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Kremleri, losyonları 

kolonyaları, ruj ve pud
l!:.aları asri güzeller içindir J 

Maarif Vekili bu 
akşam radyoda 

talebe ana ve baba
ları na hitap edecek 
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Türkiye yal nız k endini • 
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d~şünüyo r, b aşkala rının 

genişlemesi 

daralmasile 

yahut 

Kızılay, 1000 Yunan 
çocuğunu memleke

timize getirecek 

Rommel'in Japonlar 
yeni taarruzu Cavaya asker 

.... 

i bekleniyor çıkardllar ugraşmaz 

İngUterenin eski Moskova El-,nokta bu değil, İngilterede hAlA 
Çisi Sir Cripps'in geçen hafta İn- Rusyaya yardımdan çekinen, ve Bir Isveç vapuru da binlerce Yunan 

çocuğunu Britanya imparatorluğu 
memleketlerine dağıtkcak 

giltcre - Sovyet Rusya arasında Rusyanın Almanyayı yenmesin
süregelen siyasi anl~mnzhk bak-il den ürken bir lasım insanlar ol
kında söylediği sözler Türkiye masıdır. Biz bunu bilmiyorduk, 
gazetelerinin gözüne çarptı. Sir Cripps gibi büyük vazifeler 

Bu acayip diplomatın düşün- görm~ ve memleketini, hiç şiip
celerlnl biz de çözelemeye çalış- hesiz, çok iyi tamyan blr Elçinin 
mıstık. kaygılı sözlerinden öğrendik. Eğer 

Bu suretle dört bet bin Yunan çocuğu açlıktan ve 
ölümden kurtulmuş olacakhr .. Kızılhaç himaye
sinde bir İsveç vapuru da Türkiye • Yunanistan 

arasında irtibat ve yardımı temin edecek 
11Timesıı gazetesi Türkiyenin İngUterede gerçekten böyle ürkek 

gösterdiği bu duyarlıktan bahse- ve çekingen kimseler bulunma
derken şöyle diyormuş: «BU nu- saydı, hem de bunlar kalabalık ol
tuktn Türkiyenin en fazla Ugi5inl masaydı Str Crlpps bütün sözle- .Ankara 1 S (Telefonla) - Yuna- mize getirileceklerdir. Diğer taraf, 
uyandıran kısım, Rusyaya ka- Tinde, Rusyaya çok yardım edil- 11iııtanda gıdasızlrlc yüzünden yüzler- tan beynelmilel Salibiahmerin hima
zançlar verilmesine ve Rus ordu- mest ve Rus yenmesinden korkul- ce çocuğun her gün hayata gözleri- yesi alt111da bir lsveç gemisi de 
lannın Berllne girmesine doku- maması gerektiğini boyuna, acı ni kapamakta olduğu gelen ajans Hayfadan Yunanist.ana hareket ede-
nan parçadır. acı tekrarlamazdı. haberlerinden öğrenilmektedir. rıek pek çok gıda maddeleri götürr;. 

Bunu, Sovyctler!n ııTassıı ajan- Hayret ettiğimiz ikinci nokta, Bu yürekler par~~ayıcı ha~erler ceği g'IDİ Türkiyeye imtiaa1en binler-
sı bildiriyor. harbin başında Sovyet Rusyanın karoısında, m~erıt. dunyanın hır u~- ce Yunan çocuğunu yüklenerek on· 

. . f vu olmak haysıyetile, Kızılay cemı, lan Britanya imparatorluğu memle· 
Bızım ya71Janmız Londraya ngiltere ve Fransa ile bozuşup yetimiz yaptığı beynelmilel temu- !cetlerine dağıtacakhr. 

eksik yahut yanlış mı gitti, bllmi- Almanya ile anlaşnasında, Sir lardan sonra 6 - 13 yaşları arasında Bu suretle pek yakın bir zamanda 
yoruz. ııTimeS•) gazetesi, Crlpps'- Crlpps'in açıktan açığa kendi bin kadar Yunan çocuğtXlu Türki)ne- lankal dört, beo bin Yunan çocuğu 
in fikirlerinden yana mıdır, devletini suçlu göstermesidir. O ye getirerek onlnnn yiyim ve giyim- açlıktan, sefaletten ve ölümden kur
yoksa tenkitlerimiz h;lnde br.nim- Sir Crlpps ki Moskovnda İngiltere leri~~ her türlü ihtiyaçlarını temin et- tulmuı olacaklardır. 

·~· • . megı kararlaştırmı~tır. Yunan ma- Ayrıca aldığımız malumata göre 
sec'hgı noktalar vaı· mıdır? "Tassı> Elçısl ıken Kremlinle konuşmak kamlan bu yükaelc kalbHlik kargı- yine beynelmilel Salibiahmerin hi-
ajnnsının g~zeteterde çıkan kısa ve anlaşmak için elinden geldiğ1 aında Türkiye Kızılay cemiyetine mnyesi altındaki büyük bir lsveç 
telgrafından bunu da anlıyaına- kadar çabalamı_ş, fakat Sovyet minnıetlerini bildinni§tir. vapuru Türkiyeye gelerek bir yar-
dık. Fakat hemen söyllyelim k\ devlet adamlanndan yüz bulma- Öğrendiğimize göre, bu çocuklar dımcı vapur aıfatile Türkiye - Yu-
Londra gazetesinin anlayışı hiç mış, sadece ağırsanmıstır. ?akk~ndaki. idari ve siyMİ muamel~- nar.)stan ar~ındaki ~aim! irtibat ve 

d 
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ler bıter bitmez bunlar memleketi- yardımı tenun etmcge ugra:ıacaktır. 

ogn.ı e ır. as 1 ımız aş a ır mese e, -----·--------------------
Sir Cripps'in nutkunda ilgimizi Slr Cripps gibi görmfü~ geçlnnlş 

Singapur 
adası teslim 

uyandırmaktan ziyade şaşmamı- bir politikacının, şimdiye kadar 
za ~ebep olan başlıca nokta Rus- olup bitenlerden sonra, yarınki 
yaya harpten sonrası için ka- Avnıpanın bugünkü anlaşma ve 
zanclar vetilroesl, ·yahut Sovyetl uzlaşmalara göre kurulaca~ına, 
ordularının Berline girm~sı dü- dalla doğrusu, zor ıtnrşısında te-
şüncesi değildir. Öyle bir harpı tik üstü yapılmış uzlaşmalann, O 1 d U 
içindeyiz ki ne kimsenin kimseye yann şartlar değişse .de sürekli 
bugünden bol keseden kazançları o1acağına inanmasıdır. • •• 
babrışıamasının değeri var, ne de 1 Gene cıTimeS>> diyor ki: "Tür- T eslım .ş~rtları dun saat 
hangi orduların nereye gireceğini kiye efkftn, Rusyanın genişleme- 19 da ıki taraf kuman-
şimdiden kestirmeye imkan görü- sine ilgili meselelerde her zaman danları arasında 
lebilir. büyük hassasiyet göstermiştir.» imza edildi 

Sir Crlpps'in sözlerini okuduk- Necml"ddin Sadak 

B. Churchill'in 
dün geceki 

nutku 
«Singapur'un sukutu 
İngiltere ve İmpara

torluk için bir 
hezimettir» dedi 

18 İngiliz tayyaresi, 
Libyada 20 Mihver tay

ya resini tabrip etti 

Londra 16 (A.A.) - Kahirede 
general Rommel'in yeniden taarru
za ıbaşlaması bekleniyor. lngiliz res
mt tebü~inde Tmimi - Mekilli böl
gesinde Mihver faaliyetinden bnh-
11edilme8inden bu mana çıkarılmak
tadır. İngiliz ve Avustralya tayya
releri, Libya göklerinde büyük bir 
muvaffakıyet kaz.anmışlardır. 18 
Britanya tayyaresL kendisi hiç zayi
ata uğraınaksızın 20 Mihver tayyn· 
resini tahrip etmiştir. 

Singapurda 
polis vazifesi 

1000 İngiliz askerine 
ıehirde asayişi muha faza 

için silahları bırakıldı 

Vich7 16 CA.A.) - O.F.i: S!.ngapur
dn, §ehr1n işgali Japonlar tarafından 
tamnmlanıncaya kadar sükiln ve l\s:ı
yl.şl muhafaza Jçln bin İngiliz aske
rine slltı.hlarmı muhafaza etmek mU
saadcsl verllmlştlr. 

Japon mecıısıert, bugün tevkalade 
olarak toplanacaklardır. Za.nnedlldlğl
ne göre Japon ordusunu, Slncapurun 
:ı:aptından dolayı mlllet namına teb
rik edeceklerdir. 

Akdeniz' de 
İngilizler iki Mihver iaşe 

gemisi batırdılar 

tan sonra şaşakaldığımız başlıca (Devı..mı sahife 2 sütun 6 da) 

Londra 15 (A.A.) - Amirallık 
makamının tebliği: Akdeniz filosu
nun denizaltı gemileri düşmana ka-

Tokyo 15 (A.A.) - Resmi tebliğ : Londra l 5 (A.A.) - Churchill yıplar verdirmcğe devam etmekte-
Slngapurdakl lngillz kuvveUerı bu bu akşam radyoda söylediği nutuk- dirler. • 

ya' da 
Keşif kolları arasında 
çarpışmalar oluyor 

Reisicümhur 
Dün akşam da Fidelio 

operasını seyretti 

gün saat 19.50 de kayıtsız ve şartsıı ta bilhassa demiştir ki: Büyük bir iaşe gemisiyle orta ha· 
teslim olmuştur. cBu akşam lngilterede b 1 

1 d 15 ( a A) • sı ım . 
1 

b.. .. l . u unan cimde başka bir ia•e gemisi batırıl-
,on ra n. • - ngapur sız ere, utun ngıliz alemine· Hin- t o t h . dv .. .. .. b" . 

düştüğü resmen bildirilmektedir. distanda, Birmanyadaki sadık dost- mış ~r: d r a ~lcıml ~ u~çunBcu ır ~!e 
Londra 15 (A.A.) - Slng:ıpurun 1 R . gemısı e torpı enmıştir. u gemının 

t =llm olduı1-u hakkındtı. Londra sa- arımıza, usyadakı müttefiklerimi- d d"v 1 · "b" b 1 h ... ., " B" 1 ile A k d k l e ıger en gı ı atmış o ması mu -
Hihlyetll mahfillerinde şöyle dcnil- z~ :e ~· ~ meri a a i ku:rcn c- temeldir. Bir denizaltımız düşmanın 
mektedlr: «Mümkün olmayan bir şey rıı~ıı~e ıta~ ediyorum. Hepinize, silahlı bir balıkçı gcrni!iyle viddetli 

Kahire 15 (A.A.) - İngiliz Orta Ankara 1 S (Telefonla) _ Dev· yoktur.» mu~ım netıccler verecek olan bu bir to'> at~i teati ettiğini bildirmek-
p.rk tebliği: Dün Tmimi • Mekili let Konıervatuan talebelıeri bu ak- Tokyo 15 (A.A.> - Japon askeri vahı':'1 askeri hezimetin teeiri altın- tedir. Silahlı balıkçı gemisine en aşa.
umumi hattının şarkında pek büyük şam Halkevinde f.idelio operasını makamlan muhasamatın saat 22 d~ da hıtAp ediyorum. Bu bir İngiliz ve ğı 15 mermi isabet etmiştir. Müret-
bir motörlü ta•ıt ve zırhlı araba ha- .k. . d f b f k 1 emahalll saat. tatilini ıstemlşlerd!ı . Jmparatorlul hezimetidir. Singapur tebah d . lt h'l b t 1 

.., ı ıncı c a epiz ir muvaf a iyet e Teslim şartlan s:ıat 19 da 1nrıa edil- teslim oldu bütün Malezya yarıma· • •k eıuzad ı dsa lı ,_a arya ar~nın 
reketi görülmüştür. Di.i;ımnn dokları temsil eailer. Reisicümhur, yanla· ı .. tı · .14 ' • ateşı arşısın ı.. a maıı. mec:bunye-
b k f d b 

m"'i r. dası ıstı a edildi. Orada, etrafımız- · d k ld .. • • 
üyü bir me!a e içinde ağınık ir rınd.a Bayan lnönü olduğu halde En ~lddetll ve kanlı muhnrebelcr d bn•k t hl"k 1 b' ik" ş· tin e a. ıgı zaman, gem'lyı terket-

"\'aziyette bulunduklarından dolnyı temsil ~ yine ıeref verdiler. Büyük Bukltttmah tepootnln ete~lndE\ Ford d~ k" J e ı ekerb ırd ıyor. ıkm- mekte idi. 
topçumuz için müsait hedefler teskil M"JI M 1" · · · B k 1 d f brik traf d t ı ıyc a ar gere ura a gere se 

• 1 et ec 181 reısı, a~ve i • iğer tlar asının e ın 11 cercvan em,_ Şarkta muvaffakiyetle karşı koydu- Manş'ta İngiliz hava 
etmemiş olmalanna rağmen keşif Vel...ıllerimizden bazıları temsilde 
kollarımız onlarla teması muhafaza hazır bulundular. General Ya.ml\Shlta Japonya namı- ğum~z tehlikelerin hiç ~i~ hiç bir akınları 
etmişler 'l:e bütün gün dü~manı hır- na, General Pcreival Büyük Brltany:ı veçhılc azalmamı ır. Bu ıtibarla in- dr S I 
palamışlardır. namına imzalarını atmışlardır A1ı- gili~ milletinin liyakatini ve dehası· Lon a I (A.A.) - ngiliz ha.-

Maarif Vekilinin bu nan son telgra!lara göre İngiliz mü- nı gösterebileoegvi bir anda bulunu- va nezaretinin tebliği: Bombardı-
Alma.n ve ltalyan avcıları yerde · · 1 

geceki• hı•tabesı" dafaa hatları Ja.ponlann, hayati yoruz. Talihsizliğin İçinden zafere man servısıne mensup tıcyyare eri-
dü~manın bu harekc~ini himaye et- · d.. M h · ·ı R · ehemmiyet!_ olan BU ha:melerlnın et- ""iden hayati hamlenin alına.bı"leceg·ı· mız un gece an eım ı e enatl• 
meg .. e çalıRarak kıtalarımızın İ•gal et- Ankara 15 (Hususil - Mnnrır Ve- r d ki .. .. d ki d".. h d fi . v " ra ın a bolgentn işgalini tamnmltı.- anlardatı birini ya .. ıyoruz. A ... b"ır e ıger e e ere taarruz etmı~· 
tikleri mevzilerin ortasına alçaktan klll B. Hnsan Aıı Yücel yarın akşam d kl d ı " ... 1 d" ı an esna a yanlmıştır. Ing Uz man evvel bizi "T' .. k ll er ır. 
uçmak suretiyle taarruz etmişlerdir. lbu akşam) tale-be ana ve babalanna askerleri ile Slngapur ahalisi bu su- z. 1:: ta l 0 umun ° ann- Havre, Dunkerque ve Ostende 
Bununla beraber avcılarımız 30 pi- hltaben radyoda blr konuşma yapa- retle sudan mahrum kalm~lardır. ~an ·ur rmı~ ~an haıin bir irade dokları da bombalanmıştır. Savaı 
ke bombardıman ve nv tayyaresin- <'aktır. Su haznelerini 1.aptcden kol hundan ıle karışık. ıukunet ve müvareneyi tayyarelerimiz i~gal altında.ki toprak-
den mürekkep olan Lütün dügman scnra 10 kllometrellk bir cephede ce- gö~t~rı:~enın zamanı gelmiıtir. Uzun Inrda bulunan düşman hava e.lanb.-
kuvvetini baskın suretiyle hemen ta- Tarihten Sah;fel""r nuba doıtru llerllyerek Slm:apunu~ tarıhımızde sık sık yaptığımız gıôi nnı bombalamışlardır. 
mar.iy)e yok etmi~lerdir. '-· şimal mahnllerlne kad:ır gıelm!şlcrdlr. şimdi de muvaffakiyetsizüklere ve- eN1111 11111111ınıııuııııııııımııınımıımmımıuııııııııııumııı 
D d } ] C 1'okyo 15 (A.A.) - (O.F.İ.): Japon ka~la_ ve kuvvetlerimizi taze}-emek bc.r yürüyor, Bütün insanlığın istik-

Ört H olJan a ı ası dı Ömertler • Pintiler ve İnglllz şefleri S!ngapurun teslim suretıl..:. tahammül edeceğimizi gös- hali ıbelki kuvvetlcrimiz.e ve hareket 
l\loskova 15 <A.A.l - Lii Hay'd<'n y olması •nrtlarına alt teferrilatı gö- tcmtıenın sırası gelmi•tir. Yalnız ol· tarzımız::. bııg·lı ola~nk•·r. Şı"mdı"ye 

D N.B j ı ı ·· ı azan: Süleyman Kani lrtem ""'" d " '"'" u . . n ansına blld rlldlğ ne gore, rüşmck üzere saat 17,30 da bulu"-mU"· ma ığımızı hatırlamalıyz. Biz büyük kadar gemim-iz ,_araya oturmadı. 
d - 11: H n d ı ı k 11 .. l t 4 iincü sahifemizde " " 1 1 K o o an n ı casus u ve s a l a- L J l:ırdır. bir toı-ı .~ uğun ortasındayız. insan ır- Fırtınanır içinde beraber yürüye-
ııımak suçl:ınnctnn dolayı nınl'lltştır. ·-------------J ( Devamı sahife 2 ıütun S de) kının dorttc üçü şimdi bizimle bera- lim ve fırtınayı geçirelim. 

= 
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lstanbul havası! ..• 

Sum atra adasına da 
Japon askeri çıkarıl

ması bekleniyor 

\'ichy 16 (A.A ) - O.F.İ.: E!ngapu
run sukutundan sonra Japonlann 
hnrekiitı Cava ve Sumatra ndalnrınA 
karşı twclh edilmiştir Japon mnh
fillerlne göre Cenubi Pasl!lk'.e nskerl 
hnrckM el.alın uzun za.."'llnn ô-Urecck.tlr. 
Jnponlar Sum:ıtm ndnsma indirdlk
lert paraşütçü kuvvetlerle Pr.lembang 
havn meydanını işgal etmlşl~r. civar
da stratejik bazı noktalan da ele ge
çlrmlşk!rdlr Jnpon hava kuvvetlert 
dunden itibaren Palembang hava 
meydanına yerlcşıntşt!r. Jnponlnr. Ca
va adasına dun :yeniden a.sktr (rkar
mı~lardır. 

Japonlar Rangon 
şehrine yürüyorlar 

İngiliz tayyareleri, Mar
taban ıehrini bombar

dıman etmişler 

Londra 16 (A.A.) - B.BC.: Sln:;a
purun düşmesi etrafında Londmya 
yeni talsU!t gelmem.iştir Bfru.anyn
dn Saluen nehri boyunca ~net hü
küm sürüyor. Japonlnr, Thnton :ıra
sab:ısını almak için Pnnn mıntaknsın
da. tahşldat yapıyorlar. Thaton, Mar
ta.ban - Rangon ~lu üzerlnde bulu
nuyor. 

Vichy 16 (AA.) - O. F. l.c 
Japonlar Birmanynda iki yoldan 
Rangorı üzerine yürümekte olup 
Marta'.:ııır ~ehrinde büyük mahrukat 
stoklan ele geçirdiklerini bildiriyor
lar. ln~il:z toyyareleri Mıırt.a.ban odt
rini bombalamışlnrdır. 

Sovyet tebliği 
J..ondra 16 (Radyo saat 7.15 de) 

Dün gece ynnsı MaSlrovnd:ı neşredl
len resmt Rus tobllltl : DÜn btaııtı
ınız, taarruza devam et.mı,lerdlr. Dilş
mn.n harp .sa.hncstne taze ihtıy:ı.t kuv
vetleri getırmiştlr. Diişıruının ht\
cuınla.rı, kendisine nğtr zayiat w.rdlrt• 
!erek pUskürtülmüştür. 

Londra 18 (A.A.) - B B.C : Mos'ko
v:ının Kızıl Yıldız gazetesine gö~ 
Sovyet kuvvetlen Lenlngracl mıntakRo
sındn. mmta.hkem Alman he.tınn
na vtı.mnışlar ve ba:zı. noktalarda 
bwıları y~lardır. 

Meüür gnıeOOye göre Alm9Jl ıene
rnllerl. llkbahar taarruzu !çln hazır• 
ladıklan lhUyntlıı.rın p:ınnnkla.n ara
sından su gibl aktı~ı görüyorlar. 

Amerika da 
tahsisat 

Meclis, 8 milyarlık yeni 
tahsisatı kabul etti 

Vaşinrton 15 (A.A.> - Mum~Der 
mecllsinln tahslsat komisyonu. gcmt 
inşası 1çln 2.852.500.000 dolar tahslsa\ 
derp~ eden kanun lAylhası ile ktre
lama ve ödünç verme kanununun tat
biki 1çln yeniden 5.430.000.000 tah
sisat gösteren 1Aylh1lyı kabul etmişUr. 

Mecllsln ynnnkJ toplantısmda ted
klk edeceıtı yeni tatıst.sat yekUnu ~I 
mllytı.r 170 milyona yükseliyor. Bwı
da ordu için istenilen 22 mllyar 881 
milyon dahlldlr. 



