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Ul18 - 30 Mllll mücadelesindeki işgal edilen 
yerleri, bütün JnkılAp hareketlerini, mualledelerl, 

eşhası, yer adlarını ve tarihlerini. 

TÜRK INKILABI T ARIHI 
Kronolojisinde bulursunuz. p.!ncl cildi yeni çıktı. 

Satış yerleri: Beyazıtta dstanbul Kitap Evi.>, 
Ankara caddesinde .ttniversite Kitap Evin. 
I inci cild 80, ll inci cild 125 kuruştur. ) 

Sene 24 - No. 8383 - Fiatı her yerde 5 kuruş PAZARTESt 23 Şubat 1942 Sahibi: Necmeddin Sadak - Ne§rlyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

Bol keseden kim kime 

neyi bağışlıyor? 
Ankara, 22 şubat gibi, bu plA.nlann baştan b~ 

Türk olmaktan Türkiyenin elin- uydurma olduğwıu bir daha ileri 
de bulunmaktad gerçek hiç şika- sürmekse bu dostça dikkatin ve 
yet etmiyen Boğazlar, durup du- inancanın :Urkiyede en iyi te~l 
nırken dile dolanıp zaman za- uyandıracagından emin oldugu
nıan tepen bir sa;rık1ama nöbeti muzu Pravdaya söylemek isteriz. 
gibi adının ortaya atılmasından Bir çok kereler burada yazdı
kimbilir ne kadar ilginiyor? Ay ğmıız gibl yine deriz ki sözle, ha.

geçmez ki Boğazlar hakkında fa- ~.rıe s~frle~me ve kışkırtılma 
lan şunu istemiş, filan bunu de- Türkiyenın bıtaraflık polltikasın
m~ gibi dedikodular dünyanın da yer bulamaz. Biz, d~~tl~ta 
bu en sessiz, en rahat, en güvenli ve .düşmanlıkta, lafa de?ı1 •... ~e 
Türk toprağını biİ' kışkırtma ve b~~ağa alıştık. Herkesın olüm 
kızıştırma vasıtası olarak kullan-' dinm kavgasında kendi can kay
mağa yeltenme.sin. ~na düştü~ ~u sırada, g~le-

Dün gazetelerde gördüğümüz ceği ve olacagı şımdiden kestirip 
bir ajans telgrafı bu bahsi tekrar güvenimizi ona bağlamağı tedbir

tazcliyordu. Bu sefer, haberin 
1 
sizlik saydığımız kadar, şunun 

kahra.marn Moskovada cıkan 1 bunun malını, bu ateş ortasında, 
(Pravda) gazetesinin İst~nbul ötekine berikine bağışlamak cö
rnuhabtridir. Bu kulağı delik mu- mertliğini gülünç buluruz. Bun~ 
habire göre Almn.nyanın Ankara için dostlarımızın, bu çetin 
Büyük Elçisi, Türkiye Reisicüm- günlerinde, bizden dolayı, boş 
hurnnu ziyaret ederek, İngiltere yere üzülüp yorulmalannı bile ts
Hariciye Nazırının geçen ilk'ka- temeyiz. Kötülüğümüz için oldu
nunda Moskovaya gittiği zaman ğu gibi, iyiliğimiz istendiğini be
İstanbul Boğazını ve Basra kör- Urtmek için de doğruya dayanmı
fezini Sovyetlere bağışladığını yan gayreti faydasız buluruz. Bo
bildirmiş. Bundan başka Türki- ğazl~n ne kimse alabili~, ne kim
yedeki Japon Elçisi. bu haberi se kımseye bağışlayab_Hır. 
başka kaynaklardan da duydufy- Necmeddm Sadak 
nu Türkiye hükumetine söylemiş. 

Yabancı bir Devlet Elcisinin bir 
Devlet Reisine söyliyebileceğ'i. bu 
türlü sözlerin gizli olması en basit 
diplomasi ve Devlet kuralların
dan olduğuna göre, bir Elçinin 
Rei-:icümhurumuza verdiği ve · 

bugüne kadar hiç kimsenin 
auymadığı bu haberi. !ındece 

(Pravda) nın İst.anbuldaki mu
habirinin fsitmesini gazetecilik 

Japonlar 
Banka ada-
sına asker 
çıkardllar 

bakımından değme b:ceri~li 'PO- Bali adasına çıkan 
Utikacılann varamadıgı bır ba- J 1 H il d . apon ar o an a 

Halkevlerinin onuncu yılı 
dün merasimle kutlandı 
Parti genel sekreteri on yılhk 
çalışmanın bilançosunu yaptı 

1 O yılda Halkevlerine 50 milyon yurddaı geldi, Halkevlerinde 25000 kon
ferans, 15000 temsil, 8000 konser, 4000 ders verildi, 420000 kitap ne§redildi 

Roman mükafatı Sinekli Bakkal romanını 
profesör Halide Edib'e verildi 

Ankara 22 (A.A.) - C.H.P. GeMl 
Sekreteri doktor Fikrt Tuzer bugün, 
H:ılkevlertnin kuruluşunun onuncu 
yıldönlimii törenlerini radyoda söyle
dtltl aş.ajpdaki nutukla açmıştır: 
Eşsiz Şetim, aziz arkadaşlanm. 
Halkevlerlmlzln, onuncu yıldönü

münü idr!k ett1tı.miz şu anın, verdi~ 
engin bir sev:tno içinde, yü.ksek hu
zurunU?Ja çıkmış bulunuyorum. Bu 
kutlu vesileden istifade ederek, hepi
nizi sevgi ve saygı tle .selAmlanm. 

sevgili arkadaşlarım. 
Yerli olsun, yabancı olsun, takdlr 

kabiliyeti olan berkesin, bl.ha.klan 
bayranlığuıl çeken bu ulusal ve kül
türel kurumlann. çatılan altında, 
blmırtnden tar.ıtsız, birer Halkevci ol
maktan, bllliassa. bugün, heyecan ve 
gurur duymakla bahtiyanz. 

yazan 

Halkevlerlni, bugünlere ulaştıran, 
gayrr'l! ve feragatli Halkevcilere, 
burac' ·ı ve hepiniz adına, selam ve 
şükran yolluyorum. Halkevlerlnln Uk 
açıldıklan gündenberl, bu hizmet saf
larında ardsız arasız yer al~ ve 
yurdumuzun dört blr yanından bu Vali 8 Liitn Kll'dar Eminönü Ralkevinde B. Fikri Tuzer'ln nutkunu dinll
kutlama töreni için Ankara.ya çağrıl- yenle; aruında, aşı:tıda! Beyoilu Ralkevlnde.kl müsamereye lştlrak edenler 
mış olan, yetmişe yakın arkadaş, bu 
gün aramızda bulu.guyor. Onlan da,, kl, sanat ve A.dıetlerl canladırınalc ve Arkadaşlar.._, fl.md.J görüp dinliyece
ta.kdlrle muhabbetle selAmlıYorum. bütün memlekete yaym.a.k t12Jere An- ıtınız bu eserler, saltanat yıllan için
Bu vesile ile Londrada açılm14 olan kara.ya davet edilen Halkevlllerden 15 de maddi varlılmdan atır feda.kAr
Halkevlni dıe sellmlarun. günde b1r, radyoda ve folklor sanat Jıklar yapmış olan Tür1c hallrunn, 19 
Sayın arkadaşlar, halkın 1na.nına., saatlerlndıe d!nlediklerlmiz, ileride varlığından sanat ze~ ..e 1stidadm

güven1ne ve gücüne dayanarak, za.- milll hassaslyett mütecanis blr hamur dan. hlçblr şey kaybetmemlo olduR'u
ferlerlni kazana• ve lnkıliiplannı ya- hallne getirecek elemanları ha1km nu açıkça gösterecektir. 

Reisicümhura 
Halk evinin 

hediyesi 
Atatürkle bir arada 
çekilmiş resimleri ve 

altın yaldızlı bir albüm 
hediye edildi 

Ankara 22 (Telefonla) - Bu· 
gün Halkevlerinin açılı~ının onuncu 
yıldönümü münasebetile Milli Şef 
İsmet lnönü"nün Ankara Halkentini 
~ereflend.irmeleri, Halke'V'i ıalonlan
nı dolduran binlerce halkımtzıo coş
kun tezahürlerine vesile olmuş.tur. 
Reisicümhurumuz, Halkevi sahne
sinde Erzurum, Trabxon, Kars, Si
vas, Çorum, Kastamonu, Bursa, 
Öde~ ve Balıkesir Halkevlerinden 
gönderilen mümessillerin milli oyun
larını seyretmişler ve bu oyunlan 
takdir etmişlerdir. Bugünün en mü
him bir hadisesi, Ankara Halkevi 
namına, Halkevi reisi Ferid Celal 
Cüven'in Milli Şefe Atatürk'le be
raber çıkmış olan resimlerile birlik
t<.: Milli Şefimizin HalkevleTİ için 
söylemiş oldukları baha biçilmez bi
rer vecize mahiyetinde olan sözleri
ni muhteıvi altın yaldızlı ve sabit 
mürekkepli bir albüm hediye etme
sidir. 

Halkevirrio aşağı salonda açılan 
F otograf sergisini, Milli Şef halkın 
arasında gezmiş ve bu sırada Ata
türk' ün vefatını müteakip kendileri
nin millete neşrettikleri beyanname
nin mermer bir plaka üzerine hak
kedilmiş metnine gözleri takılmıştır. 
Halkçı lnönü'nün etrafında topla
iıanlar bi:· anda bağırmışlardır: 

- Sen sağol... 

Malta'ya 
hava akını 

24 saat zarfında 
şarı saymak gerektır. Bu gaze-ı • b 
teci. Japon Elcisinin gizli raporu- kuvvetlerıle muhare eye 
nu da öğrendiğine göre. kendisi 1 tutuştular 

pan cürnhurlyet rejimi, on yıl içlnde ruhuna sindirecek bir vasıta.dır ve bu Bu suretle Tiiı1c rahunda şiirin, mu-
Halkevlerinden ta.şıp, hıı.lka ulaşmak günkü kutlama proğramımız da.. bu slkinln ve raksın hlla kutııal bir a$ 20 t hlik • • ·1d• 
suretlle, büyü.k: Türk mllletlnln, zen- ma~ da.ha geniş mikyasta., ger- coşkunluğu ne ya.şa.dııtınm anlaşılma.- e e ışaretı verı ı 
gin ve asil fç varlığını bizlere daha çekleştırecek bir şekilde tertip edil- sı bu millete güzel, 1'1 ve doğru ~y-

için artlk Türkiyede gizli kapaklı ı 
hic birsey kalmadığına hükmet- Tokyo 22 (AA.) - lmparator-

yakından tanıtımış bulunuyor. mlş bulunmaktadır. 10 Halkevinden ler getirmek ve yapmak lçln çalışan- Malta 22 {A.A.) - Resmi bir 
Eğer biz . bugün m111t ananenı.lze gelen 102 arkadaşımızın biraz sonra. lann şevk ve cesaretini arttıracak tebliğde kayded·ildiğine göre, cuma 

mili! sanatımıza ve milli tarlhlmi2'J0 dinletip g~receklerl, hava ve edı\lat amtılerdendir. mek ıa~m gelir. I luk umu~i k~r~rga?ı?m ~ildirdi_ğine 
k t 

t 
1 

b habe- göre demx bırlıklerının hımayesınde 
Anca , or aya a ı an .u hareket eden Japon kara kuvvetleri 

daha çok ermiş ve ulaşmış bulunuyor- halkımızın öz ruh\lll.dan kaptnu.ş ve • sabahı ile cumartesi akşamı arasında 
sak, bunda. Hallrevlerlnin büyük blr yurdumımın muhteut k()şe~rıinden Halkevlerınin vazifesi Maltada 20 kere tehlike İşareti ve--

rln gerçekliğine asla ihtımal ve- Sumatranm şarkında bulunan Ban
rilemiyeceğini hemen söylemek ka adas111da Montot civarında kara
zorunda olduğumuzu yazdıktan ya çıkmışl~ı.r ve aynı gün akşam üze
sonra, bu haberde bizi sinirlendi- 1j ri. ada~ın. şark sahili.nde . Pangkal -
rip avaklnndıracak bir içyüzü de kPınanglı ~şg.al d' edtı:ı:ıışlerdır. Jkapon 

hizmet hissesi bulunduAunu, teslim toplanmış, birer sanat esıertdlr. Bun- Sayın arkadaşlanm. rilmiştir. Sivillere ait b1nalar hafifçe 
etmek yerinde olur. lan size armağan etmekle. bu Halk- Yurd ve halk, yanı başımızda bir hasara uğramıştır. Ölen ve yarala• 

Yurdumuzun muhtel1t köşelerinde! evelert büyük bir revt: duymaktadır. hazlnedlr. Anahtarını Halkevlnde nanlar vardır. 
buluyoruz. Biz Halkevlerlle, sa.de hal- İki cYunkers 88> hasara uğra-

.. . ·-· i . bura a katmak uvvet en şım ı uşmanın mu ave· 
goı medığ'im zı Y met merkezlerini kırmakla meşgul-
isteriz. dürler. 

Bir kere Türkiye halkı Boğaz- Tokyo 22 (AA.) - İmparator-
lar etrafında bu harbin başın- luk umumi karargahının bildirdiğine 
danberi yayılan, her ağızdan cık· göre Japon. ~ı.rvvetleri Sumatrada 
ma çeşitli riv@yet!eıi artık kamk· l Moesi nehnnı çıkarak Palemb~~g 

A • • hava meydanında bulunan paraşut-
samı.ş, bunl~rclan adet§. tıksın-1 çillerle birleşmişler ve Menan şehri· 
miştir. Sırasına göre şunun bu.:. ni zaptetmişlerdir. 

[Devamı sabite 2, sütun 5 te] 

Okul bahçelerine 
sebze ekilecek 

39, 714 öğretici ile 1,500,080 
öğrenici bu işle meşgul olacak 

nun üstüne atılan bu değişmez 
kötü niyetlerde yeni tel!ş sebebi 
görmez olduk. 

1 
Ankara. 22 CA.A.> - Maa.rif vekil- lebe teşkilleri, himaye heyetl.ert ya.r-

Fa k l• r ha ka llğine 'bağlı ol8ll ve sayılan 13.000 e dımlıı.rlle tem1n edilecektir. 
Bundan ba~ka, Sovyetıerin Bo- yaklaşan kıZ er'kek ilk ve ortaokullar- 4 - Bu top~ıı.rda., okulun bulun-

ğazlan igtediğini Hitler, bir nut- da, meslekl ve teknik öğretim okulla- duğu muhltln ozell~erine, lldlm. ve 
kunda açıkça söylemişti. Alman- ucuz şeker n ll.9elerde öğretmen okullarında ve mevslın §artlarına. gore bel, çapa., kaz-

y
a De?let Reisinin sözlerine, Elçi- kÔy enstitülerinde 26 blnden fazla. ma, kürek gibi basit . esaslı ~ıetıerle öğretici ve bir milyonu a.,an öğre'nicl verlınl çok, bakımı mühlın pa.tat.es, 

nin sözleri ne fazla kuvvet verir, vardır. mlSl.I', fasulye, bakla. gibi bitJd.ler ye-
ne daha inandırıcı bir doğruluk Geliri az ailelere teker Köylerdeki okul sayısı 11.153 ü, bu- tJ.ştı~=~ Ek1lın1ş yerlerin etra-
katabilir. İngiliz Hariciye Nazın- dağıblmasına mart ayİ ralarda çalışan öğretmen ve eğitmen tı şekilde çevrilecektir, 
nm Moskovada konuştuklanm • • d b l k sayısı 13.714 il bulmakta. ve bu okul- ~~~~an J!nerin tatil aylarında. yüz ıçın e aş anaca lara devam eden talebe sayısı Uıe ...,~u ıra aması, emeklerin boşa. 
hükumetimiz o tarihte öğrendiği _ __ _ 500.080 1 geçmektedir. Köylerde bu- glt~=e: için okul idarelerince blr 
için, Almanya Elcisinln 3 ay s~~- Ankara 22 (Telefonla) _ Baş- ıunan bu okullann hepsinde ekilme- tş P 

1 
üzenlenece.kttr. 

1
. b' b "rüsmeleri bıl ye elverl.şli arazl vardır. Şehir ve ka-

5
11- <?,~rda. ekim 1.§lerlnln başa.-

ra ge ıp ıze u go J - vekil Doktor B. Refik Saydam'ın, saba okullarının birçoğunda bestn n e yurutülmesı için VekllJ.IJt mü-

dl·rmesı'. Almanyanın haber alma qeker yükseldigwi zaman fakir halkı· fettlşlert maarif m4;-.....1 ı r1 --ft .... " maddeleri yetiştlrm.eğe müsait top- . . • .. .,_vır e , •.u...._ı.ı. 
kudretinin gecliğine ve zayıflı- mızın çocuklarına ucuz fiatle şeker raklıı.r bulunmaktadır. Bütiin okul- müdürleri, ilköğretim miilettışlerl, 
ğına verilmez ~i? verilece~~ hakkındaki_, beya~atı ku~- lann ellncı& bulunan bu toprakların maarif memurları, gezl.ci başöğ'ret-

. . Elcisi veden fııle çıkm1'lk uzeredır. Fakir boş bırakılmaması bilhassa ekim ala- :enl~r ve gezici öğret~nler okul 
Aynı haberın Almanya J ailelere ııeker dağıtılmast işi ile Sıh- nı haline getl.rll~i içln Maarif Ve- are erine gereken her türlü yardımı 

tarafından Reisicümhura, Japo~ hat ve İçtimai Muavenet Vekaleti- killiği aşağıdaki kararlan almıştır: yarc3!1ardır. 
Elçisi tarafından da hükO.metı- nin meşgul olması heme.n hemen ta· ı - Okullarda. taıe~nln teneffüs lenmesi ~ ~~ llgill işlerin dilzen
mize ayni zamanda bildirilmesi, karrür etmiıı gibidir. Geliri az aile- yeri olarak kullanılan kısım dı.şmda linin, ~ıa:m.. ı~:~=e=~~ 1 
Mihverin danışıklı bir propagan- den hükumetçe ne . anlaşıldığ~nın kalan bahçe, arsa ve tarlalar tama- ğı altında birer «Okul ekim !şlerl ko-
da manevrasına başvurduğu sa- tesbiti pe!; yakında. ~ır esas~ bagl:"- men ekilecektir. t~ • misyonu. kurulacaktır. 

_ nacak ve herkese 1lan edılecektır. 2 - Okul topraJclarının "9lenıp e- 7 - Okullarda yapılacak ekme _ 
msmı uyandırac.a~ Almanlar 1 T esbit edilen bu esasa uygun halde kilmeslnde lirünlerin yet!Ş;irlllp ~p- biçme l.şlert, okulım normal Öğrenme . 
ve Japonlar bılmıyecek kadar 

1 
bulunar. aileler mahalli Belediye la~~-ası ve ~'.18.:-<i edilm~st işlerı~de şartlannı ve ders yılı süresini de!Pş-

propag·anda acemisi midirler? idarelerinden tasdik e.ttirecekleri v .. e- ~~~!'eırnı~:;, ~~dreutmr enm~:rvınlee~.t~::J!r- tirmi:ylecek. öğretmen ve ders prog-
. \1 ı~ ı s • e;• ramları olduğu gibi kalacaktır. 

Görülüyor ki haberin tutar yen !!İkalarla şekerlerini ·ı ?yel. erce gos- gezici başöğretmenler idare ve pan-
yoktur. lterilecek satış kooperatıflerındM ve- yon memurları. talebe>ler ve hade- İzmit Halkevi binası dün 

Pravda gazetesinde cıkan ve ya bakkallardan alabil~cekti~. ·~· I meler aralarında !Şblrllitt yaparak ça- to""renle açıldı 
. ~ . Alakadarlarca tahının edıld.igıne 1!4acaklardır. · 

ka doğru gitmeyi değlJ, her za..man mıııtır. halk içinde olmayı, her 1.ş!mtzi halk,., ___________ _ 

ile beraber ve halk için yapmayı. şiar 
edinm.lş bulunuyoruz. 

Her yeniliği ve iyiliği, halkın lçlne 
sindireceğiz. Onda, güzel, iyi insa
nı ve milli ne değer varsa belirtecek 
ve yeniden benhn3eyeceğlz. Yeniden 

-
son 

Bu sabahki 
telgraflar 

halkolunur glhi birbirimizi Yoğuracak, 2 ncı· sahı"femı·zde 
besle~oek ve olgunlaştıracağız. 

( Devanu sahife 4 sütun 5 de) 
mt111nıın11ııııun111,n1111111nuı1111uu1111ın111nnt11ıııu"11ıtn1tunm11ıınun11uıHHıuııu1111nn1111n111ıııııu111uı11111uuı11w 

Tac:s ~J~nsı tarafından venlen bu göre gdiri az ailelere şeker dağıtıl- j 3 _ Bu tşler iç.in lüzumlu kazma, lzmit 22 (Telefonla) - lk.i yüz 
ın 1 asından mak- · · Mart a 1 içinde başlana- · lirek. bel, capa, oro.k gibi l\letler o- bin lira sarfile y~pılan Halkevi bi-1 __ _ Se11c,ün l.t)la ile Mecuuıı'u ! ... 

' 
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a erler 
• 

BU SABAHKi 

B. Stalin'in 
Kızllorduya 

günlük emri 

TELGB.APLAB. 

Japonların 

denizde 
kayıpları 

,,,,.,., 

(~ H @\ ~ p _v©ı-~_o}~!~-~~) 
Hollandalllar Cava'da mukave

mete hazırlamyorlar 

Rangon ikinci 
bir Malta veya 

T obruk olacak 

Birmanya valisi Birman
ya yolunun tiddetle 
müdafaa edileceğini 

söylüyor 

1 Harp tebliğler· 1 
Alman tebliği 

Berlin 22 (A.A.) - Almnn orduld 
ba4kwnnndanlığınm tebliği: 
Doğu cephesinde düşmamn birçok 

hücumlan püskürtülmfiştür. Hnva. 
kuvvetlerimiz dün cephenin mcrke21 
Jresimllıcre düşmanın 200 den fazlaı 
ta§ıtını tahrip etınlştlr. Aynca de
mlr,yollan tesislerine, yiik trenlerine, 
ha.va meyda.nlannn. ve Bo~vlk top
lantııanna ~ da ağır ha.va hti-

Sovyet Ruayada Kızılor
dunun yıldönümü müna
aebetile bugün Moıkova
da geçit resmi yapılacak 

119 harp ve ticaret 
gemisi muhakkak, 

29 gemi de muhteeml 
olarak batırıldı 

Japonlar dün de bazı adalara asker 
çıkardılar - Doğu cephesinde 

muharebe kızıştı 
cumlan yapılmıştır. 

Rancon 22 (A.A.) - İngiliz ~ı- i:nelltcrentn do~u sa.iılllnde b1r en
talan Bilin nehri bölgesinde Japon· düstri ~e büyük çapta bomb:ı .. 
lan ağır zayiata uğratmağa devam larla hücum eden savaş tayyarclerl
etmelr.tedirlcr. Vaziyette mühim bir mlz tam 5.nbeUer kaydetm!§tir. 

