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Memur ayhklan 
bugün yeni zamla 

verilecek 

Kaput bezinden 
çuval yapılması 

yasak edildi 
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Başvekil millete düşen 
vazifeleri anlattı 

"Muharip ve ·bitaTaf memlelceilerdekl 
nisbetlerden çok fazla yiyeceğimiz 

vardır ve ilerde de olacaktır,, 
"Dışarıdan gelebilecek maddelere pek o kadar bel bağlama'mak ve milli 
iktisadın kaynaklarına dayanmak mevkiindeyiz. Her şeyden önce de 

ziraatimize güveniyoruz. Asil Türk köylüsü bu dava uğrunda koşabileceği 
·kudreti gösterecektir. Ana davamız milli korunmadır ,, 

Ankara 1 (AA.) - Baıveltil bunun da günün harkeaçe en önem· leketlerde tahribat yapmakla kalmı· ve doğurduğu sıkıntılar çoialmak· 
Dr. Refik Saydam, bugün saat 20, 15 li görünen olaylarından bahaedece- yor, ayni zamanda yer yer ve çeşit tadır. Bu harp dünyanın yalnız ıiya· 
"tıe a,ağıdaki konu§mayı yapmıştır: ğim. Milli Korunma kanununda ya- çeşit ırtıraplar, yoksulluklar yarata· si müvazenesini bozmakla kalmadı. 

Aziz yurddaılarım, pılan yeni değifildikler, Büyük Mil- rak ve bun lan, da dalga dalga, mem· iktisadi müvazeneaini de altüat etti. 
Epeyce bir zamandanberi sizinle let Meclitinco ka.bul edildi. Yarın leketten memlekete geçerek bütün Aziz yurdda§larım, 

cörüımek fırıahnı bulamamıştım. Resmi gazete ile yayınlanacaktır. insanlığı earaan muazzam bir buh• Memleketimizin bugüne kadar 
Bugün buna imkan elverdi. Pazar Bunun için evveli. bundan ba§laya· :an halini almıt bulunuyor. Bu ae· harp afetinden masun kalmış olma
gününü seçmekten maksaaım. da cağım. heple hüküm sürmekte olan buhra- 11, ıüpl-.csiz büyük bir nimettir. Bu 
uzunca ve rahatça konutabilmek Dünya buhranının zorlu tartları nın sıkıntılarından yalnız harp için- nimetin yükselt değerini bütün va
imkanının her iki taraf için mümkün ıiçinde yürüyen milU hayatın bugün- de bulunan milletler değil, derece tandaıların iyice ölçtüklcrine ıüp
o\masındadır. Bugün size Türkiye• kü ana davalarını ve bu davaların derece bütün milletler müteessir hem yoktur. Fakat bugünlcü yaıayıı· 
nin harici politikasından bahsetmi• halli uğrunda hükumetimizin aldığı oluyor. Zamanımızda harp dııında !arını da ona göre kavrayıp düzen· 
yeceiim. Dünya buhranının başladı- ba§lıca tedbirleri ve gene bu uğur- kalmak demek, hiç bir suretle buh- lemelerini istiyorum. 
ğı günde takarrür eden ve milli ıuu· da sizlere düıen vazifeleri belirtmek randan ve onun aıkıntılanndan uzak Ayni' zamanda aziz yurdumuzun 
ra dayanan harici siyasetimiz ilk istiyorum. olmak demek değildir. bugüne kadar harpten masun kal-
gü.nkü vasfından ne bir şey kaybet· 1939 Eylülünde Avrupada başla- Beı kıtaya yayılan harbin ve bu- mış olması bize büyük yangının h • 
miı, ne de her hangi ufak bir tebed- yarak gittikçe sirayet vo ıümulünü nun neticesi olarak bütün insanlığı dutlar:mız~ gelip daynndıwını unu~~ 
dül göstermiştir, Ne dedikse, ne ka· genifleterek Afrikaya, Aıyaya, saran buhranın seyri ve sonu hak- t a ı d B .. ' gl k u· • 

d
'k • . . urm ma ı ır. ugun mem e o m~z 

rar ver ı se gene oradayız. Deilf· Amerıkaya geçmlf rve fimdi hakiki 1 kında şimdiden bir ıey söylemek te h ·ı ı · h' b' k b" . çepeçevre arp yangını ı e sarı muı 
mıt ıç ır şey yo tur. ır dünya yangını halıni almıgtır. mümkün değildir. Fakat ı:u da ger· 

Bugün sizinle iç politikadan ve Harp, yalnız harbe girmi~ olan mem• çektir ki, harp 'sürüp gittikçe sirayet (Devamı sahife 2, sütun 1 de) 

Harkof ve Sfngapur Libyada Japonya, Çin 

Orelde Ruslar topları karşı muharebe tekliflerini 

püskürtüldü sahili dövüyor yine başladı bekliyor 
----

Almanlar 16, Ruslar da Japon kıtalarının Johore- İngilizler Maraua'nın Tokyo, sulh teklifinde 

3 günde 60 yer aldık· Bahru ıehrine vardıklan ıarkında dütmanla bulunmak te§ebbüıünü 

larmı bildiriyorlar haber veriliyor harbe tutuıtular üzerine almıyacak 

BU SABAHKİ TELGBA.FLAB 
.............. ,........... - ...... .,.. . . . ,.._ 

Pasifik'te 
Japon ada
larına baskın 

Amerikan deniz tayya
releri ve harp gemileri 

Japon üslerini bom
bardıman ettiler 

Singapur'a 
yeni kuvvet

ler geldi 
Muhabirlere göre, 
Singapur dün sakin 
bir gün geçirmiıtir 

Londra 2 (A.A.) - B.B.C.: Snlg&-

Loııdra 2 (A.A.) _ B.B.C.: Ameri· pui'dald muhablrlent göre Malezya 
kcın dcıll..ı: tayyareleri,fle haıp gemile- muharebelerl b8!18ngıcındanberi db 
ı·i, Pasifikte Japon manda.si altmda <tehir en akın gunünil ~ımi§t.1r. 
bulunan 'c onlara üs vazııcsı gören Vi<'h1 2 <A.A.> - O.F.I.: Japonlar, 
Maı-.sch:ıl adalarına. havadan ve de- Mal11;yayı Slngapur adasından aymuı 
nlzcren şiddetli b~ hücum :yapmışlar, ve Inglllzler ~~ından bava.ya uçu
beş üste bulunan asker\ tesisatı, mal- rulan seddin onune. varmışlardır. Ja· 
zenıe depolannı. Japon donanmasına pon tayyareleri, Sıngapura taarruz
mensup ufak deniz merakı'blnl yer- lıı.rına devam etmişler ve 50 bin tnn
de ve havada b\rQo'.k ta.yyıı.relert tah- luk doklardan blnlrl tahrip etm!şler
rip eyleml.şlerdlr. Amerikan kuvvetleri dir. Singapurun cenup batı Ye ceı:ı11 
bu adalann ıım.nnıarmda büyük Ja. doğu sah~lerlnln tahliyesi emredil
pon harp cemnerını gömıem~lerdlr. mtştır. Smg:ıpura yeni takviye klll"
Bıı hücuma iştlriik eden Amerlk.an vetıerl gelmlşt.lr. 
h~rp gemııerinden iklsl, yanlanna dü· -----------
şen bQ.mbalard:ın hnfl! surette hasara 
uğramışlardır. 11 Amerikan tayyare61 
iislerlne dönmeınl6tlr. 

Kantonda 
Nevyork radyosu, Pe:ırl H:ıroour'a I b 

Japonlann y:ıptıklnrı baskına bir mu- Japon ozgunu 
kabcle teşkil eden bu hücuma kru-
vazörler, n1Uhrfpler ve en az bir tay
yare gemisi f.ştlrok ettiğini ve Ameri
kanın Pasifikte kuvvetini hissettir· 
meğe başladı~ını beyan f'~tir. 
Amerikalılar, Japonl.ı.r tarafından 

işgal edilmiş olan Gilbert adalarını ela 
bombardıman etini 'l'qUr. 

Filipinde Japon aıker
lerile dolut salapuryalar 

batırıldı 

Çinliler geri çekilen 
Japonları takip ediyorlar 

\'ungkin' 1 (A.A.) - Dün akşam 
neşredilen Çin resmi tebliğinde şöyle 
denllm<Stedfr: 

Japonlar Vayşu bölge.sinde bu şeh
rin 120 kilometre şaı kında beş gün· 
denberl devam eden nıuhsrcbe neti
cesinde bozguna uğrndıkto.n sonra 

l.andİ'a 2 (AA.) - B.B.C.: Flllpın- Kantona doğru geri Çl'k1Jmekt.cctlrler. 
de de Korreglder"mtisrohkem Mnsm- Japonlar VnHunun şlmnli gnrblıılnjc 
daki Ameı(kan ıtuvvetlerl adaya hÜ· !bulunan Pokloyu terketmlşlerdlr. Çuı 
cum etmek için Japon asıcerleri ve -it'ı.talan Jap.nnlan t:ıkip etmektedır. 
mühimmat ile dolu snl:ıpulj'lllnn top w;'akip Poklonun garblnde Kanton -
ateşiyle batırmışlar, Bııtaan y:ınm- Kuvlon ı:iTJ'e dl!er hattı üzcılndc mü-
adnsında Japonlann mükerrer hü- hlm bit -ın Şeklung btlkame· 
cumlannı püskürtmüşleı·dlr. tinde eı•am l teô r. 

C' n tebliğinde k. ydcdildl.;ıne gore, 

Harkof'ta 
bir suikast 

Berlin ı CA.A.) - Bu son üç gün Tokyo l CA.A.) - Japon umuml Londra ı (A.A.) - Geneıal Archin· Tokyo 1 CA.A.> - Çin 1ht1U\fıru llal-

Rus tebliğine göre, 
Alman karargihı 

havaya uçurulmuf 
lçlnde Harkotun prk kesiminde mü- ,kn.rarglhı, Japon kı.talannın Johor leck, Roınmele karşı yeni bir darbe letmek iç!n alınıın tedbirler hakkında 
hlın Sovyct süvari teşkl1lerl durma· Bahru tehrlne vardı'klannı haber 1.çln kuvvetıerlnl toplamakla meşgul- bütçe encümeninde beyanatta bulu- . 
dan Alman mevzilerine ·hücum et- vermekbedlr. dür. KendlSlne yeni zırhlı birlikler nan Hariciye Nazın Togo, Çang Kay Londrn 2 (Radyo saat 7,15 de) 

.:ırk nehrinin müh"m bir 1ı ı nı olan 
Vayşudaki Jnıxm hattı ı>rş.._n ı ~u
nü garp ve şimal mnhalıcl rlr. bli
tih1 gün devam eden blr mub rebe 
neticesinde yıkılmıştır. Dıi~ıı 111 liU· 

ratıe t:ıklp eden ÇinlUer lG k lomcı.:re 
ilerledikten sonra Poklo önlerine kıı· 
dar gelmi.şlerdir. Bundan sonra ya. 
pılnn muharebelerde Japonlar o ka· 
dar ağır kayıplara u~mmışlardır ki 
diln öğleden sonra Çln tnarruzlarm1' 
mukavemet edem\yerek çekilmek ~ 
runda kalmışlardır. 

mektedirler. Bütün bu hücumlar ge- B hlr Slng ka dadır gelmiş ve yeni mevzilerde yerleşnılş- .Şekln cFena rüya• sından uyanır u- Dün gece yarısı Mookovada. neşredilen 
i1 püskürtülmüş ve binden fazla. Ru.s Da ub~ kan 

1 
apı:un ~'.sı: · tlr. Bu arada İngiliz hava kuvvetleri yanm:ız Japonyanın Çungktngln sulh resmi ':Rus tebliği: Kıtaatımız, düş

ölüsü sayılnllftır. Bu kesimde bir kıl r 11
1~1 ~ ve ~ı! ku~ ~- Alman muvasalalanna ağır hücumlar tekliflerini ledklke hazır oldu~nu man nıultavemet merkezlerlnl kırarak 

çok Sovyet esiri alınmı~ ve mühim ad: b;bJrtn'de:n:ı a rrnakta oıd:r e yapmaktadırlar. Rommcl, dü~an blldiı:inl§, , Uerilemeğe devam etm!4lerdir. Sovyet 
miktarda malzeme iğtinam olunmuş- ask::, bt tebliğde bfıdtril ktedlr p, tanllyetıntn kesafeti arttırAını sö}1e- Fa~t. demiştir. Japonya s.ulh tek- tebliğine ek hususi ~liğ'e göre SOV· 
tur. r me · mlşUr. llflermde bulWlma.k inJsyaWı ü.zerlne yet çetecileri, Harkofta: Alman ka· 

Macar Kral 
naıbi hnsta 

Bertin 1 CAA.) - Askeri bir mem- SinK&Put 1 (AA.) - İnglllz umunü Kahire ı CA.A.) - Orta Şark İugl- almağa mütemayil deRlldir. rargii.hının bltişlğindekl eve girmeğe 
badan öğrenildiğine göre 28/29 san- nrarg~bının tebllttnde dün gece top- llz umumt kararg!hınm tebliği: Bu münasebetle Togo. Hong Kong- muvaffak olmuşlar ve karargfthı dına- Budapeştede Hortinin 
kAnun gecesı Orctln şlmaII şark.isinde çunun Johor eyaletl cenubundakl Dün ltıtnlanmız Ma.roua dol:'usundıı da Çunklng rejimini idare eden blr n~ltle havaya uçurmuşlardır. Almıın yerine kimin geçirilecegı"' • 
Alman piyade blrllklerı Ue mühim düşman muvasala. yollarını durrnadruı Bingazlden giden yollar üzerinde do- çok Çin rlcallnln esir edlldlğlnl ve tumen kumandam general BraWl bu 
Sovyet kıtalan arasında mevzii ma.- topa. tuttuğu hiı.ber verllmektedlr. ğu şimale dolru ilerllyen düşman kol- bunlara iyi muamele ynpıldığını tıeyid suikasd neticııslncre ölenler arasın· düşünülüyor 
hlyette şlddetıl çarpışmalar olmuştur. düşnian tayyareleri son 24 s:ı.at zar- larile savaşa tutuşmuşlardır. Avcıla- ctm~itir. do.dır. -~--
Sovyet kıtıı.lan birkaç mahalden plis- fında faaıı~·eı. sarfetm'·ler, gı~"'apu- nmız Blnga2i ve Msus bôlgcleriııdc """""""'"'""""''"'"""'""""""""'''"""'"""'"""'"''""'""'"'"""'"'"'"""" ........ "'""'"'""'""" .. ~"rt-ı .. tü " "il ""''6 Bern 1 (A.A.) - (Telcmondlal:) Bit 
a..u u muş r. ra müteaddit hücumlar yapm•ıı.lar ve düşmanın makineli kıtalarına hiicuın 

M k
e h ı ı b k bl ... ı "" Alman memb:nndan blldirildlğlne go-

cr • z cep es n n aş a r -..es - dün 5 avcı tn uvarem JtaybetmıelerdJr. etmişlerdir, Bir miktar arııba tahrip 
lnd Al k tal 16 hallı ~ .....,,, ..,, :re, dün Bu<lapeştede ııcılp Horti'nl.n 

m e mnn ı arı ma sa"- Bir İngiliz tayyaresi noksandır. etmşller ve bir kısmını da hasara uğ-
1a?1 bir surette işgal etmlşlerdir.-. son ratllll4lardır. a i.stlhlilfı meselesi tcdklk cdllmtştir. 
günlerde Alman topçularının muesslr Tokyo 1 (A.A.) - Cepheden gelen Londra ı (A.A.> _Düşman kuv\•eı- Filhakika, söylendiğine göre, nıılb 
ateşi kn.rşısındıı Sovyet birlikleri dur- yeni haberlere göre, Singa.pur adası lerinln Binga?Jlnln tnkribcn 100 kllo- Horti'nln ı:ıhhi vaziyeti etmfındnkilcrt 
mak mecburiyetinde kalmı§l:ırdır. için muharebe be.şlamıştır. Hızlı ~a- metre doğusundaki Barce'nfn ""r'ıt büyük bir endişeye düşürmtlştur. k v-- Naibin alles.1 efradınöıın blrlnin ve 

Rumen mevzilerine ~ ıtalan bendin U7;erlnlden adaya ucuna vardı.klanna. dair olan İtalyan tercihan ~!unun veya Almanlara 

1 h
.. doğru ilerlerken tayyare meydanı, iddiası Londra. sallhlyetll mahtillcrL,. yapı an ucum kışla, petrol sarnıcı ve mühim muva- de teyid edilmemektedir. karşı seınpatisı lle tanınmış olan Ar· 

Bcrlin ı (A.A.) - D.N.B. ajansına sala yollan gibi önemli anert hede!- Londra 2 CA.A.) - B.B.C,: Orta Ak- şidtik Alberecht'in naib Hortl'nin ya-
ler, ta,yyarelerl~ motörlü tnnru tara- den:N"'e ın· gillz ta"""'-lCtl mn'-e rine getirllmesi diişünfılmektedir. 

askeri 1taynııktan gelen bir habere ~yy """ ,,,,_,,. W<=ü• 

göre, 30 sonkfınunda şafakla. beraber tından bombalanmıştır. Düşman tay- Ue dolu iki. mihver vapurunu torpllle-
86vyetıer Sıvast.oi>ol önündeki çenber yarelerlne kal:'fı yapılan müdafaa zn- mlşlerdir. En bUyüğü batarken gö-

Quiıling Norveç 
Ba,vekili oldu 

cepheslnde bulunan Rumen mevzile- yıftır. rülmiiştür. 
rlne karşı bir hücum teşebbüsünde 
bulunmuşlardır. Henüz hüküm süren 
ve müdafaayı çok güçleştiren karan
lıta raltmcn Sovyetıcr, Rumen kıta
ları tarafından püskürtüimüş ve kanlı 
kayıplara uğramışlardır. Kırımın do
lu kesiminde bir Alman piyade.tüme
ninin ileri mevzileri bir bölük e!radla 
düşman tarafından yapılan bir ileri 
hareketini ilk hamlede püskürtmüı;
lerdlr. 

3 günde 4900 Alman 
öldürülmüt 

!Uoskon 1 (A.A.) - Kızıl Yıldız 
gazetesinin cephedeki muhabiri cenup 
cephesindeki Sovyet ilerleme hareke-, 
tinin devam ett.l{tlnl bildiriyor: 

Son 24 saat 7.al'.fında 20 meskun 
mahal daha kurtanlmıştır. Ktzıl 
Yıldız. merkez cephesinde son üç giiıı 
sarrında 4900 Alımının öldürüldü!tü
nll, 60 nınhallln geri aluıdığını söyle- 1 
-.ettootr. 1 

iaşe işleri 
Vilayetlerdeki iaşe teşekkülleri 

imkan nisbetinde genişletilmektedir 
Ankara 1 (Telefonla) - Milli Korunma kanununda bazı değişik

likler yapılması hakkındaki layihanın Büyük Millet Meclisi tar.ıfından 
kabulü üzerine tatbikatta sürat ve kolaylık te~ni bakımından alaka
dar Vekaletlerce hcızırlıklara başlanmıştır. İaşe müste arlığı da kanunun 
tatbikatı etr<'.'fında teşkilata direktifler hazırlamaktad.r. Bilhassa vur• 
gunculara karşı Rmansız bir miicadele açılmaktadır. Diğer taraftan "Vila
yetlerdeki iaşe te,ekkülieri de imkan nisbetinde genişletilmektedir. Bun· 
lar valiliklerle i~birliği haliııde çalışmakla beraber doğrudan doğruya 
vilayetlere dr~il Ti<'aret Vekaleti İaşe müste,arlığına bağlı olacaklar· 
dır. İstanbul İaıe teıkilat kadroeu da tamamlanmak ü~uı-.diı. K aıap havaaı ! ..• 

Bedin l (A.A ) - Oslodıın gonderı
ll?n resmt bir Alman telgrn!ında b.l• 
dirildiğine .göre Qulsllnc Norveç Bat
veklll olmuştur. Bundan evvelki Bq
vckll Azant istifa etmiştir. 

