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Dumtupınar vapurunun 

Yunanistana serbesçe git
mesi için muharip devletler
den muvafakat cevabı eldi 

Amerikaya sipariş edilen 
ziraat alit ve yedek 

aksamından dört buçuk 
milyon liralığı geldi 
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Bir bardak 
suda fırtına 
Mısır kralı, İngiltereden yüz 

çevirip gizlice İtalya ile birleşmiş, 
Nahas paşa denilen koyu mllll· 
yetçl zat bir gece Sollum kapıla
nm ~eral Rommele açıverecek
miJ ... Mısırdaki hükfunet değİJi
m.inden sonra ortalığı kaplayan 
dedikodular, sağtlan soldan du
yulan türlü seslere kulak verince 
böyle aykın bir düşünceye vara
billrsinJz. 

Japonlar 
Rangon'a 

60 kilometre 
mesafede 

Rangon bölgeaine çok 
ıiddetli hava alnnlan 

yapılıyor 

• BU S.&BA .. H .. K .. 1 

Singapur ltarbl 

Japonlar 
Singapur'a 

çıktılar 

Adanın garp aahilinde 
birçok yerleri 

ele geçirdiler 

'l'BL&B•l'L&B 
': l ,,,,. 

Sir Cry,,.'in nutka 

"Almanlar 
nisanda sal
dıracaklar,, 

cBu taarruzbütün harbia 
en tehlikeli aafbau 

olacaktır» 
Diınya propaganda teşkll&tı aç 

kurtlar, yahut yapıfkan mikrop
lar gibi, nerede zayıf ve bulaş
maya elverişli bünye bulurlarsa 
hemen üzerine üşüşüyorlar. Mı
sır, bu aralık, o nazik noktadır. 

8&Jl'OD 1 (A.A.) - BimWU'ad& l&
ponlarla TaJ'landWar a.ıame mtnul 
olan 81~ nehrlnlD .... 11bHtn4e 
Ranpma 10 kilometre maafededlrtıer. 

Ranpa 1 (A.A.> - Japon tayyare- Rangan IObklmmclan lld ~ 9 (A.A.) - R...- Leadm 1 (A.A.) - <B.B.C.) Jncllte-
lerinln RangOlı b6lgesl illerine ya.p- görllnGş: Pmr jel'l ", bilüih!iiine söre. Jap:a • & _. renin elti. lııloııkon. elçlal .sr cnp.. 
tıklan hücum, Japonlaruı tlmdlJt a:___ d hilind Moskova'dan döncltlkıen 80W'a dtm 
kadar yaptıklan hücumlann en btl- piyasa edilen eadde ce .-ıı;.-..,m a um P1'P u ___ e ilk nutkunu ltendlabıl mebus aeçenle-
Yillil 1dl. Arka arkaya dört ge~edlr brçok noktalara asker Clbrmıtlar· rln kal'Şl.SUlda söylemiştir. str cnp. 
taarruza geçen Japop tanarelerl, 3 

1 
d1r. Tahilit yoldw. demiştir ki: 

saat mtkldetlıe ve her 15 dalrlkada b1r B ı d • • ı • &lnglltere ve Amert~. Rusya'ya eı-
Mısır, İngllterenin can dama- yeni dalgalar halinde Ragonun flma- e e ıye yenı ge ır er Vda1 9 (A.A.) - B. B. C.ı lerinden gelen )'U'dmu yaparW. 

ndrr. Süveyş kanalı, hem Orta lind&ki tayyare meydanma bombalar Japon topçwı dün Sinppar adua- gelecek sene bu zamanda Almauya.'-
ve Yakın şarkın, hem Uzak şar- atllllflardır. Japonlann Saluenl geç- mn timaf lmm•n• homhardmn et- nın yenllmesl mümkilndür Alman-

mete tef~ü.s etmeden evvel mütte- b 1 V • 1 mif&. B•aclakİ deais 6116 1mmea la.rın RuBlara kal'fl llkbaharda
1 

J'Cni 
kın. güvenilir tek yolu kaldı. Nil tiklerin Blmıanyadakl hava kuvvet- u maga ça ışıyor ~ bi7'ilı bih dok Nbnl· bir to.arruzuna kal'1l tetikte bmmuna-
çevreminin yanı b&{ındaki çöller- terine alt başlıca merkezleri. tahrlp · .. hyız. Bu taarruz bütün haıt>iu en 
de kan gövdeyi götürüyor. İngiliz etmek için büyük ga.yretıer sartettUt- nutbr. tehlikeli safhası olacaktır. HlUer't.n 
ve Mihver orduları iki kıştır Tob- ıerı meydandadır. Sİnppar 9 (A.A.) - Umumi çok muhtaç olduğu Kaftaa petrollerl-

, Londra 8 CA.A.> - Blrman,yanın llk l ı.. b h • f l kh ka ahı tebl"•· - J 1 ne kavupnak için nlan ayında Kal-
nıkla Bingazl arasında, düz ve müdafaasına İnglllz Avu.stralvalı A- o araıc mez a CI reamı ar ırı aca r. J rhara b ~ ıguıde v aore.da aMponl u kasya'ya taanıız emretmesi muhte-. . . ' • o or ogazının oııusun a ez• 
kolay bir yol bulmuşlar gıbı ıJer- merlkalı, Kanadalı ve Hintli tayyare- B h k. kl•f ı· .1 . . .1 5. da.a d Ub' meldir. Almany:ı bütün kuvvetlerini 
leme. gerileme yanşına koyul- en;~.:;~;~~~ kararııl' u usuata ı te ı mec ıae verı mııtır ~~.:d:nd'::tt~~ a~:;.--:.k:r ; ~::ıe~r.~~~k~=~~== 
muşlar. Bu şartlar içinde Mısınn, hın tebllllnde önemli tayyare tef- karmıtlardır. Johor boiazmda Ja· !emekle hata etmeyiz. Yapac:ııınua 
kralı, hükfuneti ~ etk~rlle bir- killerinin Blrmanyada Mlngaladan Bolecli,yo, aoq sünlerde .-U itle- de iki mi}yoa liraya yakın bir mu- pon Mkcri yüklü bir dütman tekneai fe'Y vazifemiz! hakkJyle ıra etmektir .. 
likte İngiltercye düşman oluver- tayyare meydanına 4 defa hücum et- rini c&rel>Umelt h11S1UUnda büyük raf bbanldıima kapatabilmek için babnlm11tar. Eski setir Stalln'i çolt medbetmif 

. . . . k tikleri 22 düşman tayya.reslle Ç8!1Mf4 güçlükler'-ıı ltarplqmııhr. Gelir kay- hazırlanan projelerin. ıubat toplanb- • • ve demlftlr ki: •Almanlara mukabil 
mesı, yahut yem bır sevgıye a- tıklan ve bunlardan 12 slnt dilşllr- naklanmrı. azalması. ihtiyaçlann ço· mu yapa.a Umumt mecU.. verilme- Bırmanyada vazıyet darbe lndirenlıert stalln aeQDliştlr. 
pılıp Mihvere yakli~a.~ 

1 
ka~~r dürklerl İsöyle~l~kttedbllr. ..... ğalm--. bu güçlükleri doiuran bat- ainMe ecl~~~· ••L A-La!~ Lomlra 9 (A.A.) _ 8 B C.ı !~~~ :n~~~.,::.non: 

heyecanlı ne olabil r . Boy e r Dl'J iZ e 11'1 laca lmildir. ... ıra.-an 11& ~. maba- G al w eJI iJDn • d. İ ak kAn 
şev olması için, ilkönce siyasl bir Ranl'on 8 (A.A.> - Bib'ük Brttanya Erzak ve ewa fiatlerinin artmuı ha reeinılıeıine aittir. 93& ,..ı. tem- h~adaav Mouhn:U. ~:W =:,l)'et:.;ı,.:ır:~ı: ~~:~ =:; 
değislklik llzımdır. O değişiklik ordusu tebUtl: üzerine tehir butanelerinin idaresi. muzunda hük6metin emri berine cezmittir Şimdi • et &midll ba- ıeoecettlr. 
de oldu. MllllyetçiUkte ileri git- ı,.= 04:=1tt!""'• =- bütçeye konan tahma~ k9:bil ola- me~~. kilo batına alınan r~ kıyor. iki haftad:~ e mUtemadi- B~ benim J&P&C•Rmı mı: ~ 
....,;. }>lr parti ~en ~. başına geçti. tanya denfye tollan · p faaliyet ~~~: Erzak. il&o ve aaıtenm teda· ler .~dirilm.it •• bu •retle ~l~e yen Çin kuvvetleri celmelctedir. Bun• ıtusya ya kabil oldutu tadu Jardım 
·u.:ı M/ - •·tı riki IÇUl büıçe faidlanna aynlan pa· gelirinde tetlede 'bet ytiz bin liralık ,__ uh l'f h l . "d f ı&ıdertlmeıslne çnhpnak . .onn mtcı-

""u halde lnniltere icin işler kötü göstemı"i' r. Fakat bu faaliyet hat- -' '--d . b• ,____ _ı___ ı.-:...: Bel ..: m te ı cep e enn mu a aaaım rln kazanılmasında hde d"·· 
c:r tında henk ....... ua. am.. ... ranm ,u tonu.na - ar ~emıyece· ar no~ meya.ıma seUUlf.... e- ll . _, ___ ·Lı dır u me ...,..n va-

idiJOr. insMtere için kijtU -'• ~ oeiı ---;;,;;-=· .... il ......... il. ~ ,...r ..- ..,._ a.111~ IMa aoJr8aa lalkt- e erm· .ı--. ar • life}'i 11rn•kU• > 
dince - mantık böyle buyurur - kW ~ıe'lıtllll llb'tlk Bıl- 1ar kqDaklan ..........,a_, iehlr met ~d• adeneceld. Fabl -------
İtalya için iv! gidiyor demektir ... tanyanın mldafa&llDID at.etDe ab- haataneleftnia kapatalmua tehlikem laflkGmet. ... :rvdmu 7ÜnlZ bir yd Akdenizde Ca , t 
Çeneye ve kaleme kuvvet, kaç m:n:==:rYuıın- 111mwın :aı:n m;.:_u~:r·J;::=.,. ::';i.~Z :::13'..::.' ~.4..1d...-:... d::! va ya aarruz 
gündür dünya bununla meşgul. cepheel kumandanı oldatu halde nı denize dökülmesine yetipnemekte- imkla hal•m•'Dlfb. 