Londra 23 (A./L) - B.B.C.: Bug{in Londra 23 (A.A.) - BJ3.C.: ca.va.•. Uuk Doiu'da: nda bir bilcimiyet temin ettikten değişiklik olmadığı zannedilmekte- Şlmall Afrikada iki tarafın devriye 
bütfin Rusyada Kızılordunun 24 üncil nın dolusunda .Bali ad&Bl clvannda 90nra harekete seçecekleri anla,ılı· clir. Rangon radyosuna göre, İngiliz 1'ııallyet1 olmuştur. Plke tnyynreleri-
Jl]dönfunü, büyük mc-nı.slmle kutla- Japon fll06Ull& denl2Jden ve havada.o Japonlar, vakıt kaybetmeden Fe· yor. hava kuvvetlerile Amerikan gönül· mlz Tobruk llmanında gemUerc ""8 
nıyor. Bugün Moslrovada. Kızll mey- yapılan hüeumlar e6'.na.Sm.da blr Japon 1 1_ H:i_l!_ • al' . '-~- d . ı- ecil • d .. __ ,_,_ b. llm:m tesislerine hücum etmişlerdir. 
danda, B. st.:üinln önünde büyüt bir kruvazörü ile iki muhrip, 1 büy(S eme~~ UJ11tarunm ışg ını ~: BaJi adası açığında uu enız ve u tayyar cnn ~ .mu~a;ep ır Mihver tayyareleri Aynelgnzaln 
seçıı resmi yapı.lııcaktır. B. st.al1n bu nakliye gemJsl "6 4 karaya a.ı.ııarer çı- Jamaga çalışıyorlar. Her gun yenı hava muharebesi olmu§tur. Amerika ~ Japon me-nılenne 11Cldetle ta• çevresinde lngUiz motörlü kollarına. 
mftnasebetle Kızılorduya. hita.ben karma ~tı ba.tırıl.mı.§t.u'. bir adaya aalter çıkarıyorlar, yeni donıuunaaının bu mıntak.ada bulun· arruz etmiılerdir. Cumartesi bütün karşı hücuml:ırda bulunmuşlardır. 
neşret~ gunlük emirde Kızılordunun Müttefikler b1r muhrip k:lcybetmlş- bir kaç §Chri ele geçiriyorlar. F ele· duğundan 'Ve muharebenin gmişlc· j gün müttefik kuvvetler OÜ§tIJanı ağır f BJr AJman denlz:ıltlsı Sollum'un 
24 sene evvelki başlangıcını ve o za. lerdir. Dlf;'Cr blr müttefik harp geml- menk Hidistaıunın en mühim ada- diğinden bahsediliyor. Fakat tafııi· kayıplara uğratan bir bombardıma· dot;'USUllda bir destroyer \e blr vapu-
mank1 parlak başanlannı hatırlattık- si de yaralanmıştır. Bundan barka larından olan Borneo ve Celebes' e lit yoktur. nı müteakip nakliye kuvvetkrine ve ru torplllcmlştlr. Bunlardnn herb1· 
\an sonra Kızılordunun bundan beş Sumatra eivn.nnda. dört Japon g-emlsl epeyce zaman evvel asker çılc:armış- . • • depolara taarruz ederek birçok yan- rlne birer torpil isabet etmiştir. Ra-
altı ay evvel uğradı&P. a.pansız hücum hasara uğrntılmıştır. 1 __ ı_,11 rd L--ı lim lan Bımıanya da Japon kuvvetlen I ık 1 rd saz:z:az yakmınd:ı torpillenen 4000 
karşısında çekilmeğe D'K'Cbur kabnı§ Londra 23 CA.A.} - B.B.B.: Ameri· clar ve ~ t d~ ~aca • a';ıu ilerliyorlar. Hind radyosu, Bilin ve gınJar ç a~ış a 1~ • ib har ket tonluk bl.r vapur bntmıştır. 
ise de yenilmcdifpnl fuıiinde çetln bir kan Bahriye Nezareti. Ja.ponlann olm- e ~eçırnuş er 1

' ıngapur ~ §• Sittan nehirleri arasında çarpışmalar 
1 

apon. a~ ·~ e~l u ~ • Mnlta. ndasmdnkl istihkfımlarla 
nzlfe bulunduğunu, Kızılordunun diye kadar denl2ıde uğradıkları ka- kesm~en knra ~lmatrab aadasdna olduğunu bildirmektedir. Bu haber- lerdama~1 .? m~•t~ş era~ ~~1 .. rn: tayyare rneydanlnn üzcrtnde tayyare
kuvvet ve kudretini tecavüz için de~ıı. yıplar hakkında bir bllAnço ne§ret- ı:rıı .. h ~re ete ~eçti e~e u a a- den anlaşıldığına göre. Japonlar ar fı n duçu d" .. ~ ~r· g~~ ~l~~ı 1erimlz yerde bulunan 6 İngiliz tay
hürrlyet u~do. çarpı;ma.sında. ara.- m.Iştir. Bu bllAnçoya göre 119 Japon ·ı mu ıınM_ petfi~kol mın5t asını zadplet· Bilin nehrini geçmişler ve mühim su· t1araı_~~nk uşbauru ~uş ur. 

1
ondu u· yare.sini ve muhtelif t-OSlslcrl bomba. 

mak lı\wn geldiğini beyan ediyor, gemisi muhattak, 29 gemi de muhte- ti er. uttc er, ınnatra a asın· •1 1 . le d' J la R er =~uır ayı ugTamamış ar ır. ne tahrip etmiştir 
B. Stnlln, gfinliik emrinde, Sovyetle- mel olara.t babnlm~. 82 Japon gemi- daki kuvvetlerini Cavaya çekerek rette 2 ~r emı~ .~ ır: apon r . an· Vali Reginald Dorrnan Smith de- ~an bu g~e. bnh ve cenup 

rin Alman mllletılnl mabvet.mek iste- si de hasara uğra.tıl~r, orada mukanmctte bulunmaia b- gon • Çi~ yolu ~enn?C: Pcgu ıat~- miştir ki: cRangon'un ba,ka bir batı Almanya üzcrlndn gel!Jıi güzel 
dlğlnc dnlr arasını. yapılan propa· Japoolann harp gemisi zayiatı şun. rar verdiklerinden Japonların bü· yonunu 1Nal ettiklennı. haber .ver?- Malta veya Tobruk haline geln1esi ~la~ hücumlarında _b~_ıu_nmuş-. 
gandıı.lan redderek Hltlcr lle nazl ri- ln.rdlr: 1 zırtııı, 8 kruvazör, 1 tayya.- tün bu adayı işgal etmeleri beklene- yorla!. Lon~r8: J:>u hahenn mevammz muhtemeldir. Fakat her ne olursa t~r. Ikl IngflJz tnyyaresl du~urülm* 
caJlnl Alman mUietl De Jrnrıştınna- re gıemlst, 12 muhr.lp, 12 de:ırlzaltı mu- b'l' S lr 5· • • oldugunu bıldırıyor. olsun .,.ehri terketmek niyetinde tur. 
mak ttı.zım geldiğini Alman devlet ve h&ıkkM 1 mıtıı 1 kru - uhte- ı ır. uma a, ıngapur un eenu . • v 
millet.inin baki kalacağını belirtmiş, mel olarak ba~ 4~ ~ Jtru. bunda ve Malaka boğazının mühim Doğu cephesı: değilim. Rangon'u ve Birmanya y..,. 
ve Almanyanm şimdiye knda.r askeri vazör, 5 muhrip~ ~e ~l~ hasara bir hamına hakimdir. Japonlar bu •V• • lunu müdafaa etmek ıiç'İn lazmıgelen 
ftstünlüğünü temin eden sürpriz sllA- uğratılmıştır. adayı ele geçirince boğaza tamamen ~ovye~ teblı~ yenı.de~. bazı yer· bütün tedbirler alınacakhr. Biz bu· 
hına mallk olmadığını, sürpriz elooıa- JaponJnnn henüz büyijlc bir denl2 hlkim olacaklar ve Hind Okyanu- ~.nn gen .alındıgım hıld-irıyo~, f_akat nu Çinli müttefiklerimize vadettik. 
nı orta.dan kalkar kalkmaz Alman- muharebesine girlşmedtklert halde •una aerbesçc gemilerini geç!irebile· ısım vemuyor. Londra. RUB ılen ha· Sözümüzü tutacağız.> 
Jarm felAJcetlerıe kar§llaştıkla.nnı, bu kadar çok truvamr t:aybetmelerl ceklerdir. ~etinin çok mühim olduğunu bil- Tayland'a giren 
Sovyetlerln Alma.nlan Len•ngra.d cıva- kendileri lçln çok valıbnd1r. Çmıkii Maamafih fUramu eöyli~lim ki dırmekte ve Kuılordunun kurulma· Ç" ku J • 
nndan ve işgal ettıklerl dl~r şehir- kruTUôrler, esas filoyu h1maye 1ç1n bu adaların i§gali epeyce uzun za· •mın yıldönümü münaııebetile bu- ın vvet erı 
lerdcn n.tacaklaruıı llive et.ml.,tlr. ehıemdir. mana mütevakkıfhr. Çünkü Borneo, günkü tehliğde isıimk«len bahaedi- Saygon 22 (A.A.) - Birmanya• 

Bcgün Mo.skova.d<ı Sov,yet orduI.a.n- J • • • • Sumatta çok büyüktür. Hiç bir mu· leceğ.ini aöylemektedir. Londraya nın şimalinde Çin kıt.alan tarafından 
nm ron Uerlleyişleri hak.kında nısıü Dgılız kabıneS?Dde kavemet olmasa bile Japonlann kı· göre Leningrad mıntakasmda Al- Tayland kuvvetlerine karp yapılan 
bir demeçte bulunulması beklenlyor. h ı ı Dah h k · • "1 - d b • h k Maamafih bu sabaha kadar böyle bir .. bir zamanda buralara hak.im ol- man at an yan mııtır. a cenup- are etın genış o çu e ır are et 
demeç neıırecitlmemlştlr. yeni değişiklik maeı beklenemez. Şimdilik Japonla· ta Novogorod:dan hareket eden o~duğu ve ?.unu1? Japonlar. içıin ıim· 

Rus tebliği 
nn aahildeki en mühim yerleri itgal Rus kuvvetlerı Utonya hududuna dıden kestinlemıyecek netıceler ve

Loadra 23 (A.A.) - B. B. C.: ederek yavaş yavaı diğer Jo.ımlan kadar gelmişlerdir. Orel • Harkof rebileceği Amerikan radyosu tara· 
fngiliz kabineainde dün yapılan yeni ele geçinneğe çalıpcakları tahmin arasında da Ilerlemiıler, Kuım'a ye• fından bildirilmektedir. 
değişiklikler fUDlardır: olunabiHr. niden aalcer çıkannıılar ıve Feodoıı· - ----Londra 23<Radyo saa.t 7.15 )e 

Dün gece yansı M<l6kovada neşredilen 
resmi Sovyet tebliği: Kıtaatımız. d~ 
manın mukavemetini kırnmk llerllc
meğe devam etm~ ve birk.-ı~ yeri geri 
almıştır. 

Lord Kamom dominyonlar nazır- Japonlar büyük adalara a.ker çı- ya'ya hücum etmei• baılamıtlar- Paria'te bir Fransız 
lığına ~• Lordlar kamaraaı liderliği· ianrken bun1ara yakın küçük ada- dır. 
ne. ~arhiye N~eti da~t müste- 1 ıan da bir tarafa bttakmıyorlar. Ca- Libya'da: kurıuna dizildi 
tan ar Jamu Kreıg Hatbıyıe Nazır- va adasının prkındaki Bil.iden sonra Vıclıy 22 (A. A.) - Resmi 
lığına, Elı:onomik harp Nazırı Dal· Sumatra'nın şarkında Banka adasına Llbya'da durgunluli 'devam edi- Fransız ajansının bildirdiğine göre, 

l.eningrad etrafında 
şiddetli muharebeler 

l\losl:ov:ı 23 (A.A.} - B.B.C.: Resmi 
olmıyan muhtelif kaynnklardan ge
len habcrl~rc göre Ruslar bir yeri al
mışlardır. Dl~r ta.rnrtnn 1tlL'l kuvvet
kri Schlusscmbourg'u geri almak 
için şiddetli bir muhnrcbeyc tutl.lf
muşlardır. Muharebe devam ediyor. 
Bovyct nskerterl, Schhı."Gembourg'un 
16 tnbya.sını almışlar ve Lenlngraduı 
35 kilometre şarkına w.rmışlardır. 

ton Tıcaret Naznlığma, albay Lyonet aaker çıkardıldan haber verilmiştir. yor. Mekili mm.takasında mühim Pariateki Alnın.• ifgal malcamlan 
Ta1"'Ue imalab Nazırlığına, lord Bankanın mea:ıhası 11340 kilometre Mihver kuvvetleri bulunduğu anla- üzerinde silah bulunduğu için, Ro· 
Wolmem Ekonomik harp Nazırlığı- murabbaı, nüfusu 175 bindir. Ada- şılmı§tır. Fakat bunlar henüz İngi- ger GeoJltes Haus isminde bir Fran
na tayin edilmişlerdir. da zengin kalay madenleri vardır. }izlerle harbe tutupnamı§lardır. Ge- SJzı cuma günü kurpına dizmiılerdir. 

Orta Şarlta Oliver Littelton'un ye- Şimdi Hollandalılar Cava'da mu- neral Rommel'in aon zamanlarda 

Pravda'ya göre 
Alman zayiatı 

Londr:ı 23 CA.A,) - B.B.C.: Prnvdn 
gazetesi son beş ny z:ırtındn Rus cep
hesinde Alman z:ıyiatınm 6 mllyonu 
buldummu ve son alb h:ıftn içinde 
AJmaılların 300 bin ölil zayiat ~rdlk
Jerlni yazıyor. 

---~--~----~--

Rangon yakınında 
Japon ihracı 

Libyada keşif 
faaliyeti arttı 

rine başka bıir nazır gönderileceği kavemete hazırlarııyorlar. Burada mtihim takviye kıtalan aldığı halde 
beyan edilmektedir. Avustralyalı askerler ve Amerika harekete geçmemesi merak uyandı

hava kuvvetleri de bulunmaktadır. nyor. 'lngilizlCT bir çok ihtimallerden 
Adada addi muharebeler olması bahsediyorlar. Rommel'in yeni bir 
bekleniyor. Japonlar §İmdilik de-

1
plan hazırlamakta olduğu tahmin 

vaınlı bava akınlan yapıyorlar. Ha- ~ilcbilir. 

Amerika'da 200 Alman, 
Londra 23 (A.A.) --- B. B. Ct İtalyan, Japon tevkif 

Ubyada bava şarlarınsı düzelmesi 
herine keşif barekib şiddetlenmir ,edildi 
tir. İngiliz kollan, Mihver kollanDa Ne9')'ork 22 (A.A.) - Dün Bir-
ra.1amıılar ve Ü.Zerlerine top ateşi leşt1c Arneı:ikada Büyük Okyanas 
açnuılardır. Mihver kuvvetleri der- sahilinde ve Arizona' da 200 den 
1.al geri çclcilmi~lerdir. fazla Alman, ltalyan ve Japon tev-

Bir İngiliz keşif kolu, çölü geçe- lcif edilmiştir. Bunlarm bazılannd:i 
re"k Mcbllinin 230 kilmetre cenbu kaçak eşya bulunmuş Te bazılannın 
garbisinde ve Bingazidan 130 kilo- dr • .-n memleketlerinde himaıye 
metrf' uzakta bulunan M1us kasaba· gören teşekküllerin Azası olduklan 
nna girnüı ve oradaki düşman taşıt te.bit edilmiftiy. Manhattan 'ftı 
kollarını tahrip ettikten ba§ka bir Brooklin' de bazı tevkifat ;yapılnµ,-
mikıar esir de almıştır~ 1 tır. 

Japonlar Banka 
adasına asker 

çıkardılar 

ltalyan te liği 
Roma 22 CA.A.) - İtalyan ordulan 

umumi karargahının 631 numaralı 
tebliği: Slrenalkte ke<ılf müfrerelerl
nhı faaliyeti knydedilm.lştir. Oldukça. 
düzelen hava. şnrtıannın yardımı ile 
hava ha.rekctlerl mutedil bir ırurctte 
~nlden başlamıştır. Mlhve-r tayya
releri düşınannı gerile.rinde, Ilınan ve 
~mcnd!fer tesislerini müessir surette 
bombalamışlar ve Malta adnsının ha
va meydo.nlannn. taarruz etml.şlerdlr. 
Düşmanın bazı tayyareleri yerde 

tahrip edllmlştlr. Deniz b!rllklerlmhl 
tarafından İngUl7. dcnl:z:a.Itıla.nna kar
§1 yapılan takip hareketleri esnnsmda 
cCirch. torpldosu bir dülman ~lz
altısını hasara uğratarak suyun yü
züne çıkmak mecburiyetinde bırakmış 
Te mürettebatını teıık!J eden 23 kişiyi 
esir ettikten sonra gem.tyı iO}' ı>trırl ile 
ha~. 

Doğu cephesi 
Slovakya'nın h rekati 

İ§tİraki hakkında 
müzakereler yapılıyor 

Tramvaylarda asılı duran bir 
ilinda cPuo ve karnelerin bir 
gQna talebe mahal kalmadan 
gösterilmesi ..• > deniyor. Bura· 
da söz israfı vardır. 

cBir g\ına talebe mahal kal
madan> 

dememeli; 
Kısacn: clstcnmeden> 

demeli! 
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:::e~a~~~:;::~: r. i .. l l=I ===== 
kazıg"' a bağlamalı - • - Tarihi roman 

Maarif vekileti a1akad.,1aro bir Halkevindeki j Yeni bir endüstri- Eski Galatasa- yazm_a_k ı:esareti! •• 
tamim göndererek talebenin sigara asım E k k k l «Kahakçt Mustafa paşa», cDamat 
içmesini menetti. tık, orta. ınes1eld mer S 1• ''a 1 k Ta.Y !JTQ O U tbrahimin çapkmlıkları», «Osmanlı 
ve teknik öğretim okul~• kuralan y,, arı ırpıp sarayında bir İsveç güzeli», cıooo 
ile lise ve öğrebnen okulları talebe- Eminönü Halkevinde Arsanın bir kıamı karısı olan sultan»-·· Daha bunun 

ıinin açık veya gizli. nerede .oluna bu••yük' tören yapıldi ld k • • sokag"" a eklenecek gibi nice nice tarihi romanları 41 
olsun. tütün kullanmalan kes~~~ yı iZ yapma sıyasetı kere maşallah, tarihi roman verimi-
rak yasak edildi. GençleriJnıZID HaJ.kevlertrun ıcuruıuşunun onuncu miz hayrete eayan bir hale geldi. 
ruhları kadar vücutları da sağlam yıldönümü mftns,seıbet1tle dilıı öğleden Eski Galata.saray karakol binasının He~ seyahat edebiyatı için ayırdı· 
kalması isteniyor. Pek muvafık. sonra. yurdumuzun her taratmda ol- yıktırılın.asma başland~ Y~- iımu: edebiyat rafında iki, nihayet 

Körpe ciğerlerin nikotinle harap duıtu gibi şehrl.mi2lde de kutlama tö- Sekı·z eskı· kazak kolundan tık. Bu bina, belediye Ue Sümer Bank Üç eser göremezken. her gÜn yeni bir 
edilmesi fena eey; buna mAni ohna· reni yapılmıştır. arasında. ötedenbeı1 btr müzakere tarihi romanın adam okuyonız. 
h 

.• _ı..: bakı 1nö ü Halkevınm. temsil salo- menuu olmuştu. Banka, Yeril Mallar G---'-·d k b d 18 
elbette .•. Esasen, goz zevn.o • Em n tö ,_,.,,_, .. 1 ..,.,_, k b • • • k t P B ~1 ..... :h~•-t ............. ır ,._ ~ e a ra aın an ya· 

mandan da ağzından burnundan nunda. yapılan ren.e 1"'"1-0J"' ~:-ı çı an ır yun ce e ... azan eyoı; u 'i....,c.>U.l .....,,....,._="'re tında bir delikanlı koltuğunun altın-ı • kin 1~ır Bundan scnrıa. .,..... burada yeni blr bina yaptırmak fik- d b. t k. ~ tla -'d" 
dmnan savuran bir çocuk, çır ile baş cümhnrtret Halit Pa.rtls1 genel rinde idi. Fakat belediye, yapılacak a ır o~ar .agı stcı ı: 
manzara tetkil eder. Tavır ve hare- 15 de itto Flkrt Tuzerln Ankara binanın geriye çekilmesi oartlle in- -. Tarihi bır orman ya.zdunL .. 
ket, disiplin, sıhhat; neresinden ba- sekreterlddo .. rl ylp -dyo ne verilen İşte yepyeni bir endüstri! Har-ı - Mükemmel, doğrusu!... şaat rubsatiy-esi vertleblleceğini bU- diye bunlan önüme koydu. 

'"ti Halkevin e soy e ~... b ·· ._. ·· -'- ... _,_, k --'- 11 d C etin. h ı karsak bakalım. evıa arm:uzm ser• elini m.tştlr Nutkun d1nlerun.e- e goro uır cev aanayıu ortaya ÇIA- - ı:.aıci a~ ko arın an ce- dirmlşti. Bu suretle yapılacak bina, esar e ayran o muıtwn .•• 
bes serbes tiryakilik edebilmelerine ~i~ürea~P Ev ~tsı Yavuz Ab~, tı. Geçenlerde ~ir yazun?a meşhur [ket?... Hani koyun kesilir de, ayak- Galatasaray lisesinin tramvay cadde- Hatta bu ccesareb kelimesinin de 
cevaz verilemez. ô lediğl nutukta Eminönü Halkevinln romancı T olstoy un kendi kundura- ları ile de paça yapıhr ..• Ona ben- slndek1 cümle kapısı h17.a..<mıda bulu- hudutlarını aşım bir hareketti. 

Fakat elbette, bu, talebenin hali· ~9~2 de. bugün cümhurreislmlz olan l~nnı kendi yap~ı~a jşaret etm!.ş- zedi, değiJmi? nacaktı. HattA Galatasaray lise.si Bir aralık kendi kendime sorawn: 
ni ıslah için alınacak tedbirlerin an· Mllll şef ismet tnönünün uğurlu elty· tun .. Bu bah~ettığım cev aanay~ı> Eski uay» Iarı ne bahçes!11den de bir kısım alınarak «Yoksa bu i, benim gözümde mi 
cak b• t esidir Koskoca bir ced· ıe İstanbul Halkevl olarak açılmlŞ bu- belki Tolstoy un kunduralarını blle l ? yola ilave edilecekti. büyüyor? Tarihi roman yazmak "hu 

Vel te
ll'rt.tpanebnek·.· ı·çm· e de: «Sunu ıunnwıının müstesna blr ma.7ıha.r1Yet gölgede ibır~kacak... yapar ar .. '. Şimdt binanın yıktırılması üzerh1e kadar kolay mı?. ,. -·~ı _ 

1 
d s· N dd" H arsanın lstlmlll.kl beleddyece mii.m- H M __ ,__;_,__,_ ki d". 

al dır• bunu yapmamalıdır!• teşkil ettiğini bildinu.ıq.,.r. Bazan yagııısız hava arda otur u- ır geveze, asre ın ocaya kün olacaktır. ' ~yır... wıf B.IUUllliı w;ıy~n 
~pm b.1 .: .. eyler yazmak miim· Müteakiben, halk şalrlertnden sı- ğum apartımanın penceresinden ba- sormuş: Diğer taraftan Prost pl!nına göre en ~ç ve en aza cesaret tstıyen 
Jnin~fu. D' H~ :ade mümkün olmak- vo.slı Ali izzet ö~ıı.n 1le ~amt!!a~ layorurn. Etraftaki balkonlarda ku- - Kuzum Hoca, eski cay> lan Galatasaray meydanı gen~iyccek ka- fCYldır. İman ne akla. hayale gel-

• d ed tarafından saz ç:ı ınmış, v k · · l b"" ··k ·· ·ı le- ne yaparlar?... rakol binasının karşısındaki köşe 'yık- medik yerlerde, ne müthif gaflar 
la kalmaz; icao a er. lu d" (D~aen Adam) piyesini temsil ru. ma .... ıçın ası mış uyBu lyun çhı e . Hoca c-·ap vermı"ş·. bll" am1 d • • ... "'6""1 "'' tırılncak, cadde, ilse cümle kapısı ht- yapa ır ve ne ç ar evırır ••. 