Bursa ve Hatay 
valilikleri 

Bursaya B. F azli Güleç, 
Hataya da Şefik Soyer 

'tayin edildiler 

Ankaı-a 1 CTclefonlal - Bursa va
liliğine eski Izmir Valisi Pazlı OU
lccin tayini teıkarrür ctmlşLir. Ha-

l tay valiliğine de evvclcr blldlrdiğiınlı 
gibi e_,ltl iaşe umum müduı ü Ş flk l Boyrr tayin edilm~tir. 
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Sahlfe 2 ~ Şubat 1942 

Dün Geceki ve Bu. Sabahki Haberle 

Harp tebliğleri Başve il m· ıete düşen 
vazifeleri anlattı 

(~ a2;:~~~~y~tna] 
J 

Alman tebliği 
aponlar Singapura Bedin ı (A.A.) - Alma.ıı orduları 

(Baı tarafı t inci aahifede) milletin umumi 1kWad1 du.ramu bo- cakttf. Bu l>eı,pıaD.nanıeIEr fallei ko- ba§ilrum.anda.nlığınm tebliği: 
bulunmaktadır. Bu gerçeği bütün zulursa ne b1rlkUrll.m.IŞ' servetlerin ve ~ wa eldm ~- Şa.r.kta muharebeler ~ !icltil-
vatand~lann daima göz önünde ne de 1ddJha.r edilmiş eşyanın faydası rmda top:la.naoalc,. tamamlandJılr:bın nasıl saldıracaklar lerde devam etmektedir. Şiddetli kar 
tutmaları ve onun p.rt koştuğu anla· olmadığını iki &&nelik harbin ru., IODl'& ma.bııNltm. mm a.tlDTDA4! ~ln fırtın.alarma rağmen yapılan taa.rruz-

kl 1 
memleketlerdeki önemli tecrübeleri Toprak uft"--·,,_,. ,__. ........,u...,a. lar neticesinde kl.talanmız mevzll mu-

yıııı 'Ve uyanı ığı gösterme eri }Azını. ~ v~ ---Jsbafı etm.ıo buhmuyor. devi'Olunarak tohum aJnn mtt:ctaıısil- T&ffakıyetler elde etmişler ve düş-
dır. Bundan başka yurdumuzun harp Mlllt konmma lcanuııundald. yeni den Jca.roılıtı mahsul ısteDecelcttr. _ , mam pek ağır kayıplara. u~ratmışlar .. 
musibetinden masun kahıiası, bizim tadllAt, hükftmete bazı yeni 8B.llıh1- Ma..bsul alınırken tctıwn a.vaıısı. elde Lil)ya da Mihver kuvvetleri yeniden Oerlemeğe dır. Düşmandan yeniden birçok tank-
bu harbin doğurduğu aıkmtılardan yetler vennektedlr. Bu aalAhlyetler:ie ed.UeceJctir. Bu mabNller 'l'<ıpmk - • 1..--Jadıl Al J R J lar ve toplar alınmıştır. 
uzak olacağuruz zihniyetine de yer zlral ve sm.at ıattbaal.lm.lllln art.tır:ılma- Jb.hsullerl onaıtnce her ~ bağlı ~ ar, man ar ua taarruz arJDJ İngiliz sularında gece gündüz mün-
vermemtlidir. Filvaki güzel yurdu- mm temin edecetımızı ve b1ra.z enel bulundutu en. ratnı bm me4eı:4 ve . püaldirttüklerini bildiriyorlar , ferid gemilere ve kafilelere taarruıı 
muz harp dıııındadır. Fakat cihan an.ettı~m esaslı pren.slpl da.ha tD- ya ıstMyon, !ı!aıele le1a. pu:ar mahal- eden tayyarelerimiz blrl old:ııkça mü-
buhramrun içindedir ve bu buhranın Iaybkla. tatbik edeceğlm.1zl. um.uyorom. l~rln~ satın a!ıne.cıa.ktır. hhn blr tonajda. olmak üzere 6 §ilebl 
tesirleri altındadır. lki buçuk yıldan· Kanun hükümetln el koymak ve bazı Dl~~ ta.raftan 941 yılı malıBulUnde Puifik eopheaindeı İngi.)izleriıı çekilmlılerdir. Londradan ıelen ha- hasara uğratmışlardır. Bu şileplerden 
beri hudutlarımızın dl§ında sürüp maddelerin birlkUrllmeshı.l yasat: et- lbu yıl 1ç1nıde TopnJc Ma3:ım.ıllert M-- Malezya ,-anmaduuıdan tamamen berlercloen l~lizlerin eııu ml1dafaa Ddslnin tama.m.lle tahrip edilmlş ol
gitmek.te olan harbin yaıatbğı sılcın- ~ek saHl.hiyetlerinl geru.,lettığl gibi. sine satılan mahsul&ıri fazla olarak ;e'ldlmeler:I ile S.ingapur muharebe.t ha.tlan bu irmağm gaıbında bulun· ması muhtemeldir. 

lüzumu halinde ev, mağaza, tıea.ret- 942 yılında mahsul .....+lrece""'- ara- filen L--] ...... ,. o]uyol'. Japonlan Sin- dn~ .. an'luı1maktadır. Alçaktan uçmak suretile faaliyette 
b•an biz de çekiyoruz. Ve gÜn geç• ha.ne depo dti'kkA.n axıbar aa.manhk da.k1 f 6""~ ....,n:ı _,... -- -- ....,.. bulunan başka muharebe tayyarelerl-
tikre memleketimizde bu sıkıntıların ' ' - ' ' ark için flatm yüzde 26 il nfs.. P,J>Gr miitıtahkem mevkiinden aJ"I"' l.Jb._ e-'-esinde• Mih r lo:ı mlz gun-duz'' attıkları bombalarla rs· -

>' vesalr her turlil mal kaııule.blleıı yer- betinde bir prim verlleceftd1r ~ lnJ t l ' '--"' "' - "'f:"l• • ve v-
daha ziyade artacai1111 da biliyoruz. !erde a.ra.m& yapmak sal"'hı~e"'1n1 de d • ran m • azam • .ıuıomeıtre ge- vetleri kısa bir duraklamadan eonra koçyanın .şark sahilinde bir limanın ..........., '• an ayn olarak da pa.tates e1dm11çln -ı..t:x.!_.ı dar b. _, __ ,_ '---alın_, __ 
Bu vak...:. bütün vatandaşların yqa• htikfun.ete vemı.lştlr. Pek 1y1 bmrs1- her dönüm b~ma. 1k1 lira prim Me-- ·~~c . , ır QGIWl ~ ~ 'ftlliden ilerlemeğe ibatUmuılardır. l.aşe tesislerinde yangın çıkarm.ışlal! 
yış isteklerinm, ~yış iddwan- nlz kl, mıın konmma da.va.mızın mad- nec~. Sonra. Zlnı.at henhFlca ibarettir. İnailizleT Sin~pura ç~ İtalyan tebliği: Bingazinin fimal do· ve gece İngiliz ad.asının cenup vece
rın hudutlanru açık olarak çizmele· dt desteklerl, mlll1 k.a.ynaltlarınuz '9'8 mısıi', dan ve patates zıraa.u lçlıı fu- ken a~ karaya bail~y~n köprtl ğusunda bulunan Barce·nm geçildi- nubu f8.rld kısmında askeri tarui~ri 
ri içi.1 birinci §arttu .Bu sebeple hu- mlllt kuvvetıertmizdlr. Bu da.vanın la. ekim ya.paca.klara, ba.nta.ya olan ve ~ h~vaya ~çunnagı ihmal et• ğinden, Alman tebliği de yeniden bombardıman etrnlşlerdlr. 
dutlammzda harp olmaması, bizim başıanltıbllmest lçln her ;,eyden evvel borçlan nazara. &1JDmadan m'UDZ8m memıglerdır. liri taraf kuvvetleri. muvaffaldyetli hareketler yapıJdığm- Şlmali Afrika.da yeniden .uıuvaffa4 
normal yani 1939 senesindeki gibi bu kuvvetlertn harekete geçm.eal ve Wi.bsal kredisi verilecek ve bu me.h.- tim<li karıı kar§lya iki sahilde mevzi dan bahsediyor. İngili:ı: tebliğine gö- kıyetll hareketler yapılmıştır. 

'bu kaynaklann 1şletUme.rıı gerekmek- mılün sa.tm aımmA__.A -ft"'- .. •lmıt bulunnvorlar a: __ • • imal d ~ _...ı_ Ma Malta. adasında Luka hava meydn.-
yaşamamızı icap ettireceği hakkın- tedlr. GDAI'\.16 .........o- ... - , ""' · .. re u.u1-5a%1Dln f ogu.suuua., • mna 'kaJdedllen tam 1sabctler net1ce-
dnki düııüncer.in yalnız hatalı değil Dün ,,, __ .__

1 
l1a dllecektlr. Singap "'& karf!. nihai hucumuıı rauada Mihver kuvvetlerile muhare· sindıe ""'- rde bulunan dtS""""n tayya-

ya m~ e Yo nnuı kesil- L-·l .rA· b. bekl k '" J_~ r""' 
helki çok fen.:. ve zararlı olduğurıu d1ğ1 ve mllletlerarası milba.delen.in tı- Hükümetimiz köylünün. fa.r.la J.tWı- ~ am~ . .._ın . ıraz ~me_ ıa- bt.ye tutuşulmulbJr. Her halde öyle relerinin büyüt bir kısmı tahrip edil-
yurddaşlarıma hatırlatmak vazı• kand$ şu sırada mllll korun da- sal ga.yretlcrtnln lAyıkile karşılanabll~ zımdı. ÇunkU Singapur gıôı dunya- göıiiliiyor ki Lıibya ya.kında yeni- mlşttr. Garpte işgal altında bulunan 
femdiı. vamnın mutlaka gerçekl~= lıcln mesl lçln elde edeceıtı iaşe maddele.. ~en müstahkem add~d~Icn bir ka- den ltan1ı aavaılara sahne olacaktır. topraklann sahil bölgesine İngiliz; 

Ana davamız İnilli Tfu1c milletı her §eyden evvel mllll rine deler !!at vermek umlnd.edlr. lesınw taarruz etmek ıçm hazırlık, R h . d . Dil kü R teb- ta.yyareleri tarnfmda.n yapılan ta.a.rn1z 
lktısadlle 1htıl.ya.çlannın mümkün 

0
_ ~~un içindir ki mn de!a. f1atlal'm hem du -büyük hazırlık I&zundır. Bu liği. So~t ~V:·tl . nin ıta us 1 te§ebbüsleri esnasında düşman 2 tay-

korunmadır la.nlannı temin eylemek meoburiye- yükseltllmesinden evvel K1 mahsul lıa.zulık da 6atünkörü olamaz, za- nııa d tt'w: deTın ,___,_~ a- yare kaybetmiştir 
Sayın yurdaılanm. t!ndecllr. Bu itibarla mllll Jk:tısadm yılında istihsal ett.ıklert buğday. çav- mana mütevakkıftır. evam e ıgın en PILllB ıyo~- 21 den 30 kanuna kada.r İnglllz ha.-
Ne zaman, nerede ve nasıl bitece- her alanında bütün vataruıa.,ların var dar, arpa, yulaf, mad:ıldt ve mısırı, ş· d. aaıl k la , la du. Londre.dan gelen haberlere go- va kuvvetleri on beşi Akdcnlzde ve 

olan lmkAnlan son haddln ...... ~ Toprak Mahsullerl Of!sine teslim et- un 1 nıera 1 ,0 n muc:ap 0 n ftl Ruıılann Dnieperopetrowak bara• Şimali Afrlkada clmak üzere 38 tay-
ği helli olmayan bu cihan harbi kar· .lati8m.ar etmeleri mruretı ft~ ~ ı:nlş olanlara da kilo başma. Ud. kuruş nokta, J.a~onlann ~puru ele ıe- jma 60 kilometre kadar yaklapn11 JB.re ka~lerdlr. Aynl müddet 
flSinda ve onun yaratbğı buhran 11 korunmanın gerek ~ · ~ ödenmeel. kararl~ bıılumnak- çil'mek. .lıÇlJl kartı eahilden ta.anuz olmalan ih.timalini ileri sürerken, AJ. içinde Alman hava kuvvetleri İngllte
i_çinde bizim değişmez ana davamız gerek lçerlde maddl temellerini yara~ ta ve bu suretle fiat yübeltşh>in mll- mu edecekler, yoba, büyük zayiata rr..an askeri kaynakları Rusların reye karşı hareketlerinde 18 tayyare 
milli korunmadır. Burada milli ko- ta.bilmek için başlıca ~lerhnlz tedarlk h1m bir kısmı geriye doğru t.eşm1l ve uğn.mamalt için adayı .lroptaralt Hancof f&Tkında n Orelin timali ka.ybetmlşlerdir. 
ıunmayı en gerriş manasile alıyorum. ve ıstıma.I ~a ve dağıtma sonra vaktinde devlet.e sa~ YapmJIJ olan- açlıkla vo hıııva hücmnlarile teslim )drlı::isinde yaph]dan taarruzlarm ---------
Bizim müli korunma davamız bir da 1stihldk al:uılanna ·~ •bııllIIl- lann haktı :m.all 1.m.k.ArılanmlZ dere .. olmağa zorlamak aıklum mı tercih püsldirtüldüğünü merkez ceıplıesin-
yand:- ı hudutlarımızın dışından ge- maktadır. ceslnde gözetllmek.tedir. ed ·eklerdir. de de lN.~a bir kelİmde Almanlarm 
lecek heı çeşit tehlikeye karşı aziz Milli iktiaad ve Türk H~~t, ~k çJf~iıSI. kaftLr ~rd!- Singapur gı1Ji, aenelerdenberi höy- 16 mahalli sağlam olaıak İlga} ettik.-
yurdumuzu, istiklalimizi k.orum.ak. köylu··su·· ği ve duşundüğü bu tedblrli!rle sizden le bir ihtimale karvı luazıılanmıı bir lerinl bildirmitlerdir. Öyle görülü-
öte yandan da dünya hultramrun bütün lf kuvvetl~rlnlzi tam ~de k l h ·ı d .. ilr-1 B ki Al 1 ·· 1 d 
doğurdu::u sıkıntılan zamanında Mllll iktısa.dın yetmed.iği ihtiyaç kullanmanızı ve yurd toprUla.rılll i~ e ;nu fü:~ra._ 1 

e Juı İ em:;: u ~ ' :kab4t1' aon gu1 n,~r •yap· 
learşılamak ve böylece milli vulığı- m~lerlnin hudutlammzın dışın- imkln hudutlarına. kadar ~km.enlzt ar:~. ~ızce _ apolau ~~·h .. ınga- ba an ~-'- • f~~ t&a~~~- cephe 

dan getirilebilmesi içln hfikiımet1m1- istiyor~ bekllyor puru &.{il :ı.ayı.atı goze a r-.ıı;. ucum- tıtm:ı. OADa aua lbir ISOJtJ1U' vermlt 
mızı yıpranmadan upasağlam ya- zı b S · . . . la dü•ürmeg .. e ,._..Jı .. caldardır. Japon· o!oyar)ar. 

k 
n ütün imkAnlardan faydalanmaıta .. ır- y-

ş;.tma ve yürütmektir. Milli korun· başvurduğunu belirtmek isterim. Fa- anayıımız !ar Müttefikler Pasifikte kuvvetlen- -----------
ma da• amızı mutlaka ek.sibiZ ve kat evvelce de lşa~t ettiğbn gibi, Ge~ sa.nayilmlzin bugünkü müş- meden evvel müstakbel bareUta faıy B İ .. •• 
pürüz.süz oıarak gerçekleştirebilmek bugün milletler a.ra.sı münalı:aıeıerı kül şartlar ıc;ınde masnuat 1htıyacmı tıaıı ola.bjle<:ek üıleri -birer birer ele . ayan nonu Ankarada 
~in bütün varlığımızı bu davanın keş!Imltı ve milletten millete mfiba- tamamen lı:apa~mayacatmı blllyo- ğeç.inndc tabiyeaini tatbik ettikleri Ankara ı (Telefanla) _ 28.)'ln Ba• 
~runda harekete getirmek ve bu dele tahmlnlerln fevkinde rorla§lll!f- ruz. Fak~t 1~ıh:Sal nisbetlni arttır- c:hctle, Sinyapura karıı da ayni şe- yan tınnet İnönil bu sabah İ.stanbul
davanın emrioe vermek zorundayız. tır. Bu sebeple dışardan gelebilecek tıemak suretile ~~hJ!ıtfyacma ntsbe- k.ild..! hareket edecel.lerd.ir. Yalnız dan şelırtrnl.r.e d&ımftrşt1ır. 
Bu da bizim milletçe feragatin ve 1 ma.ddelere pek o kadar bel bağlama- n cevap verecca. ale gelıneldne de k ~ J 1 · 

Borneo'nun mer
kezi Japonlarda 

Japon tayyareleri Yeni 
Gineye hücum ettiler 
Tokyo l (A:A.> - İmparatortuk 

umumJ kararg!hmm blldi.td1ğ:lne gö
re, Japon kıtalan Bıorneonun Hollan
daya ait .kısnıınııı merkezi olıı.n Pon
tllialrı işgal etm~lerd1r. , 

Yeni Gineye hava 
hücumları ma.k b l uzun zamandanberi çalı.şproruz B n- fU var '• .J"mgapur, apon arın ıırn· -.....--

Fedakarlığın son haddini göze alma- ve un ann azlığına ve battA da devlet elindekllerle h~ "ae:::..a.._ ,liye kadar de geçirdikleri üslere 
ı.llz demektir. Bu icabın her tabaka- ~~~~~;izblle~~tJa:m~k .. mecbu- yelere 1.stlnat eden fabrikalar arasın- benzemiyor. Bu adacığın her karış Avustralya harp kabinesi bl~~~z! C~cts ;::r~tJ'~ı:: 
d~ ,büt

1
ün vat~n~~a?n şuu_:lar_~~· lan içinde d ko~~:a:ır; da hiçbir fark gözetm!yorum. Bugün t1 oprağı, tahlcim edilmiı, 40 • 50 ki- Mdbonm 1 (A.A.) - Bugiinkü pa- tayyaresinin dün öğle inerl yeni Gı

vıcc ar aFıın d" sınınesını ~a!""'ı goru· lstediti ftSitalan ve malzemeyi ye..- bunların hepsi yalnız bir sermayenin omet. .l kadar uzaklara gülle aavu- zar gün.fi harp kablne&nln yaptılb 1.ç- nede Dulolo ve Halam anaya taarruz 
,.)'ı>rum. r.r ı rahatın milh korunma ra.tm.ada hemen hemen ta.mamıı faiz ve resülmaline cevap verecek şe- ran dünyanın en büyük top]ariyle time.dan sonra lfaı1:>iyt Ne.ıı:ın. l"Orde ettıkler1n1 blldlrm~tir. 
davıw ününde biç bir kıymeti bu- m1lll lktısadın lta..ynaklarına dayan~ kilde değil, ;_nim müdafaa ve halk Ih- techiz edilmiştir. Japon donanması, mftdafaa.ya ~UteaıUk ônemll b.rarlaı Luzona Japonlar asker 
lunmadığım dimağlanmıza yerleşttt- mü mevldlnde bulunduğumuzu. açık- tiyacını karşılayaca.Jc surette çalışmak kargı sahilden yapılacak taarruzu verlldiğlnl soylemlştlr. TafsUA.t yok: 
mele. mecburiyetindeyiz. lurk mille- ça. .söylemeğl bll' borç blllrim. için devletten her yardımı görecek- deıtddemdc . • d . d tur. ~ekil B. Curtln ~ Ustu 
ti, tarihinde böyle fevkalade :mman- Mllll 1kt:ı.sadın 1stllısal kaynakları lerdir. Bütün bunlara ra~en yerll kul HlÇmhald~ cıvanna al Perth'ten dönmOfttlr. 

d sana.••11-•~. her ......ıt •""'tt...,.,.ı 'Jy,._,_ ao ~az. e.r a e JJn.-ga. pur mu-
lann, fevkalade zaruretlerini çok nlarasın a. ve hlç §Üpheısiz b~ta gele- ~............,, lo""J"' qa .,,- ._,,.A h b "'- k d - L--1 zlraa.ttır On ı ln 1m layamaz.S& vatandaşl.arm 1f1 btıı an- are eaı, tarının ay ettigı en ııuı.n ı 
kere duym.uıı ve zamanında .kavra· dar old .. ıc.. ·gibi :11undanç !._~da.~~= la.YJ4la. ma.hruml.yete katlan.malan v~ çetin sa'Vqlardan biri olacaktır. Johor ıultam 
mı,tır. Bugün de bütün milletimizin ""&U ............. ...,, J I 

çıkarıyorlar 
Vaşington 1 (A.A.) - Lm:on nda• 

sına Japon tKvıye kıtaları gellll1!ğe 
devam ettiği Hamiye Neza.retlnln 
tebliğinde kaydedilmektedir. 

