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Hindistan'a 
hava hücum
ları başladı 

Bir çok Japon tayyaresi 
Seylan adasında Kolom· 
bo'yu bombardıman etti 

Sir Cripps 
görüşmelere 

devam ediyor 
Fakat bütün gruplar 
kararlarında 11rar 

ediyorlar 

Kolombo 5 (A.A.) - Resmi tebUğ: Yeni Belhi 5 (A.A.> - Salah.iyetU 
Bugünkü pazar günü, mahalli saa.t!e mahfiller, Cdpps'in vazıtestnhı en 
8 de bilyük bir Japon tayyaresi teıki- SOll netice81 pazartesi veya aah aa.-
11 Kolomboya hücum etmlşUr. Bomba., babı ötrenllmesl muhtemel oldutun11 
pike ve ç<>k alı;aktan uçarak nıitral- söylemektedirler. 
yöz hücumlan yapılmlf. fun?.n bölge- Hint kongresi icra komltesl azaları, 
lerlne taarruz edllın~tir. Ingllli av Yeni Delhtden ha.reketlert tarlh1ni. 
tay arelerl, hücwn eden tayyarelerin muvalck.aten önümüulelı:i çarşamba 
:yolunıı kesm~ler ve bunlardan bazı- günü olarak tespit etmJflerdir. 
ıannı dı.işürmı.işlerdlr. Yeni Delhi 5 (AA.) - Azad ve 

Kolombo J (AA.) - Düşmanın Nehru dün öğleden sonra GeneraJ 
ilk hava akını paskalya günü olan Wavell ile bir saat kadar göriltmür 
bu sabah alçalan bulutların himaye- lerdir. Crlpps Hintli şefiel."8 refaka.t 
ainde yapılmııtır. Hava tehlikesi işa· etmekte idi. 
reti veren düdük aeılerinden sonra Zannedlldlğine göre bu mülAkat e. 

nasında teUdk edilen bazı mukabtl 
tayyare karııkoyma toplarının uğul. teklifler, bu sabah kongrenin icra 
tu~u. mitralyözlerin takırtıaı ve düı· komitesine tevdi ed.Uecektlr. Oandl
manı karıılamak üzere havalanan av n1n Wardhaya yapacatı seya.'hatıe hiç 
tayyarelerinin pervane sesleri işitil· blr mllna verllmemesl llzım gcldltl 
mittir. İnsanca kayıplar ve hasarlar söylt"rlmektedlr. Mahatma kongrenin 
hakkında henüz hiç bir haber yok- icra komitesinde fikirlerin\ kAfl dere
tur. Gayri resmi bazı haberlere göre cede bellrtmlştlr. Komite murahhas
akına iıtirak eden ekserisi avcı bir lan, blr kifi mllsteıma ol.malt üııe"', 
.-0 1t Japon tayyareleri tayyare karşı- Wavell, Azad ve hru a.l'IMDllda ya
, l k k pılan toplantının netlcelerlhl tetıkik 
koyma topçusunun ateşi e ço yü • etmek ve bu net.ıcelerln Oandlnin fi-
sekten uçmağa mecbur olmuşlardır. kirlerine uygun olup olmadıtına dair 
Bir kaç bomba atılmıı ve bir düş· bir karar vermek uzıere Delhl~ kal
man tayyaresi sokaklara mitralyöz mışlardır. 

• 
BU S.4.B&-a-gı 'l'ELGBAPL.&B 

7.Hi··;;·ii-~f;p;'"';pif.i"1,11 Leningrada Bataanda 
~f!I • • kütle halinde Japon ihracı 

hava akınları püskürtüldü 

Hint Lideri Nelma Ye Yeni Delhi' de tepi meclia Waui Dalga halinde yapılan 
hücumlarda 31 Alman 
laY!"&reai diifürüldü 

Londra 8 (A.A.) - B.B.C.: Alman• 
lar cumartesi ırünil. Lenlngrada Jdltie 
~ hava hücumları )'91Jml4lar
dır. b!ntngrat üzerinde 18 Leningr:at 
cl,annda da 13 Ahnan tan-area dü
fiiriilmüştür. 

Prof. Cemil Topuzlu 
narhın -aleyhinde 

I.ondra 8 CA.A.) - B.B.C.: notu 
cephesinde Leningrat ve Srnolensk :ıı:e. 

«Odun kömür narhi timdiden kaldınlmazaa gele- simlerinde, muharebeler devam edl· 

k la h ık k • L_ ·ı cakti 'd• yor. Rus teblit\ merkeme bir Sov~ ce f a ço güç vazıyette aa a r • ıyor birllğlrıln 400 Alınanı O!dürerek bir ıs. 
tlnat noktuını DUll eıe geçirdltfnl 

Ete kooao. narlı geceolerde taldı- detıle aleyh~ Mamm testrtert anlatıyor. 
nldı. Odoo, k&nür ve peynir narhla- o kadar mı.ızınhr' k1 ıarartan ve Kml Yıld~ gueteslne ı<ma Ruslar 

medtezde Uerilemep devam et.m1f
rınm ltaldınlmaa da g6riişülüyor. mahzurları ıörW.llp te lı:oo.an narh ler, birçok yerleri gert almıtl&rdır. 
Bir mulıalTlrlın1z. eıek1 teh.rerntnl kaldınlla tine tealr1ed. blr milddıet için SmoleNk cephesinde Rw çeteleri. raa
profesör cemU TopUBlu ile göriltmü• devam eder. Nitekim, et namı talk· llyettedlr. Çeteciler, flmerıdlter )'Olu· 
ve ~1111 llUD&llmd1'id tectü· tı~ halde hAll JJl7uada t!atler h._ nu tahrip eylemlfler, bir Alman zrmıı 
belertnı dQfilnemc narh hakkındul nuz dlişnemlftlr. trentnl.n yoldan çıltmulna Mlbeblyet 
fildrlıerlnl acMmuttur. ~ C«nU Odun ve lcöm.ire 1ııona1ı naıtım. da vermiolerdir. 
Topuzlu c:lftlültlr ki: - henüz daha vatlt Y&ıbn - timdi- Lenl.ngrat kesiminde, Rusla.nn taa.r-
•- Ben lkl defa f8hremlnlltl ya.p- den kaldınlmuı llarruhr. önüm.üs ıım harekeUertnde kullandıklan bir 

tım . Her iki ~lnllğim zamanın- yazdır, klimiir ve odun 1stihal Ye tıe- yol, 3 günlük blr muharebey& ~ 
da da mootellf glda maddelerine darltt mevalmldJr. IJ&Jet n&ıtun kal- b1yet vıerml.§t1r. Almanlar bu yolu ele 
narh lcoomak hu.susundakt teklltlerl dınlmasuıa flmdlden tan.r -.erllmes- ' 
katlyen kabul etmedl.m. İlk tekllt. • gelecak laf halk çok ~ nalyette geçirmek içln iki cıera hftcuma. k.a.lk-
Balka.n hami sıra.muta İstanbul iaşe kalacaktır. Nltt*inı bu laf ta. konan mJ.flar, f~t R~ ~ı.ika.bU hücumty-
14Jert güçleftitl zaman yapılmıştı. O nama ratmen halle ~ mlall fi- le, geri pil.*ilrtülmü41erdtr. 

Japonlar, ihraç itinde 
topla mücehhez ıalu

palar kullandılar 
Londra 8 (A.A.) - B.B C.: Amerl

Jtan Haıi>lye Nezaretinin tebliğine gö
re Filiplnlerde Ba.t&aıı yanma.duında 
lı:anlı çarpıpıalar devam ediyor Mleır
kezde ve sağda. Japonlar, topçunun 
hllııa.yesi altında a~ır bir piyade hü
cumu ya~rdır. Dll,!)mD.ll blru 
IJerllemlş be de ağır zayl.a.ta utı-· 
mıştır. 

'Japonlar, Bataa.n yarunatlasınuı 
prk ahlllnde §8.lupal&ra yerl~t.1.rmlt 
oldukları topların hlmayeei altmda 
karaya aaker çıka.mıata ~s eyte
m.lşlerdlr. Japon oalupalan sahUe yak
lafal'ak plAJ ınüdafierlni dötmeP 
bafbmıflardır. Amerltan topçuau ba 
plupalardan bir Jwmını ba.tırmıt, 4-
terlerinl uzaklllflll&ta icbar etmlf Yt 
dÜ4Dlan taraya a.aker çılcara.manuqtır. 

Son 24 Mat zarfında Corregtcıor.. 
adası hücuma ujtra.nıa.nnJtır. ....................................... 
arttan 3 nl.sa.na.m kadar Ruslar mer
ke-z cephesinde 160 meskfın yeri gert 
alnuflar ve 28 tanlı: De 122 top ele re
çlrınlşlerdir. 

Lenlngra.tta vuku bul&n blr haft 
muha.rebestnde 18 Alınan ıayyar911 
tahrlp edllm1ft.lr. 

ateşi açmıotır. Bir kaç kitinin öldüğü Yeni Delhi 5 (AA.) Kongrenin 
haber veriliyor. Düıman hücumu, teşklll\t komitesi bugün iki saat sü
ıehrin limana yakın bölgesine inhi· ren bir toplantı yapmış ve yann yine 
sar etmit görünmektedir. toplanmatt U?Je"' datıJmJ,ftlr. Kongre 

vakit bunu §ld.detle reddettim. atıe köm.iir a1maia mecb1ır 01m114tur. Rua istihbarat bürosuna ıöre 27 

Nama ancak petc zaruri zamanlar- Bu da narhın babetll ohnadıtını --------------------------

Kolombo 5 (A.A.) - Dün öğleden re.l.sl, A9aıd kı0ng1" ta.rafmdan -,.ertle
sonm hava tehlikesi j,Şaretl verllmif- cek esas karann salıya tıerbdUmMl· 
tır. EVvt"lkl tehlike ~retıerindeın bit nln muhakkak bulwıdutunu ve o gü. 
az dah;ı uzun silnni.i.§ ve İngiliz tay- ne kadar İngiliz harp kabinesinde-ki 
yareler! havalanm14tır. Şimdiy~ kadar ak$üli\mell Sir Crlpps VMıtaslle öıt
h'9bir hadise olmamU}tır. rerunek ümidinde olduğunu söy~em.lf.. 

da belki cevac vedlebllir. Narlı, hlsse ti'len göstermiftil'. B •• •• k d d d •• f • 
tabi olmryva,k, etraflı heaaplar ya- İaşe işlerinin naatl tanzim edüece- uyu a a a un ecı 
pılma.k ve her türlil thtlmatıer dÜ({l- ğlnl Te pahalılığa ne aurıetıe m1n1 . 
nülmek suretiyle konabWr. Her hal· olunacatmı uzun wıadıya düfü.nme~ 

Kt>lombo 6 {AA.) - Amiral Lay· tir. 
ton, bugiln Kolomboya. hücum edıeıı Müalümanların karari 
.Japon tayyareleri. sayı.sının takriben .:\Uahabatl 5 (A.A.) - Dün Allah· 
'15 oldu~unu ve bunların bir tayyare a.ba.d'da topl8ilan Hint müsluman 

de malı sa.tan taclre ltlrpayı bırak- hacet )'Ottur. Bu glbt ttter'Cle bbden bı·r cı·nayet ı·şlendı· ma.ıc lar:unda. · tecrübeli ve teokllltı muntuun mem-
Bu sefer mesell ete JıcOrı&n .narhın lekeUe._. meaell A1.ma.ııyan. hatil 

ltaldmllrıMI, JrıaDan tt.Ullta ...... Jaıımfmags ~ .... uııa-

gemlslnden geldl~lnl söyleml.ştlr. devletleri konferansı, Hindistan dev-
Mal stokları ıetlerine mensup müsll\manlann hak 

Kolombo 5 (A.A.> _ Seylan ada- ve lmtiyazlannın İngiliz Hindlstanına 
sında kauçuk müstahsslller ve tile· verilecek herhangi blr meşrutl'!et re
carıan cmuhtellt sebeplerle• mallıannı jimlnde muhafaza. edilmesi l~zım gel. 
elde tuttuklarmdan mevcut :.toklan diginl tekrar eden bir karar sureti 
sakladıklan t akdirde bu stoklara hü- k:ıbul etm~Ur. 
kfımetçe elkonulac:ı.~mdan resmen Karar suretinde önceden müslü-

ma.nlann tuvibl.ne a.rzedilmeden hiç 
haberdar edilmişlerdir. bir değişik.ilk yapılmıyaca{{ı na.ve 

Kolombo 5 (A.A.l - Sabahleyin edilma.ırtedir. 
yapılan akın esnasında vukua ~len İkı" grupun kararı 
hasarlann sivil ahaliden bazı kim-
selerin ölmesi ve yaralanmasına rağ- Yeni Delhl 5 (AA.) - Ll.beral pa.r
men nispeten hafif olduğu neşt'edileın tinin lideri Sapru ile müstakil f'l'UPW\ 
bir tebllğ<re blldlrllmlştir. mümesslll Ja.yaker. Crlpps ile gö~ 

D 1 1 müşlerdir. Bunlann hazırladıkları 
Üf ÜrÜ en tayyare er muhtırada şöyle donll.mekt.ed.lr: 

Kolombo 5 (A.A.) - Şehir üze· Harbln muvatfaldyctıe deva.mı içln 
rine yapılar akın esnasında 25 dü~ Hindistan halkının mümkün olan her 
man tayyaresi avcılarımız tarafın· yardımı yapmasını şiddetle arzu et
dan muhakkak surette, 5 tayyare de mekte isek de ayni zamanda. bu gaye. 
muhtemel olarak dü;ıürülmüş, diğer ye vannalt için harp devam ettiği 
25 tayyare de hasara uğratılmıştır. müddetçe umumi valinin meclisinde 
;Tayyare kartıkoyma hafif silahlan· bir Hint müdafaa azası bulunmaauu 
nm ateıi alçaktan uçarak yapılan sarahaten lüzumlu sayı}'Oruz. 

1 d .Muhtuada her eyaietbı a~u etUği 

He.aıaplus ~ anlaPdı· J'&ll, ü:Jı bquıda bir İık1 a. IG!nclere
tmı gösterlJOI'. ~ ~ .Azamt fi- ret buralarda. tatbik edilen uauDelt 
atıert te.sblt edilirken hıs:.;.yata ka- y~kından tedkHı: ederek blale de &1Dl 
pılmıyarak gen1f hesaplara dayan- usulleri taU>tt etmet en l.sabetll blr 
malı: sUTet:lyle hareket edilseydi 'ko- harekettir.• 
nan narh devam ede!' n piyasa.da da Muhterem profesör soo gilnlerde 
et sıkıntısı olmazdı. Mısırç.arşısındati alemler de4ltodusu 

Fakat bununla nama taraftar ol- etrarında da demJştlr ki: 
duğumu sanmayınız. Nam ne kadar •- Yenilerin blraz daha lc&ba. ya.
ıyt dü.fünülerek konulursa konulsun pılması bu dedlcoduya. sebep olmuf
her halde fayda. yerine zarar veri:. tur. Yeni alemler, biraz tuhlh edl
Blnaenaleyh her türlü narhın şid- lirse eskl alemlerden farksız olur.• 

Avustralyada 
askeri 

hazırhklar 
General Mac Arthur ve 
Blamy taarruz vaziyeti 
almağa azmettiler 

Rus cephe
sinde taarruz 

hazırhğı 

4 milyon Alman askerinin 
hücuma geçmeie hazır 
bulunduğu bildiriliyor 

Sedat namında bir genç, sevgilisini 
kayalıklarda bıçakla öldürdü 

Dün Buyükadada Güvereinlüc de
nilen kayalıklarda feci btr cinayet 
iflenmJotlr. CinayetJn falli Seda.t 
Atıraıı namında bl.r genç, ırut..-nı da 
sevgilisi Fatmadır. Sedat 28, Fat
ma 24 yaşında orta boylu. eemer, 
güzelce bir bar kadınıdır. 1tç ay evvel 
Sedat ile Mersinde ta.n!fDllfbr. Sedat, 
Mersin Sümer Bank~ me
mur idi. Fatmayı çılctın.sya aevlnce, 
ondan aynlınamak iıçbı ban'kadan b
tıfan:u vemıift1r. iJcı genç beraberce 
İ9tıanbula gelerek Taritıba.fında bir 
panslyonda btr oda tıra.ıamJtl&rdu. 

Sedat De Fatma, bundan dört gün 
evvet Büyük.adaya gltmlfler ve Akas
ya otellne lnm~lec, diin 8Bb&h. bera
berce otelden çıkmışlar, Oüverdnllk 
denilen kayalığa. gitmişlerdir. 

öğle yeme~ yem.lf, sonra karalıx>lıa 
giderek Fatmayı öldürduğünü aöyle
Dl.İ.§ ve teslim olmU.Jtur. 

Sedat teslim oluıtten şu itirafta bıl.
lwımuştur: 

- Sevgilim Fa.tın.ayı öldiırdüm. Fat
ma artık benimle beraber yaşıyamı
yacatııı.ı söyleyince, hiddet ve hır
sımdan ne yaptığımı bllmlyordum. Bı
çağnru çekerek oou vurdum. Shıe 
teslim oluyorum. 

Derhal J:abıta memurları, Guvercin
lfA'e gitrnlfler ve Fatmanın kayalıklar 
arasında cesedini bulm~la.rdır. C&
eette iki& kolundan, 1kls1 başından, 
üçü göğsünden olmak üzere ~l bıçatc 
yarası görülm~ür. 
SCdadın Akasya ot.ellne ıoo llrıı bor

cu vardır. Ve bu borcunu da parası ol
madığı ~in ödlyememift.lr. 

İftıe o lta.yahkta. sedat, eevgilisl Otelcl, bu iki gencin otelde kaldık-
Fatmayı tnça.k1a 8 - 9 ;ycrifldeın yara- lan dört gün zarfında aralarında hlt 

taarruz ar e:ınaaın a düşmanın iki takdirde yeni metnıtlyet ft)~ml dı-
tayyaresini naha dü"ürmüştür. Bizim şındıa. kalmalı: ve fbndiki me,rutt V&· 

kayıplanmız hafiftir. zlyetlnl muhafaza etmdı: hakkına 
Melbourne 5 (A.A.) - Avu.itralya 

Harbiye Nazın M. Forde, General 
Mac Arthur ve Geceraı Blamy ;le ko· 
nuşmuştur. ~ Bu konu.pnada.n sonra 
M. Forde gazetecilere deınlştlr ki: 

1ıyara.k öldürmüıt. C98edlrll ortada bı- bir geçlmslzllk gönnediğin• söyle-
V•şiorton i CA.A.> - Muhtelif na.tarak obele dönm.iif, t.nt olmuf, mlftil'. 

memleketlerden 800 ılkllerd& vqıtng_ 
tonda ordu istlhba.ra.t sentmııe gelen llllllllllllHHHIHlllllllHlllllllllllllllllllllllHlllllHIHlllllHHHl-

Birmanya'da durum malik olm:ı:n doğru oldutu kabtJI ed1l-
mektedlr. • bütün raporlar A1man1ann biltlbı 

SOvyet cephe8l uzunlutunca Baltıkian 
KaradenJze kadar muazzam blr taar
ruz hazırlad*1antu göstennektedır. 
Alman yiıtsek kumanda he~ 4 mil
yon kifll1k bir kunet t.oplaou.ftu. Bu. 
kuvvetin Jal'J.tl meıüıs oepheıılnct. 
Moıııton ıstllmmetkıde top1amruft.u'~ 
.Almalllann 8oT7et ol'dulannı. em~ 
tasavvurunda bulunıd'*lan aıfkl 

Yeni Delhi s <A.A.> - Pazar gunü B. Roosevelt'in meaaJ·ı 
neşredilen Blrmanya tebliği: İravadl cHer ilti Gen~ de Avustralyanın 

emniyetlnl korumata ve diişmana 
kar~ taarruz vaziyeti almab nzmet
ın.1.ş bulunmaktadır. ~ muha
rebesi hak.'landa General Betınett'In 
verdiıti raporun blrer sureti Ceneral 
Mac Arthur ve General Blamay'ya 
verilmiştir. Bu rapor bütün tafınlltı 
vennektıe, Avustral.J'a ve ımpamtorluk 
için çok kıymet.il olacak faydalı ma-

cephe.!! vaziyetinde dün mühım bir Nevyork 5 (A.A.) - New-York 
değişiklik olmamıştır. Kuvvetlerlmlz Timeı gazetesi yazıyor: 
evvelce hazırlanmış olan mevzileri.ne M. Rooacvelt'in Hindiıtandaki 
muvaftaklyetle çekllmlşlercUr. Düıı~ talui mümessili M Johneon vaaıtaai. 
manın hava faaliyeti biltün gün fid- le gönd d .... · • N.ı • } 
detıe devam etmlftir. Kıtalanmız d y er aaı meaa11n etnnı ya o • 
pike bombardımanlarına ve mitral- ugu sanılmaktadır. 
yözle yapılan taarruzlara maruz kal
mışlardır. 
Alınan bir rapordan a.nl14ıldığıııa 

göre d~an Iravadinin garp sahilin
de asker ve motörlil taşıtlar yı~mak
tadır. Topçumuz bu istlkamette faa.
llye~te bulunmU§ ve garp salı!.lindeld 
düşman kıtalan müessir surette bom
bardıman edilmiştir. 

Berlin 5 <A.A.) - Birmanya yolu 
üzerinde klln Lasio dün ilk defa ola
rak JBq>On tayyareleri tarafında.n 
bombardıman edilmiştir. 

Londra 5 (AA.) - Birmanya· 
Claki Çin ordusunun tebliği: Cuma 
günü Tayland hududu boyunca dev· 
riyder arasında ufak çarpıtmalar ol
muş iıe de ehemmiyetli bir olay bil
dirilmemektedir. 

Tungu cephesinden haber alına· 
mamı§hr. 

Hazım gecesi 
Dtin Eminönü Halkevin

de sanatkara taç 
giydirildi 

(l>eY- ..... 2. .at. 6 da) 

lumatı ihtiva etm~ir.. .. •• ·-•• er 1 
SydDQ 5 (A.A.) - Kara, hava 

ve deni.: kuvvetlerinin ıefleri ara.tın• 
da yapılan bir görüşmeden sonra 
Aivustralyada geçen haftadan itiba

Hıraularla iıbirliii 
yapmamalı 

ren asker! teıkil&t yapılmağa bar Bir N ahi miid.. .. ile bir . H. K" ük ..• .. . lanmııtır. Amerikalılann, Avustral- Y• IU'1I J&fl 
. • azımb 2°5r~ . çuldn~n .. t~_Yatroıva yayı istila tetebbüaünde bulunabile· memuna Ye komiler maariıııiaiıa .k· 
ıntı.sa ının ıncı yı onumu müna- k I J ı_ I • k mek v..-... aatbldanadan dola 

b .1 d'. E ..... H lk ce o an apon m;uvvet erme arp • 1 -='~ t_:-
se etı e un gece mınonu a e- .. M _1 • .. •. ..~ . . .. yu•.•..ı~lanna sueteler yada..,;.. 
vinde bir (Hazım beceai) tertibedil- m~tt~~ e~ı~ °:yıca uatunlugunu te· dikkate dejer tarafı. ba ademlarm 
mi•tir Evvela Halkevi reisi B Ya· mın ıçın kafi mıktarda aaker ve tay· ilkm· L~- •--L --!..1__ - et iat' _..ı.. 

y • ' • yare .. d ki . '- . h '.k" Dil" ..av.__ l'UfV twam 
vuz Abadan, Partinin sanatle olan .. goın ~rece erı m;anaatı u um tutulmaları, vesika ve kömür itle& 
.1 ... b 1. b ' .. I . eurmektedır, . 
ı gısını e ırten ır soy ev vermış, nm sonrac:lan haber verilerek meyda• 
bunu B. Nusret Safa'nın Hazım'ın lUelbourne 5 (A.A.) - Resmen bU- na çıkmaaadır. 
sanat sevgisi hakkında bir konferan. dirlldiğlne co_ı;e. av tayyareleri refa- Her buhran bir çok kötülüklere 

k.b . . katlnde 7 Japon bomba tayyaresi 5 ' 
sı ta ı etmıştır. • • • nisanda Port _ Moresb ilzcrine bir bıraı.dıldara yol açar. Bu, her ~ 

Bundan sonra, sanatkar Hazım a ak 
1 

d . y .. ve her yerde J>öyledir. Elvenr ki 
sanat diploması verme töreni yapıl· tayyın a::n:ı1J.1: .. ırlm . . "!~.r duAşrn.ant , a 'I bunlar auç saydam. yakalansın. Bu· 

T k • • k ·ı· • m b' d' · ı . . M" .. ru u~~ur. vus ra.oya • • d b-•1- , __ ..... _.___ .• roç ının atı ının mu- .11 ve . ır taç gey ırı mıştır. utea· hava kuvvetleri. 4 nisanda Lae Koe- nun mçın e ._..., -• ,,_. ... ı 10-
h k . b l j kıbeı_ı hır koaser verilmiş, Halkevi pang ve Darwln üzerinde y'apılan rünce, itini yüriitmek için h.....ı. 

a emeııne aı anıyor 1 tem11I kolu tarafından Hiaaei Şayia akınlar esnasında. 17 Japon t~yyaresı birlik olinu: deiil, onu .._ ruladaiı 
Beria. 5 (AA.) - Troçki'nin 1piyeainin, Hıizım'ın da iıtirakile Şe- düşürmüşler ve 10 Japoa ta.yyareainl yfte adalete teslim etmeli partbr. 

katil F ranl J ak n ·un muhakeme· lıir iYJatroau ı:tiatleri tarafa d Sa .. l...hJ..---..._,...,.,..._Luım.""'--L..;...ü.ııını.ll:.lı:ala--ıl....--lllİlll-...-ııılmaaLııık.ı.L.._ _ _ _.l!fA!ıdıl.mıUııJs...bllıl!llııll&..IDL.sa.ıcL ________ ~-~--~~--__;,.......:Jll 



C)ahlfe 2 

1 Harp tebliğleri il 
lngiliz tebliği 

Rusların 
kayıbı 20 
milyonmuş Kabiro S (AA} - Orta Şaık 

lngiliz tebliii: Ubyada eavq ""1)'a• 
relerinin deniyeleri dün de devam 
etmi§tİr. Top ve tanklarla mücehhez 
bir dü~man kolu Mekilinin 25 kilo. 
metre kadar cecup batıamda bulu· 
aan Birelhamid' den seri çekilmek 
&orunda bırakılmııbr. 

Alman tebliği 

Y alniz aon üç ay içinde 
kayıbın 4 milyona yakin 

olduğu bildiriliyor 

Berlht 5 (A..A..) - D. N. B. a,Jansı. 
dftnkt Alınan teblltl mCna.9ebett;yle, 
Roal&nn 1942 ~in ilk Gç a.y.ı 

Berlin 6 (A.A.) - Alma.n ordulnrı lçlndeki k.a)'JPlanndan bahsetme4tte-
başkumıındanlığının tebll~e göre, dtr. 
ı nisanda Alman kıtal.an lle mtllı1m AJaruııa ıbre Rusl:ı.r bu mMdet 
bolşcvik kuvvetıeıı a.f'MlJlda 4iddet11 lç:lnde 100 binden tvJa esir Term1f
blr muharebe başla.DJ.lltır. Sovyet la· lerdir. öuı, yaralı. hutala.nn yektblu 
taııın, topçu himayesinde Alman h.a.t- da Ulve edlllrae üç ay için.de Rmlamı 
Janna doğru ilerleme teşebbOaünde kaPınun 3,996,000 1 bulduA'u anJaşı
bulunmU§tur. Bu topçunun v!ddetli hr. 
ateşine rağmen Sovyet hficumıan pi- Rua ordusunun h&rbln Sptldamn-
1e.demlzln mukavemeti Jrarş.ısındıı. la- danbert byıbı )"elkQnu 20 milyonu 
nlmıştır. GÖğÜS gö~ yn.pı.l&n c;.ı.r.. bulı:na.ktadır. RUl!lar ha.rbin b~
pışmnla.rd.a. düşman kıta.ıa.n ptı.skür- danber1 '23912 tank, M700 top. 20476 
tül.milştilr. Donetz ha.vz:ısındat:l bol-~ l:a)'betınl§1erd.1r. 
,evlk hücumlan ağır kayıplarla cerl Rusiarm b.ybeW.1der1 ~ yettınu 
atılmıştır. ıgıa de Alman ordusunun eUnde bu

Sovyet tebliği 
lunan toplardan blr :rn1&11 fma<M. Bu 
bllytlk ka:yıp Rm end1l.strl81 tarafın
dan bpatılamM. Ru:slar lriltOn py-

Moskon !5 (A.A.> - Bu -.ba.hk1 retlerin& ~ Alman cepbMn1 
Sovyet tebllğl: Dün gece cephede ~ mun!tak olamamışlardır. 
ehemmiyetli hlc blr deği,ıkllk olmtı.- Berfin rı (A.A.) - Alman gazeteleri 
m.ı.ştır. Cenup batı cephesinin bir ıte- Ru.slann J a.ylık ~ halt1onda 
.ım.lnde Almanlar bir gün evvel ka.y- nt!lf1"edile:ıı ratamıa.r milna..cıebe'ttyte 
bettiklerl mevzflert geri almak 1çln mab.leler ~rlar. Lokal An
tanklarla karşı htlcuma geç~lerdl.r. zelgeıı gazetesi SoYyetlerlın ~ ;rap-. 
Tanklıınmız, Alman tankla.rile earpış- tıklAn ht1cwnlatda ufradıklan :tn.
mı., ve 14 tan.it, ta.kı1be:n l piyade ta.- yıpla.rla muk.a:veımet kurretler!n.I QOk 
buru ve 4 tanksavar bataryası kaybe- zayıtla.tt.ıklarmı -'fl!lyor. AJgemetne 
den düşman geri çekilmek rorundı. Zelttnıtı dtyor k;1: <Stalln1n 1naa.n yı. 
talmıştır. Oıınlmetler arasında 1942 ~ cepheyi zayıflatamadı. ~ 
JB.Pılı 3 tank sağlam bl.r halde ele ge- manlanmız bundan d<>R&n hayal su
~1rllrnlşt1r. Smolensk bölgestnhı blr tutunu unutamıyacakla.rdıt.• 
teslmlnde hntlanmızın certıerhıe gi
ren mühim bir kuvveti imha etmek 
emrini alan piyade kıtalnnmız bu Ta
sifeyi munffaldJ'etlıe ~. 