Hepimiz arzu ederiz ki. evlatlan- etmiştir. Piyes, Halkevlerinin onuncu n k~oz~lc ~~rpır;· dun ~ri~ f psı - Onu bilmiyecek ne var evla· z:ı.sına kadar gentşliyerek karakol ar- Mektepte iken ben de böyle bir ce-
mız, evle mektep arasında küfürbaz· yıldönilmü müna.sobetiyee Vedad ~e- es 1 :':ın er ı[" v ~r .e ~ ~nı m~- dımL Kırparlar, kırparlar cyıldın sası kısmen yola ·ilave edilecektir. saret göstennis (zaten büyük cesa
lık sımqıkhk. külhanbeylik ebne- dim Tör tarafından kaleme alın~ ır. yaca erece erı: ge mış es aza - l Bundan b~ka Haçopulo pasajının retler daima ancak o çağda gÖsteri
ımier. Kahvelerde tavla oynama· Eminönü Halkıevindeld merasımde lar, eski boyun atkıları sökülüyor, ~~:~k~ ki Nasreddin Hoca, bu- yanındaki dükkanlar da Iru:men 1s- rilir), Fatih devrine ait tarihi bir ro-
aınlar. Kı:zlarımız saçlan muntazam İstanbul vali ve belediye reisi doktor yıkanıyor ve işte böyle çile ç.ile bal- tlml. k in .. ··ı .. • . ilh Lütfi Kırdar ile muavini B. Ahmed konlara asılarak kurutuluyor... nu bir fantezi olsun diye söylemiş. a edilecektir. Ya l'Z bu s.~anın man yazmışbm. Evet, on beş yaşm-
oru mn• """ZSm •• . rt• 1d heyet· rel ı "k" 1 l l" b .. b·r k ev istimlaki ileride mümkün olacaktır. da, Fatih devr;"'e aı·t tarihı· b1r" ro-

_, ~~. • · · Kınık. Istan'bul Pa 1 are . ı - • Ve uzun zaman kazak olarak sırt- ı...a. ın ge ge e ım ugun 
1 

ço - ... 
Bunun ıçın de, zaman zam.an, ıcap sı B Re-T<ld Mimaroğlu ve sair vı!ayet. I .. w •• 1 . I atkı lerde kadınlar eski cay> lan kırpıp man! .• Bunun baş tarafını mektebin 

eden emir1er verilmiştir. Meseli Parti belediye ve Halkevt erkanı. ka- alrı, kgobgus erit, omuz a,rı •. veyaakl 1 kırpıp cyıldıZ> yapmakla meşgul- Mu h ta rl 1 k edebiyat hocası Hakkı Tarık us•a 
• l · o ara oyun an, ense erı, yan ar 

, «okul talebesı ktzlanmız saç arını !abalık hlr halk kitlesi. hazır bulun- ki" .. l . 1 . ku- ler... okuduğum zaman. bana derhal bu 

d 
~ ! d · · ısıtan eme ı yun er temız emıp agıtıp dolaşmasın » en.mıştır; mustur. d kt .k.nci vazifelerini Bu nasıl oluyor? Anlatalım. Bü· İşten vazgeçmemi ve dört beş ıatır 

«mektepli çocuklar kahvehanelere Dig'"' er Halkevlerinde r:ı. u ~n hsonral. ı 'ı Sabık ka- yük eşyalar kullanılamıyacak dere· Yenı"den ı"hdası hakkında- içinde sayılamıyacak derecede çok 
• . l d • • Fak b - . gormege azır anııyor ar. 1 d k" . . 1

._ ~ I • . O gırmesın » er.mıştır. at u nı· Beyog-lu Halk"vlndeki merasimde Ev ki t k k ll karılarak ye• ce e es ıyır.ce, kırpılıp kırpılıp kiı- yan.._, yaphgımı söy emışti. za-

1 b bik edild
. L---- ' .. za arın pır 1 0 an çı ··k · · · M ı· k' t dk.ki "l 1 d" al ·· l" · zam ar azan tat ı. ~ reisi B Ekrem Tur blr nutuk soyle- l k kl" d k f tlerini tebdil et• çu eşya halıne gırıyorlar. ese a ı e ı er 1 er e 1 man - ne Y an soy ıycyun -

edil ed" C""nkü ··e ·de · ol · k1 e şe ın e ıya e b" d w k d h kendi kendime: «İstidadııru çeke-
em kı. l u mu yyı sı • miştir. Bundan son~ içok. çociub u ı tiklerini görüyoruz. Es bak boyun at- ~ene ı~ ~nı bıgıml ld 8., Kl arptden 

mavan arar ar. ailelerden 20 kişiye kura le yırın e- ık 
1 

··k··ı ek bir yün cekete once, yunun o o ugu zaman a 930 senesinde yeni belediye kanwıu mİyor da öyle söylüyor» demiştim. 
Öyle ya: On alh yaşında bir deli- şer lira, 50 kişiye de ytne kur'a Ue • 1 kannınkl~odu ~IA edildi;'..ine !;ahit kendisine bir entari örmüş ... Fakat W.tıbik edHcllğl zaman m:ı.hnlle teşkil!- Ya:zdıiun bu romanın nasıl başla-

w d ) bil" ıra 'l ı tl Mu··tealdben be ya a şe ın e 1 ave 0 b kimi" 939 I d t d kJ ht l kl ihti h"'""ti d ~ b ·· · · h h 1 kanlı, kunduract çıragı a o a ır. onar l ven m ş r. -
1 

u es ş... yı ının sonun a es- ın a - mu o.r ı a yar "J~ ıg1nı ugun ıyıce a r amıyorum. 
Bir ~ay içmek için kahvehaneye gi- dil rakı~r ~~;~1;1~~~~ki merasimde o 'fs~u;Ün bugünkü evin en kıymet- ki entariyi bozmuş, çocuklarına bi- Azalığı kaldırılmış. mahalle mümessil- Fakat tarihi roman yazarken insanm 
rebilır. Onu, talebe~en nasıl fark- EvB~ ~lr nutuk söylem~. mütea- li eşyasındandır. Onun, evvelce ol- rer kazak yapmış ... Y~ra~azlar bu li~er;a:::a~~~halle mümes- ne müthie yanlQ uçunımlanna düşeedeceğİz de, mekteplılere: kiben Beşikta., kız orta. okulu talcl>e- duğu gibi bir köşeye atılması, yahut kazakları pek çok eskıtmışler ... Bu silleri, mahalle muamel!tlyle meşgul bileceğini karllkteriatik bir misalle 

«- Haydi, siz. dışarı!» diyeblle: sinin 'teşkil ettlğl bir koro heyeti ta- paçavra uibi kullanılması şöyle dur- s~fer kazakların ~nkazın~an onlar~ olmakla beraber vaktiyle ihtiyar he- göstermek maksadile, bu eski roma· 
ceğİz? rafından İstikllU ve Cümhurlyet sun, bir gramının bile ziyan edilme- I bırer lb~yurı atkısı ıle, ayi renkte rı· yetlerlnln salahiyetlerini halz değıl- nm b:tangıc~, biraz;; müb.aliğa 

Kasket, kafadan kolayca çıkarda- matıjlan okunmuştur. Ortaköydeki mesine çalışılıyor. Eskoi kazak, eski rer e dıven çıkmı~I... şte kırpı 1~ tilrler. İhtiyar heyetlerinin birçok iş- yapar • yenı en yaza ırirn. ,te: 
bildigvi için : .. aret olarak kafi sayıla- Galatasaray talebesinin konseri dln- ·· l k ·· 1 de kırpılıp yıldız halme gelen sabk bıı lerini zabıta marifetiyle belediye şu- «Fatih, çok sevdiği patatesli hin-.., yun ye e goz ere uzun zaman • ... . . b ,__ d' · edikt b" d • 
maz Sabit bir «alameti farika» la- lenmiş ve Alev piyesi oynanmıştır. d k b" t "b" .. .. .. «karnen l... ı::.ntannın oyun atıs..:ıı belert görüyor Fakat mahallenin bü- ıyı Y en sonra ır e sıgara . .. . vam e ece ır serve gı ı gorunu- akt K dak" • ek 1 k zım. Bunu da biz k~fedecek deği- Usküdar Halkevtnde yapılan ~ııa- ÖyJ k'd" "? s··k .. k olması! tün lbtiyaçlannı belediyeler tama- Y ı. arçısm ı JJ> çorap t a-
liz: Üniforma, hem de yakası mek· sI.mde Halkev1 reisi Rıeşad Kaynar bir yokr. k lle yla .. es 1 kı mdı ·· do ki' .sok: Lakin evlerde yıldız haline soku· miyle takip edemiyorlar. dına sert sert baktıktan sonra. kapı· . · r um.aralı .. • nutuk söy1eml.şt1r Bundan sonra pe u "11& mıyaca erece e ı • · Diğer taraftan halk ile hükumet ve nan eeiiinde ayakta duran uzun sa· 
tep mm ı ve t8!ebe n • • ünifor• temsil şubesi uDeğişen adamn plye- sımlarmı at, kalanile yeni bir şeyler \anv.es~i aıy lar yalnız bundan ıbaret belediye arasındaki muamele ve mü- kallı yeniçeriye sordu: 
ma, çoktandır ıcat edildı! Yeknesak lni t sil t 1 a·· 1 Sa. tla ko degıld.ir. .....A ln lb" b" d ill . s em em ş. uze na r - yap... nasebetlerde eski ihtiyar ıl'l::yetlerln - Bu kadını niçin boşadın? 
~ ı~ ~d.: en;-• erce;;tb~ etlı- lunun millt oyunlar şubesi tarafın- Yakındaı: tanıdığım zevkli, mari- Şimdi eskimiş yatak çarşaflan kü· faydalı hlzmetıer gördükleri de tec- Yeniçeri cevap verdi: 
ereli' mus t ne ıce ver . onra, dan Anadolu ve Kanı.deniz oymılan fetli bir genç kadının üzerinde bir çük hir ameliyattan sonra ayn ayrı riıbe lle anlaşılmıştır. _ Efendim kendisi hutalıkltdır 
~lo Sakson okullarının mukallidi oynanmıştır. yün ceket gördüm. Fevkalade şıktı. 1 yastık yüzleri haline giriyor. Hatta Bugünkü lhtiynçlaro uygun ve halk- tıJ t" fr • d" 1 • 

k 
·1d•v• · • ' b ı· v ttik w ·ı 1 k d"ll k 1 ılık l i e ıne c ertgJ» ıyor ar .•• » esı ıgımı:ı; ıçm. unu agve . Bunun ;,:arafet~ yalnız benim degı, eten çuşaflardan men ı er çı ı- ç esas arını daha lyl tek ide tem- l t b" ik" br • • yıl 

Demokrasiyi beğenebiliriz. Biz de Odun, ko·· mu·· r odada bulunanların hepsinin dikka- yor ... Çünkü bugün keten mendil sll edebilmek üzere ~ld ihtiyar he- ',e fU U:. .' ıa ıçm sa • amı-
d d

.. J""k d yetlerinin yeniden ihdası için nlfıka- yacıcc. ne muthış yanlışlar! ..• Bır ke-
balkçıyız, amenna. Fakat bütün bun- tini çekrruşti. Biri aor u: unyanın en u s eşyası arasın asa· F tih ha bnd - - ı dar makamlar tcdkikler yapmaıw. re a ya a e:bindiıt eti ye-

.ar. evla.tl••ırnızl •erLes bir disi:plin- - Ne şık ceket5ıiz var? .. Hazır yı ıyor. 1>.. • • Ç''-'-.... • " d" • ~ 1 başlamıştı. Bu husnstakl tedkikler memıştir. iinKü hindi Amerikadan 

le Ye.:·tırm" e-; .. e manı· - mı"dir? Ba- Bele ıye yenıuen zam mı aldınız} . Daha böyle cay> ken yıldız olan el • · """ ........ llerilemlştır. Tedkikler yakında. hü- g mıştir. O zaman Yeni dünya kee-
husus. gençlerini sıkı usullerle hazır- yapılmasını kabul etmedi Şık yüı. ceketin sahibi güldü, aynı pek çok şeylere rasgelebiliriz. Mese. kümete arzedilecek ve kabul edl- folunmaınıştı. Hele hindinin pata-
layan milletlerin bir çok hususlarda --- -- zamanda şakacı bir kadındı: la ipekli bir elbise ... Evvela yeni ye- lirse ihtiyar heyetleri yeniden ihdas tesli olması?Ul imkan yoktur. Zira 
daha İyi netice aldıklanm da görü- şehrin odun ve k?mür ihtiyaç~ - Evet, dedi. cS kol mağaza- ni giyil•iyor. Eskiyince, elbi.ae gUya edilecektir. patates de Amerikalıdır. Yemekten 
yoruz. Diler taraftan, tasarruf dev• karşılamak üııere Iğncada, A~a. Ir- sı> ından aldım... B d iki a}'Tı kumaştan yapılmış gibi ken- - -- sonra bir sigara tüttürmesine gelin. 
rinde y"'ıyoruz. Yeknuak bir ko- va, Şile. İzmit ve Vasllikoz glbı odun c8 kol mağazası> 1... urası 8 ldisine bazı ilaveler yapılıyor. Fakat Basın balosu ce, bu da kabil değildir. Fatih siea· 
mal)tan, yeknasak biçimli, yakası ve kömür lstlhsal merkezlerine 24 mo- neresi?.. bir gün ?akıyorsunuz ki eski elbise Basın Birliği İstanbul şu hesinin se- ra değil, siaara İçen bir adam bile 

nif 1 ukl tö·r go··nderilmiq·, odun ve kömür ge- O· sadece bır bl,.,- t kl"k kl" el 'k bal 28 uıb t marte · fu ü va.zdı qaret]j ü orma ar, çoc a- " · uz veya e e · ı şe ın· n 1 osu ş a cu sı g 1 görmem~tir. Çünkü tütün de Hindi· 
ronızın tütün İçmelerine de, kahve- tlrtUmiştl. . t .. 

1 11 
- Haberiniz yok mu? «8 kol de kalmııı !. . . Ve nihayet bluz akşamı Taksimde Belediye gazino- _;_ ve patat-ın" vatanından rrelm·ı~-

odun Ve kömür yu""klıi mo or er - w b"l · .. da · ktt 1 ...... ""' • • 

de kumarbazlık ebneLerine de, 
60

• _,_ 1~ magazası> nı ı mıyor musunuz r •• - rengi müsaitse _ ipekli mendil sun verılece r. Ba onun muvaf- . K d 
manlmıza geldiktıen sonra şehrnıı.u.- ld E I k h r ı·• tıı 1 1 in .. tir. areısın aki kadının ipek çorap 

kakta küstahlığa kalkmalarına da 
1 

kli a Beyoğlunda yeni açı ı. n ü ·s eş- alime girmiş... a t..ye o ma.<n ç terLlp heyeti bu- . . t deki mahrukat tacirler. na yem s- ı yük hazırlıklar ~apmıştır. gıymesı de imkilıısızdu. pek çora-
mini olur. rafının arttı~ını, odun ve kömür yayı satıyor··· . . Hatta böyle küçüle küçüle koca- """'"'"'"'"'"""'"""'"'"""""""''"'""u"'"''""'""' bm mucidi Vilyam henüz 0 zarnıın 

Bu münasebetle de eski fikrimde maliyet fiatlerlnin çoğaldığını ileri Soma gülümsiyerek şu garıp hı- 1 man bir boy kürkü iken, yarım kürk, mi? ... > derler. doğmamışb bile ••• Uzun sakallı ye-
ısrar ediyorum: Yakası numaralı sürerek odun ve kömüre zam yapıl_! kayeyi anlattı: sonra pelerin ve nihayet yaka olaıı Şimdi erkek gömlekleri ve pija- ruçeriye gelince... y ereçerilerin 14 
cinsinden eş biçimli elbise... ması için belediyeye müracaat etmiş- - Dayımın, ağabeyimin, koca· ~ürklere bile rasgelirsiniz. Maaı:ıa- 1 malar da bu kayık içindeki kazaze- maddelik yasasına göre sakal koy-

HJI. ler fakat bele<liye yaptığı tedkikier mın kazaklannın kolları fena halde 1 fih harpten önce de, hesabını hılen 1 delere benzedi. Şayet gömlekleriniz vermeleri katiyen memnu idi. Gene 
nctıc.zsinde bu ısteği_~etmiı:iir. eskimiş, dirsekleri aşınmı.ştı. 1 birçok aileler içinde b~ cesk.i aylan ayni re~~te ise, bunlardan bir tanesi ayni yasaya nazaran, ycıniçeri nefe-

Evet. cocuklarunızın ahlakına da, • ,.. •. d l Hepsi de bana, şu eskı kolları çı- kırpıp yıldız yapma> sıya.setı vardı. feda edılıyor. Bu kahramanın parça• rinin evlemmesine de imkan yokhır. 
seciyesinıe de itimat ederiz. Fakat İhtıkarla muca e e karmamı söylediler. Kazaklarını kol·. Yeni cev sanayii> bu işe daha fazla lan ile diğerlerin - kannlannı do- Evlenmeyİnce, kartıstndaki kaduıı 
deveyi sağlam kazığa bağladıktan Pavli adında bir bakka~ ke~disin- suz giyeceklerdi. Evvela bu koll~r: ehemmiyet 'Veriyor... }"liran kazazedeler gibi - yakalan nasıl boşar? YeniQeti eeilde de du-
sonra Allaha emanet ebneli. Sağ· den beyaz peynir lstlyen mii-;~erı~~r~e 1 dan bir ikisini feda edip ötekilerıru Eski eşyaya Voronof ve kollan tamir olunuyor. Pijamalar ramazdı. Çünkü yeniçeriler BektaJI 
lam kazık, müeyyidedir. Müeyyide, (yokLur) cevabını verdiği içın dulcka-. tamir etmeği düşündüm. Fakat hak· da öyle... idi. Bektaşiler katiyen eşikte dur-
ünifonnadtr. nmda arama yapılmış ve bezle1~ i~~- sazlık olacaktı. Birini kollardan mah· aşısı.•• Fakat ekseriya, şayet ııtok yaka- mazlar. Yeniçerinin gizlice evlenr.li-

(Va - Nu} de sanlı sekiz buçuk kilo peyı r - rum edip ötekilerinin kollarını sağ~ Bir yandan da bütün evlerde eski lan tükenmi~e erkek gömleklerinin ğini de tasavvur etsek, kansını bo-
•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• Innmuştur. l ' k 1 S kl daha eşyaya Voronof a"ılan "'a 1 ki · d ' k f Pavli nöbetçi cürmü meşhut mah- lam aştırma ... onra a ıma .. Y J pı masına ete enn en ve ar a tara ından ke- şayamaz. Bekta~ilerde talak mem• 

Ekmekleri kontı·ol 
Ekmeğin kartın da~tıımağa. ba.,

larun:ı.sından sonra ekmek J.şl-eri in
t izama gird!~den belediye elcmek
çili.k nlzrunnameslnin ekmek imaliyle 
pişirtlmesl hakkındaki hükümlerlnln 
tat?>iklne daha sıkı surette başla
mıştır. İyi cins ekmek çıkaran fırın
ların ekmekleri cllğ'er fınnlardan zi
yade rağbet uyandırmaktadır. Bele
diye bozuk ekmek lınal eden fırınları 
cezalandıracaktır. 

kemeshtde dün muhakeme edllcreıt 5 mükemmel bir fikir geldi; hemen uç 1 başlandı. silip yeni yakalar çıkarılıyor. . . nudor. Diğey taraftan kadının fren-
Ura para. oezasına çarpılmıştır. Ay- kazağın altı eski kolunu çıkardım. Macera roma.nlannaa ekseriya şu- Geçen gün Babıali caddesinde gİ olması da pek tuhaftır. Zira gene 
rıca dükkAnı 7 gün kapatılacak ve 7 Kendime ait iki eski yün kol daha na benzer aahneler okuyuz: Bir gemi şöyle bir konuşma işittim: Yeni dünya benm keşfedilmediği 
gün de ticaretten me.?ed!lecektir. vardı. Etti mi sekiz kol?.. Eğer renk- ~~tar, ~~zaya uğrıyanlar bir kayık - Yaka ve kol keırile kesile göm• için, bu hastalık Eski dünyaya gel-

Bakkal İstavrinln dükkanında. ara- leri uyduruı1$am, bunlardaı:ı .~an~ ıçınde gunlerce Okyanuslar üzerinde l leğimin arka tarafı o kadar lasalmıa memişti. 
ma yapılın~. bir çuval beyan.nam~ mükemmel bir ceket ç1kabıhrdı. çal~anıp dururlar. Açlık son dere- ki askımdar. dışarı çıkıyor... Kac &ahr içinde kaç yanlıf!.. O zaı
pudra şekeri Ue bir çuval da ku.~yem Çünkü kollardan dört tanesi ayrı, 

1 
ceyı bulur. Nihayet içlerinden birini Yeni cev sanayii> yalnız böyle mandanberi «tarihi roman» yazma-

bu~:~~ş::~ü meşhut mahkemesine d~rd1 ü. b~şka bren
1
kte idi. Kıkrpsıtı 1 parça~~YlP b~e.m~ğ.e ~~d~r iş ilerler 'ı bir iki ıütun değil, bir ilim kitabı ola- ğı en biiyük cesaret qi görüyorum. 

~rllmiştir. Duruşma, ba~ şahitlerin yun enm1 de un arın arasına arış- ve ~ .ge~. ın~ızı "esıp yemezsek cak kadar kalın bir cild teşkil ede- Lakin maşallah bizde bu sahada ne 
celbi içln başka bir güne bırakılmış- tırdım. İşte 6 koldan ve kırpıntı h~~ı~ o.!~egız. Hepimizin yerine bilir. kadar çok cesurlar var ••. Hem de ne 
tır. yünlerden bu ceket çıktır... bınmızın olumü daha ehven değil 1 Hikmet Feridm:ı Es cesaret!... Hikmet Feridun E. 

Bav Amcaya göre ... 
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1 

H d" müvezziler koşuyorlar,\ . . . Fakat bütü:ı günü ayna karşı· ı ... Pudralıı.r, kolonyalar, kremler 1 ... Kendilerini ağır İşçiden sayıp 
- Gaze le müvezzileri er en · · · a 1 I . w d d"yelim sın da iç.inde ııeçen bçrbeılerjn. •• fazla ekmek istemeleri için ne sebep 

beı-berler de 750 şer gram ekmek ıbağırıyorlar, iş en agır ır, ı ··• ı vardır bilmemi .•• 

B. A. - İki mühim sebep olsa 
gerek: Bazılarının çok konuşması, 
bazılarının da kadınlara hizmet et• 
mes·il. •• i.ıtLvorlarmıs bay Amca .•• 



Satıııe 4 A:S:ŞAM 

Bağ, bahçe ve ev ziraati 
Topraklarda 

' .. . 
tavın onemı 

Ağaçların 
budanmasını 

Bezelyeler niçin 
donar? 

Topraklar, her hangi bir yapıh,ta •kt• • • Bazı bahçelerde bu ıcme bezelıye-
JMılunursa bulunsun, ne kuru iken, gecı ırmeyınız lerin bir kısmı aoğuktan müteeaair 
.. de çamur g1bj ıslak bir vaziyette Bu aene t.am budama zamanında olmuşlardır. Bezelye kııt nebatların· 
bulunurken işlenemez. Toprağın itle- tiddetli kıt yaptı. Birçok bahçelerde dan olduğu .iç.in, kolayiıkla eoğuktan 
aehilmeai için, İçinde kafi miktarda moyva ağaçlaranın buda.nmasına im- müteessir olmaz. Ancak bezelye 
riitubetin bulunması lanmdır. İıte bu k!n kalmadL Budanmuı usulden oea.klannm laı butumadan önce 
lifi miktara (tav) adı verilir. Top· olan meyva ağaçlarının meyva 'Vere· toprakla doldurularak boğazlarına 
re.ğın tavlı olması demek, içinde k.a· bilmelli için, mutlaka meyvaya. yatı- toprak çekilmiş olmUJ ve fidanların 
8 miktarda nemin bulunması de· nlmuı için meyva gözüne göre bu· behemt:ha.I çalılara aardınlmıt bu
mektir. Her toprak. içindeki nemi dan.malan lizımgelir. Fakat havalar lunmaaı l!zımdır. Çalıya sardmlrna
uzun müddet muhafaza edemez. Ya müsait gitmediği için bu işi yapmak m~ bezelye fidanları toprak wtünde 
pek çabuk nemini ka.ybeder . ~eya biraz tehlijelidir. Meyva.sız ağaçla- yığılı kalırsa, çok çabuk ve kolay
yavaş yavaı M'm kaybolur gıder. rın budanmamaaının ahemmiyeti !ıkla donarlar. Donmuş bezelyeler 
Toprağın nemini azaltan, gÜneşten yoktur. Hattti bu kış günlerjnde bu- için yapılacak bir çare vardır: Eğer 
ziyade rüzgarlardır. Fakat ilk.bahar danalar hile 0 kadar büyük bir za- donan kısım, fida.nm dallannın uç
sıcaklarının, yıı.z güneıının toprağı rara uğramazlar. Lakin meyva lan ise, ehemm•iyeti yoktur. Dallann 
kurutacak kadar tesiri olduğunu da aiııçlan böyle değildir. Budanacak dip kısımlanndan yeniden sürerler. 
11nutmamalıdır. Bir toprağın tava kısımların husule getireceği yaralar 
selmesini beklemelidir. Çünkü a.n- meyva gözlerine yakın bulunacağı 
cak tava geldiği zaman işlenebilir. için meyva gözünün donmak tehli
Tavlı hıir hale gelmiş topraklar kesi baş gösterebilir. Bu itibarla 
ayaklara yapışmaz, aletlere yapıf· meyva ağaçlannı havaların müsait 
maz ve avucun.~ içine alır.'Ve sıkar· gitmeaini hekliyerek, ona göre bu
aanız hamur gıhı sıkışık hır hal al· dayınız. Eaa11en budanması geç kal
maz. Böyle bir toprağı avucunuzda mıf aiaçlara su yürümeğe başlıyaca
iken ba, parmağını! ile ~astıracak ğJ bir ıırada, fa.kat su yürümeden 
olursanız hemen dagılıvenr. evvel budama tatbik edilebilir. 