tlhsal l!Jlerim!rıde her şeyden önce zı- zruretlnt benlınsemelennı hiç hatır- apon arın Bomeoda barekab in· memleketinde kaldı 
tarihi bir sezişle hu .zarureti ta vic- raatbn.Ju güYaJJ.yoruz, TüI1r devle- dan ~alıdırla.r. HnlAsa ıs- ldısf halindedir, Felemenk Borneo- Franaız sahillerine 
danının içinde duyacağından fÜphe tinin, Türk köylü.stinil kendine temel tlhsal illerinde hükftmet1niz mW1 :to- sunun merkezi Pontiak •ehrini ve BhıpJllll' 1 (A..A.) - J'd:ıorda.1ı:1 ııa.-
etntlyoruz. MilJetin bütün kudretini saydığını tekrar etmeğe lüzum yok- nm.ma .~va.sınrn tmret.tıği J()Ilde _-n yiiıe hu büyüle ada cİT&rmda mühim ra.ymda Reuter aja.nsmm blr mnha.- hava alanlan 
yurdu milli müdafaa ve iktisad ba· tur anmzn. Bugfuıün mını mıımma yclda bütün Jcuvvetlerl lı.aretetıe getir- im mCTkez üuü olan bir adayı ele tlnm kablll eden Sultan !brahtm Jo- Londra l (A..A.) - Hava Ne?.aleU-
ltmuı:ıdaa bıvvedendirmelt gayesi- da"8.Sl da ber feyden &ıee bu temıeıe mett. en ufak 1mk:lııları. bile ge~- geç' · 1 cı· hor, Japonlann Jobore ghmekrln- n1n t.ebl..lğlnde, İngiliz bombardıman 
ne tevcih etmek mak.sadile 1940 ıe- da}'a.DDlaktadır. Şbndlye kadar ge- lqtl.ımefl görıe almıt bu.lunU70r. B~ er ır. h . in . . ~ b1ıU f!'YVel dımıifttr ki: t.3.yyamerln.ln cuma:rt.esi ve pazar ge-
nesi başında tatbik mevküne konu• ~ barp yıllan içinde TUrit köylilsft- Türit mllletlnlıı de bu uğımSa. ferd Hin mnanya cep esmde:. gilizler, Ne olursa okun, beıı1 T11baıll w cllr cEWl Brest, Le Havre ve Sal.nt - Naza... 
Jan Milli Korunma lr:anunu ile hüku- ıı!n m.llll tonmma. de.va.sındak1 anla ve toptan kendilerine düşeni başar- d Okyanwu sabı1lennde bulu- ms.ı:ı! tefleri addeWli fıPbM.ll'P"m lre daklarlllA. taarruz ettlkleri Jmyde
met f k l" d lahi 

1 
.
1 

. JllZlll burada ~k anmaJ[ ~ ması, b1zl kati mllY&ttakiyete ~ nan Moule:in oehrini tahliye etmif- menfaa.Uerfnl lı:on1IDak iç2ııı 3~ dllmektedlr, 4 İng1llz tayyaresi dfuı ... 
• ç~· ek~. ah a e sa tl yetl erdve~ mı~- l'&Jcat a.sı.l blDl<lan sonra bil Tiirk tıraeak.tır. Hlo ım.utınayalım ki yOık- ler ve Saluen irmağının batı kıyısına ı Ba2ı.rudr. kal.mah b.rar ve:oınm. ınemJştlr. 

ti. un u arp §8.r arı a tın a ıstenı- ~ lukl ancü f!tlbsa.l kudre ı tice! • ımal manlardak .... .,.,,~ğgil bu dan utnmda. ~eeetı an t1m1z ve ---.. ---.. •-HHHIDUHftUl .......... n .... ı .. ıu•HMUl ... HHJID•UllftHHIHllllllllftllHHADIH 

~b~r~erı~ ~:=e hiç~ memleket~ kudret.l ~t.ttr. :;:1 yüksek balanın ile karşılayal>i~ Toplama ve saklamağa llımdnm.alc Ye denetin kaıamılanna ~ gösteı;mek ve alhn için istedik-
a • kA " ··ı . . B k Neler ekmeliyız" . . d il . k Te :brarlanna U)'aD Tatandaolarm !eri Iiatlen bonada takarrür etmit .e un an goru aıem~tir. u anun, y· .... . dı mey an ver mıyece .... - - d • ......L.:- ,__ 1 . • . " . 
lO a 1 k b' t ··b-_:ı 1940 Bu ....,,,_ ~-lık ....ın-t ... ft_ ....... ,,,_ ıyecegımız var r B--1 . . ,.. 80%11 onun e ~ 'H U1I mret e 1'esmt fiatler olarak ,ıen aurmek gibi 

Y ı ır ecru c::ueın 9onra JMAU. ~ ~ .....,,. --· cazuannca ta.bıt ve bdlci ae kor• dd ]d ~ •--d d L k J • •• d _ _,,, · ___ ,_ 
•onla d w • 'htı. l .. ve maJıdut JmkAnlara ra.x....en b'-' Sayın yurddaşlarım ma eten o ugu.,. ar manen e ne.re et erme musaa e oeuı m'JYa;;c.& .. nna ogru yenı ı yaç ara go• .,..... ...,.. • nazca sayılan bu toplama ve saltla- t • ,..., k 'f · d' · • B ü ,_ tl 1 fj · • ...ı:ı.. 
re tadil edilın" tir Halbuki cihanın sevJ.ndJ.rece:k mertebededir, K~ e- Mllll Şef.Lmizhı ya.ngınlal' içlnde h • , . . • . eczıye .... me ~ZJ em:ız: ır. tir. um naseoe e hn at.ını ~ ...... -
bugü k"' d q 'd.. d _ klın1n eksiklerini yazlık ekim gayret- inleyen Avrupa ve A:sya k.ıtalannın ırna ~rek7tl.enn2n hakıki mnhiyetıru AJ l • aeltmek için yayılan asılsız haberlere 

n u urumu une nazaran a ler1.mizle kapayacağnnıman şüph et- bltlŞk noktasında sulh ve sükfuı yur-ıve tesnlenru her vatandaşın saraha- tın meae esı inaıunamalarıru ve epekülatörlerin 
~ ka~ıık -;'e karanlık olmuştur. Ve mJyorum. e du olarak vasıflandırdığı vatanımızın ten hi:mesi lazım olduğu kanaatin· Sayın yurddaılamn, ldıine ve kendi .zararlarına yüksek 

rl gun ;~z d~had daralf1ak~ "ıc: Yazlık zeri.yat arasında blrin~i pl~- rahatını bozmak ıst~.dadı gösteren ide~. ~ütüı1 ~u ~areketler, ~li Bu ayada aiz1t biraz da altından fiatleıle altın aatın a1mamalannı ıa· zl <ışına ta ır. u u~m.a ~uvazı da mlSlr, dan ve patates ekimlne bazı hareketlere tesaduf ettiğimizi ae teaanudu ve bınnet.ice yurdu muda- hah.edeyim: Bugün albıı dün,-anın ym halkımıza tavaiye ederim. 
o arak ~rd:w111:1Zl;ID d~ ~~a~ı .ııa~- bunun yanında. da fasulya, merciineac: esefle söylemek mecburiyttlndeyim. faa. kudretini azaltan ve bunu balta- her tarafında müıbaddo vaaıtuı ol~ İ . . ..... 
lan. de~ı~ ıstı~~·- ıst~Iaki, ıt- nohut gibi yiyecek maddeleri zeriya- Son bir aydanberl muhtelif büyük şe-pıyan oeylerdir. Satın alma kabiliye- maktan çıkarak mal halinde b.lmıı· § bırlıgı 
halatı ve ihracatı &unun ıcap1anna tına ehemmiyet veriyoruz. Gerek nu- birlerden ba.,Ia.yarak şlmdiye kadar ti yüksek olan vatarıda,lanu yanlı§ tır Biz d Itı bi • mal aza- Sayın yurddaşlarım, 
göre. diizenlemeğe lüzum hasıl ol- sır, dan, patates glbl asll yiyecek sakin ve ra.hat bir şekllde içinde y:ı.- hareketleri günlük ihtiyaçlarını te- ril~ bakı):r:z.~~ ~:cir !dnalım Mili thniziıı hük.Unıetl .,ı eli 
.mu~tur. maddelerinin gerek fasulya merci- şadığı ha.yatın lca.plannı bllerek ve da.rik da la h hril . •. . e e pm yıe 

Miill korunma .tmımıunda yapılan mek nohut ;e emsall kuru •ıerin bunlara uyarak yaşayan diğer şehir-! . ~orun ° .. n emıe erı~e satımına mudabale ctınryonız. An- kadar olduğa gı'bl bundan eonra da 
bu yen! ta.dillerin istihdaf ettiği ga- )'etı.;ıırıımesl lçln memleketimizin ge- lere dotnı sirayet eden ru:ht bJr haleti çok ıztırap ~ere~nlır .ve vermektedır. cak bir kaç spekülatörün halkımızı Jwbirliği ve elbiıliği M.yesinde iatih
yeleri, vatandaşları:ımzm :1y1ee a.nla- niş parçalannda 1kllm. ve toprak prt- Türk vatanda~'1arınm gözleri önünde Bu •ebepledi~ kı, mıllt kor_unma k~- altın •atın almaia tervik lçtn bazı ııalimlzi artırıı.caiıınıza, ilıtiyaçlan• 
malannı ı.tfyorum. Bu gayelerde 1.!- lan çok elver1ş1.1dlr. Türk köylüsün- canlandırmak istlyoııım. lnunun~a yeıu yap~an .ta.dıllerle h?- aıı1sız haberler ifaa etmek., altım mm hıık!n derecesinde Ul'flla,..Li
t.1hsalimtrj arttırmalı: ithalA.tıımzı ve den 00.biatın bu reyzıtnden mllletln Evvel:l ııurt.sı.nı kesin olarak söyU-

1 
Ukm_etın . horhangı bı~ . maddenm borsada kayıtlı bcit aı,"bl g3stennelı: lecetimizo ve ber teYden Gatün ola• 

Jl:ıracatmur;ı dUııyu pıtlanna. ve Jren- zaıııretlertnı vo kendi mentaaUer1ni yey1m ki vatanımızda herkesin 1hLi- teabJot ec;lılec_~ t~s~ ihtıy~çlar üs- ıve attır. lçİn ietec:ilkleri yühek fiat· rak mildalaa kuvveti ıve kitisadl 
41 llıttyaçlanmıza gö~ dlltıenle:ı:nek göz önünde tutamııc imkhıların san yaçlarını bugüuldl dünya. şartlıınnın tünde bıriktirllmesını ve tacır olma· lere boraada takı\nilr >etmit :resmi lcııOreti yübelc bJr memleket olanıik 
serek-Jıarfc;ten gelen~ gerek 1'ahll- hududuna kadar fa.ydala.nmatı dil- verdlitl 1mHnlar da.tresl.nlde ve mu- yanların. herharıgi blı maddeyi tica- fiatler ıllalinii vermek yolwıdald fa- kalacağımıza kani bulunuyoruz. 
cıe istih.sal e&len maddelerin mm.et pmeslnt ve bpnu başarmamn Jstiyo- harip ve b!ta.raf biroak memleketler- ret kasdJJe stok yapmalarını menet· aliyetleri gözilm.üzden kaçmıyor. R-!C.) .. 
fertleı1 arasmdald dafılışında. a.daleti JDnız. deki nUbetıerden ~k f~a olarak 1 meğe dair olan ealAbiyetleri geı:ıir Yaptrrdıjuru% tedkikat, altın tein le- ~ am y(lrek~, ~~lam ~llklı bl-
temtn etmıec ~ bllhıMısa. fırsattan 1s- T ohmnluk dağıbml Jmrşüa.yaca.k bdar ~ceği.mlz vardır 1 lırtilmiş ve tasrih edilmiftir. Mem1e- tenilen flatlerin bu bılr ka epekii1&· rlbhine fnanır, birlhirine güvenir ,.... 
ıtfade ederek halkın zararına men- ve ileride de olacaktır. Bu böyle al- k • üdal 1c dr · • k ak 9 il nflanmw ıen liste çıkaralım. Memla-
fut t.emın etmek ısttyeıılere !b4yat Köylü yurdd8.§la.rmı, dulu halde bazı yerlerde ekmekten etin 11: •• ~~ u atını orum . tör ta.rafından tunt olaıak yükeelt " ketin içeri ve d 1 si uotindo ab:ini 
bakkı vermem.ektir. Bu kanuna da- Şlındl s1z:lnle konuşuyorum, Tft.ı1c ve undan ba§layun ?e sanki yann h.19 vo ~ı birlq1i bo~malı:: 1:™'kudı- mit ~ttea ur.ak fiatler olduğu~u .w , • ~ Y 
yanarak ald$mllı bo.tiln kararlarda lıiiyl08ilııün yazlık e1dm pşretlmn1 bu fl'J'Y kalmıyacam, gi.bl toplama le ıca~ında bu aal!hi}'letlenn kulla.- gö.termift.İr. Esaaen memlel.etimıze bilmed~ ~ ~ır hareket y~pıl!" 
en esaaıı gaye ve ma.tsadımız yurdu- desteklemek lçln hükt1metln1z elinden ve ~a teklb:ı.de Adeta ruh1 blr nılacagını n bqka yurddaılan ken- lıafi9te:n kölüyetli mikta..rd.a altın gd- mu. Hü:ktlımetıniZ tatlı, acı hiç bir 
zmızm:ı müdafaa kudret1ni re ka.yn&k- gelen imkAııları ve vasıtalan kullan· haata.lık manzara.ısı ıöSteren. b1r ~ eli lebleılıı. lüzumlu maddelerden melde olduğu da göz ISnüne alına- hak.il ati bizden gizlemez. Siz, halk 
}arını a.rttırmakla beraber bugünkü ma.k taranndadır. Mısır, darı ve pa.- garttnüyor. Bn.r:ı fehirlerde evvell mahrum edenlerden bu maddeleri ceık ohrr.a piyasamızda altının dün· idarenizin bu tahiatlanua fnanırsa
p.rtla.rm icap ettlrdJtı fedakft.rl:ıklann ta.tes glbl yazlık me.hsullertn tohum- ekmeğ~ k.a.ı1ı c&Jtıerllen hUcum kame almaık gıôi bı.lr tıedbire mUracaat o- ya aerbee albn pfyasa.sındaki nntler· ruz, c.ıııardan, içerden, açık veya 
mJDet terdlerl vasında. !dllA.ne bir lutlannın, Toprak Ma.bsullert Ofl81,. UIU.lilniln tatbiki üzerine durdu. F'a.- lunacaimı hatırlatmak iaterim. Çün· den kat ik.at fazla olmuı için bir ee- sinsi sokulup ya} ılan zehirli filcirlere 
tnrzda. tskslmlnt tem.in etmektir. Bu J'& Ziraat banbaı ellle tedarik edile- tat Sstlkametlni ~erek tekere ildi memlekette walnı. kazanmak. b bul d w ı ___ _ı,I ... · d • ve huraclislere karsı kaya gibi daya· 

si.hl h11kilın rek ç1fçlye avanB olarak &l!?ıtılın te?eccUh ettL Meml9ket şe:ıre 2st.lh ~ ep U11ma ııı:ı &.ı:nw ıgın en an ~ pterendbı et h« kararında ve bu kararın içinde bulunmaktadır ,;:.: sall norm.al th __ , ~ r - ~mnın hüküm ıUrmeaine ne rejimi· lqılır, Binaenaleyh bütün dünyada nır..eımz. Bütün kuvvetlerimizi, hela 
rtnde ta.kip etmektedir le ede- · ....,_a.n .al'Şllayacal: muı ve ne d b il --''·· t ld " ,,_ • 1 al il ba A hlA k" 1- '- • • • b" cektlr. ırtıian ve ek1laı:ı bu tobmn.Iardan alı- miktarda olduğu bs.lde roplıa.malar ve .. e 1lK n mesunye mev- o ugu gıoı a hna m na.zar e - manevı ve a 1 Kl..WVebcrımızı 1-

Ön l
• .. bel nacak mn.hsulün tıOlıumhık ve ihtiyaç saklamalar başladı ve nihayet şeker kiinde olanlar al>z yumama.r. Şahsi kılmakt.a devam edilecek. bu mad- ribirimize ekley-ip artıracak zaman· 

em 1 tecru er fazlası devlet.çe sa.tın almacn.ktır. Bu- istihlakint av,a,Itmak !~in fia.tı ytik.selt- ~enfaatlerl içm menıleıketin iktisadi denin •e"rbeac;e alım satnnına hiç bir dayız. Bu cihan yangınmdnn elbirli--
Çünkü bugtinkll mücadelede millet- nun için tohum dağıtın" mrasında' mek ve ııatışı tahdit et.mele mecburi- n.ıza.mına der.be •uranları ve bunu veçbile müdahale olunmayacak ve ğile, şercfimi;ı:le 'e kudretli olarak 

ler ya btitOn ferdlerile varolarn.k ka- tohum 'Verilenlerden pul ve her nevi yetl haml oldu. Şimdi de bazı yer- bir tleriyi görü~ perdesilo örtmek fakat spekülatörlerin diğer yurddaş· ıkacağımıza sağlam ve sarsılmaz 
faeak yahut da hep beraber yok ola.- resimden muaf yalnız ihtiyar heye- lerde kibrit ve ba.zı in.hisar maddele- istiyen1eri milli korunma kanunun· ların zararına kendi menfu.atlerini te- imanımı~ vardır. 1 lepinizi s vgilerle 

, . l 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Kadın mahpuslar, 
arasında ••• 

( i L )'ıı-•.- ~ıı_... .... 11 

~-._ ........................................................................................ ı lstanbul fırıncıları !. 

Gezdiiim Anadolu kasabel•ftn. 
dan birinde bir Don Juan'la t:amltım. 
Uzun boylu, ya.kıtıklı. inc:e bir deli
kanlı. Resmi ve buauai liselerin son 
smıflarmda maarif programlarile bir 
hayli smaşııuş, amavlaım.lf. U)'Ufm&• 

nm kati imki:nsızlığı anlatılınca, 
o da: 

«- Eh ••. diye hükmünü vermif. • 
Hedefe ulaşmak İçin mutlaka berke
sin geçti~ şoseleri takip etmek ge• 
rekmez a... Bazan kestirmeyi kesti· 
ren, men.zi11J daha çabUk bile varır ... 
}iaydi gayret .•• » 

Ve hayata atılmış. 
Serde böyle bir elfsefe, üstelik de 

gençlik, yakışıklılık, cerbeze de olun
ca Dor. Juan'lık fasdlan baş!amıı. 
Bahusus ki. şairlik de caba ... 

İşte bazı mısraları: 

Bilinmez cilvedir esrarı aşkın 
Aşık bazı söyler bazı söylemez 
Her zaman gül vermez gülzan a.şkın 
Aşık bazı söyler bazı söylemez 

~ıkın haline yürek dayı.ı,nınaz 
.Aşıklar badenin zevkine kanmaz 
Her zaman gönülde neş'e uyanmaz 
A~ık bazı söyler bazı söylemez 

••• 
Ezelden aşıkım bir nazlı güle 
Gönül harap olmuş bin mihnet ile 
Daim figan etmez bülbüller bile 
Aşık bazı söyler bazı söylemez 

o:Ben ne ettim, sen ne fehmettın ... 11 

Tabii, bu şiirlere aham perisi olan
lar yanıp tutuşuyor. Hatta İçlerinde 
bir bayan, geçenlerde rakibesine: 

«- Vay l Sen, benim sevgilime ne 

inşaat 

talimatnamesi 
Şehir meclisinin 

ruznamesine konuldu 

Bugün topla.nacak umuml meclls1n 
ruznameslnde şeJırin Jman ve şehirde 
yapllacak inşaata dair mühim bir ta
limatname vardır. 
Yapı ve yollar kanununun blr mad

desi m~rlden bina. inşasına mü
said olmıyan a.rnı.Iarda. yapılacak bi
nalann eb'adının taylnlnl, diğer bir 
maddesi ile de binalann yük.sekllği 
ile cephelerin inşa. tarmıı şehir mec
llslne bırakmaktadır. 

Bina 1~ına miisaid olmıyaca.k ka
dar dar cepheli arsalann ifrazı husu
sunda elde mevcud bir talimat ol
madığından beledlye imar müdürlüğü 
müşkülata. maruz kalarak inşaat sa
hiplerinin miiracaatlannı kabul veya. 
red hususunda. tereddüde düşmekte 
ldL Meclls ruznameslndeki yeni tali
matname, cephesi yedi buçuk metre 
genlljllğinde olan arsalann ifraz edl
leblleceğlnt ve bu kabil arsalarda. in
şaat yapılabileceğini göstennektedlr. 