Bir Portekiz generalinin 
mütalaui 

&00 piyade ve 150 .s1lvarld<ln mürekk\"p Ll:Don 5 (A.A.) - Portekiz ıoneraı
lra Alman tıtası önce çevr1lm1f -,e g lel'hıd.en Ca.valho ~bir maıaale
matllk muharebeden sonra tam hed- de dctu cephestndeli durama tneell
mete uğratılmı~ır. 200 subay 'Ye er Y"rek diyor t:l: cRus ordusu ıılddetıı 
61dllrü1mllştür. Blr mlktn.r ga.niınot kışta yaptıRı hftcuml&rdııa.n oot. zarar 
ele gcçlrllmJ.ştlr. Kızılordu kıtalann- g~tür. Elde edilen net.ıoo sa.rfc
dan biri cephe hnttmın ~rllerlnde bl.r dllen gayretle mütenMip de~dl.t. 
Alman g:lmlzonunıı hiicum etmıştlr. Vlazma, Harkof, Taganrug el!Uı Al
Bura.da 130 Alman sub&y ve ad öldü- ma.nla.rın ellndedlr. Rusların ilktı&
ril.Imüştür. Blr çok düşman askeri harda tank. mIDılınma.t 81kıntısı çek
tesllm olmuştur. Ele geçirilen gani- D"'..cl!rt muhtemeldir.• 
metler arasında f mııldnell ve 7 mü
nrrer ateşU tfi!ekle 100 kadar tüfek 
Te muhtellf harp mıılzemesl vardır. 

Türk hukuk ku .. 
rumu kongresi 

Çalışma raporu ve bütçe 
kabul edildi 

Ankara a (A.A.) - TÜI'k hukuk ku
nımu umumi heyeiı bugün saat 10 da 

Bcriln 15 (A.A.) - <D.N.B.): Şlmdi 
relen haberlere cöre. D.N.B. a.Jarumun 
askerl blt kaynaktan Olrendlğl l1bl 
Bolfevik1ct dQn Doğu cephesinde ce-. 
reyan eden mubarebelerde 82 ı.nnre 
~lerd1r. Bunla.ıdıın 46 ta.ne
• han. muharebelerinde dtıJ{1.r1llmtış, 
10 ~ ~ b.?1ıJroyma top
~ d~Qş Ta geri b.ln.nı 1'f'!"de 
t.a.blt>ed llmfşttr. 

Batırılan 

vapurlar 

AeŞAM 

J
1

_ .. _H_0 

-_A_·R_P_o_._Ü_ .... R_~_u_M_u_-__._11.I 
Doğu cephesinde büyük 

muharebe haznllğı . 

Vichy'nin 
Almanya ile 

işbirliği 

B. Laval'in mareıal 
Petain' e yaptığı teklif 

reddedildi Birmanya' da iki taraf yeni 
muharebelere hazırlanıyor 

Dola ceplı J deı 

Son s(lnler zarlıncla berkesin 
caüorl Doiu c:ophealne çevril
miftlr. Burada bqlıyacak olan 
Alınan taarruza b!ly{ik merakla 
bekleniyor. Sou habC!'lere cıs~ 
Almanlar cephe boyuııca mühim 
kuvvetler top1amIJ1ardır. Ame
rika kaynaklan bu ktntvetleri .f 
milyon tahmin ediyor. Diler ~ 
raftan Ruslann da cepbeyo yo
niden 90 hrka gl5nderdı'klerfn .. 
den l>ahaecliyor. Bu blly(lk km. ... 
vetler arasında tarihin en biiyüli 
muharebesi olacakb.r. Mamafih 
Rusyac:la buzlar yeni çl5zn1meğe. 

her tanu çamW' denizi halini al· 
maia baıJadığmdan bGyilk mu• 
hattıbe için daha bfr mGddet 
hc-ldemek IAnmdır. 

Almaclar Rwılatın haıbln lp
tiduındanberi 20 • .on 3 ay zar
fında 3 milyon klti k&Jl>etti]cl.,. 
rlnl, laarp malzemesi k.aybmm 
çok 'ı.Oyülı: olduğunu eöyl\lyor• 
lar, bu yüzden Rusların Alınan 
taarruzuna ka.rp koyamıyacaiını 
tahmin ediyorlar. Ruslar da ak
eini iddia ediyorlar. Mayu ipti
d.alan:nda 'baflayaeak ob.n mu· 
harebeler bu iddialardan hangt
aiiıfn doğru olduiunu ptere
cektir. 

Ru.lar lınoın ipticl•anda baıla
dıklan taarruza daha ulak ISlçU
de devam ediyorlar. Son habcl'
lere s!Sre Ruelar Staraya RUMa. 
Orel, Harkof mıntakalannda 
. \bnan kuvvetlerine taarruz et
~erdir Alınanlnr bu t.aamı~ 
lamı büyük ka;,:ıplar verdirileretr: 
ptı.skürtüld üğ{inti bildlıVoTlaı. 

llirnuınyada durumda peli as 
Cteii§iklik vardır. İk1 taraf da 
7eni muharebeler için tıuırlam-
7or. Japonlar T~ T• Prome' .. 
, • aldıktan eonra taaıTUZU ,..... 

Tatlaıtmıtlardır. Şlmdi tayyare 
kuvvetleri çalışm~ta ,... }ngili.z 
mevzilerini fiddetle bombardı• 
1'\All etmektedir. Ba arada Man· 
dalay ve Birmanya • Çin yolun· 
ca eon iebuyon olan Laaio da 
bombardıman edibnlttir. İncillz· 
in, Japonlann kurduktan lwwa 
h!klmlyeti yil&ünden. tayyare 
kvvTetinden latifade edemedik
lui için sı\lçlükle w11lqıyor-
1ar. 

rılipinlerdo Ja.ponJf,r Manilla 
k8rfezlnJn alzındald Corrlgidoıe 
ad&Slll t havadan taarruz etmit
lerdlr. Bu defa yeni bir bomba 
bltanmıtlard11. Bu bomba ha· 
ftda patlamakta Te alevleri 
ber tarafa dUft'Dektedir. Amed· 
h membalan lılıtfıklmlarda 
mttbin:. hasar ohnadıfnu a~O
yorlar. Bataan )"anmaclasmda 
top m"hare'beai ve ufak ~ 
malar olmuıtur. 

LiLyad~: 

Kara lıarekltı udır. Aln:wm 
t.t.yyarelerl Mmrdu hudQda se
le~ fİmAllldiler lıattmı bombu
Ciıman etmif tir. lnglliz tayyare
leri de Deme ""e Binpzfyc liom
}>a1ar atmı,Iardır. 

Alman tayyareleri Maltaya 
~ok aiddetli bir al'"ln yapmı~
clır. Tayyaıeler bu defa gündü
p\llı İç limana kadar ılnn.lılerdir. 
Jı;gllizİer bir çok Alm• tayya• 
ıminln d~Urii)dutftnö bildlri

Londra .S (AA} - Britanova 
ajaMmnı ~ yazannın öirendiği· 
ne sar• marctal Petahı Almanya ile 
daha sıkı bir iıbll:liği hakkında B. 
l..aval'Uı )"aptıiı teklifi reddetmiıtir. 
l..aval"hı Vichy kabineaiıne airmeai 
ibtim&linin artık uzakl8.fDUI oldu~u 
temin ediliyor. Laval, marqal Pe
taiıı Oe yaptığı .an bir konupn.adan 
90nra cörüfmeleıin arbk sona erdi
ğini bildirmiıtir. Bu demeç Laval'in 
uğradıiJ muvalfaltiyetaizljğin bir iti
rafı olarak telllli odilınelidir. 

Pcia 5 (AA} - B. Laıval'in 
marcpl Petain ile yaptıiı aoıı. konu§. 
malar hillındaki demeci mlinuc• 
betile M. Luchaire. cl..ee Houraux 
T empn ıaz:etahıde FraMlz clıv ei
yaaet meaelelerlnl lncellyor Te eli
yor leh 

Franaız durumunun sünden ıüne 
daha TBl:Jmlcımealnin M:behi. sade
ce momleketin takıôettiği bek.leme 
eiyuotfnden ileri ıclmek.tedir. lngil· 
trenin )"llrdımma b&ll cQvenebile
celder ancak akılazlardu. Durumun 
vahimlotmcainin diğer bir eebebi de 
Japoııyadan yemekte olduiu darbe. 
lerle eanılan .AArikadır. Eğer La
val'Uı eon konuımalan mQ.pet bir 
neticqe vannamıı lee :&ı yeni vakit 
kaybı Amerikan buhsm<ltuı doğ
maktadır. Bu baskı, bir taraftan l(Ü
rültUlll radyo propaganda.sa. diğer ta
raftan da ııizli. fakat t.Uli ab'ui 
manevra ıeklini almaktadır. Ameri· 
kanm kurtulmak ic;bı tek çaresi. ba.
kaıanmn zaramıa olarak vakit lı:a
zanmaltbr. Eğer Fransa 10n anda 
kendi mukadderabnı kendi eline al· 
max ile Amerika Birle§ik devletleri· 

1 
nhı alyueti:ne kurban Kiclecektir. 

Fran.sı% aiyuetinln her yeni tered
~ dildil, Fransa için öldürilcfi bir teh· 

ı 
like olacaktır . 

Fransız ve Belçika 

1 
aalıillerine hava akıni 

·~!!'!l!!!!!'!!!"~~!l!!!!l!!!!'!l!~!"!ll!lll!!!!!!~-!!!!!!!!""'!""""'!'!~'!!'!l~!!"'!!!!~!!'!!l'!!!'!!!!!!!!ll!!~ Vidıy .S (A.A.) - Alınan rad· 
-~-- ---~ y<>11unun bildirdiiine göre, İngiliz 

)'orlar. 

BQmba hadisesi Jıarva kavvetlerinrn Fransız,,. Be1çi· 
lca aehillerine kar§! glri~tiii taarru:z 
teoebhüsilnde Alman tatVYUeleri ve 
ka11ık.oyma toplan 12 düfm&n tay
yaresi dfiıUrm.ilv]erdir. Abdurrahmanın metresi 

hastanede doğurdu 
Perihan hadiseyi radyodan öğrendiğini, kendisinin 

bu iılerden biç bir haberi olmadığını aöylüyor 

Bataan'da 
muharebe 

turum blnasınd& İzm.ll mebusıı Ralı- Ş dd 1 mı Gölrenlıı reisllğtnde topln.ıınu.g ~ Amerikan denizaltılari Ankarada Atatürli bulvarında hk. ,ebe olduiwnu anlamak Uzere İ et i Japon taarruzu 
bu toplııntıdıı Adll~, Mllll Mildatua 7 gemi babrdi patlıyan bomba hıdi.eai mamunla.- Ortaköy Şifa yurduna birlikte gittik. karııamda Amerikalılar 
T& Milnıı.kaltıt Veklllerlle birçok me- nıwlan Alxlilmıılunıı.ı SeQman·ın. Akı aylık gebv olduğumu anladım. geri çekild i 
buslar, profesarlcr Te hukuk mensup. Ankara Alır Ceza ınahkemeeinde Evlmecektik. Bunun için de Abclür· 
lan hnzır bulwımW)tur. Kongre ko- Vqhıcton 5 (AA) _ Bahriye ıverdiii ilade e.muında, Perihan adın rahman bana Fatihte ayn bir oda 
nuşmalnnnıı., Ebedt Şef Ata.tfukUn Nezaretinin biklirdiiine a6ro Can dA bir kıza kGrtaj ;rapmmak vuiyeti tutmUJtu. Da Bayezitte oturuyor· Roma s (A.A.) - cC.orriera 
m.ı\nevl huzurunda ICUcrek n Milli denizindo.,.. Hint Okyaıı,.,.;da C4'" karıımıda blınca. Pavlof ite Kom~ duk.. Fakat ıubatın aonlanna doğru Delta Sera> gazetesinin Şaııghayda
Şef Rels1cümhur İsmet İnönüye a:ı.y- reyan eden maharebeJerde Amui- lof ll:l kendisine yardım vadettik.1~ Abdürnhman anaızm ortadan kay-- ki huaua! muhabiri telsiz telefonla bil-
ııtanru sunarak ~ıanuş. lda.re he· .___ . • • Lı_ --'-ht L_ ı __ı d ,_ b Id N • l"'' i ld dlriy • Jetlnhı (Türic hukuk kamusu), (Hu- &.1U1 dcınızaltıla.rı ikisi kruvazör ol- rmı. .-.at un M~p ~~OD o~yı o u. ereye gıtt aın Te ne o u- • or. . • . 
:tuk Higatn (Basın) (Konferansla.r). mak üzeıc yedi Japon camisini ba· .anra bundan vazr~ild~nl •&7ledl- iunu biL .Jyordum. Merak içlndey• Şıddetlı ibrr Japon taarruzu netıce. 

1 

6 Nisan 1942 

Bu seneki 
Kırkpınar 

güreş eri 
Beden terbiyesi müdüraa 
lüğü ~Adalı pehlivan• 

1 
kemerini yapbnyor 

Edirne (Akşam) - Her sene Ecllt• 
noenın Barayiçl mesiresinde ya~ 
makta. olan tarih! wKırkpınnr. ~ 
ıc:rt bu sene geçmtş senelere nlspetl~ 
daha ~~ mllcyasta ve ~n btt 
progra.mln yapılacaktır. Deden terb~:.. 
yest umwn müdfırlü~ü tarafm<l~ 
10 sene için bu miisa.b:ı.kııl:ırm şam.,• 
plyonunn verilmek üzere hazırlanan 
wKurtderellıı kemeri üç ~ne blrbirl 
arkasına Teklrd"ğlı Hüseyin tarafın.
dan lmzanıldı~ lçhı kcndlsl bu ke
mere sahlp olmuştu. Bunu nsza.d 
<fi!Ckate n.lıuı umum müdürlüfüln 
ıAdalı pe'hllvım• namrnn tzaretm yc
nl bir lremer yaptınnn"'n kn.rnr ye,r .. 
dlğlnl haber n!dım. 

Kırkpınar ~lerln1n büt.iin bbl· 
gelere t.eşm.11 eclilın~k ııuretiylc rıır-
bea, yağlı ve aln!rangıı güre,l~rı bir 
artı.da. ~hrlrn\zıde yapılması ve cTür
k!ye Kırkpınar o11mplyndı. ııdtyle bu 
mfts:lb:ıknlruın her ccne rekrnr edil· 
mest 1çln Edim~ beclQn terbly~sı ta. .. 
n.f:uıdan bir teklif yapıbna'k n~.er• 
oldu~u mmınunlyetıe öğrenUmfştır. 

Her sene 9, 10 ve 11 mn.vıs (;ttnle
rlnde Kırkpınarda kurulmakta olan 
ıKırkpınar panayırı. da bu sene da
ha Y.engln bir ~kilde kurulacn}:tır. 

Rus cephesine e 
taarruz hazırlığı 

(Bq taralı 1 inci W.ifede) 

Bununla beraber V~gt.onda üm!
~ göre, Rus ordulan eskisi 
tad&r mukavemet. ettikleri takdll'd,O 
yıldırım harbi yeniden pahalı bir he• 
zlm.ete inkıl(lbOOecektlr. 

Alın:uılıı.nn Bulga.r1.stann karşı b:ı· 
zı lhtıya.tsızlıkla.rda bulurımruari 
milmkündllr. Birçok Bulgar subay ve 
erleri Ruslara karşı muhabbctıcrln{ 
ss.klamıyorlar. Bulgar llm:ınl:ırmda 
bllha.ssa Burgnzda. askeri tahşldat. ya. .. 
pıldığı haber ~rllmektedlr. Gerek bu 
bölgelerde gerekse Bulgn.rlstandn b1C 
çok Gestnpo memurlnn bulunmakta
dır. 

I.Jbyadaki Alınan ve Italy:ın ordu• 
l&n geni~ ölçüde yeni İtalyan tfımen.
lerlle, takviye edllmlşkırsc de bu kuv. 
vetkrln Mısıra knl'§l ımtı bir taarrU7.a 
~ekten zı~ mümkün olduğu 
kadar biiyük müttefik kuvvetlM"b1I o .. 
yalanu:.k 1çln kullruulm:ılan muhte
meldir. Leniııgra.d ccphesinck? Almru\ 
hava tuvvetıerlnln ta.hşidedilme'ktl 
olması Alman kuma:ıdruılrl;mın Mur
mansk ve Arkanjel llm:ınlannı kul
lanılmaz bir hale getirmek lstedlCint 
göstennektcdlr. Sovyctlerc yapılan 
İugillz ve Amerikan yal'dımı bu u .. 
manlara gelmektedir. 
Almanların Jııponlnrı SovyeUe.ıo 

hücum ett.ırnıek suret.ne bir ıaşırtmııı 
yapmak ıstemelerl mfim ündür. Fn.· 
tat Rusların Japonlara k:.nmız etmeıe 
n1yetınde olmadıklan gibi Alınnnlnıı 
da Şark cephe.mıde nthal zaferi eldf 
etmedlk~e Japonlar da Son-etlere ta .. 
t.ıTuz etmek ısteml~klerdlr. J:ıpor. .. 
la.r 938 de dış ~lstnnm hududtm'
da cereyan e-den felaketli muharebeYI 
henüz hatırlnnndan c;ıkarmamışlal"to 
dır. 

(Rad Ö;,~eı rl)' (Tal be A-- tırmı~lar veya buara .. .ıı...a--lardır ii mal6mdUI'. <İlm. Bir gün raıdyoda b&diseyi &A- sinde Bataan yanma dasında Ameri-
yo g '"'1'" e • e m"""'"- ...... ~-. • P--"--- _,L! __ L·_ı.. '- d" · · k 1 Ud f l · kil · 1 d. M d bakal ) (Serbes kürsü dersleri) • -~. evvcııu ıece ecwo.aa ~aı-- ren ı._ Te kendl!lnin ne vazıyette a ı m a aac1 ar ıerı c;e mış er ır. acar or usu 

(Türkn~ukuk tarlh1 enstitüsü) tırerln: Atlantik'te bir vapur " 1-:..aeki hastanMiııde doiurmUI'" olduiunu 1111ladnn. Benbn bu itler- Taanuz ~a! l o ~a batlamIJ ve .J~- Budape,şte 5 tA.A.) - (St<.>fani)l\ 
deki çalışmalıırını belirten raponmu torpillendi tuT. Perlıanm çoc:uiu erkektJr ye ~ den hJ~ir haberim 7olr.tu. Hldise· pon a.k~n §ıcldet~ı b!r t.?pçu ate!!nm Genelkurmay ba._qkanı Genem! Szom• 
ı941 _42 blltçestnı ve bll~çosunu ta- . mi, hutaneca Kenan konmuıtur. den sonra zabıta, bana ait bir çama· hlmayeıaı altJnda.ıle~ duJ?lan muda- bately, Macar ordusunun Doğu eepr 
bul etmlştlr. Va§ingt~n ' (~.A.) .- Atlantik Dün, kendi!İnl ziya?'et eden bir al" fr valizJni aldı, tetkik Te iade etti. faalannı ele geçımn~lerdır. Amerl- besinde şimdiye kadar oynad•ğı ve 

_ ac;ı§ınd~ hır An;ıerik~1?' ticaret vapu· kad&§lmlZa Pen'han. kısaca ıunlan Ilademin alınmuına lttzum ıörülm..- kalılar '!1üda!aa hattın~ lna~la müda· oynamağa devanı edece l rol hakllm-
Yenı but.ç1? tasvlbedil.m1ş ve ida..re nı torpıllenmf~tır. Bın müateına ol- al5ylemi§tü~ m.İf olacak. Çocuiumla beraber bu- faa etm1'!er ısc de gen çekılmek zo- dn lxwna tılr demeçde buhınmn,ıur. 

heyetne yedek lualan ve hesap mtı- malt tlxere vapurun bGtiln mürette· _ Abdünahman ile üç MM evvel radan çı1'bktan •onra ~reye aidece- runda ka1mış!ardrr. Çetin .Ongü ve General demiştir kl: 
fett~ıeı::ı:_~çdaml§tır. ~~~ )'11 çaJ~- batı kurtanlmııbr. Kurtulanlar vapu· t• ...... tW n_ ay kadar .... -·el L-- ...... ~ı bilnı;.,0 .... .- > el bombatı aaıvaılan olmuıtur. Ja· Macar aıSJı:crlerl, Avrupnyı ve dün.• 
malan c;w-....ın llerl owwen Te ta.- ek b"'-"lk bfr d lxal f -.. • vç .. ~. • -.. _,, 5ı.uu 'V ._... nJ Am . yayı B-Olşevik ~hdidind<'n kurta.niJ 
bul edilen tekllfie arasuıda bllh run P ...,... en h tara ın· po ar. erikalı]ann k&Jlı taanuz· yurtlarının i&'tikl!ılin1 temin tdec~ <1• 

_ r Mtıa dan torpillendiğini MSyfemi~lerdir. B J lanm pGekürtmüı1er Te bir çok etıir km sa.ferden kııtı""'n emlndlt~r. Y3.tı1 
bir (Hukuk gunü) ~ti için yeni ık· c· d .. . t d t. • J~ 
idare heyetının bu:giln tarihini ve V..U.toa ' (A.A) _ Bahriye ın 1 unya U garJS 80 & ve narp malzemesı alrrıı~lardır. Mu· tmda ~ ce~nde ce.reyun ede• 
mah1yetln1 tncelemeel ve hazır!amMl Naz:ırlıiının bildirdiğine ıöre orta Larebe de-nm etmelıtedlJ'. eek olan muharebt'lerue müUcf~ ,,._ ......... h · olan lcabnvr..an muhııliplerfe blr f• 
Te gelecek yıl umumi toplantıwıı WA- hacimde bir Amerikan yine orta ha- harbı· ava tehlikesi Vatfnıton .s (A.A.) - Reuter ta n tett! kaz:ulncaklnrdı 
1ltte bulunması. mevcuttu. cimde bir Leton ıembııe küc;ilk bir a.janeı, ceceleyin Bataan yanmadaSl- tnn r. 

Kongre datılmadan aıme Mlll1 Şef Kanadal~ vapur bundan birkaç hafta nın dolu ealıiline yapılan blr Japon Rua limanlarına yenideq 
Rei&cfunhur 1smet hı&ıtıye t.a&tmle- nTel biri Atlantlk ..tı.Uinde diler Bazı- evalet -.ıbirlen· ~hareketi tetehbüsünUn _püskür- mühimmat eldi 
rtn1 ve B~ Mlllet Mecl1.<ı1 BeJ.51 iklal K~I d bind balrnl§ B. Roose.-elt 'e c(Sre bu ., .- tOlc:lilfOnü hber nnnek.tedir. g 
Abdfilhallt Rend B"'"""'""'' Dr R er en o tır. t~b· • diki• harb• Jt-&.n-d ab .. Lon.clra 5 CA.A.l --. R.euler a~, 
tık Sa.ydama !~~ t H e. Bahriye Nazırlıiı bqkaa maJUmat • ır tım ı wu.uı:ı e Y ancı nm anavatan lU0«tındaki lı\1$U.Sl mu.:.ı' 
- re l\ vermemektedir. -aaıflandıramıyor tavvareler urtu Amerikan ve Japon habtrı 1>11dırıy0t: 
Pa.rtlsl genel sekreteıt Dr. Fit:rl TUze- "" <T" T Buz denizindeki R.ıs llmQ..nlruın• 
re .saygılannı sunan teısmnar çek.il- Bertin S (A.A.} - D.N.B. : Aa- hariciye memurlarının 7en1 tank, U.yyare. top ve mühi:nm~ 
!nesine karar ve~. kert bir kaynaktan haber alındığına Vafhıgton' (A.A) - Rele Ro- Sofya .S (A.A.} - O. F. l ı DUn değİ§tİrilmeai gel.mL,tır. Sovyctler Birliğine ccieA 

gare, gene bir kaç dii§man ticaret odVelt ıimdik.i harbi nmflandınnak eaat 11 e dofrµ 1>a.a eyalet ıeh.irle· V8ıfl.ıı€ton 5 (A.A.) _ Ameı1Jı.:a Ha.· harp malzemesinin m.lltta.n knrşı.sın~ 
lzmİrde atıcılık gemi.aile dil§man emrinde bulunan iç[n (ikinci dünya harbi} tlbirinin rinde phancı tayyarelCT cözükmeai ı1cfye NazırJığınm blld1Miğ1ne g6nı, hcrtıa.lde Alma~lar ~rm1! ol:ıc:ıktıı', 

t b f ·ı · A ik ı yetmediğini ve bqka bir tlbir bul· O.Zerine hava teohlikeai lfareti Tcril- le.ponlarm ellnde bulunnn Amerikan İki ıı.ydnnbeıl blr Inellız hlmay4 
zmlr (Ak§'am) _ Atıcılık r~ azı ıcaret ıemı en mer an su a· k • . • . • . gemi.sinde yaşıyorum Bo geminin va.: .. 

J'OllU reisi B. Hakkı Ognmn reisllğtn- nnda ve Antil denizinde denizaltı s.nak e~ektığ~ı gıızetec~Te~ top]antı· mıtt~r. . . harlciya mcmurlarlle ~mek 11- zl!csl. Rusyayn gide~ ve R~I'{ 
de bumda beden +.-......._. mükellef gemilerimizin kuıbanı olmuştur. aında eoylemı~ ve demı~tır ki: J:lıç bir hasar h.nben -..erilmemek· ~ 300 kadar Ja.pon harlc~ memu- dönen gemilere rclakaı c~kttr. Att.,. 

....,.....,....,. t d r nı Whltesulphur Sprlngs'e götllrill- ı:; 
ıert arasında yapılan nt~ mü.sa.baktı.- Bunlu takriben 5000 tonil"toluk bir cBu mücadelenin. küçük milletle- .~ .. ~; .................................. mü~tür. zına kadar dolu blrc;<>k geminin B\111 
lan, çok alttkalı ve heyecanlı olmuş- Amerikan ,iJepi i]e Birleşik Amerika rin ve dünya demokra~ilerinfn ko- B R el• B R denizlnde dalgnlarla v~mı cör .. 
tur. Mııhtellt bölgelerden gelm1~ olan • . . · · ld ... 1 1... • oosev t len aonn.u~tur. • <>- İ ' .., uk d 1 · düm. Himaye f\"'nUınlz, b~k fırlıno.ı.. 
atıcı ta.kmıl da ı .. H he~bına ı~letılen hır Letonya vapu- runmaaı ıçın yapı ıgını an atacaııo. oavelt ıu ccv&bı vennıttir• sveç te ıog a gası .. " 

nnn "'l ... rnklle yapı- b' K • k·· .. . bir tabir bulmalıdır ~ Ö • l la.r içinde dnlg •• L-ııln do\l\UjC?ek vazı .. 
Ja.n mUsnbalmlar sonunda Balıkesir ru, ır anadn vapuru ve uçuk bır · • yle zannediyorum ki Papalık, Stokho1m S (A.A.) - ki gün fesini yaptı ,.e ,apurJ:tn bll:lt:ın ~· 
takımı blriı)ci, İzmir takımı lklncl ııcı- Norv~ tic ret gemisidir. Vaşington Bir gazeteci, Papalık ile Japonya hem Tokyo ile Lem de Çungking ile evvel bveç ii:z:erine çöken soğuk dal- t;ıy:ı butla örtuh1 ol:uralt ll:ı.muI""ltrlls 
mf~Jr 'RnmM VP mltl"fllvö-r nhel'!ln Jl l,.,:,.... ... .. 1 .::.. \. •• A - ·-:- t, , .. 'll • • • •• • 
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~KŞAMDAN AKŞAMA 

'/ kiz çocuklar üzerinde 
bir düıünce 

Bi.r müdekkik f()yle anlatba Lale mi, haç mı? 
iıci~'iid .. b:cİ~·~·~dan 
~t gayet bi vefakar inaaıuhr. Eıki eserleri koruma 
Ohürii Mebme~ Yılan mı ydanl encümeni karar vereceli 
Adeta sokacak adam arar. 

Ayni anadan, ayni babadan ol• 
iuklarma 9üphe yok. İki damla su 
lııoi biribirlerine benzerler. Birlikte 
J,üylimüşler. 

İran ıairi Şirazh Sadi ile mutabık 
plıp Mebmede: 

- Akıbet kurtun oğlu kurt kesi· 
Jjr ! ( ~ ) · diye, ecdadm kabahatini 
jtükliyebilir miyiz? 

Peki, öyleyse, Ahmediıı melekli· 
ğini naaıl izah edeceği%? «İnsan se
•esiııde muhitin tesirile h• desek 
p da pek uymaz. Zira, ikizler, bütün 
ömürlerince hemen biç ayrı dii§mek· 
ıaizin, evde, mektepte, üniversitede 
ayni dad.. anne v~ hocaların telkin 
ye terbiyesini ahnl§lard1r. 