, 

ece ki ve Bu 

~~~~~~ ~~a ( ~=a ~ 
Alman tebliği daralmaaile uğra§maz 

ı.=.~~ ... ~ ...... n hazırhk Singapur lngiliz gar- paraşütçüler (llq tanını inci • .ı.ıı..ı.ı 
Şark cephesinin bazı noktaıann.da • 1 ld Bu noktayı da biraz aydınlat.-

'11lşınanm blrka.ç kere ya.ptığı hrıcuın- İspanya ve Romanya ) Z 0 D ll teS )• m 0 U iki yerde imha edildi, mak faydalı oıur sanırız. Jar dün de a.tlm kalmıştır. AJman n b. kid k 
kamız hareketleri muvaf!akiyetıe mühim kuvvetlerle ,. üçüncü ır mev e pe Türkiye, dış politikada güttüğü 
netıceıenm.Lştir. Alman muharebe ve harekata iatirak azı hali. sağdır ana prensipler bakımından., her-
ptke tayyarelerlnden mürekkep teş- ~ S d • d • • J J 
killer hava şartlarının fenalığına rağ- edecekler umatra civarın a ın ırı en apon hangi bir memleketin ba.şkalan 
men hareket halinde bulunan dil.'- ~- 15 .<AA.) - .. H~lland:- zaranna genişlemesini hiç bir 
man kuvvetlerine \a.arnıZ etmişlerdir. paraşütçülerin en büyük ~umı ~r~rgahının bpgünku t«:b~- zaman 1yl gözle görmemiştir ve 
Düşmanın yilrüyü.ş kollan ta.mamlle Madrid 15 (A.A.) - O. N. B. r gınde mühim Japon kuvvetlenıun _ +- . . 
yok edllmı., ve pek büyük ıniktarda Devlıet ıefinio Sevillede söylediği kısmi İmha edildi Sumatra adaama çık.tıklan ka:Ydedil- geremez . .ı,:,ficr Rusya, ister Ingil-
ıa.şe malzemesi tahrip olunmuştur. nutku pazar gÜnü çıkan Madrid ga- mektedir. HoUandalJaı peıtrol &aha- tere, yahut Almanya olsun, Tür-
Şlma.J bölgesinin ueunda Murmansk zeteleri ilk eayfalarında ne§l'etrnİI- lannın hayati teei.lerini tabnbe ba,.. kiye her devletin kendi ınilU sı-
ıımeııdlfer hattının tesisleri tahrip Jerdir. Sinppurdan dün gelen en mtihim kanın da faal yardımile Sumatra ve lam...,Iardır. mrlan içinde rahat otunnasım 
edilmiştir. . Gazeteler bqlıklanncla icap eLt:iği haber, yarı resmi Japon Domei Cava adalarım oiddetle müdafaa. et-- Bata'tla 15 (A.A.) - Felemenk tıcb- özler Sovyet Rusya çok eski dos-
Şlmali Afrlkada lA.lmJmri Apı~ ~~ zaman yalnız bir İspanyol gönüllü I ajaruıı tarafından verilmi11tir. Domei- ~ğe karar venniılwdir. llgi: cu.n:ı.arıe.t sabahı Japonlar bü- · · 
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lerlnt bombalanuşlardır. Bingazlntn Moslcovanın kızıl çetel.ıerme Wfl 1 vetleri kumandanı, komutumda.lci bang petrol merkezı cıvanna meli~ retue Palembang iizerlne bir iaa~ dini emperiyalistlik düşmanı ta
•1.malindeld sahil 001

-..: ... de AJman yürüyeceğine dair general F:nmco jkuvvetlerle beıaber, teelim olacağını mi§ olan bir kaç yüz Japon paraşut• ~pnuşlardır. Takribi bir tahm~e nıtmış olan Sovyet Rusyanın dU· 
v '6~ " fi h gore pa~fıtçlllerln saym birkaç yu- • • muharebe tayyareleri kuvveUi bir hl- tarafından •öylenen •özleri beJlrt- Japon kumandanlığına bildirm.if, çiişüniin petrol tas ye aneaine yap- 2ıe y\ibeHyordu. Ta.am.ızlar pe.trol rup dururken Finlandıyaya sal-
maye altında. giden !Jel. İngiliz .lı:af!- mektedi:rler. Ofi ajansı da teslim tartlan111 kaTar- tıklan taarruzlar aitim kalm11. iri tasfiyebanelerine tevcih e::mmi~tt dırmış olmasını, yahut Polonyayı 
lesini ve 9 bin tonluk bir nakliye ge- Gazeteler bmıdan bqlc.a general la,tınnalı: üzere İnııilix Te Japon za- noktaya hücum eden paraşütçülerin Fakat dtlşman hllcumla.rmı bqa.rma- payı~~asını, Baltk devletlerini 
mlsln1 batırmışlar eeman 15 bin ton- Franco'nun Avrupa medeniyetine bitleri araa&nda ilk bu1Uf1llanm bile hakkmdan g1elinmiş. üçüncü nokta- ~ muvaffak ola~. Kuvvet- ,_ ~tm··· k i te ini h .. d .. k 
hık iki şllebl de o ita.dar ciddl hasara sarsılmaz itimadını da. ehemmiyetle vaki olduğunu ilave etmiftir. Geoe da da vaziyet koctTOI altına alın- lerimlz mWE:emmel 1ş görmti§ler ve YOA. e e s mcs oş gor u 
uğratmışlan1ır k1 bunlara. kaybolmuş kaydetmektedirkr. geç vakit Londradan gelen lı.a.ber- mııtır. Dütman par.,ütçülerinden mü.sbevllnbı hakkından gelmişlerdir. dersek yalan söylemiş oluruz. Fa· 
~a';ril~ :=~ lAzı~:-rİ.ıı:l ~::::,~ Iapan:ranın iMiklaJ harbinden balı- )erde Singapurun düıtüiün• ıesmen aağ kalan pelc az hir m.ilctu kahnıf: .Ak.,ama doıtru düşmanın hücum kat bizim baö-Iı kaldlğımız bu 
.,e°:e a büyük bir :='ret' vapunına .eden Fala.nfm Tesmi gazetesi cAr- bildinniıtir. br .. Holl~dalılu, . Pa.lembangdalı:i =~=:~~:=: «lilill1 smırlan~ dokunulmazlığı>l 
bombnlnr isabet etmipir. riba> ,öyle yumak.tadır: Bu meselede aydınlablmAN aere- tenaetı, dupnamn bır çıkanna hare- da da vaz:tyete hAJdmlyet tes1ıı olun- prensipi, gücümüzün yettiği ka-
M:ıltanm şarkında düşmanın bir <0 tarihte ecdadımızdaıı bize mi- lı:en baza noktalar vardır: kel?i yapması ihtimaline mebni. tah-

llcri karakol gemisi bir hava taamı- ras kalan bir m-.l-.!..eti müdafaaya Singapuz .iıltihL~-1-- valım: Sin- rip et:mi•lerdir. mqtur. Düşmandan sat talan az dar bizi ilgilendirir, ve ancak 
çUÇiu.r ~ .,, 'Y bir nıYc!tar daha vardır. tanımız 
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zu netlct'Sl.nde imha edilmiştir. Bir azmıetınit ve büyük fedakarlıklarla gapur a.daaında bulunanlardan iba- Binnanyada vaziyotiıı, 48 .a.a.t aü... J lann ferdası günü b\lyik miıtt- va a e uza ı ıgı zaman 
denizaltı Afrika sahili önünde M.ar- zaferi lcazanmıttık. F~at hu lah- ret olmayıp, en .lı:uvvetüleri "9'e en ren ıiddetli muharebekTden sonra :Oır çıkarma h:ı.reketi yapacak- bizi ayaklandınr. Yer yüzünde 
• Matnıh civarında bir kame içinde ramanca hareket hesıüz bitmemlftir. iyi teçhiz edilmio olanlan, Singapu· ııakinl~tiği Londradan bildirilmek- larını hesaplaya.nıJt dün gec4! Pale-m- politika ahl{i.kının bekçilit:,rine cık
k~~ ~~bat~~~· İ.epanyollar bugü.ıı bala Rus toprak- run civarındaki ad-.cıklarda bulu- tedir. Bu sükunetin, Japonlann be.ng elvanndald ha.yatı noktaların mak iddiamız olmadığl icln dev-
.Alın a byyare ~ lndı: ~b e lannda mücadeleye devam etmekte- manlardır. uğradı.)darı tiddetli mukavemetten Jıepsfn1 tahrip ettlılı:. • b. b. . 'rf tiv. ·b 

:ı.nvanm eenu u ga~·v•S azı di J B 1 h ,_ ·V• • • T 1 -'-) b tahk -~ . ha R i.tilı:arn . d Malezya doğusunda Ana.mb&.s ada- letlenn ır ınne gı § gı u aşırı mahallere karşı hırpalama taarruzla- r er. a §Uur a arc~et ettigımızın es im t~ ifi, u nıüa cm acıa- m.ı, yo , angoon etm e 
n yapmuılarsa. da askerl bir muvaffa- ?e her §eyden evvel milletimizin ru- ctklara da p.mil mi. değU mH Bu yeni bir hamle iç.İın hazırlığa lüzum lan Ja.ponlar tara1mdan işgal edil- saygısızlık devrinde yolumuzu 
M......t elde edem.-.;~ıerdir. M .eferheTliğinin bir delilidir.> luı.şu.sta malfunat yoktur. Eğer küçük gönneler:inden mi j~ geldiği belli nrlştir. Dıt vm.yetleı-in muhtell! nok- başkalannın gid~inc göre çizme-
..,..,"" --~ taıarmda dÜflna.Dm hafit ha.Ya faali- w • 

12 §Ubatta Manşta. cereyan eden Romanya'da müstahkem adacıklardw garnizon- değildir. yetJert blldirilm.iştir. yi değil, kendi çıkanm1za uygun 
bava ve denm mı:ıharebesi esnasında Biibet 15 (AA) _ Resmi mah- la.r teslim olmazsa o zaman Manilla Libyada harekat. fimcliki halde Tokyo 15 (A.A.) _ Ebe:mml~ Ja- tutmayı elverişli buluyoruz. De-
İngillz hava kuvvetlerlnin kayıplan Sll ..ı u· 1 1 ... _ ~ • R koyundaki Corregidor adası gibi Gazala - Me1cilli bölgesinde iki taraf pon paraşütçü teıtk:fileri dün Sumatra mek 

15
. tı·yoruz kı· btı fırtına Ol'ta-.. n .. _. -~ bulmn..+. ... Hav muha. orae cı.:ıt er c runonesco nun ua 1 J l.ara '-'-- k J • • .ı__:_. ,._ -~· 

"" w.L-yyar .. .,. ...,........ a - lıartMmn ·lkba.har taarruzları h • bun arın da appou nzun oır seyyar uvvet ennın .....,v .. ,.e raa.u-- adasında PaJem!ıang'da. yere ın~ıer t 
rebeleri eS?U1$1.nda dl~ 13 du.,man t_u ,__:_._ınd - -~-ıL1 • ~zıı:_ mukavemet göstermelerini bek.le- yetine ve şiddetli hava hücumlanna ve ha.va ala.nını işgal etmişlerdir. sında, her devletin kendi hareke 
tayyaresinin düşüriildüğünii hesaba wuan n.m= • goru'Z'-o.uuerı aoy _,_ '~---d · h. eli K"" ··k b• h • • tarzı bize dokunmadık~a -
katın.ak J!zundır. Hava. Generali D.İyOT. mc:K ıazıu:ı ır. _ m ısar C yor: . eb'' UCU Jr arp gemJ&ı - . 
,,_,.., AJb r~"--'d taraf nda c-- td v - R R Cava ve Swnatra adalannı m\lda- Rus cephesıne gelınce. Rus t .ııı- lS.54 aıker kurtardı onunla alışverişimize tesk etmez. uuoer ve ay u--~" l D ~l Jgın& gore omanya, na.- v• d So iJıeri h k • 
le'VkedHen Mareşal Sperrte kumanda- yanın tama:nllle çökmea için yapıla- faa etmek için Amerikıan· "."e = ~ ~:"°uta ukvyet ef ar~ etı- Sidney 15 (A.A.) - Bata.vla.'dan BUaraflığımızın yürürlük gibi dü
mnda.ld teşldl1er bu muharebelerde calc hareketleTe mülüm kuvvetlerle 1 tralyalı tak

1 
viye kuuhvve~;rlDJJl 

1 
d • mn ıJdm~~m; d avem :;:: ... ~a~be; gelen haberlere göre, kft.çftk bir A- rüstlük şartı da budur. Netekim, 

bflhassa temayüz etın4tir. s,tiralt niyetindedir. ra vardık anla, m -~d :er 1"-~ eiln evTa. e. f~~_° e ~a?1 • _f~lm - vnstralya harp geı:n!sl Slngepurdan . b d b i .. d .. ;;.;=.9 •• 
'1 Ue 14 şubat arasında Sovyet hav henüz Japon r t.arıu:ın an ışga 90 - ırmış, 211at mevıu mm z:ııue e-- harbın aşın an er p;or Ue,u..TUUZ 

tuvvetl~rl 153 ta:yya.re kaybetmişler- Fransız memİf olaıı HoUanda Hindıiıııtanı miıftİT. Elyervm Rus eepbesinde, ce- ~: =~:e=~~ ~türlü girinti ve çıkıntılanna rağ· 
dir. Bunlardan 88 1 hava. muharebe- - adalarına müttefikin l:avvetl.minin reyan etmekte olan mt.harehder, 20.000 ıonnrıtohıt: gemide bulanan men, Sovyet poUtikası, bizim iyi 
ıertnd:, 4~ ı _hava bata~ıan ateşne yağmakta bulunduğu bildirilmekte- mevzii ve tabyevi mahiyette görül- 1554 a~kerl kurtarmıştu·. ve dürüst komşuluk ve dostluk 
::~~~;=~e Arsı Al~!d~!:ı!~ A 1 m an dir. Anla§ılan müttefikler, Ameri· mektedir. Amboin de İşgal edileli 1 duygulannıızı hiç değistirnıemiş, 
•Y1 olmuştur. , Church·ıll'e . Tokyo 15 <~·~) - Yom~ Sovyet devlet adamla::ı, İngiltere Şark eephesinln ştmal kesiminde G ·, r·ıtte Şimbun ga:ıeteımım harp muhabın ne ittifakımızdan bir gün pişman 
cereyan ~en muharebeler esnasında Japon birh1d.erinin muvalfakiyet- v •• • 
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muhasara toplanndan mürekkep bir Aimanlarm iateği ile le Amboin ada.ma çıktrklarmı hı1- olacagımızı açıkça soyledik e 
bataryanın topçu çavuşu Ktrchner üç göriifmelere tekrar bı·r 1·ıman Şl.ddetlı· dirmektcdir. günlerde bile boznımamıştı. şu 
günde birkaçı ağır almak üzere 11 halde ((Timesıı in dediği gibi, Rus-
dÜ4'man tankını tahrip etmek suretlle bqlandı sı·ngapur adası 
:J'&1'3.r1ık göstermiştir. b b 1 d h • • . 1 yanın genişlemesi - Türkiye işin 

Rus tebligı"". J.endra 15 (A.A.) - (A..J"i): Blta- om a an 1 ucum ar teslim oldu içinde olamıyacağmdan - bizde, 
raf bir Imyna:t:ta.n ~ Kö- sanıldığı gibi derin bir duyganlık 

Moskova 15 <A.A.> - Bovyet nba.b re, Almanlarm ıstetı beı1ne Fran- h bili' (Bat taran 1 İnci sahifede) uyandırmaz, nasıl ki uyandınna-
tebllği: 14 §1.lbat gecesi Sovyet kuv- mz _ Abnan mftnık.erelert tekrar bal- İngiliz tayyareleri Gazeteler, C urc in Baflannda. İ:nglllz Genelkurmayın- t y 1n t y 

1 
· 

.etleri düşmana karşı taarrus hare- lamıp:tt . .AlmnnJar, fl,m.91 Afr1ıaı.mn- s· ·ı d ha d Müdafaa nazırlıgm" dan dazı binbaşı Wllde bulunan dört İn- mış ır. a lZ şaş ıgımız e ıemm~~ 
etlerine devam eııru.,Jerdlr. dat:l ta.pt :ıı:otaylıklım ve Alınan fııb- ıcı ya a va mey an- gil1z SU.bayı saat 14,30 da beyaz bay- yet:H bir nokta <Rusyamn fmnı-

Moskova ıs <A.A.) - SovYet ııq&m rlbJan 1~ )'elrl l'ralllmı ~ri iıltl- larmı da bombaladılar çekilmesini istiyorlar rak!arla Japon ha.tıarına yatlapıışlar yetti yeni stratejik sımrJnra muh· 
tobllği: 14 ırubat günll kuvvetlerimiz 1onaıı. Buna ta1'lhk otaru hudut ve İngiliz kuvvetlerinin tesllDl cim.ak ltaç olduğunu» söyleyen Sir 
düşman mutavemetlnt yena-eıc Der- ha.ttnım düzelmeslnJ 11e Parla çene- Jstedtklerlni Japon askeri m.akamlan-
ıemeğe devam ~emir. 13 tuba.t s1n.bı l!:olat depan.nanmdak! Orfl!I"e Kahire IS (A.A) - lagiJiz ha- Londra 16 (A.A.) - Tssıs. ajıuumım na bUdirm.lJlerdir. Cripps'in, İngilterenin 'steğile da· 
bava savaşlannda. 11 Alman tayyare- ta.dar boşaltılmeam tek11! edborbu. Ya :ltuvvetleri umuml lı:a~nm Londra muhablrt blldlz1yor. Tümgeneral Yamasbita namına ha- ha dün Londra ve Moskovada im• 
lll dn .... r01 ~nr Btz s ... ~ ""'"' ~..ıı·-· ~ca muhafazakAr gazeteler, re.ket eden Japon 'Jı:Dmuta.n1$ kendi-~.. m_., · .....,,are ......,,- ~ ı.gı: ba.rp lr:ablnestnde değlfl:klik yapılma- '--'-e .. A~"- şartıannı tevdi .. -~ır· . zalanan Sovyet Rusya - Polonya 
bettik. lht•k-r İngiliz ve Avustralya - ~&- .ua.u ~ --~ 1 a d smı kesin bir lisanla ~ktedirler. İntJfilz subaylan, her 11ci ordu oer- anlaşmasını şimdiden sıfıra indir· ltalyan teblig..., İ leri l • ~a~ SiT~~ fi.zerin e B. Ga.rvin, Obeerver gasıe'tıes11ıdeti bl.r lerlnin bulUljDl&}a.nna alt liizumlu mesidir. Yannki Avıu1Ja yapısını 

Libya eelıer1111n en büyük pıbet m& ya.zıtrmda. diyor- k1 · 
Roma 15 (A.A.) - İta.ıyan ordulan -.affalci,yetlerin:i k.azaımutlanhr. c1nazı ruh · 1mtibana soJı:aldu- tıedbirlerl ald.ıktaJ:ı. sonra.--* le,J.5 de bugünkü İngiltere - Rusya uzlaş-

umumt k.a.rarg~hmm 624 numaralı Bir kömürcü ve bir bak- Aboma bölgesinde kıtalarımıza ğu saatlerden un~ gelmlftlr. Japanya ::.ttml karaJ'P.hmdan ayrıl- ması temeline dayamak isteyen 
tebliği: kal cezaya çarpıldılar taarnız eden dütman tayyarekriıı- ha.ıbe g:lrdlğtadenberi ~ chırmn- s· b da Sir er· 'in b uzl $IIlB. uğruna 

Motörlü ve zırhlı unsurlaıımız Me- den mürekkep.büyük bir srupla mu- da oorln bir d~kll:t: olmuştur. o- mgapur cenu un ıpps u ruı 
kili do~sunda dü.şman müfreze ve ~ '- .hart.beye glliıen (Kittyhawb tipin- I&ylıı.n oldukları gtbl gOrmek n haT- Japon filosunun başka bir devlete ve yeni yapıl· 
devriyelerine raslamı.şlar ve kısa bir Fensde k.ömiirc:ü M..tafa, 8 _... de 18 biç li ka ba .. dan b1 ka.Ybetmek btemiyo:ı:sak cmla.ra ih- l mış başka bir anlaşmaya kıymak 
earPışmadan sonra bunlan gert çıekl.l- nıt yerine ıo ltanı§a kömiir .attığın- .. avcı u ~ .~ ... tima.mla ka:rşı ko;vma.k Zoamanı gel- taarruz an ıstemes· korkunc bir oyun değil 
meğc mecbur eyle:ınişleroır. . dan .Ltilı:.. &aıÇiyle elliye: eril· 20 dufDlAll t.a)'lY'al'em duşmm.iiftür. mJşttr... Tokyo 15 (A.A.) - impuatorlult . . 1 .. : 

İtalyan ve Alman hava kuvvetleri, • . ar • ye v Düşman tqla1inden tek bir tısyyare B. Ganin, burulan a::mıı. harp kil- mnumI tarargO.hı blldirlyor: mıdir? Hükfımetıni zorlamak gay. 
düşman gerilerini muvaffakıyetle ve rm~~b . di - rh mahk . bile huaı-a ujTamadan karttılama- bineshıe ve umum heyot1 lle kabineye Japon filosu B!.ngapur eenobun.da retile İngiliz efkanna, Almanya. 
şiddetle bombalamağa devam etmiş- lano ~ı n::::1~ .::' DUfbr. Tahrip edilen tayyareler 14 yeni unsurlar almak sn:retlle kuvvetli düşman deniz knlllelerlne Ica%ll ia- yenildikten sonra İngilterenıin 
lerdir . Tobrukta Ilınan teslslert bom.-

0 
• ıye m eo- Masscrxmitt 200 ile 5 Meıeıeeısdı- bir eşı yapılmasmı ı.stlfOI' Te diyor am.ıza geçmlşt!r. Aralannd& knıva- . ta ka 

balanmUJ ve yollar üzerinde düşman ~ea:ı yapılan Mmtafamn daıddnmm mitt 109 ve bir Breda 65 dir. Jel.: • 713r1er, dentzaltüa.r, ma.yn dökücüleri, açıkta kalmaması içın iş h -
topluluklan ve motörlii vasıtalan da- bır hafta kapatılma:ıına ve 10 lira Diğoer cihetten muharebe bölge- .cburchlll müdafaa aazırlığındmı mzolar ve yük gemllert bulıınan top- barbcı avutmalar tavsiye eden 
~ıtılmıştır. Alman av tayyarelerl ha- ~"': ceza91 ödemeeme b.ra.r 'ftril- Cnıde bava müdafaa toplan bir Ca.p- Qekllınelldlu yekfuı 32 gemi batırrlnuş veya. h1ısara Sir Cripps lngilterenin bu harpte 
n savaşlannda düşmanın 6 Cmtiss mıştir. . 42 4 .. - iişl d. Bunday ~·ın ~ muhanir.l u~tıımıştır. manevi kudretini yapan kökü di-
tayyareslnl tahrip etm.1$erdlr. * Fatihte balial Fethi. ,.9 hıra- ror:__di u~~d v e:r ır. - 1' ~ de dl:vor 1c1 p l d - 1n A 

Alman hava blrllklert gündüz '" ,. satması J&zım gekn pİ:rİnci 70 ....,.., an ~u ıgma ~oTe ..,... •Dunnn~ vahJmll~ mMrfk olan anga b a yangın binden baltalıyor. giıtere, hattoı. 
gece durmadan Malta adasındaki ha.- 1------ v • • d- A-f'- ikin- batta başk.a bir Caprom 42 bava ha- .A.vaın ta.m.a.ram toplanacaktır. Geçen Dön Pangalttdn Bll~ soJt:ık 25 Ru=a bile bugün buna razı dG-

a.un ..... sattıaıı ıc;ı.n. un, rwu,.e ·--'-- ·--fınd a·· .. :.ı_::_ 12 ~:ı 
Ta ve deniz üslerini bombahumşlat'- • Cczad bet lira dükk.lıu. wu,..AnUı ....... an u~ur~ ba.fta Uzak Dotudan gelen haberler nmnarnlı ~tatlı Abdull:ım ~ Gü- ğildirler 
dır. Birçok .,tddctll yangınlar gOıiU- ca 7 ~ ka i ...e . aN.Gm Şuba:tta da bir Yunkeıs 87 T<ıbnık fenalaştıkça hava da gtttit:çe karışır ~ apartımanının Jtdncl ka.tında. ki- · .v 

ınfiştür. ıun • ~ pah~~~ m ü:ıerinde aTCılamrmzm. taarruzuna yordu. Parl~mentoda. battl bülrtb:M- mcı <>muının odasnıda ~ çık- Demek istcdigimiz buydu. 
D~ Akdenlzde İtalyan torpn tay- edilmiftir. 1-4 kilo pUmCI. de .....,.. uiradıhan 90ma Gazala llÇ1ğmda te taraftar olanlar aramıda. bile harp n:ııştır. Yangın netıoesinde l!ldYo ma- Necmeddin Sadak 

Ja,reler! bftyük blr diiısrnan tıcaret dere edileceC::tir, denrze diipnfitıtür. ~etıerlmtz h&k:londa derin bil: k:1nesJ. de <kı;hll oda miiştemil.O.tı yan-
gem.ls.lni derhal batmnışle.r ve <H.te- • Denb: tayyarelerimiz ı J...ı -4 Şu· hapınt8iPuk nl'dır. 8olı. defa b.- ıımştır. Ye.ngmm lebebl 8.1'8ft1J;'ılma'lt- r~----------· ... 
nnt vahim hasara ttğratm1'la.rdır. B. Hitler'in yent gecesi Orta Akdeniz.de diqma- biııede Yll.Pllan ~er Jatenflen ıooır. l I ? Alman tayyareleri büyük -ve orta b' . ~ tıeCi1ceF1 venne:ıııifttr. Bu ~se!eyt h • • kfune• çl - Rası ya.zm a. 
tonajda birçok genıllere atıt oe,pta 1 mn 11' ticaret vapanma tıeı:ıar göafen ~ J:!zmıdır uoncı ma an 
bombalar isabet ettır:ınt,Ierdtr. tiç SUbay ara DUtku taaınu:.etmitlerdtt. ":apm dal- Churchm"bı hisle baıebt ~- Dftn Fenerbahçe ata.dında yapılan Bir amir, memuruna: 
remt muhakkak o1ata't batmıştır. Re- plann Gzennde hareketsiz bJımıt il u MWarı na.zır?* meıımllyet.1 ıa.- ı:tıncl k"4lme maçlarmda Oalda. Enr- <Türkçe bilmiyoraunuz. - diye 
febt gemflerlne de mnvattatjyetle Bertin lS (AA) - F"llhr«. b· w aiyah bir duman lliltuammn 7iik-~ lrinwBleıden ~ dabA bılllftl 4-0, Eyüp, Dotnsporı:ı 2-1 mağ'- kızdı. - Ben, Arap harflerile, yaz-
lılabetler yapıJmı.ştır. , ra Te hava cmlulan ,-eni~ seldiii ıöriihnütdir. trıs'cMDh bir bıaıp kabhım ı:::unnası lt'rp etmlşttr. il' tib ) 
bıgUiz tayyarelert bu ece de Katan- deniz harp namsıet mhaylaana Ayni gece Sicilyada Catania Ye lcend:bdne ~ça b!ldh1lmllt1.r. Chur· __ ........... u:""""''_. ... __ dığım müsvedded-e (b i ar 

JaTa birkaç bomba atımşıarm da. ha- Sporpaluda bir demeçte btılumnut- Clıerbin: berra me,,ttanlan bombar· ebm'den ~ b!rnwrım fab.t İrtihal yazmı~tun. Siz, yanlış ol.-umuı, 
sar ohnaını.ştir. tur. Maretal Cöring rıe.nç aahaylar- dmıan ed;Jmip. Catama•da inli- ınMafae. naartıltmdan ~ ts- 'l'emyiz mahkemesi izalığından mü- (baltritibar) demişsiniz.> 

ı • 'd . la. namzet subayların •yıımu:n ~ ~ ,-.ıgmlar müpbede ecEI· tfyonız. ~ ChttrehfD Jı:ab!nesı. m:J.- teıkeit Rmnelt k.aılr;:a.6Jreri Oflu Inl'Th~ Bu münasebetle Arap harfle· 
svıçre e yaz saati 9.883 olduiazm Fübreı:e i>1ağ ,.,. mİ§ iee de ~de akmm neti- 1et1n ~ tat.btk ~ Mahmut KAm.11 m.ahhımu (.&n1n ~l ıini kullanmak meselesini bahis 

Berne l 5 (AA) - İnriçrenin mittir celeri hıa Lava p:rtLm iiz Juden ;veıfn1 bunu yapahil~k blr başb. bey t:rtıhal etmlştir. Cenazesi. bugwı mevzuu etmiyelim. Fakat fU 
&nümfüdeki Maywm 'be§inde 'Veya f1L.e.. Alman tarihinden~ · edilem~ 1cıd:dMye ~ daha 2'J. <ıbır.> ~ XAğıtbane C. No. 74 Sungur (bil'itibar) kelimesi... Çoktan-
ah..sında telcrar yaz Matini tadxik derdt Ahnan milletin.in zafed w- l>6oman ~ M Ş.lwdla -·-== - epartmı.allmdan b.ldmlarak Fa.t1h dır ölmüş, Türkçedoen çıkmı~tır. 
edeceii sanılıyor. yooal soeyaliR bareketind.cı bulda- Malta a taamaa devam .......;,Jer ve Cirldde Heraklion 5mam "Yel.ava :ıı:. =~~:nxı:.:a:~= ! (Bil'hibau l 

* H be ıdığı öre 1-:ı..~-ı ğunu söylemiı Te NasyonıaI ~bazı U-r'laz hmaJe g~.di:r. merclam. ll-1;: Şıtıbeıt seee.i tayya- bere61ruı d.efned:lliıc<.'k.tlr. İlmü fncllı' yazmama 1; 