dedi gilnleroe cepheyt teftıf etmır ve ı,tr dir. Geçen yıla kadar Belediye, se- Bu dunmı kU'flllDda Belecli7e. üç 
Halbuki mesele gayet sa r. çok keslmlerl gemnlştir. nede on bet bin lira ile çöpleri kal- rldanberi aelirinden yanm milyoa 

Htikümet değişmesi, her memle- dır.biliyordu. Bu Mile on m4ali.fark· llia k11ı1ıi>ebnitlir. Şimdi Belediye 
ket gtbl, Mısınn da hiç kimseyi Dr. Todt öldü la, yüz elli hin liradan ..... bir pa- Reialiii. 938 de indirilen 'bu resmi 
ilgilendlnneyen blr iç meselesi- ra ile bu ifir. yapılamıyacaiı 81\latd· yenid.lll koyacakbr. Bunun için lıa-
dir. Bunun sebeplerini araştır- -- -- • • mıtbr. zırlanan teklif, Meclieten muhtelit bir 
mak bile kimseye düşmez. Mısır, Bu zat meıhur Sıgfnd . ltf•e malzeme masrafı da bir encümene verilmİftİr. Teklifin. yllf" 
istiklaline sahip bir devlet sıfatlle hatbnı yapan mühendiıti bay'i çoialnup: Bir hortumun rmki $ebir mecli.i toplanbamda ko-
dlledlğl lnsanlan iş bafma getl· - buaün tedarikin~e~i . aüçlükten nUfU}m~ beklenmektedir. 
rir So d >w .. imin sebebi ne BerJin 8 (A.A.) - Reaıen b1ldlr1U- ~.-: ~ alta mJalıi fiatle alana· Belediye nıahafili. mezbal.a .-. 

· n eıs'9 yor: Alman Devlet NUlft doktor Todt, bildap soruluyor. min: - kilo batanda - birk~ ka-
olursa olsun, iç politika bakımın- bugün amrt vazifesinin ifası sırasın- Bütü:ı bu enpllerden bqka, şu- l'Uf arttırmakla et fiatlerinin çoia)
dan ... ıırlllletln sevgi ve inancını da bir hava tazuı netJcealnde lilmlJıl- battaııİ:>eri memur aylık n ücrıetleri- mıyacajı kanaatindedir. Eauen 938 
kaza~ bir adamın hükt1mete tü~ mllll nin u~bnlmua da Belediye masraf de bu reeimler indirildiii halde et 
geçmesi Mısırın durumunu sağ- pııması:. e~e: meraalml ya- bütçeli yekıinunu çok bhartm11tar. ucuzlamamq, hattl tedricen fiatler 
lamlaştırrnıştır. CTodt AJman1arm • Slgfrkl hatbnı Vali ve ~e Reili Dr. Lüt~ astın~. 

yapan miifıendıstı. ~ aah.nelerln- Kırdar. bu v~ kuf191nda yenr Valı Dr. l.6t& Kırdar, Belediyeye 
. Dış slyas~t bakımın~n b.~n~ de yoJlann hıta Ye tam.lrl iflnl bu at gelir kaynaklan bulmak zorunc:la yeni at:lirler hulmaia ~ken. hal

bır değişildik aramak ıse bu.c;bü- del"Ubde etmıftl. Son mmanlarda es- kalnupu. Vali. bu hUM&ata hükiime- kın aırbn""ı. yeni bir yük yüklememe
tün saçmadır. Çünkü Mısır, ne llha ve mühimmat nasın kil. ı~ da tin de muvafakatuu almıttır. Bütçe- ie çok dikkat etmektedir. 

derece 1st1Jr:1Aline sahip oba, İn- kendlalne toıweneraı rOtbesl Terli- ------...-----------------
giltere ile ı eraber yürümek zo- =mlftl.===l=========== 

.. Ikka•Ierı 

Ekmek 
ve 

Altın 

nındadır. Müstakil Mısır, kendi 
kendini koruyamıyan bir devlet
tir. Mısır istiklA.linin dışarıya 

karşı tek garantisi İngiliz ittifa
kıdır. İngiltere MısırdaQ. ilişiğini 
kestiğı gün, en aşağı, İtalya içeri 
girer Mısırlılann İngiltere ile Kara ciiriiltü ve botuna teli,aa 

·· tt. fik b ·· k' · · tak. l d ne lüzumam sararlar doiurduiuna 
mu e , uırun u mus ı ev- mmı mi iateninia? Altm ahtveriti-
et şeklini, lJabeşistan feliketine Bir hafta öace siiYa 42 • 43 liraJa 
tercilı ettikleri şüphe götürür fırlaJan .Jbna bucün 34 liraya ve
mü? riyorl..· da lcimae alma,-or. Alanlar 

Kaldı ki !tıgtltere için de içer- atclaadddiınnı anladılar, çok ._._. , örslül 
deki politika, kral ve parti kav- e Ba diitüte sebep nedir? Al'llda 
galan ne olursa olsun, Mısınn nı olda ki? Memleket oa dn önce 
müstakil kalması şarttır. Başka- bürik bir tebl*e pçiriyonlu da 
sının olmak tehlikesi başgiidterdi- timcli kiaiulcla mu? 1>9Ylet, ıreçea 
ği gun.. lngı"ltere Mısın kendisi baftL k~ bir maliye ve para 

' hatası itlecli de laemea tamir mi 
alır. edild'., Albn !L. • • 1 • UltİJ'llCI seçen •1 bir- 1 

Esasen, Mı51rda iş başına ga- desıbiru arlnutb ve ha q ebilcli 1 
len Nahas paşa, İngiltere ile itti- mi? Hayır. O ~ sebebi ne 
fak ~larının sağlam kalacağını idiyae. bu İnİtİn imili de od•: 
ilk günü illn etti. İngiltere ise Hava. .• Telit hav .... kap" n kir 
«Vefd» partisinin iş başına geıt- ba~ kötülüklerin bynap bal
şini gayet iyi karşıladı. Mısır ne lan kendi telifıdır. Bu telittaa 
büsbütün lngiltereye satıldı, ne V1ll'lıUDCular istifade edi,.or, halk 
İngiltere ile boz~arak Mihvere ziJan görüyor. 
göz etmeye ha•ladı İkisi de im- Dmet iaamnız, memleketimizm 

~ · :ıensinliiine süveniniz, rahat eder· 
klnsızdır. aiaia. hiç adanb çelanfıainİL 

Tetkikte duran propaganda, bu Neydi o ekmek kap11lan? E•le-
aef er bir bardak suda t~rtına yap- rine ıa...... ekmek dold•anlana 
maya uğraşıyor. 1ai1i timdi. 40 lira,... 31 lira,.. al-

Necaeddbı S8dak tm alulara -...U. ArMaki ...... 

•. ·11 
• • •• 
o a ı ı 

- Kömiarü var da yok cJiyor 1 .. 
- Muhtekiri.. 
- Kömürcü deiil 1ahu. apaıtuDaL ......... 
- OlııaWemuktelitL. 

İnsillz tayyareleri 
2 mihYer )eyanm 

semiıini babrdı 

Japonlarm bunun için 
hazırlanclıldan 

bildiriliyor 

Londra 11 CRa<IJo 7,15) - Kahlre'de Londra 9 (A.A.) - Reuter aJanamm 
nqredllen hava Jcunetıert t.eblltl: muhablrt BataTJ&'dan telefonla bl1-
İngllls hava lruvvetlerl cumarteat ırtt- dirl:yor: Japonlarm batı Putfllt'te 
nil almılanna deTam etmıttır. CUma bqlıca mtlöafa me1"m ve general 
ıreceal mertezl Akdenı.de torPl tay- Wavell'ln kararglhınm bulunduta 
yarelerlmlz bir dQfaıan nMIIJe ae- Cava aduına bü)'Olc bir taarruza ha
mlalne taarruz etm1filr. Otmall Atrt- sırlandJklan an~r Bu taarrma 
lca'ya dotru ırttmette olan tam yfl)Cl11 Slnl&PW"U ele geçtrmete kalkıpcü
W levuıın gemlll batlnbnıftır. Bun- lan sırada yapacaklardır. C&n'dakt 
lanD Wsbrde de yangın ~ 16- Sura.baya lssilne han &tmlan bu
r01mfttt1lr. nan abtiancıcı •JWJOI' . .Japinlar böy

le bir taarrmda bulunurlarsa her nok
tcda derinlemesine müdafaa baUanna 
~.rı>acatlardır. Yunanistana 

yardım 
Neuoıtt 9 CA.A.) - Ney York Times Japon ya • Çin 

Yll1Jd.ıiı blr mtlrelede dQor tl: cAc 
kalan Yunanlıı!ııtan'& 1iJecek pdeı11-
mes1 JAwmdJr. Amer1b. b6Jle bir f8'19 
karar venneeeJdl haı1cQ9 mlltefan 
Welles bunu bild1rmadL 'l'lllti1'e, 
YunaııJstan'a ;yı,ecet dal'ıtmM ıçln 

Japonya, Çinde bütün 
imtiyazlan kaldıracak 

en ly1 mevkldedir. Tokyo 9 (A.A.> - Hariciye Hazın 
İtalyanlann ne lcada.r mi oldutıa- seneral Togo dün ıu beyanatta bu

nru bize Yunanlılar g&ltenlller. On- lunmllftur: 1apooya. Çln'le munaae
lara m.lıınettıans. YnnanlıJar Alman betlerlnl ıreJJftlrmek için Çln'de bli
bombalarmdan zlyüe acbttan. 6lfl- tün hntlya.zlan kaldıracaktır. Ancat 
yorlar. Bu, ÇOk elıemJldtr. ATrUpada Japon tebaasının menfaatleri goutı
mukuemetlerl a1l*ta tutmak llzı.m- lecettır. Çln'de el tonmuş olan at 
dır.• fa.br!b. 3&hlplerlne gert verllecekUr. 