Ayralı'1. meydana getiren sll', ne-
klir? • 

Bir gün Ahmet bana ıu intibamı 
anlata.ı·iok, gözlerimin önünden ade
ta bir muamma perdesinin kalkması
na ,,ebebiyet verdi: 

- Çocukluğumda. ninem bizi bir 
ikindi üzeri karşdıklı kanapelel' üze
rine yabrarak üzerimizi örttü. Ar
kamdaki duvan sanan hWı bir kapı 
kapanması ile uyandun zaman eve 
misafirlerin geldiğini, uyku sersemli
iim arasında farkettim. Konuşuyor· 
lardı. İstemiyerek dinledim. Muha· 
verenin baş tarafı nedir, bilmiyonun. 
Fakat söylenilen bir cümle aklımda 
yeretti. Büyük annem misafirlerden 
birine diyordu ki: 

- Dinle bak, yavrwnl Kulağında 
kiiı:-e olsun: Eski bir dostla bozuşa
bai.rsin. Hatta onunla düıman ola
rak aleyhinde çal"abilirsin. Fakat 
aakm ha, ahbaplık zamanında sana 
tevdi ettiği sulan kullanma. Ancak 
yoni yeni sili.hlar elde ederek müca· 
deleye onlarla girif. 

Bu sözü duvduktan sonra, bir ta• 
raftan bir tarafa döndüm. Uyuya· 
kal.mı.tun. Fakat i§ittiklerim aklan· 
dan çıkmadı, hayatımda ahlak düa· 
turu oldu. Zahir o an eşref saatmiı ! 

Şimdi bir faraziye kuralım. Diye• 
lim ki, Ahmet daldıktan sonra evin 
öte tarafında da bir gürültü olup bu 
llflfer Mehmet bir 18.hza uyandı ve 
fÖy)e konUfulduğunu duydu: 

- Hayır, büyiik hanım bayır ... 

~ lcubbeleıtoe konan 
Y6l11 alemlerfn dedllrodmru. devam edi
yor. aazeteleıtn neçıyaıtı il?Jet1ne vali 
ve belediye rel.Sl B. Lfttrl Kırdm.Tm 
emrt ilıe be~~ fEn V9 lma.r mtıdnr.
lük:lert yen!.de~ tıedk1kler yapmışlar
dır. Bu tedkllder netııcesbl.de beledi
yenin elde eıttl~ net1celer ~ur: 
Mı.Sll'çarşısının kubbelerlndetd alem

ler elli taa:ıedlr. Belediye, Mımrçarşt
sını fsUmlıi1t edipte tıam1re başladı~ 
zaman bu elli alemden y1r.m1shıln 

eık3lldlğln1 gönnüş '" mevcut otuz 
aleme UA.ve edilmek {i2Jere da.ha y1ım1 
alem yaptıımağa bal}Ia.nuşb.r. Bu 
alemler, mevcut eSk1 alemler n'6mune 
alınarak yaptınl.mlştıır. 

Yeni alemlıerle eskileri :ı.ı1Mltlda bi
çtm, boy itlbarlyle bir fark olmadıl.U 
yapılan t'edklkler neticeslnden de an
laşılmıştır. Ancaık evvelce ys.pılaaı es
ki. alemlerin de iyi bir işçi elinden 
çıkmadı~ an1a.ş1J.mıştır. 

Bu vaziyet kar;.şısında belediye, es
ld eserlet1 koroma. encümenine mü
racaat ederek İstanbulda. dl~r tarih! 
ibidelerln kubbeleri iliıerlndiıki bu 
kabil motmerln tedk:ik edilerek Mı
sm;arşısı kubbeleı•indek1 motiflerden 
da.ha zarif ve Tilrk revkine uygun gö
rülür ve encümen tarafından da de
ği~irllmesine lüzum hasıl oluım Mı
sırçarşısındald alemlerin - eskiden 
yapılanlar da. dahil olduğu halde -
değiştirllcceğinl b1ld1rmJştlr. 

Bu vaziyet karşısında encümenin 
verece~! karardan sonra alemlerin 
değiştlrlllp d~tlrllemiyec~l belli 
olacaktır. 

Ticaret Vekili 
Ankaradan geldi 

Ticaret Veklll bay Mümtaz Rek, 
dün Ankaradan şebrlml2ıe gelrn.ş1tlr. 
Ticaret Veldllnln burada tıedkikler ya
pacağı -anlaşılmaktadır. 

3 sahte memur 
mahkUm oldu 

Bundan bir müddet evvel Osman 
Aydın, Süha ve Hakla İııdında üç kişl.
nln makara. tlc:ırethanelerf.ne gide
rek cürmümeşhut yapzoo.k baJıane
slylo tacirlerden l'iişvet e.ldıklnrı, ya
kalanarak adliyeye ~rlldikerl yazıl

mıştı. 

Kendilerine fi.at mürnkabe memuru 
süsü vererek dola.ndıncllığa tevessiil 
ottlklerlnden dolayı bir mınıa.ralı 
milli konınma ma.hlremeslnde muha
keme edilen bu üç şahıstan Osmanla 
Süha birer sene seki.zer ay, ü~erlnde 
sil!h ta bulunduğu için Hakkı bir se·· 
ne, sekiz ay, 1k1 gün hapse mahkftm 
olmuşlardır. 

Mahkeme, mevkuflyetlıerinin deva
mına karar vermlştir. 

Meııele emelinde muvaffak olmaktır. 
Gayeye erişmek için metru. ahlak'i, 
insaflı ve namuskir vasıta yoktur. 
Her çareye bas vuracak, irtikap ede-o 
cek, cinayet işliyecek, ne yaparsan 
yapacaksın; İ§te muvaffakıyetin sır· 
n. .. Dost düşman tarumamab... He
defe, doğru bir hat çizercesine düpe· 
dü:r: rürümeli ... 

Muhaverenin bu noktasında Meh· Telefon var, zil yok 
nıet de dalıyor. Onun da beyninin en Aldığımız blr mektupta denlllyor 
Uyanık bulunduğu zamanmış. İşittiği kl Bayezit nahiyesi hl.nası dahilinde 
ıöıler, hayatının rotasını çiziyor... belediye heklmliğ'l odasında 22810 nu-

.... ... . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . ... nıaııaJı telefon makinesi va.r, fakat 
Hayli dikkat çekici bulduğum bu maklnenlıı zili yoktur. Ba.şıka. b1r oda

mü~ahededcn sonra, çocuklara karşı d:ıki mıık.inenln zlll çaldığı vakit 
mübalatsızhğunm düşündüm: Eski· orada. tesadüfen bulunan memurlar 
den, «çocuklar var!» aiye ana ba· duyarlarsa belediye hekimini vaziyet
ba, soy sop meclislerinde muhave· ten haberdar ederek görü..'j1tllek için 
reye sansür konulurdu. Şimdi ise, en tavassut edtyorlar. Bu odMa saba-

hın dokuzundan ertAsl gün sabahın 
açığından en ablak bozucusuna ka· dokuzuna kadar da.im! surette · nö-
'dar her sözü evlatlarumzın yanında beçti heklm bulunmaktadır. Hekimin 
kor.u~mağı caiz sayıyoruz. Aramızda telefon makinesinde zill olmadığ!n
bir takım sıtçma sapaniyat konuşu· dan güçlük çekilmektedir. Alakadar
yoruz. Ağzımıza gelen küfürü de sa.· lann dikkat n::ı.7..annı çekeriz. 
vuruyoruz, muzır nazariyeyi, tefelsü• .. •• • ••n •••••• • • • ••• • ••• • ••• .. • • •••• ••• 
fü de ileri sürüyoruz. ebnesı' t t -'-k' tt' il • orunun er- ı e trmes e 

İkiz kardeşler Ahmetle Mehmedin kabil ••• 
misalini unutmıyalım, bir... Yalnız çocuklarımızı değil, hatta 

İk~tdsi de: henüz doğmamış nesilleri hesaba ka· 
Manevi servet maddisine benziyor tarak hareket edersek ancnk o za

Raliba... Ekseriya bir nesil içinde man milletçe iyi netice alabileceğiz. 
toplanamıyor. Zeytin ve hurma (Va - Nu) 
ağaçlan dededen kalma oluyor. Bir 
takım bilgiler, incelikler, sanatlar, (•) cAkıbet ~ zAde gürg şeved. Je 
ecdadın başlaması, oğulun devam aynı vezindedlr. 

GENE BALIK IŞL. 

T erkos gölü nefis 
levreklerle dolu .. 

Etrafındaki göller bile Istabnul 
balık ihtiyacına cevap verebilir 

Eskiden balıkç~ cem13'814ne gittl
ğ)m zaman bir 1k1 göl balıkçısına. da. 
rasgellrd1m. Bunlar İstanbul civarın· 
dak1 gölleri sa.tın almış kimselenil. 
Tuttuklan hak::l.kateın nefts birçok ba
lıklan doğrudan doğruya. İstanbul pl
ya3aıSllla. ve bit kmmJıU da Anka.raya 
gönderlrlerdl. 

Bilhassa. geçen kı3 İstanıbula. biiyük 
miktarda göl levreği gelmlştl Bu sıe
ne maalesef şehre pek yalan göller
den bile İstanıbula. pek az balık gön
derilebihnl.§tlr. 

Bu göl ~alıkçılı~ ııe ve alelfunum 
balıkçılıkla. meşgul olan bir Ztıt btze 
şunlan anlattı: 

- Yalnız deniz deg11, Istanbul cl
varındaki göller ~ balık.tan yana 
şehrin et gıdasının ~ mlihlm blr 
kısmını temin edebilir. İstanbul ya.
kınlarında dünyamn en nefis tatlı su 
levrekleri dolu göller vardır. 

Mesela eskiden Terkos gölünün lev
rekleri Balk.anln.rm ortalann:ı kadar 
şöhret salmıştı. Bu gölde tutula.n lev
rekler günü güniine İstanbula., Edlr· 
neye gönderillrdl. Bugün de Terk.os 
gölü baştanbaşa. tatlı su levrekleri ile 
doludur. Bu balıkların h:ırıkulô.de b:r 
yumurtlamak kablllyetı olduğu için 
göldeki ıevı:ıekler seneden seneye ço
ğalmaktadır. 

flatıe sa.tıldıktım sonra levralı: müş-
terl bulına.z mıf. 

Halbuki b1z1m memleket g6l ve 
aleHlınum tatlı 8'11 bahklan 1tlbadyle 
harlkulM.e zengindir. Mesell gene 
İstanbul etrafmda. goa;yet ne.t18 ve 
zengin alaba.1$ ya.taıı olan göller 
vardır. 

Bundan ba.şlca. en klynı.Btll ta.ti1:ı. sıı 
balığı y>a.yuı denilen ba.bktır. Bu çok 
dikkate de~ bir tucyvsndır ve Tür
ıctyede pek boldlll". 
Dünyanın en aç gOOlü balıltı olan 

yayın pek kocamandır. Mesell bizde 
çıkan bir nevi yayım manda arab&
siyle ancak göU1rebl.l1r.s1nl7~ 

Bu balık ekseriya. göllEtln derlnlik
lerlnde durur, su yüzüne çıktığı ~ 
man gölde kendi halinde yüzen ör
dekleri yutar, 5yle ka.rnmı doyurur. 
A vrupada bu kalık o kadar mald>ul
dür ki bazı göllerde stlll1 surette, yu
murtasını atarak yayın yet~rirter. 

Tütün balığı 
Muhat&.'bım yayın balı~ hakkında 

~rdiği izahata. benim hayret ett1lt1-
ml göıiince gülümsedi: 

- Memleket balık cihetinden o kıa
dar zengindir k:1 et gıdamızı ta.ma.
nüyle sudan alabfilriz. Bakınız stııe 
tuhaf bir şey anlatayım ... Blzdıt yok 
zannettiğln1z birçok balıklar, hem de 

Terlros gölünde bulunaı1 tatlı su çok miktarda vardır. 
Ievreklerlnin blr de!ada 1,000,000 yu- Meseli geçen büyük mu.hıarebeden 
ınutra verdiklerini gözüniiEün önüne sonra bilhassa. mütareke zamanında 
eetlrecetc olursanız bu balıklarda ne İstanbulda bir ctütün balıjp..., •ringa 
derecede büyıilk bir çoğalma. kablll- balığı. modası çtkmıştı. Tütsülenıniş 
yeti oldu~unn hemen anlarsınız... ringa son derecede gö?Jde idL Bil-
. - Bir yerde okumuştum. Eğer in- hassa yumurtası da bol olan bu ba

sanlar balıklan tutmıyaca.k olurlarsa lık hakikaten mükemmel bir gıda 
denizler bu hayvanlarla dolarmış... membaı ldl. ve bu balıklar bl2Je tA 
Terkos gölündeki bu levrek çoğalma- Norvedıen gcllyordu. 
sı belk.1 uzak bir istikbalde gölü dol-

1 

Nitekim ringa balığı ithal edllme
duracaktır... meğe başla.dı'ktan sonra. bu balık pt-

- Belki de! .. Te.ı1kıos gölündeki bu yasadan kaybolmu~tu. Halbuki. Ana.
~lıklar pek irldlr de... Her bl~ 8 -. 9 dolunun cenup sahillerinde gayet bol 
kilo gelir.:. Lezzetıerl fevk~l.:dedır. miktarda ringa varıdır. 200 sene ye.
Nefaset itıbarlyle deniz levreğmın he- şıyan Mersin balıklanndan tutun da 
men hemen a.yn1d1r. Bu hayvanlar memleketimizde hemen hemen - t.6. 
Anadolu yakasında İstanbula. komşu bil birkaç cins1 müstesna. - b!ltün 
vilayetlerd~kl gölle~e de pek çok bu- balık nevilerine r:ısgelebi11rs1nlz .. " 
hmur. o kadar kl Istanbul pekalıi. bu H ... • • 
levt'Elkleı·Je senenin birkaç ayını ge- usuaı bır fıat 
çirebillr. Fmnsızlann La. pcrche d~- - Peki ... Bütün bunlar iyi hot 1A-
dikler1 bu balık Avrupanın en göz- kin bu balıklan yemenin, bunlardan 
de, en s'2'Vilen, en makbul ba.lııı:Jann- istifade etmenin yolu? .. 
dandır. Fevkalade güzel haşlaması, - Sınai ve ztrat istihsal; rağbete 
tavası, kır.artması olur. Fak.at bılha.s- göredir. Şimdi herkes balıkOOo. ve ba
sa haşlaması her midenin huyuna, lıkçılıktan büyük şeyler ümit etmek· 
suyuna giden nefis bir yemektir. Av- tedir. Onun için bundan sonra bol 
rupada. a~am sofralarında La perche bol balık tutulaca!P, ve piya.sa.yR. arz:e
haşlaması en güzel, en hafit yemeğ! dileceği. muhakkaktır ... Çiinkü herke-
teşkil eder. sin gözü balıkta .. 

Ne yazık ki şehir burnumuzun di- - Şlmdi'Itl balık 'fiatlert ~ yük-1 
binde kayna.,"13.ll bu diinyanın en sek ... Bu tia.tlerl yüksek seviyede tu-1 
nefis gıdasından k~fi d.reecede htssıe- tabilmek için s:ıkın balıkçılar balık 
sini alamıyor. Halbuk.1 İstanbulda her tutma~ tahdit etmesinler ... 
zaman tein bu harlku!A.de güzel ba- - Yok ... Bugün 1çln bu katiyen 
lığı, bol bol ve ucuz ucuz bulmak im- mevzuu bahia değilcilr. İıısa.llah ileri.
kanı olablHr. Bunlar İstanbula 3 - 4 de pek çok balık tutarız. Fiatıer o 
saatlik mesafededir. Bu müddet için- kad~r ucuzlar ki denize dökmeıttensı! 
den bi~ok sıcfarethaneler hemen he- balık tutumunu tahdit edeıiz. Fak.at 
de de tatlı su levrekleri taze t::ı.re İs- bu sene İsta.nbulun ihtiyacını ta.m:ı.
tanbula gctırile'blllr... Nitekim eski- miyle kar~adıktan sonra killll.yet.11 
men her mevsimde buradan kendi- balık ihraç edcceğiml.zi do ümit edl
lerlne taze göl levrc~ getirtirlermiş .. yonız. Bunun için tahdit altla gele-

Avrupada birçok memlekctıeroa, mez. 
sa..hllleri en bol ve balık clhelinden 

1 

- Aman-ihracat; t.1.anbuldalct ba... 
en zengin yerlerde bile göl balı~ına hk fiatıerinl yükselt.m.esln.~ İstanbul 
fevkalade bir ehemmiyet v-erirler. için husust bir tarife d~ünilyor mu-
Çünkü göl balıkçılıl;'1. bir 11ct sl.qorta.sL• swmz? . 
gibidir. Her hangi bıi sebepten dola- - Tabıt .• Balı~ Istanbulda satma, 
yı denizden bnlık çı!onadığl zaman lhraç etmekten çok daha kArlı blr 
gôl imdada yP.t!.5ir. şeydir ... Istanıbul lçln hususi bir ta-

Ördekleri yutan bir rüe yapmak en ta~li şeydir .. 

balık .• 
Ne yazık k:1 evvelce bizim halk tatlı 

su balıklarına hemen hemen hl:; ra!t
bet etmezdi. Mamafih bu sene tutu
lan az mlktarda.'kl göl levrekleri lo
kum gibi yenUmiştir. Be~enmedlğimiz 
torikler bile dillm dlliın ve büyük bir 

llıkmct Fcrfdan Es 

Sıhhate zararlı pastalar 
L.-tanbul cihetinde bir fınnda, 

Beyoğlunda 1ki pastacıda ~ıla.n. pas
talaruı sıhhate zararlı olduğu görlll
müş, fırın V& pastacılar birer baıft.'.1 
müddetle kapatılmışlardır. 

Bay Amcaya göre ... 

- Bazı e.calp buluşlu insanlar var
dır ba.y Amca., ortaya en akla. gelm.e
ı:Wt tudrler atarlar ... 

... aerçı bunların çoğu Nasreddlnl ... Mesell genç edeblyat.çıla.rttnm1an - <Qenı.gan llemlednt d1rlltAıUml• 
hocanın karla ekmek yemesine ben- hırt ieııtenlerde: cUJe devrtn1- ~ b!f ~ buluıımucıtu-. 
zer88 de bazılan dikık&tı oeateceJt n-
ıeroııı. 

l"amir iti daha liç ay 
sürecek 

·sahife 3 

Uzun yıllardanberi ona azma ha· 
karet savumıuştuk? •• K~1s~dcn 
bahsederken çok defa «adi» sözünü 
de b~ tarafına getirirdik: .Adi ha.
mal Acaba süslü vitrinlerde İpek
liler, krep döşenler, krep marokeo-
ler, krep birmanlar ve daba krep 

Mıımça.rşısırun tamtrt bJl dallıa üç b' el d .. .. ar kadar silrooeklı1r. Qal1l. aııaalc ilQ unem n er arasın a onu:ı ~ 
ay sonra belediye t.ara.fından tı:ıraıa.- bakan mı ollD'du? Hatta diikkb 
nacaktır. Evveloo yazdlğımız gibi ça:'- camek8nlannda ışd ifil yanan ipek
~ İstanbul Balıkpa.zarmdaJcl. dütı:;.. liler, öteki ıık, zÜppe, iki dirhem bir 
kt.nla.r yeniden fıe6fs edllecıeat ve bu- çekirdek ktımBJlann yanında ona 
l'aSl şehrin bir y1~ piyasası ola- yer bile verilmezdi ki Büyük dük
ca.ktul. Çarşuım bk' kısmında da. kanlann vitrinlerinde boy göstennek 
af:tıarla.r bulı.ınaeaktır. zavallı basmacı.ğm ne haddine idi?-

- - O ancak dükkanlarm en ib"banız. • 

Yüz paralık portakalın 
beş yüz elli kuruta 

satılması hakkındaki 
şikayete ses çıkmadı 

hücra raflarında ömür aürerdi ve 
kendisini büsbütün tahkir etmek için 
«alt tarafı 60 paralık hasmın der
dik Bu cümle adeta mefhur ol
muştu. 

Eve bir misafir gelse, kadınlar 
Sıkılmış bir portakalın suyuna. (550) arasında ıöyle kon~malar iıitilirdiı 
~ alan Ta.kıslm Belediye gaz:lno· _ Basma tari ile misafirin yanı• 
su l:ıakkınd.Gık1 şlk!yetıe b1r em çık- en 
madı. na çıkalır mı? .. Pek ayıp olur •.• 

Belediye bu .1ş1 ya olagan sayıyor Evet, zavallı baamacık misafirin 
herhangi bir ~t.e lüzum gör~ huzunına bile çıkarılmazdı. Çünlril 
müyor, yahut işin acay1pI1~ tnsdi.11: basma tezgBhlarda dokunmuf bir 
ediyor, fakat bir !ff?q sôytemeııt ve yap~ kumq değil de, bir ~Pmlf gibi te
ma.it istemiyor. lakla edilirdi. Ve hatırlı misafir ge-

Blz, beş kuruşluk ma.lı on kuruşa. lince heınen o suttan çıkanlar yeU.. 
sa.tanların ceza. gördüğü bu zamanda batk~ bir .,e'Y' giyilirdi. B~e bu
yüx parayı beş llra.yn satanların soy- mac:ık ! ... 
gunculuk nevi hakkında. Belecllyenin Beslemeler bile onun değenizliğin. 
lehte ale~'hte flkrlnl blldlrmes1.nl di-
lerdik. H~l~ da be"ltllyoruı:. DlyeceQc- den d~m vururlar ve banımlaruıdan. 
lerl.mlz uzun olacaktır beylermdeıt bahsederlerken: 

----·- - Nelerini gördüm ki? .. Bana bir 
Üsküdarda bir kulübe t~a entari bile yapmadılar ... der--

çöktü, bir kişi yaralandı C.ö~rsunuz? Basma entari a:bl-
Üsküdarda Top'hninell.oA'Ituııd& Çam- in ... 

lıcıa. caddesinde Hüsamettlne e.lt bir Fakat senelerce bu hakaretleri gCS
katlı nuınarosız kulübe, diln e6km~- ren basma nihayet öyle bir intikarm
tiir. Bu sırada bir tş 1çtn kultlbeye ru aldı ki. •• 
gelmiş bulunan Mehmet oğ'lu Şevket Dünyanm her tarafmda türeyen 
adında birisi sat böğründen ve arka- harp kibarlan arasında «basma» ya 
sından yarala.nnıış, Ha.yda.ıpaşa Ntı- en h8f kötede bir koltuk vennemis 
mune hastanesine kaldınlmıştır. icabeder. o, gÜnün kiban değil, bat-

ı ta laraliçesidir ... 
zmirde ağaç bayrami İki genç ve ,ık kadmm aralarında 
İzmir (Akş'c:un) - AğaQ bayramı fÖyle kon114tuklaruu gördüm: 

bu sene Cümhur1yet koruluğmıda ya.- - Aman ne güzel basma ... Nere-
pılnıış ve korunun alt kısmmdaltl \>of den aldımz? .• 
saha.ya 100 den fazla ~ fidanı dl- - ( ...... ) dükkanından... Amnua 
k.llmişt1r. Törende, vall, komut.an, epey uğraştım. .. 
belediye ve partt relsleı1Je lcal.abalık Eskiden basma hakkında böyle 
halk bulunmu.ştur. tahkikat yapmak kimin aklına ge-
,_ ___________ 111111ıo. lirdi? Ancak pek güzel bir İpekli, 

Aldığımız 
mektuplar 

Göze görünür üç 
yerdeki pis manzara 

Kıymet.11 camllerlmi!ıden Atllc
allnin Çemberlitaş fll'UU cihetm
deki sokağın camı a.vlı kapısına 

müntehl olan kısmı bir aptesruı.
ne haline gelmiş ve Meta. caml. 
a.vlısına glrlleml~dk bir şakll 
almıştır. Birkaç sene ev~ll 1htl-

maml::ı. tamı~ edilen bu caminin a.v
lısındaki helilannın yı.ktırıJma.
sından ve o civarda bu ihtiyacı 
~fedecek bir yer oJ.m.amasınd::ı.n 
ileri gelen bu yolsuzluk evkafla. 
belediyenin müştereken halletme· 
sl lil.zun gelen önemli. mesoleler
den. biridir. 
Diğeri; L:\lelinlıı Ha.rlkzed.egfı.n 

apartımanl:ı.n kaı'Şısındakl. kapı
dan avlıya. geçilecek lasuruill'. 
Gölcük peyda. eden m3.l17.3.l':l. ve 

taaUünat sokaktan geçenlerin 
bile dikkatlerini çekmekted!r 
Vaktiyle bu kapının önünde ve 
solmğın b~ bir polis noktası 
varken vaki olmıyan bu yolsuz
luklar noktanın buradan kaldı
ı'llmaslyle zuhura geldiği ~örlll
ınüştür. 
ti'çüncüsü; Valde caınis!n1n şo.

dırvan yalaklandır. Bugü.nlerde 
sebebi anla.,"1lnmıyan su kesilme
siyle bu yüzden gayet pis ve helA
la.n mülevves blr hal almıştır. 

s. All 

yahut yünlü veya bunlara benzer ku
maılar hakkında böyle sorulurdu. 

«Basma» günün kıraliçe.sidir ... 
Hikmet Feridun Es 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
KÜÇÜK HABERLER 
* Paşabahı;e şişe ve cam fabrika· 

sında yapılan eşyanın vUiyetle~ mn... 
ra.caat sıra.siyle, satılına.sı k:ıa-arla.'lt.ı.
nlmıştır. Satışlar yalnız vilayetıet1-
den gönderilecek mliteınctlere s:ı.tıla-

caktır. . * Evvelki gun Yalovad.an Lianbıı
la gelen Maltepe vapuru, S:.ırarburmı 
önünde Mustafaya. ait 30 sayıh san
dala çarpmış ve batırm1Ştır. Snndalcı. 
kurtanlmıştır. 

--~--

İzmir nebatat bahçesinde 
turizm köşe6İ 

İzmir .Akşamı - Belediyece bu yal 
Kültiirparkta nebatat ba.hçesı orte.-
sında bl:r (Turizm köşe.sl) vi.ıcuda. ge
tirlleceık ve bu suretle Ege bölge
sinin turlmı bakımından zcngtnlli;l 
belirtilecektir. 

Fı.w.n ziyaret edıeceklerm, bllh, 
bu lasma alı1kasınm temlnt m:ı.k..<"&
dlyle şimdiden bazı teşebbüslere girt. 
şllmlştir . Belediye re1s1 B. Reşat. Leb· 
leblcioğlu, İzmir rı.san aLl.ka mıize
sinde bulunan ve Agora ha!riyntınds 
meydana çıkmış olun bazı es<>rlerln 
Kültürparkta ::ı.ynl:ın l-~re nakil ve 
restore edilmes.I için Maar1t Vekaleti 
neZd!nde t~ebbüste bulunmuştur. 

Mimar Sinan günü 
Edime CA~- - Koca. Slnan'ın 

354 üncü ölüm yılı münasebetiyle her 
yıl olduğu gibi bu sene de, 9 nlsaa 
perşembe günü Ed1mem1zde blr tören 
yapılacaktır. 

===-

••• Edebiyat talebes1n.ln Çmı.A:an ea- B. A. - Nasıl olma.dl bayım. gaze.. 
rayına nakledilmel!d. bu fUa1 tısm«ı tıelere b~: Bir <We) merakıdır p. 
olsun bellıtll gibi old" amma. we cUyorl 
dım1ni açan ı:>lmadı&. - Öyle amma. bu merak BabıAJ1 

caddoslnde-1 w 

B. 4. - Nt oıbı'. Or&Bl da KAll*-
hane 111.flhrt.. • 
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1 TARiHTEll SAHiffLER 1 

Kanuninin şarap yasağı 

•••••••++++++++ 
flBRnç: 
+++++++++++•+•: 

Asmaların 
ağlaması nedir? 

CEVAPLARIMIZ: 

Trabzon burmaai 
Kasımpatlannı 

.. ayınnız ~uni SukaJı Sili~ a1tmıt ile "1....,it, kı,metli tatlarla be:usı-
Bai ve umalann budama zamanı Ye unnap Büyük ~içekli kuunpab '(hi- b:ir yqma 19Vmlf ~u. mit olmalanna eb~ TenDedi. 