a r a mım g •rı=HW ar - ıı~'- '--~' . . -~'L..- t• L.JL---. _, _ _ -'-- _......,,..ı- --•~· • ~-L._ ..ı -.to---L. ette la b 1 6 b ] y al'~ idare.sinin Olbalideki kutu fahrltasile rnuee. ıw &UTYvu~nnııı ~ • .? ~ _ ,.apuau ~ - __ ua. ıeaeaaı:w. W1Ull1Qa:b ~ sur ve sa!Mrl halile t.anmm~ o n u za-

1 
,... aş 1 ar ~ .. 

:ıntıbaamıda. çalışan işçilere dilnden şefi-en olmalan munaseıhetile. ~ 6ir Y....ı.n tR • tıG- M~- bomhalanımıtır. tm irtihal! kencHslni tanıyanlar içlu yazmalı! 
ftRY.ıren parıı..<;ra olarnk öğle j'emeği aııkmlere müstakhd vazifeleria:i 6. milt 109 J:ır..n mftdafaa ~ 9u. TO diğer AareıU,--~ ~A· tıeessQ;rü ~ucip olmuştur. J ._ ___ , ________ _ 
"~ baflanmı§tır. teren direk.llif!el ~ flll+ü'""diib · __ ~·ıe,tirs_ Allah rahmet eylesin .. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Türk hançeresi ( DiR ADBRLERi )H•Ir-:ırp•••ll '-~~Ş~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- "Dil,,in kudreti 
Belediyeye 

varidat 
Halid Ziya Upldagil'ia cTiirk ... 

aİ• ni tuvir eden bir m.......-i ~ 
dD'. Olmyah çok oldaia İçİD, ~ 
livhaaur. yanlıf .öylemeldm çekial
yonun ı bafızam beni y•ndtnn>:o ..... 
bir ciizümc:Ü• d• babaed•. Bir ao- • • nin 
b.k satıc:uı tarnamile bizim millete Muhtelıt encüme 
bu celadetli bir haykırma ile bağır- teklifi, bugün müzakere 
maktadL Orta Aıyalardan ıelme ec1·ı • uht l 
cilıanair bir kavmin ıesi olduiu ıı. ı meaı m eme 
men anlqalar. 
Oıtad Halid Ziya sezdi ve söyledi Beledl~nin birçok. ~lir kaynakla.-

diye: cDemek ki Türkün kendine nnd& azalın& göıillmasl ve bllhaasa 
mabaua bir ıesi VU'IDlf. • diyecek de- hastane iqe, llAo masraflarlyle 1tfa1-
x.:ı:.. Bunun böyle olduiu mubu- ye, temlzllk masraf btıtçelerJntn blr
•- __ ,_.. kaç misll artması 02rtne beledlye hbı
kaktır. Meth1r bir mupnaİ llllUll;• m.etlerlnt taqılayabllecek yeni gellt 
rnqb: Almanlar. - bplo kutun kur- k&ynaklan bulmak üzere muhtelit en
sak hareketini taklid ederek - cümenln ted'klider yaptıtını yaz
lıarmlanm titirir, notaları öyle okur- mıştık. 
lamut. ltal:r:anlana ıöiüalerini hava Encumen, halka yük olma.malt ve 
ile doldurarak tarla ıöyler. Deiil son aenele!'de muhtellf veaUelerle el
ralmz musikide, konutmada da her den çıkan veya tenzil edilen ıtellrlert 
kavmin kendine sröre bir aaduı, bir temtn etmek tbıere ga~t e.saslı ta
edua var Zenciler tonlanm caz· rarlar vermlftlr. Encümenin bu b· 
band ~ ~rine verdiler. rarlyle belediye masraftan mayıs m-

m •• • !_,_. • nuna tadar temin edllecetctlr. Enctı-
Çinıenef .. r, ajuatM böceii-sna•ı men kararlannın bugtln toplanacak 
hatarlatar tarzda kanuk ka~ ~J': meell.!te mtızakere edllmesl ıhtlrnall 
lanrlar. Macarc:anm - k~~ çoıctur. _ 
aeçmekıiıi• ı - konutalmuma ta M;e- Beledlyenln 942 butçesl nisan top
riki odaciar. müphem tekilde ititin: ıantısında milzakere edile~eğlnden 

_ 1'urani bir dil ••• Bizimkine ne yeni sene bütçesinin masraf kısım 
t::!-•--- IUrk 1mu ? hazırlanırken tasamıflar yapılacaıtı ~or •.• ~ çe 

0 
m • • g1bl, muhtelit encümentn hazırladıtı 

deraam. ve umum! meclisin ~ kabul edeceği 
İngİ)İ:: hançereai, Çinli bançereai, ~sa.!lar göz önünde tutulacaktır. 

Ara., baneereai ne ayn ayn teJler· 

Meraklı bir konuşma.. 1 Hamamlara 
Garip bir bic1İie7e tahit oldam. 

Kendi şiir kitabını 
kendi satan bir şair .. 
Genç bir şair hlkAyecllere, 

romancılara neler tavsiye ediyor ... 

odun 
Belediye gelecek odun

lardan hamamlar~ da 
verecek 

Selim Sam Tarcma ve tamdaiam bW 
inİveTSİt.. profeaöril ile lramva,... 
idk ÇcM.. blabablda. Bereket .... 
aia. emtaisD bir aöa pnatkin olm 
Selim Sam konQfUJ'ordu da yolun • 
lantwrı hrketmiyordak. 

NeJ.d.a bah.etmiyorda ki?.. ~ 
Mli mell:teplıe bir taraftan boruaa-
- ~ bir tuaftan da ..... Be.rt>erlerGe b&ma.m ücreUerin• 5-ıo me,-daa dayalı ,.lilini anlallL 

kurut arasmd& blr zam J"&Plmuı be- E- 1ı-1· . . -~ ~=-ı
ledl Jktisad mtıdilrlül'Qnct muvafık ·-•au ~ ... - .___..._. 
gö~fl yum"1H. ,. .. "~·iri tarafana ild --

Son zıunanlard& od1J%l balamı1m •• W dilmıitler ... Zavallmm llCI ,_. 
sı. bu yımmda reno bir pirden •Tıpkı bir br ballnde JWftlll lçbl bu ythıden kapanan hunamJara da ptlara ........... diye aopaJ.r ... 

bahaedece~im. LAldıı b_u sanatkAr ıım- lelm phrlm1m geleoelc odunl&nlan mGna- dikçe ,........mı. ......_ bora-. 
dlye kadar h1o bir meelekdaşı.nm ya- tban Temelverenın alıelll blr pir ıdp mlkdard& nrtımeıd bıar altına lan öttiiriirlamit. .• Uzaktan ~ 
pamac1ı1ı büytı:Ic bir l§e ıtrıJmJşt.lr. olduAu daıba ilk mısra1armdaıı anla- alınm,.t.u-. belki br .-Ji1r. bir l.lem nr ~ 

Evvell bu ıeD9 .ın nuı1 tanıdıtı· lllıYor. Ve ba aı Dl1ll'a onun. 19110 BeledlJ'e, fehıtıı abhatlıı1 korumak *-· Halbuki b.kibtte lene Wr ta-
mı sıze anlataymı. Ba.bıAll ,okutundan p.lrlerln en ımnetllle~ oldulu- 1oçtn bllhuaa h .. ıamtarm taı»anma- lebecik dayak JWDelde. •• 
qatı iniyordum. Ta:nare cemiyetlnln nu ıösteı1Jordu. Bordum. mun>a btlyUC ~ nrmekte-
tarpmıdakl ellı:l medre8entıı t.am ta- - Kendi ıttap1anma nıçtn ıea.e cfh.. Bu matwJJa Qq -. ..vel Jı&.- BandEJ IOlll'll a.tad •- ......... 
.,.ıncte seyyar bir elmacılle, kullanıl- teııdlnıs atıyonsuna? rd1. mamlara verllen tertm n pa.rumda _ Heails K81Çtim... Koni• .... 
mıı d1k1f mektneıt atan bir ada.mı.D Z&fd bir cDIQfle cevap " · Blr tenzlllt yapılmıftı. Bu ~ de fa.kir ......._. beienilmetinden feyblide 
arumd& mlnt m1n1 bir tltac> sergbl - Bunun a.yn a.yn .lllbeplerl n.r. haltm yıkanıp tmılzleıımM için P- .. 
gözüme lllftl Blmacı ~ götü ınıe- tere tMQpbanecllerle o bdar ba4Pm çen aene faaliyette bulm>an Kuml- sarar d~orclam. c... bir sm 
t.en bir ae.sıe belınyor, dtlci$ maki.- uzlqmıyor k1 ldtabJllU onların .tı- pqa n Balat hamam1anmn - haf- lrelehehlr Wr cliale1'ı:i lditleli bıp 
nesi aatan adam da Sandal Bedcste- rtnlerlnde delil b611e baflnda bekle- tada bir giıın mnaıtema - her dn ....ı. .aa .,.,_, ... 0 Koni•......, 
nlnde müzayede memuru .hıı!ş gtbl dilim bir taldmmda aa.tm:ıyı ten:Uı fakir halka açık buhmdanılmasma ela oldalrea alır &ldrl... ftl'Cla. Fmt 
naralar atıyordu: edlyonım Onlar muharrire, p.lre tar- ehemmiyet vemıektedlr. ı,.. cliale,.icil..t mlmwrnak için • 

- 90 liraya veriyorum ..• Yok nıu ıı pek mOstaRnl davranıyorlar. Be~ Bu malcsadla beklr odalarında, ala' fildırleri miımk&:a oldaia laıd. 
Ubl kitabımın yalnız satıcısı detll. ayı:. hanlarda ve saır yerlerde yatuııar sit--L eileacell lııir tanda ..ı.t-

ta ·· .. _ .. zamanda tlbl ve matbaacıyım. Zlra _evvelce de olduıtu g1bl - polla n.- --. 
Kltapçıye gelince o gözluk!u, çok bütun tAbllere kitap k&bul ettinne'k sıtaslyle meccant hamaml&ra 38'Vkedl- maia eal•....,..._, 

zeki bakıflı geno bir adamdı. Elmacı hakikaten bir meseledir. En ty!Ji ~- leceklerdlr Sözlerim hitiDce. miidUt lııir .... 
ile makineci arasında sesini i§lttire- nim usuıtmı ... Hem bu suretle bntnn · koptu. .. a- lene lııir hehehiwli ... 

dir? Euseo, bunlardan kiminin ÜI· 
iti. aimn ör tarah: kimininki yumu
tak, yan.l arka damak, kiminin se-
nizclir. 

miyeoetıne aklı Icesmlf olmalı ki at- sanat btırı1yetlnlz1. mu'ha.far.a etıntı ._... a. ldinid• İıMIİlıL IAkia il.. 
zını açmıyordu. Onun binek taşı nze- oluyommuz. lsfanbulda e"ı·m di _.... . Bir ele .. beni ..... Su••t damlası rindekl küçük tltap sergl9lne bir -Bari fllr satılıyor mu? Kitabınız- ft ~-·.i._ sirip Mldgmd9 
göz atınca bir mukavva üzert.ne yazıl- dan satbnm mı?... .. • • 
m14 şu kelimeleri okudmn: "Benim _ TabU İlk hatta ba eıtrııııdelrt • da ... lldı.W liawJwlld deo 

Bu arada, T"ürkçeınin - JatanbuJ Betiktat çocuk esirgeme 
ldrkçe1inin - telaffuz ..ıdet mer- ku faki 

§llrlerinh... Icitabım~··tamam 350 tane aatıbm. Vilayet lizım plen elim.. Ke•ehe.hh .-....-. adam 
Mukavva levharun altında birkaç Btr hafta ~lnde . •. Bu en bilyillc aanat tedbirleri alıyor ~ Wr ...- • ..,.._ ~ 

lıezi alma ön tarafı. ( Kalkaleli rumunun r deste tllr kitabı vardı. Bu küçük kl- eserlerine ıuuıdp olınamlf bit' şerdlr. IPl"du 
taplardan blrtnı elime alıp b&Jc~ım. Sö'Zlertnın buruında İhm Temel- - Ne Wjlhenf dtıiil mi? ek» lannm. küçük dili .,. ... ettiren çocuklara yardımı 

chı• larmu:: olmaması noktaun· Şalrfn ismi bana yabancı gelın.."dl. veren mttte.azı bir tanrla lll'N etti: Bafvekll doktor B. Kent 8Qdamm - Bank Allela ......... e&• 
dan.) 

T ..irklori-ı - hem teliffuz, hem 
lütabet. hem de taaranni noktum
dan - birçok h111UIİyetleri olduğa 
muhakkaktır. Fakat bmılar hep hu
dai na~:: bir ~kilde blnut. Ancak 
teaadüfea.. kendi kendini Yetittirmit 
bir münevverimiz koDUturken: 

- Aman. ne iyi koDQfuyor. - di· 

hı.san Temelveren... - Fakat bu benim eseı1m1n IcıJm•- eldmln lk1 tata c;ııkarı1maa Mttında- t• lanL seçirdi w.il 
Hlfısamı yokladım. Bir mllddet ev- k1 d1.rekt1tl fl2ıerbıe 1'9811 gtbı .nı- .. 

Betlktaf CocWt .Eslrıeme Kurumu veı ırQrWtfiler koparan bir genç fair- t1nden z11&de sat11 feklbıe ald blr me- yette vall ft belediJ9 ıetll doktor B. N. dsec- llJI ....... tüil ...... 
süt damluı fakir ve muhtaç aııeıere ler ırrupmıun çlıkardılı Ses gazete- ae!edlr. Liktfl Kırdann reiallll altında yapılan ._ _..........._. 
gündtıs çalıpn 1.Kl Ttıı1t annelerin- alnde Aaaf Hllet Çelıebl ve saire glbl - Dem.ek bu suretle Abil ldltilp- blr toplantıda vlllyetçe almaeK tıed- • 11.1.ı.... L- L-..a.. ıv~ L:a.a---1 W. 
den çocuklarına süt tedarlJr: edemi- de · ttı hanele~ daha fazla n emln bu- ....... - ---·- .......-97• 
yenlere (Süt Damlası) tarafından stıL imzalar ara&1:11da bu lan.l gorm - böt"l daha razı klta.p birler ve bu arada g&stedlecet faall- al s.u. S.nm "-dJ ...,.._ 
toou. şeker ve muhtelif unlar dal'ttıl· tüm. Hatti Ihsan Teme~veren rıtedıkl- 1i~~~;llr öte~ mu- ~tlerln ana hatlan çlz11mtt&l. dinı....a. lw T,.del..ı ....... 

lerln arasında. 1.06nül dünyasıe a 11
- sa ma •·• İata.nbul hbt.ellf bGllelertnln d--L... Wr ___._ maktadır. d ki güzel filrt ne hemen tema.yüz harrtrlere, pirlere de &1!11 feJ1 tav- . un ~ tımtm elnıitU mdaa lçme&ctm .... - ..... 

ı - Süt tozu yalnız meme çağında- ~lyor ve dikkati kendl ür.erlne çeki- siye eder mıstnlz? .. · ~~~~~ o!m. duııılaalc ••o•- a. ...... lwls••--
kl küçük çocuklara verlllr. yorou. Güldü: noktadır' Bundan bqb bele~ te- W9.-.ile prafee&i. IMcell W..,.. 

2 - Bu çocuklar haftada bir kere tşte tlmdl bu oaJ.rin hepsi aynl _ Ben de bunu aöyllyeceitUm za- oekküllert de tendi aabalannda ekl- • pl.ııletL V• ...__ Qnlcla... 
roruz. Beflktat süt ve mektep çocukları dla- clruıten olan bir deste kitabı önümde ten ... Ben t1 meşhur deRUım. Buna nı1n arttınlmuı tçtn ~ Udblrler Bir mlclcllt...,. da .,._ ..... Y- ........_ ı.;,. ôlüncll seci- ııamortnde muayene ..,..,.. ancak d-•· .... , bu •Benim fllrtc- ratmen kitabımı -- ootwwmw alacalda?dır. Bu -dl& her in- amda 

0 

.ı.ı.;ı..,. ı..ı.. ............. 
,.... llQ!mq, l>W edebiyalçmm A· miltohassıa hekimin kesin lilzuın g6s- rlm• JevhaS> merakımı uyandırm,.tı faydalannı-onım._•...,._ =!& bşmakamlann re-eti alim- ım; L'-~ lılr -
katini çekiyor: terdiğl müddetçe bu gıda y:ırdımın- Yanımdaki ge~ kitapçıya sordum: mak istiyorlar. Sonra hiç §lir kitabı al- da toplantılar yapılmıf ft mllstahsll- ...., • , , 

_ ftte ldrkün sesi! • diye heJir. dan istifade edeblllrler. - Bu Icitabı yasan kim? maıC1ll7ftbie olmı)'aD1ar blle·t.Bentm ıere dalıtılaeak tdıum, fide ne han- ... Wlrdi. Şlk zf:s. 111 w ... 
ti 3 - Süt damlası Bellktafta Spor MilteTazı blr ta'flrla cevap verdi: turtertm.. inha.mu ı6rince duraJQr· gt sahalarda ne sl'bl ll8dJat yapda- lall. O.... Selim Sım:ta d.._.ı '~~- alqem radyoda. çocuk ,._ caddesinde C. H. Parti bhıasında ve - Benim efendim!... ıar, allıkadar oluyoıtar ve kttap alı- catı sbaat mtıtehwuılannm mtıt&- _ ~ ........... Tnmo 
.tini •• dinledim. Aman ya R-LL: zemin katındadır. Ha.Yretlmi ıtsU,.em~ ::ı: yorlar. Bler' f(lhret ahlplerl ~ 1Auı da alınaıü ~. Yan ......... ..._ itila•• .. 

-. Çocuk annelerinin ilk önce dia- memlelı::etlmbde lı::endl eııe 1 e bar.::ket ecleeelt cla1ar eminim ld ti- ......................... -....... cllalitww. Belri ..,.. Wr ... .., .. Türkün bar..çeresine ae yabencı ko- pansere giderek çocmlarını mua- taşı ür.erlnde aergt yaparak satan ilk tapçı dDttlnJannm raflarmda 11711· 
nutatLırdı onlar? Model diye evlat- yene ettlrnMıleri lbımdu. şaire rasg •liyordum. yan o lı::ıJmetll eeerlemıt. o pheeer çer, Monte Kark>da ıeçel', Plrlste P- .wldir-
lannma bana vermek elbet yanhf- 4 _ Çocuk dispanseri Beşikta4 Spor - Demek Ihsan Temclvercn slzsl- kitaptan bir w a1' içinde aoın ntıa- çer, Btyarlçte seçer~ a.-1 romaıııa- _ EttaifmaDM .... L. 
br. Sesin mihveri üat dudakla burun caddesindedir. Muayenelere her gün nlz?... "ftb balarına tadar satar ve lldııet, üçtın- nml.;:...Trarusa.Nls lltlanemı~ ~te = -Uldn o ...... dul •a-u 

- Evet, bendenlzlml . .. K ..... ımı CÜ tabılannı yaparlar ... Bana miithlı sosyeı.ç;o., en, .-ua.ı -- L.! L-...ll-..1 ~ -•---delikleri aruanda 11"biydi. O dar aa- sabah saat (9) dan ltlbarcn başlanır. t ı 
1 

r1 klb teller 1ıepıt1 bun.- ,, ____ ... •- - -
ha içinde yeni icad miy miy miy bir kendim yazarım, kendim sa anın .. rakip olacatlarıııı blld1Rlm halde bu gece e , en ar a dım Silli dialwte mıalrıueanel 

nattl dahası •ar. .. Şilrlerimi mat- sırrı onlara tfp ediyorum. Meseli. da . . . Bu kitapların içinde... edemedim. 
konutut. Tütün ikramiyesi baada kendim dtzerlm, kendim basa- ou karpkl ~rde Faruk Nafü k'endl Ben başımın içinde bu acaytp ede-

Orta Aayac:lan kalkıp fetih sayha- nm ... Yani benimle okuyucularımın kitaplarını aatmap 1ı:aUca.rn benim blyat pazannı Irurarken ceno şair de-- Genç im u.t.da telwi&: ettİld• 
larile kale ı•lanm devire dnire yoklaması ara.sına kknae girmiyor. Onlarla halim ntee olur?. . . vam ettı: aonra ineli. •• 
Adri,.ata. aabillerine inmit. Şimeli Beflktq askerlik fubeal.ndt'n: doğrudan dotruya temaa halinde- er Çalı Kuıuıt na gel.. - Hem bu çok da.ha. ıevklı bir""··· HalWI Selim Sam Taraa ... 
Afrilcaya kadar yayı)nuf bir milletin ı - Şubede kayıtlı Te aenevl t.iltün ylm... I Okuyucunun ıellP bizzat .mın elbıts- ma lihi. .& siW. moda Iİllİ Wr Fil 
aeai bu olmasa 1rerektir. Utaldısil'inl Ikramlyest almakla millı::ellef olan cKendi kitaplarımı niçin «Çalı Kuıu• na ge .. d.sı.ıı kitaplannızı alması. ... Dotrudan ima VeJ'U 1lir .-.. bela al•lred• 
bitaraf hakemliiine iltica ederim. harp mah11ü ve şehit yetlmlerln!n 942 kendim ıabyorum?. » Evet genç fa1r1n ded1tl gibi oıuraa dotnı:fa okuyucu ne b.rflla§lll&... edecek ..,._ ele ~ o • 
Radyoda: cAnadohmun ...-laları• yılı yoklamalan bir mart 942 den manzara hak1Ica.tıen pek meratlıdı.r. Zaten bizde kitap maale.ef d11tkin· b.ait bir mektep ,.abat bir .-ela 
diye dinletilen natmelerden bazıla· 15 nisan 942 sonuna kadar devam İhsan •remelveren kitabının uze- ve böyle romancılann, h1IcAyecllerln, la.rda gö3terllemlyor. ~u kita- • il etrefmda 
nnı da niçin donu bozulmUf• say· edecektir. Bu tarihlerden sonra mü- rlne 13 kuruş değ'er koymUftu. Klta- şairlerin tendi eserıertnı kendileri at- bın farkında blle olnnIJOr ••. Onun ~ aalabt -. •, 
d w b k b" md nJ w racaat kabul olunmaz. b~nın flatı bile ganptl: 131 .. Fakat 0 tıklan bir pazara ltlnı gitmez?. • için bu tekil daha münulpttr. Kaldı- bir bayreahk uyuadamqtı. ı.. ıgımı ~ a ır yazı • a abnaga 2 - Mezkur tarihten ltlb:ı rcn cu- tenzlllt ya.pm~. btmu beş kuruşa in- Me3elA. blr köşede Sadri Ertem'! ta- nm, dtl.kkAndan çolı: dalı& gözlerin cDil• denil• f97in kuvvetiaıl, 
çal,..,..tun.. , . . martesı günleri müstesna oboak ilze- dlrmlftl. S>vvur -nnn. Kendi romıınlann- lllftlRt Y••~· ı...ı..ıw ,.. IMllı-• ..,._ ......,. Keza, bırçôk hanendelerunızan, re haftanın her gunünde şubeye mil- ak t "v -
•pikerlerimizin aanatlannı eda eder- rn.caat edeblllrler. Bir şiir kitabı da ben alrunı. F a dan. kltaplanndan bir eerıt kunnuş Genç §alre sordum: bu loaa tramvay ,.olculuianda Wr 
lerken har.çerelerini lrullarut ıelül- 3 - s_ ubede kayıtlı olup da hariç ona kitabın parası olan be4 kuruşu sigarasını ya.kmı.t avaz avaz ha.ykın- - En ziyade ş(lrt kimler alıyor, genç tun daba anladaa... 

kabul ettirince,.. kadar akla kanıyı yor: kızlar mı? . . 
leri a:lümarb deiildir. Türkvari· yerlerde bulunanlar gönderecekleri seçtim. Ben çeyretı uzattıkça şair _ Haydaaaa ..• ıÇıknklar Durun- _ Hayır. . . En ziyade erbkler... Hikmet Fendun E. 
lilden de vuz~tik: Bozuktur. Yan- taahhütlü mektupla yokla.malan ya- sıkılgan bir sanatir tavn üe ; ca., ·~· ıSWndlr Rlta gt- Meseli. b"'"'- -•-- bit-- tıs, bir .................. - ............... . lat tfltekkül etmit ...ıer. Bir Mf• pılır, kayıtların". toaret olunur. lııım? ir es '* letb ,,.'"!.. "...._ •-Y 
C•id~-. o .. bw·· ıefer • ..:~:........ 4 - Yoklamaya relecet olanlar el- - Nasıl olur? Nuıl a B m -1 yen IcöyUb, cAv~ e .•• ki.tap aldı •. . ŞUr atııı.vor. l'a.kat abd- h_.~aad Vekili bu -L---

" -'"" ... n •----.. lekda.p. verilen tlta.bın paraaı nası Romanlar Terellm u.ı.&.11.1(!ler Tere- ne olarak onun en zt-A· mn .. -'-' AKU _ .~ di 
911 

aktörler. l&rinde ikramiye ~ en.sanı ve ntı- romanla btmlar 1 - -·- A-L-- d Ü .• 
Y ih b 1 k 1 fus hüviyet tezlııerelert ve malin olan- alınır?. . . llm •.. SOsJal r · •• erkekler... LAtııı erk* ftJ'& bdlll lllUU"AY& OD yo. 
Sanat c anımızı un ar ap anut· far da mal61 raporlsnnı Te maaş cüz- DlYor ve katlyen almalc istemiyor- Öbür tanfta Retad Nurl'n!n leSl: okuyucular alc:htlan kit.plan yasan- OOnktl aJUDmda f11bı4m1.ze pkll.-

l•dır. danlannı da birlikte getirmeleri il- du. Nihayet: - cÇah KUfU• na gel .•• cÇalı Ku- lan merak edmer .. bllmes mJıdııM lbı1 blldlrd1ttnm lkıJead vetııı a. 
... zımdır. - Canım sana.ı bqka, tlcaret ba.t- fU• na ırel... Fran.ms romancm llorU de Kobra ıı.- Sırn DQ'. buctlıı buradak1 l8Ubsal 

Türk han~~~~in ıslahı lizund~. _,..,..11,, __ , .... __ 111,..,_ 1ca Nitekim dostluk ve me.ılekdaf}ık NlzameddJn Na.zlt: tanbula gel.ince ~ ttltflpb&- mtleııBelelerlnde tlbdta n 1malu.. 
Bu da lıecvidmuzuı( bplo lr!'amen- da·~. ticaret de bqkadır .. diyerek - •Kara Dancb Yerellm. • Roman nesinde oturdu. Otmıeı. badi tua.. hanelerde~ bulunacaktır. 
miz aibi, yapalmaaile olur. lntad ve ıün üne himmet aarfetmelL zorla parayı kabul ettlrdim. görsün se.ıetUı ... •Kara Davud• ve- bını, laend1 attı •• IMt abl ya.pt&I.. Vekll IcendJa1n1 cGı:en btı arta.dap-
hitabe. denlerinde bundan illifade cTiirk tipi nedir?• Banma cn.ı.- Mahçup blr ta.mi&: rellml ••• Atwam pazan bir dostla 'O'stadlanmıs da bu 1llUlden 1sttfad9 mıza. demlftlr ki: 
etmelı: libam d m •el"lllek idemittilr. _ Mendi .. dedl taldı.·· «Kara DaVUda .•• İtl lllılfede etmelkltrler. Batta çıkar Jol JOktar. d&ıecettm. n.;..ı,; el ..._ ~ el 0... ııl!ıi• cl'ildı ............... s&ı ...,W: 1o1n ldteınn 11>; ..ıııte- 171 lıltl lldlrlllllJorl, IPnJı &re lııaea Temel....., - otuzıma - Bu~~~ .. 

"• y. • • .ıı.ı.. tik beJtl c6- Da.vudl.. varmamıotu. nlldir. Pek ml:nl mtn1 BUliln u~ -
am malremlen öirelmektea, cmeıtk MI nud Clbr?• . sini oevtn:Um. ilk_.... B ban Cahid· ol tba eaerlerlnde!l batta e e.er VelcAlettmı.. ballı mlH••lert ..... ıeçmekten• iheret kalmameu icül Da d&. ........ dwalacak bir zllme lllltl: - ur Banıılat . b&Jlar Memlla1'l d:_ ':zırtamaktadır. ıörmet lltlıorum" -~ IGJD.r .. 
ed•. G~ laenende, J'Plaat ertiat-1mena. •Alftlml rind1en lindu:::.,., Adada ıever. Modada..;.., NW.e p- Bllmte' ır.tdım.. •hala bir.., ,mıv. l•de aeun cdoira oWek teea- (Vl - Na) 

- Bütün dillerde. gene İlkbahar 
lift dolı-ımaia baıladı bay Amca ••• 

•• • cllkbahL zelecek .•• 

Bay Amcaya gCSre_ 

•• , falan yerde fili,ı ~alana .• , . . . Fılan yerde de falan 
-"L: tebmia'= ealdıraceld •• • .-

7ilrüdii. .. 

fillnal B. A. _ Oün,yaya cBahar:t b bir 1 - Geçen İlkbaharlar tekerli ~-
-.lcb. llkıbabar aunulacak 0..La d1 sanki) 

B A. - Ha,.., emm-. cWaa ... 
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Bağ, bahçe ve ev ziraati 
Cömertler Pin tiler Bahar ıspanağı yetiştiriniz çeliği yapılır incir -

İyi inci,· çeoit)eri.ni çoialtmu için. 

ağacmm dallarından çeük yapmalı- Bir gün bir derviş Abbut hal.iieei Cevab.le reddetmi§, ibu hareke-

l ıınız. Qdik yapılacak dallar, ağacın VA.ık Billahın aarayına aelir. Ha- tile kalbi cömertlerden olduğunu iıt-
Hav.Jann eısa fİddeti k.almaclL yapraklan anmalıdır. Daha iyisi orta bmnlarına rulıyan düzgün ve ceb'e ( 1) der ki: bat etınift!i. 