Frama'nm dıt ıiyueti ~:~enn:!1m ~::~em~ e:~ 
V._,. 1 1A.A.) - Lyoo'd& çıkan gönderınyor. Buna devam edllecelcttr. 

Tempr gazetesi )'Udılı bir makalede 
d17or ki: cıİllcbahar seferim bafla-
)'1Dc& hiç deAilse batıda ıwt>ın teeın İran plumn beyanab 
durmna glrecetf anlafllt10r. Her mll- Londra 9 (A.A.) - B. B. C.ı 
Jet 7enl nlzam.da kendlalne dft1111.eelnl 1 L_ d.. b ı_ f 
haklı buldutu mevkll ele pçlımetc 11_ ran ~m un mat uat ~on e~anam-
t1yor. Bu nJzam bQtfln mWet.lere ll- da lnııilter.: ve Sovyet Rueya ıle son 
:yık oldutu yeri ftrmek olabWr. Pr&n- anlqmadan ç.ok memnun kaldıiım. 
a"nın artılı: d1f afJuetl o1mqaca1uu bunun- İran - Amerika münasebeti• 
zannetmek hatadır. ll'rana'J& utra- rini de talmye edeceiini eöylemipir. 
dılı fellkette de b1J'9C* dolt.luldar $ah. Sındabad pakbna mensup dev
batl talm)ftır. Fl"ama'1& l&1* oldutu Jetlerle İran aranndaki do•tluia 
mevkii vermek )bmıdır.• kuvvetleneceğini fimid ettiiini de 

fngilte~ede sabun veıika ilave etmiftir_· ·- - --

ile verilecek lngilterenin Suriye ve 
~ ?. (A.A. > -. B. B. c. ı Lübnan elçiliği 
~den Ki~ren lnıılteredıe sabun Londı 9 (A.A.) _ B B C.ı 
vesika,.. tabı tutulmuttur. Buna ... I 'it hiikGmeti Su . · Ln.b 
bep. sabun yapmakta kullanılan ~·. ~re ny~ ~e . nu 
yailudan tasa f edilmeadir eJçilijine ıeneral Percy yı taym ... 
Adam bapna ayd~anm kilo_-.; mittir. Genera1 Orta Şark kOMJinim 
nrilec-1.......!_ T __ ,____ lzaaa olawhr. 

ııru:u-, ır.. eapuıuanom, MI 

balincle eabunlann. :rerlerin eilinm~ ======-=-==-----
.... ...U.. -...ı..na .... ...,. ... • ••. w ....,.._ 



(_· ______ G_e_c_e_k_ı_· _v_e_D_u __ s_a_b_a_hk __ i-~a~· _b_e_;_g:e:~-~~:·ı!llll:~~~ll!'l!:!~=-ıy· .. ·*m::l*·:llHll'J 

::L::::.:i G~i!:,:.:. (~~!!~ :~~=~il Y~~~~~::;;;~~: 
ediyor? aponlar Cava'ya ta- taarruzıar1 olamıyacak Leningrad 

cephesinde 
Ruslar, muhasara 

çenherini kaldırmağa 
çalışıyorlar 

İııgilizler yeni bir 
kaynaktan takviye 
kuvvetleri aldığuıi 

bildiriyorlar 

b 1 1 - Sofya 8 (A.A.) - Bulgar meb'u-

or ar Reuter, bunlann Rua aaıı meclisi, dün bütün gün bir h-. arruza azır anıy ileri hareketini durdura- mm gece de toplantılannn devam 

d .. •• ı- ederek gayri menkul mallar hakkın-
ma ıgını soyuyor dalci yeni kanun projesini gÖrü§lllÜ§'" 

Libya harekab mÜnasebetiJe Jngi)te- tiK. Bu y~i kanun projesine göre, 
.Mo.lrioYa 8 (AA.) - Reut": Yahudiler ve ya:baıocıJar, ıehirlerde 

rede hararetli münakaşalar oluyor Alm•nlar ceplıenin hayat! ehemmi- birden faz.la ev, taşrada arazi ve 
ı...dra 8 (A...A..) - Nazuiardan. Bir yeti haiz kesimle.rinde tutunmak sanat ve meslek icrasına lüzumlu bi-

W~rsley dlhı bir ıı~ .O:V~ 'L.!ib ki d 
Londra 9 (A.A.) - (B.B.CJ Şark Libya.da Gencml Rcmmele giden ı:sJc- Uzak cloiudat Almanlar mn\.l.il taamızd için büyük gayretler aarfederek mu- na ean:ı i ohımıyaca ar ır. 

eephesinde Ruslar llerlley:lşlerlne de- TIJe k.uneüeı1ndan ~.,. ctıt- bal :r; ~i So et lıtb~ k.abil taarruz :yapı;yorlar.. da So.... Hüldlmetin tekVfi üzerine, Yahu• 
·~- Mw.• e

1erdir. En mühbn hareket onuyor • TY eıt il · ha l:etini d d dilaıe ait bulunan ve yeni kanunun 
.......... --~ ~ ki: Sibpparda topçu Clüellom CleTam ba taarruzlaım tardedildiğ:ini bildir- Y) ez._~ r~ .

1 
. ,..'!: uramıyhrin or- . _ı d k 1 b "' ·· • 

Lenlngrnd'a doğTn ya.pıl:ı.n harekeWr. c"I"&hminlcre iÖl'C, bu taltT!;Jeier, _.;u_r Ja n to lan ilk defa ola- mcıktcclir. Vadıy ..,. Stokholmden ar • .-.Y.T~ au..-an cm .ı.ıu fe zap- çerçevesı aı~n a a an utün. ga~ 
General Gublet'ln kumandası altında- b1r nmana kadar la:ıDanılfll1WMIJ o- ~:...i...: pob mb pçurd ~.-1-.1.: d '--L le A'---' ,___ tmda mühim rol oynamıım. menkul malları, devlet kendı mul• 
ki kuvvetler burtıdn Alınan lıntlanıU _,,_.,,..~_.._ ....., r-.... ~ O a ıman ..,......,._uıf. K en naDer T .u;namarm 'owtl mey- k" • 1 1 k f --'- • J 

lan bir k.ııynaktan ................. ~~ .... u- Bazı 1 -·'·- Adada kil . tekrar ] • dik] , . bildi- Modtova 8 (AA.) - Sovyet ıyetı atına a nen ve ma ııwuııp e~ ya.mu.şlardır. Slblrya. ve Ural p1yad~ ııılaıet, Tui~l çok yakından iı*lp yangın ar ,....uuJfbr.. P8" • en • e Sogeçu il~~---'- td:J1:~ ekind AlmanJarm elin av rine bunlaTXl bedellerini, yüzde üç 
ıcrl bu yarığa gimı}şler ve bcr tamı eıomektedlr. Dii..,,a.na. herhangi b1r rqütçülew: kup ı.dbır almıyor. nyor. Londra da vyet en &WUctr.C- .,.. e. gır L_,_,. 
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d etli- .,,.... ~ • " _ __..ı__~_ı • • d • .:x.:..: hah · telefat vermekte oldukları, Sovyoet :nuz.u ve yı va en v n a e-doldurmuşlardır. Ynıma. evam kimsmln anı ık1 lın.tta !ıçinde oldu{:u Japonlarm JoLor '6o1ıazı mcmaunue tinin evam e~.... er veny~r. d d d d il · har yecektir. SaJahiyetli mahfillerin tnh-
yor. Süvnrder hrup ederek Lenl.ngrnd'n ~lb1 yardımda bulımnwmıa müs:ı.ade Ubin admda kifçiik. bir ~ asker Londra, Almanlamı Kınında pd- or usunun a. unna an en o- . I . .. • le l d I t 
doğru yol açmap çalışıyorlar. edemeyiz. Fa.kat, buna nezant e.ı.- -L--LLfan bildirilmektedir Bu 811• dedi taarruzda bulunduklarını ve kotine devam ettiii aöy{eıımektedir. ırunl erınl e gkorye, hyend~ anu~ a ekv el 

Mosko d r'k de kanlı ..,_..,..~ • B :ı__lrım d - - d"" ma ı o aca n u ı gnyn men u • :vn nı. yoou me ez meğ1 memlek.etln 1§1.crlnl idare eden- retle Singapuıa kartı hueket için Kerç ~anmaduın<L\ çetin mahare· azan sayı O" m an üstün uı- , • • 2 5 "1'" 3 ·ı L 
muharebeler olduğunu, Almanlara ç()k ıero bırnka!>l.llr.ı1n1.7J • _1 _ _ '- -' ld v d 1-ı11d· k _ _ı,__ mana lcar§I Sovyet ordusu birlikJeri lennın kıymeti , ı a mı yar &o 

· t ~-'lrllA •ırı~• _,. 1- ye:ııi bir sıçrama tahta. - seça· ocıer o ugunu a mı mne tC<DT. d 
s:ıyuı. V..av ..._ ..... .....,y uyor. Lonclra 8 (A.A.) - Bütün ~r • Jıerdj Libyadaı tarafından yapı1an barelcetler esna- va ır. 

