDm _ Bhı iki mbıden : alhk l:.ltıtıarmı ve uterllk tenııa ,..,kul ~ "':'1 
~ lira va.ıidaı BahçıeJm.pınırı 1yl blr İnıtllzce ötretmen - 1 il - ___ . ----------------------
ınevkllncte an 1tmel.lk mıtura&h •.ooo M.T - X.T.Jıt - ILA - 11.11 - ~elmik Okula Müdür}::.%.1:.-den•. İYİ BiR İRAD - Kadık151Unde Ast- 11-- H .. -.. -._.. m .. __ ... ,. P.B .. lı u.guu 

1 .. A... t '"''~· .... G.3al _, -- ~- - .... eleplr btıa - L.K -
ztye hamam arinuaa.J nw •......:-Jlll ._ - 1 A k k •ı •ıA 
tıyorum. Tallplerln g15mıck l91n ma- M.N - BA - Möble - ().B.K - çı e Si tm c 1 anı 
halline, gö~ek üzere Aqam'da Y.AZIBANE ABANIYOR - Galata EL 
•İ. z .• rllmuzuna mektuplıı. mtirncaat - semtinde, mobllyalı T81& mobı!yasız 
lan. - 3 3-4 odalı bir yazıhane acele a.ranmak

tadır. Galata poote. kutusu 1347 ad-

namlarına gelen mektuplan id&
reha.nemlzden aldmnalan rk& 
olunur. 1000 LİRADAN - 550.000 lira.ya ka- ~ine Y'Ullması. Tel: 43801. 

dar muhtellt yerlerde m uhtelll kıy- --------------:.-------------
metlerde satılık ev, dilkldl.n, han, R d f ••t h 
ap::ı.rtıman, pa...<'3j, yalı, vlliA, arazı, a yo ar mu e assısı aranıyor 

= k c~! ':u,= ~Y:1~ Devlet limanlari iıletme umum müdürlüğünden.: 
FerdJ Selek Türk Emlı1k Bürosu. Ga.- Radyotar teslaatında. :lhtısas sahibi btr teknisyene ihtiyaç vardır. Talip 
la ta Ömer Abit ban lldncl kat No. 23 olAn1aruı elıli:retltıenn\ gösterir vesaik ne l§letmemis Kıyı emzıl1'etl fUbe-
tcleton 42368. - 1 llııe ınttncıaat.Jan. "86lt 

Wf/M2 tamı cuma. günü ımat 15 de ı.tapbnlda. )'QUek mlU>endJı 
m*UIJI muhasebe6lrnde eltslltme komisyonu odumda l f99.a7 lira l efif be
delli İstanbul Yıldlz Teknik okulu tedrlınt bloa8l llftDbı btında Japt.ınla
eak tamirat işleri nçık etsiıtmclle konulmUJtur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık tşlerl ge~ı. hususi ve fenni ıartname
leri, proje keşif hülasaslle buna müteferri diğer evrak Yıldızda okulda &6-
r.illecektlr. 

Muvakkat teminat 112 liradır. 
tsteltlllerln en az b1r t aahhiltbe ıooo liralık bu işe \>emer lş yepblma 

dair idarelerinden almış olduğu vesfüo.hra 1stlnacen İstanbul vlllyetbı• 
:müracaatJa etcsfltme tarihinden tatil günleri harıç 3 gün nyeJ aıınmıı *-
li;Jet n 1H2 J1]ına alı ticaret odası w sikalarlle plmeltıl. ( .. 
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Askerlik işleri 

Fatih n 1terlik ŞltbCSİf\d~n: R E K ·O R 1 Teminat markasıdır 
Şubeye d:n-et: l.'(ctla bir pl.r.lnç una ımu: 1.stcrsen.tz bakkalınızdan mu!uıl:bk 

1 Top. TC(;"tll. Nuri o~. iHa.ytullah lT -EK-o- -R Pı·r·ı-nç u- -nu ' 
Y..organ 52589. 2 - 'i'bb. Teğm. M. 
E.iz.t o~. Şlnnsl Guçh:ın 48891. 3 - P. Ln.rla ı.sw,ını. 