Fakat .l.tanbulun hav•ına hiç güve- toz ııübreyi her fidanın etrafına .aç- 'kalınlığı baş parmak kalınlığında _ Halifeye söyle do bana yüz İkinci aultan Selimin ümeruından 
mıilmez. Nisanda bile ,ehrünizde ka~ maktır. olanlandır. Bu ııibi dallan diplerin- bin dirhem (2) veraint ve e~Thadlerde (Yahya Pqalı) diye 
pğdığı vakidir. Bu itibarla bütütı. Şayet haT& kurak. ve ıspanak.lan den ve dibinde bir parça dal yatağı Hacep, dervişin bu kadar çok pa- maruf hanedandan pir Mehmed 
pxlık. achze ve P9ekleriniziıı yetif- .Wamıık lazım İle o zaman süzgeçli demlen kısım bulunduğu halde kes- rayı böyle bir tarzda isteyişine ta- Vüsuli Bey kerem ve senası ile pek 
drilmellİ için daima ihtiyatlı hareket kova ile aulanacak ıspanaklann yap- kin bir çakı ile kesmelidir. Kesilen accüpk aüler. maruftu. Kapısında daima üç.. dört 
tıtmck. lbımgelir. llk yaz aebzeleı-in- raikum üzıı:rinde kalmı§ olan toz aüb- dalın yara yerini düzeltmeye lüzum Derviş _ Ne gülüyorsun~ yüz adam eksik olmazdı. Hünerver-
den en kolay yetiştirileni bahar ıspa- re eriy..:rdt toprağa geçer. yolctur. Bu dalı bir gaz tenekesi içi- Hacep _ Senin bu -:rgı yerinde lere, pirlere rağbet gösterirdi. Dem 
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aağıdır. Bunun diğer adı da ~u~ 1 E.a.en fcmıi ~übre kullanılacağı ne do!durulmuı bir kıs~m __ d_cre ku: bo~ lafına! o!uıdu ki hazinesinde ne varaa bah
•panai!tdır. Toh\DDları dikenlıdır. zaman havanın yağmurlu ohnası da- mu, bır kısım yaprak çurugu ve iki D~ - İatemek benden 1 Bil- l ıederdi; üstün. giyecek bir übas 
(Yapraklan •ivricedir. Bu seb- ha muvahkbr. Kuilanılac.alt fenni kısım bahçıe toprağı içine dikmeli- dirmek sendml Dinlemek hali.f.e-ıbile uklamazdı. Terziler kendısine 
aenin yaz ortasına kadar yeti§ti- g\İ!>re. çabuk eriyen ve toprağa ge- dir. ~!kilece~ ~ısı:n keailmiı !.e~n- den 1 Kolaylık Allahtan 1 elbise yetiıtirinciye kadar dışarıya 
silmesi bbildir. Ancak aı~ar bas- çe.ı az.otlu, amonyaklı giibrdoerden den ıtıbar~ ık~~ı tom~rcu~ g~zu~e Hacep, dervişin isteğini ıve sözle- çıkmaz. kapısına mülazemct edmle- Şimal ve cenup zonda. 
tırdığı zaman pek çabuk çıçddene- biri ve pot.aslı her hangi bir gübre- k:,dıudır. Bır goz topraga gomulmu~ rini bıılifcyc nakleder. Vasık Billah 

1
ı re bu yüzden itiz.arlarda bulunurdu. 

ret. tohum' kalktığı için. bunu bu 
1 

dir olacaktır. biraz düşünceye dalar; 90nra: Lale devrinin Nevıehirli Damad 
8()'ln aonunditl'• ib'baren n~ana k.a-j Fc.nni gübrdeıneden alınacak ne- Diki}e~ dal sulanır; ~al~.n tcpwn- - Dervİ§in istediğin!İ tamamile lbrnh.;m pa§ası Osmanlı vezirleri ara-

Deldarasyon 

dar .,kebillrsiniz. En müsaıt zaman tice çabuk olu:. Yapraklar kısa bir deb eıvrı sarıı;ı:ıra.~ s~rgun .ucun~n verin 1 O istedi; sen bildirdin; ben sın da başta gelenlerden biridir. Par
maıt•ır. -.~nda geliJirler. Hayvan gübreai ?or~l'.""aması ıç.ın uzerıne hır delık i§ittim. tak.ııirat Allaha kalacak 1 bu lak bir kaııideııine mukabil şair Ne-

Bahar ıııpanağının ekilmesi için kullM'lıldığı zaman tamamlayıcı ve ıl~ _ıçı ~oplt~l".1ı§ ~ur.tayı. p.pk I da layık değil diri dimin ağzını cevahirle doldurduğu 
toprağı şimdideı. hazı_rl~malısııuz. ırar<lımcı olarak da fenni gübre kul- gıbı gcçırmelıdır._ Cuncşlı .. bfr yere Der. Hacep, paraları dervişe gö-ıuıeşhurdur. İbrahim paşa, yalnız şa
Toprağın haz.ırlanm.a.ııı 1!ın yum.u· lanılabili:. Bu sayede mahsul kuv- b.ırakıla.n ten~eyı sık •tk gozden ~~- türür. DeT'V'İş almaz: irleri değil, zamanının padişahı 
pk ve işl~mıı. era.zı~e. kurek bel ~le ı~li ve bereketli olur. çırere~. topragın kurumam~.a ıtı- - Dün Allaha dua ederkıen Üçündi Sultan AhmecH ele paraya 
işlenmemış vl."ya bır ikı sene oldugu I l t h il ] ·'- -'-'- na ed:.ur. Sonbahara it.adar ıncır da- (Y .. R~bbi: Müstahak olmıyan kim-ld ~ı 'sterdı' 
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. l b l apana o wnu e e saçı araı.: e.ıu I '- .. ki . . . .1 , o)'llrr.ı-. ı . 
g.;bi bırakılmış erazıdc çata e lir H ta'-•- _,_,1 t h l ı .ı:o enır ve ertesı martta istenı en seleri kullanna hakim ediyorsun!) 1 (N ... 1 k ) _,,_. . .. 

. . . . b' . e; DUlya ~en o um arm dikT etayıcu vu uat tannırun mu-ı Kozcn: Cenup 
il hazı~lı~~. gır~melı~ır. T~prak ır çok ul.: olmamasına dikkat edilmeli- yer.e ı ır. d~yc ~kay~tt.: bulun_dum. Bana §Öyl; el!ifi Mustaf pap.-ıın Şeybülharem Oyun: il Pik 

Şlmal 

s • '. 6 • 

Oyun 

Kon~ 
Pu 
Pas 

bel de~lıgındc. y~n~-~aknbe~ 25. -ldir. Bir metl'C murabbaı toprağa Güvercin gübresi hır hıtabı ızzet geldı: (Onlan evvela !Zebur pap.dan naklen bildirdiğine 
30 santımetre ~e~n~gı_:ıde ışlenır. 25 - 30 gram tohum kafidir. To- dene! Ta ki hakikat meydana çık- gÖI'C: (Üçüncü Sultan Mustafa, Nev- G:ı..rp körün ruasım çıktı, c-cnup asla 
Toprak tezeklerının ustu alta ve ~~tı hmnlar saçıldığı zaman ayni mik- toplayınız sın!) Be .. de bu makndla böyle bir şehirlinin sarayda enderun ağalanıı- aldı ve birçok ma.saW.rde cenup ,.ere 
fut tarafa gelecek surette: çevnlır. iarda ve kalınlıkta kum ile karl}tırı- Şehrin muhtelif semtlerinde bin- dilekte bulundum. Yoksa benim ma- d laı: torunu lbrahim beye: kestirmek 1çln derhnl iklncl bir Jttr 
Bu suretle üstt·e hulunabılcn. 0 .tlar lıl'SQ. is.eaücıı aeyreklikte tohum ekil- lerce güvercin yaıamaktadır. Bunla- lü men.,!. ihtiyacım yolctur. Ehın ve an ° Se. . ddi k k !la b' oynadı. Ftlikat p.rlt üzerine kl"ltl ff 
e~mi:lmü~ olurlar. Her halde ihbya- m.iı olur nn hepsi de cıırni avlularında med- cebim bo§tur amma gözüm toktur! h -:--fti Pnıedn c.e n (pÜe - ~. Ah; ır blr tre!nl geldi. Trefl nıa.sı caıı>te 

t 1 d it' ti d h evvdden ' k" 1 · d ·· ·' H b h b · d h l'f ·ı c:TJ • erıme çuncu me- l d lln esinden korttan ten ~r a -~ .~ o an va a . - Ekilen tohumlar tarlanın ilk ekilen r~e oşe erın e, duvar uzıen veya 1 . a:cp. u a en e a ı eye ı e- ı de) mütemadiyıen torba. torba al- o up a e onıı g~ 
çapa ~le sokup topragı t~ız. v_e ot yerinden başlanarak çapa ile mun· dıplerfod: gübre.bırakırlar._ Bu.güb-ıtir. Vasık: . . tınlar getirip takdim ederdi. Pede- cenuptald oyuncu tren üzerine asını 
auz bır hale koymak. daha ıyıdır. t ... _ b" -~L" _ıe ·- 5 6 -~-tim· et reler en kuvveth azotlu hır gı..ibre· - Hamdolsun 1 Allah benı hır . d (ı::-- • t . . li . .. .. 

1
) d' koydu. Garp kestl. Arknsmdıın bir 

. ·1 v• a_... ır ~ua .. ~ - ........ - • d . d' d d d rım - ı:.ını' enızın e nı opun ı- kör geldi Yer vale lle .,..,.,,. dam il"" Jşlenm;ş olan toprak çov:rı ecegı reden derin olmamak ,.,.rtile top- dır. Fakat ayni zamanda a~di de ervış nez ın e utan ınna ı. Bunun b" . d d'I) · • ...-- "" 
zaman bıd Üe üzerine vurularak da- ,..... • b ld B d d 1 'k d .. k . 1 1 B fık ye ız.., emre er ı t:e.ırt.1. Müteakiben tren ruasım ve 

rakla örtülür. Eğer toprak çok kuru o ur llll an o ayı .az mı tar alfu ranesı o sun u parayı araya Demi aritasından ufak bir tren oynadı. Ru 
iıtılmalı ve ufaltılmahdır. Şayet top- ise ilkin düz ve genİ.fçc bir tahta ile lrnllanılmıuıı ve ca~mi' olması la- •adaka olarak dağıtın .•• emrini ve-. A k~ N ehi 

1
. İb ah' tiçüncü tre!ll garp kesti. Net:cede •· 

rak tezekleri tamamile dağrtılamaz d rir 1 nca CV§ r ı r un paıa-
toprağın üzerine vurarak tohumun zım ır. · Ü .. .. S 1 Ah _ _ı b'' 1 cu dört !çeri glrdJ. 

ve ufalıılamaua bellemeden iki üç t v k t • eclilm lid' Cü.,verciın gübresi her mahsul için 1 Eöylıc büyük semahatlere tekabül nın çuncu u tan mcoe oy e Kritik 
gün aonr• veya tohum ekileceği za· Boprdaga aı ı~'. eml~h. k e ~lr. faydalıdır. Bu gübreleri toplayınız. j eden garip cimraikler de az değil- torba torba altın takdim etmesi fı!-

d 1 un an sonra •uz.geç ı ır ova 'J e . . . d' lratmdak: semahatten ziyade padı- KO"ZCu, körü üzerine ~rnek glbı 
mnn çnp- ile çapalanarak ağıtı ır auJcar.a.k faydalıdır. Çuval rveya fıç: ıçınde muhafaza edı- ır. 1 · .. tehlikeli bir vaziyetten kaçınması li· 
V!: toprak sathı tesviye edilir. lspa.- ~ • .. b • fazl . niz. Seb~: fidelerine, sebze fidanla- Ara:ı zurafumclan Et' ab tamah- pha <hakkı sükut> vererek zevku zun gelirdi Her ne kndar sr."klı Uğ:-
nak tohum um ekmeden ooce 5 -6 Şay~t topragm r~u eli a 18.e. 1 nna, çiçeklere, saksıda veya top- karl.kh. aon badde vamuı bir adam- aafaya sarf ettiği altınlann nereden dm da ı - . 7 düşmesi ihtimal dahlllıf· 
saat kadar su içinde tutmak çimlen- ~t-. ıle aılcıttırmaga ve •u~mııga rakta dikili he; çe~t fidanlara kulla- dı. M.:zahtan, latif.eden hoşlanırdı; geldiğini araştırmamasını temin et- de göriill'nlezse oo ynndıı kuvveti ol
mc!erini kolaylaJtınr. Tohum ekile- ihuy:i: Y~::J· Bu

7 
sur~;le ~kıl.e~ ~- nabilinıiniz. Güvercin gübresini kul-ıber fırt.atta zarif bir söz sarfederdi. mek ve buna göz yumdurmak mak-ı mııdığma göre garptck.l körlerin hayll 

cei(i z.amaıı tarlayı 1 - L 5 met~ ge- J>:8ll to u. an • gun ıçın e ]anmak iıçin bir gaz teı:ıekeşi suya Söz partı. clei:-ildi ya 1 sadile olduğuna ıüphe edilemez. uzun olduğuna thtbnal '\·ererek oıyu
ni liğiı.d tahtalara (kazık) ayırma- çım~e.ıerelc ınce yaprakçıkl~r~ru ver- 200 - 250 gram güvercin gübresi - Kimi elini cebine sokuyor gör-1· Üçüncu Sultan Selim zamanı il- nun tanını ona göre tayin etmek 
lıdır. Bunuı. için tarlanın ilti tarafın- mege baılar. Bı. yapra~lar ıyı~ can- koyunuz. Tenekenin üzerini kapatı- ı;cm ban •. par:. verecek sanınm. 1 miye ricalinden Kazasker Veliyed- daha isabetli bir hareket .. olur. 
da istenilen gc..-ıiflikte tahtalar ölçü- !anır ve 1SpATia.k yapragı oldugu be- s·- h ft CQtilct b 1 Hangi cenazeyi görsem gönlümden diınzade Mehmed Emin E.fendi la- Binaenaleyh yere yalnız blr kor knos
lür. Kenarlarına birCT kazık dikilir. liri:- belirmez., fidanlann aralarında ~ız. · 

1

"d·v~ .a ~·d }. ~n 8
lonra u ~u 1 mutlaka bana biraz para rvasiy.cıt et- tanbuldc. o dıevrin Hatemi Taisi sa- tlrmek imkanı oluduğun:ı. göre en 

b- - ~ ba 1 b • ti , ı c ıstc ıgınız ı e en su ayınız. n •v· 1 doğru oyun !kinci ve i!çıincü k\'Gele 
Kavklann ucuna ip bağlanarak tah- b~umb:ge f ıyakn yaakanı 0 arı b~ günd~ bir defa bu işi yaparsanız bgı geçe.·! yılacak derecede semahat erbabın- kozun a.s ve -·"sın "'k ,.:. d 'rd-

ı. _ b' .b .• d .1 i'-' h ırer ırer tutup çı arm ve ıspana- D d' g· .. M J' d ki d d K h d' b · •.... ı ç ... m....... o un-
taWJ" ırı ınn en ayruır. g ta ta • k' . l k b'' .. . . fidanlarınızııı azıımi nisbette mahsul er ı. ır gun eurne e çocu ar 1 an ı. ercm ve ae avete a ır !1- cü levede bir kör oynıyarnk yere :tes-
ara"ında bir gcçid bırakmak lazım-, Fan ra ıfpeız 0 ara ,_ ı.cyum.esınd. eA~: vereceğmi göreceksiniz. k-<!ndisinv muısallat olurlar. E,'ab kayele··i çoktur. tırmektır. Yerden karonun 

911 
ve 

d B 'd' 20 25 ti' t ve ıraa. vermeıı.: zarurı ır. .ıı;sı T le '"b · d · l '- 1 b 1 b d - '- · · h' M H d' · l ·ı il k rd _,_ ld · ır. u geçı m - 5an me re halci ba t 1 k .. avu ııu reıu e aynı suret e KU - un aı atın an .-vnı-.. JÇ91 ıç un ı ıv.ı amaı pap e a e· ruasuıı ç"""'crck c en 1k1 bot ltörll 
olması kafidir. İp gerildiği zaman L •_J~b .. n .. ot akr ıapanav ı.abn :nbc.e lanılır. Ancak tavuk gübrıesi güver- yoktan: si Mustaf• Fazıl pa~a malik olduk- kaçmak, sonra da trenin vııll'Sini or-

·ı . . d ,_.,. 'd .ıı;uvvcuı uyuyere ıspanagı oga ı- . ..b • k d k 1. d ··ıd· F'IA • d b .. d .. ~.. ~ . d.i •. ta k a.kt ş '· b çapa ı e ıpın yanın an ı:mer geçı li I cm gu reaı a ar ·uvvet ı egı ir. - ı anın evm e ugun ugun lan milyonlan tam mıraaye ce tu- ya oyın ır. nr.- ruayı asmaz-
f<!rİ yapılır. ?'. er. -- var. Ne duruyorsunuz} 1 ketmiıılerdi. Her ilcisi sehavelte israfı sa cenup elinden onluyu verir. Tren 

Tarlanm gübresi yok ise. yahut Kurak havalarda ıspanak sulana- CEVAPLAR/ M J Z: Haberin!İ verir. Çocuklar hemen biribirint: karı§tırrnıılardı. pasını şarkta bulunca cranş!.lem ya-
tarla senelerd~nberi mahsul vermi§ bilir. Yapraklar 7 - 1 O santimetre 1 bu d~ğün evine yollanırla.r. 1 İı.tar.bulda büyüklerden biri hir -=pa=r·===========---
Ye kuvvetten dü~upe, bunu gübre- bzadığı ve geliftiği zaman ucu sivri Tavuk yumurta&ı ~ a.b, çocuklann ellerınden, dil: gün pintiliğ: ile maruf bir vezire kıy- Mevlud 
lemde u.ruridir. Kullanılaealt gijbre bir çapa ile fidanlann etrafı çapa- lt::nnden kurtulduktan sonra kendı I t~ b' h d'ye g"'nderu. Fakat 

la al la amil ,__ b ) b*]" k d' d'' - - me a u e ı o çürümüş beygir veya koyun gübresi nm ı ve tar tam e ya0&neı u una 1 ır en ıne uşunur: .. .. ağasına bahtiı :İlıtemeğe delalet etti-
olmahdı .. Şayet bu gübreler tcmin lotlardan temizJ.enmeli~r. le~anak İznUtte Mustafa Akyijz.e cevap: - Vakıa ben b~ .sozu çocukları tecek bir •Öz aöylememeaini, bir ta-
edilemezs', o zaman fenni gübre yapraklan 12 - 15 aantrmetrey! bul- lstediğiniz cins t.ayuklardan teda- batıımda:ı aavmak IÇln uydurdum. vı- göstermemesini aıkı atkı tenbib 
lullanmak icab eder. Hayvan güb- lduklar z.ıman. artık kopanlabılecek rik etmek bira:: güçtür. Fakat bun- fak&t neden hatırıma bu geldi de cd Ağ hediyeyi paşaya takdim 
resi , arsa, bu gübreyi, tarlayı helle- ı duruma gİnni§ olurlar. Yapraklan ların yumurtalarını İstanbul, Bursa batkı. bir ıey gelmedi} Bunda bir der· a 
dikten sonra toprağa aaçrnalı ve ça- •plarmdan teker teker kopanreanız ziraat melcteplerilıe Ankarada Ta- hi:mıet olmalı! Ya sahiden o evde e er. . .. A• 

~~ • _L_ • • • _L d....... 1 B' b ,_ f Paşada kuru bır teşekkur... ga-
pa ile toprağa karıştırmalıdır. Fenni naan 9'Ze tauar yenıamı Tereees; ve -vukçuluk enstitüsünden tem'İn oeotmek ugun varsa .. ır a.ıı;ıversem ena So b' 
ou""b, •. kullanılacaL•a, o ~"'rnan -pa- küçük olanlar kısa bir zamanda bü- . ka rd B 1 . olmaz. Berki bana da bir he.J.:._ çı-ı da yıeTde,. bir temen..'!ah .• ." nra ır 
.. ~ K .... "' 1 .. ki _ı· mı 8.l. va ır. u müeaseıee enn kari . U"lt~.., temmnah daha ... Pa§tl hıç oralı de-
naklımn yapraklan 4 - 5 santimet- yuye<."le eraır. müdürlerine mektupla müracaat edi- h 

ril t 
,__ k __ ·ı_ı b 1 d ı:·.·a.b _ L d..... · '- d ğ:! ... Ağa, yüzü pqaya mütevecci , re kadar boylandılclan zamlllll' ve • - .....,ana , aı~ ar at ama an ev- nı.z. L-9 •u-VHum ugun evıne a.a ar I . . . 

--'- .. ~·ldendı'r. Bunun ı'r.An fenni vd auknmıa toh\DDa kaçması geci- A k d f ] • gider; kmdi ayağile muzip çocuk- gözü paşanın elinde, çekile ~ek.ile 
DICll ....... ....... yşe a ın aau yesı ık ak! Y d n bır te-sübreyi tux serper gibi tarlaya eerp-

1 
IUr. Yapraklan koparılmı.ş ıspanak- lara tekrar yakalanır. apıya, IY aşır. er en 90 • 

melidir. Serptilttm sonra yapraklar 1 ıan:ı kökleri de makbuldür. Fakat ~~y~e t;m-~ T1;1~ıya ~v.al;': Molyerin Harpagonu da bu kada-ımen~ - daha çakar '9'e artık ~gın-

Edimell merhum Cczznr Mustafa 
hafidcsi ve emr'kll .E:.Üvarl .lndemll 
yiizl>aşı Fntk Daln'nm eşi ve İ.stanbul 
Belediyesi tstimlft.k memurlanndaıı 
Orhan D:ıla'nın nnncsi Nn.slha Dala'
nm vefatmm kıkmcı gününe rastla
yan 17 şubat 942 salı günü Snmatya
da Suluma.nastırda Mnrnınm cadde
sinde yeni yapılan Samatya 
Mnllye şOOesı ıttls.-ıllnd:ıkl Ye:ı\ camU 
şerifde öğle namazını mütc:ı.klp mev
lfulu nebevi kımııt edllccc~ınc~cn arzı: 
eden ihvanı dinin te§rlrlcı·I nlyaa 
olunur. 

VEFAT 6ttrin,.. düşmüı olan bu toz ıekeı-i yediğimİ2. kının ıspanağın kökleri b' yş -~ıı·n 
1
aau ycaı ıçınbylennızın rını yapmazdı, değil mi> lr..cagını _umar ... F~t pa§antn hıç al: 

_ı -b • 1-'--dan d -·1 ·· _ _ı • il k-kı · ı._v · ıra:: co'l>" ı o maaı ve o au)'lln Osmanlı padi•ahlan IY'C vezirleri dırmadıgını goruncc, dayanamaz. 
a11t"1ıran gu renm yapraıuar top· 1 egı ' KO\.-OCSl ı e o enn uaK yıerı d' .... B . f 1 .. k d k k Şurayı Devlet azasından merhum 

w d-l-lm . . . .. .. lm ·ı 1 ( kd ") di mevcu ıy ... ı şarttır. u cıns asu ye arasında ibu Vasık gıbi bazı Abbasi apı nn çı ar en: 
ra.ga o u esı JÇm aupurge ça 'e o an u esı r. sırık faaulyelerdendir. Tırmanmak halifeleri ve •nrk hu''ku''mdarları'le 1 - P~ hazretleri! Zatı devletle- .Mustafa Arif Akgilıı rdlkası Me~t 

1 v- ban Arif Akgün müptcl!I. olduğu baatahk-~---•••••••••••••••••••••••••~ ve aan mak ihtiyacındadır. Ayte ka- Bennel:iler g'lbi V'Czİrler ôerecc!!ıin- cinden ibahşiş istememeyi a te:k tan kurtuln.mıynrnk 14/2/ 942 cumar-

cl•sKQ Kı.D'ı·n 7ali maaını1-mı «önneie dm yerine br veya yer faaulyesi ye- de kerem ve aahavette meşhur olan- bih ettiler. İatemediın. Fak.at mer tem günü vefat e~lr. Cen:ızpgı 16/ 
buırlanınız! tiştirmeniz daha muvafıktır. Bu çe- lar ve pirlere, nedimlerine, muh- edi~or~m; acaba zatı mür~vvetpC: 2/ 942 Paznrte.~ günü sn.at l4.30 da 

titlerin tohumunu her yerde bulabi- taçlar!\ ettikleri ihsanlar ıevket ve n~enn de .<Vıermel) diye hır hareket edecek olnn trenle Ankaraya 

C·ısKO Kı·o ve CESAR ROMERO linııinix. Anadolunun dağ fasulyetıi ti ·ı .. . ;ı,· d tenbih eden mı oldu} nakledilerek defni oroda 1crn edile-
denilen çeşitleri de kır cinsindendir. d:~~lu':~:la~~;:~1

1~ ~~i. ~::~: 1 Der. A • cektlr. 
ile L-L- -•ablan ,,lr. b E • b ı ı Bu hikaye, Muhaınza.cle Mehmed Çiçek gönderllmcmesı rica olunur. ---=ır ı İstanbul ziraat mektebi talebesin- u te u § a derecesine varmış o a- . .. _ 

C . ~.,,,o K ·o'. ş den M. N. ye cevap: nı bili •. miyor. Ancak bunlardarı m- paıanı•t balıne pek uygun du§Uyor. iRTİHAL 
/~n 1 I I n ansı Bu ser.ıe §İddetli lcı~ olmuotur. Kı- rer dere::ıe hafif olmak Üzere Oa- (Devamı ıahife 7 sütun 4 de) Merhum Milfld Ratlbln kJZJ, mer-

§ln tesiri' kelebek ve böcek yuınur- ı ı.anlı ta-ihinde semahate de, pintili- bum Haydar Mollıı zade İbrnh!m ye 
S A R AY Sinemasmefa talarının donup bozulmua olması bü- ğ"' de misaller az değildir. Yusuf Bahaeddin beylerln tormıu 

• yük hi::- ihtimal dahilindedir. Yalnız Gaz' Orhan Bey tesis ettiği ima· (1) Baccp: Kapıcı; kapıcıbafı; n- Naslh:ı Sözer uzun z:ı.nuı.ntla.nbcrl çek-

~------------------------- t" ı·ı k J' • M zlre de denirdi kte ,... l •uı · kuytu vu mahfuz yerlerde kalan yu- re .ıe e.! " yem~ A tev~ etrnı§, u- (2) 1"ç ıık9C nl3betlnde gümli§ pa.rn. me olduı>u h:ıstn ıktan klı.~ a-

Filmi. bu P~ alqaım 

G Ü R E L SINEMAsıNDA -
murtalar kurtulmuı olabilirler. Bu rad Hudavendıgar oglu Yıldırımın Fatih Sultan Mehmed r.ama.nında kıl"k mıyıı.rıık enelkl ııkşa .• '11 Erenköy sa
itıbarla bu ıenıe gcçmiı aenelere na- d~ğününde gelen gayet kıymetli he-ı akçe bir Vcncdl.k nltUWl&, yaııı takrt- natoryomunda, hcniiz ÇOk :,renç ya.
zaran kelebekler ve böcdclec azal- dıyelerin hepsini dağıtnıı§tı. Üçüncü ben yarım İ.ng1llz altınına tekabül şmda hnyıı.:S- gözlertnl kapamıştır. Ce-

0• • LMEYEN 1 SQN AKJN mı• olacaktır. Kelebek ve böcek yu- Murad paraya haristi amma eline 1 ederdi. Yüz bin dlrhem bu hesap ue nazesi b~ kald.ınlaraJc Bebek ca-
Bu mCIV1İmiı\ Ki güzel n büyük 6lmi birden 

.. · d ı d - '- d la ı İn misinde öğle nnınazı kılındıktan IOll• murtalar. nakı.:. on dereceye kadar. geçem sarayın a top a 1'1 m;a ın ra 3750 glllz altını tutuyor. Abbasi Ka la lığma def~ A Ş K da.yanahilirltt. Bu derecede •oğuk sarfctmek için 1 Sultan lhrahim de 

1 

hnJ!felert devrinde altının n gtlmil- ra ktır yıı. r mezar: 
Türkçe yapan yerlCTd her balde böcek ol- b·ı usulü takip ehnİ§ti. şün 1.§Ura kuvveti !J{lphes:lz ki Fn.tib _ca;...........-·-----------

•lııııll••••••••••••••••••••••••••llİİ mıyacalcbr. Üçüncü Mustafa cimri idi. Son de'Vrtne nlsbetle fazla ktl Altınnı bu- ŞEHiR TiYATROSU TemslDerl 

istanbul'un sinema sever halkına! 
MELEK sDnemasonda 

Bu ÇARŞAMBA akpmı Seneni:. en güzel FiıLJ...fiNE kavu:-acalcsınıı. 

BiRLEŞEN GÖNULLER 
Büyük bir Atkm Romam 

lamamile renkli ... Göz kamafbran bi.. zenginlir .. Hia.i bir AeJt ... 
Nefie bir musiki tabeseri •.. Bat rollerde : 

JEANETTE MAC D ONALD 
NELSONEDDY 

Numarah koltuldar ~ alcbnlaDilir. TeWoaı 4086-

asırlarda Abdülaziz eli en açık aayı- günkü evrakı nakdiye rnyielnl de ~- istlklftl caddesi Kom<>dl kısmında 
1 d. h F k h · sa.p ederseniz dervişin ne yüksek bir Gece saat 20.30 da 
an pa ıp. tır. . a at onun sema ati mlkdnr 1'itedlğinl bulursunuz! it j R A L 1 K O D A J, A B 

de çok defa yerme masruf olmamı§-
tır. 

Üçüne:~ Muradın vezirlerinden • 
Ferhad paıa Şehzadeler hocası §tl.İr I 
Nev'i Efendinin tımsiyesile sadra
zam olmuş. bu ikbalin kendisine: 
ııereden ve nasıl teveccüh etti~.ni 