Alman gazeteleri muha.rebelerln Al- Vlchnl G~ral Rommol'1n IJbyadn.- mı§ r. ~ anda, muhtelif lı:esimlerde. Alman- H -----k- --, 
manınnn lehine dôndliğünü söylQyor- ki t:arşı taarruzunun ba.olıca mnaet>- BirmanY8if'a srclince J•J>Oll bv- lamı v ka Jara uvradıklan ay- ava a ın arı 
lar. Curunrtcsl günii uzun znman- b1b1 olarak telA1Ckl ve bununla. bera.-- vetJeri Soluıen nehrini ~er ve Libyada ul:.eri harekAtta durgun- . ~ •. yıp g. • 
cmnberi llk de!a §al'k cephesl.ntn ha- her Marc§&l Ntnın'hı ş1m.all AfrDrnda bu nehre muvazi oıa'n Sittmıg ıu:b- luk 'nlrdır. Yalnız iki tarafın hava D;1 elcte aoyI~~tedır. So-yyetl~, 
rttasını basrnı.ştiı.rdır. olnp bitenlerden hnberdar oJ.mad$ıuı. rirıbı sa.. da bh k b kuvvetlen 90k ça}ı§IYor. Londradan ~ ma.hallerı gen al~ılar 19'e k':11· 

.... • hükmettirecek emareler bulunıdutunu g hyuın 8ın6 ap gıekn haherlerden anlatıldığına g~ liyotli harp malzemCSl zaptetmi§- Japon tayyareleri 
Sovyet teblıgı ve Mareşal ne haldJd Frnn&ızla.t'lll A- lcutmtılardır:. Bur&BJ. Rangoondan te .bıgiliz Jnrv...etlerinin bityük lıazır· lerdir. Felemenk Hindistanında 

l\loskova 9 (RAd.Yo 7,15) - Gece merlkaya t:aışı dost kal.malta. tarar evvel eon tabu engeldir ve Raa~on~ lılctan sonra taarruza geçerek bütün Alman hava alanlan . ı 
:ransı Moskovn'dn. nqrcdilcn Sovyat vermiş old'Oklannı Dftve edl,urlaz. 60 ~?metre meafe<ledh. B1r iki Sirenaylcayı ele geçirmİfken ıimdi • bır çok yere bombaları 
~ııı;-ı: Diin o.sker.lm1z her tnm.fta Son durum g\iı1 JÇmde Ranıroona lcal'ft' tıeıımnıza "d M h dad L d e . Berlin 8 (A.A) - Alman savaş tt l 

'1 • ?L LJ _t_!f• yenı en 18tT il UIUl ıta ar g n !t_ t • Ş L h • • a l ar taarruza devam et.mJş, Alm:ın mulal.- 8 ( ) _,._.. T •"- gcçumea:: 'oeıı; cncoıuır. d- • t_ -'l _ı br...::t_ bir . fia1 ve pııı;e tayyare en, arıt cep- esımn 
kı k: blrçO ler1 rl Lor:dra A.A. - Annw.&o">ı., ......u- .. onme!'J ıngı terecıoe uy...... ın . al )ı: • , d d- • . d v ~emetıni rara k yer ge yadaki çarp~ b•*'nda ~r Japorı hlml ktn-Yetleri g~ek Sin- uyandırmıfbr. Herlı:ee bunun eıebe. ~ın;,. d eaı~ın t uş~n ı:~ eger-

almıştır. ki: gapur, gerek Rangoona ftrtı de· bini anlamak istiyor. İngiliz gazete· d" ırl '~ry~fu~~es~ıne . ul m bir-V:C Batavya 8 (A.A) - FelemenlC 
M k d Al cRomaya Te Bcrllne göre lıllhver vamlı akınlar yapıyorlar Rımgoona ,_. b l R d"" Vi!-l. ort oıı;omoti 1UDl'.ip etmiş er pazar teMigıv·. Japon tayyareleri tek-er ez e man ° ten UnU gel\Cf& otnm JD ~y !__ "ddA b w • 

• tunıetlert, Tobnık'mı 50 kilometre yapılan 8'0D akmlamı ~alıııllt fi<!- hükumetinin yardum1e harp malze- !&atan cı ı smette asara ugratmı§- rar Sourabayayn taarruz etmi~lcrdir. 
muvaffakıyetı tadar ba.tı.mıda Elgazalaya vn.rmış- detli o1duğu bildiniıyor. mesi almasına at~rlar. Fransa- lardır. Deniz tesislerine yapılan basar hafif 

Vichy 9 (A.A.) - (Ofi) Kcrç'in §1- la.rdır. Aldnnmıık tebllt:e5t olmadan Japon tayyardcri.Cava adai fiz»- dan Tunusa vapurlarla bir çok barp Alman pike tan"areleri. 7 Şubatta olmuştur. Dün bazı Japon tayyare-
m.allnde muharebeler devnm ediyor. 111 cihet muıhak.kak addedlleıb~ k1 nıı· de de ..,....,. .. _ıar Su--a.:--..,.. Ü•ünü l " d ·ı.ı:~ Li)d" • 1 Murmansk demiıyolunun, bataklık leri Batavya üzerinde bir keşif uçu-..,_..ctl yt ta bakm d h11 milue:tlkler kuvvıetlerln1 toplamakta- -,..-~• • noa_, - evazımı ron en ....._.UD nı ınyor ar. 
uv•;r er ~ n a cın cum dır R •elin tendi ÜD":ı.-•e "ftt- ~ddet1e bombalamıılardır. Burada Londrada vamret ciddi telaklct ortasındaki bir mıntakuma tekrar fU yapmı§lardır. 
ediyorlar. Merlteme Alına.nlar ban Til omm m ""&Al ....... 1 -... h- ed k. b ) bir ok B d k d p ndal d u 
muvaffakryetler elde etmişlerdir. larmı azami D1ııbette uzattığı aman hu.ar mühimdir. ngiliz maha&Jıi Ja- ediliyor ve ba hafta içinde Avam ~cdnm ~~-' 0b.Y0 u d l· ~ ,_ .a~ ~nob. adr~~ın 8 e ~~ a,_ 

Aemrikada harp saati 
Londra 9 (A.A.) - B. B. C.: 

~erika ve Kanada'da bu sabah
tan itibaren saatler bir saat ileri alı· 
aacal:tır. Buna harp saati adı veril
~tir. 

Harp tebliğleri 

karp hücuma eeçllecethıl ümld için ponlarm Caıva ada.sına lcup taarruz. Kamarasında mülıim müzakereler nn en ... ~ .. ~er, rr gar a. ır • ~esımınuoe ır 111ınan taYıYares.ı pe.ıı; 
eebepler mevcuttur. ılanmn yalan olduğu lcanalltindedir. olması bekleniyor. fngiliz mahafili tar y\l1c va~onmıu ve antrepoları az yüueklikten bazı yerleri mitral• 
Bazı m.ah1Ulcr, Mihver kJtalarmn:: Doiu hem.d ceceleyin dar yerteTde gmnerin tahrip ebnişlerdir. Alman savq tar- yöz atqine tutmul!tur. insanca tele-