Eğer dalların ~nsından ziyadesi 

donmuş ise bu donan kJSımlan ma· 
kasla hudamalıdır. Şayet bütün dal-

lar donmuı ~e buna hiçbir çare 
yoktur. Her bezelye ocağında 5-1 O 
fidan bulunabilir. Bunların arasında 
donmuı olanlar varsa., bunları dip

lerinden makasla kesip çıkarmalıdır. 
Bezelyenin kökleri He dallannın 

En çabuk tava gelen topraklar Ağaçlara su yurumeai demek, 
terkibinde kumu fazla olanlardır. köklerin faaliyete geçıerek toprak· toprağa en yakın bulunan gözlerinin 
Bunların kuruması da seri olur. tan gıda almağa baılamalan ve bir donmaması laZlmdır. Bunlar donar
Çünkii mesamatlıdır ve her tarahna fidanın damarlarına nebat kanı sa bezdye fidanlanndan artık 
hava kolaylıkla girer. En geç tava dediğimiz (nuag), yani öz suyun çık· hayır gelm.tt. Fak.at bu kısımlar 
gelen ise killi ve kireçli topraklardır. mMJ ve her tarafını dolafffiağa baş· donmamıı ise derhal ocaklara bi
Cübreli toprakların tava gelmesi de laması demektir. Ağaçlara su yürü- rer kürek eski gübre :veya ıaman ko
llZ çok seri olur. Toprağın tavı ye- dükten sonra budama: yapılamaz. yarak köklerin donlardan mütees
rinde ise, hem kolayhkla i~lenir, Çünkü ağaç, ıuyunu kaybederek 

ırir olmamaları temin ed.ilmelidir hem de ekim ve dikim kolay ve mu- kuvvetten dütcr ve o sene mey-va.sız B ) l . k"kl . . . · 
ff k 1. 1 T · d l '- h'I k b' eze ye enn o en üzenne konu-Ta a ıyet ı o ur. avı yenn e o mı- veya pe~ az meyva vere ı ece ır -

yan topraklara ekilecek tohumlar vaziyete dilfer. Havalar ısınmadıkça , lac~. ~ki gübre ayni zamanda ıer
çürüyebıildiği gibi. dikilecek ağaçla- rve toprağın .. calclığı yülc.aelmedikçe betını ~~anlara vererek onları kuv· 
rın da kökleri sıkışık ve fazla rütu- ağaçlara ıu yürümez. vetkndınr. 
betli bir sahaya gireceği için çürü- -ô--------
mesi veya havasız kalarak küflen- Enginar dikmenin Idürülen 
meııi neticesinde ağaç tutmaz. Tav
lanmış topraklarda bu mahzurların 
hiçbiri yoktur. zamanı ağaçlar 

Ensinar fidanı heme''• fohumla. hem Ağaçlann yaıama şartlarını bil-
CEVAPLARIMIZ: de diplerinden verdiii aürgiiı"ıle miyenler her kesilen ağacın yeniden 

(piç) le artırılır. Tohumla enginar süreceğini, tah ve filiz vıereceğini 
Hila sümbül yetiftiıilm-eai artık tama.mile bir tara- .zannederler. Halbuki, ağaçların da 

fa bırakılmııtır. Çünkü ekilen to~um· I kendilerine göre yaşama ,artları 
dikilebilir mi? lardan yüzde ıekaeni yabani fidan- vardır. B:ı tartlar bµinmezııe gelişi· 

Talihliler 
Milli piyangonun ıon 
çekiliıinde büyük ikra

miyeleri kazananlar 

Mllll ~o
n un 1IOll. ~
§l.nde 20 bin li
ralık 2kramiyey1 
Sa.fra.nboluda. Ka
n.arlı k:öyft husu
s! muhasebe tah r 
sllda.n Burhan 1. 
Kara.k:.aş k.a.zan- '\ 
~tır. 10 bln ll- iti 
ralık lkram.1yeler- fJJ· 
den btrl Teklrda-1{ 
!tında. İneclk kö-
yünde muhtar 
Şerifin kızlan B. Burhan 
Mua:z:ıez ve Ne- Karakaş 

biye Üner'e, di-
ğeri Malkarada öğretmen Huriye 
C~un'a ~ıkmıştır 

5.000 liralık ikramiyeleri kazanan 
talihliler de şunlardır:, 

Zonguldakta. un tüccarı Ahmet Hu
lüsl Orman, İstanbulda Sultnnahmet
te Na.kilbent ooka~da. 9 numara.da. 
saraç Macit. Ö'nyede Şehrlınan kö
yünde çlfçl Ahmet öroemJr ile İbra
him Koç. 5.000 liralık Jk:ra.m.l.yelerin 
bl.ris!. de İstanbulda Bebekte adının 
n$inl istem1yen bir va.tanda.şa. çık
mıştır. 

Tarihi Türk musikisi 
konseri 

İstanbul konservatuan tarafından 
tertip edilmekte olan tarlıht mu.siki 
konserlerinden altıncım 3 ml\.I't salı 
günü a.k.şamı Şehir tiyatrosu komedi 
kısmında verilecektir. Programda 
17 inci ve 18 inci a.sır kl!slk mu.sl.k.lsl 
bestekarlarından cHafız Post, Tab'i 
Mustafa efendi, Benli Hasan a~. 
Eyübi Ebubekir ağa, ta.nburl Mus
tafa çavuşun eserlerlle yarım asır ve 
daha. eski zamanlara. ait birçok şarlo
lar vardır. Konser, her vaıkıltki glıbt 
kuvvetli alft.ka. lle betk1enmekted1r. Kadıköyde Necmi Atamana ce- lar meydana getirir. Enginar daima güzel baltalanan her ağaç ölüme 

Yap: Sümbül dikme zamanı geçmit- sürgünlerile yatiftirilnıelidir. Sür- mahkum olur, kurur. Bilhaua ağaç· 
tir. Her ne kadar ıoğuk yerlerde günler, anaç haline gelmemiş 3 - 4 ların odununa tamah edilerek kesil· • • • 
ilkbaharda hile sümbül sovanını di- yqı.nda fidanların diplerinde husule diği zaman, bunlan mümkün merte- Aıkerlık ıılerı 
kerlerse de. buralarda süm.büller gelirler. Her ıene bu anaç enginar- be toprağa en yakın bir yerinden ŞehremJni askerlik şubesi başkanlı-
zayıf çiçek açarlar. Sünhül .ovanı lann kıt bqlamadan evvel dipleri- kesmelidir ki, ağaç kuruyup mahvol- , tından: 
birinci kanundan e'Y'Vel dikilmeli· nf temizlemek muldendir. Dipleri masın. ~a.ltayı k~llanm~~ kolaydır. ı - Şubeye mensup ihtiyat eratın 
dir ki kuvvetli çiçek verebilsin. temizlendiği zaman her fidanda 1-2 Fak at agacı yenıden dırıltmek çok 942 yokla.malan her gün öğ!OOen evvel 
Yalnız ser denilen camekiru veya daneai bırakılır ve diğerleri sökülüp zordur. Topraktan 30 • 50 santi- yapıl~aktır. Haftanın ha.ngl günle
limonluk gibi muhafazalı yeri bulu- çıkanlır. İıte bu sürgünler ile yeni metreden daha yüksekten ağaç ke- rinde hangl do~ulann yok.la-
nanlar buralarda ıa.ksı içinde olmak enginarhldar vücuda getirilir. silmesi büyük bir zarardır. O ağaç malarının yapılacağı aşa.ğıda g&te-
,artile hu ayda da sümbül yetifti~ En . d'k 'k' . güç canlanabilir. Kısa olarak kesile- rtlml.ştlr. 
biJıirler Bu sene Holanda sümbülü · d pıba.r. 1

• mk~ zama.nı 1 ıncı tkeş- cek olursa ağacı kurtarmak nisheten 2 - Yoklamaya gelecek ihtiyat erat, 
· nn en ırınca anunun sonuna a· k 1 l 1 "' 

piyasaya gelmemiştir. Amatörlerden d ld v a,· bat . . . d o ay aşmış o ur. Bu halde agacın ikişer fotoğraf ile nüfus cüzdanları, 
b' · h' ·1c.d · · · d ar 0 ugu gı 1 ıu ın yırman en kalan kıs .. d · · · d · ı· b" tıerhls ve ikametgah veslkalan 1ht1-

ırı ır mı ~r. goltirtmışkıae e s~; martın on betine kadar da yapıla· h t a gov .. e1sı dıçın e .gı.z ı .ır 
vanının ta.leaını a tmıı uruşa mıu bilJ'r Anc•k bu e b .. I d aya yaoıyan goz er en aynı senenın sa.sları varsa ihtisas vesikaları lle mü-

. .. a ne ugun er e en- b h · · · ""caat ede "'klerdir edebilmiştir. · d'k k . . t v f l a arı veya yazı 1çınde fışkın dem· ~... c.. · 
gınar ı me ıçrı opragın az a ıs- I 

••• lakl .. b' · t k'I k d' en ıurgun veya şahlar meydana 3 - Yoklama günleri: Pazartesi: 

1 

ıgı ır manı eş ı etme te ır. 1 k b 1 - l · v 29 
K "k k • • t" t" k ge ere USl ar agacı genç eştırmege 3 . 327. 315, 324. Salı: 828, 323, 322. 

O erevızı ye 1§ ırme Bunun iç.in havalann biraz düzelme- sebep olurlar. 314. Çarşamba: 333, 320, 321. Per-
Sarıyerde Kerim Kırana cevap: sini beklemek ve toprağın çamurlu Bu söylediklerimiz kış uykusuna şembe: 332, 331, 319. 318. CUma: 330. 

Kök kerevizi diğer yaprak kereviz· vaziyetinin geçmesini kollamak mu· yatan ve yaprakları~ı döken ağaç- 317, 316, 313. 

den farksızdır. Buna Odesa veya vafrktır. Enginar piçlerini timdiden ı lar içindir. Halbuki kışın taprakları- ı--------------.ı 
Rusya kerevizi dahi derler. Bunları tedarik etmiş isen'İz, bunları derhal nı dökmiyen ağaçlan kışın budamak J R A D y o 
patates veya yer elmas1 gibi yumru· k~~ taraflan iyice 'Vfl derince gÖ• ı veya .kesmek, onlann tamamen öl-

Bug-ünkü proıram 

12.33 Muhtelif şarkılar, 12.45 Ajans 
ba.berleri, 13 00 Şarkı ve türküler, 
18.03 Radyo dans orkestra.sı. 18.45 
Ziraat Takvimi, 18.55 Fasıl heyeti, 

---~- -

23 Şubat 1942 

H lkevlerinin on c ı dün 
merasimle kufi ndı 

(Bat tarah 1 İnci aabifede) 

On yıl, bu büyük ve aziz maksadı 
gerçekleştirıneğe az gelebilir. Fakat, 
bu an'tlYU içten duyanla.tın, her gün 
a.rtmuı, bir teşkllAt içinde bl.rt:ı1r1nt 
tanıyıp Jcollıı.ma.sı, bir safta sıralan
m.B.'ll. hat~ bu maksad için bu teşk.1-
lA.tm lüzum ve htlanetlnıe inanması, 
bu kısa E8ıIIlanm en mutlu kazancıdır. 
Sosyal kalkınma her feyden önce bir 
t.eşiklAt 1ştdlr. Bu kalkınma, Hallt
evleri ve odalarlle ııerçekleşmiş ise, 
elemanını bulmuş Te yolunu çizmiş 
olmasındandır ve hedefe vara.bilmek 
ancak bu yolu ç1.zml.ş olanlara mu
kadderdir. 

Aziz arkadafl.a.rını, 
Halkın iç varlığı lle yak:ıında.n tema

sa gelip de, hizmet hususundaki şevk 
ve h~canı artan takdtr ve muhab
beti 8.$: derecesine yükselen mil
nevver, Jca!asmdıa. ve gönlünde güzel 
ve gerçek ne vara, halkın bilmediği 
ve 6!?l'enmeyi tstt~eR'f, nesl varsa 
meydana koymayı, öğretip sevdirme
yi, borç ve zevk bilecektir. 

Halkevlerl ve odaları, böylece, halk
tan alan ve halka. veren, Tih1c: mille
tlni emsalsiz b1r birlik ve topluluk 
lçnde y~rup geliştiren kurumlar o
larak her gün, biraz daha hO.nneti
mlzi ve şükranımızı kazanacaktır. 

Sanat ve kültür hayatını 
teşvik 

Arkad~larım, 

Halkevlermlzln ve odalarımızın. ca
Iışmalannı kolaylaştırmak ve düzen
lemek için merkezden gereken yar
dımlar ve direktifler esiı1!enmemek
ted.1r. Bundaın başka, sanat ve kül
tür hayatımızda teşvik edici olmayı 
da.ima. prensip ittihaz etmlş olan par
timiz, fırsat ve lmkAn elVi!rdJkçıe bu 
alanda gayret sarfetmekten biran ge
ri kalın~ır. Neteklm, muhtellf 
tahsil derecelerine mensup, talebeler
den bir kısmını, tesis ettll!1mlz tale
be yurdlan ile, yatı mekteplerinde 
yerleştirmek, blr kısmına nakdl yar
dımlarda bulunmak auretlle blnden 
fazla vatan çocuğunu himayesine al
mış bulunduğu g1b1, her yıl ilntverstt.c 
prote:sörlerUe tanınmış aydınlara, 
muhtellf yerlerde-ki Halkevlertnde 
kon~ranslar verdirmekte bulunmuş
tur. 

Dört yıldanberı il;VWtatU ressamla~ 
nmızıdan birçoklannı memleketin 
muhtelif k~Jerl™' gönderereiı: . ma~ 

halll hususiyet ve güzell1kler1, biraz 
sonra Serglevinde göreceğiniz dört 
yüzü mütecaviz tablo ile temtt ettir
mLş, ve Hallrevlerlnm bu onuncu yıl
dönümünü, yeni fırsat bllen!Gt bu se
fer de «Parti Sanat MtikUatı. nı kur
muştur. 

Roman mükafatı 

evleri ve od.alan tarafından ı:tca edi
len ve mecburi işlerine engel olmıyan. 
her hizmet! yapması, yalnız bir ha
miyet meselesi değil, yalnız güzel blr 
jest değil, bir münevverlik bir millet. 
severlik ve bir l.nsanlık borcudur. 

Haftada bir tk:i saatlerini Halltev
lerlnin ve odalannın .&aflarında ya
rarlı olmaya ayırmalarını bütün me
mur ve münevver arkadaşlardan, aziz 
Milli Şeflmlz, ve sayın Genel Başkan 
Vcklllmlz, bu kürsüden ısrarla iste
mişlerdi. Ben de bu dileği, buradan, 
bütiırı bu arkad~lara blr daha hatır
latmayı va:ıite telakki ediyorum. 

Halk.evleri ve odalarında bir hlzmet 
kabul etmek, herkesin memlekete 
alakasını, millete sevgisini, çalışn.ayu. 
kabiliyetini, p:ırllye bağlılığım isbat 
için ba§ta gelen bir ölçüdür. Bu has
letlerini, orada tanıtıp belirtmek, her 
yurtfaş için be11! başlı bir gay.c ol
malıdır. 

Halkevlerinin durumu 
Sayın arkadaşlarım, 

Halkevlerinde, ~mdiye kadar çalı
§anların verlml ne oıdu diye akla bir 
sual gelt>b!llr. Buna, birkaç snyı ve 
birkaç olayla Jşaret emc.}1 yeter bu
luyorum. ıo yıl lçlnde Halkıevleıiml
ze 50 milyondan !azla yurdd~ gelmlş, 
zevkini ve bilgisin! bileyip zenglnlcş
tınnl.stlr. Halkevlerl, sanat ve fikir 
sahasında yüzlcrre genel yetiştirmiş, 
memleket~ tanıtmıştır. On bi11lerce 
yurddaşa, muhtaç oldukları bllglleri, 
derslerle kurslarla, işlerini ve geçim
lerini aksatmnda!1 öğrctebllmiştir. 

On yıl içinde 25 bin konferans, 15 
bin temsil, 8 bin konser, 4 bin ders 
ve kurs, 420 bin kitap, 1300 sergi ile 
yurdun muht~lif köşelerinde, halkı
mıza inkılabımızın iman ve heyec:mı 
a.şılanmış, yeni bilgi ve görgülerin, ay
dınlığı ulaştırılınıştır. 

Bugün, bu haYJrlı ve verlmll ku
rumlara altı Jialkevl ile yirmi ikt h Ik 
odası daha kat.ılıyor. Bu suretle 
Halkevlerimizin 5aYlSl 389 za, h lk
odalanmızın sayısı 217 ye çıkmış bu
lunuyor. Şimdi, bur:ı.dn.n yüksek huzu
runuzda . ve yüksek müsaadenizle 
Halkevlerimlzln ve odalarımızın kut
lama töreni ııe birlikte, bu yeni ku· 
rumlan. ve aynl zam:ında. çalışkan 
Ankara Halkeviml?Jn s:ı.lonlannda ve 
bu salonlar yıettşme<ll~l için bir kısmı 
Sergievinde hazırlanan ve evlerimizin 
on yıldaki işlerinden ve çal~maların
dan haber veren serglleri açıyorum. 

Aziz arkad~larım, 

Sözlerimi bltlrnıeden önce blrolrlle 
elele vennlş, birbirile kaynaşmı~. blr
b1rint sevmeyi ve saymayı va"tifl! bll
m~ 18 milyonluk asil bir mflletin, azla 
te!i çevresinde, bütün thtlmallett gö
ze alarak hazır ve tetik bulunchl'ğunu 
görmenin, zevk ve gururunu belirtme
yi, ve milU birliğimizin yüksek tim-

Her beş senede bir devretmek üze- sali olan değLmıez Genel Başkanımı
re, roman, şilr, tiyatro, mustltt, reslm zın huzurlarına hürmet, ve tazimle 
heykel, mimarl olara·k yedi kolu 1h- iğtlmeyi v:ızi!e blllrim. 
tiva eden bu mllkUatın birlnclst, bu Asil Türk milleti; 
sene romana tahsis ed1lm1ştlr. Mem- Şimdi dıe, son sözümü sana tahsis 
leketl.miz1n kültür ve sanat bayatın- ediyorum: 
da mümtaz Ş(l.ıhslyetıerile tanınmış . . 
25 IdıjiU~ blr jürl, yen! harflerin ka- Hepımiz, senın hizmetinde olmanın. 
bulünden bugüne kadar çıkmış roman 1 zevk ve heyec_~_ını ya.şıyoruı ve bu
ve hlk~yelerl incel1yerek bunlardan nun baş ve gonul huzurunu duyuyo

Bugünkü ziyafet 
«Sinekll Bakkal" romanını tbrt.11n bul- ruz. 
nıtLŞ ve bu suretle Cümhur!yet Halk 
Partisinin sanat mükn.fatı ola.n 2500 
Ura, bu eseri l'UZ:ln bayan prof.esö.r Ankara 22 (Telefonla) - Cüm-
Hal!de Edibe ver1Im.l.ştır. huriyet Halk Partiııi Genel Sekrete--

Bu neticeyi, huzurunuzda ilan et- ri B. Fikri Tuzer, yarın, Halkevleri
mekle, aşın bir zevk duyduğumu ifa- nin ~n~cu yıld.öniimü münasebetila 
de eder ve gelecek yıl, yine bugün, tehrımıze gelmış olan 1 O Halkevi
\"'erilecek müzik müktLt'atı için sanat- ı nin mümessillerine ve roman birin· 
kA.rlanmızı güzel eserl"r hazırl:ımaya ' cisini seçen jüri azalarına saat '7 de 
davet eylerim. Karpiçte bir çay ziyafetj verecektir. 

Bir münevverlik borcu 

lanndan yetiştirmeğe ihtiyaç yok- mulmek ve yaprak uçları dışarıda melennc eebep olabilir. Hele çam 
tur. Yaprak kereviz gibi tohumla kalmalt üzere toprağa gömünüz. jsır:ııfı ağaçları, gövdelerinin her 
lı:ök kerevizi yetişl'irilir. Eğer top- Dikme zamanına kadar bu suretle hangi bir tarafından kesecek olursa
rağmız gübreli ve iyi işlenebilir bir muhafaza edilen piçler bozulmazlar. l nız, bu ağaçlar bir daha filiz süre
toprak ise ve sulama için bol suyu- Bu mevsimde enginar dikmek iç.in mez ve tamamen kururlar. Çamlar
nuz varsa kök kerevizi yetiştirebilir- kullanılacak sürgünlerin Bayrampa- dan gayri yapraklarım dökmiyen 
ainiz. Tohum tedarik etmek kolay- şa nevinden olmasını tercih ediniz. 1 ağaçların budaması bile ya sonba
dır. 1 Jatta kereviz fidesi bile tedarik Erken dikmek için Tuzla nevi mu- har başlangıcında veya ilkbahar 

19.30 Ajans haberleri, 19.45 Serbes Arkadaşlar ŞEHİR TİYATROSU Temsilleri 
İstiklal caddesi Komedi kısmında 

Gece saat 20.30 da edebilirsiniz. Kök kerevizin yetişti- vafıktır. başlangıcında yapılmalıdır. 
rilmesi yaprak kerevizinden farklı 
değildir. 

••• 
Kuunpaşada bahçıvan Simo oğ

luna - Saksılı fidanlarda kullanı· 
lan ve tablet halinde hazırlanmış 
olan fenni ııübrelerden tedarik et
mek timdillk kabil değildir. Bu eüb
Telerin yerine ku9 veya güvercin 
aübresinden yapılabilecek giibre 
fO!beti kullanmağJ tecrübe ediniz . 

••• 

Yarın aksam SUMER Sineması 

HOLLIWOOD'un 
en büyük yıldızlan... Bütün bü
vük Radyo merkezleri... Ve en 
ıeşhur Orkestralann iştirakile 

yeni (DEANNA DURBİN) 

GLORiA JEAN 
tarafından emsalsiz bir 

tarzda yaratılan 

lA~ASIN SAADET 
Mubttşem musiki hi.rilı:QSUU ta.k:dlm edecektir. Diğer sahne arkadaşları 

EUGENE PALLETTE-NAN GREY 

Şimşir ne vakit dikilir? 
Oaküdarda Süleyman Günerine 

cevap: Şimşir, toprağile birlikte çı· 
bnlmış olmak prl!i.le ıenenin her 
&71Jlda dikilebilir. Ancak baziran-
41an birinci teşrine kadar fidanın 
toprağı çabuk kuruduğu ve dökül· 
diiiü için kökleri açıkta kalarak bo
aala.bilir. Böyle fidanlar tutmaz. Fa
lat eaks.ı içinde yeti,tirilmit olanlar 
aksıdan boşaltılarak dikilirse hangi ~- ve küçük BUTCH ve BUDDY _., 
ayda olursa olsun tutarlar. Top
raksız ıimtirler tutmaz. Yalnız klflD 
topraksız olanlarxı tutmamalan için 
lıir ıebep yoktur. Bir ,artla ki. top
raktan çıkarıldıktan sonra bu fidan· 
lan derhal dikilecek yere götürüp 
Takit geçirmeden dikmelidir.. Bol
ca sulama sayesinde yeni dikilen 
firnşirler koleylıkla tutarlar. Şimşir 
taflanı denilen fidanlar ise toprak-

............................... ______ , 
Stanwyck • Fred Mac Murrey'in 

yaşadığı 

Barbara 

Giinah Gecesi 
Pek yakında: L A L E Sinemasında 

5 dakika, 19.50 Mahur m:ı.kamından Resmi ve husust her teşekkillde iş 
şarkılar, 20.15 Radyo gazetesi, 20..f5 almış olan, ve bilhassa devlet hlzme
Blr halk türküsü öğreniyoruz, 2ı.oo tinde bulun-an, h~ müne~rtn. Halk-

Konuşına (Öğretmen saati), 21.15 Ka-

l nşık şarkı ve türküler, 21.46 Radyo 5 U AT 
senfoni orkestrası, 22.30 AJ:ıns ha.-

1
,.. Bugün: ~ikta, 

1 berleri.Yann sabahki program :ı PERİ KIZI 
ı 7.33 Müzik: Hatif program (Pl.), 

BtR MUHASİP ARANIYOR 

PARK Sinemasında 

ÇAM SAKIZI 
KONGODA 

ı 
7.45 Ajans haberleri, 8.00 Senfonh( j Türkçe sözlü ve prkılı 

parçalar <PU 8.15 Evin saati. ~~---••••••••••••••••••••~ 
ıır~~~--~--... ~~------......................... ..... 