Bir sar hosun 
' 

_yaptıkları 
Gazinoda şarkı okuyan 

kadınlara ateş etti 
bakıyo·.-sun? » diye haykırmış. Elbisecilik yapan Abdülvehap adın-

«Baktandı !:ıJ, «bakmadımdıl» der- da biri.si, evvelki gece, hayli sarıhoş 
r~en İş ağız kavgası, pençeyi vurınak. olduktan sonra Çemberlltaşta bir ga.-
saçlan yolmak faslına c;ıevrilmit... zinoya gitm~ ve oturmuştur. Abdül-

C vehap. biraz sonra sahnede şarkı o-
ürmü meşhud... Mahkeme... Ve kuyan kadınlara tabanca ile üç el 

Üc aiin hapis... ateş etmiş fakat iyl bir tıesadilf eseri 
Genç dostum bana: olarak kimse yaralanmamıştır. Sar-
«- Kadınlar hapishanesini gö- hoş yakala:ıunıştır. Abdülvehap, bu

rürseni~ bir n.evzu çıkar... Beraber nunla da iktifa etmiyerek kendisini 
gidelim ••• Benim uğrumda böyie bir karakola götürmek lstıyen zabıta me
felakete u~yan bayana bazı hedi· murlarına hakarette bulunmuştur. 
yeler götüreceiim .•• Dün akşam. üs.' Dün öğleden so~ra cürmü meşhut 
~ ~r- kapı kapanınca zavallıcık ağla· mahkemesi olan Istanbul sekizinci 
r.:ab başladL.. tçime dokundu! • asll!e cezada Abdülvebap şöyle söy-
d d" lemı.ştir: 

e ~· . . .. . t.Annemln ölümü.nü haber almışhın. 
Yıyecektı. ır-vecektı; oteberı teda- Fena halde mütee&ir oldum. Ked.e-

rikiendik. Kasabanın dışına doğru rimi dağıtmak için şarap içtlm. Yolda 
yolluıdık. yürürken saz se.5i duydum. Çalgılı 

Burasının öyle dikkati celbedici gazln-o lm.1.ş. İçeri girdim, oturdum. 
yer olduğunu isbat İçin bin bir tahid Yanımdaki adam arabacı Nahif is
lizımdı. Ahşap bir kapı. Anahtar mlnde birisi idl. O da üstelik bana 
verind..:n kilitsiz bir zincir sarkıyor. ı şarap ısmarladı. Ne yaptığımı bilme
Teped..:: "Kadınlar hapiıhanesİ» di- den tabancamı çıkardım, rasgele ateş 
ye yazık Duvarın, daha doğrusu da- ~ttim. Ben b~ gazino~ tesadüfen 

·· t" d kul.'b "h" b' 1 öğrendlm. Bugune gelınceye kadar 
mm us. un e ~ e .. f<.~ 1 • ·~ yer var• mevcudiyetinden haberim bile yoktu ... 
mış. İçınde d~ sungülu bar ıandarma Muhakeme safahatından anlaşıldı
d ~yormus. Bunu neden sonra far· ğına göre Abdütvehap, ateş ettikten 
kettim. sonra yanındaki masalardan biri ken-

Ar :.adas, komşu kaptsı çalarcası• disine yaklaşmış: «Kardeşim, şimdi 
. yumrui'ile kanada pat pat vurdu. polisler gelir. fabancanı göriirlerse 

'fbe hanım kıhklı, giiler yüzlü bir ha· iyi olmaz~ demiş. Abdi.ilvehap da ta-
tt-·ı belirdi: bancasını vermiştir. Meğer bu meç-

«- Ne var? •. ıt hul şahıs, bir sivil polismiş. 
«~:"ancn» yı görmek istediğimizi Mahkemeye on beş kad:ı.r da şahit 

söyleyince: getirilmişti. Muhakeme geç vakte 
kadar devam etmiş ve başka güne 

- Si:ı: 1 ~u kavağın ötesinde du· kalmı§tır. 
run ••• Nizam övle •.. - diye, sokaim ---------
t · · ağacını gösterdi. 

Son. 1 içeri:re «filanca!!! Huou .•. ı. 
diye seslendi. 

Maaş zamları 
Memur maaşları bugiin 

zamla verilcek 

iyi bir harp gıdası ... 1 Galatasaray 
Kulaklarınız çınlasın!. 

Henry Covendish adında bir idim 

1 
l 

bir gün fÖyle diifündü: 

30 sene harbinde patatesin 
oynadığı büyük rol ... 

Ve fÜne in İmÔTl «Su üzerinde yqadığmuz dünyayı 
bir tartsak... Acaba ağırlığı ne ka· 
dardır? Kaç kilogram veya kaç ton

Prostun hazırladığı plan dur? .. » 
mucibince bu iki meydan Bwıun etrafında çahşmağa başla-

• • dı. Nihayet dünya tartıldı. Şimcli 
ımar edılecek muayyen formülleri göz önünde bu

lundurarak bir lise talebesi bile kos· 

Patatesi memleketimizde daima ucuzca 
tedariki kabil bir hale getirmeliyiz ... 

Prost planı mucibince belediye kocaman arz küresini teraziye vura· 
imar müdürlüğü tarafından hazırla- bilir, ve artık dünyanın ağırlığını da 
nan Taksim - Galata.saray - Tünel lc.nu tonuna biliyoruz. lşte arz küre
mıntakasının imar tatbikat planı şe- sinin terazide ne kadar çektiği: 
hlr mecllsinde bugünlerde müzakere 6 ooo,ooo,ooo,ooo,000,000,000 

Haıp ekonom.lsi 1çlnde en ziyade otobüs yolculuklan sırasında bunlara ve kabul edilecektir. ton ..• 
Jsml geçen blrt de şüphesiz kl apata- çok rağbet ediyorlar. Herkesin elinde; Şehrin ~n mühlnt bir mmta.kasına İnsanlar hesap işlerinde bu kadar· 
tes. tir. patatooin tazellğfai muhafaza eden tallük eden bu planın başlıca nok- la da kanaat ebnediler. Acaba dün· 

Bu san, ya.nın yumru nebat dünya- o incecik k§.ğıttan keseler cıtır da çı- talarım yazıyoruz: ya kaç yaşında idi? .. 
nm pek çok yerlerinde harp zamanı- tır çeneler işler durur ... Patates om- ı - Tünel meydanı, bugünkü va- Bunu da ayn ayrı birçok yollardan 
nın en demirbaş gıdalarındandır. Me- da fındık, fıstık gibi blr nevi ceğlen- ziyetı kô.fi görülmediğinden, genişle- hesap ettiler. Nihayet deniz ht-
scıa. meşhur 30 sene muharebeleri sı- cellk• haline gimıiştlr. tnecektir. Bunun için Tünelden Gala- zundan bile ihtiyar kürenin el 
rasmda bütün Avrupa patates yem.!ş- Ben evvela buna. pek ziyade hayret tasaraya doğru giden tramvay cadde- hes ettil . Yllfl.Dl a 
tir. O müthiş yıllarda Avrupayı aç- ctm!.şt:lm. Otobüste yanımda kıtır sinin sağ k.lsnundaki bıı.zı binalar is- ap er· 1 Iıktan kurtaran patatestir. kıtır bir seyler yiyen arkada.şun elin- tim.lak edilecektir. Bu suretle Tü- 90,000,000 sene··· 

Bu itibarla. patatese b1r kahraman deki kağıdını bana da uzatmıştı. Ne nel meydanından Boğazın görülmesi Ve hesap daha iles-i gitti. Diin:va--
nazarlyle de ookma.k kabildir. İnsan- olduğımu anlamadığım için sormuş- mümkün olacaktır. nuı 36.000,000 sene evvelki haline 
lann kar:ı. gün dostudur. Onhnn dar tum: 2 - Tepeb~ndan gelip İngiliz se-1 dair biçok ~eyleri ölçtüler. 
za.ınanlannda hemen imdadlann:ı ye- - Affedersiniz ... Nedir bu?.. faretl binası yanından geçoecek büyük! Mesela o zamanlar ay yeryüzüne 
tlşlr, bir Kızılay hemşiresi gibi açları Yol arkadaşım gayet tabii bir eda cadde BeyC?ğlu Balıkp:.ızan ağzındıın 1 ııiındikinde:ı çok daha fazla yakm-
doyurma~a, boş kalan midelerı milin- ile: başlıyarak Istillıll cn.dd~sl ile Tarla·ımış. Ve bu yÜ.zden hasal olan ed 
kün olduğu ka.da.r doldurmağa koşar. - Patates!. deyince pek şaııım.ıştım. başı caddesine müvazi olarak Taksime dalgalan 200 metreyi bul m 

Fasulye için cvelinimet~ derler. Fa- Sonradan 1kl dirhem bir çekirdek, ga- çıkacak ve bu su.retle bugün Fransız Artık mebta ı el • lwnıaldı~··· 
t k - k 1 l w b" l eski Fr P ı gec erm par gmı kat bence asıl .velinimet• payesi pa.- ye şı , surmüş sürilştürmüş genç ve onso os ugu ınası o an ansız tasa ed. · Ukin 

tatese yakışır. güzel kadınlann bile eUerindek.l kil.- hastanesi binasmm kısmen istimlak.ı • 7 ınız... ay ya':_at ~a: 
Geçen büyük harpte bulama, bul- ~ıdlardan patates dilimlerini beyaz ve suretiyle Taksim meydanında nlha- v~ unyadan uzaklaşmış •.• Şundiki 

gur pllll.vı, pekmez gibl patatesin de muntazam dişleri arasında çıtır çıtır yet bulacaktır. uzakhğı bulmak için tamam 36 mil· 
az mı iyiliğini gördük?. çiyneylp yediklerini görmeğe alış- 3 - Galatasaray meydanı da genl.ş- yon sene gec;:1ll4! ••• Bugiinkü insanlar 

1917 de yalnız birinci ve ikinci sı- mıştım. letUecektir. Bu maksadla. eski Gala- Lunu gayet kolaylıkla hesap ediyor· 
nıfı olan bir ilk mektebe gldiy0rdun1. Patatese dair beni şaşırtan bir bil.- tasaray polis karakolu binası geriye la.r!-. 
Burada sade büyük sınıfta. bir sob:ı dlse de Californla'da. oldu. Bir ak.ş.ım çekilmek ve Galatasaray lisesi cümle İnsan oğlu hes.apçılıkta çok daha 
vardı. Yemekhanede ise koskoc:ıınan yemeğinde tatlı olarak onumuze kapısı ile bir hizada bulunmak sure- ileri gitmiş •.• 
kenarlı bir bakır mangal... Öğle üzer- acayip bir şey çıkardllar. Fırınlanmış tiyle caddenin bu kımıı genişllyecek. Uta.rit yıldu:ındaki caD"be kuvve
leri bütün çocllklar bu mangaluı et- k::ıbağa bcnziycn lezzette. fakat pata- karakolun karşı tarfamdald köşede tini ölçmüş ..• Bu cazibe kudreti arz· 
rafında drül böreği• p!.şlrmek ma.ksa- tes ş~klin~ bir şey ... Yalnız fevkala- Haçop_ulo pasaJına. kadar olan bina- dakinin .. zd tuzu kad y • 
diyle birbirlerine girerlerdi. Hatta de tatlı ve içi kırmızıya. yakın, daha larla Inglliz sefaretinin karşlSIDdan .yu e 

0 armlf: ... ~ 
hazan uraktefek muharebel?r d>e doğrusu tunmcu ... Sordum: Galatasaray dört yol a.truıa kadar ge- ~zda b~ ~o ::ı~ alır da gotüriir 
olurdu. - Tatlı patates!.. dedJler. len dükkanlan teşkil eden ada istim- j 0 tarik t a tarttıracak 

«Kül böreği• kızgın külde pişmiş Bımun lezzeti ııynen bizim bal ve lak edilmek suretiyle meydanın gent.,- ' ~ ese ki.ğıdmm içindeki ye-
pıı.ta.tıesten ibıı.reUl. O :ı:::ıı.rı.anlıır lı:ıkf kestane kabaklan glbl... Yalnız fazla letllmesl temin edllecektır. JDlfler ancak 300 ınm gelirmif!.. 
renkte bezden mektep çantaları vardı. tatlı olduğu lçfo kabak gibi pişlrllir- 4 - Galatasaray karakolu binasının Görüfüyor ki mımınımızda küre.i 
Bütün çocuklar bunların içinden birer ken şeker istemiyor. Haşlanması da yanından başlıyarak Tophaneye ln~n arzı teraziy;, vurup tartıyorlar ihti
patates çıkanp yıem.ekhanedekl man- oluyormuş, IAkln fınnını t.ercfh edl- Boğazkesen caddesindeki dönemeçler yar dünyanın milyonluk y~mı· ölçii
galın başına koşaroı. «Ben pat:ı.wsimi yorlarmış... tashih ve genişletilmek suretiyle kı- vorlar, gene milyonlarca kilometre 
gömeceğl.mn, 11:sen gömmlyeceks1n.-. Sonradan ayni tatlı patatıese Mısıt- saltılacak, bt~ suretle Gala.te.saraydan uzakta!:i yıldızllU'da bir kilo elniamQ 
diye bir alay çekişmeden sonra büyük da da raısgeldim. Ora.da yenl yeni ye- Tophane salııllne kısa, fakat genl.ı bir k ek v• • &!-! • • 

mangalın külleri arasında patateslere ti.ştl.rllmeğe başlanmış ... Bizim sıcak yol temin edllecektlr. aç gram ç eceguu sanuuu amtimi· 
mütevazı birer yuva bulup, hem~n bu- vilayetlerimizde de bu enfes sebzenin 5 - Tünelden Taksime kadar uza ne buluyorlar. Artık hesap deiıilen 
ralara yerleştirilirdi. yetiştirilebileceğini söylüyorlar ... Aca- nan İstikıat caddesinde mühim bir fey bu derece lıarikulide bir aevİJe-

U.kin patatooler plşlnce ikinci bir h:ı. tecrübe eden var mıdır?. değişiklik yapılma.sına imkan görüle- ye ulatmıtbr. 
k:ı.vga başlardı: İnsanların yüzde doksanı memektt>dir. Ancak binaların alt kat- Likin bu derece mühim. bir kur· 

- Bu patates benimki değil .. Benim lan protikli, yani zemin katı sütu;ı.- vet yalnız bir teyİ ölçmekten iciz• 
patatıesiın daha büyüktü. öteıµ be- patates soymasını larıa kaldırıl.mı.'} ve yaya kaldırım ha- İstanbul fmnJanna verilen hİI'-~ 
nimkl ! .. sözleri ayuka çıkardı. bilmez f llne ifrağ edi.lmlş surette d~ğlştirll~- val mıdan kac ekmek çıkar?! ı .. Fa-

Çünkü küller ıırasına. gömulcn p:ı- • •• cektlr. nncılar bunu daima muhtelifüafila 
tatesler birbirine kar:ıışırlar, hane:;,;_ Bu harp içinde de patates k.?ııdi.3i- b' 

-- d'" if · _n,,..,. Zl t ır mesele telakki ederler. Evet, 
nin kime aid oldu~u anlaşılıncaya ka- ne uşen vaz eyı yapa'-=A..ır. raa Yeni jleker narhı 
dar talebe gırtlak gırtlağa gelirdi. miitebassı.slaf': mütı:madiyen ~alka ~ dünyanır. ağırlığını. kürenin ya;pm, 

Geçen harbhı bilhassa. son senele- patate~ ~tıiştirmesiıu tavsiye ediyor- Bakkalların nakliye ücretlerini de Uta...;tteL:i elma kese kağıdınm vea-
rlnde patates denilep şeyin hizmetini lar. Lakin bu ._ış bu ~darı.~ bitmez. hesap ederek fiat mürakabe kom.Lsyo- nini, milyonlarca kilometre uzaktan 

. 1 Anlıyanlann soylediklrine gore mem- nunca tesbit edlen yenl şeker narbı bulan hesap, bu muammayı bir türla 
anl~ak için bu sekiz dokuz y~m- lcketimiz, başta Adapazan havallsl ol- meriyete girmiştir. Toz şekerin pera- halled · ' 
dakl çocukl~ kayna~t~g-ı mangııJ m:ı.k üzere mükemmel bir patates tar- kende kilosu 95 ve kesme -erin pe- H emıCyor ··• d" 
b bl t k kfı.fı dl ~ enry oven ısh: <Dünya11 tsa-
:ı.şına r goz a ma . ' 1 :. .. . !asıdır. Dünyanın en güzel gıdası olan rakende kilosu 115 kuruştur. zİye koyup ,.ı;.,.1 • .:..... htıMp -a&!-• 
Yalnız mektepte mı ya? .. Kuı boreğı patatooi her :zam"n en ucuz flatle tc- --u.guu 'Cl.Ulu -:~....-..1 •• ' u. • 1

•••••••••••••••••••••••
1••••••••••••••+ dive haklı b'ır ...... _ duvabilir ..• L~· 

ev!'erde de son derece rağbet gfü~ ... u. d:ı.rikl mümkün harcıalem bir gıö.a .. -- .. 
Ikindl czanlan okunurken mekteı.ı- haline getirmemiz pekala mümkün- şaşmışlar ve sevmişlerdir. Patatesi kin o bir fey mi? .. Gelsin de bir r.u-

tcn eve dönünce kapıda malıinı sual: dür. Amerikn.dan Avrupaya cnadlde b1r he- val wıdan kac ekmek çıkacağuu be-
- ~ne yiyeceğim? .. Karnım :ıç!.. Geçen gün pek tanınmış bir dokto- diye. olarak gtirdller. Mesell1 Walter ıaplasm! .•• 
Bazan buna rumuz bana patatesin ne mükemmel Ralelgh Amerikadan m~:jhur kraliçe Hikmet Feridun E~ 
- Ziftin pekini... gibi bir aki:ii cevap bir gıda. olduğunu söyledikten sonra Ellzabete bu acayip nebatta.n bir mlk-

alııurdı. Bazan da: şu pek meraklı şeyi anlattı: dar hediye g<:!tlrmi.şti. 
- Gel patates gömelim de ye ... der- «- Patates soymak blr ilimdlr. Ve Kraliçe de bu çirkin şekilli, fakaı 

lerdl. Rumeli tarallannda bu t:ırzd!ı. insanların yüzde doksanı patates soy-' lezzetli ve bilhassa Avrupada pek ns.
pi.şmiş patateslere ukompir.e lsml ve- masını bilmez... Halbuki bir patates dide hedlyeden pek memnun olmuştu. 
rllirdl. tanesinin gıda kıymeti iyi soyulup so- Fakat biçare patabes, i.nSanlann bu 

Gecen büyük muharebe içinde pa.- yulrna.masına göre de~r. azalır ço- kadc.r Iyiliğln1 istediği halde iftiraya 
ta.tes çccukla.r hatta büyükler için J l;alır 1 •• Mesela kabuklan derince so- uğranu.ştır. Bir aralık onu yiyenlerin 
adeta bir nevi yt>miş gibi idl .. Ba~~n yulmu.ş bir patates pek çok şey kaybe- hasta olacağı Avrupada ağızdan ag-ı-

AKŞAM 
Abone bedeli 

Tiirkiye Ecnebi 

1400 kuruş 

İçine eski keresteler yığı).mq dar 
' : · dehliz, deminki tahta kapının öte 
tarafında açılmıştı. Buradan. hayli 
iy: giyinmis, hayli gÜ:zel, 17. 18 yaş
ı~ .r • hir küçük hanun gözüktü. 
Gençler sokak ortasında muhabbetle 
konı ~adursu.:1, arkası sıra da, bu 
&sıklım görmek istiyen mahkiım ka· 
b ılru' da, r şarıya dökülüvermesin 

da suda ha.cıl:ınır ve kestane gıbi us- der. Zira patateste nişastadan maada za dolaşmıştır. 1 
Memurların maaşlarına yapılan tünden dumanları tüte tüte soyulur, bir mlkdar d:ı. azotlu nuı.dde vardır. İşte bu sırada Antuv:ın Parnı.antlye 

zam kanununun vilayete tebliğ edil- yenllirdi. Ve bunlar kabuk civarındadır. Eğer isminde bir zat, sevgisllln1 kılıcı Ue 

Senelik 
6 Aylık 
3 Ayhk 
1 Ayhk 

750 • 
400 • 

2700 kuruş 
1450 • 
800 .. 

l'"\İ? 
En nev•i şahsına ırahsus manzara 

arzed·enlerine, şu tarzda sualler sor· 
ma~a başladım: 

«- Sen kimsin? Ne suçtan, ne 
kadara mahkumsun?» ilb ••• 

Alaca şalvarlı. v..: her halde göçe
beyken, sonra şehrin teneke mahal
lesine yerleştiği intibamı veren bir 
-r:.sma, yayık ağzile: 

diğini dün yazmıştık. Patates bir nevi azotlu maddelerin giderilmemesi iste- himaye eden bir şövalye gibl. patn.Le- 150 • 

Memurlara, bugün ma:ışlan yapı- "'l lik 9 niyorsa patatesin kabuğunun gayet sin müdafaasını üzerine almıştır. Par-
lan zam ile beraber verilecektir. Uc- « eg ence • • » hafif bir surette kazınması laZlmdırr. ıruıntlye birçok kim~lerln gözü önün- Posta ittihadına dahli olmıyan 
retliler ise maaşlannı Lş.Iedlkten son- Maa.mafih M.la da birçok nıerr.lc- Halbuki bizdeki soyulan tarzı lle pa- de kötü diye tanılan patates! büyük ecnebi memleketler: SeneU{ti: 
ra aldıklarından bunlar zammı ancak ketlerde patatoo hem bir gıda, hem de 1 tatesin hiç azotu bımkılmamaktadır.11 bir kahramanlıkla ve h1" korkma-

3600
• altı aylığı 1900

• üç aylı~ 
b t 1 G 1 ten 

Y 1000 kuruştur. 
şu a sonunda alacaklardır yem.iş gibi yenir. eçen erde patates pasta imali- dan (!} yemiş, bu suretle onun zarar- 1--------..;... ____ _. 

ttç ayda bir maaş alan ·emekliler, Bu memleketlerden biri de Yeni nın yasalı: edilmesini yazmıştık. Bu sızlığını isbat etmt:jtlr. 
dul ve :ı.~timlerin maa.şlan mart ba- dünyadır. Meseıa orada seyahat eder- işin karar altına alınmasından mem- Patatesin ne kıymetll bir gıda ol
şında ödeneceği zaman üç aylklariyle kcn şehirler arasında 1şllyım otobüs- nun olduk. Patatoes en belllba.şlı bir duğunu anlıyan birçok Avrupa kral-
berabcr, şubat zammı da dahil olma.k: lerln Istasyonlannda, trenlerin gar- ~ev gıdası-. dır lan onun memlekete yayılması. ctra-
üzere dört aylık zam farkını alacak- larında 1nceclk, yan şeffaf kağıdlar- Patatesin meraklı fmda propaganda.lam girl.şmlşlerd.ir. 
Iaı'dır. dan yapılmış keseciklerin içinde utuz- Mesela Fransa. krall 16 ncı Luln1n 
Maaşlarını Emlak ve Eytam ban- lu patates~ satüdığını görürsünüz. Bu romanı.. göğsünde bit patates çiçeR't ile dol~-

kasmdan daha evvel a~ olanların patatesler insana hayret verecek ka- Patatesin hayat romanı pek me- tığı, Deli Petronun Rus müjiklerine 

Telefonlarımız Başmuhanlr: 205G5 
Yazı işleri: 20765 - İdare: Z0681 

J\lüdü.r: 20497 

l\lnharrem 16 - Kasını 87 
S. İm. Gü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 12,02 1.44 7 ,0'2 9.43 12.00 1 34 
Va. 5,28 7,10 12,28 15,09 17,27 18~9 

cva. - Nu) 
(Devamı sahife 7 sütun 2 de) 

gerek şubat ve gerek mart, nisan ve dar incecik lnceclk kesllml.ştir ve ıraklıdır. Bu acayip nebat da yüzde patates seferberliği yaptırdığı me.ş-
reayıs aylıklarının pahalılık zamlan ·fevkalade bit lezzettedir. Gayetle gev- yüz Amerikalıdır... burdur. 