Fmİftİr. Bazı 'bölaelerde bavalann Ortaköyde Matuk Taylan'a ce- zantem) )'9tiotirmek IGhı fimıdiden (Tubfetill ebbab) tarlmıde Kamı- G6mtlf tabak tltkımmdan ,.ımelt 
ilaha erken ıaınmaia batlamıı ol·ınpı kumıpm)anm lluıdunak llmmdır. ntnin ımçlii:inden INıllwlilen bir ~ Silleymarun ldeti idis birisi 
maa. budamMlın claha erken yapıl- Trabzon hamum denilen aiaç an- Kuımpatlannı karlar ka1W kalk- fıkrada (Ünfüvam .... planncla banun da ıünah olcluiwm e&ylemif 
m•ıaa icabettirir. latanbuida uma· c:ak tohumla 7 etiftmlir. Bu alacın maz topraktan çkannalı Te toprak 17JÜnut Ue milahabeli -Y>aba mail olacak. ki pmdıi toprak kaplar kul
lar artık budanabilir. ~ hahçolcr. mqy.. b'ice lczanp domat.ten altında iken aürmeie bazttlamnlf ,..._ "lbrahim P9fll ile oJ... kl..ai pür- lamror. 
tle bir hafta, hatta on cün evvel u- a.ı.a kızıl Wr nmJt alarak çürilmeie ya •ünnat olar. filizleri köklerile bil'" im.em llemlerde mewbm olup baddi B&l.ymanı f&rap knllanm.aiı llıh
...Jann budandıiı cörülmelrted.ir. ba,Jadıiı w çekmleklerini al- likte qumabdrr. Bu aynı-. her tevatüre "t'lsıldır.) d.Db'oır. Gençli- didtııtmeie de anluıttil•. 1-Dbulda 
Bmaıarda Diıu acele edilmit olmak- malı .... bualan J.emen kumla bir köklil filiz, ayn ayn fidanlar mer iinde CJ)'9Ünup mail> olan bu padi- peyıe:ı:i>.rin ebıirleri hıilAhDa ola• 
la beraber, ~. k11n17~ toprafa ekmelidir. Kamla toprak. dana ptlreceii için ayn ayn ctll>reli ~ ~tiyarlayınca ifretteıı el tek· nık ba &det pek taammüm etmifti 
Teya donaceia ilatima1iDden •dit• dere kumu ile ,..n yanya kanıhrıl· Ye iyi hazırlanm11 b.ıhçenin mOnuip mifü. Bundan bayle l.t.nhula fU'llP llha-

Kontrakt briç 
lleşbm ener 

El No. 13 
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•·nvı ö Jj. ••ı 
•vıoc •D87t Cenup 

•Af 
•vı 
"•.&RTlt 
""9 ı a 2 edilmemeödir. Eier 'budanu k.mı- JIUI l.hçe topraiı "t'eya yaprn çü- yerlerine dikmelidir. Bunun MDebi ne idi) liai meneden bir ferman •· Hattl 

lum yaralan üuriae laer busi bir rUIUdtir. Tohumlardan ancak Dkba- Bunlard bilJilk çiçek almak. . Kanuni Saltan Süleırmaıım eaha- Hın.tiyaıı}ar Ye YahudtJer lııılıı hı1e 1111 at taraf 90llda detll. 
-.acun .-eya killi topraklan,.. Nle- harda fidaneıldar ~kar. Bu fidancık- be dal ~ dalahız ek ım nabnm. otuz bet Mil.mele prptan buna oenz verilm.lYoıdu.) Dlldı '"""1: Cenup. 
a kili ile yapılmıı Wr çamm liiriiJ. lan ldna U. w,.ütmek,... eerçe par- ~ b~ -ıuz., . itin ::;~ li~~- fU'U, ,.rktan prba yaptlfı eefwler, AYmtmyı. elçW kendili n ma.iye- Dnı..lRASYON' 
müı ise, mesele yok ... Şayet bu ted. malt blınhimı buldulrıan aonra aıı- Şa b tü W a. d k- .~k hele Nahc:i"f'an aeferl bir taraftan. ti için tarap tedarikine dmmdan bin Otnup Garp 11lmal a....w 
lıir alınm&mlf ise WJe sene e11di,eye Jamak llzımaellr. Tohumdan yeti- yet u te a 1~ llzenn en uçu 1&ray hayatının zevk içinde yıprabcı milfklilltla mu...de alabi1diiini hi- 'll v-• 
..bep yoktur. Aamalana b»danma- ,..ıcia me:rnlan kGçUk olur. Aşı- daJJar eürmelc iılriyen tomurcuklar temleri diğer taraftan "t'6cudunu ~ok kiye etik.ten aonra Rumlann fÖyle 
..da kaide, tomun:uk yqa ıHzle- Jamna. httyllk meynlı qaçtan ilk- h111Ule aelmekte olduiunu ıZSrürae- yormuotu. Tutulduiu n.lkria illeti de bir tetehbüaürıden de bahMdiyorı 
rin fazla kaLal'IDJf ohnıwna 1De7dan baharda alınacak bir •fi kalemi ile niz, bunlan diplerinden lı:esiniz. ııhbatini ihlal edip dunıyordu. Sul- (Dua Rumlar fQ lmmazhia mÜ• 
wennedeıı bud.makm. Gazlerin k.-. yaplfbrma 'nY9 kalem apaı yapılır. Maksat tek bir dal al akh T k tan Mustafa ve Sultan Bayezit sJ>i raıcaat ederek Sultanın kararma boz· 

1 • •• ,. ı. 
Paa 
Pas 

1. 
•• Pu 

Pu 
Pu 
Pa.s 

'-nnası_~~ bal nmn •az 1~:_~8 ErikJercle yapddajı gibi. bu apcın dal yal:ıa kendini Te G:in;: hua:- İki oğlile buıılarm evl&dmm idamları durmak iatediJ.e.r: Suhanın bailar OYUN 
11ereıce _....o maa IAnmclır . ...-ü -.lwnar. da kolaydır. taç ve tahtı namına k.endiline ne arasında bir yerden ıeçeceğini Uıber =~: 4

61;:_1
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mm.ı. hem aüç eürer, hem de topra- ODba • le gelen yaprnlarla, hua~le ıelec:ek kadar zaruri ıörünmiit oluna olnn, alınca, kalabalık toplanarak ~- ~ klb'tin damı ile oyunu açtı. 
im mcaklıiıam da S - 6 derecenin b~ ~ce, bunun da tohum- çiçek tomurcuğunu healııreceii için ruhunda elem n ıahrap uyandırma- lan k&klerinden ı6ktüler: kıamen İldncl elde~ kör vale8lnin dtı-
latünde balumnaa lbmıdır. ~dakftin~.ı.'!'~ı-ı ndd~;_!'a- kuvvetli olur, kalmlllflr. Bu dalın mak kabil olmuyordu. voJun ortasına yıldılar: kmnen aya- tecetkıl gören garp, anad&fDUJl da-

Gözleri kabanaamae llıllDAlann seç vyuuui\l ,,..n ıp19nn- üzerinde yalnl% bir tane çiçek kon- Bu yorsunlak, hutabk Te elem balııra yüklediler. mını rua ne aldı. Şimalin yere knr kes-

erken budanmasından büyüle bir•- ~~;.;tn ~e: cua bırakıhna açılacak çiçek büyük yüzünden huıl olan bidcinlik artık Sultan bu noktaya selince. ıördü- tinı:JMııe m.aııl oJmalt melrwdtle ar-
1U melhuz deiildir. .A.malarm en kalı:.Jeri. kanı:rak 6 dikil. olur. Büy6k çiçek almak için kuım- kendisi İç.İn •tktan '" ıaraptan içti- iü manzaradan hacJyete dilferek tumdan deıtıal bir ba gelıdi.Mubamm 
IKlyük zararı onlara fazla Ye de'ftDlb ~ d-JUI-. ~ fm _L vır. patlannm ıllrgOnlerinclen çelik yap- nabı lüzumlu bir hale gerinnifti. durdu. En yakındaki bir adamı ça- tıuattaki Jrozlann 4- 2 clilfDıÜf o1malll 
ağlatmaktan Heri ..._.,ilir. ~ be- .. - etra a lopraıt J11ıa• _ L ı1:u L .:ı_ı 1. Bunlardan peıtüz zat• timdi ona iırdı rH ne yaptıklannı aordu. Bıa ihtimali tarpsında fimal .satıam kos 
_.___ ._. _L , __ ,_ ..:ı_L.! dall nk toprak altmcla blac:ak dabn ~ maıt ve .--am te& aaı uıu ünde ha- -"l- ı_:... d K ..J•....ı ,.,_ • l·:L- d L d" . . • _ _......_ kuvvet.in1 elinde bulund"-"'"' M>-._ 
~n ve uarç~ ,..r1C1"111Gca& an . . • ..,, ıeulUITor u. enıı;ıma -tiyar ..... a anı. &en llUUn mnn -ce. ...... ..._ ~ .... " 
Ladanaa aamaJar qladar. Yuı.i söz- rindekl a5zlerln k&k llalını alması :nd.amak ..Wfl de Tardır. Bu usul, ve baıtalıiuı pençe.i alımda zebun .. rap içmek yuak oldulundan, ..,. mlDlu hlalederelc ıaıbln çıktılı kOll 
yaşı döküyormuş gibi öz auyunu ab- belı:~. Ba ela iki Mnedev -.ıcak aerı bulunan yerlerde fidanlan er- olup giderken, başkalannın ifret ..,.. ma çubuklarını ıökmekte oldukları- leTeatnl 78fhı asile aldı. 
tular. r.danın üzerinde ne kadar olahilır. Ondan aonra topra"1 kaldı- kaıc?en ıürdürUp çelik yapmakla ufa meclislerinde alabildiğine eğ- nı, artık bir i•e ~ ... amıyacaldan u.n. Oyunun bu nokta&nda tm.cular 

kBkl ı.. daJ d ... .J - ......... oyunu çıkannağa muvatfak olamadı-
fazla yara olursa uma o kadar fazJa ~ mın:n~.., B 1 ankcm an •rra· bapnl:r. Köklendirilmiı krizantem lcnmelerine nasıl tahaımnül edebi- b?nla? o~~n y~rine l:ullanmak iste- lal'. Bazılan taıion ellndeltl kOBlan 
qlar. Asmanın ailamuı. fidana bol ra e h. u da lfln Y"'Jı ır. çelikleri tec!arik ederek büyült çiçek- lirdi? dıklerınf ıoyledı. dftştirdükten IODra karo geldiler 'Y9 

- yürüdüğü :r.aman daha çok allrer. Yapraksız mor magn" olya ler verecek fidanlar yetiıtirmek de Altmışın. geç'tikten aonra Oll<la Süleyman buna ıu cevahı verdi: blrtncl leveyi batı§lachlar. Garp karo. 
Yarayı killi bir toprakla kapayarak dindarane hisler ve fikirler de kuv· <-Fena yapıyoreunuz; maıkeadı- Y'\J aldıktan aonra yerde kıMPeetc lL'os 
~olı: ağlamanın önüne ıeçilebilfr. IMlJ:lill-'Me B. C. A. ya cnap: kabildir. vetlerini her zamandan ziyade gös· mı iyi anlamadınız. Ben tarap içjl- Dbnadıtmdan, iki el kör dalı& aldı, 

M.lno1r,a alacı bavuı mutedil knneie haılamıftı. O, timdi ıarap me.ini men6ttim. Fakat Gzi1m yenil- ft bittabi tlmal bir içeri gl.rd1. Baat 

Gu-ılen·n budama hlht r6tubeei "t'e az çok eerinliği bu- Beyaz zam hakların içenle;ın ikıb~ dünyada perifanllk mesini de paak etmedim. Oz&n. Al- kor.cular ise birinci pJt leveslnl elden 
lwwı yerlerde~ .-:.;r. Böyle ol- olacagmı ve kitaba, ıünnete muea)"ir lalım inaana ihıan erliği nimetleıin tutarak Wncl bir kör geldiler. l'Uat 

1117~ ı-...,. b kı f li .!,_ ._ O p.ıp Hüı:ıcl körü aaUe aldıktan aonrai 
makla 'beraber, manolya a~acı so- a mı c a . ir~auedenlerin uk'bada ceza m mfibareklerindendir. zOmU taze .... .. 1 b!r pik daha oynıyal'ak yerdeki a.g de-
iaban iUç korkmaz. Kıpn yaprak- göreceklerini, buna meırdan bırak- taze yemeırize hiçbir mani yoktur. nrcU. Binaenale}'Tı ,erde ftıçüncü k orlt 

Gullerin budama zamanı geçmek laımı dölunes. Parlak "t'e göateri§lı Zambaklann muhtelif cinı ve çe- mamanın iteal ettiji HiWet maka- Suyunu kaplar jçinde aaklıyarak on• ttseeetc atu Jı:aJmadıtmdan, 4 pik ya-
lzeredir. Adalarda, Anadoha yUa· ı~ı. ~ heyaz krem ren· titleri aruıncla memleketimizcle yer- mına ait dint bir vazife olduğunu dan iatifadeyi muzır icstlannızla ih- pılamadı. 

zamanı 

aının Marmara aahilJerino bakan sinde çiçeii l>a ağacm bymetini art- leftllİı olan cins be7az zambaktır. dütünüyordu. lal etmedikçe her ıevi yapahilinnniz. KRİTiK 
11emtlerde güUeria laemen bet* aür· ı brmlfbr· Adalarda dahi 7Ctİ§İr. Yal- Beyaz zambak aofanı eylQJden ıu· Bu ıebepler onu milalümanlara I Elmadan .. rap yapılmıyor diye el· Şimal ltlcl Ieve)'1 (pllc aaı) )'erden 
meğe başlamı§lardu. Fazla aiirmüt mz yuan bu ataca amuz l:nrabnama- bata kadar dikilebilir. Ancak yerin- hatam olan p.rabı ortadan kaldır· ma aiaçlannı ı&tcilp atmak mı la- tutunca koza devamdan blr fa.yda çı
aülleriıı hudanmalan fidana zarar hchr. F.ie.: maiftoJya qacı ya:nn •- den çıkanlıp da batlca bir yere gö- mak yolunda tetebbüslere ıevkedi· ı' zını) Vazgeçiniz bu lıten, çıJg.ı he- tamıyacatı gibi :vere kör kestimıek de 
'Yerebilir, kuvıvetten difürebilir. [in' caıklar başlamadan enıel çiçek aça· türiilüp dikilen 10ğanların o .ene çi- yordu. riflerl Size gayet ~lt• meyvalar ve· mümklln olamıyacatuıı göreblllr. Bil 
fidanlu çok .GmaU. ..,. badanaıcak malaaa ••ecelleri ~1er LA-ijk çek açmıyacaklannı hahrda tutmalı- Nihayet ferman 1adır oldu. H. rec.ek olan bu çubuklara dokunma- oyunu çıkarmak için yegane çare yer-

'li"'lr-_ .. ...,, d s 962 1 5 s s d 1 1 ı la den ktlçtlk b1r fkaro ee1ane1t ve bu ıe-J"Crin all 1arafmda l:ıuabJacak olan olur. Fakat clcelderia büyük ve bol ır. ÜnnÜf aoianlar eğer henüz kök - Hneain e mGalUman ara ymız.> ıte bu suretle Rum nn kur- ft1l deı1ıal muhuım tarafa balıfla-
dal kmJUDda yepnk tomaıı.:ala olımuı "'1ln w -Pclan ,.z aünlerin- )'al>mamıı iaeler, zaran yoktur. Ne- prap :raaak edildi. Ancak bu yuak nazlıiı hiçbir fayda temin etmedi.) mattır. Bundan ııonra. _ İidncl ltaro 
veya lcabanbilec:ıek a6z yok ... ; 'bu- do ı.a&ada 1 - l defa laol .. ile 1Ula- reye ola dikilir "t'e o aene çiçek açar- iradeainia kati ve umumi tekilde tat-! Sultan Süleyman ıuap yuaiuıa ıa.Dmedl'qe _ o.ran emn~ aıtma 
damanın büyiik aruı olabilir. Böy- mak lbımdır. Yaprabız mağnolya lar. Faka~ fazla aürmüt ve köklen- biki kolay olmuyordu. cF.k u fe- dair emirlerinin tatbBdnde lllW ecll- abnm!f olul'. INhMı mtaratın alabl• 
le fidanla. o ıene çok rüç yaprakla- afacı, tamamım. yaprakeız bir ağaç miş olanlar yerinden çıkarılır ve baş- oat> devam ediyordu. j yor, bunun için arada ıırada tehir leceğl Jenler Jaln• törden lcl, taro
aır, fak.at lüç çiçek ftftmezlel'. ı deii}dir. Bu ~ klfUl )'epra]darını k.t. yere dikilirse gene tutarlar, ancak Bir gece bazı cfuıklar> müezzin· tSubaşwna fradclerni tekitten ıeri · dan birdir. Neticede flmal dört piki 

BoiazÇ ba~elerinde fidanlar dök• mı ilrW>arda yaıicien yap· çiçek açamadan olduiu gibi kalırlar. lerden Sefn' imıinde biriaini ıecele- durmuyordu: (latan'bul "t'e Galata· J'&p&r. 
llenüz aüraün yapmarnıtlardn. Bura· lr.ıum. Ba alacın m mGhim te)"İ Beyaz zambaklann çiçekleri kuru- y.in mne giderken cebren bir mey- daki meyhane ve kabvehaneı.le Ta- ı•------------ı 
larda tomurcuklar b.barm11 yeya 1 çiçalericl:r. Çankii bu ağaç ~çekt.- dukün aonra olduiu eibi yerinde haneye almıtlar, iisttine tar•P döke- tar bozuı iıleneh maballeda idilli- R A O y O 
INr m*tar IÜrmüı oı..Jar bile buda• md ,apraldan.dan n-vel açar. Çi- bırakılır. Yazın aulamaia bile ihti· relc chakaretlerin emauu> yapmıı- 1 

yen refi mukaddema ferman olan• 
malannı 7apmak llamc:Lı. Budannu- ;ell--1w ._, bua eentıMr f11'" yaç 7oktur. Toprakta kalaıı ıoian- !ardı. Keyfiyet Kanunty. arzedilince ' mUfhL Şimdi gene ifliyoılarmıt: 'bu· -
yan gijOerin verecekleri çiçekler llem ..... M. ....ı. ikincııiklnunda "t'e lar boımlmaz n kıp bile olduiu gibi mütecuirlerin tedibini n meyharıe- ' ralarda f.lı:u fücur oluyormut- Mer 
küçüle. bem de ı6stlınipi& olurlar. ~ eoPJt ••ılerde de marttadır. ıeçirebllirler. Eauen yerinde bıra- lerin kaldırılmasını iddetle emret· hanen kahvehaneler kfilliyen refo· 

GüJlerirı budan• iman liıluııa ~ 1llW efl&tun r.asinclıedir. kıJmıı olan ıoğanlar kendi k~ndileıi. miıti. lyıüitrete inhimaki ckül~n lunlWl. Hamırlar Tarla tuz btılaın: 
teklini boncak tekilde obnamahdır. &. lıiaıcm Adalar l'llim Te toprafm· ne L. erler Te çoiahrlar. 4 - S aenelik ııefüdeb eylemek istiyen K.anunt, ya-

1 ıir~e ediLııin.) V • (Halk Maltepe, 
Bühaaa fidanlamı ortalannı Jı.an de '9dfme.1 mllmkOndiir. Ancak aoianlann yanlanndalı:i yavrulardan aağın ilk günlerinde tarap bamuleai- 1 Kartal. Danca Uzümlerini turp ve 
alabilece'. aurette tutmak için orta hamı ,.azın mutlak aurette haftada da çiçek alınabilir. Soğan lan ayır- Je lıttanbuJa gelen gemileri yaktırdı· ı pekmez yapmV"Or: aıkıp pra ediyor-
b11mlarına raaıelmiı ve büyümUı bir defa aulanaak llzımdır. mak için daima ağuatos ayını tercih iı gibi, milalümanludan .. rap içtiti 

1 
lar. Baylelerine tuz koy. Sirke olur· 

<'allr.rwı büsbütün kaldınlmuı "'•yan etmelidir. Bu zamanda soğanların ..bit olanların boğazlanndan kurıun aa haliJe bırak. Dilerlerinl dök.) 
dallan mn kuvvetlendirilmesi muva• kökleri de, yapraklan da kurumuı alathracağmı bile ilin (1) ettirmiı, (H. 973) gibi emirleri birAıhini ta-
lık oluı. Sürmüı dallann budamua ıu··NıR NUREOD'ıN olacaimclaıı, kolaylıkla ayrılabilir. dinlemiyenleri bu cezaya uğratmııh. klbediyordu. 
yapıldık.tan aonra keailen J'eT]eri p- Be,.az zam'bak •oianlarını iyice kuru· lstanbul içinde bütün meyhander Şarap yuağı giln seçtikçe, hmtı1i-
murla örtmelidir. Ba •Yede ba ,... KON S E R J duktaa aonn.. topraktan çıkararak kapabldı. (Hamreminliii) ile buna le ı•lrlere teeir ec:liyordu. Bu 1uak 

..... iri JftlftJa 
12.IO Program, 12.31 eaıta ft t.ür

klller, ıuı AJamt btıl>erlert, 1300 
Şarkılar,. 18.03 Dans o~. 18.15 
Ziraat Takvimi, 18.55 FUll heyeti, 
1uo AJans baberlert, 1uo Şam ve 
ttlrküler. 20.15 Radyo ıuetesı, 20.45 
Bir ma11 ntreruyoruz, 21.00 Konupnn., 
21.ııı KanfJt ~rkılar, 21.45 Renfonl 
orlı:estruı, 22.30 Ajans haberleri. 

Yann sabahki prop-am 
'1.JO ~. 7.33 Milztk (PJ) , ., '5 

AJane baberJert, 8,00 Müzik (Pi.) , 8.11 
Evin aau .• ı.tLırdan fazla 90 akamaz. fidanda (~ok aofuk ~rleıde) ılık bir 7erde bağlı mukataalar liivedildi yüzünden gizli teellllmler, .. lyetler 

bn-etten dü'1'1\eZ. muhaıfaza etmelidir. ilkbaharda ha· Bu 962 aen911inde t.tanbulda ilk oluyordu. -------------
ll .ı... Cartamı. ...... ..-alar •nuıca dikilirse o zaman aiua- kahv~eler açılmıttı. Kahve tara- EVYelce ıarap ıımıikıiniıı atqe l"ENt lUlidYAT: 

SARA y ainemumda toea yak., günlerde çiçek açarlar. lı- ba. cnamübarek, ıelmit, çok seçme- vurulmaımu alkıtlamıt olan Şair Ba- Tleari Birlik Meemıaası 
tanbulda aoianlan topraktan çıkar- den fUap aleyhinde bu fiddetli tecl- ki Efendi, timdi artlk: 

Oltuyuculanmdaa birkaçı. inciri• ~--•••••••••rtl ı mağa lüzum yoktur. birler ittihaz olunmuwtu. 
1 tıncü ayısını muvaffakıyeUe kl-

IMıdandıiuu ve bu saretle fazla malı- Şair Baki Efendi, ..... P ıenıileri- Rebi JD81haneyl b.t'ett.l ':ıtan~ =::ar::= e:~uai.! 
incir budanır mı? 

al alınabileceğini ecnebi kitapların- V. nin atete nnılmaıı münuebetile: su iti araaı biti. 81.tldnılu mecmuada ameli ve ııaarf her tiirll 
cb gördüklerini "t'e bunan dotru olup 1 arın akoam s Ü M E R Sı'nemasında Baklya! Kıldı muattar bemıl lf~ Oalatanmı t1cal'ete atı maıOmaı ve haberler var-
oJmadıiını soruyorlar. incir alacı 9 Badi.şahın mecnıert ad1lDde : Ml:vaııı lbü. atq oldu C"1 bft11 ahba dır. Bilhassa flat mtlrab.tNt kcımJs-
L.utdnmaz. Çünkü bu ağacın yapma Bir kadını nasıl intihap etmeli?... Bitirdi rllzgAr l}'1nl 1f1n belln1 JOlllan llAn ve lmr&rlai'ı alfabe ms-
p.rtlan ve vücudunun ,aplll budak y ı d yaktılar rtDdanml alyle topl.anmlfÜl". Bu ayıda blr (Al• 
yerlerinden yeni aürgünJer Terebi)e- Ati i-'İfHICI mı? ••• V Oaıfalı izclivar mı? o ukn a .:;~~'l!larJa dolu bir gaze Sema CIZJCÜ naytl dm1 dıar dnJetl t.m) münabfa& b&flanuftlr. 
__ ._ k ~ yazara pa~tan caize alnıııtı. ..o.t-..oaı Şlmdl•e kadar matbuat 1.1-•-- bu 
~ te ilde değildir. Budanan incir- B t \.. __ ..... _ Ln. • .r.L Şair Q-L uuuu1& " .... ...._ 

le 
UDUD, ur ~-~bir macerumı tuvlr eden ve ~llplü Riyazi lae: Satum dregoar, flT MU 111>18 boflullı dolduran <Tlcad Blrlilt) l 

D~ır.~~bu~::: o~~ .... =.:: ROSALIND RUSSELL-VIRG•Nı·A BRUCE ~': ~erçdll~ ~ cllldır den'anınl ohyuclııanmıza taftl,,e ederiz. 
1 • . ı o ,..m u-.:udu, tttJ'adırl Şanıb& nlbtan humlar tıl!lı1, elenetifiinan - Uyanq• U --.. 

iL zarannı neticelendirir. mdr al•- BRfAN A Ve: ~ Mnb&I -1-,-
anın yalnız kurumuı dallan temiz- Ye HERNE tarafından R1ndlıı ;yok elinde o&mı ~. Aceb haDlJ.ttn buldu ı1>'a tbll bu Tımlumunn en erııld 111ıraat" edebi 
Jair ıve diplerindeıı aür• "t'e ual Sagar gibi mır abr yhOnden JMıJ*nın 1 ırmcmuaıı olan .seıneutünun • 11)&• 
ağacı kuvvetten dütüem ıüraünleri tc* sibel blr ıanııta :ra.raw.n o· k 1.--tt---·-L. • Şu mecDs ~ .. daim dotuz illi• bu battıa.kl, 2380 .-J181.Jle nep-l-
temizlenir. İncir ağacının üretilmeai K 1RAL1 K KA D 1 N ve ço • ..., .. ..u&UlfUı P81IDAlle deneyl ,at hayatmın 12-nel yılma butta • 
...... lMt dip aüroüııleri ('-L-) ~ Kanuni Saltan Süleyman bu Ne denJu ola en -..... ~ Bu hAdlse matbuatımızın bir bayramı 
....... .. ,...,_ ......- cmenh.iyatt.n ictinap> ...ı:-Jerincle ' .._..,, ammıı ...,. Ayılır. 
Serinden kesilir ve çelik yapılarak auafetlıer filmiade nuıl halledildiinnı· ..J:.r- - - L-:..1·z. -· clmJ'uım? 

•· gv ~-· ipek elbiae giymekten ferapt ettii" . eSenetlfimun - 11Juı1'• ın lııa --
köklendirilir. Eğer ana ağaç kuru- ....... Qdden flllVU1 teaıata bir filmdir. ••••••" sibi. evvelce yemekte kullanılan al Diyt. uzun tuallumJarda bulunu- yı.smda kurucusu Ahmet ı:ı-n Tok· 

mak üzere veya herhangi bir .ebep- ~~---••••••••••••••••••••••llııt. yor ve• ..,,..,,_ •2 --- ..... b tm ve gümüı evaniyi de kaldııttı; • t •"•un u Jafllla ..,.,._. ~- &8e la bozulmu• ise, o zaman dip ıilroiiin- ~ t..t... ~ ......... ..,.,_, __ .. - blh&llnden '-.- Halt• ......... ""-· 
v •- fağfuri, çini kaplarda yemeği itiy. -&~ı - ~w 4-.U ....uy_,_, ~., -· • •-.uı ~t-

i.inden en kuvvetliııini anacın yerine Pek\ Ja]mıda fstanbulun en büyük Dd sineması olan d · Baki, IOD De d2lelı muharrlrtertn Jazılan 
ikame etmek üzere bırakmak ye di- eş:.·rap Yuaiı üzerine l.tanbuJd Ne l(ıntll balla.mı idem bu Tardır. Ba • ellc1, fab.~ dalma lt'JlO 
ierlerini tamamen temizlemek ,.rı- 1 PEK' f8 SA RAY' da a harababadeı mecm~ obY'Uculanmıza. t&Tstye 
IS. Şayet anaç aağlam ve kuv.etli oturan ecnebiler için de .. rap bul- Oqe dünyadaa bezısinlik ıa.tıe- ederiz. 

... o zaman da ıih-eün1erin etrafına Türkçe so" "'lu" Fransızca so··zlu" mak pek güçJ.el'Diıti. AYU9turya elçi- riyordu. 
11111ıı1111111n--ııın111ıı 1 1 11 ıı 11 rııı 

bmlu bir topralı:•·n .. ~-'ı - ya- • • lıİ Büsbek cTürk mektuplannd., bu et.:. N •• rc. _ _ıi d 
.. .1·K11wu •• ,_k ve teairleri hakkında ıu malA- .....,... ev 1 ~ e: 

Zlll da haftada 1 • 2 defa ıu'---- ,_ nQahası nüshası .. Kalbi ·- .. u.. _.__ 
aıumda: 

Mola IDıemıtmı.l ctban oldu - bade 
Jt,nel 

Dev? ola, nime lımı& lw1ı::a w ll!eeade 

-.mau- ınah veriyor: - ...,.. •u-.u. 

dırBu auretle bütün dip liiraünleri ALKAZAR uUHASARASI {Sultan her eün dini emirlere ria-

eWJer 
...,mzııeytı 

Bivefalal: ahdm& dl'Ddllnltller 
topraiın içinde kalan gözlerinden • yet ht11usunda daha itina göSl'eriyor, 
k&klenir1eı. Bu köklenmiş fıtlwılan bahl itikatlara dalıyor. Sarayda ıenç 
ertesi ilkLahıırda {mart ıveya nisan) Bat rollerde: oilanlardan mürekkep hir takım Tar 
9karıp yerlerine dikmelidir. incirin idi iti huzurunda şarla aaylerler ve 
10iuktan korkan bir ağaç oldujunu Mireille Balin ve F osco Giacchetti oyun oynarlarclı. Pek muhterem ve 
anutm1yarak çelıkleri :> apılacak mukaddea aayılan bir iıtiyar hu hale 
olanlann tepelerini çuvalla Teya Mttt.h1f ft bataı ahneler- Mücadeleler ... Tetrlkaya düşen bw nihayet ~ek lizere bu eğlenceye 
L 1 k l mllletln feci lkJbetl_ Muaaun ... _ .. ____ , .... - r...a-.. a ,,... ha.time çekmezse öteki dünıvada &atran ı ·ağıt a sararak muhafaza ~...._._•llA ... ~r .... man'lB.ra- . .., 
---1"d" L L ki 1 Jan ~----'-- ....... _,~ -- bir _._ _., azap çekeceğini Süleymlna ıöyledi. 
'CVn'C ı lf ld ııı;Ö eninciye kadar ·bo- ji. . • Vl&ljU.Ç ... - ... .....,:aca&uum ,.....eaenur. 

pejlD8.lley11 
Llll canan gibi gözlerden nlba.n oldu Diye &mitli l>ulunayordu. 