Bugün matinelerden itibaren 

iPEK 
SİNEMASINDA 

Y alaız en muazzam filmlerde 

rol alanı 

GARY COOPER 

I<AHRAMAN 
SUBAY 

Görülmemiş derecede heyecadı, Müthiş ve muazzam 
sahne· <:r " dolu eş3İz bir ş:ıh0 rr ••• 

,.... 
mz olarak aziran~ adar dikileb:ilil::...L:!llıı•••••••••••••---------------ııl!..-=----------..;...::.... __________ .!l.l.!l:J...:1..l!.l.l:.....i:;..ı:;. ..... ~ ... .lli..il~to.....:ıc..e.....::..,__ _ __;_-'-..;:..ı.ı.IlllL...-_.'----



SOZON &EL ·şı l~~HA~-

iki isim D&d:-::::.~ ~~~-
K~~":ı;m:..:=:ı.:~.;.::::.,~.,:ı:; ~:.=·:tın~_; Harbın cikıbetı l 

tairlerden ibaret olan bir dostum vardır. O bütün arkadaşlarımt oturmaz bemen ceplerinden aipra 

:z:=s:=~~~en=.can:rsıkm~~ =~~~':".: yazında belli olacaktır 
maıann sona ermesini ümitsizce beklerAe.U 3~""'""' - Mersi. .. Ben on üçlükten bat- Ha 
tlsımn akmakta olduğu görülür. SM edebiyattan çtlrtı mı ferah· ka sigara İçersem öloüriiyonmı. Se. rp ne vakit hiteceıktir? Bunu kati Yazan: de tarkta.ı gelecek Amerika tehlike-
Jar, canlanır, gözleri parlar. İki sift laf eder. Fakat as sonra nelerdenberi hep bunu İçerim. ~e h~p .'Y'e ~atta tahmin etmeğe, sine bütün deniz ve hava kuvvetle-
tekrar can sıkıntısının kollanna diışer. Çibıkii bahis gene ede- - On üçlük bana sert geliyor. eoylemcge Dnkan yok. Flde daha M 1 Sevki yazman rile Ul'Jl koymak üzere Filipinlere. 

· Yeniceden ~ İçemiyorum. 0 lcadar fazla durgun (potanaiyel) bunların ileri karakolları olan §ark 
'biyata. Pire doğru kayıp gitıroftır ve artık sonu gelmiye- Biraz pahab oluyor amma, ne yapa- ku<iret. v~r ki:. bunl~ ne~~~- aurctile yola getirilmeleri kabil ol- ta.ki aralık adalara, Avustralya~ 
cekt:ir. Onun bu hali bütün arkada~larma yeis verir: Bir gün lun? Bir defa buna ahşbm, bir türlü te ge~~ 1§ gorccelctir, lıatta 2f gol'" mıyacaktır. Bunun gibi muzafferiyet· ~imaline ve §arkına yerleşecek olur 
şiire dair bir söz kanşmıyacak nn? d~yorum. ~ek ıç..ın harekete geçebilecek mi- lc:r kazanmış memleketlerin dahili sa, bu sahaya ne kadar büyük d 
~ hafta, grup gene tamamdı. Konuşmalar başlamıştı. Kuit yıllık birer tiryaki ecluile ~1.1'· harekete geçse bile ~ görmek isyanlar !ıkararak teslim olmalarını ol.sa, Amerikan deniz ve hava kuv 

Edebiyattan bahsedildiği için 0 gene susuyordu. Bir aralık An· sİgaralan dudaklannm arasma sıkıt· 1J;1~ zaman .ve fıı:aat bulabilecek mi- dÜ§Ünmek de ha.ta olduğu gibi, bu vetlerinin sokulması çok güç hale gi 
trp yalrtlar. Ost üste çektikten son- uır?. Tahmin .edilemez. Bu sebeple kadar sahalar kazanan bu memle- rer. Hele bu şeraitte istifade edile 

karadan bir tanıdığın mektubu içinde gelfıı, genç ~enlcn ra ağızlarını açıyorlar. zehirli doma- ~~r~": ne va.kıt ve.na~ıl •o?a. erece- ketler için artık iktisadi ab1oka cla bilir büyüklükte kara orduları taşın 
Necati Mchmedin şiiri okundu. Hemen herkes: •BU Necati Meh- nm bir zerresini bile dı:tanYa kaçır- ~ soylernek ~o~ id~lı .bı~ ~.ol~. varid değildir. Bilalcis Almanya mut ise imkansız olur. Zaten Avru 
mcd de kim?)) diye sordular. madan derin nefeslerle ciğerlerine ~ak bu harboın ikıbetmm onumuz- Basra körfezine iner ve elen.izden ol- pa cephemnin esas olduğu hakkında 

O zaman beklenen hidise vukua geldi. Şairlerin şair olml- indiriyorlar. Nikotinin QYUfturucu dekı Y~zcla bel~~ ol~c:'ğmı .iddia e_t- •un. Japonya ile irtibat teaia ederse, ki karar da buradan çıkmaktadır. 
_,.., dostu görülmemiş bir asabiyet ft dudağında bir Jrftçüın.se- acılığı ile ırözleri süzülüyor, uçuk mek, hiç de mühalagah bır tahmin ~ imparatorluğunun Avustral- Ancak AJmanvanın galihi'-·eti ha J-· L_!_,_!.__.e m' .,,; _____ -:,._,er L- sayıl.aınaz. ya ve Hindi.tan mhi en ,_,,yu .. k do· J J 

m L-- • ı ·· ka-.......... ır. ~ .... IIIQ ~ı:uu; ...-..su -=- .,. uu lincle dahi Mihvercileri., kuvvetler 
c ııuvamıy e soze ..... ~............ t:.O:yor· >- •-arlan .;...ah 1-'--•........1- Bır tarafta bütün kuvvetlerini or- m.iıııyopn ıve müstemlekelenile ı'rtıibatı L __., 

., d di B" · N t•' Şhndiye kadar ... • ..,, &-=n ··~ ıızeu:n., mPıtere ve Amerikavı da i~gale ki «- Tanumyor musunuz. e , ızım eca ı. halkalııuun•• hunm deliklerind- •• _ ta.ya d··ö·k· müş, vannı yoğunu terazi- telılikey-e gVın;. olur. J -

İki I Ankarad da ··n1 ·· N ti --........ -. - "Y ~t etmiyeceğinden, harbin kıtala yalnız Necati idi. . hafta evve' a go um eca rannış difleri arasmdan dumanlan mn gozune at?'1ı§ ve. bun_a göre de Hele Uzak Doğuda A:nglo Sek- arB81ncla bir deniz ve hava harb 
Mehmed olnı111•! Ned!m? ~kü Şiir yazmaya başlamış! Şaşıyo- savururkıeın. ,..,.ı:....ız· vücutJ• .. kesik kauuı.çlar tenun .etrni§ Mih. v. er de-v- aorılm ;..;.. ..,,.rtlar A"""""-•daJcinclen 1 ak l ~ ,,,_ ~ -.. 1 ti H b __.. ,,.._ ··-- o ar eene erce aüı:meıri ve sonun 
rum. Hep böyle oluyor. Sanki tek isimle şiir yazıl~ ~bi! öksürüklerle sarsılıyordu. ı · e erı v_ar. ar ın lk.ıbetıı~ın Rusya de el.aha gayri müaaittir. Çiin\ü ora- da bu halden bizar olan ilı:i taraf jçi 
Haydi bir mecmuada şiirini neşrederken altına iki isim kosyun. Y anunda oturan ~ garipseyen ıle bu ılkbaharda yapacagı haıbe da denizler ve meaafeler daha uzun- d.e ortalama bir sulha yanatılmas 

ı · elim. Fkat kahvede oturur- bakışlarla bir müddet oolan süzdük- bağlı 'bulunduğu söylenen Almanya dur. Daha 'l>uaün<len Japonya Hind kabil olacaktır. Bütün bunlar d 
Ba§ka Necati.lerle kanşmasın. diy ten·-- 1 __ ,_.:::.., __ fıs-'~adı: geçen sene normal k:uvvetlerile bu d~~·=nden -1 .... -'- teh'-1---ı 0-nı~ d k kırk yıllık arlaıd lan artık N ti .......... •'""'ll:ıuıa PO .. _ gço..._~ ~...,.& .. - önümüz e i yazda k:atiyetle anlaşı 
ken, karşıdan reçerken aş onu • eca _ Yazık fil çocuklara. Bu 1afla ili sona erdirem~ti. Bu sene ken- mit gibidir. Adalan işgali ikmal eder lahı1ecekt:r. 
Mehmed!)) diye çağınyorJar. Yahu işt.e bu Necati işte! Necati! kendileriui zehirliyorlar. Şbndi nui- eminin ve müttefiklerinden alabüc
Ukalfilığuı minası var mı? Benim de iki ismim var. Fakat beni bat venneğe kallaak ukalalık etmit ceği kuvvetlerin en büyüğile geçen 
:kimse iki isimle çağırmıyor. Ve doğrusu da budur. Ne yalan oluruz, kızılca ~ kopar. Gii- seneden yanın kalmış İ§inİ bitinııe
llÖyliyeyiın. bir adamın ismi ildleşmiyor mu aklım başmıdan nün birinde onlar da pifman olurlar ğ~ ?alı~caktır. EğCT bu :i.Ud>a:lıarda-

ıunrna, if itten lt"eı.-'·.. lci azami kuvvetle yüklenişi de Rus· 
~lili1AIMJjfSMl8fft 
Dünkü lig maçlar1 lidiyor .•• :ıt O mada delikanlıl- sohbete L--· ya meselesini balle, yani hiç değibe 

Sözlerini bitirirken masanın etrafında oturanlar gü'lmekten ladalar: - __, A_v.nıp:' Rusya.sını ifgale Ye Bura 
kırılıyorlardı. Bir ikisi salndal.yeden aşağı düştü, Çünkü edebi- _Dün ak.-m içtiğim.iz .-rap be- körfezıne kadar inmcğe kan gd
yat denince susan adamın ilk SÖ'Ze kan§lşmda söyledikleri si- nim midemi bozdu. m~:ı:sJ, Al:;anya bu davayı kaybet
nirlerl bozacak kadar doğru idi. Şevket Rado - Ben bu sabah kabvalb edeme- mış eme tir. Zira önümüzdeki ae-

--================================ d" D-- d L"'" • .:h-.yor neler Rusyayı bir üs olarak kullana-
Fenerbahçe, Beykozu 3-0; Galatasaray:}. 

Beyoğlusporu S-0 yendt · ·• an. ~mı • JMl.Qll -· • • -- L h"'' • k f ' Rakın .• • • • c;ag; ve ıuen ın işa halinde olan in-

e» t -1 
tim,-diye .n': :;a:ı::r-uta~ aa~ vekma

1
lremAe kuvvetlerini buraya 

..9 -,. ~ ~ dik bö. 1 im _._._ yıgaca o an nglo Sabonlar bir 
rJL,.Fl,. .., """4.Tlıl v . y e o azma. hk daha bu mağlubiyete müaaade et-

- ~ ~tın ha... defa' m.iyecekleri gibi, kendileri de Nor-

Betiktaı, Taksimi 12-1 mağlup ederek 
gol rekorunu yaph 

mevsimin 

Y e.§illik pasosu! 
Yer yer, ~rin öteırini, berisini 

bplıyan - yahut aüıliyen - §U 

~l sahalar, tramvayda parayı ye
rip bilt..-t alan yoJc::ular arasında 
cPasol> deyip öteye geçenleri ha
brlatt,-or. 

İnsan onların ncdeıa cPaso:t ol
duğunu naal dÜfÜ.nemez ve k:e.ti
remeue, bu yqil uhalann da 
- bilhassa bu eılrim seferberliğin
de - neden vatand.,lann gözüne 
yalnız yeşil görünmekten ibaret bir 
"f'Bzife ile külfetten lrurtukluk.lan-
m anlıyamaz. 

Yurdun bir kari§ toprağından 
bir dönümlük mahsul almak İçin 
planlar hazırlanıp dUTUrken bir lo
amı topraldarm eline ye,ilJik pe.-

eoau verip onlan verimli olmaktan 
malınım etmek bilmeyiz doğru 
m.udut} •• 

Aza değil reis! 
Verem Mücadele Cemiyeti ee

çen günkü toplantl81Dda, ~ 
te yüz bin lira h~layan Eekip 
hirli tüccar Süleyman Çakır' ı. ce
miyetin fahri azalığı.na seçmiş. 

Gerçi, hamiyetli vatandaşı
mızın 'bir kalemde verdiği yüz bin 
liraya. kal'JI ona tevcih edl1en pa
ye de tereflidir. Fakat benzerleri 
anunncla bu kadar ııani yüreklilik, 
bu kadar cömertlik. bu kadar tok 
gözlülük ga.teren hir büyük ha
miyet ~inin, ülküsü zaten rik
kat rye la.amiyet olan böyle bir eoe
miyetin reisliğine aeçilmeei cbıba 
uygun olurda aaınmz. 

tamfbğımız bD' adam f81'11P 11mar- veç, Fransa, Akdeniz üzerinden yc-
ladı. Onu kabul dnıemek ZÜppelik ni yımi hareketlere geçeceklerdir. Lig maçla.rı:n.a dün Fıenert>ailıçe ve yo~lu müdafilerinden İstavro Cemıll 
olurd Şeref 8tadlann.da devam edllinlştJ.r. bir çarpışma neti~esinde sakatlaJlara 

•• 
0

··:. • • • ltin bu tarafı kolaylıkla anla§ıla- Ha.v.anm so""•"', ....,._,1n~n1 ... nn ehem sahayı. ter1t ttl o kişi k ı B 
Cördülden fil.imlerden ~: bilir. Şimdi bir de Alman galibiyeti Jll1yet.s1z o~;,n711~ her iki artık Gala~r:ı.; hücu~ı:r:m:yor!~ 

ler, atk maceralvma geçtiler. Ban halini d.ü~ünelim. Bizim kanaatimizce ııtıadda oldukça kalabal:ik: bir .seyirci kavemet edemez olmuştu. Bu sırad 
hayıflana hayıflana içini çekti: bu hal de harbin akıbetini tayin et- kütlesi topla.mnıştı. Mfü;abakalar ta- Cem.il üçüncü, Mustafa dördüne .. 

- Azizim, geçen lfÜO benim kıza miş olacaktır. Vakıa Anglo Sak- 1omla.r arasındaki büyült kuvvet farkı golleri yaptılar ve devre 4-0 Galr-.t:ısa 
bir mektup yazdım; cBu sefer de 

1 
aanların elinde henüz h.iç harbe so- dolaylSile heyrcanm geçmiş ve Be- ray lehine kapandı. 

randnll)'a gelmezsen sonunu sen ı· Iı:ulma.mııı milyonlarca asker, milyar- §ikta.şlılar Taksime 12 gol yaparak İkinci devreÇe güzel bir nn;<l!lfa 
düşün. Ağabeyini mağabeyllıi din- lar değerinde malzeme bulunacaktn. mevslm1n gol rekonmu tesis etmişler- sistemi tatbik eden Bcyoglu anca 
ı dlr. Diğer müaabakalaroa Ge.lata.sa- bir gol yedi, Ve müsab:ıka 5-0 Gala 
emem.. Vallahi alete veririm dün- Fakat cıski tahirile harekette tckad- ray BeyoA:Iu sıponı 5 _0• Fenerl>abçe ta.sarayın galebesi ne nlh:ıyetlendi 
yayı» dedim. Pazar ııünü kop.rak düm eden Mihver kuvvetleri Avru- Beykozu 3_0• İstantıulspor Süleyma.n1- (Be.Y._oğ"luspor müdafii İstavronu 
geldi. Gelmeseydi. DalJIUllRDUm ki, pa Te Aşya karasile Şimali Afrikayı yeyi 8-0 ma.i:lılp etm.ı.şıer, veıra da Cemille vukubulan çarpışma esnasın 
her teYi RÖze alm-.tun.. İngenm ba. ele geçirdikten, buralara dmizden KasırnpıMJa ne ı-ı bembere ~. da &yaıı.nın klnldığını teessürle ha 
tma nel• R"eiiyor fil diiny•da... gelen yolları kontrol altına aldıktan ~Iann tatsılMını .sırasi.le ber aldık. Bu temiz sporcuya geçml 

- Tabü, tabii... İm.an bayAtta ve sahilleri tahkim ebn~ bulunduk- bild1rlyoruz: olsun deriz). • 
içkiaini de, kumannı da, bovardalı- tan aoırmı., bu elde ettiklerim kendi- BEŞİKTAŞ 12 - TAKSİM 1 1 SPOR 6 - StJLEl'.MAN\YE o 
ğuıı da göriip geçirmeli. sinden almak, yalnız İngiliz ve Ame- Şeref stadında günün ilk müsabı- Fenert:>abçe .sıadında günün il 

_ Eveeeet... Erkek dediiin rikan kuvvetleri için mümkün olmı- kası Beşlkta.şla. Taksim anımnda ya- maçı İstanbulsporla Sülcymaniye ara 
itkin olmalıdD' yacaktır. Almanya kendisini meş- Pı.lm:ıtJtll'. Çoktanberi oyna.mıyan sında yapıldı. Hakem Muzafferi 

P Vapurdan ~a kadar dur-j gııJ eden Rusya ordularını ve Japon- Hakkıyı da. takınunn alarak .sa.haya ~dare ettiği bu karşılasma t:ımnme 
madaa .. -. •• tazel-'p kahramanldr: ya kendiııini bir dereceye kadar oya çıkan Beşiktaş, zayıf raldbı kar- Istanbulsponm hakimiyeti altınd ;-- -.1· . ~lıyan ç k 1 . . k • şışında. esaslı ve ezlcl bir üstünlilık geçti. 12 nci dakikada l5m€t v:ı.sıtasl 

[ D E N 1 Z ] 
sobbetlenne devam ettiler. Ayrılır-! ed ın u:vvet erını ssmen yok kumnış ve birinci devreyi 4-1 g.alip le ilk golü yapan san siynhWar 35 in 
kıen de, gece kahvede bulUfln&k 

1 

k er ve gen kalan parçalarını da 1 bitirm.i§tir. İldırel devrede hızını büs- ci dakikada Tank'ın sı:kı bir sütil 
_ iiaere sözlettiler. U§ uçmaz, kervan geçmez bozkır- 1 bütün arttıran siyah beyazbla.r üst· 1k1nci sayılarını da kazandılar. İ>evr 
'------- --------------------' Halleriae baktıkça içim sazladı. !arda abloka ~ilmiş bir hale koyar- üst.e sekiz sayı da.ha kaydetmiş ve bu 2-0 nihayetlendi. 

A 1 d Henüz çocuk denecek }'aft. ~ ! 88
' tek başın~ ~alac~k Anglo Sak- suretle mev6imin gol :rekorım.u tıeşis İkincJ devreye rüzgan da lehin 

man Onanmasının tiryakiliği. içki alemleri at~li teh- son kuvvetlerının Mıhvercilerle ha- ederek maçtan 12-1 galip olarak ay- ııJarak başlaY..an istruıbulr>porıuıa 
ditli 8'k macera1an. •• ..\ıııaır düşük- 98. çıkabileceğini kolay kolay akıl rılnııştır. teknik blr oyunla rakip! rtnl tnzvi 
!!:...:::..::...•· _ __. d • •-=- erk-'-'!'!- almıyoı. FENERBAHÇE 3 - BEYKOZ o çemberi içine a"üdılar. Çok güıı::l .bi 

h 1 k 1 
aıquumı llUI a, PlflUD auı&... Ç Gün- iki k ıs· t b 1 

azlr 1 arı 
Nerede aile terbiyesi nerede cemi· ünkü her şeyden evvel Anglo ~ un nc1 maçı Fenertmhçıe ne maç çı aran an u sporun genç is 

ahlala? ' Sakaonlar Avrupa e Aıry k 1 ..... ,,..oz arasında yapılmıştır. Hakem tidadı T:ı.nk 10 ve 17 nci dakikad, 
yet ··· nnda.,, d . 1 1 v a ara a- F'erldunun Jdare etti~! bu ka.r:şılaşma- takımına ikl gol daha kazandırdı 

Kahvehanelere bir ıöz atınız. . l enız ere ayrılmışlardır. De- ya Fenerliler eksik bir kadro 1Ie "el Devre sonuna doğru Knd r de 2 go 
nız er vasıtasile bi y k k • .. 