ı banka tarafından ödenecektir. 1 rcktirler. Bilhassa uzun otomobil, Onu Yenl dünyııda. ilk görenler pek Hikmet Feridun Es 

İdarehane Babı~U civan 
Acımusluk sokak No. 13 

,. 
- ·Milli ko,·unına kanununda 1 ... İsraf balısine 

tadilat yapılırken bazı mebuslar mebus ... 
söz söylediler bay Amca... l 

Bay Amcaya göre ... 

dokunan bit ... İsrafla kadınların mücade-ı ... Mebusun hakkı var. Kadın. 1 H• İsrafla mücadele elbet/ A. B. - Doğru, fakat Allah 
le etmesi lazımgeldiğini belirtti... iki gün dayanan bir ipek çoraba erkeğe düşmez. Bu bakımdan vere de bulacakları çare ipek 

üç küsur ura verip, dururken. .. kadınlar israfa bir çare bulma-, çorabı aratmasa ..• 
l ııwrlar. ı 
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Bağ, bahçe ve ev ziraati 
Patates 
böreği 

Bir kilo patatesi haşladıktan 

sonra f'zıneli, içine üç çorba ka· 
şığı eritilmiş tereyağı, ayn bir 
kapta çırpılmış dört yumurtayı 
ilave etmeli ve karıştırmalı. 

Diğer bir kap içersinde beyaz 
peynir ezerek yumurta ve maY"' 
danoz ilave ettikten sonra karış
tırmalı. 

Patates hamurundan iri yu
murta büyüklüğünde bir parça 
kopanp el içinde yoğu.rmab, amç 
içine yayarak açmalı, ortasına 

hazırlanan ~ (peynirli ya
murta) koymalı ve kapamalı. Bu 
peynirli poğaça şeklinde ohnah
dır. Hafif yağlanmış tepsiye dı. 
meli. ürerlerlne yumurta sana 
sürdükten oonra fmnda pişir
meli. Sofraya sıcak sıcak çıkal'
malı. 

Bu böreklerin içersine kıymaya 
t.spanak da konulabilir. 

yerecektir. Zengin ve seçme bir program 

o 

Ağaçlarınızı daha 
buda mayınız 

değiştirme 
zamanı 

Salon ve ser fidanlarile bahçede 
ğün önü alınırmış. yetiştirilmekte olan saksı fidanlarının 

Portakal kabukları üzerine sı- tL topraklarını değiştirme zamanı gel-
V'i siJahşorlann en Leyecanlımaceraaı... n.iştir. Bu ayda yapılması lazımge-

cak su haşlayıp çay gibi demlen- Fransa tarihinin en meraklı sahifeleri... len bu işin kar dolayısile biraz geci.k-

- ----CEVAPLARIMIZ: 

Kaç türlü pancar vardır? 

/' 

Zamansız çapa
lama zararlıdır 

Mevlud 

Gece saat 20.30 da 

1 s c t KIZ 

Sinemasında 

Harp sahasına giren 

SINGAPOUR'da 

MARLENE 
DiETRiCH 

MiCHA AUER
JOHN WAYNE 

ile beraber yarattığı 

7 GiinahkArlar 
dirdikten sonra süzmeli, üzerine DE M 

1
• R M As K E tirilmesi zaruridir. Hazırlanmasına 

evvelce sıkılan suyunu ve şeke.r 1 ihtiyaç olan tcprak harçlannı nazır- Filminde ŞARKI SÖYl.İYECEK GÜLECEK, SEVECEK ve 
ilave ederel:: kanştırmalı. Bir kaç 

1 

lıyabümek için toprağın kuru olması KENDllslNt SEVDİRECEKTİR. 
damla küraso likörü de koyduk- İspanya Prenseıi JOAN BENNETT ve kolaylıkla kalburlanabilmiş veya MEŞ'UM BlR KADININ slNGAPOUR,,Qll SICAK GECEL.ER1NDE 
tan sonra gece yatarken içilirse, elekten geçirilmiş bulunmalıdır. A.ŞKINI ve KININt ALEVLENDlRDlGtNI tuvir eden Liilu. Şak, 

MARlE THERESE: Islak topraklarla harç yapılmama- ------- Modern ve ihtiraslı bir filmdir. 
bu sıcak portakal çayı da nezleye L O LJJS H y W RD 1 d S k d ~· · k · · l 1 

1 On dördüncü LOUlS: A A ı ır. a sı egıştırme ıçın o sun, 6A--------------------. gayet iyi gelirmi.§. hazırlanmış harç varsa, o zaman ka-

l 
ve 3 SiLAHŞORLAR l paı. ve ılık havalı bir yerde saksılar MADELE.NE CARROL 

deği,tirilebilir. Palmiye cinslerini bü- 1 
Eti yumuşatmak için Yakında TÜRKÇE.Si Orijinal nüshası: ·,'ik ııaksıiaı . koymayınız. Orta boy· DUGLAS F AiRBANKS Jr. 
Fınnda pişen etlerin, tavukla- •• p E K ' te M El EK ' te İ da saksılarda btt fidanların yaprak· 

nn kuru olmaması iç.in et fırına. l tarı daha gürbüz olarak yetişir. TQLLJQ CARMINATJ. .. 
konulduğu zaman ayn bir küçük il.. Çio.;ekli fidanlardan hangisi olursa A 

3 
Sarışın 

Yıldız 

kap içinde biraz su da konm~lı-ır olsun, biiyük sakstlardan hoşlanırlar. I Pek yakında L L E' de 
dır. Suyu.."1. buharı eti yumuşatır. • olarak ve yapraklarının güzel olma- ara 1 1.Z a İki Kahkaha Kralı 1 Bu.ılardan gayrisi, yani süs fidanı K y ld ı 

- ı T HEO LıNGEN HA NS MOSER , ~ın~ ·ı ddayı yetiştirilenler orta boy- --
Hasta odasının havasım • 1 da saksılarda yeti11t!irilmelidir. Fıçı, 'ııı filminde 

7 SENE BETBAHT l
limon &aksısı gibi büyük kaplar için-

değİstİrmek için de clikilmi~ fidanların bütün toprağı· ' ·-· Bugun'" : B-ikt•• G u·· REL SiNEMASINDA 
Hasta oda~sının havasım değiş- " nı drği~irmeğe lüzum yoktur. Bu gi- , ~ _, 

tirmek, dezenfekte etmek için bir jhilerin her sene yalnız yarı topragını 1 Mevsimin iki büyük ve güzel filmi birden 

Filminde bütün kederlerinizi unutturacaklardır. t 1 k kAfd' T · t POLO s MP YONU CASUSLAR ~:ıı i~:r~~~uii~e~:~:: ~~ ~Z~~ ş A R K sı·nemas d ,, r:~\e:c~~ı.s:~sı~;n :::r;: i:~m;rı: i 
d"mlfl terebm tiıı (neftyağı) dam- Bu Perşembe dqamı ın a dır. Bu g~b_ılerı yazın 1 - 2 .defa g~b- TÜRKÇE D i y AR 1 N f"' A 

_ Al re şerbctı ıle sulamak, gelışmclerıne n..._ _. 
1 ..._ i:.~ ... !~ k"f 'dir. 1 MM * ikSM &:ı;; yardım edu. J -.&ı *§l}lılM* •>limB~:iaP 
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=il =s=<e=ır=1be=s=$=a=tlYl=lfil====ll 1 Si N6APUR KORSA . LARI j 
- İyl hoş, umumi direktör ak.şa.m\idl. Eyvah, şimdi kimbilir misafirin Kıa-s·ık Tu·· rk mus·ıkı·sı· 

N'bWi& *"*N~ 

ÇOCUK 4 

yemeğine biz.im eve gelecek ama ço- yanında. neler yapacaktı. zat.en şir-
cuğu ne yapacağız?.. ket ~erine canı sı.kılmı4, adeta kıZ-
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Duvardan atladılar; bahçeye gir
diler. 

Suphlye, Cevadm bu sözlerinden bir gın ve bütün swtliğl üstünde olduğu besteka"' rları - O halde, ben .senin yerinde ol-
şey anlamamış gibi sordu: h2.lde oturan umumi dl~örü bü&- ve sam, hem lolıcı çalar. hem de -ya.tak 

_ Hangi çocuğu?.. bütün çiledn çıkaracaktı. Babası da.: odasına. girnilijken- böyle bir hainl 
_ Bizim oğlanı s6ylüyoru.:n canım... - Haydi bakalım yata!Pna!.. diye gebertiveririm. 

Hamdun, Şiyanın tarif ettiği yerde 
kaldı. Japon korsanı kimseye gö
rünmeden kÖşke girdi. Bilirsin ya Çetin ne kadar yaramaz seslendi. Marc~gah Abdülkadir, Zakir Hasan Şiya neşeli bir sefile: 

bir çocuktur. Odanın içindeki eşya- Fakat misafir katiyen bu fikirde - Ne diyorsun? - diye bağırdı. -
yı cm cıakilt.'l içinde hallaç pamuğu dr.i;ildl: ve Abdülali'ye dair malumat mükemmel bir fikir .. bır t~a. iki 

Hamdun burada. bir sn.at kadar 
bekledi. Şiyanm dönmedi~inl görünce 
meraka dü.~tü. glbl etrafa savurur. Vallahi umuml - Rica ederim... ~adi, müsaade kuş vurmak buna derler. Eğer i>u 

direktörün yanında bizl re'Zil ed-ar... ediniz çocuk gelsin ... Işte burada yer Klisik sanat musikimizin u~dığı lamazlar. Arada anln.şılan bir iki ke- geee prensi öldürebilirsem, Yamada-
Zaten ctirektorı.in şöhretini bllın.iycn var... değişmeleri gösteren derli toplu bir lime ise eserin mahl~tine ınystJque mn da gözüne girmiş olunım. Zlra bu 
yok. .. Gayetle aksi, müthiş bir a.dnm- Böyle söyllyerek yanındaki y.erl gös- bilgi olmadığı gibi, bestekarlan hak- bir çe,Şni verir. Sonralan esası Tüı'k- adam ne bi2ıe, ne de Yamadaya bura
du. Herkes ondan tiril tiril titrer. teriyordu. Çetin henüz dÖl't senelik kında. da. hiç olmaz.sa bir (Chronique) çe ve fa.kat yine Farsça ile karışık -da rahat vermlyecek .. İngilizleri kış
Hayırlısı ile şu tefti.şlerl, ve şu ak- mini mini bünyesiyle buraya yerleşti. yapılmamıştır. Bilinenler de, Timür- karlar dıı. yapı.lmıştır. Karlar hissi ve kırtmağa ve bn.şımrza birçok belalar 
~m ziyafetini falsosuz bir aUat.sıak Anne ne bab:ınuı yüreklerine inl- lenk devrinden ileri geçmez. Daha aşıkane eserler olmayıp marifet ve çıkarrnağa çal:ı.şacak. -
aiJ.~nciye para vereceğtın ... Yalnız Çe- yordu. Yumurcak. yün bir türlü y:ı.ra- evvel gelmi.ş olan (Farabi) nin yal- sanat gösrermek için yapılmış eser- - Pekala. Sana. yardım edeceğim. 
tın ne olacak? .. onu komşulardan bl- mazlığı ile kimbilir ne haltlar ka.rı.ş- nız nazariyata. dair yazdık.lan bt- Ierdir. Küçiik büyük usullerin hepsi Gece yansınd::ın sonra işe başlarız. 
r!ne göndersek ::tcaba? tı=acak. onları yecil kat yerin dibine !inmektedir. Eserleri bhı:e kadar gel- kullanılır. Mevcudlannın sayı.sı yüzü ••• 

_ Öyle ş~y olur mu hiç?_ Çet.i.ni sokacaktı. memşitlr Mecmualarda, (Muva..o;.,<;.ahı geçmemektedir. Mukaddes kılıcı 
erkenden uyut.uruz ... Direktör gelme- Yemeğin &'"1larına gl:!'~lerdi. Di- Farabi) diye Arapça bir eserin sözleri Nakışlarda sözün ilk iki maraı ~- • ? 
den... rektör yanında. oturan, fakat sofranın yazılı ise de bunun FB.rabinin olduğu telenir. Sonra. terennüm gelir. Üçün- çalabilecekler mı. 

_ uyumaz huysuz oğlan ... Uyumaz. her ta.rafın:ı. kollan yetlşmiyen Çet1- belli değildir. Fll.rabidlen sonra yaşa- cü ve dördüncü mısradan sonra. da. Gece yarısından sonra. 
_ Sen işi bana bırak .. Ben onu U- ne öteberi ikram edecek oldu. yan Safiyettin ve emsalinin de yalnız ikinci terennüm gelir. Bunlarda yürük Çinliler mahallesindeki afyon cvin-

yuturum... cevadla karısı hemen: ne.za.riyat kitablan var, eserleri yok- ve ağır semai ile aksak usulü kullanı- den çıktılar. 
Kan koca o günü, adet.o. heyecan - Zahmet etm~1niz .. o yedi ... Kar- tur. hr. Çoğu Türk~edir. Dar sokn.kla.rm kapılan kapanmL7, 

içlnde geçirdiler. Umwni direktör şlr- nuu ooyurduk ve yatıımıştık! .. dedi- Eserleri bize kadar doğru ve ya.ıılış *** 1 Büyük caddeler ıssız ve sessiz. 
ketin bu ~ehiıdeki şub:!sinl tıeft!şe ıer. Bunun üzerine umumi direktör gelebilen bestekar (İlk Hoca> adı V\!- Abdülkadirin eserlerini biz.e çırağı Hamdun: 
gelmişti. Bu şu~nhı müdUrü de yeml.şllğe uzandı. Oradan bir pnrta- ı·Uen Cmaragalı Abdülkadir) ctir. Onun (Gulam Şadi) getirmiştir. Gulam, - Yolumuz uzun mu? 
c ... vaddı. Umumi direktör sertliği, kal alıp çocu~a verdi ve: hakkında en düzgün bllgl; Esatizi Fatih zamanında. ya.şamıştır. Hindli Diye sordu. Şiya kısık bir sesle: 
ak..,ıliği ile bütün ~lrket mensuplan- - 5en soyamazsın ben soyayım ... Elhandan ziya.de İslam anslkloped!- veya İrani olduğu zannolunur. - Hayır dedl, Cohor istikametine 
mn içine korku salmıştı. dedL sindedir: Abdülkadir r..1iladın on dör- Üstad Dr. Suphi Ezgi'nin musiki na- doğn on beş dakika ka.da.r yürüy<ı-

Iş.te 0 akş::.m Cevad, kendi otur- Fakaı Çetin §U cevabı verdi: düncü asrımn ortalarında Maraga'da zariyatı kitabında verdiği malumata ceğlz. Şehrin dışına çık.ar Ç!kmaz ilk 
c'ukları şehre ınls:Wı· gelen umuml - Ben onu yemiyeceğ~m, aynıya- doğmuş Azeri btr Türktür. Musikiyi ~a.zaran yavuz Selim. zamanında .. H~.- ı rnslıyacağımı:r. sayfiyelerden birinde 
direktöre, evind" bir ziyafet çeke- cağını... babasından öğrenml.~tir. Şair, ressam tıp Zaklrı Ha~ ismınde pek buyu.ıt ı prens Na.hi oturuyor. 
cckti. Babası renkten renge giriyor ve 0 ve hattat lıni'3. bir dini musiki üstadı yaşamıştır. Fo- Hamdun etr:ıfma bakındı: 

Yem:Jde!· h zırl:ınm;.ştı. Lakin her esnada fena. halde içerlediği oğluna Calalrilere ve Tlıniirleng~ nedi!Illlk ça'da doğup küçükken İstanbula ge- - Burae:ıki sokaklar Slntan.g (1) 
~~ydrn ev\ ~l Çetin meselesini hallet- karşı pek nazik görünmeğıe çalışarak: etımLştir. En ç.ok Semerko.nd ve B~- Up yeti.şen ve Nureddin Zade ~rga- 1 kalesinden daha muhkem ve mahfuz. 
me:;: lazımdı. Dah:ı gün kararmada.o - Yavrum portakalla oynanır mı d::.tta yaşa.IIUŞtır. İkinci Murad tah- hında zakirlik eden ve pek zahid olan Gece olunca bu S')kaklann her biri 
evvel anııE.-;! c.nu «haydi çocuğum•. hiç?. Topun v:ır ya senin ... Git iQCrlde ta çıktığı rene 0421) de Bursayo. d:ı. bu zat Katib Çelebi ve şair Dfı.i'ye na-· ayrı surla çevrilml.ş gibi kapanıy'.)l'. 
« l'::tydi aslanımı~. «:uı.ycli güzellm ! • onunla oyna... gelmlş ve 1435 de Hera~'do. vebadan zaran dini musikinin reformunu yap- Güzel bir buluş. 
ıı b. sözlerle kliçü!' k ıryola.sında. u- - Hayır ... Ben burada porta.kall.ı ölmüştür. Maragalı şark musikisine mış ve bayram tekbirleri, salatlar gibi - Çinliler yabflncılıı.rdan kendilcr1-
yutmağa ı:alışıyordu. Lfık'n ~,ccuk oynıyacağım!.. öair Uti üç kitab yaı.mı§tır. Nazariyatı şimdiye bc!ar Itri';;e mal edilen dlni ni korumak; canlarını, mallarını cr.ı-
!SUP!::i uyumemağa yemin etmiş gibi Diretör Cevada: Farabi ve dolayısile (Pythagcr~) un es.erlerin hemen hemen hepsini Zakır niyet altında bulundurmak için bunu 
!di. Fak-at Suphiy-c lyı bir a.nn'! ldi. _ Çocuğu keyrimı bu·akın ... dedi. şerhidir. Bu alimler musikiyi, riyazi Ilas::ı.n efendi bestelemlıjt!r Zakir Ha- düşünmüşler.. sokaklann ağzına bü-
S •ıız'erdenberi c:ccı.:;: uyutıruının 11- Çetin iskeml.esinden kalktı. Müdü.- bir ilim sanırlar. Nazariyeleri de an- san, Yavuzun öldüğü senelerde öl-

1 
yük birer demir kapı koymuşlar .. üst-

ınlni adeta kapmıştı. Netekim yava.ş riın !skernle.'>inin etrafmda fır dönü- cak Yunıın riyaziyeslne ve en kolıy müştür (1520). Fakat Zakir Hasanm ıerinl de örtmii.§ler. Gece, ııyn bir 
va·ı'tış Çetinin gözleri kaparidı. Niha- kı.smı olan (Nlsbetl bah:>ine dayanır. klasik sanat ve musikiye alakası ol- alemdir bu sokaklar .. yor ve portakalı top gibi havaya fır
) "t mış1l m~:l uyu,n:ı.~a başladı. Genç la.tıp tutmağa çallŞ'lyordu. Bu sıradn. Abdülkadirin on b~ kadar kar ileı duğu belli değildir. _ 0 sokaklarda kalanlar, akşam ü&-
kHdm ayaklarının ucuna ha.sarak kil- ana !le babanm yüreklerine iniyordu. bir o kadar ağır, yürük ve nakış sc- Gulam Şadinin Kanuni zamanında. tü kapılar kapanınca bir daha dışa.-
çuk kar.volanm yanından uzaklaştı. maisi vardır. Fakat bunların bir kıs- ya.şayan (Abdülali) ye kadar klasik rıya ç.ıkamazlar mı?. 