Jtnff 

earal>I Bu Omidin yerine ıolmeıli iç.in aal-
Qepnl dilber Clbl blmll! eWier tanat makamında tobedc:iü) .....Jnıuna. 

meatan.eyl! M• Selimin tahta eeı;meai sUnleri· 
Koıbnm eyler fltest daftl1 devri ne bdar beklemek llznn aeldil 

~n ahba deyu bu tOımbed~ Süt.,_ Kani lr-. 
Tlraneyt ı F.sbılk İstanbul Valisi 

zulmasın ~--•••••••••••••••••••••••••' O da itiyadından vazıeçti. Çalgı Yolunda dil uzatmaktan çekinmi- m Mustafa Aıı efendi: (Kunhül-
-----------------· -------------~-----'------------=-l_le_t_le:.....t.:..iw...:.i...:a:..:.l'ete...:..:::.....a=..:tt~ı:.:.rd:::ı:.=:...::bu=n~la~re!!ın~a:!!ltc!!!ın yordu. Yalnız aair Hayali teeaiirü dıbar'ın ;yuma Jwmı. 



Türkçe ve musiki 
Epey zaman lSnce yazete ~ 

bmlannm.. 'b1lhaaa dil ifieı:mae 
blcm ~ abobn JUU• 
lann &':i batb bir konum Taıdıı 
'nhkçe ..,. mllliki? .. 

Hattl aruıra bu yazıların çekir 
ınelere TUdıiı da olurdu. amma. 
90n zamanlarda D4 oldu bilmiyo
nız: alahaqa teknikle yapılmıt 
tlrkçe tarkılan:n tutan epey ut
biı haM~. kiımeniıı 'btı. ite kalem 
dokundındoğu cl>rülmflyor. . 

Bu meeelenin, ınuharrir kalem
leri.ne dolanclıiı ıuraluda peşi 
'lıuakılmaaaydı belki timdi ıadyo 
cazından, gramofon ııllklanndan 
dinlediğimiz Türkçe tanaolar bo
aünk 'i kadar tüyler ihpertici. ku
lak tırmalayıcı olmazdı. Fakat 
böyle olmad •. 

lmı. işine bir düzen verildiği 
J.a]cJe 'Türkçe telaffuz - bilhassa 
beste yapanlann, ~.ıukı ıöyliyen· 
terin dilinde - hal& ezilip bü
zülmekt~. uzayıp kııııhnaktadır. 

Bunun en yeni örneğini radyo• 
muzun bir caz saatinde; bir tango 
temposuna uydurulan cyapma· 
clan:t kelim.esini cyapmaaaaaaaa
dan>. cbakmıyon kelimesini 
chakmaaaaaaayı>r> ~liode Te 

l>iı: kadın ağzından dinledik. 

IST ANBU~ HAYA Ti 

Lale mi, Haç mı? 
~ boyunca ıürüp giden kar, buz, 

odan, lr&nür dedikoclularmdan son-
ra ortaya bir de clale, baçı> meselesi 

obmaamı bUa. \tir mGdGrlbı 
hahmduiü nC!yodan olsmı Ttlrk 
dlllne ve Tftrk .enn. unun ta> 
kılar bekleme~ elbette hakb
mu:<hr. 

çsktL Belediye Mısırçarşısmı tamir 
ettirip yeni bir tekle soktu. Gel gele
lim, kubbelerin &zerine calem» diye 
diktirilen acayip pkildeki ICl)'leri aa
zeteler dile doladılar. Bazıları: 
cBunlar haçtır. T\İrk mimari eserle-

Çocahlarimiz ne rinin fberine 'b8J'le münaaebebiz te..Y· 

okumalı?.. ler yalopnan dediler. Belediye~ 
Yap nrdi: cHaJ'U'. Banlar haç de

cBenlm oilum bina okur, öa. fil, Wedir:ı>. ft aleTlendi. Keııdile

Bu tehlike· müttefikleri Atlantik harbi 
kadar endişeye düşürüyor 

n.er d6neT yine olnn-b mue1in· 
1 d ·~ l rinde aaWıiyet kabiliyet, istidat gÖ- ''--'-O h~ _ _ı_· • .x..-lı'-' 1: •- d" H lbuk' J 1 Sin "bizim mUneVTer er • cı3ner er ,_ ,_, :--'dd G t Ü- v;m&. olu anımın~" ... mr ... e.. 11:.tln ur. a ı; apon ar gapu-

'- ren~ •aaeme NCu ar. aze e ı J H' d. n_ · d l A-d d 1 ll • Cl3r.erler cÇocuklarmıız ne OJLU• tun1 . d H br H W zı ın ıstan "-l;enn e top anmlf& nı ve M.JI aman a a arını e erıne 
malıh DMTZUU U.t\lnde yuıp dir ann S::ıec ı.a:ç ~ ~ de• benx.i:ror. Japon taarruzu Birmanya geçirdikten •onra Hint denizinde 
llylerler!.. '-" ••1• d_Jt.J!- 4:.:.. bi ·• ..ı,~...ı!' Uzerinden Hindistan aınıılarma yak- harekat yapacak bir .:luruma ılnniş-

v. '--'----' uoy • ""5uU1C> "".1'• r (~u~ar ) k ha [ )' · B al le" 1 d' ~u.ura l;Nl-.ınasuuar amma b lad M 1 k" '~hi 1,_ aıır e.ı rp AA ıyetı eng e or- er ır . 
..a........J· L--' b -'-~ _r__d aı ı. ese ı •a.ıa ye"'rcOfup f • -' • ik-' . b 1 Ce .• d"'-'h ld J '.J l'l"R"'ıye IL.DCIM' u a.n etraım a k b d e%Ule ue mt 41 etmıı u onuyor. rçı ıun ııu a e apon cıonan• 
yaZJp a3yledikleri kadar oturup •G ı • ..:s... kah ed b' k hba • Sin~apurda üslenen Japon deniz masının Tc h.va kuvvetlerinin teh· 

Seylln adasını İ§gal etmesine müte
vakkıftır. İnailtere bu adanın Hint 
Okyanıau hlkimlyeti ii:ıerindeld 
etratejik clurumlK'lun ehemmiyetini 
takdir ettiiinden, buraaını tahkim 
•tmeie ba~lamııbr. Hatta Hint ııula• 
nna ıitmek Uzere yolda bulunduğu 
bildirilen İngiliz filo!ooun bu adanın fOC'Ukle:- içJn bir teYl• kaleme aJ. la e~~~ .... '- vd_..ı~'-odU' ·~ a p kuvvetleri bu körfezin ortasındaki didi altmdaki limanlar Hindi.tanın 

--' d '-- ııL • '- diJ""' d gene uue. 118~ ıııaıa usu yapar• A d d J b '- 1 B 1 '-"' f · h'I" d k. k ı· .-ıar ı ou mtıyaç .:en ıgın en k ._ .. ~-1 tur k-' .. deli n aman a a arını a!ıun a zapte· enga e .. or ezı aa ı ın e ı pr ı· Koloml:>o limanında ü9lenmesi ihti-
'- - • d'}I.... b' ı k t d en, •Otıııcıe o MI .ıın gov . t d k H" d' k h"ll . . 1 d F k s· A 1 -1- l uerte.ra. e ı ır, ır meme e er- esk' fodla kt ti li b1r t ere ın utanın pr ea ı erını man an ;r. a at ıngapur ve n· mal dahilinde görü mc.ıdedir. ki 
di ortadan kalkardı 1.. k 

1 
lan eme ~ hp Jt~ at, tehdit etmeğe ba~lamışlardır. Çünkü daman adalanndan hareket eden dritn Jt, iki tavvare gemisi ve bel! 

'- 1 _1 .._ .. ,.. c » «p ye ~vırıp anııcn gır· And d 1 K Ik·· M d J d · 1 l H" d' "" • Anlqılı,,,r .. i ara anm~a ıuua 1 "--d "k •. k 1 __ ..ıak• ki aman a a arı a uta, a raa apon enıza tı annın ın ı!tanın kruvazörle muhriplerden ibaret olan 
ı_• i 1lfl ....:ı..:ı~ ag ... an ıo e ıo e, a ıunu ı es K 1 b "b' H' 1· l 1' 1 .. ,_ d '- 1 peynir gern .. ın n a , .... ....,ece- ...-ık binden kalma çukurlu" k 1_ ve o om o gı ı ınt ıman arm· garp ıman ar! <Snune 11;a ar IOKU up bu filo her ne kadar Singapura mü· 

fini ıanaııla.· •eri.. ya kaşıya aöze karıotı· gu af dan ancal 600 mil kadar bir mesa- gemilere taarruz etmeleri her an bek· reıttep Japon filosu karşısında zayıf 
Evet, çocuklarımız ne oku· _ Ceridelerin iddialan küllühüm fededir (ayni Karadenizin uzunluğu lenebilir. Bu ıebepten artık burıdan kalacaksa da bunun Amerikanm 

malı>.. lsnatbr. Bu alemler ne Wedir ne de kad.r). Birmanyanm i.tili!mdan sonra müttefik vapurlan Hint deni· harL 1remilerile. takviye edilmesi 
:Bizce muhakkali •lan bir lflY baç. Bunlar tam m&nasile za~tar aonra Hind:stan üzerine yürümeğe zinde harh gemileri hlmaye!inde ka- ı .. uhtemeldi •. Buna rağmen müttefik 

Tarsa çocuklanmız busün oku· t.lim aanayÜ tuyİniyesinde ehemmi: azmetmiş görünen Japon orduJannın file halinde ıeyretmek" mecburiyetin· filonun, Hiı:distana yapılacak nakli· 
duklanndan başka ıeyler okuma- ..ti --L----· h • d• B h taki karşuına çıkacak yerli ve İngiliz kıt· dedirler. Bazı büyük Japon deniza). yatı t"mniyete alabilmesi hayli ..;;., 
J--' 1 - 1 ~- ı:oaoauaayı aa ır. u mm al d " kk'l H" d' .. l c:... k ' Afr'k ah'll • k c.-Y tuırıar .• ilmi fikirlerim' n edec ~· Cahil· ann a.• mute~e ı m ı!!tan mu. tı annıı ..-r ı ı a • ı erıne a- bir ıa!haya girmiştir. 

Bu nasıl olur, bilmiyoruz, fakat ıer. 
0

, __ d 
1 

.. erefit ~J dafaa ordusu silah ve malzeme bakı- dar uzanmaları mümkün iae de tch-
biltiln Umitlerln, bu derdi pek All ... uhra ül' 8 mm ı 0

1 
ar. • mından, İngiltere "f'e Amerikanın like bu mıntakada nispeten azdır. Hul!sn: Hint Okyanusunun kilidi 

_ı. d bil b ld a emaya zeva Tennesın, d h • d' B 8. 1 h H" d' .d k olan Singapurun aukutudur ki; Hin-_, .... ın an en Te u yo a ara• deyı' -tik yar unına mu taç vaz:ıyette ır. u ınaena ey ın ıstana 11 ece va· 
ııra ileri ahlanJara destek' olmak- Dedp gik_od"'· ·il l • B 1 d• f iki Anglc. Sakson merkezile Hindi!- purlar Ümitburnundan itibaren Af· distanın deniz yolunu Japon tehdj-

k d Ma 'f V ._.1. 1 er eymce e e ıye a- d le.' k 1 Akd • 'k h'l. . ,_.,_. E . 1_ d dine maruz bırakmıııtlr. İngiltere ve 
lan rev uyan arı e .. ı ı· -'ı'y•te geMni•, kubbe..ı-'-! acayı'p tan arası.n a ı en ısa. yo _enız• n .. a !a. ı ın01 taıı..ıoen rıt.reye .. a ar 

Öyle sanıyoruz ki besteye vu- d d' a.ı "' ,_..,, _. d f b l k Amerikadan hareket eden gemiler 
mlzde toplan ığını zanne ıyoruz. nesnelerin neye benzediklerini ilıni en geçıyor$a da, mıhver denız ve mun erıt ır halde ge dı ten aonra 1 1 OOO ·ıı·'-' k b' f 

sula ı kelimelerin, hecelerindeki O bu ı..: ele alır; yeni harflerin hava kuvv ti · · k t J it d b d k fil t k"J•t ri eTck , mı IK ço uzun ır me•a e 
g}rüJere göre ıeslcnclirilmeleri A<i• bir kararla tespit etmek için Müze· L• b d .ederımn._1.0n r? .u ~ ~nf da· H~rad' a a Be beş 1 

a ınaK r. 1. katederek ar.cak bir buçuk nydn Hin-
"' ka'bulündenbeti Türk çocuğuna ler müdürlü~;,. f t.-::.....n .• • ıu u er.ı:ı en naK ıyat ıçın ı!tı a e ın ıttarun om ay ve aracı ı· . .. . • 

bestekarlığın esasJanndan biridir. yalnız macera filcri aşılamayı d • Orad-·e d 0 E!ki'aru; ıon imkSnı kalmamı~tır. Amerika ile manlanna gideceklerdir. dıatana vardıklarına gore, Hınt 
Halbuki dinlediğimiz Tilrkçe • - belki farkında· olmadan - =: h :.J adihnif •s.e;;,.r T-- Hindistan arasındaki Pasifik yolu ise Hint det'ıizinde henüz Japonlann denizindt. Japon. ta~rruzuna uğrıya• 
.alafranaa •erkılarda kelimeler, 17 edinen çocuk yayınına ıon ve- eni u:ıe a e e b b ;.w.1: Japon telıdidi altında bulunduğun- k.or!an kruvazörlerine rulanmamı~ cak olan bu gemılerın batmaları ha· 
KSlerin elinde çömlekçi çamuru rip terhiye. ahlak ve bilgi gere- ybe er ede varttl1'T ' aça enze ıgını dan, hemen hemen kullanılmaz l:ılr iııe de, Omitburnu ile Hindistan ara· linde tel!fisi imkanının ne derece 
oibi, birimden biçime .n ...... ekte LL b uk l yan en ei de oluyormuş. h 1 J • • B • d k' ld b k 1 ·· 1 v 1 J H' d' t ... " ·-··· 1E.111Ce ir çoc yayınına yo açar• T 1 I -'- d . _ _, d • a e ge r.uştır. u vazorete g<Sre ge· nn a ı yo a u orsan ann ansızın guç o acagı an aşı ır. ın ıs an yo-
,.e c;otu da !IOY.uzla .. ml\ktadır -' '~ 11 tı l • omar ara ewa& aır~en ıure- k l ·ı d k A 'k k d'l · · ·• l • --'- bl lh 1 d h ı· t hl"k • ..tt r·1 1 i • · ea, gcıece-. yı ann m nevver en d d ) d re ngı tere en ye gere merı a• en ı erını gosterme en u~ r • un a e ıren e ı enın mu e m eı 

Başında Vedat Nedim gı'bi ede- cÇocuklanunz ne olmma?ıh ao- t:'. ~~ an mas-rıaı ;. ata ~~~, d.::.n Hindi!tanm takTlyesi Atlantik- timal olmasa 1rerektir. Filhakika Ja- Atlar.tik harbi kadar endi~eye dü· 
h~at d~fterinde adı geçeın, · tür rmund;... kurtulmu, olurlarr.. d r~ a~ 1 a~>;' ~~ ıye ~~mı.ı tG:\ geçerek ve Afrika cenubunu do- poll()'anu: Hint Okyanusunu kontrol eürdüği: muhakkaktır. 

- ~ u~ e y W ~ ı Ku:'. 7 la~arıık Hint Okyanusu yolit~ müm· edebilmesi Hindistanın cenubundald 

R1 ~~~~~ ~~~~I 
ve

1

dmeni':ive;::~::old~J]:; 
A.B. 

• D Yakından ıörüD tespit için bir heyet 
~~•~: o o ~ ıe~timıiş. Şim~i,bu heyet elle"?de RJllllJAIMl.4il Şg1MJ814 _ ~ ~· ı>ertavswar, koltuklannda teayanat 

Vu d d k . d ler ve mimariye ait kitaplar ve model-
CU umuz a 1 ma en lerle tetkikata baflamıtlar. lstanbu· 

Dünkü lig maçlar. insan vücudunun bir maden ocaiı nan Te lak.in fayduı bu!unmadığı lan dibinde, köJesinde eekiden kal· 
olduğu eon tıbbi tetkıi:lerden anla• :ıannolunan maddeler beryllium, tc· ma ne kadar cami, meıçit, medres~, 

han, hamam, şadll'Van vana birer 
tılmıştır. Bu madenlerden bazıları beşir, brom, fluor, lityom, rubidium birer dola,ıyorlar, 
hayatın devamı ve uzuv?ann vazife ve ııtrontium' dur. 

1 Heyet ne anyormuş biliyor musu- Fener bahçe, Vefayı; Kaıımpaıa, Beyoğlusporu; Süleymaniye, Taksimi 
mağlup etti, Galatasaray da Beykozu güçlükle 2 • 1 yenebildi 

görmeı!İ içir. çok lüzumludur. Bazı· nsan vücoounda daima ve mun· 
lannın faJ daS< olmadığı tahmfo edil- t.uam olarak. mevcut olmıyan mad· nuz 7" ·Eski kubbelerin üzerinde, Mı· 
mektedir. Bazılan bulunmua da de1e1' kadmiyum, baryum. pl,;üm. ıırçarşısına dikilen acayip tekilli ıey-

lere benzer bir alem. .. Yakmlarda 
olabilir. Razılan da tesadüfen insan g'el'maınyüm, albn, kümüt . .,. vol- böyle bi• benaerioi bulaıuanutlar, Tehi?' ~dilmiş buluna.n lig maçları- tabmJnier hilAtınıa Bey~ ta.le- simin 1-0 ı;alebesl ile nihııyetlenıni~ 
vücudı..1a girmektedır. tram.dır. timdi uaak.Iardaki kubbeleri geai· na dün Feneııbahçe ve Şeref st&dla- cllrle n~anan mftjlk b'1' oyun 1t1nc1 de\"te<ie SUleyDınn1ye canlı oy-

Bu yeni ilim sahasında en çok tet- Sırf medeniyet icapları .vüc~da gi- yorla~. Gazatelerde okuduğum nnda devam edilmiştir. Feııerbahçe ~ıbrdığı -re kuvvetli raJdblne göz aç- nayarnk hAkJmlyctl alnu~ ve rakibi· 
kikTer yapan alim Bedin askeri tıp ren maddcl"ı: de kalay ıle cıvadır. b h d' d .. • --'···'- ki .stadında Silleyma.n!yelller !rla bir tımıadı~ görüldü. nln yaptığı bir gole birisi penaltıdan 

. . . . Bu maddelenn muntazaman vücu- lt ıwa 15 Ol(l'U ~· ~:-ıror ı maçta.o .sonra. Takshni S-2, Fenerb&h- İlk dakik.alan bu şekilde ve Galata- olmak il2ere üc; golle mukabele edere4t 
akadcmı~ muallımlenncen doktor • . 1 . b 1 d .. Mısırçuşı.smdakilen değiştınnemek ,... de vefayı 4-1 ma~lubewı•·ttr saray muhachnlerlnln semeresiz ~- maçı 3-2 kazanm~tır. 
Sun • ' t .. d d b 11· dun ha.ngı hüceyre erınde u un ugu • • '- l • • ,v o ~ · g aur. nsan vucu un a e ı .. . . 'k dil . . B ~ ,;Jun an& bemermı buluncıya lra· Şeref stadında Ka.sımpaşa Beyot- lıfmalan arasında Beykoz bles1 ö- FENERBARÇE f - VEF • .\ l 
b.-~h on iki madde vardır. insan ve !::ı~~yı~e .tetki ~h mem:ıştir. .b°. dar uğraıacak?ar. Eh, aebatkulığm lusporu 4-1 kazanmış, llg Uderll~lnl nünde geçen oyun 25 inci da\l'kada Fenerb:ıhçe stadında günUn soıı 
hayvan vücuc!unun yüzde dok!an . . cnu. murun aya~ a nve gı 1 ba derecesine pes demeli. muhafaz eden Galatasartı.y ıse son birdenbire Galatasaray kakslne lntl- maçı Fenerbahçe ne Vefa arasmda 
dok:u:ıunu tqlil eden bu maddelerin tesırlen ve yardımları hulundugu da B kal b t h bald zamanlarda "llra.rdıklan -a-ı o .. m. kal etti. Bu sırada Beykozlular bir yapılmı~tır. Hakem Feridun Kılıcın 

b .. _rı_ l -1---·- v·· ana ırıa, eye er e " "....... ,, ~ t 11 
uidkarbonik, idrojen, kireç, fo!for, enduzd ~a.nıcaddaınl a~uıu~~.u.ııtır, U• yanlış yerlerde arqtırma yapıyor. larla. kablll mukayese olnuya.n bir frikik kazandılar. Günün en gfuıel o- idare ett!ğl bu maça Ve a 1 :ır Eıwer-
kalsyom, nateryom, 1.."iikürt, mağe- cu a QU ma e crın mı.dan gayet Hal' F • • Kuınlı • durgunluktan sonra. Beykozu güçlük- YlIDCUSU Bahadınn çektlf;l frikikte den mahrum olara.k çıkmışlar ve ko.
nezyom, demir, kalyom, nitrojen ve azdır. Mesela en çok teudüf edilen tu; ~ cı!t:;a ve':cıeıı • ~ le ve ancak 2-1 gjbl cilzt bir farkla top d1reğe çarparak gerl geldi. Buna leye de Hayatiyi gec;irm41erdl. I'ener~ 

.. • _ • • balrum milrtan 100 ile 200 mili- bepı ar. • a gı er m enmn maflQbedebilml~ir. Ma.çlan:n tıafst- yeti.şen aolaçık hesaplı bir kafa vu- bnhc;e de şu ~ekllde idi: 
o!W1en oldugu otedenberı I?alum· gram arasındadır. Şu kadar ki bakır n.unnı kolayca balur. . lA.tını sıra.sile bildiriyoruz: ru.,u lle takımını galip vaziyete ge- Nuri - Muammer, Murat - Ömer, 
dur. Fakat bunlann yanında msanın 'l k halt ek l .. Cemal Refik JU.SI:UPA~A 4 _ BEYOGLUSPOR ı ttrdl. ıı;._at, Aydın - Fikret, tbrahim, Ali Rı-
vücudu · · I" l ı·· ı 0 0 p az 0 muına ragmen E! f st . ı kl ı Gal t za. 1'tıran. Lebip. 
eli" hiıçm k uzur;;dul v~ l~~ kandaki kırmızı hüceyrelerin te,ek· ltr-ı 'nı•n kabrı• .,.ere admdıı günün ilk maçı Ka- Bu hç ~ enm!yen ro_ .a ~a-
..r.&ncler r .. ço ~~-ıhe er u un ugu külü için çol elzemdir. sım11dpqa Ue Beyotlu.cıPOr ara.smda ya- rayı hızlandırdı ıse de ~ütün Ç'!llkışmıı- Oyuna Fenerlllerin merkezden ~·np-
... en gune an~ yor. T tya • t d . h ti p ı. Hakem Şazi. Tezcanm idare lar Beykozun canlı mudl\.fnası arşı- tığı seri bir akınla b:ışl:ındı. Derhn! 

BunJardan insan vücudu ve hayatı ~fi .. Te ıy~ ı·· a ;"adanın aya Bir ok b h ettJg1 bu ma~ Mr 1k1 'taıkıın mutat. sında semere venneden geçlyo!'du. O- Vefa müdafaasına day:ınan s:ırı l~ci· 
için elzerrı olanlar. ot kobalt bakır veza: ıçın ço uzumu ur. .. uyucumuz U U• lcadrolarile çık:nu.}lardı. Oyunun ilk yun. famplyonluk rakibi B~ikt.'ı.Ş ta- Yert muhaciınlerı ilk anlarda İbrnhi-

zy • • ' Vucudumuza madenler hergun susta malumat veriyor daklkalan taışıhklı hücumlar ara- raftarlıınnın te~llerl, B&ykozun e- mln müteı-eddit hareketi yüztinden 
manganez Te tutyz.dır. aldığımız yjyeceltle girmektedir. sında mütevazin geçmişse de yavaş, :rnektar ve sevımıı ldarec!.~ Kene İb- bir fırsat kaçırdılar. Dakikalar Jlerle-

lnsar.rn hayah için ehemrn~cti ve Fakat bunlardan çoğu tekrar ıvücut- \\ yavaş ağır basan Kasun~lılar tist- I'3h1min sa.ha kenanndan çocuklara dikçe Fenerin üstünlük temin ettlf;l 
faydeei bulunduğu tahmin olunan tan çıkar. Pek az bir kısmı vücutta 't.~ı~'/ il~e lkl l'Ol yaparak devreyi 2-0 galip verdiği direktifler arasında. golsüz görüldü. Ve bu sırada. Turan takı· 
maddelıer alüminyom. krom, auCTıik, kalır. Doktorluğun en mühim ve en ·~~ bl~lnnişlerdlr. devam ederken nihayet son dakikada mının b1r1ncl ve biraz sonra. da I..eblp 
tdkel, ıiliayom, titan ve kalaydır. yeni ııah.asını bu madent maddeler "[,~ ' ~ Ildncl de\Te Bejoğlusporun enerjik Cemil 411lhsi btr hüc~~a. Gala.tasara- 1klncl gollerlnl y:ıptılar ve devre 2-0 

lnsar.m Tiicuduncla d · b ı _ t kil d" . 'Ç~\'> ......_ :"" HezarhJ oyunu ile başlamış ve llk anlarda yın beraberlik golünu yaptı ve devre bitti. 
aıma u u et e ıyoı. , ...._ ~ FU!pa. takı.mınııı yeglne golünü ye,p- 1-1 nihayetlendi. İkinci devrede Fenerliler çok gUzel 

En çok hangi hayvan yumurtlar? 
mıştır. Bun<lan .90flra açılan Kas:ım.- ikinci devreye Galatasaray çok sü- bir oyun tutturdular. Bu sırada Fık
paşa.Jılar tekrar 1istibılültü alın:ı.,lar ra.tll başladı. Fakat büttbı gayretler ret günün en gfi?.el golünü yap:ırak 
ve iki gol daha yapar&k ~ 4-1 k&- Beilı;oırun canlıı. hafla çalı.şan müda- takımının sayılarını üçe çıbrdı. \'e. 

Yumurtlayan ha.yvanfar arasında, 

J1112lurtlama. hMU.SUnda rekoi' kıncı
lan da vardır Bunlann b&fl,Dda. gelen 
bir hap.re ıenede M milyon yumurta 
"'1ıurtlar. Bazı bal~ar 4~ nı1lyon 

yumurıta yumurtlar, azan balığı ıse 
senede 500 btn tane :rum.urta ya.par. 

Bunlardan aonra knıi>at& eenede 
4000, tavuk 300, yıla.n 40, b.rtal 2 ta
ne yumurta yumurtlar. 

u.nmışlardır. faa.sı önilnde bir türlü ~re ver- !alılar galibiyetten ümidi kesınt, b4r 
,.,- GALATASARAY 2 - BEIXOZ 1 :nılyordu. Bu hal Galatasaraylılsın st- varlYf!ttc oyuna devam e-derlcen Hak-

tfu~r/JA Şeref .stadında günün 8011 ka.rşılaş- nirlendtrlyor ve oyunlannm boıulma. kının ayağile yegAne eayılannı kn-
• • mBl!l Galata.sa.rayla Bey1r:os &rasında sına sebeboluyordu. zandılar. 

14'1rl ettıtt bu ma.ça takımlar şu bdro?a.rl vam eden maçın 18 ncı da.ki.kasında ceğl tlmlde<llllrken İbrahim yakından 
çl:!mıı§lardı. Galat~a.ray· a. sol<ia.n atılan blt kornerden Arit ıstı. savurduğu bir şiltle Fenerin dordün-

En eski yeraltı demlryolu hangisi? l 
IUAı 1111 yapıldı. Hatem. Adnan Alomn idare NJhayet BeykoL nısıf aaJıa.suıda de- Ve nıaçın bu şekilde nihayetıene-

ı Osman - F:ıruk, SaU~ • Kemal. fQde etme~! b11d1 Te gibel, blr kafa CÜ golünü de yaptı. Ve mu~baka 
Erl'rer, Eşfak • Hikmet Arif Cemil vuruşile Galata.c;arayın beklenen P.· bu suretle 2-1 Ve!anm mağlftbıyet1Je 

j Gündü, Gaz.anfer. • , ' llblyet gollinil attı. 80na erdi. 
Avıupeda en eıst1 l~raltı demlryo

la -Bnde.peştededlr. 1898 )'llmde. ya
pılalı bu denılryo1u, aoııı·atıan ııent.ş
~ n maııJmıııPır. Şlmdt l,t!00,000 
ntlfuııılu olan MacaNtanm merb7J 

Haydarpafa lisesi mek
tepliler kros ıampiyonu 

oldu 
İltanbul Mnartf Mtldtırıllttı tata

fılldm tertJbedilen mektepler arası 
ıa.. blrlncWlt dün abalı Meıc1dlye
tl}J mtıarmda 4000 metrellk bir me
-.fe berinde yapılmıştır. 10 mettep
• atletin iştlrak ettiği yarış ııonunda 
Bay~ llsesindcn Raif 14.57.4 Ue 
btrlnel rel.m!ıJ aynı mektepten H1da-
1'9t tinıct, I>arlWLfabdan ıı:mın 
tlçthıctı o1muşlardlr. 