hava JOlU ile bati! tank ve arabt. tat- cep •ı nak1'iyat yapabileceğini, bunlan tu- yareleri. ~ımda Kerç lle Taman fat olmamı:ıhr. Dü§man deniz tayya• 
vf7eleri alımf olmnlan fhtlma.llni lle- So-,yet taarruzlan eaı1ci fiddetinl tup arllfhrmarun çok ıüç olduğunu aı:_Ulnda buzlarla ör~l~. boğ.azda releri Java adasmın şark Icı:nnında 
ri .tlrmektedir. Bu bj'da. ~ blr Ü l>etmiş gili - - ~ Şimdi " ı- düpnanın malzeme yulr.lu gemı ka- im k.eıif uçuııu yapmııılardır. Banka 
keyn.yettır n Rom.melin, müttefikler Y ı gorumqoı. aoy uyor. filelerini bomıbalam11Jar, dÜJmana adasının Muotok mevkii de bomba.• 

~~~~;~~:: Ekı·m seferberıı·g..., ,. pek i'u:i::t~:lı:· ;;:;~TİJe!ai::~Dy:;;,~~r~:~ 
sa.ret Terlci b1r n olacaktır. Çilnkfi lıloekova 8 (AA) _ Ruısyanin Bir çok yangınlar ve oldukça ha!ıar 
ağır t&nklardaıı ve t.opçudan mahrum • l . d I V __ :1 f olmuııtur. Pa~mbano, av tnyynreleo 

ta ıç.er erm e mareşa or..,...o ve ril k tl d k1 6 d .. 
b1r mtılı tikınen, General Aucklnleck ç•f . d J k h } kJ d b• qal Bud . "lkbahar taa e uvve e este enen uııman 
Te General Rltchle'ye kar;ı hftclllDA } çıye ağıh aca to um u ar an Jr ~T büyük y~ı ~ hazrrl ~zu bomba tayyaresi tarafındıın bomba• lngiliz tebligv İ tarar Yerdikleri zaman, Jcortcuıaeat • • •• • • JÇm or. a r ıyor ar. Jan~ııtır. Y~rdc bir kaç taşyaremiz 
btl' hasım ~ etmıyecek.tir. • kısmt 1st1hsa) mıntakalarına gondenldı Pravda. gazetea Rasyarun en ~· tahnp edilmış rve bombardıman ne-

Kahire 8 <A.A.) - Orta Ş&r:t: İngl- Almanlar 1200 otomobil kÖ1elennde ~lmuı olan talim lt!icesinde yanmışlardır. Yeni Cin-ede 
Uz kuvvetleri wnuml karargO.hmm ele aeçirdiler . .. . . . . . kamplarında !tml. Sovyet kıta~~ küçük bir kasaba ü~erine yapılan 
tebliği: e Ankara 8 (Telefonla) - Ziraı İatih&a1i arttırmak :ııçm eufedilen yaptıklan talimler hakkmd.a pmdi- Japon hava akını esnasında bnJktan 

Slrenalka'da ha.va. devrtyeler:lm1z ve Bedin 8 (A.A.) - 8aIAtrl,.eıH b!r ~etler azamı hadde çskan)mak üzeredir. Sayın Bapek:ilimiz ba itle den mafa.nl mali\mat v~t:ir. 00 ki~ ağır ve lıafif yaralı vardır. 
RYYar kollanmız Oazala. etrafında ~aktan D.N.B. ajanııma blldlıU1- bizzat TO ldeta br:r gün ~tadır. Halk Partisinde wvelk.i. gün ya- Bu lutala: Ba§lcır bölgesile orta Aa· Sumatra adası ıimalinde hafif kC§if 
oephenln ba.t.ı ve cenup ba.t.ıaı. tizerin- tngfllzler Bıncazlden Demııı!de:n ~toplantıda bu b1JW9ta Parti t~1atından propaganda n aıur husus- yada Te Ural ~rtlannda yetiftiril- faaliyeti olmuştur. 
de genlf blr sabada, d~ ~~et.- alelAeele ç::ıb.da.riren her :mcıen 1200 ta .. tekildıe illtifade edilebileceğinin konuşu}mUf olması muhtemeldir. mektedir. Buralarda geniş ölçüde Camberra 8 (A.A.) _Hava teb• 
lerine mensup ehemmiyetli mw.reze- Di" L. __ "7L y L"ı tin" d iJ'-1--L ,_. __ • -L1--_ 

ksızın., hareklı.t yn.pmış- tane otmnobll, te?ttetm.!şlerdlt. Bun- ger taranuı LıTaat eu.ıe e ~nnar eıamı zamanının y-.-g- kuruln:mJ olan lıarp .. najıÜ lıic; dur- \iği: Yeni Ginede Salomon adalan 
:r~arpışın:ı lar Alman n İtalyan tıtalan tarafıih- mMt münmebetile ~Ü~ bir faaliyet va;dır. İlkbahar ek.imi için 1~ madan çalı~drr. üzerinde Japonların hafüf faaHyıeti 

Ayni ~da av ta.yya.relorimlz dan carumet ola.rıık almnnş. y&IN.l olan tobum]uk.lar ~diden ~~rlanmaga bqllllUDJf ve bsmcın de istih· Ba orduların baılıca hazırlık bö)... olmU§tur. Samoraiye bombalar atıl· 
Deri kuvvetlerimiz IU.erinde Jcayırma tnemaıerı tnktp ettlklert aıra.d6 J'ino ..ı mıntakalarma aonderilmişbr. gesi Kubandır. mışhr. Hasar olduğu bfldirilmemiştir. 
uçu..'llıınna devam etm~ler ve bomlxı. mı::~~~~ 9-41 Nisanında Ameıil:ap aiparif edilen S milyon liraL~ ziraat ma• Karlar üzerinde hareket edecek Londra 8 (A.A.) - Batavya 
&ayya.relerhnlz de Cebel Abta.rdak1 blr tth:ıen dereeeshıde bt1J1lk blx: blr- itina v.-: yedek abamının dört buç~k milyon lira kıymetindeki en bGyü~ beyaz boyalı tanlr.larla küçük beygir- radyosunun biJdirdiğinc göre, Sou
diŞwı.n hecrefierlni ve d~ cerUc- llt1n araba mMC'tldnna maadU~ :tn- bmı bugün memJeketimm celmiı bulunmaktada. Bmılann monta11 lerin çektiği mühimmat yüklü bı:ak- tabaya dördüncü defa olarak dü~ 
ıtndeki muvasala~ m11Ya1tatı- gi11z1eıtn bu :tadar fazla sa~ tia'r..~ Jll6Yderpey yapdmaktaclu. İlkbahar ziraat aeferberliiinde bu malcina- lar eolcalclan doldurmaktadır. Bu- maıı tayyareleri tarafından bomha-
,etlc bombalamış ' bayı terketmek mecbuıiyetindo tr.ı- lar fu.liyete 'bqlayacalcludır. l(ıpn bütün fiddetine rağmen hububat ntmla berabıer RUJiar. ~)enecek za- lanmıştır. Bu dördüncü akında 35] 

Alman tebJigıv • malan, Alman ıet.*Ulertnı.n, öniinde mah.ulünün baailnktl durmnunun müsait olmakta dnam ettiii b~· manda buluyorlar. Opera !o diğer kiti ö1müş, 60 lci~i yaralanmıotır. Tn .. 
c!ttralmaz taz.Y1k1 altmdQ ~ lcında ietilısal merkezleriadeıı baberlcr gclmelrte<lir. ti;yatrolar dopdoludur. arruza 9 düşman bomba tayyaresi 

BerUıı 8 (A.A.) - Alman ordulan ı1cattett telAfı ld>at eder. Ukrayna hükônıeti iftirak etmİ§tir. Başlıca bedefler Jj. 

ı!r~~~ı!~ıan cıe- Brezilyada paaif iaşe heyetlerı•nı•n ~- 8 (AA.)_ Diploma. man ve tersaıre olmuştur. 
Tam etmekted1r. M:iltendcfü dfişman müdafaa aerv:iai tı"k kaynaklardan alınan haberlere 
kuvvetli gruplan Alınan mukabil. ~ Aires 8 (AA.) -Rio CI sr3re. Ukrayna hük<hneti yahnda Almanyayı çem-
amızlan esnasında tahrlp cıdllmlftir. Jan&o"dan haber ~erlldiğ· gar e •ı A 1 d f ı • e memleketine d5nmeği ümit ebnelc· 
Şlmall Almıınyn. yerlllerlndcn uıürek- Brezi1ya Oimharre.isf B V me ı: vı ayet er e aa ıyetı tcd"ır. Bugün yarın zaptedileoeği ber)İyecek harekat 
tep 269 mıcu plyn.dc :ınnenı ktındl pası"f müdafaa eerriai ib~' ca- ' zannedileı.. Hariof diiftükten sonra 
kuvvetle.rtnden kat tat üstün mevcut- retmiftir Ubıayna hük\lmeti Uluaynaya nak.- - - -----
lu bir düşmana Jca.ışı yaptığı &a.vaşl:u-- • ledikcdr:tir. İtalyan Amirali yazdıği 
:Ct~~r:ı• Tanca'da Lüks eşya haricinde yiyecek, içecek, bir makalede bunu 

tlrİ>ör hatta müddet zarfmd:ı. bu tfi- giyecek ve yakacak stokları yapılacak Yunanistana bildiriyor 
men düşmanın 120 den fa2la hilcu- karga&Jltı·~ 
munu püskiirtmfiş l'e ynptıgı blr çok ~.,. MI\ Ankan a CTebWtıla) - fıaf9 mb- dan v~ ~ tıı;ecek. p- yardım Lonılra 8 (A.A.) - CBritanova)~ 
mulmbll taa.rruzlardn önemli dlişman topttıtı. k:anJlmvf olan !ate beyetle-~ J'&kaca.k maddelerlni getlnne- 1laıynn Amlrnlı Ducc1 yıı.zdığı bir mn-ı 
kuvvetJertnı tolırlp etmlşt.lr. Ayni İ . .., .. mıtıı faal1,.ettn1 procra.mla.J'Gl w ta-- ıı Te ıstbıa.l etmeli ~ mev'l:UU b.lede miltteflklcr!n llk2>alı.nr ınar .. 
.müddet zarfında Almazı ha.va kuvvet- Bazi ngı1ız magazalari mım ~ ~ rön- edlnen tıoıpta.neı ve tacıca.rlann yap- rızzlanndı:ın nasıl çekinmek ıamn gtıl. 
lerl Şark oephes!.nde 13 tayya.re kq- taarruza nö-.adi ~. Ba Wıdıııe gOre. - he- tıklan ~için icabı hale &üre Dumlupına.nn gitmesi d.iğinl fJ()ylemektedlr. Am1ralo göte; 
betmlştlr. • -o• ~ ~-mmmıl t.A- ft herhangi b1r bat:m!1~ meydan hakkı d -L-..!-. bu taanıJz .cenubt Slcandina.vyaya 

Şimali Atrikada. her iki taraf keflf - . . tJp J'&~. trmumı ki.tıp, ...ıı&- vettneden mtmaslp btr bekletme m- n a mYUanp teırcfh edUecekUr. MwnoJJeyh Skan."" 