öğrenince, Nev'i Efendiye 20,000 ~ 
d:rhe gÜmüı göndermİ§ti ki. o 
v.tkte göre epey bir ihsan idi. 1 

P11diııahtan başka kimseden ihsan 
almak itiyadında olmıyan kanaatkar 

Her bq1 döndüren... Her kalbe beyec~. veren 

Pırlantah Kadın 
Peqembe alqamı 

L A L E ' ye gelecek 
ve afif Nev'i Efendi: K 

C'- Ben havsalası dar, zayıf bir r Bugiin: Beşildq s VAT p AR Sinemauada 1 
adamını. Böyle büyük bir lokmaya il§ n 17?) 0 ~ On n"'~ ~ ıe 0 n 
tamah edersem, bana ağır d>erd olur, / lr'- ~ Ci5:ıı U 1 U ·~ yt U 1 U qmu~ 
lıltfedh halimizin değİ§m~ni reva Ti' k --1- :a. _ ---'-' 

- • 1 h ur ee souu, .ru"apça. .-nuaı 
gormcsın er ve uzurumuzu uçurma- el • 
s.Uar.>. 1 Seewlar: 2.30 - 4,30 - 7 • 9, T : 4314: .,.. 



K ırtaaiyecilik 
- Alı, deriz, fU kırtuiyeciliii 

lrir .ı>lı:iip atabiJ.ek 1.. 
Ve ;yazılarla. karikatürlerle, bi

civlede bu kötü alııkanlıiı tartak
lar: mücadelelerle, tamimlerle, 
liütler ıw: yeeizelerle bu fena 
bu;rdan kurtulmağa çal.ıJ1nz. 

Bütüı:ı bunlar ne der-ece verim• 
1idir, bilinmez. 

Bir daireye düşen işinizi t!Wp 
ederken elinizde büyüyen kağıt 
tomarına bakar, cBoşuna gayreti./ 
der, üzülürsünüz. Fakat lurtaai
yeciliğc kal'JI kafalarda yıerlcten 
nefreti ııörünce de sevinir, ümide 
düşerainiz. 

Halbuki bizde ltırtasiyecilik di
ye ta.sa edilecek bir dert olmadı
imı son dünya hadieeleri göeter
di. Avustralyalı devlet adamlan 
Singapurun düşmesini kırtasiyeci· 
ilkten biliyorlar. cO buna, bu ona 
yazıp çizerken kale elden aıittil> 
demek iltiyorla.r. 

Doğru veya yanlıf, fakat kır· 
tıuiyeciliiSı bu kadar dehtetliaini 
iPttiktıen sonra kendi lc.ırtasiyeci
liğimizin ne maaum, ha.tti ne fay
dalı huylardan biri olduğuna 
laülanetmemek mümkün değildir!. 

Memur aktör! 

bir çerçeveye n&dınlabilmain
dedir. 

Gerçi Belediye memurluğu pa• 
)"eSini. aon Hamlet ç.eık.ipesi .ıra-
8mcia, Peyami Safa Muhsin Er· 
tağrul"a tevc&h etmiftil 

Fakat nihayet bu, kar~smda
lkinin can damarına nitan almıt 
bir bahadırın yayından ÇJk.aıı bir 
oktu. Halbuki bu paye fiın<li. B~ 
lediye mecliain<ie, aktörlerin to• 
puna birden ve bit zaruret olarak 
nrildıi. 

Bu tt:vciı Pıeyami' ninlri kadar 
yaralayıcı obnamakla beraber az. 
çok sızlatıcıdır. 

Natürmort! 

IST ANBUL HAYA Ti 

Sebze 
sabah 

halinde 
faaliyeti 

Keresteciler meydanının ~ yer 
çamar cölcülderi, laf ve kam yığın.. 
lan arumdan zibaklı ::aplam•larla 
deniz kıyuma y~ Bir kanadı 
daima açk duran demir pwmaldıldı 
kapıdan Pince manzara değitti. 
Ezik limon, portakal 'H türlü mey
Ya sularile cilidammf geniş asfalt 
üzerinde yijriirken ayaklar çarpılı
)"Or, ricut sendeliyor, ara.sıra gÜır 
c V ardaaaa. .. » niralarile paltolnmı-

Mihverin lngilizlerden daha süratle hazırlanmasından 
ikmalini iç hatlar üzerinde yapmasındandır 

zm eteklerine .. d~ geçen Afrika harekatını yeni h&ftAıı hi- mu.Mti dı§ında ve bu muhite müva· 
aandık. çııv~. ~u el arabalarına. kiyeyıe lüzum yok. Okuyuculanm Yazan: zi olarak yapıLyoraa, bu memleket 
yol vermek ~ saxa sola atlıy~nu.. gayet etraflı olan.k hatırlarlar. lkin· M. Şevki Yazman veya ordu dıı hatlar üzerinde hare. 
Asfalt nhtonm sağ kıyuma sarala- ci defa Trahlus hududuna kadar kat v>eya manevra yapıyor, denir. 
nan mavnalar. motörler. dallan yaın- ilerliyen İngilizler bu defa Mihveri dunun ve ezcümle buraıun eaıı ala- lıte Şimali Afrikıı.daki harekatta 
IDlf bir ormanı andırıyor. İçleri san· Şimal; Afrikada.r. çıkaracaklar mı, --L n~ ,1~--1 olan Singapur müdafıı.- M"h fı d b ~ ~ ı ver tara nm muvasala.sı iç hat 

Güzel Sanatlar Akademisi Mü- dık, sepet dola gemiler e ep avaz çı.karmıyacaklar mı? diye düşünür- ası için faydalı olamamıfb. Mesafe- üzerinde olduğu halde, İngilizle-
dürü Bürhan Toprağın, Louis avaz haykırarak konQf~orlar: ken. general Rommel birdenbire g'e- nin uzaklığı buna im.kan vermemiş- rink.i dış ha: üzerinden yapılıyor ve 
Hourticg· desı. dilimi2ıe ÇevlnP - .~aan. •• Ha bu apun. ucunu riye, yani ıarka Cloğru döndü, taar- tir. Bu kuvvetlerden bellci Hindista- t.a.b.ii çok uzayor. 
u.nat kütüphanemize hediye etti• çek diyarum sana. Ne bakayasun sa- ruza geçti, 700 kilometre ilerledj ve nan veya Avustralyanın müdalaaem-
ii üç ciltlik cSanat ıaheaeıleri> rahma ?... ıimdıi Tobrulc. önünde bulunuyor. da istifade edilecektir. Şad: cephesinden veya Almanya-
hak.kında Samih Nafiz Tan&u',ıun - Veli dayım. .• Alargaya al fU Bunun neden böyle olduğu haklı İnailiz gerilemesinde aehobin biri dan Afrikaya kuvvet sevki bı:rkaç 
bir t:ıenkidini okuduk. motoru da. ben palam~ atayım. olarak ıorulahilir. He~eai merakta bu~ diğeri de Mihverin Şimali Af- yüz kilometrelik bir işt.ir. Fakat İn· 

Muharrir bu yazısında değerli Ha fU sandukları çdmcagum.. b k b h k 1 · b" ebeb" · rikada takviy• ahnııı bulunmasıdır. gi1teredesı kalkıp bütün Afrikayı do-
y d d ••rt &--t_.ı __ • 1 ıra i. u are eıt enn ır 8 mı la.,arak Kızılden"ızden S. ı"m~lı' .A.fr'ıka-

eaeri incelerken: ur un ° UU'IU~ !e en bizim Radyo Gazetesi meydana vur- Bizim d ! üzerinde ısrarla durmak "' '" 
c ... Bu güzel sanat resmi geçi- m~a. sebze mahsul~eı:' •motorla-· du. Uza.1. Şarkta sıkışan İngilizlerin istediğimiz asıl nokta budur. Zira ya gelmek binlerce kilometre tutar. 

di, bugünltü sanat eereyanlannı den çıkanlıyor. neteli. ~ı grupları, \ Şimali Afrikadan Uzak Şarka asker bimru~i gibi. Akdenizde fngilizle- Mesafelt·. talcriben bire karşı ondur. 
·..e kahramanlarını da sinesine al- yvvalarma ~lık zahare dold~ gooderdikl'C"rirri haber verdi. Mihve- rin deniz hakimiyeti vardır. Ve Şi- Bu yü:2:dendit ki, Mihver, Akde
malt ııuretik devam ediyor. Re- karıncalar gı"bı bunlan taş1Y1p bıraz rin Akdenizde ve Uzak Şarkta yap- mali Afrikaya giden yollan kon- nizdek" tehlikeye rağmen, ikmalini 
aliz:m, sürrealizm, kübizm. fütü- ötedeki ~~ kapıdan İçeriye doldu- tığı hareketler arasında.ki birliği izah trol altu.da bulundurmaları liz.ını- daha kolay yaptığı halde ,tank, mo-
...;......... Ye na.tür morta kadar geli- tuyorlar. d b" d b. d b dır. Bu ;., mümkür. olabilıecek mer· törlü vasıtala: itibarile ana vatana ·~ e e1ı ı. yazımız a , ız e unun -. 

Beled~ye mttlisinde Şehir Ti- yor ... > diyor. Kapının İç tarafı büyük ~ fahri- vuid olduğunu, Akdenizde.ki Al- tebede yapıld1ğma şüphe yolctur. veya Amerikaya bağlı olan İngiliz 
yatrosu aktörlerinin Belediye Bir sanat tenk.idini tenkit etmek kadan farksız. Uzun. lot koridorlar- rnan harvo. kuvvetleri t.azyilti na.sıl Ancal. Mihverin burada harp ilmi ordus-• ikmalini bu kadar kolay ya-
mernuru olup olmadıklan müna- haddimiz değil. Fak.at realizm, G_..._ uiultulu bir koşQfma göze çarpı- Uzalt Sarka lngi1'iz harp gemilerinin bakımından bir üstünlüğü vardır ki pamıyor, 'V"C şiddet~.i çarpışmalardan 
kaşa edildi. Careteler bu ifi ilci, sürrea1izm, kübizm ve fütürizm pıyor. , El kantarlara. basküller ~li- gitmesini önlemıiş iae, Uzak Şarkta- o da drllil' ( tç) hatlar üzerinden 
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sonra çok beklemesi liizımgcliyor. 
6ç satır içine lcüçülttülerae de mıe- gibi l#lat mektepleri arMtna na- yo~. ~~asa d~ lahana sepet· ki Japon tazyikinin de Şimali Afri- bareka! yapabilmesidir. 1 Buna ~~r.~ılık ~ayyareloerin işe kan~-
aele büyüklüğünden bir Je'Y ltay- tür mort gibi ancak bir l'eSim len koşeden ko,eye t-.mıyor. kadaki kuvvetlerden bazılarını ve lç hatlar üzerinden h.ıuekat de- mail >bi.iyuk_ mıkyasta tayyare naklı-
betmiş değildir. tarzının kan,tırılmaaını anlayama- Tartma ve satış iti bittikteSJ son- bilhassa Avustralya kıtalannı bura- mck, muhtelif harp aahneJıe.ri ara- yıı.hmı ka?ıt olmnsı, Rommel ordu-

Zira mesele, Şehir Tıyatrosu dıık. Bunda bir tertip yanlışı olsa ra sebzelerin tuvalet faaliyeti batlı- !)"a çekmesi muhtemel olduğunu 11111da düz hat üzerinden irtilat te- sunu. tnhm~nder. daha fazla ve çabuk 
aktörlerinin kanun lt&l'IJSındaki gerek. yo'I'. Lüks aparbmanla...'"Ul karfuma yAZmıştık. mis etmek v" kuvvet kaydınhilmek· tnkvıye edıyor. 
durumluuıda değil, her biri başlı Çünkü sanat incelemesine kal- çakab;lmdı: için bütün eeıneler bu- Bu kuvvet kayduma.nm <ioinı tir. Yani iki muhtelif cephe tabihen Fikrimizce MihV"Crin süratli takvi· 
bapna bir dünya olması gereken kan bir müneek.idin eTVela bu nda köT kıyafetlerini deıiİftİrİp 1 lm d v Radyo Gazetemi ..;_ l:ıir dairenin muhil! üzıerinde bulu- yderin: ve büyük zayjatı mucip olan 

d 1 1_..:ı_ "rb" -him f L t._,-1 · · ed 0 up 0 n ı.gını, ... b 1 • ib d · · İ nnat a am annın memur us; gt ı mu arıu oı mesı ıcap er. kendilerine çekid.üzan vaoeıek tehir bi, biz dL inoelemiyelim. Bu nihayet nur d~ un arm :i:rti ab eırenın muhar, belerden sonra n il"zl rden 
=======,..,,.,...=-=,_-..._.......,,========--===ıı:::=,,.....-..===---.:,,....,..,=11r:ı11jma giriyorlar. Pırualann ç&• İngiliz Cenelkurmayman dahili bir kutru üz.e.rir.den tesis olunuraa bu evvel hazırl;.nmasını, Fransızların 

:O ~ ~t~~ ~~~~I ~1.';' ~~an itina ile temizleniyor, iş;idi: ve her iki cephedelci acil ~t!i- ~~]~et ıveyaA ordulara iç ballar yardımından daha ziyade, buna :at• ~ 1 PO~~ yao~aklan kopanlıyvor. yaçlan ve tehlikeleri ancak o bilir. ı.a:enn<-:... ha::-ekat 'Ye manevra yapı- fetmelidi . . Bu defa da i~ böylı• o!-
~ PJliiıı.._~ o o o D - fildap rovdelen paçavralarla ogu- Yalnız ~rasını tebarüz ettirebiliriz yor, demr. du. Şimdi herkes şu birkaç h, z ' n-

• lup parl~blıyor. İspanaldanıı kuyruk. iri bu kuvvet k.aydınnası Şimali Buna Jtarşalı.k cepheler veya ana ma gÜ:ıündecı sonra taarruzu ing"liz-
Kad ı n mılyonerler lanndaki çamur yumakLm ayık.lam- Afrikadaki İngiliz orduau için çok Tat81lla cephe arasındaki mUYasala leroen değil, Mihverden bekliyor. 

_ _ı Ladın ......:)yonerlerin yor, &aral'lm4 yaprakları budanıp te- zararh olduğu halde. Uı:alt ŞaıktakS Te kuvvet kaychnn.,, bu dairenin Calib .. <k iş böyle olacak. 
Amerikada, 1940 aenesi -..ergi dır. Bu yüz.aen ıı; ~ mizleniyor. Hele libanalarm tuvaleti s::ı:ı==-=======================:::::ıııı:::::====-=============== 

1>ültenlıerine göre, 2951 kadın mil- çoğu duldur. pe1ı: itinala yapalryor. Toparlacık ri-
yoner vardır. Erkek milyonerlerin Amerikadaki milyoner kadınlar- c:adunu örten kirli. kaba yaprak çı· 
aayuıı 1998 dir. 2951 kadın ın.ilyo- dmı çoğu gençtir. İçlerinde 25 ya- karıl1rken. dereboyvnuıı söiüt göl
aerden 41 O unun 20 milyon dolar- tm<ia olanlar da var<iu. Kocaların- gesmde Dlfanlısma göz kırparak ci1-
dan fazl, parası vardır. En zengin dan milyonlara varis olan genç ka- veli ,ika.yet mırıldanmalarile kalın 
kadın ;na<lam Burland' dır, aerveti <imlann yaşlı mi!?'~nerl~rle evlenerek örtüsünden soyunan bir köylü diJbe-
200 milyon dolardır. Bundan •onra hun1ardar. da huyük mırasa konduk- ri kadar ürkeklefiyor. İç gıcWlayu:ı 
madam Vanderbilt, Gven, Mcngan, lan aık sık görülüyor. Ek.aeriyetle bu lutırtdarile yapraklar soyulup bil
Carnegie gelir. yaşlıJaı: ilk kocanın doetla~ır .. Maa~ lur ter domurculdarile örtülü beyaz 

mafih ilk kocanın bıraktıgı milyon- gövdesi meydana çdddrtaa 80m'll 
Amerikad.'.l ltadın milyonerl~rin lan kafi görerek gençlerle evlenen- albndaki kirli parça hoçakla kaili-

e. kekten fazla olması, erkeklerin ler de vardır. Bunlardan biri geçen· yor. Sabah karanllfmdan aıece ya

yorularalt ekseriya 50 yaşından ev- lerdc fakir, fakat namuslu 'bir genç- rdanna kadar sokaklan. c:mdeleri 
ye) ölmelerinden ileri geliyor. Bun· le evleı.ınit n büsbütün yeni bir ha- niralarile çmlatan seyyar aabc:tlar 
lann para1an kanlarına kalmakta- yat yaşamağa başlaml§tır. bu tuvaletli lihanalan, Jı>ll"asalan kü· 

A .-k--d-------- d felerine doldurup 1M1fuyorlar. 
men B B puro mO 851 Biraz ilerideki koridor minimini 

Son zamanlarda Amerikada bü- dir. Amerika kadınlan dünyanın en aandıklarla. irili ufalda ÇUYal J'lim· 
yölc puro sigarası içmek moda ol- çok a.igara içen lı:admlandır. Sokakta larile dolu. Hamalın uta.ca bir ime
muştur. Birçok sigara, hatta pipo tir- erkdtler gibi aıigara İçen genç kadın- aer vunıtu ile sandığm tabtMI fwla
yalcileri bunlan bırakıp puro içmeğe lara nk sık tesadüf ed.iür. Şimdi yap kalkı:vor. Bir pencere pmıııcaru 
Oaşlamııbr. Bu rağbet, İngiliz Bar buıı)ar sigarayı bırakıp puro içmeğe gibi açalan kapağın altından beyaz 
nlcili B. Churchilrin Amer:ikaya barlamı,Iardır. Bir gazeteci ınerak tül perde halinde incecik kQıt ör· 
yapbğı •on seyahatin bir neticesidir. cderelt bunun sebebini arathrmıt ve türler görünüyor. Etrafa. iç aÇICı li
B. Churchill müdıio puro meraklısı- fU u~ Yarmıştır: Puro erkekle- lif bir kaim yayılıyor. Kiğıt sargılar 
.L..._ Bu kalın •;....raJar hemen hemen .._ .,_ d -'- alhn teni" -~-'--1 uu - .. - re ~arfı evin cazıoeaini arttırıyor- anuuı an \'IAllll!l ı Ponaa&"• 
ağ-.lından hiç düşmez. İngiliz Ba~ p . k LJ _ L eski Esirpazarma çak.ardrmt hir c:ari-
lcilini çolc seven Amerikalılar onu muı. uro ıçen er e~ er aıı;p.m ne --'- 1--~"'- h ~--L'-

1 _ı·LJ • ) •.LL k ye ınaaçup ug.....,. nastr p~ 

Fidelio operası 

Ankarada biiyük bir 
muvalf akı yet le temsıl edildi 

İzmir Umumi meclisi 
toplanblarına başladı 
İzmir (Akşam) - Vilayet umu•· 

mi meclisi, toplantılarına başlamış
hr. Vilayetin bir senelik icraatı ve 
Daimi encümenin mütaleanamesi 
okunmuş, ittifakla tasv p edilmi.ş•"r. 

Jcraatı .d:>ebile vali Fuad Tuksal 
alhfJanmııtır. Büyi.ikkıiınıze tazim 
telgrıı.Aan çekilmesi alkışlarla kabul 
ed,l)dikten sonra Ber~amada «Pa~a~ 
ılıcasının imarı, Menemt.n kasabası 
içinden geçen şoseni::ı, Belcd1yenin 
gayri müsait vaziyeti sebebile, Vılıi
,-et bütçeısind~n tahsisat verilcre1c 
parke yaptınlmruıı t.,.klifleri, Nafa 

ve Bütçe encümenlerine gönder;!. 
mi~tir. Önümüzdeki beş yıllık devre 
için vilayetimizde inşa edilecek yeni 
yol ve köprüler hakkında Nafia mü
dürlüğünce hazırlanan pl'ogram M ~
Liae vecilmıştir. Bergama ve Ç~me 
turiatilc yollarının .inşası teklifi de .ı) -
rıca Meclise v~rilmek üzeredir. Bu 
yotlıı.r. Menemen ve Urla kazaları 
İçfodl"n geçecektir. 

tak:Ht etmeğe başlamışlardır. ge cuıı; en zaman a ııuıuarı lto uyu arasında elden ele dola,ıyor, açları 
Fakat işin gan"bi. Amerika kadın- duyunca gevpyorlar ve ev<kcı çık- damlalı banınlara yapıttınllP kok· İzmirde 1400 lira kıyrne-

anmn da puroya rağbet etmeleri- malt i1temqorlanmşl Luuyor. 

-------d--- Elma eandakla.rmın açW.ı seyrine Milli Şef ismet İBönü, profesör IIarl Ebert ile görüşüyorlar tinde bir yüzük çalındı, 
Fransız aka emisl doyulmaz 'bir manura. .• Tahta ka- fakat çabuk bulund-..ı 

fran11Z alı:ademili 40 &zadaıı 
111\lıeklceptir. Bunlardan birisi ölün
ce hemen yerine yenisi aeç:ilir. Hal
Mılci harp dolayıaile uzun müddet
tımberi 6 azalık açıkhr. 1914 - 1916 
harbi esnasında da böyle olmU§, bir
~lt azaltk açık ltalmıfb. y aıilerini 
eeçnıek .için muharebenin sonu bek
Wımişti. 

Şimdi izamn çoğu işgal abada. 

bulunmıyan kınında otuıdu.ğund.an pak lraHnDC"•, gözler sanl;ri- bala~- Ankara ıs <.Akfam> - Cuma a.kfa- ve her türlü kabiliyeU, her tUriü tak- İzmir {Ait.5aJI1) - Karant·nad.ı lnc-
toplantılara anca.it 1 O kiti iftirak ed:i- lanru yanlarına alımt perı dilberi~ mı Halkevlnde nd&llo operasınm. mre lt.yıktır. Orhan üçtı.ncü perdedekt 
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nü cıı.dde~ınde 695 sn.yılı evde oturan 
yor. Bu yüzden ıeçim lJapmak eea- nİn yatak odalarına dalıyor. ~vveli, tern.sill Türk tiyatro ve opera. ha.yatın- rolthı'O. hlld:mlyetıe, emn~tle tabii İtalya teıbn.alı Musevi madnm lT"m• 
•f'!D lı:ahil değildir. ainirleri tumalıyan bay&'ID bir ~oka da büyük blr hM!se teı,kll e<!ecek blr tekilde oynamış, bu perdede her sının evinde mühim bir hıroı:ılık va.ka-

ile parlak kınnmlık gözleri oekİJ'OI'· kadar muva.tfakıyetu olmuştur. keste tıörülen aevinci, dog-an ilmidleri sı olm~ Vt" Hemsi ailesin ı 16 yaşıı -Ak.ademinin perıembe toplantıları d 
1 Koyu -11.!:'..- etrafına harelenen a• Bü'tün dinleyiciler derln .,....,.,.._~. Ç<tt giittl canlan'Chrmıştır. da'ki kın Estmn müc~vherntı nrasın-

~e:ne yapı makta voe Fransız diksiyo- ıu.ıqı;uı !H.h ~4'°" da ı.u.... ,u- ..._etınd~•-ı ı t ha --1-, toımenbe ve nihayet cmıı ta.kd1r ve heyecanlarını srı.k.iamamı'- _L.._...._ __ roıun-de """""-d K.Dllt.an "Z\1\1 nnı. ...,,... .......,. pır an a Y•l~ nui ile tıir••lmaktadır. Bundan b.... a-ç;- __ .__ v ..,.~w:uı ......... z··ıı-;; ~0ı.nmu•t r Kızın siııenı.,,.,a "i 
-r .,. fildifi tenine bakarken ağızlar.__,..,.. lar ~ her fırsatta ve bilhassa. tem.si- ....w m11V&rtak olm'""• güzel 81ti11d7le ~n- u6 ... ı.-- .... · WJ ~ -ka her MOe verilen edebiyat, fazı1et, ~•--ı..... ~ ._ derken pwmn.ğına taktığı bu yiiztl

çok çocuklu. aile mükalatlan <la gö- lamyor. etraftakilıerin yu ... _. Un !llODUnda bütlin sanatk.A.rlan ..,e <landa yatan bir m.:ıhpl.LIJllil ~lem!~- ğü, eve dönüşünde çl!kuıp nıilccvhe-
farkediliyor. bunlo.rın en başında. büyük s:ıruıtk!ı.r rtn1 dlnley1ctlere derln bir .surette .. 

riifülmı m..zulan te,IW ediyor. _. üstad profesör D---ı ..,____., .>-~l- .._,__.tl....,..ioH'". ;.~u.• ... -ı bU ~ ce rat kutusuna koyduğu öğrı?!lllml~t.r. 
-· www 111- 11• ™ Daha ötede ~ k&ı>e Yiicutla- .... ~ ,,..,.,, w. ™ '™" .... ._. ...........,... 

kı 1 rma kaim bdum elbiseler içine .-izle. kalarca ve şkidetle alkışlamışlardır. tamamen açıktır ?e t\mtdlerle dolu- Esrarengiz blr şekil gösteren im hır· 

' 

spor an . L l •-ola b!...!L!..1.-:.... sanlmJt Orkestra tefi üstad P~rlUB de. bu dur. Roko Ruhi Suyu bilhaesa. takdir sızlık tizerıne zabıtaca tahk.k::ı.ta gir -
Dllf. .:o & ~ .... ~ haklı takdirde 'büyfık olan h18seshı1 ei:me"t llmndır. şllnıi.ş ve o gün eve gelip giden yab:m-

AWCSllMMfl•-llSSS-

Konya'da 

f 
IDUdar, :zublı birer cenpv« ıranı: almıştır. .. Orkestra Te dekora gelince, dlyebi- cılar soruşturulmuştur. Üt.ü yapmak 
rile luıtlarmı eatmıt bods cöYdeli ndelio'yu ba.y uırt, Cem.al Ergin ve lirim ki muvaffakıyetin en bttyük 1cln Asan.sttrde oturan terzi IJya adın
kıestaneltr, soluk benizli armutlar Necil Krtzım Akees Tih1t'Çeye bfty1ik Am.lllertnden oımuııtur. Orkestra üs- da bir kadının Hemsi aile.sinin evin:ı 
_.. ile kantardan edayap stıbcı kii- bir muvaffakıyet ve anla.yı.şla çeytr- ta<! ı>retoryusun idaresi altında. mu- geldiği ve Qalıştığı te9b1t edlllnoo evtı-
felerine doluyorlar. Maıuw raflann- ml..şlerdi. vaffaklyetten muvaffa1dyet.e kQflllUŞ- de anı.ştımıa yapllmış ve 1400 Iıra 
.ı_ ..;;..:-_....:; .... ..::ten bu zavallı mey- tur. değerindeki yüzü::, elb1$e sandl nm 
u. ... ~ ....... ıcua ~nor rolünü oynıyıı.n baynn saa- ........ d bul ....... s ı t t __ .ı_ı __ :..._ bö•vı.. -'"-'-- elden d t .._.ın e unmuı:ı.ur. uç u u -tı~-
Y-=-aar ..,..... ı ..... Ytu.1- .. - e Ikerus tatlı. hoş sanatını ııenese Dlnleylcilerln dakikalarca &tad t 
19frİp örselenerek bize gelebiliyor- tudlk ettirmiş ve haklı bir muTa!- Pretoryus n onun idaresi altındaki m 114 ur. 
lar... Bir de, bunu kendi elinizle fat:lyet kara:nmıştır. lıla.rzelln ba- ~ayı candan alkışlamılsı trun.a- -·----ouuıu ................ ,nnııun•• 
ağaçtan kopanp yrmenin ze9kinİ yan Rabia Erler sesi -re çok tabil mes:ı yerinde ldl. Bele ko.-o heyeti dl- Baterflny birkaç yüz metrel!k bir d ğ 
dltüniiniiz. ayuntyle herk.esin takdlrlııl kamn- yebl11rlm k1 bir fa00.9er yarat.mı\?tı.r. lse Fidello birkaç bin .metrelik btr şa-

Cemal Refik mıştır. B!rlncl perdede nıahpu.slıırm elemle. hikadır. 
Birinci per00dek1 arya.lan bayan üçüncü perdede §Cvk, heyecan ve se- Ku~tle doğ-an yen! ve g(!llç Tüık 

«PARA» piyesi 
Keclıp Fazıl x:ı.saktlre9t'in alAkayia 

Konya lAkşam) - Bu ,...1 Kon· smda '.im koııulan yapılımt 'ff pek beklenen ve mevsimin tiyatro hA.d1sc
,.,.. çok kaT yağdı. Kayakçılık rula alaka uyan<lınntfbr. lll olacağı söylenen tParaıı !slmll 5 
ajanlığının teşvı"kile şehrin ortasın- Okul spOT yurtlan Ye oyun TUTa- perdelllt piyesi, haber aldığımıza göre 

L d 22 ~f-1-) ~-L 24 fUba't; aaJı gilnÜ ÜŞ'amJ. Şebtr tt-

Rabia Erlerden dinlemek ha.kiki 'bir vln~le dolu ~ar.kılan harlkullide mi- tiyatrosu bu şa.hllta.ya muvafla
!le'Vkti. Bariton Nurullalı Şevket Taş- m!klerl herkesi teshir etmiştir. . De- ldyetle, yılmayan bir imanla tırmnn
k:ıran oynanan Don Plza.ro rolilnü kora. _ı§l'klar.ı ve .1ros~~ere gelınce, 1 mıştır. Fakat, hiç şüphıcsiz ki bunu 