Ta.tını ttibarlle Haydarpaşa. Ö!es1 
8S puanla b1rlnc1 olarak mektepler 
tras şampiyonluğunu bzarunıştır. 
Kabataş 113 ~yı lle ikinci, Dar~
faka 194 !lı'!lYI ile üçüncü, Vefa. 300 sa
yı ile döroiincu, Erkek muallim 337 
sayı ile beşinci olmuşlardır. 

Pqtede daha dört yeraltı d"emlryolu Beykoz: Safa • Sadettin, Baha4ır • Bu sayıdan sonra san kırmızılıların 
Cahıt. Kemal, Kamran _ Turban, tamamen ağır basacatı Te gol fl.dedi
Rad, RefU, Mehmet, Flkttt. n1 çoğaıtaca~ nnnedildl be de ~

IAZİ Teıran 
yapılacak ,.. bu d~llan dörl 

yerde Tuna. nehr1nhı &ltından seçe
cektir. 

Oyuna Gala.tasa.rayın merke:rıden lı:o!lular .sonuna kadar bilyük btr gay-
yaptığı b!r hftcumla. -·landı. İlk an- ret ve feragatle (alı.~ara.k :rak!ple:rint' Takım M. A y 

Puan cetvell 
la.r... h u""7 .... " dıl V M. O. B. . . P. 

ua n.klmi~t lı:urmaJda mll.ş:kllllt ayı ,, .. p ... nns ar. e nuı.ç da bn ------------m 
Serbes gilreı Uıak'tan arkad~ımız Muanuner 

çekm!yen Galatasarayın bugün de sureUe Galata.sarayın ~k ııüçllikle ve Galataaaray 16 15 - 1 G'l '1 fG 
rakiplerine kolaylıkla 1aııp ~1 ancak 2-1 tlstünlüiü Ue sona eıdl. Btıflkiaş 15 14 - ı '16 8 42 

birincilikleri Cazalan yanyor: le J'Oııılmadan go} adedlnl arttıracağı Beykozlulan şampiyonluk namzedi Fen• 15 12 - s f12 ıo 39 
t&?unbı edlllyol'du. Fa!ıM bftt1ln ba Gala.tasa.ray k:n.r§ısında e-ııf.lmeden ist. Spor 16 9 1 6 H 29 35 Qilreş aJ"~""- ..,_.._..__ ._._..._ ~k beetelı:Ar Jtd'nin m .. ezann. m 

AoU.l."6~ WW.CW.l..l.Uı.lli.ll. ..... ı.,.,,. dı- J . .l • d •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dilen İ.stanbul ~ l'°"9 blıtnct- aran gını ıaz~te ~ruen ugren ~m. 
Htlett dQn on- tltlbtln Bu m~ur tahmyet:in medfeiıi fUY1• tiha okuyanlann bumuna ıhr koku-

..... "7 &ı Xumb.pı diye kadar bulundu mu, bulunmadı IU l'Clirmi~. - derleı-di. 
fUbMbıde bftyOk bir t:alal>abk Bn11n- mı. bilmiyorum. Şayıet henüz ke~le- (H~r halde lbf nin iam.inden ki· 
de J'&.PılmlF· Çok m:ı geçen ıntısa.- dilemediyse yerinJ tarif edeyhn: na.ye olacak.) 
ba.ka.Jarda alınan ~t!celeır fUD]udır: Mezar, Edirnekapıdan çıkıp ela Mzar, Eclirnekapısmdan Eyüp Sul-

Ge kilo: 1 - Fahri (0l1ref), 1 - "l"a.- henıen eağa eapılınca girikn ru ta- ~na inen yol tlzerinde ve eağ taraf· 
h1J <Kurtuluo); 81 kilo: 1 • Mehmıet raflı kab:lrlerle dolu 1'0lun l1k .aa tadır. Yüksek bir kö§eyc isabet eder. 
(Oilreş), 2 - Hlmit (Q~); 86 Jı:1lo: dönemednde, k3ıe baıındacLr. An· Ba~ ve arka taolan ye~! renle# ve ir.i 
1 - Bekir COth'etl, 2 - ta (0~); calr. 7hmi bq ıeneye yalan bir za- üatiivane ıekllndedir. Kit.abesi lahdin 
72 :t:ııo: 1 - ıtAzım O!!l'ft.p), 1 • Nev- mandı" bu ıemtten aeçmedif.im için y.,ında ve caddeye nazudır. Aorni 
ırat (Güreş); 19 kilo: 1 • Al:mlM ıran- hlll benhn g8rdilğ{lm telilde ml, yolun 90) tarafında tair Bakinin de 
demlr (Kamnpqa), t - Ahmet (De- bllmiyonun. O zaman kitabesinde mezar tqını hu§U ile acyredcrdim. 
m.lnıpor); 8'1 tuo: 1 - Alt .Ahmet (De- talik yazı ile ltrt'nin i!mi de vardı. Eğer 'b8yle büyük ve muhterem 
mirspor); Atıl: 1 • MU8ta!a. CaDnat Çocukluğumda: bir ölünün mezar ta~ını göstermek 
(Oüre~). - Buradaki evliyanın ruhuna fa- bana nasip oluua ift.ihar duyacağım. 

g&terdiklert canlı ve temiz oyundan Vefa 16 l 3 e 38 28 32 
dolayı hararetle tebrik ederiz. Beykoz lfl 4 4 a 22 37 28 

Bu netice gelecek hafta yapılacat.. Kasımpaş" 17 5 3 , sı 40 28 
'" fllDlplyonluAu t&yln edecek olan Süle:rnıanlye 16 4 ı 10 22 '10 26 
Beşlt:ta, - Galatasaray maçı berln- Taksim 16 ı - 15 10 74 llS 
~ mühim bir tesir yapıı.uş bulun- BeyofJa ıe _ ı a 10 li7 15 
maktadır. Oalatasnrayuı bozUk cmı-
nu Beşlktnşlılıı.nn mAneviyatını kuv
vetıendlrmlş, faltat buna mukabil de 
Galatasaraylı futbolculara rakiplerini 
küçfik gönnek hat:1sını hatırlaUı.rak 
gelecek hafta c;ok dikkatll oynamala
n kabettiğln1 meydana. çıkann14tır. 

St'LEDIASİYE 3 - TAKSİ:\f ! 
Fenemahçe stadında günün ilk ma

çı hakem Muzafferin !dnre~lnd~ Sü
lcymanlyc Uc Takslm arasında :ı;apıl
mıştır. Oyunun b!rlncl devresi Tal:-

Bisiklet müsabakaları 
Bisiklet ajanlıg1 tarafından t~rtibc

dilen sert bisiklet yanşlannm b!rln
cısı dün sabah Topkapı lle Büyükçek
mece arasında. ve 50 kilometre bit 
mesafe fızerlnde yapılın~tır. 

Neticede Topknpı kHibündeıı Mu
zaffer 2 saat 7 dakikada birinci, ayni 
khipten Hamz::ı 13 d::ı.klka f::ııkla 
ıı.:ır.c . , ve mıc:rı üçüncü olmuştur. 



Sah11e e 

t :=~:ı EV LEN M EK] 
Edrek eö'zlüklerini alnının bıleırtael !ta.dm t.ereddüUe yat.lamda:k'tan 

pı.dınıjkıen: aonra apndalcl baklılyı Çllat.rdı: 
- Artık bu dorece& ~ kepazelik - 8allhadan bahsedtyoM*.., 8m 

•ottrustı- Bu oğlan evlemniyeceıc ml onu son zam.n.nla.rd& pek görmedin 
ltuzum? .. diye homurdandı. detfl mi?- Çok güzel kız oldu. Hem 
Karısı yün örgüsünü yruıındak. k.a.- gDzel, hem taJı.sUl, teıblyem mük.em-

papeye bımknrak doğruldu: mel b1r kız.. ~ ccıu alacak 
_ Bllmom k1." Kaç kere söylodim, erlreac JllC8Ut olacaktır." 
~ kere nııslha.t e&::cdt oldum... Baba. hemen llA.ve etıt.ı.: 
~:ı.n:ı. mısın?.• demiyor ... Söderlm bir - Tabtt hem de ne saad~-
kulnğından glrlp ötekinden çıkıyor"' E.,ref btrdenıblro onlara sotda: 
een de ne yapaca.ğınu şaşırd..ıın. Şa - Acaba. kencUst evkmmek niyetin-
cıocutu b1z cözlerlmlzl. Jµpazpadan btr de mi? .. 
~iiB 'etsek, dunyıı evine sıoksıık". Bu sua.l üzcrtne ihUya.rla.r btrbirle-

Erkck Btn.trlendl Sanki bütwı bun- rlne baktılar. Eşre11n bu a~A.~:. 00-

lo.rdan kansı mes-Jlmü.ş g\bl onil. çı- luı .i\dcta h~ duşurmiiştil. 
"'1Ştı Anne. 

• - TabfL •• dedi. evlemndc niyetinde 
- Öyle blr semeri hayat~ ya..., DoğTu.su bir~ 1çdn bmidan 

ki bundan bıış lıı:ı.ldınp cvleneceğin1 llA. kmrn.et olmaz ... OüzellDı: w gilzıel
sa.m,Y'Ol"Sa.n aklına turp sıkayım ... Küı- ilk. tahsllse tohsll, mı.mm :ı. nam:ıı-. 
lıan!.nin bıı.şında lmvak yelleri esiyor para ~ para... Her §e,1 var ... Geçen 
t'a.hu .. Evlenir mı o?. Bugun bu çi- ay büyük b~ ap:ırj;ıınan da4la. bl.tll'
çckt", ynnn oteklndc... Görmüyor diler. 
ınu un? Etmedıği halt kaldı mı? .• Şu Eşref bfisbütün a.IAJc.aJandı: 
rron uç senenin içinde kaç !skandal?.. - Hant o vapur gü~e ben-
ıca.ç defa. lpll{';l pazara çıktı? .. Na!Ue, ziyen ap:ı.rtıma.n mı? •. Baştıa ne gtbl 
ııarııe ... Adıım olmaz o.. mallan vat? .. 

- Öyle söyleme bey... Belki bit Ba.ba içinden şöyle dü.şündO.: cVa:y 
giın. k:ülhant.. Hiç te par.ı. canlısı b1r ın-

- Haydi c:ınım... Umduğun şeye san t:Lbl görlinmez ooıma baJt san sa
bak OnWl geçirdiği hayatı bir gö- man nltındruı BU yürütii.)omıuş_. Ka
Bunun önune getirsen e .. Bir ı;ece eve nsııun zengin olmasını istiyor ld>f
e~kence dönse Meta merak ed1yoruz. tehor. ... 
cAcaba h:ıst.G mı?. Niçin böyle erken Anne ~ kızuı serveti hakkında 
ttöndu? .. -. diyoruz ... Hayat değil, ke- izahat vettrken Eşref bunlan btlyük 
p zell.k onunı..1st. .. Hem kaç ynşma bir alaka ile dlnliyordu. 
ı l?. Yann öbiırgiın otuz be.§ değU Ihtyarlar gene a.1'9.da bir minalı 
ani? . nen onun ya§ında iken uç ç<>- m!lnnlı bl.rt>lrlerlne bakışıyotlatdı. 
cu'k babası idim yahu ... Saçla.n ağa~ NiM.yet kadın: 
dı, hala evlenmek lafını aCzına a.ı- - Saliha cumartesi gün.il bura.ya 
ıruyor... Seın de çok yüz \'t'pyorsuıı. gelecek ... dedi. 
ti.s une dw;üyorsun, bir dedl.,l'rifil iki E~ref bu serer bUsbütün Uerı gittl 
Mınlyorsun da ondan... ve: 

- Benim ne kabahatim var yahu?. - Ya.aa... O halde ben de o gün 
lş!mt blt1reyim de eriten geleyim... 

_ Da.hn. ı e olacak?. onu «beyim, dedi. 
paşa.mı., diye el üst imde tutuyorJuI!. Kan koca hayretle b:ıkı.ştılar ... 
Etrafında pervane gibi dönüyor.,un. Cumartesi günü, ~ hak:!katen 
Söylemesem benim elbiselerimi ütüle- erken geldi. Hatta SaUhadan önce ... 
mek kırk Yıl aklına &elmtz... Halbuhl Baba yavaşça kansına. fısıldadı: 
onun p:w.ta.ıonlan t.v:ı.pur bumu. gl-
tıl sıpSlvri \itulıidür... Oğlan cbekflr- - Bak külhaniye .. , Baya~ 1şl be-
lık .'.)Cfaletl• den!len şeyi görmcdl ki n.lmsedl-
evlenmeğıa acele ctsbı... Za.n.l.!.ı ben O günü Saliha. her zamankJııden 
pansiyonlarda sürünür, ya.kası kir- daha güzeldi .•. Piyano çaldı. Bil' a.na..
lenmiş gomlcğiml on beş güıı sırtım- lık bahçeye bakan balkonda. Efrefle 
dan çıkaramaz, mendlllml ki.mseye yalnız kaldılar. Fa.kat işte bu csna
cösteımemek için bumwnu gl:lli gızll da blr a.ladlllt oldu. Eşrefin en ııev
&i.lerdim. Nihayet ne oldu?. Bek.Brlık eüğl aıicadaşlarmda.n KA.mraıı çıkfl
ca.nıma. tıa.k dedi ve evlendim.. .. Bmnı geJıdi. Bu çocuk ta tam sırasını bul
Eşrt'f' te benim ya.Şadığun o bekarlık muştu ya •.• Felmt Eşref KAmraın pek: 
baya.tını geçlrm~ olsaydı bak §imdi- güler yüzle, ve caret memnun bir ta
yc kadar kaç çocuk sahibi olmuştu ... vırla karşıladı. 
Halbuki oğlan burada lort gibi ya.~ O günden sonra Eşrefin bl.l1 Jkl kıel-e 
fıyor. Sallhaya. telefon ettıti görüldil. 

Erkek susunca kadın lçinl çekti: 
- Sa.hl. .. Şöyle blr evlense ... Yuva

sını kursa... Bu serseri ha.yattan kur
tulsa... Hem sıhhati oo bCYLUluyor 
canım.-

Kadın, n.klına mühim blr ~Y gel
miş gibi bir an kocasının yüzune dik 
dil; be.ktı: 

- Mcseııı. şimdi bugünlerde ne iyi 
bir kısmet nr... Salihadan bahset
mek isYyorum. Ne güzei, ne şirin. no 
&arif, ne hamanı.t, hem de ne kadal· 
l>llgill kız .. Gayet iyi tahsil ctm.lş. 
oonra ndnnıakıllı da zeng!.n. •. Bir evin. 
bir kw... Tam istedlğlnı gibi bir ge
lln . Blz!.nı oğlan adıım değil kl... 
Gcn~lığlnde bl.rnz şllrle uğraşa.n er-

i. k: 
- Saliha hnkikat"n çok güzel kız ... 

Çok canlı ... uÇam nlevı. gibi pırıl pı-
111. ışıl ışıl bir ~ ... Ben de öyle bir 
gelinim olmasını çok lsU!rlm doğ
nı u .• 

- Ht>m blllyor muswı? Çok al.Lmlı, 
§ yLan, fettan blr !kız .•• Bu evlenmek 
bahsinde ancıı.k o Eşrefin aklını çele
bilir. Şu * blr ~bbüs etsek mi 
:}Oksa? .. Zaten kızın annesi b~! vur
durdu... Saliha cwnartesl günü bire 
g leeek .. H:ı.ydl bir plfuı kuralım .•. 
Bizim de bu meselede tcşcbbUslere 
giri memiz Uımzım canım ... 

L:lkin tam bu esnada ka.pı ar.ıldı ve 
E rcf loeriye girdi Anneshıin blrden
J>lre sustuğunu görünce gc119 :ı.dnm: 

- Kimden bn.hsed1yordunuz anne? .. 
dl~ sordu. 

Artık anne, baba. memnundu. Ço
cuklarının yakında mllriivvetıerini 

gôreceklerdl: 
- Oh oh ... diyorlardı, artık oğlan 

serserilikten kurtulacak... o .sa.baha 
karsı eve dönmelere paydoı3!.. ca.nun 
hem ltıeseden, hem de sıhhatten israf 
ediyordu ... 
Nüıayet bir gün Eşref mühlm bv 

tavırla annesine yaklaştı: 
- Anneclğlm ... dedi., sizinle Saliha.-

ya. dair konuşmo.k 1st.lyorum ... 
Kadın heyecan içinde ceva.p verdi: 
- Sö.vle yavrum, seni dlnllyorum._ 
- Sallhanın lstlkba.11 hakkında bir 

mesele... Hanı bunrlD.n ik1 ay CVV('l blr 
cumartesi gıinü Sallha.nın bu.raya ge· 
leccğini söylemlştl.n... O günü benim 
arkadaşım Kamran da geld1 ya.. .• Ben 
Kll.nıro.nı pek severim.. •• Otlan evlen
mek istiyordu. Maksadını bana aç
mıştL Ben de SalUıanm celeceğl cu
martesi günii eve çatınnıştun. mr
blrlerlnl gördüler. K!m.raııı Salihayı 

pek beğenml§ ... Zannederim SalihA 
da Kii.nıranı hot btr çocuk ola.raJc gi>
ruyor-. Çok uğraştım amma. nihayet 
bu işe muvaffak oldum. .. Evlenmeg.e 
karar verdiler ... Pek memnunum. m.ı; 
değilse şu Kfunrnn serserlllkten kur
tulacak canım... Ha.n1 83l1.ha. da bir 
erkek içln ıcıeaı bir ~ olur_ Gnzet
llkse güzoellllc, para. ise paza., ta.h611 
ise tahsil- Dc~U mı anne? .. , 

Hikmet Feridun Es 

PERiLi KONAK 

8 Nisan 1942 

Gördüklerim, duyduklarım 

35 yıl evvelki bir nisan balığı 
1 SiN6APUR KORSANLARI J 

Tefrika No. 63 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

Kaıva - Mura febirdt Ç<X dıoilalJA, 
şamarnaya mslamedl Ve on.mı &
düğ1lne inandı. 

ıOOGn yı]J.n.dt., ~aloğlundald 
(Mektebi huku'lc> un birinci EJJU!mda 
talebeyim. Sınıf ld şube ve ik1sl de 
tıklım tıklım. İstanbullu, taşralı 1da
~ mezunları, sa.n.klı, cübbell, med
rese 1cazıetlllerl; redingotlu kalem kA
tıpııert, mfımeyyl'Ll.ert; rüt.beU rütbeli 
JY.1.Ş& oğullan. dnmatla.n. 

Blr giin a.mmıza yepyeni bir smıa 
kar14ıverdl: Gözlerinde altın çerçeven 
gözlülc, ensesinde bol saç, esınercene, 
boylu, sportmen vucuUü, ook yakışıklı 
bir delikanlı. 

Mevcutlar içinde kılık laya!eti düz
günler çok, fakat bundaki giyim ku
şam. llklık. caka aşın mı qın. (Aca
ba damadı puiyarilerden b1rl mi?> 
dtyen diyene. 
Sonnı. alafrnnga mı alafranga. Kc>

hm.da ipek a.stnrlı po.rdösü; koltuıtlı
nun altında 3.5 fra.nıklık romanlar; 
CLes Annalles), (l.t'etu.res pour tous), 
(Je sals tout> mecmuaları; ~ elin
de eldiven ve boğmaklı, Iplncc'Ciıt ka.
m.ış baston. 

Pabuççu hademe~ pardösüsünü ve 
bastonunu verir vermez ya sed ba.h
çede, ya da koridorda bir iki tanı
dığlyle plyaaa ve so~; dHlnde 
hep :if'l'ansı?.Ca kellmeler, tıı.blrler. 
<mon eller), <mon vıewc) hltaplan. 

Dershıuıe sımla.nna oturduğunu, 
öbür (l.bn.dullnh) m161110. kanter için
de not tuttutnınu gören yok. Ve lakin 
<Hukuku düvel), (Hukuku idare> 
muallimi H:ılda bey - Meşrutiyette 
sndri.zam olan Hakkı paşa - mektep 
knpısındnn girince. blrçoklıın gibi gö.. 
ğüs kavtJ4turo.ra.Jc yerle berober te
menna.hı eder et~.. lmfil~ Icanşıp 
ha.ydl arkıısı sıra.. Derste k1lrsünün 
karşısına dlkilJp div:uıda. 
Şaşılacak şey, ~abucn.k etra.fa. ısın

dı. Her'kesle allba.p, senli benli. Gö
ründüğü kadnr uk.ılfı, züppe değil, .sa.
mlml, hoş blr !(OCukmuş meierse. 
Yalnız y:ı.loşı:klılığına ~t mnğrur, 

Ista.nbulde. ona bayılmıyacak hl.ç 
bir kadının buluıuruyıu:a~ına emin 
ve mütemadiyen ()ğünmede. Mesela 
(Bonjur> un akabinde, hemen avu
cunu ağzının yanına koyarnk: 

- Monşer gene tebrik edin beni. 
Majestıenin (favori> sl M PQfa yok 
mu, onwı kiiçük: kızı, ~ (Venfıs do 
Nlşa.ntaş> dün Ş!şlkle, beni be.şile- se
lft.n11ıya sell\mlıya, pencereden sarım 
sarka az kalsın arabadan düşecekti. .. 
Veya: 

- (Mon vl-eux, bende ne şa.n.9 \"ar 
yambbi.; (Abrakn.dabra) m~ası mı 
taşıyorum bilmem. Mabeyinci N be
yin gelln!.nin bir eı1teğe güldl\ğüııil, 
tek .söz söylediltlnt duydunuz mu? .. 
Demin ~ldeyd!Jr;. Durmadan bana 
ne gulümseme, perdeyi aralayıp ara
layıp (Comment s':ı va mon bey) mi
ler ... 

Ve yoıhut: 
- Bugün de niçin mi neşellylın? 

Elbette. Ka.rşı tarafın en yük.sek sos
yetesloo mensup madam Helene Bli
rnemneclyadls'le bu nlq;34U cMüla.t
ye .. de (1) randevum varı. 

Bu lAfiannı yan mübalıi.!;'a, ya.n 
doğru diye dinllyen bizler: 

- Aman ma.vl boncuk tok, nazar
dan korun a:ı:lzl.m! deyip dururken, 
birden bileğindeki cıOmcga. mıu'ka 
sa.atine bakar: 

- Eyvah, geciktim. enteresan bir 
ra.ndevum vardıl diye goz k.ı.rpal'ken 
böbürlene böbilrlene ekleylverird.l: 

- Bundan daha tabii ne olabilir? 
Bugüne bugün Istanbulun Donjuanı 
değil miyim ben? 
Adı aramızda l)Qnj uan kalıp gidi

verdi. 

Günün birinde nazara. mı geldi, ne
dir; çenesi tutuk. dut yenı.iş bulbfil. 
Sorduk, lrurealndık, .oobebinı öğren

dik. 
aMülatye. nln her: akşam abonesi 

gibl ya.; b1r haftadır, alıı.!n.ı.nga. beşle 
altı sulan nmsı oraya enfes bir par
ça gelme~ başlamış. 

Sarışının haı1laıliide güzeli ve en- Sürukle~rok b:ılıçedea. çıktı. zatım 
damlan, tasavvur edilemlyecdc kadar bu sırada kılınşulardan koşup gelen 
kibar; kısa pclet1nll ll\.clvert ça..rşatı, yerliler - Ka.va - Muraya. ya.ronmak 
dil'5eklere kadar beyaz eld1venleriylıe l91n - Şa.mama,ı elblrllğlyl• fdtaık
e~ görülmem~ derece zart! btr kO.- tan tA Uerideld caddeye kadar slil6lc,.. 
çük hanım. leyip atmışl::ı.!'dı. ita.va - Mura bn-

B!r akşam üsUl eem!ıdcn ~ 
ayni .lı::a}'llda delıılls ~ 
'l'1 - P1 de ıahQ.e o*t:torou.. 

Yanında ~lı ecstütrlstıl, arkasında. sına: Kava - Murt. e'rine gk!~ Aıb.-
haremağ'ası, vua1 peçesi lıılılc, mü- - Onu can &Vinden vurdum. i'ez1a 
kemmJe bl.r aksanla. Fransızca konu- yaşayamaz, diyordu. Ka.pıyı kapayıp 
şa konuşa dükkı\na. giriyor, fondan. içeri girdiler. 

&ı..,ına SOidu: 
- sen nereye g.ldi.yorsun, '11 - Pif 
- eDenlz kurtlan• mcy'ha.nesl.ne_ 

!riivi glase, pötifur ıılıp kimsenl.n yü- Şlnagon MlA tttriyordu. Heyeeeııh - Orası da neresi? 
zline baknuı.dan çıkıp gidlyomıu.ş. ve korkak bir sesle 8)l'du: 

Bizimld yav~ık: (QU<?lle ceıeste - Klmdir bu ha,.Uut? seni çıok iyl 
blondlne) diyecek olmuş, başını bile tanıyor._ 
ç.evirmeyip lAlc.n.yt lAka.yt yürüyüver- - Evet. O bent 9<lk 1y:I. ta.na. Biz 
mif. Bu kafa tut~ fena halde içer- Singapu.ra gideı1ren, oourda bit ll
llyen Donjuanunıs: manda hem de deniz üstimde ~-

- Ma p:ı.rol, yakında hem pelt ya- muştuk. Onu yarnlayıp denl2e yuvBZ'-
la.nııştım. o zama.ndanberl kendlsi

kında o (gamlne) nasıl yola gel~ek. ni deniz.de boğulup gitu sanıyarchım. 
bana yalvaracak, göreceksiniz!> diye Oralardan buraya. geleeeğint ,,., bu
atıp tutarken, gene saati.ne bakıp ve rada. beınt bulacağını aklımdan bile 
göz kırpıp teltı.şlı telAşlı yanımızdan geçlrmezdim. M~r Yolrohnmaya 
a.yrılmca., sınıfın bir kol cenglal. ve ttclmlş.. fa.kat ona benim evlml kl..'ll 
şakacı b~ ral)lneLll Salt Hikmet: ğlık kim .w'\ 

- Bu köftehor arfult bir azizliğe çıı- sa verdi. Onu buraya. r.vn-
derdi? Bunu anlıımak 1stiyorımı.. 

nak tutuyor! dOO!. Yo.rım dak1ika. dü- Şinagon bunu tahmin ~ gc-
şünmeğe kalmııdan zıplo.nı:ıia baş- cllanedl: 
ladı: - Beni çekenuye.u g:ı.yşalarda.ıı biri 

- Yarın nisanın bi.rt. Şuna oldtalı bu oyunu ya.pn~ olsa gerek. Bizim 
blr nisan balıtı yutturalım 1 saadetimizi çok göl'UY1)rlar .. blzl blr-
Pl~nı da kurdu. Vezn~llerdeki Te- birimlulcn ayırmt\k. istiyorlar. Dün

ke Zade Salt beyin kırtns:tye malam- yanın bütün Ş;;nuıımalan bir n.ro.ya 
sından çiçekli, IA.vanta. kokulu Ud gelse, ben senden aynlınam, Kava -
zar!, iki k~ğlt ııldık. Zarflııra Fran- Mura.I sen beni terketseıı bite, ben 
sızca yo.zile Donjuruı adını, k:lg-ıtta gene senden n.ynlnuyncağım. 
da, gme Fnı.t15ızca, ayn a.yn şu sa.- Kan _ Mura ka.ıısmın :ı.lnında.n 
tırlan yıızdık: öptü: 

cYann sabah küçü.1c kız ltıırdeşını - Benim de senden aynlma~ n1-
ve haremaı,ta.mız DllAver'le Büyüka.- yetim yolc. G:ı.,nalar he.r gün yolumu 
daya, teyzeme mlsa.!ir gldcccğ'ırn. İs- kesip bana. bin bir masal aıı.I.a.tıyor ve 
kelooe, şekercl i:smaU ağanın dükkA- .senı benden ayınnak. beni sendel'. 
nında bekler ve sız de Adil.ya geIJ..rse- roğutnı.ak ist1Y9rla.r. Ne yapsalar 
nlz, kuzlnimle berober hop birlikte boştur, Şinagon! On1:u:- böyle m~3Sl.Z 
tur yap:ır, çamlarda. ge-ııer, uzun uıırun ve ııtrenç yollard::ı.. yürüdükçe, ben 
konuşurm.• sa.na daha fazla. bağlanıyonun, seni 
t.Anneın erkeııden ModadaJd dayı- eskisinden çok sEWiyorwn. Benden ay

ma gitmeğe kalkılt;ı, bizi. Adaya. yol- rılınS& haraklrt yapacak kadar u1m 
lamadı. Size knrşı çok mMıçubuım, ve kuvvd membaı bir kadın ol:luğu
aftınızı diliyorum. Mamafih gene bu- nu da görüyorum. Blri>lr!mlzıdcn ny
lu.şa.billrlz. Onlar bez1k oyunur.a da- rılmak için ortada hiç bir sebep yok
lınca biraz dola.şalım deyip çıkarım. tur. Karşım:ı. çık.an ve senin aleyhln
Bir arabaya. blnlp Kuct1e.ğalı, uzun ça- de bana bln bir yalan 86yllyen gn.y
yır taraflarına glıderfz. Bent Mühür- §aları koğuyoram .. onla.nn yüz{ine 
darda bekleybı; ()tleden Ud sa.W sıon- tükürerek: «Siz birer rn.as'karM1111ızl 
ra gazinonwı önün.den geçeceğim.• Haldkl benllğtni ve huviyetinl knybet-
KAğltların aıtuıa (Blondlneı imza.- rni'1 körlersinlz Si2e sadece ııcıyo-

lıı.nnı da attık. nmıl• deyip gpçıyorum, Şmnı::oncu

Bu mektupların ilklni eMıllatye 
garsonlarından birine, 1klncisl.ni şe
kerci Isınall ağanın bin oğlu hin çıra
ğı Mıstığa ~rip DonjuanlA eline 
ula.ştırmak kal~tı. 