lşte büyük a~lik o zaman oldu. 
Mühim bir iş becerml.ş g:bi memnun- Çetinin havaya fırlattığı portakal, 0 mının sahiden kendisinin olduğu belli musiki bestekarlarından kimlerin ge- _ Hayır. Orada geceleıneğe mec-
<ln Yemek od:::.sın:ı girdi. Daha bir değildir. Hepsi F.rnr,adır. YalnlZ llp geçtiği belll değildir. Abdülaliye burd\\r. sert, o aksi direktörün çıplak kafa.sına · 
k:ı.r. saat evvellnd".!n lııızırladı~ sof- rast nakış yürük sem:Uslnin ikinci (Iltinci Hoca) da derler. Abdülkadlrhı. 

düştü!.. 
rnyı son bir bakışla teclkik etti. Ma- bendind~ karlarından dört beş tanesi bu zata Hamdun, prens Nahi ha'kla.nd.a ma-
·.··onezli balık, biiyu'"k kayık tabaıh" Suphiye heyecandan bayılacaldı. at!olunur. (Abdülali) nln ncl'eli ol-• '""" c ad i · d Ey ah d lfımat almak istedi: 1.-Inde gözlere pek güzel görünüy-or- ev çın en: « v edl, bu ço- Benzim sararıp haı:ane döndü sensiz duğu da. belli değildir. · k be · ledilın bep la. - Bu adam çok zengin diyorlar .. 
d;ı. öteki yemekleri de ev kadınlığı- cu nım az eme se o - Ke.ddlm ham olup kemane döndü 1535 de ölen Kanuninin damadı İb-_ ,_, d" d doğru mu'! 
ıt•n biiti.in ltiııasmı ortaya koyarak C"-6......... ıyor u. sensiz rc.him P""'nnın da (Hümayun) makR-_,.. - Zengin demek de laf mı? Bu ser-
hazırltmlJ!tı. Umumi direktörü mem- Ev sahiplert :ıyağa kalk.arak direk- öz ba..~ın Lçin bu bendme rahmeyle mınJa '!)ir kii.r yaptığı söylenir. Bu vet bitmez, tükenme?:.. blli\kl.s za.-
nıın etmek Jçin her :?eY yapılmışt.ı. törden özür dilediler. Fakat o zamana Peyma.ne el1ınde kane döndü sensiz. l:::ir da Farsçadır. Kanuni; saltana.tı- man geçtikçe artar. Çünkü Japon-

!\lüdi\rl? Cevad sekiz bu1fuğa doğ- kadar suratından düşen bbı parça nın sonlarında, işret ve musikiyi ya- yadaki b!rçok küçük derebeyleri bu 
ru e\•e geldiler. Muafir hakikaten olacakmış gibi duran umuml müdür diye Türkçe bir p:ır:.:ı vardır. Rau! sak etmiştir. Nişancı Mebmed p~, adama haraç gönderirler. 
• ;.:ıtsız, yüzü hiç gülmez bir adamdı. bir eliyle çıplak. kafasını tutarak kah- Yekta !bunun sonrtl.dan uydurulduğu- tarihinin 2CG ncı sahifesinde, efendi- _ Niçin ona bu derece bağlılık 
I'trafınd:ı. adet:ı hatif bir korku uyan- k:ıhayla. gülüyor, ve ötekt elinde Çe- nu. Farsça ıasımlannın da saçma ol- sinin yaptı!ı'ı güzel ~leri medheder- gösteriyorlar? 
dırıyordu. tlnlıı portakalını havaya kaldıra."'-k duğunu ya21ar. • ken, bunu şöyle yazıyor: _ Eh. günün birin.de beliti J"apon-

Sofraya oturdular. Yçmek soguk bağınyordu: ••• o:Gülbangl erbahl. çenğln sıkhklan y:ı.nın başına g~ir diye .. 
l.ı!r hava ic:indc ge:tı. Bir aralık söz - Gidi külhani.. amma da nişancı Kar; (Oeuvre) manasına kullanıl- dindi. Sa:oeııdelerin sıklıklan sindi. 
~ırkı:t !~terine intikal ett;i. O ımma=ıl lınlşs'in ha! .. Şimcti ben de sa.na por- mıştır. Bestekar, bununla sanatm en Her biri güncügamda çenk sıfat mün- Konuşa konuşa şehrın d!Şına çık-
umıımi direktör bu şubedeki işlerin talcalı a~~ mı? .. diyordu. yüksek merbebesinc eı-i.itlğini gö.,"tcr- hani kamet oldular ........ sinei tılar. 
111.- iy! yüriimectiğinl acık.tan açığa, Çetin, müdüre k:ıtiyen e!ıemmiyet mek ı..cıter. Karlarda basteok!r şairin pürkinlerl hıra.şide olu;J her biri bir Şiya birdenbire cenup sırtlarında 
soyledI. Cevariın !ena hal-de canı sı- ~rmeksizin:, gü!tesinl sırasile bestelemekle mu- bucağa sindiler. Siira.lıil~rın boyun- fanusları yane.n bir köşk gösterdi: 
k Jmıştı. Halbuki o bu yakınlarda - At haycti ... Oynıyalım ... ctiyordu. kayyet değildir. Bazan güftenin ba.şın-

1 
ları vuruldu. Kopuzların kulaklan bu- - İşte şurası. Zalim prens bu villA.-

terfi edeceğini ve maaşının artt\nla- Direktör sanki pek luzlı atacakmış dan bile ba.şlamaz. Keyfine göre: 1 ruldu. Tanbmı,ın kıllan lt.trıldı. San- da. oturuyor. 
c:ı~!lıı ümld ediyordu. gibi koliyle mübalağalı bir t:ıa.rzda. bir (Hey canım, tenncn. t<m:ı. diredill1. turun vuru duruldu. Nayilerln ne- Hamdun etrafına bakındı: 

Sanki direktör Cevadın aklmd:ın kavi'> yaparak ports.kalı pek yava~ ranayımen, belldost, yelelel) gibi ço- fesleri tutulup sineleri delindi. Düşeş- _ oraya nereden gideceğiz? 
'S •ı:enlerl anlamış gibi: çocuğa attı. ğu mum.sız hece ve laflan suıalıya.rait t:ırlann bağrı delindi. Kemenc;eciler - Bahçe duvarlan çok alçaktır. 

- Bu yıl pek az memura zam ya.- Bu suretle dört yo..şınd.:.!ti Çetlnle meydana çıkardığı terennüm denilen okun attı. yayın sattı. BUcümle ha - _ Prens Nah! şimdi yatmış mıdır? 
p::ı.bil·:czğiz ... Ve ancak bir iki kişiyi kerllferll ve hatta cdeh.şetlil• umumi bir parça ile başlar. Sonra şairin gü!- r:ıbatilerin ha.11 hara.b olup a~ızlarırın - Evet. o gece yaramdan önce 
t"rfi ettireceğiz ... dedi. direktör aramnda bir müddet por-ta- tes!ndcn bir veya iki mu;raı beste~ züb:ıb üştü. Şimdi hiç bir fert ahen-ı yat.ar. Bu &-a::ı.tte derin uy!.tnya dalar. 
c~vad bu ~özlerden sonra büsbutı.ın kal oyunu devam etU. ler; arkasından !kinci bir terennüm glçengl bir kıla almaz oldu. Belki _ Yatak: odasına kolayca girebUe-

ümidini kesti. Kan :::oea. bu iki çocuğa ha.yreUer da.ha tutturur. Terennümlerde hece- dr.ırei dehri bir pula say:naı: oldu. cek miyiz? 
Umumi dir2ktbr Ceva.dın §Ubesinde- içinde bakıyorlardı. Müdür tekrar ls- lerle ika birbirine dal>;~ uygundurlar. (Beyit> 1 _ Sen orasını bana bırak, Ham-

'kı ışleri ilst.ü kapalı bir tarzda fakat kemlesine oturdu. Fakat Çetin onu Ye~ uzama.ve ten~rurler azdır. T~- dwı! Ben kılıcı çalmak için prensin 
ad"m:.- kıllı t?nk"t ediyordu. Cevad bırakmyıordu: rennum, musı~ye .. g?re y~zıl~~~ ~~ •Hemen bunların s:ııını alasın• ya.tak odasına giden yollan biliyorum. 
ı,. nden · - Oynıyalım!.. diye ceketinin eteği- ıı:anzume ka~türü vazıfesını go- ~sevaba gir!b başına çalasın• Sen beni bahçeden sonra gireceğiıniZ 

•Bu ad~m bçui buradan atacak ... ni çekeleyip duruyordu. rur. Saı: partlsı yerini de tutarlar. iç avluda beklersin! Eğer prensin re-
İ.?·"'lki de daha küçük ve fena bir yere Bir aralık gene portakalı ata.ro.k Eskl klirlann hepsi Fa~a oldu- Boyle bir devi:-::ie besteklr yetişir dailarlyle karşıla.şu-sam senin yapa-
grmdcr~c k' .. ~ diyordu. müdürün önündeki bardağı devirdi. ğundan çalanlar ve okuyanlar d:ı an- mi?... Galib Alnar C?.ğı rdı 1 b.' hamled te 

Işte bu sında yemek odasının k.a- Bunun içindeki su adamcağızın üstü- ••111111111ıtııı111tıuıımuuııııımıımııımıııınmınııu1111ııııınıııııu111111muı111mıııuı111m1111111rırımııır111ımmımıımnmı · n ya m on an ır e -
pısı yava.<ıc'l rıçı1dı. Çetin e~ikte du- ne döküldü. Fakat direktör bütün bu binden çıkardığı bir avuç badem :ıe- riıli kaydetti pc:leyip yere sermek olacak. 
ruyordu. Çocuğun pijaması sırtında çocuk yaramazlıklarından kızncağı ker!n11krnm etll Çetin şekerleri pek Direkt-ör ayrılır~en Cevada: - Yapacağım ~ bundan ibaretse 
ve saçları dr.z nıktı. Gözleri uykulu, yerde bilakis neşeleniYQrdu. se~ti. Direktöre: - Bu sene size zam yapalım ve sizi kolay. 
vüzii kızarmı::tı. Çocuğu kollanndan tuta.tak ha.va- - İst.ruıbula. gidince bana bundan terfi ettirelim ... Çocu~uz var ... Pa- Köşkün duvarları önünde durdular. 

Kan kc..:a müthl.ş bir vaziyett.e k.:ı.l- !ara kaldirıyor. sonra yere indiriyor- bir kutu yolla ... decti. raya ihtiyacınız fazladır ... dedi. Sonra Şiya keneli kenctine söylendi: 
mışlar glbı b!ı-birlerlne baktılar. Ni- du. Çetin de bu göbekli, irlyan ve Müdür cevap verdi: Çetine döndü. sordu: - Bu gece şu mukaddes kılıcı pren-
hnyet CP.v:ıd 011:ı. seslendi; neşeli ada.mı sevmişti. HatUı. bir ara- - Söz veriyqrum. Göndcrc::ceğiın... - Beni yarın istasyonda. uğurlar siıı yatak odasından çalabtıirsem, Ya-

- Oi!hım ni,:in kalktın?. lık ona: İ}te not derterıme de kaydediyorum mısın? mada klmbiUr n(! kadar sevinecektir. 
Anne·>i hemen ilave etti: - Sana. leblebi vereyim mi? .. diye-ı unutmıyayım diye... Çocuk cevap \~rdl: - Kılıcı ona mı vereceksin? 
- Git yat ... Git yat!.. rek plJamasının cebinden bir :ıvuç Hakikaten not defterini çıkardı. - Uğurlarım ... Amma badem şeke- - Öyle ya. Bu kıymetli kılıca ancak 
Fakat Çetin yatmak istemiyordu. leblebi çıkardı. Müdür bunlan ç:.tır Mühim işleri yazdığı s.'lhilelerden biri- rlni unutursan karışmam ha... o ltlyıktır. 

o da bu aıem~ karışmrık nlyetınide çıtır yedikten sonra. o da Çetine ce- ne Çetlne gönderilecek badem şeke- Hikmet Feridun E.s Şlya yürüdü. 

EV KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 157 

Eı.\İnenin arka~ında duran Baha 
l.Jervicı <İı:daklannda manalı bir te
bf'€sür ile Emineye eğilerek kula
ğ•ncı ;ı.:;ı!dadı: 

- Enfes parça doğrusu, Hafız 
aharı ömründe bir hazineye kondu. 

Emine, gözlerini Baba Dervişin 
{,fü:l'!rine d~kerek şu manalı sözleri 
narıld.:>ndı: 

- O kadar acele etme, ya~yan 
ı;jıfü. derler, bu ata sözünü unut· 
ma Baba Derviş 1 

Bu sırada Hafız, gelinle babasını 
ç:fljvin yer.: ve modern eşya ile dö
şctmi' olduğu salonuna götürerek 
içeriye gelen davetlilere takdim edi
) ordu. Bu merasim bittikten sonra, 
cifi·: uş~klarının tebriklerini kabul 
ctmeğe sıra geldi. Uşaklar, elpen
ç.: diva.11, geline yaklaşıyorlar, yerle
re l<:ıdar eğilerek selamlıyorlardı. 
l iafızın bu merasimden koltukları 

Nakleden: (VA • NO) 

rakmıyor, etrafında hr dönijyordu: 
- Emine hanım, diyordu, inan 

bana, bu çiflik kurulahheri böyle 
muhteşeır.. b:r düğün daha görme
miştir. Bu düğünden uzun zaman 
bahsed.ilecek. 

- Öyle mi, Baba Derviş? 
- Şüphuiz kızım t. 
- Sebebi~ 

- Gelinin güzelliği, tuvaleti, sü-
sü ve saire ... 

E.mi. e, ihtiyarm bu sözlerine şüp
heS:.: Jc1.9kançlık hissjJe itiraz etti: 

- GeHnin diğer kadınlardan far
kı ne? 

- Fazla b:c şeyi yok amma ... 
- Sen gevezeliği bırak, şu san-

dalyeye oturuver. 
Emine bu sözü söylerken, ihtiyar 

bahçıvana, mutfağın açık duran bü
yük kapısı yanıında bir sandalye gös
terdi: 

barıyordu. 

BaL:ı Dervi,, 
- Buras. fena değil Baba Derviş; 

E.minenin peJini bı- l yanına iki üç rakı şişesi de bıraktım, 

arasır.ıl demlenirsin. 
Boha. Derviş swımak bilmiyordu: 
-Şu aptal Hafıza bak. Maskara• 

ya döı.du, T ombu) Halimenin, ken
disinin s;yah gözlerine aşık olduğu
? -l zannediyor. Halbuki o, kahyanın 
buruşuk suratına değil, çil çil altın
larına vurgun. Öyle değil mi kızım} 

Emine, bahçıvanın söylediklerine 
kulak lcaibartmaltla beraber ziyafet 
sofr.:1.81 ıetrafına konulmuo olan san· 
dalyeleri sayıyordu. Uzaktan bu sa• 
yım işini Litirdikten soma Baba Der
vi,e dönerek aordu: 

- Tam altmıı sandalye. Zaten 
davetlile- de bu kadardır. Servi& 
mükemmel, hiçbir FY eksik değil. 

Baba Dervi,, hizmetçinin bu sözü
ne bir aralık cevap vermedi, eonra 
E.minooin yüzüne gözlerini dikerek: 

- Zavallı Perihan hanımın kızlan 
sağ iseler, acaba bu hale ne derler} 
diy . ır..ırıldandı. 

Emine, bu sözleri duyar duymaz, 
yüzü gerildi. İhtiyar bahçıvan, tek• 
rar s<ndu: 

-Çiflikten gidecek misin kızım~ 
- Evet1 - - · 

- Yakında mı)' 

- Yarın belki de bu ak'p.m. Ce-
1 inin yauında kalo.mıyacağmu takdir 

ei ersin. Zat>eı. artık kimseye de ihti- da .. anlarsın ya; artık serbestim. Be
yacım kalmadı. ni artık burada tutacak hiçbir bağ 

- İyi bir kocaya ihtiyacın var kı- kalmadı. 
zım. - Doğrusu az para değil kızım. 
.- O k~dar aptal d~ğ~ Koca Gelin ile güvey ve davetliler, ziya. 

dıy ; ala.;a!1m adam, hm bır zahmet-- fet sofrasının etrafına oturmuşlardı. 
le top~dı~ım bet on paraya muhak· Salon hayu huy içinde ç.alkaıuyor, 
kak goz diker. . . . • içki şişeleri açılıyor, hizmetçiler, el-

Hahzltt hesabı kestınız mı kızım? lerindek4 büyük kayık tabaklan ma
- D.üoden'beri'.v. santn üzerin.= götürüp bırakıyorlardı. 
.- Sız.- vadettig1 evi ferağ etti Kad~hler boşalıyor, çatallar, tabak-

mı > & !ar tangırdıyordu. 
- E ~ti ı_ •• • .::ı. h. 1 _ ti• yok Ziyafetin civcivli anında idi ki, yü-
- vın guy..... ır K;ıyme .. h d b" ,_ ki zu eyecaın an ıraz .ıuzannış, orta 
·' · F-'-at Yaşlı bir kadın, Hafız ile Halimenin - Doğru aöylüyorsumız. a.ıı;, karşısına gelip diki.idi. Bu kadın, Ha-

bana nakit para da verdi. 
- Çok mu bari? fınn hizmetçbi ve eski metresi Emine 
- Oldukça büyük bir para. idi. E~nde beyaz bir gü) buketi var-
- Sana ne kadar para venniş ba- dı. Davetliler, gürültüyü keserek, 

kayım} Hafızla eski münasebetini bildikleri 
Emine, bu suale cevap vermek iç.in, Emineyıe merakla bakıyorlar, 

üzere iken, u~ar mutfağa girdiler. çifliğin uşak.lan da mutfağın açık 
- Naldt para ne kadar verdi) duran büyük kapısın<lan başlarını 
- Kimseye söylemezseniz söyli- uzatarak hareketlerin'i dikkatle takip 

yeyim. ediyorlardı. 

- Bana itimadın yok mu)~ Hafız, Emineyi karşuı111da görün-

- Var, 750 lira verdi. cc, sapsan kesileli, eski metresinin ne 

- Parayı aldın mı)" 

Emine, eli ile korsajına doltunClu: 
- Mıeıak etmeyin; pralar bun-

yapacağını ve ne aöyliyıeceğini bilme

melclc peraber, büyük bir korkuya 

kapı?di. Kahyanın çehresi renkten 

- Acaba bu c-esur dellkanlıyı ya
kaladılar mı? 

Fakat köşkte derin bir zessizl1k 
vardı. Bahçenin iç kapısı önünde bile 
bir tek nifüetçi yoktu. Prensin bütün 
uşakları uyumuşlardı. 

Hamdunun canı sıkıldı. Dönüp git
se, bu, merdliğe sığar bir hareket ol
nuyacaktı. Ertesi gün Şiya onu gö
rünce: cSen korkağın biri im.l.şsin!• 
diyecekti. 

TBılll bu sırada Hamdunun omuzun<ı 
şiddetli bir yumruk: indi. Arkasına. 
döndü. Ve elinde sapı kıvnk bıçağı 
panldıyan bir adam gördü. Bu pren
Sin sad1k fedailerinden biri idi. Ham
duna: 

- Defol burada.:.1 .. şinıdi canını ya
karım! 

Diye ba~rdı. Hamdwı uşağın üze
rine atıldı ve eHnden bıç'.lğını aldı: 

- Bu küçük boyunla. ve şu kıvrık 
bıça.klıı.. sen mi benim canımı yaka-
caksın? · 

Diyerek, adamın yakasından Ç<lkip, 
bir paçavra pal"Ça.sı gibi yere serdi. 
Uşak: 

- Eğer müslüman olsaydım, senin 
•Azra.il• olduğun:ı. inanırdım! dedi, 
ben senin gibi kuvvetli bir adamla. ilk 
defa. karşılaşıyorum. 

Hamdun cevap vermedi.. sadece 
uşaktan şu noktayı anlamak !st~&: 

- Prens uyuyor mu? 
- Evıet. Hem de derin uykuda. 
- Pekala .. 
- Onun mu canını almağıı. geldin 

yoksa? ... 
Hamdun gülmemek lçin kendini ~ 

tuttu: 
- Korkma! Ben Azrail değlllm. 
- O halde buraya ntçin geldin? 
- Ben de bllmlyonım. Bir arkada-

şım .getirdi. Galiba burada güzel bit 
(Gayşa) varmış, or.u göreceğiz. 

- Burası umumlınne değil. Meı)hur 
bir (Samurayi) nln evidir. Buraya 
günahkür kadınlar giremez. 
Uşak yavo..ş yava.ş yerden ka.lb:r:ıK 

istiyo,rdu. 
Hamdun uşağın karnına. ayai(iyle 

bastı: 

- Kımıldama! Şlmcti ~bcrtirlm. 
u~ sindi ve sustu. 
Bereket versin kl, aradan ÇOk :za

man geçmeden Şiya. döndü. Kohmda,, 
işleınell kın içinde büyük bir kılJO 
vardı. 

Hamdun, Şiyayı görünce sordu: 
- İşin bitti mi? 
- Bitti. Hem de kola.ylıkla. .. 
Yerde yatan uşak mınldn.ndı: 
- Bu adam, Azrailin muavini ola& 

gerek. 