taaııyetıerfnde bulm:ı.nm§tur. Alman T-.ca 8 (A.A) - Bir Domlla ,.etlerdeki ncaı. Odası ~t.ibi ,.e temi ta.kip edeceklerd!r. devletlerden muvafAliat dlllavya.ya rapılacak bil: aaker çıkışı· 
kllr!d ÜZ'Crinde a.veı ta.yyateleri dtin patlamış brsatalıi:la.r çrkJmttrr. ya ııat ~ lııon~ Tamimde bl!bam. ı..tıı ed1ldll1ne vah . idi mn Narvllc ve Arkn.nJel arasında oıa... 
hıgf11z bomba ta.yyarerermden mft- Araplarla ~allar İngiliz tica-- b1r1 olacak n bmı1arda.n bengJgtntn nazaran, hftktlmetın pre:ns!pl, t6cca- ce ı ge bileceğini tahmin etmekte ve muvnf"" 
rek:kep blr teş'kllo dahli 5 tayyareyi retl.neJerinin &lünde nümayifler ~ edileceği Va.Jl ıara.tmdlm b.- nn faall~t.lni felce 1J1ra,tmak ~ .taktyet1 takdir1nde mlltterlk klrvvet .. 
dtıfllrmD.şler, kendiler! ~r kayba. yapmqlardır. Birkaç mağaza hw,n. ~- anlamı faallyetlerlni Amme menfaat- AllJı:ara 8 <Telefonla.) _ KumılDt =n~ ~~~=y~~~ 
lllmtıwn~nrdır. ~tır. Mimab otelinin camlan h(IO heyetleri. TetSietın ~ lertne göte ayarla.matt&r. -,apunmun ba.tmıumıda.n mma ~ tını .sa.nmaktacbr. ıt 

lanlm)fffi". Şimdi dunmı ealdnlqmi~ dlrekttfler daJtealndeld ~VJl""lıırnı- n·· z guld kt twııı.t.nna. ,ardım götih'mS tzete 
Macariatan'da tir. dan başka, buJunduk1an mm1ııtala- un on a an tab.s1.s edilen Dmnlupmar Tapmıı- Muaaoliniye- bir rapor ~ 
naip muvainliği Roma S (A.A.) - M. Muaaolim. rm :lhtlyaçlarnın ıöte re3en bir taUn kömür geldi nun Ynnanıstana dt:'ıt>esçe llftbDmest Be.m s (A.A.> _ mrttı:ı.nova>: Rtill 

Bud 8 ( l dihı öğleden 80nra, To.teaDa ~eti karar ve tedbirler alabllecetıedlr. DDn Zonguldak'tan Şadazı 1'8PW'fle ıotn bl'ltihı muhBrlp devletıetden oephestnde İta.lyan .eter be7etl m-
Ma n~ tin~·~ b.a/!· [· ı parti ıefleriııi kabul ~. Bu cftmleden olattı.k milnü:ale Yol- 4500 ton maden kömtlrii gelm.1fW. dutu cil>l Alma:nyadan da lAzm ge- mutanı Genetn.ı Mcssıet. MWBllhıl~ 

car . u e. ~. . l'Ul. ~şın- • • larm.m :ttır Te7& alr eebeplerle Jcn- Bunun 3500 ıonu elektrtk idaresine len muvatn.knt ceva.bı gelm1şttr. Dum- gönderdiği blr raporda taım. b1r ~ 
~ Naıp ~tuııvmlıgı vazıfdennı ih- Amerikada, tehir müda- pn.ruruısı halinde yollıır a.ç.ılıncayn verilecektir. Yarın ve öbtlrgün ikin- lupnıar pek yakmda Ymıanf5tıına ıipten kurtarmak :lç.1n İtalyan tıtıııa: .. 
Clu eden bir kanun fayihamu parla- f I · l kadar mn.hallhı rhtiynçlıı.rını b1ll zn.- purun daha gelmesi bekleniyor. hareket edecektir. nrun derhal İtalya.ya. ~lerl mü~ 
mentoya tıcvdi edeceği sanılıyor. Bu aa a ayı kuru uyor m:ı.n için karşılayacak mUtta.t"da vı- Diğe11 tıırııttan Altvnya göndeffien Yunanistan'a buğday rem lüzumu ilzerlnde ~ eylemJ.ıi.ı 
ınakııma getirilecek olan zat Naibm, ~rk 8 <A.A.) - lif~ be!e- !Ayet içinde her tl'lıfü. tehl.fkeye knrş1 2~' motörden on beşi odun ve kömür .. •• b" · ..t2ı'. 
ıotomatik surette daimi olarak diye reisi LnGuardln. bagiln öğleden mahfuz yerlerde ll'lks evyn. harlç, yi- )'iikiJc ıtmanmııza gelm1ştlr. goturen ır vapur. Gcncrııl ezcümle, İtalyruı kuvvctle>-
bıevlci ve aaJ!hiyetlerini istimal ede- aoma mım stvn m11dnfan dtrcktörlilğii ,.ccek, içecek. giyecek ve yakacak B" İ .

1
• uhr"b• babnlml§ ı1nhı büyük tn.yıpmm uğrndıkl~ 

pektir. 'VU1les1nden bn bnftn çıeklie~ stokla1'.ı Vüctıde getireceklerdir. İnşa Ir ngı iZ m l l • • kuvvetıerhıin ynrısınm &12'il{?ün11 ~ 
p Ja fi . aı!tJlem!ş ve eehı1n ~hassas nokta.> Ja- beyetl1ır.l lüks e.,ra De meşgul oJmıyn- b t ldı Beri.in 8 (A.A.) - Alman ra<l- savn.şlann durmad:ı.n devrun eWı:tın1 

ar. mento m~ llennd~ dolqan rmm mutıdazam maksıı.dlle gfintınt\- ca.1tltı.r, depo bakımından dev~tln a ırı yosu. bfr İngiliz denizaltısının Yuna- kaydctmlştlr. Sıhhiye :1şleı1n1n kıta.-. 
~ nvay~ere gore NaıDin b!yu1c lenmı mürelr.bıp bir fClh1r mftdııf'aa. halk .,., mfm mftda!aa.nın nıtıya.çJa.~ Londra 8 (A.A.) - lngiliz ami- nistana giden buğday yüklü Maria yetıs1zlllti yüzünden yaralılar nrn~ 
ogl~ M. Eti~nne ~e Ho~ bu yeni alayı teşkf11 ~ ht\zırh1dai' yapılmalı:- nna. .ı:enele:ree ~tecek mlktn.rda. stok ra1lık dairesi, Matahele muhribinin :isimli Yunan yük gemimi batır~ığı- ölüm nlsbeU yüzde alt.Dpp. ~ 
~ıfqye tayın e<lılecektir. ta olduğunu Up. eylemlltlr. yapmaCa maddeten 1mkAn olmadJğm. açık denizde batbğını bildinniıtir. jnı haber vennekte<li,r. ml§tlr. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Aruzla Almanca 

Mütareke dAnrinde t.t.nba1mtı. 

Sahife 3 

meydanı 
Lilhaua Göstep9, ErenkHy taraflan
nm dİkkat..l çarpıa ..ırıerinden ..,.... 
Ali Mükerrem'diı Bqmda püaldll
süz ve kenarları delik delik bir Şilik 
fea. Elinde köpek batla bir buton. 
Srbnda etekleri bonjurvlri bsilmit Bir kiainı arsalar iatimlik 
bir pardösü. Saçlar omuzlara dojna dil k 

izinsiz, tevkif, dayak, 
tekdiri aleni Asfalta çevrilecek ve 

tanzim edilecek 

Y akır. akrabamdan bir zabn evİDo 
de misafirdim. Sabahleyin k.dıvalb 
sofrasına oturmuştuk. Çok taze )'11'

murtalar dikkatimi çekti ve sordumı 
- Kimd~::ı alıyonunuz bunları?
Akrabam cevap verdi: İnmif. Gözler hulyak&r. Y-ürüYüt e ece 

b°' bir reftar. Herkesin merakmı 
uyandll"ll'dı. 

Hadiye isimli bir küçük hanıma 
uzaktan uzağa gönül vennİf. Bir 
cR> il&vesilc onun adma mısralar 
savururdu: 

Reha diye Yollarında can verenler varı 

Sonra. kendini ıu romantik te
lcilde tuviır ederdi: 

Kim. bu yoldan beyaz a.tile geçen? 
Ben miyim, yoksa blr hayalet m1? 

Faka~ manzumelerini, mısradan, 
beyitten ileri götürüp tamamladığı 
da nadir görülürdü. Daha ziyade 
acayibat ile uğrqırdı. Mesela töyle 
bir beyi~ yazmıt, ilk mwamı ayni 
aruz v'n!liyle Almancaya tercüme 
eb:nİftİ: 

Bana gösterme göğsünün gülünü 
Bitirir gönlümün tahammülünü 

Almanca ve aruzlu mısra: 

Zeige mir nlcht die Rose deiner Bnı.>t! 

Hatası varsa vebali bana ait de
ğildir. 

Nisl:eten müreffeh bir ailenin ço
cuğuydu Arnavutluktaki emlakin· 
den aldığı paralarla geçindiği için 
bu gib: fante'Zilerle ömür törpüleme
si müır.kündü. Şimdi de Yanyada 
bulunuyor. Kalben iyi bir insandı. 
Ben.im de tabıi dostumdu. Allah 
tanımı açlk etsin. 

Her memlekette ve her zaman bu 
gibi edebiyat amatörleri eksilt de
ğild:.·. Bizd~ de kıyıda köşede elbet 
l:.irçoklar• var. Bunlar için pek hot 
bir m~gale d~ündüm. 

- Beğendin değil mi? .• Gün-
Ayaspa.gada. Aim.a.n Blçtwt b1muııl Ayasofya cam.Lsl. karşıısuıda. Yere- lük ! .. 

sıra."1'dan ~ dolru bshn mn. Talebe cezalarının çog-u batan caddesln.1n a~da blr ada Sonra da giilümsiyerek ilave etti· 
p1Ana ııöre yeşU saha olaraat ayrıl- teşk11 eden bin.ala.r yıktırılmış. burası - Dahili mamulat?.. Yeni dille 
-·-.. Bu lcsun ... -·t-""'1acalt ar- t k . k t gen;a1 ... tllmişti. Ş1mdi belediye. bu • ılm 
~ aynlarak ~ edile- ar 1 mazıye arış 1 cadd~ kaldınmlannı yaptıracaktır. cı~ y~ lfıt ... 
cekt:Ü'. Belediyenin 942 bütçesiyle yapacaiı _ Bird ~üd~et kis~~klakrabamm aya-

ŞeılU'Jn muhtellt sem.tıerlnde am- lşler arasında bilhassa Bulta.nalımed gın a, uzen es ıLur- erle kaplı. fa-
lan yeşil sahalann heps:lnl derhal Geçenlerde beni. bir ,Çocuk kütüp-ı tı~lm.1 hatırla.rım. Sankl g\dehler a.r- ve cıvannın dü.7.ıeltlllp imarına. önem kat son derecede tak ve pek ııcU 