•ı • Her maada grup grup gençler dolu. mak d k . r eııe ~8• er çı ar- şu T~llde bir t.akımL'l. çıkm.ı.şlaroı: yaptığından mnsabaka Istanbulspor gemJ erJD Aj;ızlannda ıİgara. ellerinde iakam· k . eme • bıdayebten ıtibarcn bu Nnrı - !Uıırad. Orhnn - Enis, Ömer lulann 6-0 galobe~le n hay tl dl. Brest limanındaki 
bil 1_:::.::..tıan t I l B!"'....::.. ko- M enn mahdut olmasını kabul et- Aydın - Cf'mal Ec::ı11 Nı\im Naci' VEFA l - KASJMPAŞA l 

d •• J • • b b• d• ~ -.• • ava zar an. _........ mek de kti N k d L bi • ' • ' , - .. 8Da Va tana ODme efJDJD Se e J ne Jf ! •lan a filim münakaşaaı, ya- · ?1~ r. e a ar gayret edi- e p. Gunun son k.nrştlr.._mı:ı;::ı Vefa il ;:r' k "Y H b" d.. ah· lirse. edılsın, bu çıkartma ordular Buna mukabil Beykoz her zamanki Kasımpaşa arasında yapılil·. Hal :::n 
•~•-ia;:d~ı.k_ ~ ~ 1;'yakor- a~~~~d!~inc. büyütülemez. Bunların kadrosı.ınu muho.faza edJYorıdu. Oyu- Şazi :rezcanın .idare ettiği bu Imm 

liı:i zırhlı ve bir ağır ~ruvazördeıı meai, diğer taraftan diifD'anın daha MU11 • • ~ otü tesır buY'J.kluklen geriden gelecek •evla- nu:n b~amasile Beykoz k:ılesine yük. laşma,yn her ıkJ takım en kuvvetl 
mürekkep bir Alman filoaunan bir ÜıltÜD hava kuvveti ç:ık.arması ihti- kmıç dışlerını sınbyor. 4 sadece aile yata bağlıdır. Bu da mahd t I lenen Fener11ler bu sırada müteaddit kadl'08ile çıkm~ı. 
Mneden fazla bir müddettenberi üs- ına..li olmamamndan. İngiliz efk.an terbiyıesine bırakmamalı. Devi~ de ğa mahkumdur. Vakıa Jn u.k ma- sa.YJ]tk pozisyonlara girdUel"lS\e de rnu-1 OyunW1 llk on beş ds.kika.sı karşı 
lenmiş buluııduğu Brmt limanından wnumi,yeaiııin hayal .akutuna uğra- İşe el koymalı. Kahve peykelen bo· Amerika!ılar 1918 de A gı ve hacimlerinin aeeıesı ve blnrn d:ı ı:ı-1 11klı akıııl~r arasıı:dn ~ müt.eva?..J 
wmn çıkarak İngiliz donanmasına blarak maneviyatını k.ırmalc dü§ün- ta1sm. ~ duran kütüphane masa· sında Alman a vı· vru~ kara- kaqdjgl yüzünden netice alamadılar./ geçtı. 21 ınci drucik .. da blr kargaşa 
yalı:alanmaclan Manş .kanalı yolile cesinin istihdaf edildiği mütalaa edi- lan dolsmı. Fırm t:uğluı gibi kapı'· kat 0 vakit ~ r~ mag u~ et.~ler. Fa- Ra.k.iplerin1n bir fe"Y yapamadı&'1J1ı l~tan Jstl!acl~ eden Ş .f tkı . bi 
ana vatana avdeti eon günlerde dün· ehi]. LmnP. Pitkinliie ibtiyaclllll% yok. b. ü!sa F n.sa gı'bı mukemmel gören Beıyıkozlular yavaş ya~ açıla- ~utle Kasımpuşanın Y<'Sfuıe solun 

ır. Ol d . • ll' e ve ransız ordusu gihi lca- rak mukabil hücmnL.'lm başladılnrsa yaptı. Bu sayı Ve:!alıl:ırı harekete ge 
ya matf:>uatını yakından ilgilendiraı Almaıı bahriyesinin Norveç hare- gun • anı utiy~cmal Refiik !abalık .bir yardımcıya maliktiler. Bu da onlar da bir şey yapamadılar. lılrdl, üstüste taıelcd!kl"!'i akınlam 
\ôr had!iıe oklu. Her ne kadar bu ki.tındaki kaybım ve modem Si.. harpte :ıse bunların her ikisi d k Devre ortalanna dotru Na.imin ileri blrlslnde Muhtqemln hesaplı bir vu 
ıremi!erin Brest'i ter:lı:etnıcsi, kendi- mark dritnotunun zıyaını tela.fi ede- ....................................... tur. Binaenaleyh geçerı seferıJ Y:rt: doğru verdiği güzel bir patıtı yetL,en ~ Ve!alılan beraberliğe kavuşturd 
lerini İngiliz tayyarelerinin denramlı bilmek için yeni m~aata olanca say- bulunan Alman donanmaaı Kronı· lar bu harp için mevcut d V•td· Esad mlcı bir şiitle Feneıin ilk golü- ve. devre 1-1 bitti. 
bombardunanmdan dolayı tehlike- reıini sarfet:mdate olduiıma ,üphe tad önüne sokularak Rua donan· K.aldı lı:i deniz nakl.iyab da dcgı· ~: nii yaptı ve devre 1-0 nllıı:ıyetlendl. Ikincl devrede her iki takım Çok. çe 
de görmelerine atfedilebilirse de bu yoktur. Amerikan kıtalanmn lalan- ı:nasmı imha teıehbüsünden aak:ıın· tılar ve tayyareler .. .. d emz İkinci ~ Beytrozun gevşediği tin bir maç çıkarmışlaroır. Ve!alıla 
teşebbüsün ııeıbebfoi daha ba~ka da aduma Ye fngfüereye talı,id mıştı. Filhakika Lenin radm müda· harple kı asla yuzun en geçen buruı mukabH Fenerlilerin hızlandı~ zaman zaman hfı.klm oynamaların 
noktalarda arama.k faydadan hali edilmesnun, müsait hnat zuhurun• fasında Rwı donanma! ın aiır top- bir duru~ ~a~ıy.acak kadar zor görüldü. Bumm neticesi olars.k üs- ra~en başka sayı kaydına muvaffa 
d..Mldır' . Cerri Alman filoıruırıun; da Avrupa .in>.aline ihrar ememe lan t._ Al b- "L • - n k An 1 Sakgırmııtir. tilnlilğii alan san lAcivert.liler biri olaan:\dıklanndan mÜS3b~ka 1-1 bern -.,. .,,. l r-- ,, na en uyux; 1f gormete ve en· g o sonlar için en b ··yük Lebf cUğerı Na.tnı berl1tle netloolenm.L,..ıır 
böyle muhataralı bir teşebbüsle n• yapıkl.ıimı, Almanyamn sörmeme- d.i.ıile birlikte ,ehri de meta.netle Jı:o- üstünlük olarak tayyarelen· il ~ .. · "-~~·ya...,.tııa v .'!a.sbı~ebulld. JU1 · 
....=t!- donanmasına m-->an okumak nn' e ım· k"- d .. B::...J b" >t. _,_ d ··ı V• • n en su- ....,......., ,,. r e mu.sa ~ neuce 
~d·-· d .... ··ı zs.,eyu de fn....iJtere- <1.11 var mı ır.- ....,.~e tt .m• rum~ta _ır. . . :ru ecegını biliyoruz. Amerikanın Al- de~~n 3-0 Fenerbahçenın lehine 
.... e ıgı uşunu eme , &· raca kara ye hava hıvTetile müma- Ônumuzdekı ilk.baharda p.rk cep· man~~ ve Jap<>11yayı bu sa.hada ge- lı;apa.nch. Hal."em Ferldun maçı güzel 
ain gaibinde üslendjği devamh hava naat olunurken, donanmaya da "t'a- heande baılıyacak Alman umumi 

1 
çecegıne biz de kaniiz ~ k tek idare ettt. 

keşiflerile malôm olan fngüiz do- zife verilmesi talbiidir. Alman do- taarruzunda Lcningradırı i§galini lbaJma hc..va ku•"Vetlcn"l. fca '- G. SARAY 5 - nEYOÖLUSPOR O 
d. . - 1 . - l . d wı -,_ .. d . d d _.:ı.. 1 e u er -.aza- 1 aanmaııının, ken isinı on emesı nanmasınm ana vatan us erm e saıı amıut uzere enız en e taq ..... m ıunaz. Yalnız hava bo b d Şer6t stadında günün son nıaı;ı Ga-ı Beş kta.ş 12 11 - 1 61 'l 33 

mümkün olamıyacağıru h~ap ede- toplanması aehe>bini tahlil ederken İçuı, donanmanın bütün birJilı:lerin.i lari~ hir memleket sulh m. ~ ıma~- !atasa.rayla Beyvğlwpor arasında ya- G. Sar:ıy 11 10 - 1 47 4 31 
r.ek taarruza kalkacak hafif düJJDan Baltık hareltitma busust bir ebem- topl.ıyarak tam 'bir harp ]cifayetinde le:zniyeceği gib• . .:.ı:ı ar ~ • pıldı. Hakem Sammln ldare ettiği Fener 11 9 - 2 45 5 29 
deniz kuvvetile ha kısım hava bir- ıniyet atfetmek yersiz bir idclia ... bulwımuma görülen lüzum Alman ğı)tnak ve 1ehl;ı g~1!_~ I -~la a- bu maça <hılatnsaray §ı.t §d>.-Ude çık- 1 İst. Spor 12 8 1 3 29 18 29 
--ı . '- k --'- d . ·-'--- H la _ı _ _1_ Le A'---- Ei1 B • '-" 'eı ı.. • d en oo,a tınaa a za- mıştı: Vela 11 5 3 3 ,... 13 24 
D1': erme m;arıı oyaeu& vüsatte enız ~au~ atır rgaa1r a nıuuuı or· osunu rest ten oır an evv çıa.rp 

1 

yıat ahi önlenebı.ı"''- T I I on..-- F k <>-r K 
1 

A .,.., 
h • kilA - d l Baltı'- memJcıl:ederini ;... L -zırl w ,_ _ı.. • ıı.ı:r. a~re er e v,,u&&n - anı • .,.uım. - ema - ~ımpasa 11 3 2 6 17 33 19 

Ye ava emnıyet teş atına ve mu• u annm a. .... oaHul~maga aev.ka.etaeL~~:"~~L ~c~lc ordular deniz kuvvetleri- rfl, Barbaro!i - Hikmet, Salllhaıldln, 1 Beykoz . 11 2 2 'l 9 31 17 
dafaa tertibabna gÜvenmiş olduğu ga}inde donanmanın ordu ile itf:>ir- asa.; topye O.n na JCIMJA" nın&.:UXJen daha mahdut olacaktır. Cnnll, Mutafa, Ga:mnfcr. ' SüJeymanlye 11 2 2 7 H 43 17 
muhakka.lctır. Jiği, muaclil Roa donanmam ka.rpem- ımdan olu. amamt taarruz ba. zır. lı- Boş adaların, cnofil -..,..11·zonl·~- Hakemin başl:ur.a düdüğü ile hücu- Taksim ıı l _ 10 5 57 13 

Almanların bu filoyu havadan hi· da hayli giiçlepnjfti. Balıuıriıt Lenin- imda kara ""° bava luıvveıtlemu ol• hava kuvvıetlerile "'~gali~;·hak -·-~ ma. geçen Galatasaraylılar hemen 1lk Beyotlu ıı - - ıı 5 4l 10 
maye eden tayyare adeclini pek faz- gradın mulıaeanwnda barac:laki SoT· duiu Ki>i deniz lt11VTetini de dağıt- ruz. Buralarda maddi ~ayı. dakDta.da Gazan!erin uzaktan so.vur-ı .,--------·-..:.---..ı 

li ~- '- 1 • veya manevı _ 
la tutmalarından, ayni zamanda İn· yet clonamamull tesir •• _,.,.._ mu-~ .. topu bir Lalde balundur• olaralc bu ç~t müdafaa imkanları dutu bir şutle llk golü kazandılar. İ • • .. 
gilizlerin sahil hava emniyet semsi- kabele edebilmek jçjn Almanlar ika· mak ~yet &mi1lerinden hi~ hazırlanmamı§tı da, ondan dolayı Ant olarak yed.iklerl bu golün Beyoğlu _kıncı kume maçları 
nin zayıflığını ortaya koymak mak· radan ağır toplar get:iımek aedıa.ri- ridir. Alman donanmaınnm toplan· mavaffalt.ıy-et elde edildi Yok Al oyu~cu arının maneviyatını bO'.t.du 'U Dun her lkl ~t~dda ikincl küm 
aadını da giittükleri istidlal olunabi- yetinde kalmı,lardı. Bu sırada Brest ma hareketini bu balamdan mütalaa manya veya J g:İ,· sa A - bellı oluyordu. Galata...."arayın h~I- maçlarına d(;vam cdllmls v~ D:lmspo 
lir. Bu suretle bir taraftan İn""liz do- fiınaıunda kalan Sclaarnborst Ye etmek hatalı olm.u NAUU. naa:ı1e y~· ap~n~a ahı ~ ma- nüyetı altında devam edm oyunun H:ılice 3·l, Eyüp KıırtııJw., Dem 

.,. __ ~-- , ,.,. .a. B. ._,_ . ış or u ara a ıp mem- ikinci golünü blr karcn"alıkt:m !.: t.- ... p~r Ictiklnle llükm 1 r 
nanmasımn Alman aemilerine yetit- Gneiaenau dıitnotlarmaam --- -. IQll;etleruı havadan Mlter indirmek. fade eden Cemil yaptı. Bu sırada Be- lcroir. en r;.t P C lm.ş 

Puan cetveli 
Takım M. G. B. M. A. Y. P. 



AKŞAM 23 Şubat 1942 
-=~~~======================~=============================;=================================-

~.= ~KŞAM VG · b. , Gördüklerim, duyduklarım 
eıa uiKAYE arıp ır macera ... 

,.y0ı arka.daşlarun iki kadındı. Bun- Nihayet ihtiyar kadın y&Vaf blr ses 
!ardan blrt a.damakılb ihtiyardı. Öt.eki Ue, Adeta bir netee gibi. yanmdald 

Balıkçı Mehmed bey 
pek alımlı ve geçntl. ecnerdl. BW da- tadına: ım yılırun bahan. o yazı Bota- lunmUf. Um:&panındakl evleri :yan-
da.klan ?e pınl pınl yanan göder1 - Uyudu mu aca.ba?~ diye aoıd1I.. zlçlnde eeçinneQ'e karar venniştlk. dıtı Jıotn, Rumelihiaarına. ecdattan 
vardı. ihtiyar kadın onu cLeınaru di- Leman mınlda.ndı: Rumel.ihlsanndü1 eeltl büyük yablar- kalına yabcıklann& -.,nm,.aar. ıı:sa.-
ye çatınYOrdu. Her halde ana - kız - Uyudu, uyudu!.. dan birinin yedi, sekiz odalık aeIA.rnlık ııen de ölmQ.flert hep orab. Voli ;,er-
detlldller. YalnıZ aralarında b~ - Haydi balca1ım. ne yapaeaban bölüliinl tutıUk. leri, alamanaları, ıtnplan var. 
bir samlmlyet oldutu anlqılıyordu. J'llPf.. önünde rıhtımı. flPlr ppır den.is; Meşrut17et1n llA.nında memuriyeU-

Esmer icadın, thtıyara cteYJllb diyor- - Yo ... Ben JSpemam. · · Sen J"aPI. yanmd& ~ ta.ıtııı, duvarıarmı ne istifan basıp bahkı;ılıta bqlamıt. 
du. Fakat lk1&lnde ~ b1ıı baba.ya- - Ya U)'a!UJ'M. • • sarmqıklar btıriımüf .cı aed bahçesi. İstlnye sırtıarmdBI tarluına. da çilek 
nlllk ı&ze çarpıyordu. B1lb.- Le- - Uraıımaz, u;ya.nmM." ba1'dil .. • Kayıklı aa.t.u:ılar, tene'IZi»ı m.otörlerl, diktlmıif. ÇalJfJP çabalaJlP, (Elklal-
manda. adamakıllı bir kenar mahalle - Get1r ra çanıta,yıl... şımeti Ha~lye vapurlan ;ratınında.n bü Habibullah), geçinip gidlyormUf. 
dilberi hali vardı. Blıt>lrlertJ!e ır.on.u- Kalb1m ıemt>i1l' gOmbQr ~ vızır vımr geçiyor. Balılı:çı Mehmed bey dtye ad ta.ttık-
şurkcn her 11ltırdmın batmck c.,ob du. Aceba ne ~7... İn- Yalı bertıa.neıPll. dıf taplamalannın larına da memnun. 
kelmesinl kullanıyorlardı. sanlar b.lç belli olmaz, iı9ter' mlı!ıln • boyalan dök~ çatı :ıc.a.tı pencereler\- Yalvara yakara bizi yalısı.na da.vet-

Itte aynl Jromp&rtimanda bu Jkl b- nt aoysmılar, yahut daha fena. ~ n1n camlan kırık amma içi ruhlu mu ler. CSemtbnJzln misaflrt ayıhrsmız: 
dınla üç gün üç gece aeyahat ectec*- n yapnnlar, hayatıma fUAn atadet- ruhlu: Genlf ıenlf 80t:ı.lar, odalar; alt bir emrlnts olursa fakirhaneye bildi
tim. lhıler ... Bunmı lçtn pek büytlk. bir icatta mermer ~ll apaydmlık kos- rliı, derhtt.l ıta edeytn\) diye ricalar ... 

Yola çıktıtunızm Dk günü töYle ı.eyecan içinde idim... • ltoca~an tqlık. ' ' 
böyle geçti. Sert bir kar tlpl8l Tlı80- Kl.rpmerlmln aruındaıı lııldın1a.nn neııtm tartı kapılarını a.ç, püfür 
numuzun pencerelerine çarpt.ılı 1ç1n bütiln harelı:eUnl büyilk bir dnatıe püfir rösglr. Serin aerin ahvaltmı 
hiç bir ft!Y görmüyorduk. Be1'11tet ver- takip ediyordum. cl'atma teJR• ktı- yap, mJndere yan ııel, yemeklerini ye; 
8ln lrl aeyahatin ilk gibıil ve ilk aa.t- çiik blr çanta ~tı. Ve bunun lçm- geceleri de atvriıdneblz, t&htakurusuz, 
leri oldutu lçin hentis JOl'IU!ll1* ve den pml pın1 yanan bir maku çı- ra1ıa.t rahat taqa bJınm durgun su
can sılı:Jntw baflamamlfh, tardı. Bunu el.ine alarwlc &18P talktı. ıan. akseden ıt*larmJ, Anadoluhlaan 

Bir aralık ben sigara içmek 1çlıı la>- sonra da Lemana mınklaııdı: sırtıa.nndan ctotan ayı seyret. İster-
ridora çıkmıştım. Kompartımana tıeıc- - Perdeyi lııapa ... Belki ~ sen, esbalt Mıeır Hıdivi tamaıı paşa
rar döndütüm zaman Lemanı taricı blrtat geçer... nın dondurmaclbqısı Eınirganlı Salih 
soy~erten ,buldum. içıerl,.e birdenbire Genç tadın hemen kalktı. Komp&r- ata.run kayığına aeelenip enfes don
glrdltim l~n geldilimi fadtetmemlş- timarun perdesini U.padı. He:yecamm durmaamı da. gövdeye at. 
ti Beni tarştsında görünce fena hal- büsbütü artnuştı. Ne yalJIDM btt- Bu yalıyı tuttutunıuza o kadar 
de utandı ve prkıBmı keet.l:. HattA yorlardı?. Maamafih Dıtl;Jv bir ta- memnunduk ki, a.rtık .lfimiz gt1cümil?: 
hiç unutmam ckör olasıca gözlerin .. • dından da. korkacak ve çeldnecek de- akrabaya, eoe dosta: <Aman gehn, 
diye biten bir şarkı ~... itildim. ya,.. gece ye.bsına kalın, Boğaz h:ı.vasınır. 

Onun böyle birdenbire suatutunu Nihayet onun canıma Jmadetmete hafınıthri görün!• diye haberler yol-
goriınce: filin bllı:tJtını görül'8em yerimden lamakh. 

- Slzl rahatsız ettim, şarkınıza fırlar, hMeketlne mAn1 olabWnllm. 
mani oldum. Ban dışanya çıkayım da Kadın elindeki mab,ala Y1LV8f ya.- Bir aqa.m babıµn, ben, kilçilk kızım 
rahat edin ı . ~ dlm. V&f. ayaklarının ucuna baara.k bana da beraber, Balta limanı çayırına 

Bunun z r ne k!ldın: yaklaştı. Makasın atzmı açmJf ve dotru gezintiye çıktık. Karşıdan tkl 
_ Yok ... Kati) en... :senim için bunu ylizüme doğnı yaklaftımuştı. Bir itişi göründü: 

rahatsız olmay nız... Zaten alz gel- eliyle ba§Hlll tuttu ve matasıa saç- Biri kısa boylu, göbekli, tıpkı san
meml!! olsaydınız blle ben susacaktım,.. laırmdan bir parçannı kealldllinl tur çivisi, 1eatnin altında ~azma 
Akn ma kadar şarkı syllyecek deR'ilim hisset.Um. Sonra Fa.tma ~ yerine mendil, elinde ceket, yeletlnin sırtUe 

l döndu ... Evet cl1nde benim bir tutam aöınlell'lzıin kollan terden yamyaş, kı-ya.. .. a 
Jhtlyar kcdın burada bir pa.t;ıı.va.t- saçım vardı. Bu lfe pek hayret et- ranta bir adam. Öbürü yalın ayak ba-

sızl•k etti· mift;lm. Bu ne demetti? ... Fakat gene; oı kabak omuzunda kayık ltÜrt'ğL her 
A Lemancıtım. efendi otıum kadın Fahna teyzeye: halde balıkçı. 

jnb:ıncı detti ya... - İyi amma bu ~ur... Biraz Santur çivisi, babamı baştan aşağı, 
Ondan sıkılacak ne var? Kesme şar- daha kes ..• dedi. dikkatll dikkatli 8ÜZÜP geçti. Epeyce 

k dedi ihtiyar kadın ltlraz etti: aralandık. Dönüp dönüp boyuna ba-ıyı .. . 
Li!man kızardı: - Kesemem uyanır... kıyor. LAhavle, bu da kim? 

A Fatma teyzecltfm ... Sen de ne - Kes. böyle fırsat bir daha ele K()oeyl dönmS: üzereyiz, adam yc-
tuhafsınl diyerek ona sitemli aitıemli geçmezı ... rinde mıhlı, geµe ı&l.leri bu tarafta. 
baktı. Fatma teyze ma.ka.s elinde tokrar Ku§kulanan babam: 

Ben. bana dotru yaklqtı. Eter böyle gi- - Herif beni bafka birine benzetti 
Öyle ya etel}dim ... aeya.bat ın- derae kafamda sa.; talmJyacaktı. Son- galıba; aorayım ıuna! .. derken, o, 

sanları birbirleriyle ç&buk a.rddaf ra ldmbWr ~ kadar beıt>&t bir te- fesinin alt.mdaıı mendili çek\p, .feke
edeı mlş ..• Benim için ne diye rahat- kilde keetyordu. Böyle brpılmıf kala tini glylp solUk aoıuta bize dof?\ı ne 
sız oluyorsunuz? Hem bu vesile lle ben Ue elilemin lr,art1.ıaııa naa1 c;ıkabillr- kOfUYOr. 
de güzel bir tarkı dinlemiş olurum .. dlm? ... Btmun lç1n Dıtıyar kadın tam Hemen babamın Hd eline yap141p 
dedim... 1t1nci defa aaçlanmı lceeecetl esnada taPur fupur M öpif: 

Yanda bm.lı:tıtı '8-l"kwna tekrar birdenbire gllız!eriml açtım. - Çaldrtnlzt tanımaasınız. Garikl 
başlamadı amma bana ka.qı daha - Ne oluyor?. Ne oluyor Fatma nur ola1m, civan yqınea vefat eden 
.samiml davranıyordu. İltifatını e&lr- teyze? .. cledlm.. küçük biraderiniz Sadık beytr. sınıf 
geınlyordu. ZaT&llı fena halde fallrdı. bozuldu. arka.dqı Kapandaklkll Mebmed ben-

I•ln garip t&rafı Fatma ~ de: ...,.11. lfl ~ ..._. okla. ftllM denlıllm bent .. 
~ ben: Ardından: 

- Ah evlidım. Ben seni pek sev- - Nafile, dedim, bi.ru eT"1 .saçla- - Refakat1nlzdeki, mahtum bey de-
dim-.. Kanım kaynadı!.. deyip dunı- rımı nuı1 kestqmt 16rd6m. Bu ne tu mi? .. diyerek benimle hararetli 
yordu. Kendi tendime: .ııuı lnl!lanlar demek! Niçin lııe8tlıı ac;ımı?. hara.ıoeUI • ..-... - ••• daha ardından: 
arasında ev barit yapmak, çöp çabf- ...........,...._ 
tmnak, beklrları evlerulirmek arzusu Bunun ibertne ne delıe beteniral- - Hafldel ulyalan olsa geret• .. de-

nts? "'•n-ala pek kunetlldlr. Bu ihtiyar kadm da Ah lldım dedi, '--·- _1111 ylp kızmun bafKıı o_......... r. 
oyle olacak... İhtimal beni yanındar - ev ' AUUUAl ~ Yanımıza tatıldı. Gene her cümlede 
kl taze Ue evlendirip hayırlı bir if ~ek!~ =ya. 1llmı an KÖ&- (kulunuz. temterintz, abdl aldcarınız) 
yapmatı düşünüyor... Fakat genç e e naara. bOi7il bo- larla llfa girişti: 
kadın güzel peıt alımlı fllln amma zulmuına bLqı btreb1r iyi blüt... Merhum Sadık amcamla tA çocuk-
gayet de ~laturka canım! .. • diyor-~ b:ıı aç== :!:.rt~ luktanberl, dört J11 Mahreç nııektebtn
dum. de de, üç J11 Kulelide, ayni sınıfta, ayni 

On blr aat böyle konUf&!'8,k geçt.l. 1~~~; =: de =.'Jf- sırada, luttA yat.eldıanede ya.taklan 
Akşam oluyordu. Lemanm bana karşı Uf .. • ·.. yan yana örıı kardef gibi .geçlamlfler. 
iltifatı arttıkça artmıştı Artık benim ~mı o~tm ~~ itte ... • Talihi ylr çrkmamıf. idadide imU-
~·anımda komnartlmanda yava.ş ya- ana ~ kı kırmızı 8:1 aıb.d&- h lll verip HarbiYt!'J"e geçeceği, kılıç 
vaş şarkı mırıldanıyordu. Gevrek ve şımm .saç P · Yfiziln- ~acatı sene Fransızcadan dön
tatlı bir sesi vardı Hattl verditım de kınnızı çUier ftrdı Ye t6deri de m •· Öbtlr 8ene de <llaü mlm.n)l dol-
sigarayı bile tım~an kıpkırmızı kırmızıya yaJOn san lıdl. du lçln alaya çılar.ı.ş. 
ooy:ılı parmaklan arasına alllllf ve Hikmet FerWuı • - o memum lca.rdefÇitlm glb1 zekl, 
içm ftl. Yani birbirimize o kadar alı.t- çaııwtan, balQJc delikanlı el.hane gel-
mı.ştık. K U" Ç u· · K I LAN mif midir? Ah ou pdda.r met, genç-

Nihayet (te('e adama.kıllı ilerledi. Ya- ı litıne dayurmadan o biçarenin de ca-
taklı vagon dopdolu olduğu :1çln bizi okuyucutanmız arasında nına kıydır.. deıtten gözler\ sulıın-
gecemlzi bu kompartlmanda geçire- mada. 
cektık. Hep.m1z bir köşeye büzüldük. EN SER/, Babamdan bet altı yaş küçiik olan 
TJyuma.P (alışıyorduk. Gödert.ını ha- EN EMiN Sadik amc~ zabit çıkar çıkmaz, ha-
llfçe yumdutum halde bif tıürlü uyu- ldb.ten veremln ltwi>anı oltnUf. 
yamıyordum. Böylece ne tadar da geç- EN UCUZ Yeni ahbap tendi hayatından da 
tlğlnl bllıni)'Orum. Gözleı:imin aralı- Yuatadır. Alam. •tun. ki· açtı: Alaya çtktıktan sonra yıllarcs 
jmdan karşımda oturan Ucl icadına Rumellnde, Arnavutlukt:ı, Suriyede 
bakıyordum. Birdtnbire onlar dol- ra itlerlnde İf •e ifçi 'cin la- bölük ç&Vllflutu, bqçaV\13lutu etmiş. 
rulmuş:Iardı. Bllyilk bir da.icat.le ba- tifade ediniz. Tezkere alıp İ.stanbula dönünce Oüm-
na bakıyorlardı. rükte, telgralhanede kAUpUklerde bu-

Ertesi sabah menner taflıkta ça.y
lanmızı içiyoruz. Paldır küldür, geri
deki camlı kapının iki kanadı açıldı. 
Atzma tadar çilek dolu, ltoca bir ttl
fe. Balıkçı Mehmed bey yollaJJU§. 