fevkal.ade canlan~ ve l!IOlluna. ka- her türlü tahminın ustunde bir gü- büyük ve tccriibe:Il bir kıl:ıvuz ola•1 
dar bir sanat ve muvaffakıyetle bfl- ıııennı::te idiler. Oldulo;:ı. dar bir sa- üstad Karı Ebert \l'e ona yardımcı 
PJ"mlliltır. Bay Nunıllah Şevket Ta$a- hada böyle bir dekor yapabilmek QOk cı~n Türk hoc:ıİ!l.rllla mcrlyundur. 
r&n,b~ o zaml\!lıkl Tupanyayı, thtlrM- gti.ç olmaltla beraber kuvvetle başanl- nı•men l:utün Ankara, cuma ak.,'!a.mı 
lannı büyük bir artıst kabntyetne mıştır. Hnlkcvi tiyatrosunda idi. Pazar a.k
hlmettl.mıi.şttr. Fidelio operası, geceli gündüzlü, şamı .F.ldello. cumartesi akşamı An

daJtj Alieddin tepesinde k.a;ya.lt mü~ Hin aramn a çap u.ı ıı:r.ıı; e ~mı 
_.1._ -'- L 1 b ahı müsabakalan yapılml'f Ye netice- Y&tro.mnda sahneye k'ollacaktır. Şehir 
~BAaaan yapı mış, 11 spor, menı- d l .5

2 1 .,__ 1,.2 l d t!yatroısn •PB.nı.• piyeı51ne mahsus b1-
• ...._ 1 . . . b. 1_ vı . e puıı.n. -· ~ puan • a 1-6o -... u..... t -et genç erıne ıyı ır ıı;ış eg enceıı:ı k L -'--I ._. . . tm=-t-..1! =wer1 b.,.. ...... den ,_....,:ıren sa ı~a çı-
olmnştur. er e~ ortaor.a vınncı goe ..,.cn:ıır. karmış ve 24 şubattan b~la.yarak 

Gönderdiiim re9İm.. Alaec:ldin eepe- Tepelbaşmdan İstanbul cihetine bu
sinde yapılan bir kayak müeabake· lftl.!I tnmvay ara.balan temtn etmek Kar aporlanndan baska Gatçlilı: 

klüpleri ve Okul spot yurtlan ara- suu göstermektedir. o.ere ~fuıe gir1'mlftlr. 

Pab.t Don Piza.ro b1r Arap lcılıcı muntazam ve hel"(!Canlı be§ l!enellk t.igan tek:rarlanac:tkttr. İki temsilin 
yerine başka. ~ kıbç kupnamaz mı bir çalışnıanın neticesidir. Fidellonun de biletleri günlerdenberi satılmıştı. 
idi? Don Fernarido roliinde bariton temsili bize genç Türk tiyatro opera- D;..}~blllrim ki çokt nb · A~k. ra bu 
bay Orhan Gönek çok muvattat o?- sının nere-)€ kndnr gld <t- J'c ~ " 1 ve k dar entc!X'~n b!r saı, t haftasına 
muştur. Bu artistin tevkaJAde istidadı çbbUeceğlni ı:röstermistir. Madam 1 şahit olma~ 
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Öğle p:ı.ydosunu bildi.ren zU k:ıslkl nıyor ... Buğul::uunı.'} caml:ırın arka
kısık çaldı. odadıı.kller ellerindeki lı,- sında yolcuların g~lgelerlnt gôriıyo
lert bımktılru'. Hiç btrl yemek lçln rum. KlmJ camını sllıyor. baz\la.rı pen
dışa.rıya. çıkmak, lokantaya, pı.yazcıya oereleriııl açıyorlar. Şu dakikada. bu 
veya köfteciye gitmek niyetınde de- mesud insruıla.rd:ın btrlnln yertndc 
ğlldi. Önlerinde ktiçük p:ı.ketıer, kese olmak lçln neler verme-z.dlm ki? .. 
klığı.dlan açıldı ve çeneler işleme~. Mesela şu ikinci mevki bir kompartı
ha!lften hafife şapırtılar l.jitUmeğe manda oturan şişman adamın iskem
b~l:ı.ndı. lesinde olnıa.k... Hıı.ttA tahtadan 

Içlcrinden yalnız blr kışı . .Hulüsl bir şlnıendlfer komp:ı.rtınıanı içinde 
müstesna., ötekilerin hepsi ay sonla.- hızla. kilometreleri aşarak sana doğ
rmda işte böyle evden getl.rd.i.k!erl ye- ru koşmanın derin saadeti... Fakat 
~nçklerle knrınbnnı doyururJıırdı. işte düdükler, kampana sesleri ... Tren 
Bun:ı. knrşılık olarak da ay b~tıı..nıı- kalkıyor scvglllm. Ve beni iri damla
da ııiş ke-b:ıbını en iyi, en ıxımuk gtbl ların camlarını döğdüğü bu müteva
yap:ın kebapçıları. ıstakozUJI en taze- zı, nz ışıklı otel odasında yıı.payalnı~. 
sinl geUrcn balıkçılıuı, yağları en dııha doğru bir kellme ne, sensiz hıra·· 
güzel olan lokantnlan seçerler, ora- knrnk gidlyorlh 
lam. giderlerdi. Onun nrknsındaki renkli ışığa b!.r 
Yalnız arlcada,,lan Hulü .. ı böyle evvel znman ı\§lğı, hl?' mas:ıJ !şığı 

ycpınazdı. ister rı.y sonu olswı, ister glbl baka. kalıyorum ... Yağmur şld-
nyın ilk günlerinde bulwısunlar o dctleniyor!.. , 
d:ı.ima yemeğini dairede yerdi. Çok Şimdi yanında bulunma!.: ve güzel 
eli sıkı bir nd:ım diye tanınmL,tı. Mc- gözlerini dudakl:ınmla kapat.mak !s
.sciô. 17 ~nedir çalıştığı su mü~ssese- terdim Allah rahatlık versin eev
cle, günde 20 - 25 kere odaya etlrip çı- gillmt..• . .. 
kan çaycıya yalnız bir hnrd!ık ıhla- Cev~d gilldu: 
mur ıınnarlamıştı. Evet 17 sene \cl.nde - Işte, de.dl, mektup bu~da bitl-
blr bardak ıhlamırl .. Bun\\ da key- yor .. Odndakıler !lklrlerlnl soyledller: 
il:'dl'n yapmamıştı hn ... Nezlede.o sem- - Tuhaf şey ... Bu mektup nasıl tı:e
nln kısıldığı, gözlerinden ve burnun- se kftğıdı haline girmiş aca!la ?. 
dan mütemadiyen sular bo§andığı bir - Ktl&'ıd buhranından olacak ... 
gündü ve mecbur olmu.ştu. Beraber Muhakkak kendisine bu mektubun 
çalıştığı :ırkndaşlan onu altın b:ıbası ynzıldıgı sevgili kilo ile kitap, klğıd 
bllıyorlnrdı. Ay sonl:ırınd:ı daimn satarken dalgınlıkla bunu da vermi~ 
kıı'?ndlsine: olacnk ... Biçare O.şık! .. 

- H:ıydi Hulüslclğirr. bize bir zly:ı- Herkes birşey söylediği halde Hu-
f•"t çek .•• Ne olu:-? .. diye tnk!lırlıırdı. lüsi hiç ıığzını açmıyordu. Nıhayet 

Hele ynnmd:ıki masccla ç~lı~'\ o Cevııda yıı.klaşıı.r:ık: 
Cevad: -; O kc!C kO.~dmı bana verir m.lal-

- Eğer şu Hu!Usl b:ı.na olr ziyaret nlz .. diye sordu. 
çekr. ı:men ölürsem gcr1.'erlm aç:k gl- Sesinde n.caylp bir heyecan vardı 
d"r' . diyordu. Bu hemen Cevadın dlldmtl.ni çekti. 

O günü Cevad yemei;inln tuzlu kı- Gulerek: 
sımlnrını yıyip bitirdikten sonra d ı- - Yooo. ·· dedJ. bu kıymetli qk 
reye ı:cllrl:cn kl)şedeki mnnııvd:ın al- v~sı1m:5ını ~eda.va vermem 
dığı !<t"'e k~ğıdını aı:tı. Bir par"a clmn Hulusi bırdenbire ke!ldisl.nden hlç 
almı~tı. · umulmıynn bir hovardalık Jestinde 
Çakısını çıkardı, elmnlıırı scrynrken bulundu: 

goz!cri öni:ndeki kese kCığıdına ilişti. - Peki s:ına bir kahve ıamarlamn! .. 
Birdenbire gülümc;edi ve elraft:ıkl· Hulı1siden bir kahve! .. Ce-vad §q-

lerc: m~tı. Ve şimdi elindeki keS"? ld\ğıdını 
_ oıur şey dezil ... Kese kağıdını ne- daha sıkı sıkı tutuyordu: 

den yapmışlar blllyor musunuz? ... Bir - Olmaz... Bir acı kahveye bunu 
a.,k mektubundan ... Evet hem dr:: ateş- benden alamazsın .•. Budala nıı kan
li bir a.,ı: mektubundan ... Bakınız si- dınna.k istiyorsun? .. 
ze okuyayım_. dedi. Hulüsi Meta yalvanrcası.ıu: 

Ki'l(;"lddalrl bütün elnuılan çıkardı. - Peki canım. bir de sigara alayımı 
Bundan sonra oktınULğa b3iladı: cevad şaşkın, fa.kat ha1n bir ta-

.scvg!Um, vırla: 
Sana bu satırları yazdığım otel oda.- - Nafile ısrar etme ... Bana bir zl-

sı şimendifer istasyonuna bakıyor. Dı- yafet çekmezsen bu a.,k mektubunu 
d - thf -... K veremem ... 

şkocnn a mud şıyıa"' .. ,ur viar. ocd~~n Hulüsi boynunu bWttü: 
amnn am a nr cam ~r~?'~ oı:.ıı- _ Peki... Yann lsted.ltin zlyatetl 

yor. Ve bı:_n yalnız seni dilşunuyonım .. 9Qkcrlm .•. Ver şunu! .. 
Arasıra gozlerlm pencereden d.ı.şanyı:ı Odadakilerin h<?pS1 hayretten do
kayıyor. Şlmencllfer tsta.syo~unun 1!"" nakalmışlcı.rdı. Cevad birdenbire ~
l~k t:ışl!ırml'lıı ıınklann nkis.erinl go- se k.ı1ğıdına gözlerlnl dikti ve sorım 
nıyoruııı_ HulOsiye bağırdı: 

Gece yarısından bcıi da.kllu. sonra _ Bu senl.n y:ı.zın ... Senin ynı:m !-
buradan geçecek elan bir tren sank! M~lı:tup snna aid.. tevekkeli onu ele 
kilometreleri ve _d:mtr rayl:ırı teker- geçirmek istemiyordu .•• Ben de .Ne 
lel"Jcrlııe sarıp gorunmcz birer yuınıı.I: yııpacak bunu?_ Acıı.ba t.opye edip 
yaptıktan sonra senin bulunduğun.. sevgilisine mı gönderecek!.> diyordum. 
senin. yaşadığın şehre gelecek .. O şc- Hulusi evvelA fnk!r edecek oldu: 
hlr kı orada seninle geçen gazel ve _ Hayır o mektup benlm değil 
güneşli günlcrl, bizi biribirlnılzc dalın Fakat h~İdkaten yazı onundu. Mek~ 
fazla sokulmaCa sevkeden knrl:, soğuk tupt:ıkl .1mzB kese kfığıdınm altma 
kı.ş ~~.elerlnl daima hatırlanm.. Şlnı- yapı.şık yerine gclınlşU. Cevad btm~ 
dl onumden geçerek oraya. gidecek itina lle açtı ve o zıurum gayet iyi ta.
olan tren bana adeta heyecan ver\- mdıkları uzun keyrukln .Hul~L> ım-
yor• zası gözlerinin önüne .serildi. 
.ccvadın okudu~u mektup hat'Jknten Hulusi bir vakitler kısa bir seya-

dıkkate değerdi. O kadar kl tama.mile kat odad:ıkllerln hepsine birden ztya
ba,,ka bir fılemde başka bir dünyac:b !et çekmek şıı.rLlyle CLStl ~ m'!'ktubu 
y:ış:ıyan HulCısl bile onunla pek fa7Ja kendisi.ne verlldl. 
aldkada.r olmuştu. Yerinden kalkm•ş Huli'KU bir vnkitler kısa bir seyn.-
'VC Ccva.dın masasına ynklnşm1ştı. hate çıkmıştı. Demek mektubu o r.a-

Ccvad kese kağıdı haline sukulmuş m:ın YBl".J'lll§ olacructL Kese kAğıdını 
eski ~k mektubunu okum:ığa devam nldıb.1.o.n sonra çeklngen bir tavına: 
etti· - Kardeşim... Elmalan hangi ma-

« I.'1ak. knldınmlarına. ışıkların akis- navdan aldın? Bclkt ora1akl kese k:t
Jerı süzulen ıstnsyonda bir hareket. ğıdhırının içinden bazı şeyler dalı& 
belirdi .. Tren gellYor!. Buradan, be- çıkar• ... dlyo sordu. 
nim penceremin önfinden, s~:ı!n bu- Cevndla beraber mıuııı.vn gittiler. 
Junduğun yere cldecek ol:ın tren!.. Bütfm kese kdjpdlannı tedlı:lk ettiler. 
Nllınyet işte dumanlar, istim sesleri. Bir FJ'JY bulnmndılar 
ıslık::ır, demir görültülerl r.rasındA Fakat o günden sonm. Hulü.ıd her 
hlddetll ve tel~cı lokomotif ... Vagon- kese kMıdıruı eskl bl.r a.şlt Mtırt\6l 
lar . . Hemen hemen tam önümde arar gibi heyecanla., t\deta nefesi lı:e
durflu. Gece yarısı olmasına r:ı.b'lilC"lı silerek bakıyor .. 
butlin kompartımanlarda 1.1ık.lar yu- Hikmet Feridwı ~ 
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- O hald<.!, aizi bana saldırtan 
sebep, a§k değildir. 

- Yıı nediı bakayım} 
- Menfaat, bizim servetimize 

konmak lursıl 
- Yemin ederim yalnız servet 

beni tahr.i;.: etmiyor. Hem 9Crvet, 
hem size malik olmak arnıau. en 
bellibaıh hedefimdir. Siz olmadık
ça, servetin bence hiçbir kıymeti 
}·oktur. 

- Söylediklerinizi ~ulağınız du
ruyor mu acnba} 

- Sizi çıldırasıya sevdiğimi söy
f edım. Sizi elde etmek iç.in meşru, 
gayri meşru olduğunu düşünmiyerek 
ht>r çı.ıreyc baş vurncnğım. 

Fahı!. bi aralık genç kızın mukn· 
vemctini sarstığını zannetti. Fakat 
Mdih" metin bir sesle söze haşladı: 

Milynolnrdan bahsederken 
bel~. c.oğru ıöyliiyorsunuz. Çünkü 
ben de ha.Yalımızda bazı esrarlı ci
h tl"r bulunduğunu birçok defalar 

Nakleden: (VA • N6) 

dü§üınmcdim değil. Bu anı •İz kct" 
fettiniz. Bize belki bGyült bir 9Crnt 
dü.1ecek. Zengin olduğumuzu. bana 
ilk söyliyen de aizainiz. 

- O halde: 
- S!zin bu &ervette gözünüz varl 

Kafanızd ~ ıkurduğunuz plAn da p
dur: Bu eervtete ya Melibayı tekrar 
ele geçirmek. yahut hemtire.i Gali
boyc el atm&k suretile konacağmı.. 
Hem§'iremi, benden daha zayıf bul
dugunuz için, ona musallat oldunuz. 
planınız bu d-eğil mi) 

- Söyledikleriniz Mp hayalden 
ibarettir. 

- Doğru söylediğimi itiraf et.e
niz e ... 

Bu defa susmak smw Fahriye ecl
miş~. Meliha daha sert bir ~e de
vam etti 

de} .. 
Bu işi bitireHm. Galtbe nero-

Bunu öğrenemiyecekeiniL 
Evet mi, hayır mı} Bana ce-

AKŞAM 16 Şubat 1942 

=l=I ==~=®=?=~=a=~=~==~=~=nt=~~="~===l~I Is· 
stanbulun şillcletli kışı ve sebepleri Tefrika No. 31 Yazan: iSKE?ı.ıı>I:R F. SERTELLİ 

D\Xil. Vali munvlnl ellcrl.nl sallıya- ruısı.ı düşünü.yorsruı, ben de c.•yle dü-
Mevzua glmıezdcn evvel, şiddeti b\r karanlık pa;çalnı-ın bulunduğu gö- rak döndü ve prensin cevnbın: valiye şüneceğim_ öyle hareket edeceğim. 

kışın ynkın hatırasından bahs!'dece- rülmektedir k1 bunl:ı.ra. güneşin leke- anlattı. FUtrini ooylo bakayım bma: Ne yap-
ğim: 1928 senesini 10~9 scne.;ine bağ- !eri denllmektedlr. Bunlar Hk de!a - Ben de inandım ki, prensin bu malıyız şimdi? 
lıy:ı.n ayln.rda. İstanbul hnlk.ı, b!ihass:ı. 1610 tarihinde görülmüş Ye nazarı !şte pn.rrııağı Yoktur. Kava - Mum San Korsanı teskine 
l}Ubatın 13 üncü günü başlıyarak evv<!- dikkati eelbetml.şUr. Lekeler her za- Dedi. Vali muavl.ni, vallye bu ce- çalışarak: 
lı\ üç gün görülmemiş bir §iddctll' man teleskopla görmek kabil olabll- va.bı verebllnıek içl.n, prensten çok - Şehri yakmak !lkrindon şlmdlllk 
devam eden ka.r ve tipi. yüui!1den çok dlği gibi baz:ln gözle de goriilmelerl kıymetll hediy~lcr almıştı. Vall bu ~eçellm, Yama.dal dedi, bekllye
sıkıntı Ç<f,,,"IIllş ve tft. nisanın 18 inci mümkündUr; lekeler, mevcudiyete!\ sözlere l.nnnmadı; fak.at. tna.nınış gibi Um" 
cününe kadar fasılalılrla ya6-:ın knr sablt te~kkil15.t de~lldir. Vakit v:ıkit görünme~e mecburdu. Prcıwl daha 
ve bunuıı husule geblrdlb'1 Zt'lrluklı:.r görün~ ve sonro knybo!ur ... Dnzı ki- !azla sıkıştıramazdı; aksi takdirde ha
hepimizl yıdınnıştı. taplnra gore ekllatör hD.ttuun alt yatının tehlikeye düşeceğhıden cmln-

0 bilyfik kışı takip eden b:ıhar ge- ve üst taroflannda ıo - 15, bazı ltl- dl. 
lince. hemen gelecek 1930 kışı hakkın- taplara göre ise 25 inci nrz <ialrelerl Vali. Takakoyu aratmış olmak için, 
da birçok tıı.hmlnler yapılmış. fikirler civnnn.dn. görünen lekelerin §Ckll ve Çinlilerin mnhnllderine de memurlar 
yürütfilmilştü. büyiiklüleklerl de sabit değildir. göndermişti. 

Bu arada üstad Abdüi!eyy:ız Tevfik Bu !ekelerln kendilerine nıallsus ha- Inglllz valisi, Yamndanm Knva. -
ne B. Fatin gibi muhterem hocaları- reketleri bünyelerinin kesafeti ve Op- Mura vasıtaslylc yapt$ tehdl.:i!ert de 
mızdan sonra Ak.şam'ın muhtcre;n tik kn.rakterlerl de değişmektedir. Le- göz önünde tutarn:k kale ~ulnnna 
muharrir arknd~lannın arzulan ü- kelerin güne§ üz.erindeki ömüıleri bir şiddetli emirler verdi ve top başından 
zerine, biz de o senenin gelecek kışı kaç günden iki aya. kadar cJablldlği ayrılmamalarını tembih etti. Korsan 
ha.klanda hazırladığımız ba7; ttdkik gibi sayılariyle sahalarının d:ı. ço~alıp gemisinden şehre yanı;ın kun1ağı atı
ve mfişahedelerlmlzi bildinniş ve bö- azaldıkları vakldir. lır atılmaz. buna hemen topla. cevap 
ceklcrln toprak altındaki ha.yatı hıılc- Fr.ı.nsızlnrın Bourg rns:ıdhancstm.ıe ~rtıecektl. 
kında bazı malumat vermişt~.. nıevcud 1455 senesinden kalma bazı 

1930 sımoolnde, beş ny kada:: devam t:ı.rlhi kayıtlara b:ı.kılırsa blrblrinl ta
edeıı ve İstn.n.tıulun muhtelit' semtle- kip eden şiddetli kı§lnnn arasında 
rl.ne n.ld crazldc, bö::eklerin dah:\ ı ıı.,agı yukan 11 sene kadar bir zaına
fa.zla bulunmak lhtlmalı olan sebze v~ nın geçtiği anlaşılır Hore 1804 ten 
nıeyva b:\ıhçelerl. hububat tarlalım ile l 1905, hattfı. 1930 scneslı1e kadar ya~~J 
çayır ve ağn.çlıklannda yaptığım k'.lZ!- lan dlkkatll ra.sad kayıtlan !.& gu
l:ı.rda tesadür ettiğim böcek yuvalan- 1 neş lekeleriı1ln 1804, 1816. 1830, 1338. 
na mutaddan dıhn derin yerlerde bu-11848, 1860, 1871, 1883, 1893, 1905, 1917. 
lunmndığını, kurtçuk \•e krlımll<tler!n 

1 
1929 .senelı!rlnde fı.zıanıi oldı~ğıı blldl

her zamnndan daha fazla k:llın bl:- rllmekoo idi ki o senelerin lnşlannın 
zarla örtülü olnll'..dığını, yuvalard:ıki da şlddıetli olduğu tesblt edimiştir. 
yumurta ve krlznlld sayısı lle ihtiyat. .Aralannda bir defa 7, bi.r d?fn. 10, 
gıdalann da pek tazın. olmadığını bri defa 14. ild defa 11 ve !Jeş defa da 
tesblt. etmL1t,lm. 12 senelik fasılalar görülmPk~e olan bu 

En ~k larnuzı kanncalaı·, mnyı!'i hesapların ortalaması ll,3 zenedlr. 
böcçkleri ile çetlrge, danaburnu ,.P. ı Şu halde 11 - 12 senede bir. pcri
dnha. birçok pul ve kın kanatlılarda yodik bir !a.c;ıla lle dtinya •ızı:rindek! 
görülen bu milşahedcnin ın{ma.<:.mı 1 kışın şiddetli olncağını tahmi:ı t>tmek 
da llive ederek r,cçe<:ck olu:~ kışın 0 pek yanlış bir ha.reket sayılnı:ız. Le
le.adar şiddet.il olmıyaeağım, bllAkiıı kelerin litooter snthın:ı fazla ıe~ec~ü~ 
çok mülayim ve müsaid geçeceğini ettiği zamanlarda suhwıetin ı:il.!.c;tu~u 
tahmin e~lm. Nitck!Dl hadise ve ve bunların aı olduğu senelerde ise 
mü.,:ıb<ıdclerlm beni aldatmam~ ve 0 yükseldiği tah:ııkkuk: et.mL']t.lr. Leke
scoonln kışı c!dde:n pek mülavim geç- lerln bundan başka pek yiık:x'k bir 
~lr. S!Caltlık kaynağı oldukları, a.Lmos!.?r 

Ötedcnheri muhtelif hayvanlano basıncı üzerinde blrJok değiş!klikleri 
te.rlht ta.bllst ve bWıassa entomolog vücuda getirdiği, seha.blyet( buiutıan
ile uğra.şanlann mal<l'llu olduğu gibi mal rutubet, fırtına, bora, slklonlarla. 
kışı topr:ı.lc altında muhtelif safha ve yağmur ve kar üzerine de büyü-!.c te
şeklllerd~ geçirmek. 1Uy:ıd ve z:ın.ırc- slri ?ldu~ görülmüştür. 

••• 
T akako' dan bir ses: 

Beni kurtarın! 
Yam:ıdanın s:ı.dık gemicilerinden 

Formoz:ılı T<>:;o.. geç vakit Singnpur 
ç-arşmnd:m geçerken, yanına. kısa 

boylu, 7Rkl bakışlı orta ya.,cılı bir Çlnlı 
sokuldu: 

- Sen. Yıunlldılnın ada.mlarmd:ı.n 
mısm? 

- Evet .. 
- Heorr.en şimdi gemiye dönecek 

nıisln? 
- Hayır .. gııceyl şehirde gcçlnnci: 

niyetlııdeyim. Fa.kat, mühim bir şey 
varsa. derhal dönebilirim. 

Çinli cebinden küçük bir kutu çı
ke.rdı: 

- Bu hedyeyl Yıı.madanın eski 
dostlannda.n biri verdi. Lli.kln benim 
gemiye gitmeıte vaktim yok. Zahmet 
olma7&1 kendisine vermeni ık.'\ ede
ce!l'im. 

FonnO'l'.alı Togo hediyeyi o.ldı: 

- Bunun içinde ne var? 
- Sa!cın açma.. cSkl kar:smn ald 

bir hMı~·adır. O, bunu bana birkaç 
yıl evvel söy~lş ve bulup ~etirmenı 
için bahşiş bile vermişti. A.,cak şim
di kısmet oldu. 

Togo hediyeyi avucunun l~lnde evi
rip çevirirken, Çtnll blrdenblre orta
dan kayboldu. 

Bu sırada karruıltkla.n yararak ge
len blr küçük knyık korsan geır.Jslne 
yanaştı. Kavıı - Mum. guverteden 
baktı: 

- Ne var, FonnO'Zalı tllkl? Bt~ 
önce şehre lnmlştin" ne çnbtrk don
dim? 

Fomı;;z:ılı gomlci dtth:ıl kavıktan 
gemiye atladı: 

- Çar,sıda dolaşın:en, blr Çl.nll ya
nıma yakl~ ve ba.na Yama.dava ve
rilmek üzere bir hediye tutuşturdu. 
Bu güya, Ya.madanın eski ırorısının 
kıymetli bir hdtırası lmlş .• 

Yamada dl.şk!rlnl gıcırdatn::ak, For
mozalırun ynnınıı.,sokuldu: 

- Apt:ıl! Seni aldatmışlar .. benim, 
eski knrımdo.n beklediğim hiç bir 
hatıra yoktur. 
Yamad:ı bunu söylemekle b~rober, 

nıenıkını yenemedl kutuyu aldı va 
açtı 

- o ne?! İçinde iltl üç satır yan
dan başka. bir şey yok.. 

Yamada k•ı•nın yn~m ı;öıi.ir gbr
mez tnnımı~tı. 

T11knko şunlnrı yazıyordu: 
uPrens Nahiye aid bir küçuk 

kö.'ikte esir gibi yt\Şlyon.ım. NnhJ 
dün gece yanıma ~ldl: •Mukad
des kılıcım gelinceye kadar burtı
dn. kalacaksın! ı dedi. Gelirken 
giYıleri.rni kapadılar; nerede, hangl 
semtte bulundunumu bllmylorum. 
Beni kurt-ann ! • ·raka.ko 

Yama.da bu mektubu alını.-ıı. şaşırdı. 
- Demek ki or:ıd:ı. prense ~ık ol

nayan biri var. KLZını onu dc!e etml.f 
olmasa, bu mektubu gönderebUlr miy
di? 
Y:ı.mada hiddetinden yumnıkl:ırını 

sıkarak bağırıyordu: 
- Ben, cmukn.ddes kılıç. ı k!ınseyc 

veremem. Büyük Japonyayı o kılıçla 
kuracağını. 

Kava - Mur:ı: 
- Prensin ıırruln.nna. kızını feda mı 

edeceksin? 

tinde olan birçok ha.yrnnlaruı iıarict ~üll'ısa. Güneş lekelPri at.mo.~ferde 
tesir ve şlddetlerhıe karşı bunları, vu- :nuhlm karışıklıklara, iklim 9:l~rı 
kuundan ÇOk evvel İnstlnetll kabUlyct uzerl.nde de büyük de-j~eıer~ se:b~p 
ve ha.relretlerlyle duyarak icap eden olmaktadır. Bu lekelerin (>.zanu hadde 
lbtıya.t tedbirlerini nldıklan goriil- çıkması muntazam bir:_ perlyodla ııa
müştür ıoı. vukua geliyorsa, dunyanuzın m<:-

Korsannı ada.mı hayrele erra!ına. »!ye sordu. Yamada ~özlerini açtı: 

Bo.zı İıimler, h.nyva.nlann, dolayısly- terologi ve ve klimotologl hA.~slerl 
le böceGtlerin, n.nca.k geçmekte olan nin de aynl muntaT.a.m bir pe: lyodl~ 
movslm ztı.nUUllannda. bu ı;1.b .• 1 değişmesi lı\zun gcleceıtıne inanmak 
gik faaJiyetler gö.:,--terebUecekle~~ ;; ~cap etmektedir. İ,fte laşı.mızın ~ld~eLU 
ileride g--e1ı: m--'-' ..... uh geçmesinin scıbcplerlnl araştırm.ı:.en 

~"""' ı;v..uuın vu.uu m - - 1 d d ~""~· .. . ıı.. 
temel teslratını:ı. evvelden re:ıksiyo:ı uze rn e urac~u~uz P.11 mı~r.ı?1 c ı:et 
gösteremiyeclekirin4 iddia ediyorlar. budur. Fakn.t butun bu mutn.rıal::ı.n 

Hafbukl krfznlld hallnd 1 00 mızla beraber kışın şiddetine rr.uhbc-

k 
e 0 a.n - lif cogran bölgelere ald şiimulhi ı;eü-

ce lerln veya yumurtalıı.nnın geçmek- din lk nst fizik: bahis! -ı • 
te olan kl4 mevsimi csn da b am ve ro eııne g.-
lunduklan erle-rd. d has~ k u= ren muhtcli! dıırcr tunlllerin de tesir 

Y en a a l!Za yer ettiğini unutmamak lı\zımdır 
lcre giderek kıştan sakınmalarına mı- Bundan sonrasına cellnce· Birçok 
kAn olmadığı gibi krlzaUd veya kurt- vakla ve müşahedeler gösteriyor ki 
cuk halinde olan nevilerin C..<;QSen şubat ayı muhitimizde kL'}ın en razıa 
~~~tn vücuda getlrmelerl de k:ıb!l teshin! gö.c;terdlği blr z..'\ffinndır. Binn.-