.... ~~·Hayrettin oğ. Fahrettln Çangıı. 250 • 500 ve 1000 gramlık amballjlari varCIU\ 
P. As. Teğm. Mı.islim o(;. Mehmet i••A•diıireııiı""'ii~:Iİfstaiiinbiiiuifıl.IİTiliiitfiinliııigiifiiıimirilkiilİKieiiimieiirliillİSoii. iiNiıiııi. Jitii. IİTelıiiıi:IİM!İiİ~İİll••H 

Şevket Tayyar 18351. 
Karagümruk Mekk Hoc:ı.. cad Kö

murcu Çıkmazı No. 90 d:ı. oturan Akl! 
Karaca Erin hemen şubeye mümcaatı . 

••• 
B~yult askerlik şubesinden: 

ı - 337 U ve bu dof:'llilllularla. mua.
mele~ tabi ~iiksek ehliyen meli tasa. 
lıı:ıınetlller yedek, subay okuluna, 
2 - 338 doğumlu ve bu doğumlularla 
muı:meleye tabi ehl!yetnamesiz kısa 
hlzınetlller hnzırlık kıt'asuuı. ~/4/942 
guniınde sevkedileceklerdir. 3 - Mez
kür t.arıhte alakalılnnn şubeye müra.
ca...:ıtlan. 

DOKTOR 

ethi Erden 
LABORATUVARI 

[C"'rrnhpaşa hatanest bakterlyo
lo.;ul Kan, idrar, bıılganı, me
vadclA c-aita tahlilleri ve (idr:ır 

va ıtasile gebeliğin ilk gün;erin
de kllti te.şbisi) yapılır. Beyofla, 
Taksime giderken l\leşelik sokaf ı 
Fer.ıh apartım:ın. Tel: .40531. 

Kadıkoy suıh ın:ıhkeme 1 baş :a~tp

lı~uıdeu: Muddei Naciyenln müddel
aleYhe Saadet. Azime. Nazmiye, Ce
vat ile 9-J,ylnn ve mü.,te n muta.
ro.rn! olduklan Kadıkbyıince Osman
a(:a. mtıhnlleeinln SOf,rııtlü Çcşm& cad
de.s.nde ~re sokağında csk.1169. 171 ve 
}-etu li!l numaralı ve 2000 lira kıymeti 
muha.mmenell iki kısnıı muhtevi nh
!l, 'l ıuınenln sokak kapısından &{ril-

..:tıe zcmlnt menncr sofa üzerinde 
hır oda ve zemini çimento döşeli blr 
mutfak ve içeıislnde ufak bir oda ve 'lr hela ve mutfaktan bahçeye çı.kıl
d:kt.a. blr kuyu ve bazı. meyv.a al:;aı;la
n vardır. Hanenin birinci ltatu1da 
merdıven başında bir heliı ve zemini 
ta.hta bu- sora ve bir oda ve bitişik eve 
geçen bir mpı vardır. lklnci katın
da bır sora ü:ıerlnde bir aralık ve bi
t~Lk evin üstünde iki oda. ve bir çatı 
ara.<ıınıı. çıkan bir kapısı v rdır. Bu 
odal.ırdo.11 birisinden merdivenle blti
şık e\•in birinci kabna inilmektedir. 
Bıtı.şlk olan ildncl kısım hnnenln bi
Jincl kısma mul1tellf kat!ardan ara 
kapıl:ı.rı olınn.kla beraber sokakta.'1 
aync.:ı. k.ıpısı ıoardtr. Bu kapıdan glrt-ı 
Iınce to.htıı perde Ue çevrilmiş blr nro.
!Lktan evin kapısına glr1llr. zemlrıı 
l=ı..,men ç mcnto ve kısmen Malta ta~ 
do~li hır ev al~mdo. bir hel6. ve bit.l- ı 
şıl: eve geç~n blr knpı ve merdıvcnle 
i ıl r b.r komurlük ve zemlni çimento 
bir bodrum vnrdır. Birinci katta.mer
diven b şınd:ı. bir oda. ve bir koridor 
uz,.rınd" bir oda. ve bir hela ve ikinci 
sofada cephe tnr:ıfında büyük b!r 
odası vardır. B:.ı katın üstünde b.ti
ş•k evın odalıın vardır. Mczkür lıa
ıııen n mesahı:ı.sı 385 metre murob~ı 
o.up bundan 120 metre murabbaı kıs
ınır.a bina yapılmUjtır. Hane do.h!lln
de elektrik tesisatı mevcuttur. Mez
kur hane Kadıköy sulh mahkemesi 
ilamına mustenlden ve izaleyl şuyuu 
sut tıle !şb:ı tarihi Ufı.ndan itib3.ren 
shabı murncaata açık bulundurulıın 

satış şartnamesinde 1-:ı.zılı şemit dal
resınde peşın para ne 12/5/942 tııri
hlne tesaduf eden .s:ılı günü sa.at 
10 dan 12 ye kadar Kadıköy sulh mn'tı
kemooı başki'ltlpllğlnde a91]c arttır
ma ile satılacaktır. Ye\•ml nıezkürda. 