meydana getirm.elft ltabll değlldir. An- hanesh ne davet ettiler. Okuyuculan kadaşlannız detfl de blittln ümidle- verilecektir. Sultanahmed meydanı tuttuğu anlaşılan terlikler ırözüme 
ca.k şimdiden bunla.nn Jetli aa.ha ola- yanlız çıocu'klarda.n ibaret olan bu me- rlnımt. Herkeııt glttfltten. her za- asfalta çevrlleceğt gibi Sultanahmette çan>tı. 
rM: ayrıldı~ gösterebllmelt tçin bu ra.klı yeri aynca yazacağını. Yalnu mank.1 miltıh1.ş gllıilltll keslld.ikt.e.o.- yanan eski a.dllye blruumım arsası - Terlikleriniz pek şık!.. dedim. 
sahalarda - pl~a. gö~ - ye.,ıntkler gittillln kütüphanede ata kula.klan- t'en. koca mektep bomboş kaldıktan düzeltilecek, şayet eski h&1>1shane bl· Gene giilü~ ayni cenbı 
meydan& get1r1lmesine başlQ.lUIUJtır. na varacak derecede memnun b!r ço- sonra etrafa öyle se!81z bir kasvet nası arsasında yenJ adli.ye sa.rayı y:ı.p- vı..rdi: 
Bu sahalann hentız etüdlerl bitirtlme- cuk görime 1UştL çökerdi kl.. Her tarafında bin bir tınlması mümkün olursa. cam1 lle bu _ Dahili mamulat! •• Terlik fiat-
m«ş k.ıslmla.nnm ta.ma.mlanmasına. ça.- Blr milddet aonra da onun bu ha.- kahkaha çınlıyan bot mektc-p binası, bina. arasındaki meyd:an da Prost ı· · · .. .. ? H · -•-
~acaktır. llnln sebebini ötrendim: Mektepteki N..a b"~"""", ld..mse6iz havuz kenan ... pl4nına göre ta.nz1m edllece'ktl.r ı<;rlDI ırormuyoı· musun .. epu -

~ ........,.. · pahası! .. Bu vaziyet kartıaında bizim 
Bu ara.da &.p.ç d.lkllecek tı<-ımlar, «Şeref levhası. na bm1n1 yazmışlar ... Boş mektebin. susuz detirıner.den cla-

ağaçlann bilyQyilp meydana gelmesi Sene sonunda. neşredilecek «İftihar ha hüzihıltl bir manzarası vardır. bayan hemen faaliyete ıreçm.İf ... f.a.. 
zamana mfltevaö:ıf oldtığundan a- kitaıbı:a nda adJD.m ve resminin bMı- Ak§am her sınıftan 1z1nsls kalan Edir nede ki yiinlerden, eski kürk parçalarm-
~Iandırılacaklardır. la.cağını umuyoım:uş... bütün çocuklan bir araya toplarlar- dan. e.ıki ve hemen hemen kırpmb: 

şeref levhası trubar kit11.ıb1l .. Blzim dı. Çünkil bir tek nöbetıçl mualllm halinde öteberiden evdekilere birer 

Bahar havası çocukluğumuzda mekt.eplerde hlç J.şl- olduğu için QOCUklann ayn ayn ın- kızak spor U çift te.·lik J'aplDlf ... Hepimiz ayni bi-
tilmlyen tabirler... Çocuklarla bir nıfla.rda oturma.sına lnıkAn yoktu. Bir çimde terlikler ıriJ'iyoruz.. .. Fena mı? 

Dün İstanbul güzel 
bir tatil gÜnÜ geçirdi 

BirlncikA.nunun on beş!ndenberl gü
neşli hava.ya hasret kalmıştık:. Hemen 
her gün kar yaıtıyordu. Termome-tre, 
İstanbulda pek az görillen bir derece
ye, sıfırdan aşağı on 1.kcye kadar in
m.iştl. Evvelki gün güneş çıkmış, ha.
va ısınmağ'a başlamıştır. Dün ter
moml}t.re sabah 7, öğle vakti 16 dere
ce idl. Akşam 10 dereceye lıım~tlr. 

Blr buçuk aydanbert evlel"inde ka
palı kalanlar dün havanın gW,ell!ğin
den istifade ederek iyi blr tatll güntl 
geçirmişlerdir. Ba§lıca. cadd~Ier, mey
danlar. Şişli, Hürriyet A.bkle-si elvan 
dlin çok kala.balıktı. 

müddet konuşunca. bugünkü talebe Odada her sınıfın yaramazları birle- Bundan sonra tu izahah verdi: 
mükA.fa.tlannın ve talebe cezalannm ~1rd1. Eğer siz kendi sınıfınızdan tek- B .. b l.!.aJ k - Bu cev mamulabıt siyasetini 
son derecede deltlştlğlni anladım. ba.,ınıza. lzlnsiz kalmışsanız ötekllerin u sene muıa aK. ar ÇO biraz daha genişletmek iatiyorm. 

Eski caferlm lerln, 4ltahsin" lerln içinde bfısbütün kederlenir dururdu- heyecanlı oldu Evvelki ırece bayanla bat bqa verip 
ve sal.renin artık pa.buçlan dam:ı atıl- nuz. Fakat sınıfınızdan başkl\ bir 
dı. Bunun yerine talebeyi ':~vik ve izinslz daha varsa nihayet bu derd or- hım.un etrafında adeta iktisadi bir 
gayrete getirmek maksa.diyle aŞeref t:ıl!;ı ile biraz avnnurdunuz. U.km Edirne < A~.m) - Edl.rnede herse- program yaptık... Evden yapıhmt 
leV'hasb ve «İftihar kitabı. umı.hi var ... baznrf pel"Ş'e'!Tlbe günleri her ~yden ne yapıla~ cKızak sporu> bu sene terlikten sonra. belki de evden J'• 

Eski talebe mükfı.fatJannı:ı. ald bir- ümid!n1z1 kestiğiniz bir anda !zlu- fazla kar yağması yüzünden büyük pılma çorap ... Sonra fU bizim beb
çok yazılar yazıldı. Lakin hepsi top- slzlerl dkumağı unuturlardı. Yahut alaka toplamıştır. çeyi muazzam bir cdahiti manıalBb 
lanılsa cCeza. kanunu• glbl bir clld o gün hiç ümid etmediğiniz blr ders- Günlerdenbcr\ 1btlmamla. hazırla- sahası haline sokmak... Bu yaz bic 
haline girecek derecede ze:ıgln olan ten size «iki tahsin• ya.zıverirlercll. nan Muradiye Küçükpaz:ıa.r ba.yınnda.- değilse domatesimbri, kırmızı turpg.. 
eski «talebe cezaları.. ndan hemen Hemen gidip bu tlhslnlert bozdurur, k1 kayak yeri Beden terbiye-9 taratın- muzu. bil>erimizi. pa.tlicanunm. ..,, 
ht-men hiç bahsedilmedi. Muhakkak izhısizi sildirlrdlniz. L5.kin bazı mek- dan ze~ıı:. bir programla. açılırul ve latalığunızı cev mamulabıt kadroao
kl maa.rl.f tarlhlın1z için talebe cczah- teplerd-e garip bir usul vardı: Per- evvel~ kuçuklerln, onları takiben bil- bbilmek . etind • Gör&-
rını birer birer tesblt etmek bir ka- şcmbe günü taze taze alınan milkA- yüklerin kaymaları ba,alamı.ştır. na ıo my .. eyız..: 

• tatlar o hattaki cezaların an:ıru1da Memleketin b' ........ m1lnenıerler1 ile yoraunm .... ? .. Dahili mamulat& .... zanç oıur. ....,,.._ 
Bi2'de şlmdi çoğu maziye karışan e!J- kullanılamaz ... Bunlar sizi ancak gelı:?- memurin, halk ve Beden. tınt>ty861 d1-- bet!..ıt 

ki talebe cezalan şunlardı: ct'k hafta.ki cezalardan kurtarablllrdt. rektör ve mensuplannm haDr bulun- Yalım bu akrabamda değil. atala 
ı - İzinsiz. U!rnumiyetıe ıctnsizler Sıra dayağı nasıl yenirdi? dugu bu güzel spor harekett ıt1 M- yula.n timdi büdba yery\izünde cw 

iki kısımdı: Bh1 cbUA ar izinsizıı diye 2 _ Tevki!. İ7Jnslze benı.lyen bu atten fazla. devam etmi4 n bu şen11.te mamullbıt denilen '9Ylerin ...-,.._ 
me~ur olan Ce'lA ki affedılmeslne ceza. vaktiyle pek meşhurdu. Talebe davul ve zurnalar da katilımıştır. gİttİkçl> seni.letİli7or. AfAiı yakan 

Resim ıergİsİ lmk!n yoktu. Bunun için Izlrunzl alan son dersten çıkıp da mektep zamanı 'Beldenin adeti o~~ 8*ı müsa.baıta.- herkes methlD' romancı Tolst.o:r'• 
bedbaht çocuk ders nihayetinde he- blttl mi? Tevkif cezası alanlar bir sı da yapılmış ve yuz metre uzunlukta. ih..:.... .. hk pmuwedald bayatmı ... 

MüstakU ressamlardan bayan Refia men sınıt defterine kO.§'ar ve kendisi- od ,_ bl t ,,__,_1 til\ dl bulunan buzun tam ortasındaki at- .-:~- r!S-ı..n __ _ ___ , __ _._ 
Edrem'in hazırladığı ooerlerlnden mü- aya ......,,panır. r sa.a ~ e r · lamb"" mahalline -- --ı-··tır. Çll'IYor ••• ..,,._ ..,. ~ ne yazılan cezanm y:ı.n ında. ~ bila ah B k•--ı d ise b 1 -r ......... ... .......... Mjf 

re'kltep resim se:rg1&1 cumartesi günü azı me ""l' er e u cezayı a.ruı Mu"anbakaya •~ti-"' ed..... kıza.kçılar Tola•- keneli lmndaralanm .... 
kaydının olup olmadığına 00.ka.rdı. t ı be k 2 t """ b - »i ,..... "'4 ....,, Eminönü Halltevinde açılmıştır. Sergl a c- anca saa sonra se•·ues !l"a- aUambaçtan llerl ~. a.tla.dıktan L!--a 1--..1:..: cAmui K..renİnıt 1. 
Eğer cbllA. af• varsa yandı... Yoks.'l kıl rd "'v&• .a - • ....._ 