e-ğ r. .. .. enaleyh bu ayın sonunn kncL"l.r bir ~l 
O halde butun . bu tuı.vvnnl:u:ın çok şlddctll rotuJt, Upt ve kar hn.nılesinl. 

daha evvel ilerisi için hazır~andıkla- _maalesef_ beklememi?; lfı.zıındır. 
mu, yumurtaların sayı ve buny~i ile llaJkılh Ziraat ve Orman 
yuva derinliklerinin d& hep ona göre 
hesaplandığını kabul etmek !Azun ~1-
mektedir. 

mektepleri eski meteoroloji 
mualUml yükı;ek 
ziraat mühendisi 

M. Radi Öğet Bugün İstnnıbul ve bütün meınle.ıcet 1 
lç1n olduğu gibi bize k~ ~lan ve 
hattA bl2lden çok daha uzak bölc;eler- 1!111•••••maamaıma•1111 
de bile ~. geçen BC'l'lelerden çok 
dclın. şiddetll geçmektedir. Fak.at 
bu seneki kışın dn. mut.addan da.ha 
şiddetli oltıcağı meteorologt ne meş- ı 
gul olanlı:ı.rcıı. beklenilmekte olduğu
nu söylersem hayret etmeyiniz. Kış!n 
şiddeti, birnz cb güneş !aallyetı actl
vtte solalre teorf.sl lle izah edilebil-

KÜÇÜK iLAN 
okuyucuınnmız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
mektedir. Bu teorlnin esa.c;ı hCllll.saten vasıtadır. Alım, satım, ki· 
şudur: 
Güneş kürroslnln hGmojen bir su- ra işlerinde iı ve iıçi için is· 

rette ışık venn.edlği, ilz'erlnde bit. ••iıiti!ifaiıidiıiemeidiiiniiiiz.İi:ıl••••Dd 
takım gayri muntazam ve kenarlan 

bakındı .. kinı.~yi göreJr.ro.i, m'?ra.kn 
dli:}tü: Ac:ıba bu Çinlinin dediklerl 
doğru murou? 

- Yurdumun kunıl:nusı v~ kurtul
ması uğrunda bin tane kızım olsa fe
da ederim. Maamaflh Tnkaleo ken
din! giinwı birinde kurtıı.rnbillr ilml
dindeylm. Yarın ak§am ~eht1 yukıp 
çekileceğim bumdan. 