Şiya, Hamdwıun ayağınuı altında 
bir kurbağa gibi kıvnlrnı.ş yatan ada.
mı görünce şa.şırdı: 

- Bu da. kim? 
- Beni bıçakla vurmak istlyen bir 

ka.hr:ıma.n .. 
Uşak, kısık bi.r sesle cevap verdi: 
- II::ı.yır .. hayır.. ben blr kahraman 

değilim. Silahı elinden alınmı.s z:a
vallı bir mahlükum. Ve şimdi -;,_rka· 
ruzdan bu kö.~kü terlredip gideceğim. 

- Nereye gld-ccek.si11? Sen, prens.in 
fedailerinden değil misin? 

{Arkası var} 

(1) Borneo adasının garp saltilind.e 
(;\lelavi) ve (Kapoas) nehlrl:ırinin bir 
leştifl yerde bir kasabadır: burada bir 
küçük istam hükümeti vardır. Fel~ 
menkliler buradaki nıüslüına.nlarla 
uyuşarak kasabanın medhııline bir 
kale yapmış ve kaleyi kendi askcrlo
riylc muhafaza altına almıştır. Felo
menkliler, bn civardaki maclenterdf'D 
istifade etmek hakkını muhafaza ede
bilmek için bu kalt-yi yapmaf:ı mec. 
bur olmu~lardır. 

renge girjyordL. Eminenin ise, ilk he
yecanı zail olmuş, yüzünde zehirli ve 
kindar b',. tebessüm belirmişti. Emi
ne, gelini, uzun uzadıya ıüzdkten 
sonr,. keskin bir sesle ona hitap etti: 

- Har.ımefendil Çifliğin emekli 
hizmetçileri namına bu buketi sunar• 
kF;n, sizi burada görmekten duyd~ 
ğumuz meserret ve saadeti belirte
cek küçül. bir hikaye anlatmak iato
rim. 

Hafız, yüzİ:ı sapsarı, sağ koluna 
uzatarak : 

- Emine 1 Seni söz söylemektea 
ır.er.eil:iyorum; diye haykırdı. 

Faka!: muhtelif içkilerle başlan 
dönmÜf olan davetliler, hep bir ağız• 
dan Hafıza bağırdılar: 

- Bırakın12 söylesoin 1 
He:.· taraftan yükselen: 

- Spylesen e.. sesleri, Emineyi 
teşvik ve teşc~ ediyordu. 

Hizmetçi kad._ı, geline hitaben sö
züne devıı:-.1 etti: 

- Efendimiz Hafız Celalin eli 
açıktır. Cömerd davranmasının sebe-
bi de etrafa savurduğu paraları, al
nının terjle kazanmamış olmasından
dır. 

(Arkası var) 
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AKŞAMDAN AKŞAMAj ~~ 
Kadın mahpuslar, ~ K UÇ 

arasında... ====================== 
(Baş tarafı 3 iliıcü sahifede) 

- Ben sirknftan (*) yatıyorwnt
dİye izahat verdi. • Bir buçuk .ene11t 

clahıı kaldı. 
Kaaabalılara bu bol talvarfar, kat 

kat örtüler araamdan tek gözile ba
lam. elinin cild"mde mor döğmeler 

l.riirtiırıııl!ln biri ele: 
- Ben de adam öldürmekten, .ıtı 

buçuk aydır baradaymı. •• - dedi. 
öteden miklahale edenler oldu: 
- Kocuı o1dünnüş de, aiJıen.in 

aADCJ bomlmum diye, bütiirı ka· 
babati, üzerine bu almıJ .. , Adanu da 

l 
bana sadak ha. •• Hep relir, yoklar, 
a&dünii alır. 

<Her halde, hapishanede kendine 
batile dedirtmemek için. mahkUnı, 
böyle bir onur efsanesi uydunnQf 
oMcak.) 

Böylece, beıt on dakika konuttuk. 
Yeni bir haysiyet me:ıelesi kend~ 
gödudi. Genr. maşuka. qığma: 

- Kol saatini ver... Ben takaca
ian, .. - dedi. 

Don Juan büyük bir nezaketle 
derhal ricayı yerine getirdi • 

Öbür kadınlar yanında bu caka· 

KOÇOK iLANLAR 
Fe\kDJAde ahvalin devamı 

müddetince ga)'J'l muanen gün
lerde haftada ttt •eya ~ defa 
n~Ueeektlr 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
TECRUBELİ MUHASİP BİR BA

YAN - Bir 1k1 sn.a.t çalı.şmn.k üzere 
fn.brika veıya blr ticarethanede 1ş arı
yor. İyi referans veroblllr. Altşam'a 
mektupla L. R. - ı 

l OS!\IANBEYİN - Kibar bir muhi
tinde tru:Ulli.tıa apartman ynpılabllen, 
tramvay caddesine 2 dnkllaı. mesafe
de 4 kat iraerlne "rgir ıbit ev satılık-
tır. D. No .. 658 Ga.latnmray Köşe 
aportma.n EnüıUdş. Tel: 49010. - 2 

GALATANIN - İyi blr yerinde 4 
katlı altında 4 diikkAnı bulunan iyi 
randımanlı targir bir hiuı satılıktır. 
D. No. 662 Galatn.sa.my Ka.,e apart
man Emin~. Tel: 'WCUO. ...... 2 

VANİKÖYDE - İskeleye lltl daki
ka, blr katlı 6 odalı içl parke, y~h 

17 l'AŞJNDA - Kimsesiz 8 inci sı- boyalı b~ll nhtnnı olnn ahşap blr 
rufta riyazi~ye ıstl<ln.tlı bir genc!m. yalı satı1ıktır. D. No. 538 Gala.t.asa.ray 
Biraz daktilo bilirim. Bir Uca.ret.hane- Köşe apartman Eml!ldş. Tel: 49010 . 

de resml veya hususi blr müessesede ---------------2 
muhasebe. ynzı vt? he.-np t.,<;Jerindc eh-
ven bir ücretle çalışmm. Öğk!dcn 
sonro. veya gece işini tıercihan J:m';)ul 
ederlm. T:l.l1p olr.n muhterem iş sa
htplert bu sütunda !X-N-D> Himuıu
na müracaat etmeler! rlcn. ohmur. -

TURKÇE, l~RANSIZCA, İNGİLIZ
CE - Hcsa.p bilen bir Ermeni baynn 
burnıaro:ı. hususi dem ve mürebbiye
lik işi n.nyor . .Akşnm'da (Akam) rü
muzuna. mektupla münıcruıt. - 2 

KIRTASİYE PARFtJl\IERİ - Pul., 
tütün sa.tan Lşlek blr dükkan hastalık: 
mürnısc:betirc devredilecektir. Her gün 
8. 13 den 14 e k..'\dar Divnnyolu No. 
188 c müracaat. - 4 

BİR n !\ 1' - Tercihan İstanbul 
"hı.rafında bir aile nezdinde mobilyalı. 
veya mobilyasız b:ı.nyo ve teShlnatı 
druıil bir odn nronıaktadır. Acele Ak
şnın'da M. Hntip rümnzuna mektupla. 
müraca.atlan. - ı 

a.ndan memnun olan sevgili: TVRKQE. ALMANCA, FRANSIZ-
- Şosetim delindi. .. Bana yeniaini CA - Bllen ve üç 11.sand:ı. gayet scrl VCRETSİZ GVZEL BİR ODA -

ntir... daktilo yazan, rdertı.n5 verebilir tec- Beyazıd clvnrında iyi bir nlle nezdln-
Koocu: Gaıp Bizimki ne centilmenmiı meğer! rübeli btcyan ciddi mües.sesedıc r.alış- de güzel bir oda, nkşnmlnn biraz İn-
Oyun: 6 Pik kont.re. JlönüP~e üç tane alıp yolladı. rnak istiyor . .Alcyun'da sx. • - 2: gllizce miikfıleme Ue meşgul olunmak 
Hemen her mıvrul:ı.kl ~ t.afo Faka ı h ı ih benimi 1 maksadiylc Kollej mazunu veya iyi 

ruasııc oyunu~tı. Garp tet: a.slle a.ı- .... t aaı 0
' 

0 
an c et, e 2 _ iŞÇi ARIY ANLAR İnglllzce bilen blr kimseye ücretsiz 

dl. Arkasından pHdn asını çekti ve köylu ~e kasabalı kadmlar araımda olarnk verilecektir. Arru edenlerin 
dört kozundn şimal~ toplanmış ol- ~n bar anlatamamazlık oldu. Gar- BİR SAATÇİ ARANIYOR - Şerait! (Akşam) da (A.B.C Dl rümuzuna 
duğunu gördü. Neticede kalıcu mu- d.-.an hatun. anlamak üzere Bankalar cad. No. 59- mektupla isim ve adreslerini blldlr-
lıasım tarafa Jkl leve vermek mecıbu- - Eh. arbk içeri! • deyince, ben: da b:ıy Fevzi İşıtmana nıüracna.t. melerf. - 2 
ıiyetlnde kaldı ve blr ~eri glnli. • - Canım az:1cık daha miiaaade et, 

ley::.: ••• İtte, konutuyor, görüsüyor• 6 CI SINIF TAUIBF.Sİ - Blr kız
duk ... Bayanlara bakıyor, onlara au· la sabnlı saat 8 den akşam yemeğine 
aile: soruyordum .... diyecek oldmn. kadar meşgul olacak, derslerine neza-

KRİTİK 

İk1nc1 leveden sonra blr eksper Vay efendim, ben miyim böyle di- ret edecek ve onunla arkadaşlık ede-

FAtmiıtA VE l\JATIJAAYA ELVE
RİŞLİ BİR BİNA SATILIKTIR - Cn
ğalo~lunda :fabrika ve matbaa lttiha
zınn elverişli betonarme yeni bir bina 
satılıktır. Ak.o;n.m idaresine müracaat. 
Telefon: 20081. - 10 

eyuncu, kozlann anonnal düşüşüne ! s· kaftan abkUrn cek bir genç bayana 1y1 bir ailenin 
rağmen §llcm oyununu çıkannalc ım- ym ... il" m yosma ihtiyacı vardır. S:ı.bahlan 9-10 ve nk-
Urunı İ.ahakkuk ettlrobllir. Garbin batta. ö~iler arkada, hep bir ağız- şamlan 6-7 arası 41378 No. ya tele!<:ın-
R 9 8 7 5 atusuıın karşı şlma.lln dam - dan benı doınatmağa ba.tlamasınlar la müracaat. SATil.IK APARTIMAN İki kat 
Tnle - 4 ünün birden fnzla leve yap- mı?... «Ben onlara baJayonnUfUlll• fizerlne köşe başı bahçe ve kuyu...--u 
JnaSlna mani olabllmek: için ga.rbln, l:.a? ... Halbuki hul hu! yanlış kapı AH~'I VE ORTA lliZMETÇİ AR:.1NJ- olup tramvo.ya 150 metre mesafeU 
elindeki plklerinl tlmalln adedine in- ralnuton ... Onlar eh1i D'2 kadmlar- YOR - Alafranga ve alnturkn ~kiyi 8.500 liraya satılık: Kurtuluş Hacı Ah-
dirmesi ve diğer renkleri elden ve yer- l'Dlf... khrnı batana taplaJ'llDllllt! yemek bilir çok kuvvetıl bonservisi met mnhallesı Er Meydanı No. 37. 
den izale etmc61 lıi.zımdır. Eğer eima.lln . . olan bir ahçı ve orta hizmetini çok Jyi 

1 
...,... 4 

eıı takip olunacak ta.blyenln tatblltlne cBen ne ettım, ıen ne fehmetbn ... > bilen çok kuvvetli bonservisi olan . 
ciddi bir kız nnyoruı. Telefon: 40508. ARANIYOR - lstanbulun her sem-

wygun deltllse petişllem hiçbir l\lret.Ie demeie imkan yok... Zira, belli: tinde muhtelit flatıerde Ankarndakl 
Jap~m~ Oyunı u ç~drn~ ~e Katiyen anla.-mıyacaiız! .• Hani biz, DOKTOR YANINDA - Ya.rWnıcı müşteriler! için acele satılık apartı-
~ un an baret 0 U5una _ gore, bir köylünün. bir kasabaluwı ken- olarak çalışnak üzere genç ve mnn, dükkan, ardiye, ev, kö.,:C, yalı, 
bwıu tatbik etmekte, normal aynayı- din ---•- • • ··th' • •1 k .. eki bl b ktndır ·r-"' vlllf't amnıy r fa nisbetıc :fazl~ blr zarar yoktur. ce ~~etinı mu mş vana ı , ta- " r ayan aranma . .,..,. o . 

Binaenaleyh üçüncil lcvede gar.p bir t...:unmül edilmez yo~ık sa- sili olan tercUı olunu~. P~rdan baş-! İstıkI~l caddesi No. 98, blrlnci kat 
tik o~'llnr, yer dam ile tutar, Yerden yanz. Onlar da, itte böyle- ha.zan bi· ka saat 17 - 18 arasında Gal;ıtasaray 1 Ankara EmlCık slınsan Beyo~lu şubesi. 

" Avrupa. pasajı karşısı Pnrmn Ap. Müracaat: 'l'elefon: 41571. - 3 
itine! bir karo gelir, elinden keser. zim masum f?ir aöpimüzden büyük No. 23 birinci kata §ahsnn mUracaat.1 . 
Şimalin elinden damın dü.,rne&1, şt- h:rbiTeaizlilder tevehhüm ediyorlar... _ 1 ARAMYOR - Istanbulun her sem-
maldc başka karo kalmadığını anla- Bizi ıöilerib recmediyorlar... . . tinde her bedelde ve her ebadda An- 1 
tır. Kozcu ikinci bir kör lle yerin run- ln.anlann anlatabilmeleri!... Ne I.IYAKAl.TI BiR MAKiNİST -· karadaki müşterJleri için acele satılık 1 
sına geçer, yerden ltör asını çekerek pç fey!... . acele nrancyor. Bahçekapı Ccmın.ntn n~. b:ığ', bahçe, say!lyellk aranıyor. 
elinden blr tren çakar. Şimalin elinde Biz ilk sokağa saparken, mahkum han ~ numaraya :fotografla, mektup- istiklal caddesi No. 98, blrlncl kat 1 
Mr kör daha kaldığ'ını görür ve koreu kadınlar arkamt%dan bili ha kırıp- la muracaat. Ankara F.mHik simsarı Beyo~lu şubesl. ı 
artıt şimalin ellnl okuyabmr. Yerden Y Müracaat: Telefon: 41571. - 3 
dördüncfi blr kör oynıyarak elinden yorlardı:. • . • ATEŞÇi ARANIYOR-:- Fazla buhar 
keSer ve atulannı §!malin adedine - Senı Gıdı sem... lstlhsnl ve kuvvetli 1stım tutturmnsı-
Janl üçe 1ndlrlr. Seklzlnrl levede bı; lıta::bulda, ı>ek muum bir litife nı bilen vapur veya lokomoUflerdc 

PANSİYON ARANIYOR - Ankn
rada oturan bir aile kl§ın İstanbulda 
blr kaç hafta kalmak üzere merkez 
yerde rahat bir pansiyon anyor. Kalo
rifer ve yült8ek kat için asansör şo.rt
tır. Büyücek bir oda kA!!dir. Banyo
dan ve mahdut olarak mutfaktan ve
ya ofisten 1stifnde edilecektir. Akşam
da Küçük 1lf'tn memuru vamtaslle <An
kara) rümuzuna lzahaUı ve adresl! 
mektupla müracant. 

tren lle yerin damına geçer, mütea- sözü ola.ı bu cgidi» de, orta Ana- çalışmış mahir ve usta bir ateş.çiye ih· 
tiben tren as ve ruasmı alır. ıı inci doluda müthit küfürler arumda... ti~ vardır. Dolgun maaş verllecek
levede garpte ve şimalde atuda.n Amma ben caeni gidi seni!• ye al- tir. Bahçelcapı T84han 26 numaraya 
başka kftğıt kalmaz. Garp plkln sekiz- clWJS etmedim dor.uau... Katılarak müracaat - 1 
11 veya dokuzlnsunu oynar . Şimal yolum:ı devanı ettim. GİŞE MEMURU _ Tünel civannda 
lmldmz bir vaziyete düşer. Bu on b\- (Va • Nü) 
rtnci 1eTeyi alrnuı 'ft'Y8 bot 'ftnnesl bak.ka.llye için aranıyor. Hesaptan 
miiSavldlr. Plkten yalnız bir ıe.e alır. 1 1 anlaması ~ha yardun etmesi mü-
K021CÜ da :tontre şllemln1 yapar. R A D y o reccahtır. Ücret 25 - 30 lira. Alqlam'-

da cGİŞEt rilmuzuna mektupla mü-
8 U L M A C A M 1 Z raca_at. _______ _ ARANIYOR - ,Nlşantaşt, Şişli 

Taksim civarında temiz yapı ufak bir 
apartımanı vasıtasız satmak ıstlyen
ler Pangaltı Arpa..~uyu 4/4 kat 1 Mu
vaffak Egeliye mektupla müracaat. 

1 ı S f 5 6 1 8 9 JO 

Soldan s.-ığıı ve yukarıdan aşalı: 
l - Çocuklann soknktn oynadığı 

bir oyun. 
2 - Kapının dibi - Bir vllfıyct.ımlz. 
3 - Llmnn şefi. 
4 - Yapmn - Omuzlnra takılan 

rütbe 1.şaretl. 
5 - Tahtadnn ayaldmbı. 
6 - Hasılı zarp - İsyan eden. 
7 - Bir gramofon plAğ'ı marbsı -

Bir mevva. 
8 - Meyletmiş - En fazla. 

Bugünkü profl'llm 
12.30 Program, 12.33 Hüzzam ma

tamından şarkılar, 12.45 AJ8116 ha
berleri, 13.00 Muhtellt şarkılar, 13.30 
ltii.zlk (Pl. l. 18.03 Dans o~. 
18.50 Fasıl heyetl, 19.30 AJaru; ha.ber
leri 19.45 Konuşma 19.55 Şev1t.cfza ma
ltamından f3rlolar, 20.10 Radyo ga
ııetesı, 20.45 Bir m&I'I öğrenlyoruz, 
21,00 Ziraatı Ta.kvhnl, 21.10 Mahur ve 
rast makamından ~lar, 21.30 Ko
nuşma, 21.45 senfoni orkestrası, 22.30 
Ajans hnlbcrlerl ve borsalar, 22.45 
Dans müziği CPI.). 

Yann sabahki procram 
7 .30 Program, 7.33 Hafif program 

(Pl.l, 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Sen
fonik parçalar CPl.), 8.15 Evin san.ti, 
8.30 Müzik (P}). 
.............. ımur1111111ununıt11&tııımu11ıtııtı111111111wıı•n 

9 - Tersl istisna edllmls. 
10 - Oturan - Tersi her zam.an için 

demektır. 
Geçen bulmaeamm 

Solaan sağa ve yukanaan aşafı: 
ı - Husu!lı:üsüf 2 - Usa.nausa.na., 

2 - Sa.hlbll. 4 - unı, R3zı, aı. 5 -
Fabrikatör, S - Kulak, Dok, 7 -
tİsinadam, a - Sa, Tombul, g - un, 
Sök. mu, 10 - Faklr. IDUB. 

Gümrükler Muhafaza Genel K. aatmalma ko-
misyonundan: 

Muhammen bedeli 
Cins ve :mlktan Ll.m kuruŞ 

1500 çift pamuk çorap ııoo oo 

'1t!l tüfek ka~ı 617 5G 

1717 çuval dikimi 192 lT 

55 ta.kını kaptan elbisesi 600 -
ve 10 mürettebat k:nputu 
dlkUmcsl. 

45 00 

as a2 

Eksiltme ırım 
ve saau 

4/Şubat.İ.942 ça.rpmba 
saat 11 de 
4/Şubat/942 oaıp.mt:ı& 
ea.at 14 de 
.f/Şubat/942 ÇIU'f8mba 
aı.a.t 15 de 
4/Şubat/g42 ~ 
ııaa.t 15 de 

Yukarda yazılı dört kalem eşya hlz:alannda J8Z1).ı gtin w aa&ierde 
p:ızarlıkla ayrı ayrı alınacak ve yaptınlacaktır. 

3 - SATILIK EŞYA 

SATILIK KAMYONLAR - 38 Doç, 

39 Opel. Motörleri. bütün almanu ta- KEi.EPİK SATILIK ARAZi _ ş•·-
mlr ettirilmiştir. Şoför mahalll karo- "'1 
sc..ı yeni yaptmımıştır. Aydın oteli. l!de Bulgar h~stanesi karşısında 77 
Telefon: 20995. _ 3 bin metre arazı, metresi 60 kunı.ştan --------------1 satılıktır. Müracaat: Galata. Hav

yar hnn 77/1 No. da A. Yetığe. - 2 
4 - Kiralık - Satılık 

DALiÇ'J'E - 1400 küsur mert.e üze
rine mllnZ2nln fabrika. binalariyJe nh
tnnı bulunnn ars:ı. ııa.tılık D. No .. 734 
Galatnsara.y Köşe a.pa.rtmaıı Emlfi.k.iş. 
Tel: 49010. - 2 

5 - MÜTEFERRiK 
REZiKOSUZ KARLI işum - Her 

nevi yağlar temlzlenlr, berrakln.ştınlır 
ve ncılığı alınır ve pislik mahsulün
den CPa.tlnden> fcnnt sabwı imali için 
ortak aranıyor. İskenderun Şnrk Yağ
lan sa.bun fa.brlkası ustabaşısı Kadri. 