Övün övfin aofraya toy, Jı:.ıı.vanor. 
kavanoz tıeçelini, şLşe şlfe şurubunu, 
ta.bak tabak kompostosunu yap, gene 
bitip tükenemiyecek. • 
İklndi ü.ttü tahvalt.uıuzı ederken, 

şimdi de içeriye bir sepet; lç!.nde kos
koca.man bir levrekle mavi kanallı iki 
kırlangıç balıtı. Balıkçı Mehrned bey 
göndermiş. 

o akşam dayızadelerden birinin ha
remlle lu!mflresi geliverdiler. Henüz 
sofraya oturduğumuz sıra kürek rı
şırtııarı ve Mehmed beyin sesl: 

- Afiyetler olsun efendim'. 
(Kaynananız seviyormuş, buyurWl 

yemeğe!) Plerine, (Kerem edin. 
başka bir zaman t::ı.sdl e<kırlın l lerle 
kandilli temennahlan savuruyor. . 
Şimdi de çuval dolÜsu akıntı mid

yesi ile, düzineden fazla, canlı canl: 
Istakoz getirmiş. 
Çakır keyfllliğini sezen babam: 
- Birkaç kadeh parlatmak muta

dınBa aldınverellm; ilci üç fişe bira 
getirtip bizler de i91?rtz!.. deyince, 
kayıktaki hemen atıldı: 

- O halde lfttfedin, yann ak.şan\ 
cümleten çekirhııneme tcşr.f eyleyir .. 
Ben rakıcıtmu. sizler blralannızı içer
ken, kertme cariyeniz udunu çalar, 
efendllerlmi t-Alendlrlr. Sonra, kendi 
elimle pl.firdiğlm, atzınıza ldyık, is
korpit çorbasını, levrek külbastısını, 
kefal pllklslni, midye dolmasını, çilek 
kompost.o.mıu kemali Afiyetle t.1navül 
buyururınmuz; epeyce mehtap da nr, 
sanda.llarla lhenkli bir körfez safası 
da. yapanz. 

Misafir hemşireler hepimi?.den te~
ne. Hemen lalceleye, t.elefona kotUP 
Jromşulanndan mükemmel kanan ça
lan bir~~~ se.eı 
sesli ablasını ç:ığırdılar. 

Ertesi ak.fam davete gittik. Pence
relerde bekllyorlarmlf ki, lc:ıpı, çnl
ma.mıM ldalmadan açıldı. Balıkçı 
Mehmed bey, kendıat gtbl yusyuvarlak 
kansı. sıska ve habepmsi km etek
lere vara vara tnrpladılar. 

Yukan aofaya çıktık. Hep deniz 
mahsulü mezelerle, ı.takoızla, yenge~
ler. tekeler, ıstlridyeler, taramalarla 
pıtrak çillngir aofruı orta.da. Kaya 
glbl buz parçalan doldurulmuş çama
tır leğeninde binlik, sayısız bira şifesl. 

Çoktan lı&llm1 aldıtından, ev .s-.ıhibl
nln yüzünü, göz aklarına kadar bn 
bürümüş; boyuna zınl zınl ter dökü
yor. Bununla beraber, teı1>iye lcnb: 
g()tsü Ulkli, el pençe divanda: (Azat 
kabul etmes kölenizi lbyıa buyurdunuz 
bazeratı> diye diye blralıın bardakla
ra doldurup ayn ayn herkeae götür
dü. Teedüben yana dönerek rakl.sını 
da bir yutumda diker dilemez, kmna 
emirde: 

- Al udunu, zunbırdat bııkıWml 
Kızcap udu alıp tat.sim geterken. 

babası gene rerle beraber temennah
larda: 

- Velinimetlerim müsaade ederler
se. derundaıı bir gazel okuyayım! 

Bel'bad, falsolu m&kamlı gazeli 
t'atturdu: 

(Devamı .. hlfe 7, aütun 2 de) 

SiN6APUR KORSANLARI 
Tefrika No. 34 

- Top .ıseslerlni d\1YU10l'8UD, delil hiddetuıdıen • 8Ü!'abil!lllDe b6r 
ml? Konanlar mnanm k1 flmd1 deni- me ~: 
ze dökillmüştilr. Baıbe.ııa gellnce, ooun - Şimdi Pey-cu lçmA!n1ıı muı 
valklriler tararmda.n yardmı ve hl- 111. decH. 
maye görecettnı ~rum. ÇtlnkD., ~ tetaar bai1Mtı n 
hertee Yamadayı bir kaıbrun.aD a&- Icapısmı twtUyereic :JUUDdan 
nır. Den121de ölen tahraman1ara yar- Yamadanın Sural>aya"ya. 
dım eden perUer vartten, ben een.tn gittl~l ~u. 
yertnıde olsam, onu ıııo d9flrmıeım. Prem Nahl o gece sabaha 
Tabkol u:yayamadı. <Mukaddee lclıe )mı 

Kol'88.Dm km bu 8Ö8lerin ~ ol- edeıneylnce, hiddetinden atet P 
dutunu anladı: meğe bqla.m'fl.ı. 

- Ben şimdi aeı1>ee olsaydım. aana KO§ke gelen haberler prenaln 
haddini bildirirdim. Kulatma lld t.op Slkıyordu: 
sesi gemekle baba.mm çarçabuk de- c- Şehir aahW alevler içinde 1 
ni7.de boiulacatuu saruyoran alda- :yor.• 
nı.yorsun r Diyorlardı. B1r kılıç yüzünden 

Bir top ae8l daha duyuldu. r1 atete ft h~& vermek pek 
- İ.fte ~üncll tep. Bu dehfeW hil- bot bir it detudl. İnglliz vallal k1mb 

cu.m tal1J.SlD(la. bahan ne yapabWr? !ir ne kadar müteesslrdl. 
- Ben ba.banun neler ~ilecelt- Na.hl f1md1 ne yapacaktı.? 

ni herkesten iyi blllrim. Şehre inmek de ltlne gelmiyordu. 
Bu sırada prenaln uşülanndaıı blr1 O geceyi küçük kötkte geçiren J 

telA.şla içeri girdi: pon prens! ertesi sabah erkenden ken 
- Bahll boyu bqta.nbafa :raıuyor, dl fQ.tosuna gelm~. Biraz .aonra 

prensim! Yamada her tarafa .ıapan- tonun kap1.S'.nda. Inglliz vallalnin a 
larla yangın kunutı attı. bası durdu. Na.hl, valiyi görünce: 

- San Korsan gernlsl tıo.Il batmadı - Tam vaktinde gelmişim... dl 
mı'> söylendi. 

- Hayır .. limandan çıktı. sonra birden kalktı, oturdutu oda 
Prensin g~ert birdenbire dondü: nın pencerelerini açtı: 
- N.! tarafa gitti? - Bugün Slngapurun havası Şly 
- Sahil boyundaki kayıçkılar Ya- pas vadiıriınin havasına benziyor .. 

madanın Surabaya'ya gidecetkıl duy- kadar atır.. ne kadar botucu. 
mUf}a.r. Kunda.katarak Umandan ~ıık- Bu sırada hlzmetc;Uerden biri İngl 
DU4 .. ve Cava adaaına dotnı dümen liz vallslnln geldltini haber verdi. Va 
kırm.14. Uyi mis&fir salonuna aldıler. 

- Vay melün vay .. kaçtı demek! MisteT Stanley giller yüzle pre 
Bir kadeh içti, Odanın içinde ge- sordu: 

zlnmeğe b~ladı: - Slzl çok erken rahatsız edi§lml 
- Ben Jnglliz \'alisinin yerinde ol- sebebini biliyor musunuz? 

saydım, o canavan çarçabuk ya.kala- - Bilmiyorum. Fakat, tahmin edl 
tırdım. yorum: Yamada tehrl atetlemlş dl 

Takako inci gibi beyaz dltlerlni gös- yorlar. 
tererek acı acı güldü: - Evet. Sahile yakın mahıallelcrı 

- Belli. Bu işlerde meharetinlz var. bazılarında. yangın çıktı Fakat, teh 
Beni de tuzata düşüren siz detll ml- Iike umdugumuz kadar buyük değll 
siniz?! dir. Yangınlar .söndürülmek üzeredir. 

Prens Nabi yumruklarını aıktı: İngiliz valisi bir ltoltuta yerleşt.l: 
- Ne de olsa günün blrin<le onu _ Yamadanın yanında bulWl 

gene tuzata düşüreceğim. Madem.ti dev cüuell ada.mlanndan b!.ri tehlrd 
sen elime düştün. O da dilşecek .. ya- kalml.f. H1JA korsanın kızını arıyor 
nn öbür gün tekrar buraya geleceoıc. mll.f. Bu adamın Hamdtm isminde bl 
O zaman hesaplqınz, onunla. müslüman olduğunu haber verdlle 

- Babam tekrar Slngapura gelmez. Ye bllekl~rlne pek güvPDditlni söyle 
- Seni unutacak detll ya.. diler. Sizin muhafızlarınuıdan N 
- Unutmaz. Fakat, beni aramak bu toraanı tanıyormut .. 

için, yolunu çevinMZ. O, gidec~ yo- Bunla ilk def .:H.a d 
lu bilir - n a i>UA.len uyuy 

_ G'd ~ 1 öğ" dlın· rum. asllzademl Nogi'yi şimdi ça~r 
ı ecea• yo ıı ren . Sura- tal biz bildik! rlnl sö lesi 

baya'ya gitmiş diyorlar. ım.: e e Y n. 
_ Onun gldecetı yol Cavadan daha Nogıyı çatırttılar.. prell9ln feda 

uzundur: cBabam: cB{iyük Nippoıu salona geldi . 
devlettnl kurmala slıdl,Jor. Sis, 0 ~- Ve Hamdun bakıkında ıu maliıma 
dan yjlz çevireli hayli zaman olmU§- Terdf: 
tur. - San Korsanın kızı eehJ'C b 

- Büyük Nlpponu baban glbl bir adamla beraber ç~ı Y'amada ki 
haydud Iruracalcııa, mabuda. yalvara- zını ona teallm etmlf. Talcako tehir 
lım da, o güntl görmemek için hepl- de kaybolunca Hamdun gemiye dön 
mlzln canını alsın. medl. Çlnıtı.r mahalleslnde Taka 

- Zaten o büyük ve meaud günleri yu aradı. durdu. 
görmek, sizin glıbl g&4.ere paalp olmı- İngiliz va.llsl sordu: 
yacaktır. Siz, yabancıların tuneU- - Bu adam nerede .. bWyor musun 
ne dayanarak ana vatandan u7M1Qf- _Şehirde olsa rerelc. ÇllnJtil cemi 
mış bir takım lnaafsız hahııerainiz .! re dönseydi, onu direkte Mılllllf Yo 
Altın toıt>alannızı doldurmak için Mr cektlk .. 
şeyi feda ettiniz. Kıymetli bir feY - Yamada böyle bir kahramanı ne 
tanıyordunuz: Ailenizden intllcal den 1ıpe ~btn? 
eden mukaddes kılıç .. ulu ma.bud onu _ TaJcakoyu muhafaza edemedi 
da size lA.yık görmedi. Mulmddes la- lçln .. 
hcınızı çaldırdı. Şimdi ormanlarda _ llamdunun bu da.k1bda ner 
meyva vennlyen kurumut al'açlara wlandığmı, nelerle me~Jl oldutun 
dondünüz. Hiç bir dcl"erlnlz yok! Hiç anlaml!k fıstlyorum. Mademki sen on 
bir feY 1~ öğünemezııinJzf yat:.."ldan tanıyorsun .. memurlarım 

- Ya prensllıtım .. esaletlm?... Ba.- yardım edebilir mlain? 
ban onu da ellmık!n çalamaz ya?! _Prens hazreUeri mi\saade eder 

- Bu da da bot ve mlnJ&Z bir rnemnunf.yetl1' yardım ederim. O Ta 
iğünme. Yabancı memlekette bu eca- kaka ile iahile çıJttıtı zaman ben bil 
lete kıymet veren ve sanı gösteren, tün el arabalannı aeferber etmişti 
uşaklannızdan ba.,ka kim var? Mcm- Pakat .. 
letetlnlZ'den tmaklaftıktan 80llra, bu Prens, up.tının sözünü kesti ve kll' 
esaletin mlnuı kalır mı? dıtı potu tamire çalışarak: 

••• 
Singapur alevler içinde 

yanarken .•• 
Prens Nah! top seslerinin birdenbire 

du.rdutunu görünce, Yıımadanın kaç
mağa muvaffaılc oldutunu anladı.. ve 

- Nogiyl emrinize veriyorum, d 
fakat onun si7ıe faydalı olabllece 
sanmıyonmı. 

- Uşatınız el arabelanndan ha.Ne 
mlıftl.. ne demek lsted1Rinl anlıynb 
lir miyim? 

... .. ..... A D W!m. R! Baha Dervit önde, Cevdet ile arka- - Kendinizi adalet pençeainden alicenap davranıyor. kazları bu Meliha ile Galibe nUdİr) 

.... A ..... imim dap ve Hafız Uhya arkada biraz kur.tulmut addediyonunuz; hakika· Kif)ya, cevap vermeden düfilnl- - Bundan emin bulunuyoruz. S 
yürüdükten aonra. ihtiyar bahçıva- ten arada müruru zaman vardır. Mü- yordu. Cevdet. aözüne ,öyle devam zin de namuakirane ve aamimi b 

Aşk ve macera romanı nın kulübeeine vardılar. Baba Der· ruru zaman dolayıale cezai takibat• etti: itirafınızla bu kanaatimiz katile 
vit. kapıyı açarak. Cevdet ile Litif tan yakanızı aayırabilirainiz. Fakat -. Her feyİ bildiğimiz için. bize cek. Sizden bekled.iiimiz. bu nam 

Tefrika No. 178 Nakleden: (YI • NG) GAVUfU içeriye almq. keodiai de da- mali mesuliyetiniz bakidir. Serveti- öireteceiiniz pek az teY var. Peri- karane itiraftır. 
fUI çıkmak üzere kapwya doğru yii- ıüz. zulüm •e pdrlnize up&)'an iki ban hanım, Umumi harp aonunda Hafız. dudaklanm wnyordu. 

Çiflik upia küçük Memit. yukarı çı- kendİIİaİ topladı. la ziyaret9Ji b- rümiiftil. Fakat Ul!if çavut. gür ae- ökaüz kıza aiHir, Bunu aizden iate- latanbuld' ölmüttür. Biraz evvel tif GAVUf da aöze Urlfb: 
!tarak kendiaile ıörütmek üzere. ilci bal için miauip bir.,._ bulMDl)"or- aile ihtiyar bahça.ana: meie kanımen baklan vardır. Fakat aöylec:liiim gibi. iki kazı aldır. - Haydi Hafız, itiraf etaene ... 
beyin &.tanbuldan aelclilrleani ha- du. Cıevdet. ilk zi7aretind .. Perihan _ Barada kalam. emrini verinC8. bunu da ~DU1'acaklar~. Ben o~- Hafız aordu: • • lbti7ar. ~van Baba !>ervif ~ 
her vercliii um•n, Ham. euratmı hanımm ild kazma anmekl• metP1 Ba Oenif. bpuun tlfiiiade dur- lana nam ve h•abma aau .as v..., - Bunu nereclen bili.Yora\lllUZ) kahya71 itiraft& lMılaNnap te 
memnuni)'euizlilde &uru,tarda. ape olduiumı .a,leaütd. 11.tiauıl W lla du.. Cnclet. Lltif GAYUI ile k&h7afl )'onun. Namu8lrane olm.,-aa uul• - Bunlar, Erenköyde bir pami- etti: 
ia zoraki bir tavırla: ikilld afTued ele Vtılılıi pqa ail• otmttaktaıa aonra. .kin bir ... ı • .a- lerle baa.daium paralu lle Hlll" )'onda b6yiltülmiifler, panaboon 6c- - 8iliniaiz ki. Em.ine HDİ • 

Beyi • karıya çıkar· dedik- aia emlak ve ifledni tecmre .. _.... ze Mtl-cb. dan uzak ve ailıi tanmu,aa ,.rletde retini de aiz veriyordunuz. Onlarm eder.kea plan aö1lemi7ordu. 

t - en 7U .ı..L • • d~ı:. olan noter "'--=- 1...-:.. ..ale -- "l.L'-"._ ef-..lıl: b' L-- ~ Yahm baW•mua pamirondan çabrip l.tanbal sokak- de onun kadar birçok te:Yl• bili7 
en aoara. anaazın rmnnı -..wnu· -.. 897- ,-r· - ~ .__, ar...,, uat 8'/• mah I LL.L-- ___ 1 la ..... x.._. lar L-- B' .. \!< bbi -:•.s 

M · · fi leri yukar "rda. .,.ı çiflikte etmit olan Ja&di. o up, hundaa _.~ ay 9T1"ll naa ...... "™ um.a. on a ..... rum. ar cwı e pqa. 'i" tu 
k - :ılfo ~ b.,u bir ~- Hafa&. W--ııı;ili ve mMftlli E.mi- ..ı . W. ~tile bili7o Adanada 10k peh••H .. tm al.lıia- vazifenizi Üa etmit oldaiuauzu 'H luuun PJUDc:la AD& on bet hin lira· 
b:ı'ec1 n .. ~n ':ıec1· Y • neaia a7llb pba hnelinclea _.. Bu ençiflikte ilibacey bel ~ mz çiftlii iW km brd• iade ede- kendi kendı1erini seçinclirecekledai dan bahwli7orda. Ba para. iki &Jr:: 

ecesmı: 1 v~ euratuu 1 glzi•.wleca Wr clMıt slımii· .. • ~ • u nam.- cekeiniz. llreac bir cUrUm if}iyecel zaıuıediyordunu. Maamallh anne- aüz kıza m.ı.u.tu. O um•ncl...beıi 
asarak, yav .. yayq merdinnl•dea a.rd kirue • ~. ~-- para kadar çok MVdilinb ~ çil albalan Jeri ölcfUiü uman oqJan eobk orta- çok diitiindüiüm llalde balledem. 
al• kata indi. yo u. ~ u..L- • • hum. ~ sib~ w de malı• muhafaza edecebiniz. eında lmakmemanız 8rileeek bir diiim muamma71 eomadan çözdm.ı 

Hafız. &f&iıya inerken.~ zi. ~ &l"O"I"~. ~-- .zayaretçi- YDUZ& ..bep olcla. Binaenaleyh hun- Kah Ha · ı· · ı. harekettir. Sizdm deha Yic:denmz• Mademki paralan HDden iatemiTo~ 
yareti emaunda. Cevdetin tüpheli lerle aori1fmek IÇlll -~ .. ~ .,. dan 90ma yapaceimız ...,, buradan d ya fız. eadite • bar tavır lar ihtimal ki b ... u da - .. mazlardı. lar itirafta bahmmamaia ve dik b'i 

il ha 1 uadıiuu. sözlerini hldar DIClll' em.- bllqp 'tm le k d" · · ttm- 10r u· ' ı-r • ıuıı erini hr l)"or Te IMr ikinci zi.. fma -~elate bal muınclaa __ L ~-'ede.~ ... ~ en ~ ~u 11 • _Bu lauuata bana teminat veri- Kahya cnap Yennemekte mu faWak etmeie ne mha v.ar) 
yareti ha)'Ta yormuyordu. Hafızm ·~-L- ---'- uaa&br. lfl ıauuz auç ._.ençtir. m ) ettiii cihetle, Cevdet aordu• Hafız, ininde dört taraftan aıkJttl! 
bu endiıelerine, mücaat saatinin MZIDİf ve~ clö..--.: ma9UDl ye öbüz çocuiu, buaüne b- yor muaunuz . B iti -üüz kızın•· 

0

1 • Me nhmt bir canaTU ııfbi ılzlerini &il 
gelip çatbf. korkusu da katılmca. -1.tenemz. mieafirleri kulübem- dar Nfalet içbıde Mlründürclünüz. - K.endi nam n beeabnaa. temi• liJ.a- C.ıı,° R . deİd ~ " dır fıldır döndürerek. irimacluhlcJ; 
yiızü aararda. biraz evvel kırdaiı ça- de b1'al edenimz. denüt. aonra da: lJu iki ökaGz kmn aai olduklannc:lan nat Verl)"orum. ıve • • e ~az • mı cevap ıverdi: 
nak. tabak, ve diier e,yaya. karma• - Bu beylerin aize orada aöyli- eminiz. Sizden bunlarm timdi n~ Latif Ç&Y11f da •ize kanfb: b Gözlersıı yere le~ klbya. _ Söylediklerinizi. :yaai bend• 
kuııık ve paramparça yerlere ıeril- yecekleri. etraftan duyulmaz. aözle- de buluoduldannı aormaia ve öi• - Hafız, l>u teklif eenİll için bü- &fU!I yulcan a ır cevap bu paralan geri aim.,.acaitnm 9"9! 

mit görünce, bap döndii. Fakat bu rini manidar bir tavırla ilave etmitti. renmeie aeldik. yük bir l6tuftur .. ~oiruau. arkada· verdı: • • . . il bir aenede :yazın. aCSreyim ... 
hal uzun ıürmedi; Hafız aüratle Hafız. bu teklife itiraz etmedi. Hafız. cevap nnniıyordu. flJll aana bqa IU&111Dundan fazla - Fiknıuzca. Perihan laanımm (ArU. vu) 





Sahile 8 

ÇOCUK LASTiK 
Donlan ve Bezleri 

Çok de.yanıklı ve mutlak temi
natlıdır. Anca.'lc benzeri l.sf.m
lerle piyasaya çıkarılmış olan 
mallardan ayırt. edebUmek lçln 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağnlannızı derhal keser 

Her. nevi makina, değirmen 
yedek parçalan, tazyik maki
nalan, el a.tetleri, manivelalar 
silindirler, her nevi otomobil 
ye d e k p a r ç a ı a r ı, ç e 1 i k · icabında günde 3 kaşe alınabilir. H~r yerde Pulla kutulari İ•raTla İ•teyini:. 