- Ne olursa olsun, dedJ, her lıalı!e 
Ya.madayı men un Cd<)ecktJr sı.unyo
rum. Hemen gemiye gidip kt:ndls1ne 
vereyim. Tekrar şehre dönerim. 
Formo~lı g~mlcl bl.:- kayıl;a atladı Ka.vn - Mura önüne b::ı.kamk inledi: 

ve gemiye gitti. - Ben, Takakoyıı Singnpurda bıra-
0 sırada ort.nlık lvlcc Itıı.rarmı;tı. kıp bir yere gidemem. * Yıı.m:ıdn, bereket versin tı. bu söz-
Yrunada hô.la güvertede dola.,ıycı·- ıerl. tıııtmedJ. E~er lşilscvdi, Kava. -

du. Bir kenarda duran Ka.v:ı. - Mum.- Muranın aı'ZlJlın payını venııeldie ge
ya: cikmezci. Ve klnıbWr, hu yüzden arıı-

- Ben scnl.n yerinde ols:lyaım, vnlt- lannda kanlı bir kavga da çı!:Ablllrdl. 
ye öyle tehdldler savunırdum kl.. ş!!n- Yama.da bir kenara. Ç<'klldl. yanına 
diye k3dar Tnkakoyu bulup r.onder- Ti - Pi'yi çağırdı. Onunla '.ltonuşur
meğe mecbur olurdu. ken, Kava - Mum kendi kendlı!c söi-

- Takakoyu burada bırnknc:ı.k da- lendi: 
ğiliz ya.. elbette günün blrlnde bu- - Onu dellcc sevlyuıum. Eğer Ya-
le.cağız mada kızını bura.da bırnkıµ giderse, 

Yanıad::ı. hiddetle bağırdı: vicdansızlığını bir kere daha göster-
- Ancak yann akşama. Jcıı.dnr vnk- mlş olur. Zaten ben onun kızma 

tlmlz var. Ondan tnzla beltliyenıeyız. karşı cand:ın bir şefkat ve mnhnblıet 
Slngapun.ı ate§lemeğe mecburuz. gösterdiğini gönned!m. Her harekt'U 

- Fakat, İngiliz valisi Lşl büsbütiin gibi. ş:?fkat ve muhD.b'beti de sahte 
kestirip atmndı. Gelen dcnlıcUcrl.mlz, olduğuna inanacağım. 
İngiliz memurlarmm ha.nl hanı .so- Sngapurn uzaktan baktı: 
kaklnrda. Ta.lt:l.koyu aradıklarını söy- - K~e Bn.tavyalı kol'sarun yanuı 
lüyorlar. İngiliz vallsinin ve Slngt-.- girseydim. Şlmdı Co.va nda~nın en 

1 pur halkının bu mesele lle bır llg\EI gtizcl bir şehrinde kavgllSlZ. g{inııtü-

1 

yoktur. ~ehrc ateş verirsek, Takako- süz yaşardım. Vurgunlardan buyfık 
yu ebediyen knybetrntş oluruz. hisseler clırd.ım Yanınd:ının yanında, 

- Ne o? TnJmkaya ren de benim Tnknkoyu sevdi.ğ.m lçlıı kaldım Şırnctl 
kadar acıyor musWl? onu Sin.gnpurdn bırakıp nasıl ve ne-

- Şiipheslz.. çUnkü, en sevdiğim reye gidebilirim? Ben onsu: ya.şıya-
blr adamın kızıdır.. marn ki .. 

Yamada. gilHlmsedi: K:ı.va - Mura kendini tarttı V" kal-
- Sadık, fcdnki\r Kava. - Mı.ıa! B;ı. blııl yoklıı.dı: 

iş, Çinli saçı kadar kanşıtkır.. sen 1 <Arkıı.ı;ı var) 

vap veriniz. Fahri keaik. bir ıeale cevap verdi: dun> sözleri, beyninde çınlıyordu. bulunuyordu. Buna beni:n gibi bir• 
çok kişi daha şehadet edecek. 
Delikanlıyı vuran bu kadıı:ıdır. 

- Bu suali aiz değil, ben size sor· - Hayır, bu hareketinizle Gali· Artık fik.i, kafaı. işlemiyordu. Fah-
malıyun. benin mahvına ıeıbep oldunuz. ri, koltukta.ı yere yu:varlanırken, ha-

- Sudiniza daha evvel cevap Fahri, on saniye kadar hare- 411 olan gürültüye halk koıtu. Her-
nrclim. ya. kctaiz kaldı, ıonra büyük bir gayret lı:e11, Fahrinin bayıldığına hükmet-

Melıibr. Fahriyi, 10l elilc daima ıarfederelt yaranın içinde kalmıt mifti. Fakat kendmini yerden kaldır
omuzuodan. sağ elile de el çaıntast- olan bıçaiı çekti çlkardı. Yaranın mak i.sterlerkeT. göğsünden ve ağzın
nm içinde bı.lunaiı keskin bıçağı. içinden kanlar halıların ü.tüne bo- dan boı"""~nan kanları görünce vu
kabuwndan tutuyordu. Genç kız. ~dı. Meliha, iırteseydi, kaçabilirdi. rulduğun •. anladılar. Bu haber, yıl
göderini FalıTima sözlerine dikerek Falr."~ bur . .ı tctebbüa etmedi. Koıicu- dmn. eüratile evin bütün salonlarına 
aordu . dan gözleri dlfArıya fırlamıı bir va- yayıldL Davetliler, yaralının bulun-

- Soı. SÖZÜnÜJ: bu mu) xiyett:ı yaralının önünde, mıhlanmıı duğu odaya koştular. O sırada so-
- E'Net! duruyordu. Fahri, yan açık gözlerilc lcakta nokta bekli:ycn poliakr de da· 
- Vay ~ gelccelı:lerel Al- Mclihaya bakıyordu. ~lannda vet üzerine lı:otup geldileT. Orkestra 

çak.lığını sonuna kadar götüremiye- kin ve nefret ru..; yoktu: keeik k>eaik durmu.•, danılar kesilmiıti Ev !lahi-
cebin. sözler ile: 'bI Suzan da hildiae mahalline ko1-

- Beni kin. mcbıedecck) - Beni vurdunuz; çabuk kaçınız, muştu. Fahri, kendinden geçmiı. 
- Beni daha vakit var: dedi. bayılmııtı. Yüzünün aanlığını gören• 
Meliıa, sağ elilc bıçağı kabzasın· Melihu, Fahriye yalvarıcasına ler, öldi:ğüne hükmedjyorlardı. Da-

dan sımsıkı tutuyordu; kolunu yu· 10rdu: vetlilc: arasında bulunan bir doktor, 
kanya lcaldırma.ııile bıçağı Fahri- _ Galibe norede} Bana aöyleyi- yarayı, uzun uzun muııyene ettikten 
ııİn göğsüne saplaması bir oldu. ıoara: 
Fahri. yerinden kunıldıyamamıştı nı:zYanJıda. bir hareket göründü, - Yarası ağır, çolı: ağır sözlerini 
bile. Meliha. bu işi bitirdikten sonra 'belki de cevap verecekıti. Dudakları mırıldanırken, yaralının ıba§ı ucunda 
Fahrinin üzerine eğilerek ~u kelime- kımıldıyordu. Fakat ağzından kan- toplanın;; olar. davetlilere sorduı 
le:-i fısıldadı: lar bopndı, ve koltuktan yere ıyu- - Cinayet mi. intihar mı} 

- Hatırlnraınız, bir gün size: varlandL 
cGalibe;ye tecavüze kalkı§lrsanız. bı· Meı.&lıla· arasında duran yaşlı 

y;ğı göğsünüze aaplarım> dem'İ§tim. Mel~n. Fahrinin ~cıine rağ- bir kadbın, parm
1 

ağile Meüha?'1 göste-
..+ d-..ı~w· • ptı • A t~L '-" men :kaçmamt§h. Kaçmagı da dü~ün- rerek, u ıua u cevap ıverdi: 
.,.c cwgmu yn m. r ıK ona oır d F h . . 

§ey yapaman.ınız Galibe kwıtulmuo· i:üy~r u: ~ rmı~~ cBeni vunnalc-
1 

- Bu suali fU hanıma eomuık 1A-
tur. , em~enın mwıvına sebep ol- znn. F.ah:i bey ile salonda 'ha~ ba§A 

MelKw:>, suçlu gösteren kadın, 
hem yaşlı, hem de ıon derece çirkin· 
di. Onu . nazarında Melihıının en 
büyük kabahati hrnı genç, hem de 
pelt güzı ' olması idi. Suzan hanım, 
Mehhaya merhamet ve §efkat dolu 
bil.kışlarla bakıyordu. Melihayı kur
tarmak isted.iğı belli idi. Fakat nasıl 
lrnrtnrabilecekti} 

Suzan, Fahrinin viodE1S11sızlığını 
bildiğ.i cihetle, bu f adanın İç yüzün il 
derhal anlamıştı. Muganrr.iyenin ırenç 
!uza muhabbet ve memamati bu ae
b.:pteı. ve harikulade güzelliğinden 
ileri geliyordı.. 

Y a§lı kadın Melih.aya kar§ı ithrun
larına devam ediyordu: 

- Bu kndını burada ki.maeciklcr 
tanımıyo.. Eğlenceyi bozmak ve ci
nayetini işlemek kasdile buraya gel
mil}t:İr; decl~ sonra polislere döne
rek: 

- N(' duruyorsunuz} Bu cam 
kadını tevkif ~taeniz n... ıaözlerinl 
iliive et ... 

Polislc-ı, lıiıh. tereddüt gösteriyor
lardı. Bt.nunla beraber, polialerdCJl 
biri ev sahıôin . ::ordu: 

· (Arkası var) 
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NE D 1R? 
Size bütün bir aüzellik dünya11 
yaratan hiç bir kremle muka
yese edilemiyecek yepyeni bir 

taravet ekslridl 

• 
İstanbul Belediyesi 

Memurlar Kooperatifi 
Mürakıblar heyetinden: 

24/1/942 tarl.hinde a~di mukarrer 
iken ebeti,yet olmad.lğmdan 16/%/942 
pa:tAl'tes1 g(lnftne tal.ilt edtıen mn.um1 
heyet 1çttmamm saat 13 te Emlnönil 
Halkevt salonunda icra edll~ifni sa
yın ortaklara b lld.1rtr, mezkft..r gQn. ve 
sn.ette teşrlfiertni rica. ederiz. 

' Nevralji, Kırıklık ve 

J 

Bütün 
rıp, ro 

T. iŞ BAN KASI -Küçük tasarruf hesaplari 1942 ikramiye planı 
KEŞ İDELER: 2 Şubat, _4 Mayıs, 3 Ağustos 

2 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 
1942 İKBAlUİYELERl 

1 Adet 2000 IJralık = 2000.- Lira 
3 » 1000 • 3000.- • 
2 )) 750 • - 1500.- • 
3 )) 500 )) - 1500.- • 

10 )) 250 )) - 2500.- • 
40 )) 100 ,. 4000.- • 
50 )) 50 • - 2500.- » 

200 » 25 .,, - 5000.- h 

200 )) 10 .,, - 2000.- • 

M . M. V. Hava Müsteşarlığından 
Merkezdi.' istihdam edilmek üzere hava müsteşarlı~a iintiha.nla lld De

sl.aatör r.-Res..~m· alınacaktır. 
Verilecek aylık ücret miktarı imtihanda gösk'receklerl bll~t ve kablllyet 

derc:'Cesine göre t(75ıı Ue «120» lira arasındadır. 
Imtihan 2/Mart /942 pazartesi günü saat on dörtte Ankarada Ha.va müs

teşarhğ'lnda yapılacaktır. 
Taliplerin mektep diploması, askerlik vesikaSl ve sair evr:ıklarUe bir

likte bizzat 8 /Şubat/942 cumartesi günü saat on ikiye kadar Ankarada Milli 
M:üdataa Vekaleti hava müsteşarlığı zat işleri şubesine müracaatları. 

Bu tarihten sonra yapılacak müracaatların kabul edllmlyeceğl ilAn 
olunur 

Ruzname: 
1 - Sene lıçlnd& tnıtilıab edilen ida

re mecll:Sl lzala.l'ının tMdlld,. 
2 - İnhilAl eden idare meclisi için 

yeniden Aza intihabı. 

Yedikule 
• 
•plik labrikası 
Türk Anonim 
şirketinden: 

Şirketimlz esa.3 mukavelenanıesinln 

24 üncü maddeSine tevfikan hissedar-

YANIK, ÇATLAK, EKZEMA ye 
CİLD YARALARINA fevkalide 
iyi rellr Derinin tazelenmesine 
ve yenilenmesin• hizmet edez. 

Her Eczanede bulunur. 

İLA N 

Sark Değirmen leri 
T. A. S. 

lar umumi heyeti, a.şağlda yazllı ruz- Hissedarlar Hey'etıl Umumlyesl nl-
zamnamei dahlllnin ve Ticaret kanu

n:ı.medekl m.a.ddelert müzakere etmek nunun ahkAmına uyarak 27 ma.rt 1042 
üzere 18 mart 1942 tarihine müsadi! cuına. günil sa.at 15 de İstanbulda 
çarşamba günü saat 11 de İstanbulda Ömer Abit hanındakt da.lret ma.hsusa
Yenipostahane arkasında Hanımeli sa.da idi surette toplanaca'ktır. 

sokağında İstanbul hanındaki İdare GÖRtJŞttLECEK İŞLER · 

merkezinde sureti A.di.yede toplanaca- ı - 1941 sene.si munmelA.tır.a ald 
ğından laa.kal (10) hisse senedlne sa- Mecilsl İdare ve Müra'ldp raporlarının 
hlp olan hls.sedarlar umumi heyet iç- okunması. kabul ve tasdiki. 
timamda hazır bulunmak hakkını 

haizdlr. 
Umumi heyet içtimaında esaleten 

veya vekaleoon hazır bulunak ıst~yen 
hissedarların, ha.mil oldukları hISSE: 
senetlerini veya bu oonetlerin İ.stan
bulda her hangi bir bankaya tevdi 
edilmiş olduğunu natık vesikalarım 

içtima gününden bir hafta. evvel şir
k.oetln İdare mer'lc.ezine tevdi etmelarl 
ıcap eder. 

!\ıtJZAKERAT RUZNAMESİ 

1 - İdare MedL~l ve müdaklp ra
porlannın okunması, 

2 - 1941 senesi bllanço ve hesaba.
tının tetkik: ve tasvibi ve Idart' :Mec~ 

lisi ve mürakibinln 1brası, 

3 - İdare :\lecllsinln kann sureti 

2 - 1941 senesi bllanco ve karu za
rar hesabının ta..sdiklle 8 numaralı ku
pon mukabilinde verilecek temettü 
hissesine dair hey'eti İdarenin teklifi 
hakkında karar ıtt:lhazt ve Meclisi 
İdarenin ibrası . 

3 - Nlzamnamei da.bilinin 12 nci 
maddesine göre önümüzdeki iki sene 
lçln Mecllst İdare ô.zalannın yeniden 
seçilmesi. 

4 - Yenı yıl için mürakip soçilme~l 
ve ücretinin taytnt. 

5 - Meclisi İdare azalo.nnın şlrk<ıtle 
muamelei tlc:ırlyede bulunabUmeleri 
ve §irketin ya,ptığı muamele! tıcar!ye 
nev'inden muo.mele yapabilmi!lert 1çin 
Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü 
maddelerine göre l!zun gelen iznin 
verilmesi. 

En az 30 hl.s.sesi olup t.a hey'et.I umu-Taşradan müracaat edeceklerin yol paralan kendilerine aittir. 
t2155o ~ıooo. tevzii hakkındaki tıeklıi'ınln !asvibl, miyeye girmek isteyen hl~darların 

---------------- ------------- · hi.sSoe senetlerin!, nizamnam~l dahlli-i 4 - Idare Meclisi i\zalığın:ı. tayin n!n 26 ncı maddesine tevfıkan, top-

11 11 
olunan bir zatm memurlyet.~!n tns- lıı.nma gününden evvelki ıo gün !çln-

De vle t Demiryolları ve Limanları işletme diki ve Idare Meclist azalığlı,dan çı- de ~irket kasalarına bırakmahmnı ve-
U mum idaresi ilanları kan iki zatın tekrar intihapları veya. ya bankalardan alacaklan makbuz-

============================= tebdiller1, ları getirmelerini dllenz. 

Ankarada yaptırılacak Ziraat Başmü!ettlşli~l binası ile depo tşçllerl 
soyunma, yıkanma yeri ve yemekhane binası inşaatt kapalı zarf usull!e 
ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu inşaatta döşeme ve 
Jcntolnr tı:in muktazi demirler idarece verllecektir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 50.000 liradır. 
2 - Istekl11er bu işe ait sartname vesalr evrakı D. D. Yollan ..A.nkara 

veznesinden 250 kuru.~ mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 2/ 3/ 942 tarihinde pazartesi günü saat 16 da AnkaraJ.a 

D. D. Yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci l:omisyonunca yapt
l:ıcaKtır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar Komisyon Reis
liğine vermeleri lazımdır. 

A - 3750 liralık muvakkat teminat, 
B - 2490 sayılı kanıınun tayin ettiğl vesikalar ile bu 4e mahsus ol

mak üzere Münakalat Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası .ehllyet ve
sikası lçln ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile Münakalat 
Vek~lettne müracaat olunması. (803-995) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı - İdare ihtiyacı için mevcut 11.ste mucibince 116 kalem muhtelif nevi 
ecza pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 27/ li/ 942 ~uma günü saat 10,30 da Ka.bat!l.§te. Levazım Şll
besindekl merkez mübaya.a komisyonunda aypılncaktır. 

3 - Ecza listesi her gün adı geçen şubede görülebilir. 
4 - İstek!Uerin pazarlık için tayın olunan gün ve saatte tekllf edecek

leri tıyat üzerinde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkftr komisyona 
müracaatları. (2227) 

Kızılay 
lstanbul deposu direktörlüğünden: 

Ankara civarında bir Fabrikanın Galvanopilastik Atölyesini 
idar edecek, Nikelaj, Kromaj ve bilfın.um Galvano işlerinden anlar 

Bir Ustaya ihtiyaç vardır. 
isteklilerin !}İmdiye kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları eVTak 

suretleri.ıi bağlayarak bir mektupla Büyük Postane civarmda Mi
ma- Vedat caddesinde (Kızılay) Hanınd Direktörlüğümüze mü· 
rac<tatlar:. 

Hey'et! İdare 
5 - İdare Me.::lisi 5.zalarma her cf'l- -------------

se için verilecek huzur haklamıın ta
yini, 

6 - Ticaret Vekaletinin 25/ i.~ / 1941 
tarih V3 9570 numaralı bmim1 i!e 
emrettljti maddelerin .~!rket csns ınu
kavelenamesıne Uil.vest hakkında mü-
zakerat. İdare 2\1:ecli<ıi 

~ Dr. fbsan Saıri 

1 ..... ~ksürük Şurubu 

1 
Öksürük v~ nefes darlığı, boğ· 
maca ve kızamık öksürükleri 

için pek tesirli ilaçtır. 

- Herkes kul1anabilir. -

Ttirkiye Ctimhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurult14 tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,00G Türk ıırası Şube ve 

ajans adedi : 265 
Zira! ve ticari hel' nevi banka muameleleri 

Para biriktirtnlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

-------~-~~-~--~~-·~_.----~ 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplarında en 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çek1lecek kur'a ile aşajlıdaki 
Plftna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ildet 1.000 liralık 4.000 lira 100 aclet ırn Hralık 5.000 lira 
4 • 500 )) 2.000 l) 120 » 4 o o 4.800 1) 

4 » 250, » 1.000 ,, 160 )l 20 ,. 3.200 • 
40 • 100 • 4.000 • 

.. DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 l!radan aşağı 
duşmlyenlere ikramiye rıktı~ı takdirde % 20 fazlasile verııecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylıll, 11 biriricikanun. ıı mart ve 

11 hazir an tarihierinde çekilecektir. 

Topra k mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden: 
Şubemiz kadrosunda münhal 100 •YÜZ• lira ücretl1 eksperlik ve ziraat 

Her nevi makine, değirmen 
yedek parçaları, tazyik maki
nalan, el a.ıetleri, manivelala r 
silindirler, her nevi otomobll 
y e d e k p a r ç a ı a r ı , ç e 1 i k 

yedekleri g ibi 

ihtiyaçlarınızı• 

SAGLAM, UCUZ ve ÇABUK 
olarak yapmağa amadedir 

Adres: .Mercan Yokuşu, tlniversite kapısı karşısında 

Fuad P~ caddesi No. 50 Kahraman Barbaroı 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

İşletmelerimiz Tramvay kı.smı müteharrik malzeme şubesi lçln lmliha 
da göstere<:eği liyakat ve dcrc<:es.lne göre saatte 65 kuruşa ka<la.r ücret v 
rilmek suretlle Tesviyıe, Torna. F'reze ve bütün tamir l.şlerlnden anlayan 
usta başı muavinine ihtiyaç vardır. 

Askerlikle alakası bulunmayan isteklilerin dilekçe, nü!us hüviyet cüı.da. 
hüsnühal kağıdı, sağlık raporu, iki fotoğraf ve şlmdlye ka.dar çaıı.,tıkl 
müesseselerden almış olduklan hizmet müddeti veslkalan ile 18/ 2/942 ta 
hinde saat 14 de İşletmelerimizin Metro hanının alt katındaki z~t I~leri 
Sicil Müdürlüğüne müracaatları lüzumu bildirilir n2309• 

Mersin Liman işleri inhisarı 
Türk Anonim Şirketi umum müdürlüğünden: 

Şirketimizde münhal bulunan YÜKLF.ME. BOŞALTMA MÜDt!RLÜ
öü ile vesait SERVISİ ŞEFLİÖİNE t:ıyinleri için müracaat ec:Lcn tallp
lerln lazım gelen vası!lan haiz olmadığı görüldüğünden: 

1 - En aşaA-ı lise veya o derecede tahsil görmü.ş olmaK. 
2 - Yükleme, boşaltma işlerine vakıf ve deniz Lşleri tdarec!Iiğlnde 

amir olarak çalışın~ bulunmak 
3 - Yaşlan (50l den fazla olmamak ve tam sıhhat halınde bulun

mak gibi şartlar göz önünde tutularak ist.eklil~rm isbat edici evrak su
retıerile hal tercümesini, hakkında maliım:ıt alınabilecek zevatm adrecı
lerini bildiren yazı ile Subat nihayetine kadar Şirket Umum ~üdiirlü
ğü:ıe müracaat ederek haiz olduktan vasıflara göre ve-rilecek: ücret mik
tarını öğrenmeleri rica olunur. 

NOT: Yükleme, boşaltma müdürlüğüne tallp olacaklardan İnglllz 
dili konu.,anlar müsavi şartlar karşısında tercih hakkına sahlpt!r. 

İstanbul P. T. T. müdürlüğünden: 
İdaremiz nakil vasıtalarından 2 No. lu motorbotun keş1tnnmes1 tfa.hU 

de tekne tam.iri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 2312/ 942 pazartesi saat 15 te Büyük Postahane binası bl 

kat idari muavinlik odasında toplana cak Alım satım komisyonunda ya 
lacaktır. 

1 

Keşif bedell 0265) lira, muvakkat teminat (94) Ura. (88) kuruştur. 
Istek!Jlerin olbaptakl keşif ve eksiltme şartnamesini görmek ve m 

ı vak.kat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezldim Müdılrl 

1 
İdari kalem kısmına, eksiltme gün ve satlnde de muvakkat teminat m 
buz ve Ticaret odası vesi.kası ile komisyona müracaatları. (2005) 
, ______________________ ..._ 

l Paletli Traktör Aranıyor 
Elinde mazotla işler paletli traktörü olup da satmak lstiyenlerin Sirkeci 
Mühürdarzade han 5 numarada Şefik Aksaçlıya. miıracaatıan. Tel: 2171 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müeaseıeai 
müdürlüğ·ünden: 

20 metre mikabı kayın, 217 ,940 metre mikA.bı köknar ve 281,180 met 
mlkAbı çıralı çam kereste kapalı zarf usulile eksiltmeye konulm\14tur. 

I - Sahamızda teslim kayın kerestelerin muhammen bedeli 1200 11 
köknarın 14166.10 lira ve çamın 19682,60 liradır. 

II - Eksiltme 213/ 1942 tarihine müsadl.f pazartesi günü saat ış 
müessesemizde yapılacaktır. 

IIJ - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri içln teklif mektuplarile b 
lıkte muhammen bedelin % 7,5 u nisbetinde muvakkat teminat mektupl 
rını nihayet ekslltane saatinden bir saat evvllsine kadar müesse 
te-vdi etmiş olmaları lazımdır. 

Postada vuku bulacak teahhürler muteber sayılmaz. 
IV - Kerestelere ait ş:ırtnameler tallolerine İstanbulda Sümer B 

şubesinden, Ankarada Sümer Bank umumi müdürlüğünden, Kara.bükte m 
essesem!zden bil:l bedel verilir. .2008) 

mektepleri mezunları alınacaktır. ------------------------------! 
Tallp1erin evrakı müsbitelerlle şubemiz müdürlüğüne müracaatl~rı llfm 

olunur. 2219> 