kıymeti muhammenenin "4 
'l.J ini bulmadı~ı takdirde en .!IOn :ırt.
tır-J.nın to.ahhüôu baki klllmalc fuıere 
muzayedenln 11) gün daha t mdidl ile 
22 51942 to.rl.hlne tesadüf ecren cuma. 
sunu saat 10 dan 12 ye kadar en çok 
art.tırana ihaleyi katiyesl icra olWla
cıktır. Satışa girmek lstlyeııll'rln % 
'i .5 pey akçesl \'ermeleri lazımdır. Sa
t14 tarihine kadar müterakim bina 
ve -belediye ve evkaf vergi borçlan ve 
nısumu dellflllye ve sat~ harç ve 
ınasraflan hl3sedarlara \'e 20 se.nellJc 
evkar tcıviz.l lle ihale pulu mü.}terlsine 
a.lt olacaktır. icra ve iflô.s kanununun 
126 ncı maddesi muclblnee ipotei: 

'l'tlr kiJ'& Otlm.huri:veti 

Z i R A A T BA NKAS I 
KunılU§ tarihl: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk llrası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banlna muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıtlbarsı:ı: tasarruf hesaplarında en 
u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ilt". aşağıdaki 

pllna göre ikramiye dağıtılacakt1r. 
4 ndet 1.000 liralık 4.000 lira 
4 » 500 • 2.000 D 

4 ,. 250 • 1.000 • 
40 » 100 ,. 4.000 • 

100 ıu1et 50 lirabk S.000 lira 
120 • 4.0 • 4.800 » 
160 » 20 • 3.200 • 

DIKIU.T: Hesnplanndald paralar bir sene 1çlnde 50 liradan a~aıtı 
d~mlye~re ikramiye çıktıctı takdirde % 20 tazlaslle vernecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 b!.riııcikiınun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekitecektil'. 

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

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
Müdürlüğünden : 

Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, 
Fen Memuru, Sürveyan ve 
istimlak Memuru alınacak 

e a a öğl ve şam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diıl~rinizi fırçalayınız 

K ŞEI!ERI 

BAŞ,. DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TIZMA 
Ve bütün ağrilari ilerlıal keser. 

Sıhhiye Vekô.letlnln ruhsatını haJzdlr. İcabında günde S kaşe alınabllll. 

NEOSTERIN 
Sıhlutll olmak i<:ln insanın 

ağtz, burun, boğaz ve bademcik
lerini sıhhi bir tarT.da temlz bu
lundurması lı\zınıdır. 

Bu yollarla giren nezle anjin
ler, grip, kızıl, kızamık, dlfterl, 
kabakulak, çlçek, suçlçefl, me
nenjit.. llih bul1141cı hastalıklarda 

NEOSTERiN 

Pülyerizasyon • e1a ıargaruı 
şifa1a yardmı eder. 

Böyle hast:ılar ile temasta. bu
lunanları korur, şahsl ihtiyat ve 
tedbir! aldırır. Eczanelerde te-
çetesiz satılır. 

.. 

VlfVlf /)('OSU: 

, 
6''-'' //biti ?J? f/!f4.lj 
fı~ : /lflnKlo fc.t. '4jO 

DERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK, EKZr>Mı\ ye 

CİLD YARALARINA fevkalide 
iyi gelir Derinin • tıu:elenaıeslne 
.-e ~enilenmesine hizmet eder. 