Bozkurt - Emlak arıyor 

Müessesemiz tarafından satılan ümurü idaresi bllveüle uhdeme tevdi 
edilen asansörlfi kaloriferli bir apartıman için kan ko<'alı Hpyrlbah
şiş :o lira aylıklı mücerrep bir kapıcı ı~tıyoram. 
Tala;lm Abdülhak Biı.mid caddesi No. 2l Bozkurt.-Emlik. Telefon: 4353! 

Ankara ~ubembı: faaliyettedir. 

Nafia Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 
ı - Bursa. Su işleri Birinci Şube Müdürlüğü mıntakası dahlllndek1 

. Kccaçay üzerinde bir regülAtör Ue Kocaçay sağ sahil sulama kanalları haf
• rlyat ve inşaatı ve Mürüvvetler dereslıslah işleri muhammen keşll bedell 
: vahidi tint esası üzerinden (474.100) lira (36) kuruştur. 

2 - Eksiltme 13/3/942 tarihine rnst.layan cuma günü saat 15 de An.ka.
rndn Su İ§lerl Reisliği binası içinde toplanan Su Eksiltme Komisyonu oda.-

DAVETNAME 

Hali Tasfiyede 
bulunan Şark 
Demiryolları 

işledici kumpan
yası Türk Anonim 

Şirketi 

1 

markasına dikkat edilmelidir. 
Toptan sataş yeri: Slrkecl Dem1r
ka.pı, Oıtıan.lye oad. No. 30, Tel: 
20992, posta kutmu: 38. İsta.nbul. 

Siparişler demal gönderlUr. 

Türk Kömür 
Madenleri 

Anonim Şirketi 
Şirketimiz hl&sedarlannın 19 Mart 

1942 perşembe günü snat 14 de Gala
tada Karamusta!apaşa. caddesinde 149 
numaralı Ova.kimyan hanında 4 üncü 
katta. şirketin ldare merkezinde alelA.-

yedekleri gibi 

ihtiyaçlarınızı 

SAGl . UCUZ ve ÇABU 
olarak yapmağa amadedir 

Adres: Mercan Yokuşu, ttniversite kapısı karşısında 
Fuad Paşa caddesi No. 50 Kahraman GatbarÔs 

mnda kapalı zar! usul!Je yapılacaktır. . 
3 - İstcklller ekslltme şartnamesi, mukavele proJesl, Bayındırlık I.,le- Hali tasfiyede bulunan Şark De-

. ri Genel .şartnamesi, umumi su 1ş1crl fenni şartnnmeslle hususi ve fenn\ miryollan l~Jedici Kumpanyası 

de surette vukubulacnk umumi heyet 1 
içtlrnaında hazır bulunmnlan rlca 
olunur . 

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı Müdürlüğünden 

BUZNAl\IE 
§artnamelert ve projeleri (23) llra (70) kuruş mukablllnde Su İ§leri Reis- Türle Anonim Şirketi hissedarları 

-uıı:ınden nlnblllrler. lstanbuldı:. Sirkecideki Şirketin mer-
ı - İdare meclisi raporunun okun

ması; 

3575 sayılı kanunla teşekkül eden sandığımızca kendllerlne gerek taz
mlnat ve gerekse muhtelif suretlerle istihkak tahakkuk edip mürncant et
memelerinden dolayı emanet hesabında saklanan parnlann uzun zaman 
bekleJLesi muvafık görülmediğinden bu suretle sandıkta ala.cağı olanların 
en geç mayıs 942 ortasına kadar sandığa gerek yazı ile ve gerekse blzz:ıt 
müracaat ederek haklannı almaları ve bu tarihten sonra vukua gelecek 

4 - Eksiltmeye girebilmek lçln isteklilerin (22714~ lira (01) k~ruşl~ kezinde 28 Mart J 942 tarihinde 
muvnkkıı~ t{'minat vermesi ve eksilt.menin yapılacağı gundcn en az uç gun aaat 9. 30 da yapılacak alelade umu

- evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dllekçe ile Nafia Vek!letl- mi içtimaa 'davet olunur. 
n e mürncnat ederek bu lşe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu 
veslkarı ibraz etmeleri şarttır. 

2 - Muraklp raporwıun !kunması; 
3 - 31 BlrlnclkAnun 1941 tarihine 

alt bilAnço ve k.Ar ve zarar hesabının 
okunması, mezk.0.r bllA.nço ve k.Aru 
zarar hesabının ve ldnre meclisi az::ı
lannın ibrası; Bu mUddet. içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt.meye iştirak 

oocmezlcr. 
5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı .saatten bir 

saat evveline kad::ır Su İşlerl Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri l~-
zmıdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1046) (2215) 

Yapı işleri ilanı 
Ankara Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünden 

ı - Ankarada Eti müzesi ittihaz edllen MaJunudp:ı.şa bedestanı beş 
kubt;eslnln kurşwıla kaplanması tşi kapalı zarf usullle eksiltmeye konul
mı·ştu". 

2 - KC§if bedeli 09037.40) lira, muvakkat teminatı (1427.81) liradır. 
3 - Eksiltme 6 1 311942 tarih cuma günü saat 15 de Maarif Vekilliği 

Antikiteler ve Muzeler ~üdürlüğünd~ yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin Bu işe ait ehliyet vesikaları ve muvakkat teminat Ue 

teklif mektuplannı 2400 sayılı knnun hükümlerine göre ihale günü saat 
14 e kadar adı geçen eksiltme yerinde toplanacak komisyona vermeleri 

. 1tercktlr. 
5 - Bu işe aH keşif her gün Arkeoloji müzesinde görülcblllr. Tasdikli 

sureti edinilebilir. (1274-2615) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

njans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banim muameleleri 

Para biriktirtulere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat ı.: . • ı .d::ı kumo ... "ıı ve itibarsız tasarruf hes:ıplarında en 
az 50 llrat;ı :>t !unanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

p!O.nn göre ikr n iye dai;ıtıl:ıcaktır. 
4 °1dct 1.000 lirnlık 4.000 lira 100 nclet !>O liralık 5.000 lira 
4 n 500 t) 2.000 » 120 ,, 40 • 4.800 » 

Müzakerat Ruznamesi 

- 1941 scncaine a:it Likidatör· 
ler kolejinin raporu, 

2 - Mürakip raporu. 
3 - 31 kanunuevvel 194 1 tari

hine kadar bilançonun ta!!tiki ve Li-

4 _ Da.hm nlznnuuunenin muaddel 
12 ncı ml\ddesl mucibince idare mec-1 
llsl heyetinin yenllcnmesl; ı 

5 - 1942 yılı için muraklp lntlha.bı 1 
ve tahsisatının tayini; 

6 - Tlcaret kanunwıun 323 üncü 
kidatörler zimmetlerinin tebriyesi. maddesi mucibince idare meclisi a7.a-

4 - 1942 senesi 'için Mü rakip ta- la.nnm gerek kendi ve gerekse üçüncü 
yini ve bunlara verilecek tahsiaa.tın ı şahıslar nnrnlanna blzz:ıt veya bll
teepiti. vasıta. şlr:ketıe muamele yapml!.61 için 

kendllerlne mezuniyet verllmes!; 
Esas mukavelenamcnin 25 inci 7 _ Şirket 141erlnl tedvir 1çln su-

maddcsj mucibince gerek asaleten 1 reti mahsusada memur edileceklere 
ve gerek vekaleten hiç olmazsa on 1 verllecek ücreti tesblt zımnında. ldarc 
hisseye malik olan her hissedar i~bu 1 meclisinin salahiyet verl1mesl. 
içtimaa iştirak edebil~ek ve gerek 1 Ger~k asaleoon ve gerekse vekli.leten 
asal eto:ı ve gerek vekaleten malik umumı heyete iştirak edebilmek için 
~lduğu her on hiıısc iç!n bir reye ma- ı hlssedarlanıı en az ylnnl hlme. ~ ol
lık olacaktır, fakat Tıcaret Kanunu· ması ve hisse senetlerini umumı he
nun 365 inci maddesi mucibince yettcn yedi glin evvel .şirketin tdare 

müracaatların reddedileceği ilan olunur. (852> <1050) 

Aslan ve Eskihisar müttehit çimento ve su kireci 
fabrikaları anonim şirketinden: 

Birinci davetname 

Aslan ve Eskllılsar müttehit çimento ve su kireci fal>rlkalan anonim 
şirketi hissedarları Ticaret kanununun muaddel 386 ncı maddesiyle .şirket 
mukavelenamesl mucibince ıı.şağıdaki ruzn.amede yazılı hususu müzakere 
eylemek üzere 15 Nisan 1942 tarihine müsadl! çarşamba günü saat 15 ti! 
Beyoğlunda İstlklAl caddesinde Serkldoryaıı (Corele d'Orient) binasında 
ll'lkat edeceıc fev'kalfl.de heyeti umumiye toplantısına davet olunurlar. 

RUZNAl\IF.İ MUZAKF.RAT: 

ı - Muamelatı evvellyest 1937 senesinde başlayıp 8 Teşrlnlsanl 1D39 ta
rihinde fcvkalide olarak toplanan hissedarlar umumi h<lyeti tarafından ka.· 
r:ı.ra bağlanan ve fakat bil'flll icra ve intaç edllmemlş olan şlrket sermaye
sinin 1 490 000.- llraya cıkarılma.<n keyfiyeti. bllfl.hare hisse senetleri 
kıymeti irlbarlyesinln tezyidi tasavvur edilmesi üzerine 19 kanunuenel 1940 
tarihinde 1'evltalı\de olarak toplanan hissedarlar umum! lıeyctlru:le yenden 
konuşulmuş ve bu arada vergi mcs'ele sinden çıkan bir lhUUH ta bu umuml 

heyete arzolunmuş idi. 
f · d d f 1 . d I merkezine tevdi etmeleri H\zımdır 0~ sın e .on rey. en ~z a cemı e e- Ma.li müesseseler tarafından verllen · Alt oldu!;ıı Jll<lrcllerle temas edilerek alınacak netlceye cöre tekrar top-

mıyecektır. Reyı vermıye hakkı olup hisse senetlerinin tevdltnl natık ve- lımacak fevkalade hissedarlar umumi heyetince bu hususta kat'l bir knrnr 
bu umumi heyete iştirak edecek olan~ sikalar hisse senetler makamında ka- verilmest me7.kür 19 Mnunuevvel 1940 tarlhU umumi heyet tar:ı.fından ka-
her hissedar hisselerini en geç 19 bul olunur , rar altına alınmış oldu~dan idare Meclisince yapılmış olan temnslar ve 
Mart 1942 tarihine kadar aşağıdaki • İDARE :.\tECLİSl l tetkikler neticesini görüşmek, şirket dahili nlzamnruncslnin sermayeden 

1 
müesseselere deporito etmelidir: bahseden beşinci maddesinin tadlU ve sermayenin tezyidi Ue yeni hisse &'C-

TÜRKİYEDE · t b Jd s· CİLD GÜZELLICi netleri çıkarılması hakkında nlh:ı.1 bir karar vermek 

1 
'd ş· k . • ksta~ du a, ırke· Şirket dahili nlzamnamE>slnln ~inci maddesinin şekli hazın: 

cı e, ır etın mcr czın e. B""t"" G'" ll"kl • · .. · 
A VSTIJRYA"DA \ '' • U un uze 1 erın (Şırketin sennnyesl iki yuz seksen bln liradan ibaret olup beheri bc4 

. . : . ıyana da. tlSTUNDEDİR. osnı:ınlı lirası kıymetinde elli :ıltı bin hisseye münknslmdlr. 
,on esterreıchıs~he ~redıta~stalt \Vie- BEl.F.~NI İşbu hisse scnedatından bedell tam:ımen tesviye edilmiş kırk altı b!.n 

'! Bankvercır. Mueues~sındc. b~ yüz adedi 31 künunuevvel 1919 tarlhlnde knpanan b!Uinçolnn mucibince 
BELÇIKADA: Brükselde. 48 nı:ıa. mü11temllat !abrlkalariyle b!l'cümlc emval ve mcvcudatının iı;bu •As-

i Rue de Nı:ı.mur' de, BANQUE DE sızı yüksek mertebeye eri.şt.1- lan ve Eskihis:ır müttehit çimento ve su kireci fabrlkalnn anonlm şirketi. ne 
LA SOCIETE GENERALE DE rlr. Mn.kyajıııızı yapmadan ev- devri mukabll!nde hail tasfiyede bulunan Aslan ve Eskihlsar şlrkctıcrl hls-
BE.LGJQUE Müessesesinde vel bu kremı kullanınız. Çehre- sedan:.nına h3.mll bulunduklan hisse senedatı :ıdedincc tevzi ve ita cdlle-

I'PANS . . . · nlze haynt, neş'e sıhh:ıt ve 1 cck ve mütebaki dokuz bin bel yüz adedi nakden tediyat mukabillnde ihraç 
· ' A DA: Parıs te 1 6 Boule- ıeta!<-t ver•r. olunacaktır. 

vard <les ltaliens' de BANQUE NA- , 1 Heyeti umumiyenln işbu sermayeyi bir rnlsll tezyit etmeğc saltı.hlyetl 
TIO~ALE POUR LE COMMERCE T•• k ~ 1 ol:ıclktır. Tezyidi sermayeye karar verildiği zaman hükümcte mnlümnt verl-
ET L INDUSTRIE Müessesesinde. 1 Ur 'Ye . .-tCZ8Cl arı lCl!ektir. Sermayenin blr ~lsllnden !azI.n tezyidi eneıemırde hükümetln mu-

ı HOLLANDAD \ A d d T"' k A • ş· k t' vafakatınlıı istihsaline mutevakkıtlır. Thraç olunan senedat bedelleri b.m:ı-

1 

MM TE 1 
: mster am a, ~r nonım ır e 1 men istlhs:ıl olunmadıkça tezyidi scrmayf'ye t:ı.s:ıddl cdllemez. Şlrketln ih~ 

!\1
'.. · .IXEIRA DE MA ITOS Idnre l\lerlisi Reisliğinden: eyelycce~ı hisse scnedntının numuneleri kablellhraç liecellttasdlk ikt.ısat 
uessescsınde. Hissedarlar Umumi Heyeti 11 M:ırt Vekfıletlnc tevdi edilecektir. 

1 lSVİÇREDE: Bnle'de cBanque 942 ı;:ırşamb:ı cünü saat 14 de :\diyen 
1 Coınmerciale de Bitle.> Müessese· ve saa~ 5 de fcvlroltı.de olarak Şirket Şirket hlssedııranmın 16 Haziran 1337 tarihinde lnlkat eden fcv:lmllı.de 
sinde. ı merkezınde lçt!ma edec.-ktJr. Şirke- h<yetı umumiye içtlmaında ittihaz olunan karam tevfikan 280 000 liradan 

4 

40 

., 250 
100 

1) 1.000 1) 

4.000 )) 
160 il 

Zürich' de, Bale Geneve \'e Saint- 1 Un dd~sı:s mu~:ıvelenad~~st~ln d 6\~1ci l lb:ıret olan sermayci iptidaiye yeniden her biri be.şer llra kıymeti 1Ut>ariycde 

1 Gali' de cCrcdi~ Suisse.> Müessese-' mk ~ ~ 1 ~ . ncer akı 1:dmn1 t~ da- 17 500 adet hisse senedi ihraç edilmek suretJ!e 367500 Osmanlı Ura...ına lblıl~ 
. d a .. ı~yı ve ev a .. c ç ma a edilml~tlr 

sın ~· , . . 1 bir hissevı dahi temsil eden hlssedar- 1 . • • .., ,, • 
» 3.200 20 

)t •> 
DffKA1 : H s:ıpl:ınnd::ıkt paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

dü.,mlyenlerr ikramiye cıktı~ı t:ıkdlrclc % 20 fıızlnslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfıl, 11 birincikarıun 11 mart ve 

Bale de, MM. Speıser, Gutzwıllcr ıarın bulunmalnrmı dllerlz. . I Şırket hlsseda.ranının M!) kli.nunuevvel 10~8 tarihinde inikat eden fov-
et Cie. Müessese5İnde. İdare l\lccli.,i Reisi k;:ılfı.de heyeti umumiye içtinıaında lttih:ız olunan knrara tevfli<an 3G7 500 

• • . ·~ ı- • ~· ! liradan ibaret olan sermaye! şirket yeniden her biri beşer lira kıymeti ıtı-
S .. ark Demiryolları .u~ı IÇTl.l'lı\ Rt Z~Mm~ı bariyede 38 500 adet hlsse senedi ihrnç edilmek suret.ile 560 ooo Türk 

ı - Idare meclisi ve muraklp ra- lirasına iblağ cdllm~tlr.> 
İjtleticı" kumpanyası porlarının okunması ve 1941 senesi 1 • • 

x- hesa.batının tedklk \'e tasdiki ve te- •kll~.rket dahli! 11lznınnamesınln beşıncl maddesinin tı:ıdllden sonrn alacağı 
T A S mettüün dağıtılması hakkındaki tek- şc • 

ı 1 haziran tarihierincle çekilecektir. 

Sıvas Nafia müdürlüğünden 
ı - Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kpnulan iş: Sıvas Kışlalar yolunun 

o + 000 - ı .ı. 450 kilometreler arasında parke !erşl ve sandüvlç şose ~ldir. 

• • .. • lifin miı?.akeresl, (Şiketi sermayesi beheri beş Türk lirası kıymeti ltl.barlycsin<fe lkl yUg 
Likidatörleri mümessili 2 - Müddeti biten iki idare meclisi doksan sekiz bln hisse senedine münkasem bir mllyon dört yüz doksan bin 

azasının yenilenmesi ve idare meclisi Türk lirasından ibarettir. 
h117.ur hakkının tayini. 1 Heyeti umunılycnln ~l ve mevzuatı kanuniye dairesinde bu sc.muıyeyt 

3 - Muddl'tl biten murnklbln y~- tezyide salahiyeti ol:ıcaktır. İhraç olunan hisse eeneda.tı bcctellerl tama.-
Bu işin keşif bedeli 59552 lira 20 kuruştur. • 

Moda Deniz Kulübünden: 2 - Eksiltme 1613/ 942 tarihine müsadlf p:ızartıcsl günü saat 15 de Sıvas 
hlikümete ibna.<n .çlnde nafta müdürlüğü odasında müteşekkll komisyon hu 
zururıdn yapılnc:ıktır. 

3 - Bu işe alt evrak şunlardır : Keşif hilliisası, fiyat bordroou, metraj 
eedveU, tesviye! turablye ve şose ve köprüler \'\l k6.ğ1r in~ant fenni şartn::ı- j 
mesı, bayındırlık l.'!Ierı gene! şartnamesi. eksllt.me şa:-tnamesl, mukavele su
n.tıdlr. İqteyenler bu evrakı her gün nafla miidiirlüğ'iinde tetkik edebllırler. 

niden intihap ve licretinln taylnl. mlyle tahsil olunmadıkça yeniden tezyidi sermaye muamelesi ynpılıı.maz. Hls-

satl 11 k Kotr~ 4 - İdare mtcllsl azasına şirketle se f;('nedatı tabı ve ihrak olunmadan ev\'cl nilmunelcrl Ticaret VekAletlne 
~ ticari muamelelerde bulunabllmcleri gönderilip tasdik ettlrllccektlr.ı 

!çln esas mukavclenamcnln 46 ncı :! - Tlc:ırct VeklileUnin işarma atfen İstanbul Mıntako. Tlcnret Müdur-

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 4228 liralık muvakkat teminatı 
Sıvııs mnı sand.~ma. yntırdkılarına dair m:ıllye makbuzunu veya bu mik
dard:ı şaynnı k,ıbul bankn mektubunu ve 1142 yılına alt ticaret veslkasile 
ekslHme r,iınündcn en nz üç gün evvel Sıvas ''nlllğine mümasil !şlcri mu
\•n!!akıyetıe b:ı.ş.ırdıtlarına d:ı.lr refer:ınslarlle birlikte müracn:ıtıa alacak- ı 
lan rhliyet vestk1 nı teklif mektubu zarrııe birlikte dış ı.:ı.r!a koymnlan ~ 
keşif doo;yal:ırını teuklk ve imza etmiş bulunmnlan lı\zımdır. 

Kulübümüzün malı olem 

RÜYA KOTRASI 
Hail h~ırile bulunduğu yerde 

satılıktır. Istcklllerin kesin tek
ııncrlnl nihayet 28 Şubat 1042 
cumartesi günü saat 16 ya ka
dar Moda Deniz Kulübüne yazı 
ile bildirmeleri ilfın olunur. Faz
la tafsllnt ve kotrayı cörnıek 
Jçln kulUbe müracaat edilmesi 
Telefon: 60052 

5 - Teklif m ktup!"rına ait lç ve dış zarflürın ve ve~lkin dördüncü 1 
madde hükuml rıne 'c kanuni tekliflere uygun bulunması lAzımdır. Poo-ı 
tada va.ki gcçı tıncl r knbul edilmez. 

G - lst klı1 'rln teklif 7.arflarını 1klnc1 maddede yazılı tarihte saat •Bmllllllll!!lilU3:31mm•ll!ill•m~ 

maddesl muclbin('e mezuniyet veril- lüğiincc 7/ 1/942 tarihli ve 100 numaralı tezkere ile şirkete bllı:llrilen ve İda.
mcsl. re Mecllst raporuna aynen dercolunan seklz maddenin :tirket dahili nlzam

I·'t'VK:\LADE İÇ'J'İ:\lı\ RUZNAMESİ nameslne lllivesi hakkındaki teklifin müzakeresi. 
1 - Ticaret Vekaletinin 23/ 12/941 Tlcar{!t kanununun 385 inci maddesi muclblnr.e hissc<larlardan bir ~ 

tarih ve 952219523 sayılı emirleri tize- sesi olanın dahi Lşbu müzakereye iştlriik ve rey ita etmeğe hnkkı vardır " 
rlne e~.13 mukavelenamemizc (Ilı birden 2lyndc hissesi olan zevatın reyleri his...celeri nlsbet.nde tezayüt eder. 
ına?dc. lln~esl. . 1 İşbu içtimada hazır bulunmak isteyen zevat, Tlcaret kanununun 371 inel 

NOT· Muzakerc nisabı için bu !ev- maddesi muclblnce içtima tarihinden bir hafla evvel hisselerini şirket mer
kalfıd~ Jçt!madn serm:ıyenin 3/4 nün kezine tevdi etmelidirler. 
temsilı lazım olduğundan .. 1?.tlrnaın Bankalara tevdi cdil<?cek hisse scnedatı mukabilinde alınacak mektup- ' 
teebhüre uğrnm:ıması için butun his- lnr şırkct mrrkezine te\•dlat nuı.hlyetlnde olarak kabul edilecektir. 
sedarlann işllrnklerlnl ehemmiyetle 
rica ederiz. İstanbul, 21 Şubat 1942 MECLİSİ İDARE 

Emla ~alıcı ,_ - Seyfettin Kayatürk '1 tıcıları ıa! .. 
14 e r.adar k m on reisliğine makbuz mukabilinde tevdi dmelerl Han 
olunur. (2305) 

Skoda, Avia "c I\:oblo fahrihalan 1 İstanbul, Beyo~lu, Ka-Oıköy, Ü~kildar, Adalar ve Boğazın yer yerinde ev, npartımnn. haıı, villa, yalı, mağaza, dükkan ve saire olup da satmak 
Türkiye \ekili 1 veya bu gibi cmliik almak lstlyenler ve emlükinl işletmek arzurnnda olanlar 11Emlak rep~rtuvan .mllyonlan ~an voe en dürüst munmcleslylc ~hret 

nbul )'•tzıhnn siııl G:ıltıtad:ı, Bıınk:ıl:ır cndde,inde ADALE 1' bulnn FERDİ SELEK Türk Emlak BUrosuna mfırncaat edlniı1!u Oalata Ömer Ablt han 2 ncl kat 23 No. Telefon : 42368, 

hanında ~rlncı ka~ nnkletm~U~Tek~n: ~~~ ~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