F.RENKÖYtlNDE - Her 1k1 ta.rofı 
1k1 muhtel!! nsfwt Yol Ü7Xlrlne bulu
nan ve muhtcllf pıa.rscllere ayrılarak 
binalar inşasına mfuıalt olnn 27 dö· ORTAK ARANIYOR - İn3.'lAt ve 
nüm arsa satılıktır. D. No. 138 Gala- sanayi ~lerlle meşgul olan Te plyas:ı.
tasarny Köşe apo.rtrn.a.n ErnlMdş. da işler vaziyette madeni eşya ve 

l saire imal eden bir dilk1ı:tını olan btr 
Tc : 49010. - 2 3 
-------------- genç - 5 bln 11.ra ile ortak ~r. 

Alcşnm'da H.M.S. yazılması. - 1 ŞEll7.ADEBAŞINDA - İyi blr semt;. 
~ istlld>:ıli parlak ola.n 4 kat tmertne 
bahçeli blrkonnk sa.tılııktırr. D. No. 'lSO _SERMAYE - P.ea.sl.ı devamlı it iç1n 
Onla.tasa.ray Köte apa.rt.m&rı BmlA.k1.ş. dört bln lira koyabllirlm. Sermaye ile 
Tel: 49010. - 2 faal bir ortak lfhı.1 deT~iiek btt

,-enlerfn imhat.tı mektup)a Akp.m'da 
cClcldl:t rfimuzuna müracaatları. LALELi - Tramn.y cMdcmde s 

b.t üzcrtM, bUtiin lr:on!oru h&v1 ty1 
l'andllnanlı ba.lıçell tArgtr b1r apart
man satılıktır. D. No. MO Gc:ı.lnta&ı.ray 
KÖ§e a.Ja.rtınan Jllm]~. 'l'el: f9010. 

-2 

BEBEKTE - Çok mtereao b1r ,aJı 

BİR DlGİLtz BAYI - Ehven 6c
retle mükemmel tncwz 11aıan dersleri 
Tiırecuıtt.1r. Ç(Jk itolay '" aert met.od 
cEnellehman. rilmUBane. ~ 
münı.caat edllm.eel. - ı 

arsam aa.tılme\'tadJr. Tamamı 1S.&2G lılEKTUPL.&BINIZI .ALDIRINIZ 
M2 dir. D. No. 39 Gala~ E:(Jşe Gazete.tnb id~ adre. 
apa.ı1ma.n Ernl~ldş. Tel: "9010. -1 olarak ıoaterm1I olan bı1Jerl-

m1Bden 
TOPHANENİN - Meırbs1 hır ,.edo-

de 5 kat ir1Jm1ne i;v1 randmwılı tArg1r PK - ll.N.E. - K.E. .&.iL -
bir apartman satıl*W. Do. No. m 8.E.G. - M.K. - YA - Ml-
Galatamray K(ışe a;m1ınarı Emllı.ldf tercim - D.B - K..Ö - Jtowa 

Tel: 49010. - 1 fia ~ ~ A.Blttre&m~ : 

T. 1$ BANKASt-~ 
Küçük tasarruf heaapları 1942 ikramiye planı 

KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 

1 
3 
2 
3 

10 
40 
50 

200 
!00 

~ lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

Adet 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 

1942 iKRAMİYELERi 
2000 Liralık = 2000.- Ura 
1000 

750 
500 
250 
100 
51 
ıs 

10 

• 
» 

• 
» 

• 
• 
• .. 

::;:::: 3000.- » 

= 1500.- )) 
= 1500.- )) 
= 2500.- » 
= 4000.- )J 

= 2500.- » 
- 5000.- )) 
= 2000.- n 

• , 
1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Keş. Bed. İlk tem. 

3810,00 285,75 Ka.raataç mü~tı et nakliye scrvtsınc ıılt üç adet 

1194.80 

1627.20 

1924,77 

2284,63 

deniz :motörünfm kalafat ve bo_yanma.ı;ı. ve ynlpalıl. ve 
aıre llAvesi. 

89,Sl Karaalaç müe.MeSatı et nakliye aervWne alt ı vt: 2 nu
maralı deniz motöıilne yaptınlacat ilflvt>ler. 

122,()4 81ı1reclde Emniyet müdurlüpnün lşgall altında bulu
nan bbıanm tamlrl. 

144,36 Cerrahpaşa hastaneQııln esas cadde üzerlndekl duvarı
nın tamir ve noksan lasnınm ikmali. 

171,34 Beyollu kaymakamlığı ve belediye şub<."61 mudurluğti 
bina.sının tamlrl. 

Kt!61f bedelleri ile Ut teminat mlkdarlan yukarda ya7ılı 1.§ler ayrı n) n 
AÇlk ek.<ılltmeyc konulmuştur. Keşif ve şartmnncleri zabıt ve muamelat. 
müdürlü(ni kaleminde görüleblllr. İhale 13/2/942 cuma günü sa.nt 14 de Dai
mi Encümende yapılacalct.ır. Tallplerln ilk teminat mnid:ıuz v~ya mr-ktup
lan ve 2 ncı kalemlerdeki deniz motörlerlnln tamir ve llitvcsi ~ri tçtn 
lbıılc tar1hlııden sekiz gün evvel belediye :fen Lşlerl müdtirhiC,'iınc mürncaaUa 
bu gibi işlerle .lşUgal ctt1k.lerlne dalr nl:ı.caklan ve ka, Beyoğlu kayıııat:ı..wn
lığ'ı binasının twn.lr1 ile Ccmı.hpaşa hnst:ı.nest duvannın tamırl !.~eri }\:ln 
ihale tarlhlnd<!n sekiz gün evvel Belediye fen lşlerl müdürliığlıncn üra
<'&t.ıtJ.a nlacaklan fenni ehliyet ve Sirkecide Emniyet mudtirlu iı btnnsınHı 
trunlrl için ihale tnrlhlnden Uç gün evvel Vllô.yet Nn:!b. mudurlu{;ilne mü
nıcaatıa alacakları fenni ehliyet ve bütün işler tçln 941 yılına alt Ticaret 
odası vcsikalarlle Uıale günü muayyen saat~ Daimi Encumende bulunmn-
lan. (881) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1----------..ı l - İdareznn ihtiyacı 1ç1n 200 metre banda bezi pazarlıkla satın alına-

caktır. 
2 - Par.arlık 1312/942 Cuma. günü sant 9,30 dnKnbataşta. Levazım blna

ımıda Mal7.eme mübayaa. Jronılsyonunda yapılacaktır. 
3 - İstek.lllerln paznrlık için tayin of\ınan g'ün ve saatte tetll! ede

cekleri ntbnune "fle % 7 ;s eüvenme paraslle birlikte mezkiıı:; Jıomf.!J'ona. mil· 
racaatlan. (890) 

Şark Kromları işletmesinden: 

DOKTOR ARANIYOR 
Meden Gulemandak:i İ,letmemiz Merke2inde istihdam edi1m.tık 

bere bir Doktora ihtiyaç vardır. Üpc.ratör olanlar -ye ukerlildo 
~ olmıyanlar tercih olunacaktır. 30C Liraya kadar .... 
nn1ccektir. 1.tek.lilcrin lüzumlu evraklarl1c (Şark Kromları ttl• 
mesi. Maden - Culeman adresine müracaatları. 

~umune ve §~leri Jcomlsyonda bar g{ln rörtUeblllr. 
İsteklllerln kanunt vesllta ve teminat ma.kbuzlarlle belli gln w ...aa

de Galata - Mumhane caddeal -ii· Jlwnaralı dairede bulUDMı aı.t:maW. 

:l.sTANBUUJN - En 1Dib!am " .&.& - v.c - JUi 
mem.eat b1r ~ balen ••"r'tt- namlanna plen mektuplan lda- Em.ltıkinJ.z1 EMLAKİŞ'e aormadan sa.tm rınız. 
cı11ı1ı hennım)a 1 dWn a&mktilr. rehanem.l!ıden aJdırmalan rica 

komisyonuna ıelmelerl. .... 
D. No. m Oalataaıra:J :ıt(ıfe aper1mıan olunur. lill••!:n•ımn••"1".Den•••f1a.U••blld1ı:1n!s• . Bu suret.le fazla mcnfant ter.ıln ..,,.._ 'l1llı: tl01I. - 1Liıııııı---------ı11 f!M>ll~ ________ .. 



Sahire 8 

Türk Analarından Ricam: 
Yavrularuıız için sütünüzden sonra en mühim mua'l.in gıdayı teşkil 

eden ve 1915 seı.'lesindcnberi her ıeye rağmen tcvakk.ufsuz mcsaisi
le sizlere hizmeti bir vatan borcu sayan ÇAPAMARKA hıer zıı,man 
olduğu grbi bugün de vazifelerin-izde yardımcı hizmetten asla geri 
dunnıyacaktır. 

Binaenaleyh sizlerden hassaten ricamı 
Fazla ihtiyati tedbirden doğacak hareketinizle :kendiniz gibi hakikt 

vazifedar anaları da ~ü~ül vaziyete aokmaktan tevakki etmeniz-
·r. 

ÇAP AMARKA müstahuratını lütfen ihtiyacınız kadar alıntz. Bu 
münasebetle memleketin her tarafına pmil aatıı Hatlanmız qağıda 
gösterilmi~tir: 

~ıs:: ""'tt o.., 
-ı::: g if et g 

il ı:ı. ::ı !~ ~ r:r 
~ e: .& Si) 

.... ı:ı. ~'i g ,fii Si) 

't'I ~i ;~ 
~ ID ... ~ 

~., ::ı 
1 

PIR1NC UNU 250 ll'amlık kutularda 19 22.S 25 
MERCİMEK UNU • • • 19 22.S 25 
BEZELYE UNU • • • 19 22.S 25 
iRMİK UNU • • > 19 22.5 25 
PATATES UNU • • • 26 30 32.5 
KORNFLOR (M111r • • • 26 30 32.5 

Nişastası) 

PJRJNC Nişastası • • lt 26 30 32.5 
YULAF UNU • • • 30 32.5 35 
BUGDA Y Nitastaıı 500 gramlık t rbalarda 45 50 55 
PİRİNC UNU • • • 35 40 45 
Tane Yulaf 500 gramlık teneke kutularda 85 100 110 

Ezmesi 

Taıra için fstanbul' daki anbarlara, fştacıbul -için piyasadaki mağaza• 
lara Nakil, Sandık ve Çenber masrafları müessesenin yukarıdaki satıJ 
fiatına dahildir. 

Beşiktaş - ÇAP AMARKA M.NURİÇAPA 

'l'tlrkiye Ctlmhuriyeti 

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

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirtulere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat. Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplarında en 
az 5a llrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile nşağıdakl 

plana gör~ lkr'lmlye dağıtılacnkt.ır. 
4 ıadct 1.000 liralık 4.000 lira 
c it 500 • 2.000 )) 
c ., 250 • 1.009 )1 

40 • 100 IJ 4.000 • 

100 nclet !>O liralık 5.000 lira 
120 » 40 » 4.800 ,, 
160 )1 20 )1 3.200 )) 

DİKK '\'!": Hesaplnnndakr paralar bir sene içinde 50 liradan aş~ğı 
dü~miycnl-cre lkrnmlye ç:ktıt;ı takdirde t"o 20 fıızlasllc verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyliıl, 11 b:rincikfmun. 11 mart ve 

11 haziran tarihierinde rekilecektir. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp fakultesinde hayati ı.~ırnya, blrhıcl ŞlrurJI,. !kir.el ŞlrurJi, birinci iç 

h.ast.alıktan, iklııcl iç hastalıkları. g_öz. kndın hastnhkt;m, deri ve frengi. 
Genel Fizyoloji, Anatomi, Histoloji, Hijyen, Fen Fakültesinde Galenlk 
sınai lı:lnıya, Hukuk fakültesinde Medeni Hukuk, Hukuk mahkemeleri usu
lji, Amme Hukuku, Hususi Hukuk, Iktlsat faktiıteslnde işletme iktisadi, Sos
yoloji v~ sosyal slyMCt, lktis:ıt Ye iktisat Teorisi, Edebiyat fakültesinde sos
yoloJı: AngllsUk, Pedagoji, Türkiye Tarihi doçentliklcri a~ıktır. Namzetlerin 
30/III/1942 pazartesi günü saot 9 da yabnncı dil lmtlhanlan yapılacak ve 
13/Nisan/1942 pazartesi günü esas lmtıhanlanna ba§lanac::.ktıı'. Namzetlikleri 
knbul edilenlerin yazılı tezleri 10/IV / 1942 tarthlnden evvel Jüri Hey'ctlne ve
rllmlş .:>lacaktır. İsteklilerin sıhhat raporu, beş fotoğraf, nüfus t~zkeresl su
reti vu !Jmi hüviyet.ini gösteren :fişleri ile cf~lcr tedris işleri kaleminden ls
tcnceektlr. 28 Mart 1942 akşamına kadar Rektörlfit;c b:ışvuıınalan. ıı927• 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından 
Hava müsteşarlığının lüzum göstereceği yerlerde ı tihdam edilmek üze. 

re İngilizce lisanına hakklle vakıf • 16• on nıtı İnglllz .. e tercümanı alına
caktır 

Bu tercümanlardan her birine verilecek aylık iicret mlkdan imtihanda 
gösterecekleri bu lisana olan vukuf ve bilg rine gorc 150 liradan 210 llrn
ya kadardır. 

, ImUh .. n ~·eri Ank<t rada Uavn Müsteşarlığındadır. Ve lmtihnn 10/Şu· 
bat/94'..: salı günü saat. ,.._ -'"· • • ~ · ır 

Tınp?crln r.ıı tnr.,ı ve s::ıntte yedlerlnde mevcut ve ibrazı lizım gclm 
Vf'sikalan 11~ birlikte şahsan Ankarada Milli Müdafaa VeUletlnde Hava 
Mustetarlığı üçuncü şubeye müracaatlan. c603• e775• 

AKŞA.M L . 

PUD ALAR 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalade bir 

TEBEDDÜL 

a~dl~nezle,grlp,romaUzma 
rMübaliğah pyri tabii 

"Makyaj,. kalmadı 

Cilclo sürülecek · ga.yri mer'f 
.veni bir pudra, tabii bir, 

'güzellik wnr. Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılannızı derhal keser 
icabında günde 3 kaıe alınabilir. Her yerde Pullu kutulari ısrarla isteyiniz. Pari.ıtn şık kadınlan. )'eni bli 

moda icat etm~lerdir. BUıiln CÜ.il 
sabit duran ve biç parlaklık izi bı
ralana:ran. bir gül teni veren yeni 
bir pudra bulmui)ıardır. 

t 
{ 

DOôAN Bunun sarı: ipekli elekten De 
defa geçırılmif en saf ve en ince 
pudrayı iki defa krema ki>pllğü ile 
karaşlaılınası usulil ile lnh edile
b ilir. Frans~ klmyagerlerlnln se
nelerce araşhnnaları • neticesinde 
elde edllen bu usul. Tokalon mües
sesesinin lnhisan altındadır. Bu ye-SiGORTA ANONiM ŞiRKETI f nl To'kalon pudrası, artık parlak 

1 
burunlara ve yağlı cilllere ebedi
ten 90n venniştir. Cildini~. sekA 

1 saat uırfmda "Mat,, duran ncfia 
ve filzel bir renk verir. RUr.girda 

Çalışmalarına 

başladı. 

ve J'llimurda ve hattı terlemede 
clJdlnlzl parlak göstermez, "Fia.l 
Mat., Tokalon pud.rasmı kullanına
ruz slmanaa blr ıül yapratuun taze
liğini ve ıüzelutinl bahseder, sevim .. 
liliJlnlzl ve cuibenizl bir kıt daha 
arttınnıııız.. On muhlellf ve ,eııl dl• 
z.ip renkte olan Tokalıon pudrumd.ID 
birini intihap ediniz. 

DERMOJEN 
YA 'IK, ÇATLAK, EKZEMA ve 
CİLD Y:\RAL:\RlN.\ fevkallde 
iyi gelir Derinin tazelenmesine 
ye yennenmeslne hlıı:met eder. 

Sermayesi: 500.000 Lira 
Her Et'Unede bulunur. 

Doktor 

Fethi Erden 
Istanbul Bahçekapı, Taşhan 

Üçüncü Kat. 

LABORA l'UV ARI 
CCerrahpaşa hatanesı bakterlyo
loğul Kan, idrar, balganı, me
vaddı plta tahlllleri ye (idrar 

nsıtaslle rebelltln ilk rünlerln
de kati teşhisi) yapılır. Beyotta, 
Taksime rlderken Meşelik sokatı 

Ferah apartıman. Tel: 40534. 

Kısa Telgraf adresi: DOGANTAŞ • lSTANBU~ 

EllifilDAk. ADoco ve 
SatoeoOarouııa MltlıJ<dl<e! 

Ar.karada doğruluğu sayesinde kazandığı şöhrete müsteniden 
Beyoğlunda açtığı şubesinde gerek Ankarada ve gerekse lstanbu
lun her semtinde emlak almak ve satmak istiyenlerc dürüst şekilde 
ve son süratlc hizıneı ctmeği \'azife bilir ve sayın müşterilerinin 
teşriflerini rica eder. 

NEŞ'ET ŞEREN ve Şki.(Ankara emlak simsarı) 
Merkezi: Ankara Anafartalar caddesi Zafer sokak No. 5/7 
Telefon: 2106, ŞUBE: Beyoğlu İstiklal caddesi No. 98, Kat: ı, 

Tel: 41571. 

' 

''DOGAN' ,, 
Sigorta Anonim Şirketi 

İdare Meclisinden : 
Şirketimizin 500,000.- (beş yüz bin lira) esas sermayesinden 

henüz tahsil edilınemiı bulunan bakiye ~~ 40 miktarının tamamen 
tahsili idare Meclisimizce karln~tırılmış olduğu, Şirket esas mukave· 
lenaı;ıcsiınin 1 7 inci maddesine tc~ fikan ilan olunur. 

Şirketimiz hissedarlarının. iştirak taahhhütnamelerine göre sa· 
hip oldukları hisselerin % 40 miktarındaki bedellerini 14 Mart 
tarihli Cumarte.si gÜtü, lstanhulda. Bahçckapıda kain Şirkete tedive 
etmeleri rica ve, Şirket esas mukavelinamesinin 18 inci madd~si 
mucibince, fayin edilen iıbu tarihten eonra yapılacak · tediyelcr için 
bir guna ihtara lüzum .kalmaksızın 18.zımül'ifa olduğu günden il'iba
ren Şirket lehine ola'rak % 1 faiz yürütüleceği ilin olunur. 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehaasiıi 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her tü. Z.5 - 5 Tel: 22398 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden 

Yatılı ve parasız olan Zonguldaıcta açılmış bulunan Maden Tek
nisyen Mektebinin Mart 1942 de başlıyacak de1resl için seçme sına· 
vlle talebe alınacaktlr. 

Bu teknik mektebin biri nazarı diğeri ameli olmak üzere Ud sö-
mestre aynlmış dört senelik tahslll vardır. • 

.Maarif Vekaletince tasvib ve kabul edildiği üzere bu mektebe en 
az orta okul tahslllni bitlrm~ olanlar alındığına ve mektebin tahsll 
müddeU dört yıl olduğuna göre mezunları 3656 sayıll kanunun 3 üncü 

madde.sinin D. fıkrası hUkmünden istifade edecek derecede tahsil gör
m~ sayılacaklar Ye lise mezunlarından bir sene fazla okuyanların hak· 
lnrına sahip olacaklıırdır. 

Aşağıdaki şartları haiz olan ısteklllerln nihayet 23/ 2/ 1942 akşamı
na. kadar Zonguldnktakl sözü edilen mektep müdürlüğüne veslkalarlle 
bizzat müracaatları liizumu ilnn olunur. 

1 - Türkiye Cümhurlyetl tebaasından ve Türk ırkından olmak, 
2 - Doğruluk klğıdı gÖ4termck cl940 - 1941 ders yılı mezunlann

dan bu belge aranma7.• 
3 - Bulaşıcı hastalıklarla malül olmamak, bünyesi maden ocak

larmda ameli ı:alışmnğa müsait bulunmak •Sağlık muayenesi ZonguJ.
dakta yapılacaktır•. 

4 - En nz liseye g!rme hakkını veren ortn mektep yahut orta de-
recede sanat mektebi diploma veya vesikasını göstermek. 

5 - En az 16 en çok 25 yaşını bltlrml~ bulunmak. 
6 - Dört adet vesika fotoğrafı verm~k 
Bu şartlan haiz olan istekliler 25 şubat 1942 de hesap, hendese, ce

blr ve Türkçeden yazılı imtihana tabi tutulacaklar ve muvaffak olan-
lar ml.'ktcbe ka t ve kabul cdlleceklerdlr. (542l (740) 

CiNGENE AŞKI 