- Rl'r Eczanede bulıınur. -

ERENG 
ve 

Belaoğukluğuna 

tutulmamak için 

EN lYt ILA.Çı 

~~~-PROTEJIN'did 

TUNGSRAM 

a.hibl alıu:akWa.rla diğer alıiknctarıa
nn hususile faiz ve m:ısmra dalı- olan 
iddialannı 10 cün içl.nde icra dQlre
sine bildinnelerl ve ata;l takdirde 
hakları tapu slcillerlle sablt.oknadtk
ç satış bedelinin p:ıyl uındaıı. 
,..,.rlç t.alaeakJıın ve daha l'ula ma.
lttırult almak itlyen!erln ~em.e-

Merkezde teknik Büroda Proje işlerinde ve anbar inşaat •-• 
şantiyelerinin kontrolünde çab.ftınlmak üzere Y. Mühendis; 
mühendis. Y. Mimar, fen memuru Sürveyan ve istimlak memuru 

Dr. lıuan Sami Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden: 

ntn HO/G6 No. ıu dosyasına müracaa.t 1 
e.rıemelert ilAn olunur. 

• CIKRAl 
S NGE 

Saatlerinin 

Yeni ve emsalsiz 
bir muvaffakıyeti ! 

alınacaktır. 
isteklilerin lüzumlu veslkalarile bizzat Yeya yazı ile 27/4/942 · 

tarihine kadar Ankara Personel müdürlüğümüze müracaattan. 
«279S• «4682, 

latafilokok Aıiai 
1stafllokoklardan mtıtnelllt 

(ergenlik, kan çıbanı, koltuk altı 
çıbanı. arpacık) ve btttOn elit hu 
tR\ıklanna kaqı pek tealrll b\f 

atıdır. Dl•an1oıu No. ııs 

1 - Merkez ve Ta.şra gümrüklerinde açık 20 liralık memurluklar tıolrı 
ı.ı.e mezunlnn arasında rr.üsa.baka ımtthanı açılacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanı 29/411942 çarşamba günil saat 14 de Ankara. 
İstanbul, İzmir, Mersin, Edirne, Samsun, İskenderun, Trabzon. Kars, Vua 
gtlmriiklerlnde müdür ve ba.ş müdürlülderinoo yapılncaktır. 

3 - Açık yerlere tayinler müsabakııdakl muvaff&.kıyet sıruına. Te km
dl bulundukları yer ile harcırah vazlyetl ttlbare alınarak yapılır. Müaaba· 
kaya girenlerin .sayısı boş yerden !azla oldutu takdirde idare bunla.n daha 
aoora açılaca.k yerlere tayin lle mukayyet olmıyo.cnktır. 

4 - Müsabakaya girmek lsteyenlerln yubrda yazılı Gümrük lda.rel&-
1 rlılden blrine 28/4/1942 salı günü a.kşaımna kadar dilekçe ile müra.caaı 
ederek şehadetname, nüfus. lyt hal, askerlik kAğıtıarile yurdun her yerinde 
çalı.şmağa müteha.mnıll odu~unıı dair resmi tabiplerden alaca.klan satWc 
kA.ğıtlarını vermeleri icabeder. c2297• c~065• 

Kaldırımcı aranıyor 
~ İstanbul elektrik, tramvay ve Tünel 

Pırlantalı ve Elmaslı SİNGER Santıa rınm gordÜl;,"'il kıymetli rağbet ii1.ulne mtir.Cyyen bir bil~ gihl blleif tame.mlyle lli8ıta eder. Bahiblne r.evııt ve 
nurur, görenlere de gıpm b~eden yent modelln1 araedlyoruz. Buna malik olanla?' ;ha.t:Ud " Jarmetll btr zlncte sahip olmllf olurlar. 

i~letmeleri umum müdürlüğünden 
İşletmelerimiz demir yollan şubesinde çnlUJttnlm:ık ve lmtthanda gı:ir-

• 1 1 

tereceği kabiliyete göre günde 250 kuruşa ka<br ucı•'t. verilmek suretile 25 
No. 85 230 Elmaı ve 15 Pırlantali 2000 Lira kaldırımcıya ihtıyıı.ç vardır . 
E 11 l "b• 15 tı•ı •dir Askerlikle allı.kası bulun.mayan ı.teklilerin nüfus hüviyet cüzdnnı, hils-

maa er gı 1 sene garan l • • · j nii hal kAğıdı ve nşı .şehadetn:ımflerl U~ blrHktc 21/4/9U t..'1.rıblne laı.d9.11 
i N G E R snatıa.n İ ta.nbulda ıvaliuz &llNÖNtt merkezindeki matt~ .satılır. j ubemlz .-~ .. ADRES : SİNOER SAAT hre gün sn t 14 ile 16 anısında idnrc: tn M"' ro ham zemin katında.ki mt 

-ıd•••••••••lliıiiiiiiiıim.iiiıiiiijllliiıi" iiiiıı!i~ ).{~ 13t.a.nbul Emlnönll No. J ••••••lll•lllllli••lllll••••••- ifled ve slcll müdürlüğü.ne müracaa.tıarı lii7.u.."'llu bild~r!Ur. <4GaGI 
oı·::t~t · 