Kiminle yolla.sıak, diye k.a.fa kurca
larken Salt Hikmet gen~ derhal atıt
dl: 

ğum! 
o gece Ka~·a - Mum ktırısına 11n

lıın söylcdıktcn soıım sofranın başı
na. geçti: 

- Haydi, şiındl biz içeliılll .. ve key
fımlze bakalım. Dü.,'tlnanlar çntlıısm. 
Baıba.m bana kuçukken: .:B:ışkalıın

nın sao.detıııe ta.ha.mmlU edcmiyen 
hlılanıar hlıç bir zaman mesut ola.
nuızla.r.• demiştı. Şlınd.1 baıbamın bu 
sözünü hatırladun. Bizi. çekemlyen 
klni3eler. gerçekten hiç blr zaman 
m" ut olmıı.~ıı lı\yık değlllerdtr. 

• •• 

- SAhll boyunda 9C>Jı:: ~li 1:111 
yer. Dünyanın bütün mefbtır ımrı. 
sanlan ora.ya. geliyor. Borneolu. Fin
plııll. Sumatralı, ca.vaıı deniz kurtla
n hep orada. 

- Tuhaf GeYI Ben YOıkoibama,ya 
geld.tm geleli böyle b1.r ~ gttme
dlm. Hiç kimse de bl\lla bu kurtlıı.t'
dan bahsetmCdi. 

- Heı1tes blllyor amma, Yam.ada.
dan çetindJğt için atmu ~ 

Kava - Mura meraka düştü: Aca.ha 
ora.da kimler vardı? 

Ti - Pi gulUm.sedl: 
- İstersen benlmle beraber gel. 

Biraz içeriz .. eğlentrlz. Sonrn. kalkar 
g1d~ evi.ne! 

- Fena olmza, Ti - Pli O ad.a.mlan 
ben de t:ınınıa.k 1Bterlm. 

Çot: konuşmadılıı.r. Sahile çıkar 
çıkmaz garba doğru giden caddeye 
so.ptılnr ve yürüdulcr. 

Demir bpılı bir buıa.-un önündıl 
durdular. 

Tl - P1 Uerlledi: 

- cDeınlz kurtlan. mcy'h:ı.noot iş\e 
burası. 

Ve kapıyı gi>ıtterdlltteo. sonra., ya
vaşça Kava - Munının kulağına eği\
di: 

- Burada. bir rokknse var. FM 
kurtların hepı!!li ona. vurgundur. Sakın 
bu kadınla aliı.k.adar olmn' Sa.dcc9 
oturup içelim ve cğ'lenellm.. başı.mm 
belaya sokmıyalım. 

- Sen merale eı.meı Biliyorsun Jd., 
ben Yokdhıı.manın en gil2JC'l bir ka
dım ile evlendim. Bundan sonra D
dınla\1da gözüm yok. ıreım o balla o 
kadar bağ'lı bir Jca.dın ki .. :ı.radıın bbl 
ay bile geçmeden, başka lcldınlara 

ba~rsam ayıp olur. kendimden uta
nırnn. 

- Ben senin ne yrunan bir çapkın 
olduğunu bUdlğlm lçlın, bu saı:ıert 
sbylemeğe mecbur oldwn. Omdaki er.
k klerln en y:ıkı_,ıklısı .sen olacaksml 
t:Kızıl r.ıkkasea de umarım kı, seni 
görunce, onlan bımlı:ıp bıe:lm yanımı
za gelecektir .. 

- Bundan ne çıkar? ~Urse. k.ova.
nm.. defolur gider. 

Kava - Mura ltendlnden o Jcad:ır 

em!.n<H ki, ıı.rkndaşı1 bu vadide blıbt 
söz daha söylemiş ols:l.ydı, onu po.~ 
lamakta gecik:ınlyecektl. 

Kapıyı açtılar, içeriye girdiler. 

- Hadimiz ne gillıa duruyor? Bı
yığının klm farkına vıı.rncak? Bir 
zenci getirdi derler. B1zlm didon da 
bü..•·t>ütün emin olur, onların ho.rem.
ııtası sanır ... 

Hadiye şu tembihleri de unutma
dık: 

Beş on basa.maklı1c bli' merdivenden 
c Deniz kurtlaru mey ha- lndller. 

nesinde bir gece.. İşte şimdi mcyh:uıeye glrlyr.ırlaır-- Garsona zarfı bırak, fazla hiç blr 
şey söyl~. Şekerciıı!.n çırnğır..s. cb 
de k1: Yann saba.'h gozluklü, ensesi 
çok saçlı, hıce kamış bastonlu bir. bey 
gelecek. Ona teslim ef; bunu. 

Ertesi sabah mektebe, ooıırala.n .~uı
tan Reşada. ma.beylncl ola.n Tevtlk 
beyin CMuka.ddemet ilmi hukuk> der
sinde, Sait Hikınetlo içlml:.ıı içımlze 
sığmıyor. Bfz!.nı slctlll çapkın mek
tuplan aldı mı. yoksa ala.y olduğınıu 
anlayıp yırtıp attı mı? .• Şimdi.ye lal.
dar gözükürdü, meydanlo.rda yOk 
Her halde kündeye geldl 
Öğleyin mektep p:ıydos olur olmAz 

doğru Köprüyü, şekerci Isma.U. at<n.
nm düldtAnıru boyladık. Mıstığa sor
duk. Siya.hl n(,'D.fendinhı bıraktığı 
mektubu o şlk beye vcnnlş Açıp okur 
okumaz Kndıköyüne bilet alııp vapu
ra. koşmuş. 

İş yolunda. Bls de hemen Kııdlko
yüne geçtUc. Mülıürda.n seçl.şl.mi:ıı 
boşuna değildi. Gıız1nonun ookn[;uıda 
akrabamdan bin oturuyordu. Eve da.-

Ara.dan beş gün knd:ı.r geçm.ı.,ti. (Ark.asc var) 
lllGllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllglllllllllllllll .. 

lıp, tul perdenm arkasına, pencere 
onüne yerleştik .. Gözümüz dısandl\ 
bt'kliyor\l'Z. 

Çok geçmeden. sokakta bir araba 
gürültüsü, yalnız beygir nynttı ocslerl; 
ıkamçı ş.."lklay:ı.şlan Bir de b:ı.ktı.k ki 
Kadıkoylü Deli Osnuı.nın ldstJk teker
lekli faytonu. İçinde kılpı.ranga. blzhn 
DonJu:ı.n; yanında bir n.lay kutu, pa
ket. Her halde hedi~lik pasta., pötl 
fur, !ruvl glase, fondan. 

Fayton nşatrı doğru gitti; gerisin 
gert döndü; blr daha geç.ti, sola. çıırh 
edip gene bir ll'lm elit çevlrdl Ya.ot 
ilerideki gazinoyu tavafta. 

Pencerede gulmek~ kırılıyor, ka
tılıyoruz. Belki 40 kere gidip gı!J.lşten 
sonra nrnibayı tam kar9unızda dur
duran, içinde dokuz doğuran ınonşe~ 
sa.nlycde bir saatine bakmada . .Aşağı 
ınlp inip, s:ıl?,1 solu kolaçandn. Deli 
O.<ımanla. da dertleşmcde ve a~ıe et-

ruemesi için avucuna bah.şit tok.ada. 

Sa.it Illkmet nrttk: dumma.dı. Pen
cereyı açıp: 

- Gugurlk.o! ~ buna (puasoa 
davı:11) der"k!r iki gmünıün elin! d~ 
bağırınca. oeıancıığmda.kl hail gormc
yln. 

Aro.bada.ld paketlen yerlere abll 
atıp, ayaklarlyle çiğneye çiğneye ez
maler. <Ala.cağınu olsun) d1ye te.rtel! 
tephuneıcr_ 

Bereket versin, şaka gotnre:nlerdea.. 
Içert aldık; olgara. laı.hve; blncyı s&
venlerden olduğu 1ç!.n yıırnn kıuıa 
Bomontl şişeshı1 de önünıe koyduk. 
Son vapurla, gule, oyna.ya İstanbula 
döndilk. 

Sermed Muhtar Alm 

(1) O vakltkl Beyothınun meşhur 
p:ıslahanesi. 

ter c;ifliğiııde oturan Frankland ela Etrafımıza ve arkamıza sık sık 1 Ha, şimdi hatırıma geleli. Kayıp döndü. kireçli toprağın yerine gra-
bizce tamamile meçhul bir adamdır. bakmadar. bir adım bile atmadık. siyah fotininizi buldunuz mu) nitler kaim oldu. 
Bozkırda oturan 2 • .3 kişi daha var. Eğer arkamız veya etrafımızda bir - Ne gezer) .. O fotinin yerinde İnekler, yemyeşil rnerruarcla otlu-

lıte dikkatini ve araıtırmalarını casus bulıwısaydı. mubakkak. farkına ıreller esiyor. yorlardı. Buranın toprağı daha ve-
Çeviren: AHMET B1LALt hep ibu ıahıslar üzerinde toplamalı- vanrdık. Bu cihetten emin olabilir- - Çok garip şey doğrwu . .. Şim- rimli, fakat daha rütubetli idi. 

mn. siniz. dilik Allaha ısmarladık. Sir Henry, alnını, vagonun pence-
Tefrika No. 23 

Yalnız pimdi muhakkak addetti
iim bir nokta vardır: Sir Henry'nin 
J>aıına bir kaza gelecek oluraa, müs
takbel varisi olan Jamee Deemont 
her bakımdan tam ve kamil bir in
•andır. Ondan hiç §Üphelennüyo
ıum. 

Perili konakta çovrilen esrarengiz 
entrikalar onun tertip eseri değildir. 

Takibat ve araştırmalanmızdan 
bu hürmete pyan rahibi hariç tut
mak icabeder. Binaenaleyh bütün 
dıkJcatimizi ve araştırmalarımızı, bu 
ıssız bozkırda sir Henry'nin etrafın
da bulunan şahıslar üzerinde topla
mak, ve icraatımızı bu nokta.ya yö
neltmel lazımdır, 

Direktiflerimin semi tereddüde dü
ıurmiyecek ve yanlış yola sürüklemi· 
yecek kadar vazıh ve açık olduğunu 
Nnıyorum. 

- Perili konakta uşak Barrymoor 
ile kansını derhal hizmetlerinden 
uza'k:aştırma~ı lüzumlu görüyor mu
eunu~. 

- Hayul Şayet bunlar mücrim - Emirlerinizi harfiyen yerine ge- - Ümidcderim ki. birrbirinizden Holmes, birer birer elimizi hara- relerine dayayarak etrafı seyrediyor; 
iaeler, onlan hizmetlerindeıı uzaklat- tirmeğe çıJlf&Cağım. Bundan sureti hiç aynlma.d..ınız. retle sıktı. tren Dcvons'hire' e yaklA§tıkça bir ço-
tınnakla af!edilınez bir hata İflemif. katiyede emin olabilirsiniz. - Yalnız dün öğleden sonra sir O sırada trenin hareket düdüğü c:u1c gibi aeviniyor: _. 
ve ıayet suçsuz ve m.aaum İllel«. on- - Ar.. kaldı unutuyordum.. Yanına Henry' yi lbir arahlc yalnız bıraktım. çald:. Perondan birinci mevki kom- - İngiltereden BO"Tılahdanberi. 
lan kovmak sureh1e hahız ve zali- silah aldın mı) Benim ötedenheı;. pşmG"Ml bir lde- partimanına atladık. dünyanın yansını gezdim. dol&Jbınl 
mane bir İf görmiif olacaitz, - Evet. Tabancamı beraberimde tim Taıdır: Holmes, vagonun dıtmda duran fakat buraaına benzer bir y« ıö...,. 

Hayır, hayır, Barrymoor'lan tim· almağı ihmal etmedim. Londrada bulunurken kendimi sir Henry'ye haykırdı: medim; diyordu. 
dilik Perili konaktan uzaklaştırmak - Ala.,, Gece gündüz tabancanı oyahyacak eğlenceler aranın. Dün - Doktor Mortimerin bize oku- Ben de eöze kanJhm ı 
her balcımdan yanlıt bir hareket üzerinde taşıyacabm. öğleden sonra kendimi oyalamak: duğu cşkj vesikanın fU cümlesi kula- - Ana toprağına me&un ve aıdt 
olur. Son sözüm ıudur: Tedbirli ve ih- için Cerrahi akadem.iaine nğradun; ğınızda küpe olsun: cHabi. ruhlann olmıyan Devoruıhire'li ~bur de-

Onlan. ıimdilik ıüpheliler araam- tiyatlı davranrnağı imal etmiyecek· orada. teşhir c4ilcu yeni ceerlcri tet• dolattığı anlarda bozkıra çıkmaktan dim. 
da saymak en münasip barcket tar• sin. kik ettim. sakınınız.> Doktor Mortimer der 

.~ .... , 

:zıdır, Sir Henry, üç kip için birlnd rnev- Sir Hemy de ıör..e ka.n§tıt Tam o esnada tren yavaf yanf - Bu merbutiyet. Dervonıdıire"• 
Hatınmda lcaldığına göre. Perili ki biletlerini önceden :satm almJJb. - DolctOT Mortimer. Cerabt aka- hareket etti. Başımı. ıvagonun pen- den zİ} ade, burada oturanlann fd-

konaktn bir arabacı vo bozkırda Beni garda bekliyordu. d«nisi aqgİsini gezerken. hen, de bi- cercsindcn clışan sarkıttım. Sberlok rik ve §\1.unından ileri geliyor, dedi. 
oturan iki çifçi do bulunuyor. Holmee, trene binmezden evvel ra:z: ba..a almak içia H,yde Park• a Holmes,, arkasını çevirmiş. yaV&f ya- Arkadaşımwn kaf-a t.a5uıt tetkik 

Bozkır sak.inleri arasında doktor doktor Mortimerden, kendisine aöy-- kadar uzandım. Parkta dolA§ırkeıı vaı gardan uzaklaşt}"Ordu. edersek. Kelt olduğu dedıal gö:w 
Mortimer ... e ıvardır, Fakat ben dok- le~ecek yeni bir hadise olup olma· başımdan hiçim b.ldiee geçmec:l.i_ Seyahatimiz. kısa ... ürmck.le bera- çarpar. Ketler doğup büyüdüklcd 
toru her bakımdan dürüst. namuslu dıgmı sordu. . • • Holmeı., l>a..._ memnnniyetaiziU- bec, pek ne,di geçti. toprağa 80D derece bağlıdırlar, 
ve şüpheden uzak bir adam olarak , Doktor, hafı.ye,,ı tatmin edecek iioi gösteren bir tarzda ıalladu Trende yeni doıtlanmla konuta- Zavalh doetum ar Charle•in ka-
telilli ediyorum. bır c:a;~P bll~ ek , bir blc5- - ~ l.eeık.t ettiniz. w nJc "Ye doktonm köı>eiile oynaşarak fa taa bambatk.a bir tipte idi. 

O civarda oturanlar arasmda ha- -k:: dedi· ec ": kati ti Hemyl dedi. Bapnne Mr kaza celr- valdt sreçiriyordum. Son dola Perili konaia geldiğinll 
~erat mütehaseıaınm kız k.udefi ıon ~ 7

1•
0 

_LiJ;. ,_.' ~ d be~:~ mesini iltemeneafr. lıek ~ ~ Trenba hareketincL.: az im mld- ZBmall çok k.üçüktGnüz değil mi Iİr 
d . _ 1 b' ,_ d . • eoy ıycıo ınm ıu, ıaı gun en n u...- .. ·-JC.. ~ --'- --1~ d L-1-- U--

erece cazıp ve guze ır ~a m umş. bir fert bizi t&rulut •~etme- şan Ç'I~ ~ !Al!PYP 9!19"" et IODl'a ~ nwm.ı.a del'lld. •-ıı 
Bundan balb civarda klia LaE- • - - :! - - · - r4ı!ıı etnftalri ~ f111111. bmwoe 
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MUŞAMBA ALINACAK 
Umumi Mağazalar T.A. şirketinden: 
ı - Her parçası BX'l eb'adında olma1t üzere ili parga. mamtu mu
şamba kapalı sarf usullle münakasaya. mnulmttŞtur. 
2 - Ma~da. eşyaru:o yağnıu.rdan mubs.faz:am 19kı tpllaıula 
cak olan mu.şambaların J'B/11 yarıya ft!ıc!l.rle pamukt.a.n veya taıınameın 
kendirden .m geçmiyecek evsafta imal edlJm.1.§ bulunması •te bımun 
beıJı sene için temJn edllm.1§ olmam pırttır, 
s - Dı.a.ıe 1414/942 salı gQ:n.tı aaat ıtı de An!lrıarBıd& mus meydaııılıdakl 
Kooelk :S:anmda buluna.n Şll't;et Meıbzlnde JB.pılacatuıdan · tal1ıp 
olan1ann mezkar gfln ff au.tte te1c'Hf mettııplarmı nftmuneler:De 

b1rltie nmıelerl rica olunm. 

Hariciye Vekaletinden: 
B&r1clye VeitAletlııln merkez tcwJk!'Muıda ıa lııcü derecede mftnhal 

lda?1 memurluklara :m&a.baJra De .ekti memur Jhnacütır. 
Bu Jdad mem:urla.nn veki.lette meslek sınıfma ~elerl.ne kanuni 

lmıd.n yoktur. " 
Müsabaka. laı.tll:ıanı 16 nJBan perşembe gllnQ saa.t 10 da. Ha.rlolye VekA

letlııde yapılacü:tır. Miisa.babıya lştlrü: edebllme'k 19ln 1ıallplerln memurin 
bnununun 4 1hıei1 :maddealndekllerden başka qatıda yazılı evsafı haiz 
oioıru.ılan JAzundır: 

ı - Eil' ~ Use mezunu olmak, 
2 -Muva.maf aslrerllR!nl Ha edel'elı: 1htlya.t .mmfma nakledllmlş olmak, 
3 - Ya.,ı ot'llZU teeavüS etmeaxı.1§ bulunmak, 
Tallplertn mektep dlplamaları. astııerUk ffSIJralan, h6snilbal 1'e sıhhat 

phadetna.m.elerile hüviyet cflzdatılo.n ~ .wretlerlnl ıatı.da lle 13/4/94.2 
tarntlne kadar VekAlefi sicil ve memurin dalrıes1 mnum miidt\rHlğilne tevdi 
qlemeıen ve milsaba.ka gilnil VekAlevte hazır buJu;nmaıan ilAn olunur. 

4 - İmtihan, Tllr~e kitabet, Fransııı:Cadan Tlhkw}eye teroeme ve ummnJ 
malil.mattan yapılacaktır. (1963 - 3642) 

iyi bir radyo ustası 1 
(MiilıenıUs terclb olunur.) 1 

Milb.im bir m~n a.ranmaktadll'. Tallpleı1n ae..ıa.ta. 1400 No. 
Poota. kutusu adresine ta.hrlren milreaatlan. 

AK! Ş A M· Sahife '1 

1 - İŞ ARIY ANLAR SATILIK SİNEMA HAK:lN&9 - SATILIK KÖŞELER __: u;ooo llra-. FRANSIZCA LİSAN MÜTEIIAS. 
BesllJ'-e tıahvlli kabll ~~va· dan 100,000 lira a.rasında Ç.ltteha:vuz- PROF. AN.TEL DERSANESİNDEN -

YVKSEK MttBENots - Faıbrlkala- ziyette blıı ~ Ememan ınaı1ta. $hı&- 12.rda.:n. Pendjğe tadar bllyüJt uazill EvlAdınızın Fransıuası za.yıt ııse bize 
rm. el~ tesisatını tanzım, ınla.h :ma maklnesi sa.tılıktır. Müracaat te- yalıla.r, köşkler ve her türlü. hıaaata yolla.yımz. Ça.bUk takviye ederiz. 
eder. Projeler hazırlıyor. .Akşam.'da reton: 22761. - 2 elverlşll arsalar deniz .ken&r.ında ve Azamı 3 - 4 meıfcutıu müşterek ders~ 
cO.M.> rlimuzuna müracaat. SATILIK .&ÇIK _ Fıçı blıa ma- tren, tmmva.y ıclu ~1bmda. l~ Jıı;in aylığı li llıadır. Balı.çeke.pi 

'ra.lmim Kristal gaıdnosu a.rk.a.sında tmmvıay )'Olunda 8elA.met Hanı. HU• 
M1JllASİP - YaJba.ncı Usanla.ra. va- lı:1nesı m.aa t.eferru.at taş.re.ya. azım.et Mlll! Emla.klş. Tel: 42277 - ı ımsı dem da.hl verilir. - 3 

kıt çot tıecröbeli bir muhasip günde dolayınlle Aksa:ra.yda. Va.lde cami 11J· 

blrJm9 BR&tıe muha.sıebenizl kanunla- k:a'k 91 No. saat 11 - 12 Y9 kadar. SA.TILIK K.ÖŞK - Çifte-havuzlarla 
~uygun tedvir eder. şerait ehven- SATILIK PİYANO ARANIYOR - Kızıltıoprak arasında İstanbulda. mı
dır. Akşam'da. KA.ttp. - 8 İyi markalı, sağlam bir piyano a.ıma,. sall olmıyan tam konforlu ve fevka-

ŞİRKETLERDE, TİCARETHANE· caktır. Satın~ 1.steyenler, Akşam'da lMe bttyük varlı~ sahip köşk, uzun 
LERDE _ AvUkat yanında mevcu· N.Ü. rümuzwıa müracaat. taısllftt Milli EmlAlı:.lşben alınır. Tak-
diyetl ne çalı.şrublleoek, ıstennen §ahs1 sim Krlsta.1 ga21nosu arkasında .Mllll 
kefa.letı vem>nen, askerlikle ~i~ ol- 4 - Kiralık• Satılık EmWrlş. Tel: 42277. - ı 
ımyan .ı:.tmsesiz onuncu sınıf talebesi ınmmAPI - Han ookağında. 15 nu-
acele iş a.ııamnktıadlr . .Akşam F.M. rü- İYİ BİR İRAD - Ka.dı'köyfinde Azl. ma.ı:ıalı, oort odalı tl\gir bir OT (()()() 

mmu mektUDla. - 2 ziye hamamlarında.ki nwf h1sscmi sa.- liraya satılıktır. Görmek 1.9tiyenler 
tıyorum. Taliplerin görmek için ma.- ay.ni rok.aıkta 9 numaraya. mftracaa.t. 

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR halline, görüşmek üzere Akşam'da 
.,, tİ. Z.ıı rümuzuna mektupla müracaat- KUMKAPI NİŞANCASIND.I. - Şal-
işçt ARANIYOR - Torna, tesviye, 

frezede çalışmış olanlar tercihen alı
nır. Rıza pa.~a yokuşu Nesuhtye so
kak No. 31 müracaat. 

DAKTİJ,O BAYAN ARANIYOR -
E$k1. Türkçe bllen tercih olunur. Bey
~lu, Meşrutiyet caddesi No. 170 Dat-
re aıpartımanı No. 1. - 1 

Bir DAmıi DOKTORA (asistan) :._ 
İhtiyaç vardır. İsteklilerin Taks!m 
bahçesi karşısında Taksim Vaıkıf has
tanesi başhekimliğine müracaatları. 

BİR ŞİRKET - Almanca ve Fran
sızca tyl bllen memur arıyor, Türkçe 
bilenler ve ithalM ihracat işlerinde 

ları. - 9 c1 çıkmazında 10 numaralı 4 odalı ev 
BAKIRKÖYDE _ İstanbul ve deni- 2000 liraya .satılıktır. TalipMırln Kum

kapı Han sokağında 9 numara.ya mü-
ze kadar önü tamamen açık, yağlı bo
yalı gayet ltlnah yapılmış blr f!!V sa
tılıktır. Bakırköy Kartaltcpe Karakol 
sokak 35, B. Kenana cumartesl pazar 
günler1 müracan t. 

SATILIK KARGİR EV - Arnavut
köyünde 6 oda bütün konforu haiz, 
bahçeli. P-0rşembe ve cuma. günleri öğ_ 
leden sonra görülebilir. Arnavutköy 
Mumhane sokak No. 18. Pamrlı.k 1çln 
Üsküdar SeUmiye K:ı.yymn Ahmet so
kak No. B. 

raca.at?an. 

MATBAAYA ELVERİŞLİ - Galata. 
ve civarında. zemini beton ve 11stünde 
6-8 odayı havi kiralık bir bina acele 
aranıyor. Saat 11-12 arasında. 43160 
No. ya. telefon edilmesi. Aynca huru
fatile birlikte mattıaa me.klnesi sat
mak ıstiyenlE"I'in de aynt adrese mü
racaatları. - 2 

AKŞAMLARI 19 - Zl AB.ASINDA
Qok tecrilbell, Jii]aJek talıslllt, resnl 
ve hususi l1'e ve orta mekteplerde 
!raııswea. der.ıi venni§ bir ölretnıen 
Lbe ve Orta okul ta.Iebesine MaarU 
Velı.:A.letı progra.mla.rını takiben pratiJ&l 
transmca. ders'h?rl "1lrll'. Referansı 
kuvvetll, prtlan ehvendir. T. B. Ga.Ja. 
t4 P. K. 14Dl e yazı ile müracaat. 

-2 

ALMANCA DERSLERİ - Talebele
re, büyil.klere gram.et. ve muhabere 
dersleri verilir. Kolay mt.ıeodlar 6 ay; 
zarfında Almanca öğretilir. Adalar ve 
Boğaz1ç1ne gidebilir. Taksim Sıra.ser
viler 101 kapı 9 son kat Madam 
Siftar. - 1 

ALMANCA DERSLERİ - Usulİ.i ted
rist mükemmel olan blx Alman bayanı 
Almanca dersleri vermektedir. Pazar
dan maada her gün saat 3,! den 7 ye 
kadar. Muteber kefil mukabilinde 
m<>'ble bir oda vardır. İstiklal caddesi 
133 Hasan bey apartımanı 2 cı nıerdl
ven ı kat 6 numaraya müracaat. - 2 

11 

tecrübeli olanlar tercih olunur. Re:fe-
Devlet Demiryolları ve Limanlari İşletme rans da gö.sterllmek suretiyle P~sta 

Umum idaresi ilanlari kutu.su istanbul 410 e müracaat. - ı 
t::::=========================== BİR MATMAZEL ARANIYOR -

SATILIK VE KİRALIK HANE -
Yakacıkta asfalt yolu üzerlnde yeni 
kagir 10 odalı lk1 kat apartınıan terti
bi banyolu 5000 metre murabbaı ye
miş ve çam ağaçlıklı ar.sası elektrik 
dinamılu kuyusiyle mobllyeli ya.but 
mobllyasız satılıktır. Müracaat: Gala
ta. Muradiye han 3 üncü kat No. ıa. 
Tel: 44347. - 1 

KİRALIK İKİ ODA - Blr doktorun 
1earında bulunan dört oda blr .salon 
telefonu havaga.zı elektrik au mvıecut 
doktora veyahut bir atelyeye verlle
cektir. İstiklal caddesi L~le 811ııeması 
ne Yıldız sineması arasında Toknt 
Ap. birinci kat saat 2 den sonra 
43470 e telefon yeyalıut ka.pıcı gezdl
rebiUr. - 2 

ÇOK TECRtJBELİ - Lise pro!esö
rü, İngilizce, Fransızca dersleri ve
ı1r. Me<ktıep talebelerinin derslerini 
Uıah eder. Her yea.-e gicrer. ı;lart!ar 

müssı~ttJr. A..ltşareda. R. R. rümuzuna. 
-6 

Muha.mmen bedeli (33.300) Ura olan (15.000) metre mikAı> balast M.
JOD - Eskişehir hattı üzerinde KLM. ~+oo ocağından ihzal'1. tşlıı1n 16/4/ 
M2 perşembe günft saat 11 de Afyon '1 nc1 İşletme Müdürlllğft binasında 
kapalı mrı usullle eksiltmesi yaptlacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2497 Ura. 50 kuruş muvakkat tem1nat ve 
ına.hsus kanunda. tayin edilen veslkalar1le tekllf mektuplannı ayni gUn sa.
at 10 a kadar Kontlsyan Relsllğine vermeleri :ffizundır. 

Ek&lltıme şartnam-esi işletme komlsyontnıda 167 kuruş bedel mukabilln· 
de satın alına.b111r. (3766) 

* Beher metı-e mik'abının muhammen bedel! 70 kuruş <Yetm~ kuru,~) 
(Boş oksijen tüpleı1.ntn idarenin nakil vasıtası içinden fabrikaya, dolu ok
sijen tnplerinln faıbnkadan ldaren1n nakil vasıtası içine kadar naı'kli mas
rafı karşılığı olarak beher metre mlk'il.bı oksijen ıçin a:ynca. 10 kuruş mu
hammen bedel konulm~tur.) olan 15000 metre mika.bı oksijen 16/4/1942 
perşembe günü sa.at 15 de kapalı zarf usulü ne Ankara'da İdare binasında 
toplanan Merkez- 9-uncu Komlsyomınca satın alınacaktır. 

Bu işe !lirmek isteyenicrln 900 (Dokuz yüz) llralık muvakkat teminat 
ll«ı kanunun ta.yln ettiği vesikaları ve tekll:tler:ln1 ayn! gün sa.at 14 e kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdlr. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydar-
pa.şa'da Tesellüm. ve Sevk Şefliğinden temln olun-ur. (4030) 

İstanbul Sıtma Müc adele Riyasetinden 
Görülen lüzum üzerine sıtma mücadele sıhhat m9murlan kursu. için 

müracaat tarihi 13/4/942 akşamına kadar m:atı1mış olınakla l.steklilerln her 
gftn Kadıköy Moda caddesi 91 numarada mücadele riyasetine müracaat et-
meleri llfın olunur. (4195) 

Demirci, elektrik ve oksijen kaynakçısı aranıyor 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

İdaremiz Şişli tamirhanesi için lmtlbaıı.da göst<.'receklert ehliyete göre 
ııaatte 35 kuruşa kadar ücı:et verilmek suı:etile 6 demlrci, 3 elektrik kaynak
c;ısı lle 3 oksijen kaynaık.çısına ihtiyaç va.rdır. Askerlikle ala.kası olınıyan 
lsteldUerln nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal ki\.ğıdı ve şimdiye kadar çalış
mış bulundukları mü~selerden alınmış iyi hizmet vesikaları ve dört a.det 
~~ka fotoğraflarlle bJrlik.te 10/4/942 günü saat 14 de idarenin Metro hanı 
zıe.rııin katındaki Zat :4leri ve Slcll Müdürlüğüne mü:raeag,tlan lüzumu bll-
IMı'l.liı'. (4188) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları - f --------· 
Ha.seki, Cerrnılı.pa.şa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıkl::.r hastanelerile Zey

nep KAmil doğum evi için alınacak 1190 kilo reçel açık eksiltmeye konul
mu~tur. Mecmuunun tahmin bedell 1636 I1ra 25 kuruş ve llk temlı1atı 122 
.llm 72 ku1'.U§tur. Şartnamıe Zabıt ve Muam.eH\t Müdürlüğii kaleminde gö
rlllebllir. Thale 16/4/942 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende yapı
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 942 yıllna. ait 
Tlraret Odası veslkalarile lıhale günü muayyen saatte Dahnl Encümende 
bulun.malan. (4060) 

Tahmil ve tahliye işleri münakasası 

Umumi mağazalar T. A. şirketinden: 
Umumi Ma~azalar İsta.n.bul Şubesi depolarına gLrectık ve çıkacak 

her cins eşyanın tahmil ve tallıllye işleri kapalı zarf usulile mfuı.a'k.aısa
ya konulmuştur. 1614/1942 perşembe günü saat 15 d'e Şirketin Bah. 
çekapıda 4 üncü Vakıf hanında birinci katta İstanbul şubesinde ya
Yllacaktı.r. 

Talip olanların tekllf mektuplarını 1000 liralık muvakkat tem.1nat 
ile birlikte me7Jkfır gün \'& saatte şubemize vermeleri lbımdır. Mü- ı 
nakasa şartnamesinden Jnıza mukabtllnd~ bir nüSha tedarik etme.k 
mümkündür. 

İstanbul Be lediyesinden 
Çok büyiik emek sarfı ve masraf 1htıyan lle nefis bir surette tertip ve 

ta.beclllen ve İstannlul şehrinl büti.ln tafsUMı havi, plan ve harttalatlle gös
teren §ehlr rehberlnin bir lira. gibt çok cüzi olan bedelinden 10 t.a.neden !az
la alaea.klara % 25 Iskonto yapılması ela bu defa ka.rarlaştınlnuştı.r. 
Mwıaddak blr vesika ne müracaat edecek bilumum devlet Jdareı hususiye 

Bu suretle 10 taneden fazla mü.baya.atta bedeU 75 ktıruşa dü.pnektedir. 
Y• belediye memurlan itin tenzilltlı bedeli de 50 ktuı.ıştur. 

Ta.11pler1n her gün .sa.bahtan akşama. kıadar Belediye merıkez binasında 
kıynı.etıı evrak memurluğuna müracaatla. her an ve dertıaı mUıba.yaada. bu-
lmıa.bilecekleri Han olunur. (3382} 

İstanbul emniyet müdürlüğünden 
Müdfu:iyetimi3 · resmi zabıta memurlan için 1996 takını elbisıe ile 1990 

adet kasketin dikimi kapalı zarf ıısullle- e.kslltmeye konulmuştur. Nümune~ 
leri dairemizde mühfu:lü olarak bulundurulan elbl.s ve ~pkanın kumaşı 
bizden diğer levazım ve harcı miiteahhide ait oLmak Uzere bir takını elbise 
ile b!r kasket dikiminin muhammen betlell 7 lira 50 kuruştur. Muvakkat 
tıeminatı 1122 lll"a. 75 kul'U.§tur. Eksiltme 7/4/942 salı günü saat 15 de mü
düriyetimiz binası !cinde mütecekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Kimya.hane temi2lik işlerinde çalı.ştı-
nlııcak on dört, on be.ş ya.~lannda bir 
kız çocuğuna ihtiyaç vardır. Her gün 
saat 17 - 19 a kadar Eminönünde Em-
11\k ve Eytam bankası karşısında. l:zııet 
bey hanı 2 nci kat No. 6 da klmya
Rei: Hüsameddine müracaat etmeleri. 

SATILIK KÖŞK - 7 oda, elektrik, 
tulumbalı tat.lı suyu ve bahçesl tram
vaya yakın Üskü'1ar Kısıklı 5/1. Bak
kal İsmail PchliV"te. - '1 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 

Gazetemiz idarehanesini adres 
olarak göstermiş olan karller1-
m1zden 

ACELE St1TN.İNE ARANIYOR - _F_A_.R_R_İ_K_A_V_E_M_A_TB_A_A_Y_A_EL_V_E-

Yeni doğan bir çocuğ:ı. süt verebile- RİŞLİ BİR BİNA SATILIKTIR - Ca
ooklerin .Aynalıçeşme. Emin Cami so-
kak No. 22. 5 el kat. ğa.loğlunda fabrika ve matbaa ittiha· 

zına el;rerişli betonarme yeni bir bina 

SATILIK KÖŞK - Göztepe istas
yonundan 1Jri dakika mesafede gayet 
açık manzaralı 1600 metre bahçe 1çe
r1s.inde yan ahşap bir köşk 10-000 Ilra.. 
ya satılıktır. Görmek ve ge-ımıek için 
42527 No. dan ran®vu alınması. - 4 

SATILIK ARSA - Göztepede . is
tMyon Cflddeslnde 147 numaralı :ıstas
yona 2 dakika mesafede bir tarafı Js
tas:von caddesi bir tara!ı ıta.~ağı 
caddesi bir tarafı Çakll sokak yanı üç 
tarafı sokak ve bir tarafı ittlsallndekl 

hıgillzce öğretmen - M.K _:_ 
Dadı - X. %5 - M.T - A.S 
XTN-K.A-M.M
F.B- A.A.Ç -Tek-İthaJit -
Kelepir Kotra - L.K - M..N -

N.tl - M.F - Alıcı - E.L.N'. 

BAYAN ARANIYOR - Bir büronun satılıktır. Ak§am idaresine müracaat. namlarına. relen mektuplan 1da
rehanem1zden aldırmaları rica 
olunur. 

yazı ve telefon 1şlertnd.e çal~aıbiUr, Teletoo: 20681. - 3 
tahsilt iyi olmak şartile bir bayan 
aranmaktadır. Saat 17 den sonra mü
raeaat: Taksim Kristal gazino.su ar
kasında Milli Emlakiş. Tel: 42277. - ı 

KAPICI VE HADE'.ME ARANI
YOR - Erkek bir k.."lpıcı ile kadın 
bir hademeye ihtiyaç vardır. Sultan
ahmet Sağlık Yurdu. Tel: 20107 - 2 

KONKASÖRLERDE ÇALIŞ!\HŞ -
İyi muktedir bir m:ı.kiniste ihtiyaç 
vardır. Bu hususa ait vesikalarlle bir
likte her gün saat 14 ten 17 ye kadar 
Kaı.ıaköy Palas kat 5 No. 18 e acele 
müracaatlan. - 2 

3 - SATILIK EŞYA 
ACELE SATILLIK TENEZZtlH OT0-

1\fOP.İLİ - 39 model Fort markalı 
Yinni beş b;,ı .ilometrede, rn.stikler1 
yeni, İstanbul taksisine yeni çlkarıl
nuş beş kişilik bir adet tene22üh ara
bası ecele satılıktır. Taliplerin Sirke
ci Orhanlyc caddesi No. 30 a müraca
atları. Telefon: 20992. - 2 

SATILIK OTOMOBİL - Az ve Jyi 
kullanılmış 38 modeli Kraysler oto
mobili satılıktır. Galata. Bahtiyar Han 
57 numaraya müracaat. 

ACELE SATILIK KAPTIKAÇTI -
3-8 modeli Diyamont marka 16 kişilik 
kaptıkaçtı lyt bir vaziyettedir. acele 
satılıktır. İsteklilerin: Sirkeci Orhani
~ caddesi No 30 a müracaat. Tele
fon: 20992. - 2 

YAZM.4., BASl\IA - E.,ki yazı, yeni 
yazı, her cins kitaplar !-!lmır. Taşra 
mektuplarına cevap verilir. Ankara 
caddesinde Şari.> Kiiföphaneslne mü
racaat. ~ 1 

PİYANO - Yeni, :fevkalade güzel. 
Çapraz tem, demir kadrolu, Alman 
markam satılık piyano. Beyoğlu Züm
bül sokak Tünel han 11/9 sayılı daire
sine müracaat. 

220 VOLTTA ÇALIŞIR ELEKTRİK 
FIRJNI - Elektrik kordon ve borula
n re iki beygir kuvvetinde dlnam.o 
satılıktır. Fazla. tafsilAt için İsta.ni:ıul 
757 posta kutusuna. - 1 

~ 

KELEPİR ELEKTRİKLİ GRAMO· 
FON - 3 lambalı oıperlörlü iğnesi de
ğlşme-z portatif Beyoğlu Mis sokak 
No. 17 H&rev Ap. ı inci kat Beyoğlu 
Umum Emlak bUroıs\ına. 

ÇİFT KAPILI - Frijider markalı 
bir buz dolabı, Bizer.ba markalı bü
yü•k bir tera'Zl Yunker Ruhr marka. bir 
havagazı tınnı, bira. tevziatında kul
lanılır maklne ucuz flatle satılıktır. 
Taksim Me.<ıelik sokak Rum .klisesi sı
rasında hah ticaret evi mağazasına 
müracaat. - 1 

TiJRKiYE PALAMU'l'ÇULARI -
Anonim §ılı"ketinin aksiyonlarında.:n 

bir pı1ktar satın alınacaktır. Müra
caat: Bahçekapı Agopya.n hanı 21. 

-2 

SATJU~ RAHÇE - (1700 m2) Do- arsa ve sinir mütehassısı bay Fah- ._ __________ _,_,... 

~ancılar llısaniyc> caddesi No. 23· De- ı rettin Kerim köşkünü.ı karşısında 22 senedir kayıp 
ntze, plaja, tramvaya yalan içinde 
bostan kuyusu 200 ~yva ağacı var
dır. Müracaat: Tel: 60075. - 2 

ve Kayışdağı ~mes1 suyu olan 1491 
metre murabbaı ars.'\ beher metresi 
~ liradan .'3 tılıktır. İçeri.sinde 1kl 
kuyu sönçtürülınüş kireç ve 50 metre 
kadar taş vardır. Piyasa üzerir.:e alan 
zata satablllrlz. Talip olanlann Oöz
kpe: İstasyan caddesinde 107 numa
rada bakkal Abldln Duygun'a müra
caatları. - 2 

. 
annemı arıyorum 

Adını Ayşe Nazlı, babam ölü nıüret
tip Abdülgani, annem zanneder.•;.:m 
Be~ikta.~lı Mukaddes. Baba annem te4 
n1 3 yaşında 8-eHiniğe ka<;:ırdı. ?.1uba4 
ba.delede geldim. Annemi el'an arıyo
rum. Bilip aşağı adrese bildlreceklere 
elli lira vertıeeektir. 

SATILIK EMLAK - Beyoğlu ve İs
tanbulda bln liradan üç yüz bin lira~ 
ya kadar sat.ılık ev apartıman dük
kan arsa, Kadıköyünden Pendige ka
dar arıyor. Köşkler Boğaziçinde yall
lar satılıktır. Galata. Büyük Millet 
han No. 26. - 3 

SATlLIK KÖŞK - suadiye 1stas- 5 - MÜTEFERRİK 
Taceddin T. D. D. deP<> M. 
Çatala~ - Zonguldan 

youuna (5) Erenköy 1Stasyonuna (10) ÜNİVERSİTE ~Lo\TEMATİK _ As-
daklka mesafede meyva11 ve meyva.<:ız 
ağaçlarla dolu 2 dönüm bahçe clalıi
linde dört tarafı açık ve fevka1Me 
nezareti 7 oda hamam her katta hela 
v-e lavaboyu salma su ve kuyuyu havi 
Kaptan Artf soka~ında. 2 numaralı 
köşk satılıktır. Görmek için Suad1ye 
Tunu~lu sokak Sııcu Hurşit ağa köşkü 
karsısında 24 numaralı köşke müra
cııat. 

Kayıp aranıyor 

10000 LİR.AYA SATILJlC APARTJ
MAN - ·raşraya azimet dolayısile 
btitün konforu haiz denize nazır Ak
saray Valde Cami sokak 91 No. saat 
ıı - 12 ye. 

trononıl lisansı blebesl, matematik. 
mekanik, fizik, Astronomi dersleri ve
riyor ve imtihanlara hazırlıyor. Ak
şam'da A. S. riimuzuna müracaat. 

PA.t.tALI ŞERİK ARANlYOR- Ba.h
çckaplSlllda çok müşterisi olan Yıldız 
lokantasına bir şerik istenmektedir. 
Arzu edenler görüşmek üzere mezkiı:t1 
Lonkantaya müracaat. - 1 

YÜKSEK MEKTEP TALEBESİ -
Ehven fiatle riyaziye, l.izik, kimya 
dersleri verir. Ll.se bitirme ve olgun
luk imtlhanlanna ha'Zırle.r. F.U. rü
muzuna müracaat. - 4 

Aslen Malatyalı olup üç k:ı..rd€şiı; 
Mıgırdiç Tol'plnyan kızı Meyrem Tor· 
plııyan diğer kızı Zaruhi Tor. oğlu 
Hosraf Tor. şimdi ise ba.'ba.mızda.:ı 
kalma Hayat sigortasındalct 610 In
gilliı lire.mıı almak için k:ırdeşl-eriın 
Zaruhi Torpinyan ile Hosraf 'rorpin
yanı arıyorum.. Kardeşim Zaruh i ıa 
sene evvel Agop Mlnasyan ile evlen
mişti. İstanbulda oturuyordu, bilen
ler varsa., yahut kendileri şu apresime 
müracaat etsl.nler: 

Malatya. Abdülgaffar mahallesi K-e
slnkli 110kağı No. 7 Hneı İbre.lıiın 
ailesi Resmiye 3500 LİRAYA - Büyükdere Mek

tep sokağında 22 No. 7 oda b~hçeli ı· 

tulumba kuyusu ve denl2ıe nazır heı Eti• B k •• d •• ı •• """ •• d 
gün içindekiler gezdirir. Galata Meh-1 an umum mu . ur ugun en 
met Ali paşa han 42 No. Afi! Türel ı 
yazıhanesine. Tel: 43741. - l Makine Mühendisi, Maliyet Muhasibi, !statiatik Memuru,. D~sya 
TİOARE'I'LE ~IEŞGUL BİR BAY_ 1 Memuru, D.ıı.ktilolar, Desinatör ve Kayıt, Dosya Muhaberat )Şlennde 

İyi bir aile yanmda miföle bir oda kullanılacak Memur alınacak 
ara.maktadır. Akşamda (A.R.T.) rii- Bankamızın muhtelif servislerinde çahşmak üzeTe aşağıdaki mc-
muzuna mektupla. - ı mu1lar alınacaktır: 

a) Bir makine ~ mühendisi, bir makine mühendisi. 
TAKSİMDE - Topçu caddesin-

de Uygun apartınıamnın konforlu 2 h) Bir iata.tistik mütehassı:ıı, bir i~atistik memuru. 
No. ıu dairesi eşya.siyle beraber yaz c) Üç maliyet muhasibi. 
mevsimi için kiraya yerllecektir. Gör-1 d) Bir desinatör. 
mek istlyenler içlndekllere müra- e) Almanca, Fransızca ve İngilizce lisanlarından birini ve-
caatla her gün geze.bilirler. - 13 ya. birkaçmı hilen bir bç daktilo. 

KiRALm GAYET VARİDATLI _ ı I) Türkçe daktilosu. 
Şarköyünde m.a.nga.I kömürlle ~llyen g) Kayıt, do~a ve mubabent i§lerine k~lanılacak memur. 
1ki taşlı d~innen. Be~u Hamalbaşı Taliplerin, hal tercümeleri ve bonseTVİs suretlerini havi bir mek-
Kom~çl sokak No. H Ulur ap. ka- tupla Bankamu.a müracaat etmeleri. 
pıcısına müracaat. - 3 

YENİKÖYDE - iskele cadde.sinde 
ı:ıcı dükti.n da.hll dört katlı sağlam 
kagir 7 oda, 1k1 mutfak, elBkU'ik, ter
kos, nezaretli blna. satılıktır. Her gün 
iskele caddesi Eczacı lôkaık No. 2 
müracaat. Tel: 4.22'77. - 2 

SATILIK ARSALAR - Aksaray, 
Sofular caddesinde tmmvaya. 100 
metre 5-5,50 metre cephell yanyana. 
inşaata miisıait 268,a5 metre murabbaı 
üç arsa satılı'ldır. Sinekl.1bak:ka.I Mü· 
ezzın soka:k 12 No. Bay Ttırgut'a mü
racaatları. - 2 

ACELE SATILIK KAGİR HANE -

.--------------------------. Her nevi defter, zarf ve ıair kağıt kırtaıiyeai 
imalatçılariyle çizgicilere 

ithalatçı ve ihracaatçı birlikleri 
umumi katipliğinden: 

}(Ağıt, mukavva ve taıtbikatına ait teıvzi planının ihzan dolayısile 
lüzumlu görülen mal\i:mat ve izahatı vermek üzere, her D"'''I defter, , 
zarf ve bilumum kağıt kırtasiyesi imnlile iştigal edenlerin, 7/4/942 

salı günü saat 14 te Galatada ÖmeT Ahit Hanında Birlik içtima ealo

nunda yapılacak tople.nbda hazır bulunmalan rica olunur. 

Hırkaişerlf 1"ınn rokak No. 3. ot oda lıı•••••••iıııll••••••••~•m••m:zaımıas•mııli 
360 arşın meyvalı bahçe elektr.ği ve 
kuyusu olan, içindekilere müracaat. 

-2 

İSTENİYOR - Bir Vakum (Hava SATil..IK EV - Beş oda, elektr1k, 

Mıntaka ticaret müdürlüğünden 

lthalatcıların dikkat nazarına 
bllfıınum 1tha11.\tçılann ta.hllye) makinesi satın alınacaktır. ha.vagazı ve terko.'>, alt kat kıtrglr İskenderun gümri.Wt!e;:inde m:ıııarı bulwl!ın 
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Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizrfırçalayınız 

Teminat markasıdır 
is+.-?r seniz bakkalınızdan muhak:ka.lı:: 

Pirinç Unu ,, 
Israrla 1steylnl.z 

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

Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat Bankası müfettiş 
namzetliği~ ve şef namzet

liği müsabaka imtihanı 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 

Bankasından: 
1 - Bankamıza müsbaka ile ve müsabakada gösterilecek 

• mm·affakıyet derece.sine göre lüzumu kaı;lar,.pıüf~ı~iş .!la.rozeti 
ve şef namzeti alınacaktır. 

2 - Müsabakaya girebilmek için: 
A - Türk olmak, 
B - Askerlik fiili hizinetini yapmış bulunma.ıc, 
C - Yaşı otuzdan yukaı1 olmamak, 
D - Yabancı ile evli bulunmamak, 

E - H ukuk veya iktisad fakülteleri, siyasal bilgiler okulu, 
yüksek ticaret ve iktisad mektebi veyahut Maarif VekA.letince 
musaddak yabancı memleketlerdeki muadillerinin birlnden 
mezun bulunmak, 

F - Her hangi bir hizmet teahhüdü altında olmamak, 
G - Yapılacak tahkikat neticesinde sicil ve seciyesi itibarile 

mesleğe alınmasma mani bir hali bulunmadığı anlaşılmak, 

gerektir. 
3 - Yazılı müsabaka imtihanları 20, 21 ve 2.2 Nisanda 

Ankara ve İstanbul Ziraat bankalarında yapılacak ve kaza-
J 

nanlar yol paraları verilerek Ankaraya getirtilip sözlü blr 
imtihana tabi tutulacakladır. 
4 - Müfettiş namzetlerine 140, şef namzetlerine 120 liraya. 
kadar aylık verilir. 

5 - İsteklilerin 13/4/ 942 tarihine kadar Ankarada teftiş 
reisliğine bir mektupla müracaat etmeleri ve: 
A - Türkiye Cümhmiyeti Ziraat bankasında memurluk iste

yenlere mahsus beyannameı> «bu matbua ban.kalanmızdan 
alınabilir.'ı 

B - Bankanın göstereceği tabipten alınmış sağ'lık raporu, 
C - Tahsil diploması, 

D - Nüfus tezkeresi, 
E - Askerlik vesikası, 
F - Hüsnühal varakası, 
G - 6X9 santimetre ebadında dört adet kartonsuz fotoğrafı 

tevili etmeleri gerektir. «BU vesikalar İstanbul veya İzmir 
Ziraat bankaları vasıtasile de tevdi edilebillr.ı> 

6 - İmtihan programı ile sair şartlan gösteren matbualar 
Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat bankalarından elde edile-
bilir. 2264 

Sıhhat ve ictimal muavenet vekaletinden: 
Gözlükçü olmak isteyenlerin dikkat nazarına 
3958 sayılı gözlükçülük kanununun 2 ncl maddesl mucibince ginlük

çlilük k ursu 1/7/942 tarihinde İsta.nbulda açılacak ve iki. ay müddetle devam 
edecektir. 

K ursa 1.ştlrii.k etmek isteyenler kursun acılma t arihinden en gıec bir ay 
ıvvel bulunduklan maha.l sıhhat ve içtima! muavenet müdürlillderl vam
taslle v ekiletlmize blr dilekQ6 ile müracaat etmeleri ve bu dilekçelerine 
149ğıdak1 vesikaları baA"lalllUJ olmaları IAzımdır. 

ı - Nüfus hüviyet cüzdanı suret!. 
2 - Orta tahsil şehadetnamesi veya bu derece tahsil gördüğüne dair 

ınahalll maarif müdürlüğünden musaddaJc vesika. suretl. 
3 - Gözlükçülük yapmaP, mAn1 vilcut veya. a.k:ılda bir lrızasınm bu

lunmıı.dı~mı bildirir sıhhl hey'et raporu. 
4 - 2 adet vesika fotoğrafı. 
Keyfiyet ilan olunur. . 2073 - 3730• 

Kızllay emiyeti 
lstanbul deposu direktörlüğünden: 

l 1FYONKARAHiSAR MADENSUYU 
Tren yolu üzerindeki bütün tehirlerde 4 / 4 / 942 tarih.inden iti· 

baren aşağıda yazılı faatlerle satılmakta.dil'. , 
1 - 10& santilitrelik bir §İle safi su bedeli 15 kurut 

50 » bir tİJe safi su bedeli 1 O » 
30 » bir ş.işe safi su bedeli 8 ıt 

2 - 1 ()() santilitrelik bir hOı ıife belel! 15 ıt 
50 » bir hof tİfe ledeli 10 > 
30 » bir bot tİfe bedeli 1 O ,. 

3 - Her üç cins ş.İ~nin bo, sandJc depozitosu (200) kuruttur. 
4 - Satıcılara vcriJecek faturalarda a•li su bedelinden o/o 10 

YANIK, ÇATLAK, RKZEH& ,.. 
ciLD y ARALARINA feTkall4• 
IJ1 gelir DerlnJn U.Zelenmeslne 
n yenilenmesine hizmet eder. 

Her EC2anede bulunm. 

F.RENGI 
ve 

tutulmamak içıin 

EN h1 tı..A. ı 
~'!!4Jıtt#' PROTEJIN' ~ 

Her Eczanede 50 Kr. 

-~ 

~ 
satılır. 

r Dr. CEVAD M. SARGIN • 
Cerra.hp34a hastanesi c!Jdlye ve ı 

z!ihrevI.ye mütehassısı 
1 

Muayenehane: Galatasaray Balo ı 1 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
VE BUTUN AGRILARI DERHAL KESER 

sokak No. 4/2. Pazardan maada 
Sıhhl:r• VekiletinJn 11lhsatını haisclir. İcabında günde 1 kaşe alınalıOir. 

. her gün 15 den 19 a kadar -

lstanbul Emniyet sandığının 31 ilkkanun 1940 tarihindeki bilançosu 
H E S A P D E V R E S i (73) 

AKTİF 
• 

U - K asa. 
l) Na.klt ve meskü'<.rı.t ve ecnebi paralar 
2) Cümhuriyet Merkez Bankası neuUnde'ld 
serbest mevduat 

TII - Kanuni k:ı.rşılıklar kas:w. 
iV - Bankalar: 

J ı Dahili Bankalar 
VII - Esham ve t ahvilat cüzdanı: 

1) Hazlne bonoları 
2) Türk esham ve tahvilatt: 

a) Devlet tıı.hviliitı 
c l Hisse senetleri 

VIll - Avanslar (Diğer müşterilerimize) : 
3) Esham V1e tahvilat üzerine 
5> Vadeli mevduat üzerine 
61 Sail' mütenevvi maddi teminat üzerine 

IX - Borçlu cari hesaplar: 
3l Maddi teminatlı kredileı.

X - Ipotek muka.bUi ikrazlar 
XI - T:ıhsil olunacak gayri menkul satış tak.sltlerl: 

2> Müktesep emlak 
XVl - Sabit kıymetler: 

1) Menkuller 
2) Gayri men};uller 

XVII - Sair aktifler: 

E..->as m3liyet 
H0.502,69 
394.578,98 

1) Muvakkat ve mutavassıt hesaplar 

Aruortismanıar 
129.510,39 

63.604,66 

2) Tasfiye olunacak allcaklar ve hesaplar 

T . t.. 

258 .554.,87 

839,26 
: 1657 .297 ,9(} 

4.370.461,51 

1.000.0000.-

1.530.896,66 
3'.?7.750,-

59.755,56 
151.152.40 
346.675.711 

5.970,011 
3.839.{)69,48 

583.106,29 

10.992,3\l 
325.974,32 

773.408,14 
2.014.383,19 

YEKÜN 13.~36.287 ,67 

349.147.00 

II - İhUyatlar 
ın - Karşılıklar 
VI - Mevduat ve cart heaaplan 

1) Tasamı! mevduatı 
2) Diğer mevduat 

x - Muhtelif alaca.klılal 
X l - Sair pasifler: 

1) Muvakkat ve mutavassıt hesaplar 
XU- K i r 

2) Blli\.nco senesi kAn 

• 

Nlzım hesapla.ıı 

T . t.. 

2 .292.656,0S 
606225,49 

14.597 .314.99 
17.484,67 
93.182,0S 

484.158.41 

195.266,01 

YEK"Ô'N llt286.287 ,6'1 

349.147,9CI 

Kar ve zarar hesabı 
Zİ :\-Il\I E T 

T. L. T. L. 

l - Pe1"30:ıe! m:ı:ırarıan: 
ı) Aylıklar ve ücretler 237.43'.l,59 
2) Sair personel masraflan : 

al Muvakkat tazminat 669,-
bı Harcırahlar 3.041,40 

c ) İkram!~, tckat.üt a!datL 
ve saire 23.280,90 26.991,30 26l.473,e9 

II - Vergi ve harçlar 55.094,70 
IU - Sai.r ma.sraflar: 

b) Tenvir. teshin, su 3.630,94 
cı Kırtasiye, büro levazımı ve 

matbualar 11 .759,82 
d > Po3ta, telgraf, telefon 1.998,14 
e> Sigorta. prim ve masraflan 476,48 
t> Gazete, nıecmunlar, kitaplar 140,24 
g) Neşriyat ve ilan masrafları 518,91 
h) Hayı.r cemiyetlerine yapılan 

muavenetler ü.160,-
l) Sair müteferrik m:ısrı:ı.flar 5 .tu .ıo 30.098,6."I 30.09U3 

I V - Verilen fai~ ve koınii>yonlar· 
2 - Tasarruf mevduatına yerilen 616 .411,17 
3 - Salr mevduat ve c:tri hesaplara verilen 391,06 616.802 ,23 

V - Amorti.:>nıanlar 
a) Menkuller amorılsm:ını 12.94-0.6~ 
b) Gayri mcı:kuller :ımort!smam 7.931,7{) :!I) S'i2.3t 

VI - Kaqı!tklar · IH.186.78 
vnr - Muhtenr zararlar 2.97:i,5S 

YEKUN 1.134.SM,15 

XH - Kir 1!>5 266,02 

L'MIJMI YE~.:U~ l ::2 fı'i'70 .17 

M ATL°OP 

T. L. T . L. 
I - Alınan faiz ve kOIX'üsyon!a.r: 

1 ı Bankalardan 
31 İskonto muamelelerinden 

X - Muhtelif alacaklar 
6) İpotek mukabili ikrazlardan 

II - Esham ve tahvilftt gellrlerı 

137.845,2!1 
137.286,89 
54.404,61 

457.753,13 

III - Banka. hizmetleri mukabUinde alınan ücret ve 
komüsyonfar 

IV - Muhtelif karlar 

UMU.MI YEICÜN 

82.3.289,02 

312.285,69 

13.774,011 
180.420,60 

1.329.770,17 