on gün devam edecek, saat (14) deu cezanın garip blr surette affedillş ~ _:_· «Teltdlri alenı •... Bu ağdalı ta- sonra ayağa kalkmak sweW.e a.ikııdaltl «Harp ve sulhıtB ,...... parmaldan 
Durgun suya baktım ve dedim: Ah, ClS) e kıular açık bulunac::ı.ktır. tarzı vardı. Seklz tane ıı:a~rln. ge!.!- birle ifade edilen ceza oldukça ağırdL hediyeyi kapmağa. çal!ŞlYOtla.rdı. AJS- aruaıclald ıdl.daiı çelöçle ,...,., 

ölebllsem KÜÇÜK HABERLER rlp lzlns1zl sildlriı:Wnlz. Seklı aferine son dersten sonra bütün ~uklar lında kızakçılık için yaratılmış bir DDf.·· 

G'!!çen gÜn, bava ılıklllflDl.t, bm
lar eriınitti. MetrUk bir bahçede kos
kocaman bir tairane havuz ırörerek 
yakl&ftını.. Durup baktım. Aldana 
Ahmed Haşimin tu beyti geldi: 

Madamekl yok ağlıyacalt nıevtin1e -------------- bir lztnslz cezası affolunurdu. Amma bc>planır. Bu içtl.ma.a. «divan• der- ırıohlr olan Edirn~nin bugilnkü kayalt- Ronumcı kundurarı bile w mam6-
!dmsem . aferinleri musiki dersinden, lzlnsizlerl lerdl. «Tekdiri aleni• cezasına ça.r- çılık manzarası ghörülmtete h~ bl.r lih aruma cokmaf. Aklıma bUyük * Necmi ile arkadqı Ihsan ve de kim.yadan almışsınız. Zarar yok .. , pılan çocuk talebe halkasının ortasına şekilde herkesin ayre ve eyecanı- Behzad aeliYor .- Kencfuinin p,.dl-

Sonra, kendi kendime diifünceye Ömer, Balatta bir metha.nede kafa.yı Bwıun için aferin mekteplerde, QO- gct1ril1rd.L Müdür kendislnl arka- m arttırıyordu. w• elb!_..I • ·---•-- dokad 
daldun •• iyice çektikten sonra kavgaya başla.- cuklar arasında bir nevi geçer akçe d 1 Niha.~t blr1nc1 aslcı1l Mura.diJe Kl --~- .. • ~ 

- Haydi, «madameki» kelimesin.
de bira..; arkaik ç~nİ var; zevki boz· 
muyor diyelim. Fakat «mevtimeıt 
pek sakil. Şunun timdiki gwtoya 
çevrilmesl mümkün değil mi acaba? 
Onun yerine «arkada:» denebilir. 
«Arkadtı ağlıyacak kimsesi olma· 
mak». Selikaya pek uygwı. 

İtte, o.zamanımızın Ali Müker
remlerirıe saha» dediğim budur: Oı· 
manlıcadan Türkçeye çevirmeler. Bu 
gaye ile eski •iirleri gözden geçir· 

• .. a.c; an yanında kepaze ederdi.., Gençlik klu"bünd- A'--.-.11 KaliftlOl, M.nu -.. _. .. ..._ ördQünli i;it-
m~lardır. Ihsan ve Omer biram, elle- gibi addo:unurdu. Cebinde aferinleri Btuıdan ba.şka e:tevbllı•, dardı mn- ..,.. ruu.uo:u . .,.. •- ... --

rine geçirdikleri sandalyalarla Necmi- deste deste gezdiren çocuk istediği v:>.kkat., «tllektepten çıkanlma• cez-a.- ikinci askıyı liseden İlhan n üçünctı mittim. •• 
yl yaralamışlardır. Su~lular yakalan- yaramazlığı yı:ı.ımıak için kendinde ıarı v3.rdı. Şimdiki mekteplerde dP. askıyı da liseden Hllml admda.tı Dün,.. harbi biit6n yer yüzünde 
mışlardır. · adeta bir lmt1yaz vehmederdl. Ben: talebe cezası olarak yalnız bunlar ta.t- gençler kazanmışlardır. ev mamulabm beDd de bu kadar * Bir lisede ahçı kalfası olan İdris - A.ferinlerlme hükmüm geçer ... bik ediliyor. Bundan sonra sıra emekli ka.yakçı- genitJeteceldir. 
lle çırak Ahmed arasında. kavga çı:k- Sek.iz tanesini verdim ml cezayı affet- L:'.'ıkin bütün bu saydıklarururoan lara gelmişti. Bunlardan da kızakl& Hikmet Feridun E. 
mıştır. Neticede kalfa, çırağ"ı deınlı·le tirirlınl.. diyenleri bilirim. başka. işkence nevinden bazı talebe ve merdivenle grup hallnde kaşanlat' ==============-
b d ral ,.,,ı. E rl ı t 1.. h ıınde oldu. Bunlar arasında. Beden teı:t>t-aşın an ya a.m....,.ır. vet. are n er ıpıu para. a cezalan daha olduğunu, otuzunu ge- kl • * Bir lokantada çalıfan Burhan, idi... Hele baztlan aynen zenginlel'in çcnler pejkA.lll hatırlarlar. Onlan da yesl direktörü, ajanlar ve klilp men- Eıki tahta dire erm 
garson Mitat ile bir meseleden doia:uı bu"yük para t""'"'alan glbl ceplerinde lım suplan da vardı. Sk1 tle ve çel!k pa.- b • 

""' ~ saya : ıablmaıı ser estir kavgaya tutuşmuştur. Kavga kızışın- ~t:ı.h.slıı. ter, 11mük:Afat• lar, yaldızlı Sıra dayağı _ Bu ceza pek ömllrdü. tenle kayanlar da vardı. Bu suretle 
ca Burhan. Mitatı bıçakla yaralamış- uimtlyaza ıar gc'lJdlrlrlerdl. Bir sınıtt.a giirültü çıktı yahutı bir F.dlrne gençliği ve halla. çok !yi T9 En.ka7JCı.l&nn sattıtıan enkaz nı:-.-
tır. Yaralı, hastant>ye ltaldınlmış, suç- zaman zaman kıymetleri debrişıen yaramazlık yapıldı da. a.sıl kabahatll heyecanlı bir spor günii yapm.ış oldu. mıda. tahta direk ıtl>l a.Iışa.t> puça-
lu yakalanmıştır. tahsinler mesell bazan dört, baza.n anlaşılamadı de~ mi? .. Sıra dayağı- Edirne (Akşam) - Beden terbiyesi ıar vardır. Bunlar... odun yertne kul-* Türkiye kör, sağır ve dilsizler ce- lkl af~rin added1llrd1. Yaldızlı dm- na nıüracaat. umum müdürlük koşusu havanın so- ıanılmak il.zere bu kabil eskl kere&-

mıraı miyetinin !evkalfı.de kongresı rlün ölt- tiyaz:e m ise dört talı.sin yerine geç- ğuk ve karlı ' olm3.Sllla ra.tmen bilytılc teyl satın alma.it ıstiyenlere bu mallan 
leden sonra Eminönü Halkevlnde ya- tiği olurdu. Tıpkı 1000 Urallk banknot Sıra dayağım atacak mt eline btr bir sporcu grupunun iftlraklle yapıl- ancak belediyeden lnfaat veya t:ımlr 

meler ... 
Namık Kemalin şöyle bir 

var: 
P 

1 kt Ek:s · t h sıı 1 d ıı. cedvel alır ve çocuklara. emrederdi: dl. Atatnrk heykel1 ne İstanbul cad· _,..__.,._ ..... bulunanlara satal>Ueeet.-
ı aca ı. erıye a oma ı5ı gibi... Avuçl ·•--ı .rlliloX>wıa.. 

Kan ile kılıçtır görünen bayra!;lmızda. için kongre, ı marta bır:ıkılmıştır. İzinsiz aldınız mı? İmtıyaz!a.rı, tah- V ar açu.:ı.uı ·· desi ü.zt'rlnde 7 t:ılometre oJarak ya- lerlnl ve elinde ruııse.tıyesi olmıyanla.-* Kömürcü Osman Rıza Kır, peııı.. sinleri bozdurup bozdurup cezadan e on<ian sonra sıra He şırak. şırak, pılan bu müsaba.kada liseden İbrahlm ra tahta ve dl.rek sa.tıma.mn belediyece 
Aruz kaide:ıi öyle ki. ilk iki keli

menin «&» ve «i» harflerini zevksiz 
,ekilde ille uzabnak gerekiyor. Hal· 
bulL pekim şöyle denebilirdi: 

Al kanla kılıçtır görünen bayrağımızda. 

Ziya pBfanın şu mısraı. alttaki Kİ· 
bi olabilir: 

k d k" u h k 1 ,.~, şırak, ~.. Ç-Oeu.klar arala.nnda fı- Kıtır b1rlnc1, Mehmed ikinci ve genç- yasak edlld1M ... ı !J6ylemt-ktedlrler. 
en e ·om r nar ı 8 ruruş o du6 ... kurtulun.. sıldaşırlardı· 6 "'"" · llk klMlilnden Raif Satı -tıncn .-ıcıı. A-- ., --• halde 10 kuruştan satış yaptı~ için Neıharl denilen ve mektebe sabah _ Bak bak... Fabrl.kacmm ~luna ....,, .. ~ Bu hususta malw.w:o.tına mı;.ruc ..... 

yakalanarak adliyeye verilmiştir. gidip akşam dönen talebeye jzin.'.J.z lltl.nuı.s etti... Ye.vat vurdu ona.. • .......... • ........................... ettlğimls beledtye reis muavini B. 
Dün, nöbetçi cürmümeşıl'ıud mahke- cezası katiyen tesir etmezdi. Llı.kin Meydan dayağı _ Bu ötekinden de ta.pla.rında görülen bir ceam. tatbik Lut!l Aksoy, bu habeJ:11n :ı.stL"'lZ o:dıı• 

meslnde yapılan muhakemesi esna- deylb Jer, yani yatılı dkurıar içJ.n bcrbıı.ddı. Talebe gene cd.lvam olur. edillrd.1. Cezaıya kalkan çocuğun ba.- ~unu ve enkaz sat1'JllID menine d~ 
sında Osman, kendisinin sekiz kuruşa. v::-.ziyet müth~ti. Büyük bir halka halinde toplanır, şına •eşek külA.kı• yapılıp takılırdı. belediyece b\r karar verUmetliğlnl '='.JY• 
kömür sattığını, fazla. kalalbalıktan Per.şembe sabahı herkes yat:ıkha- meydan da.yağı yiyecek ola.n talebe Sonra birçok mekteplerde bodrum lemiştlr. 
bizzat müşterilerle temasa imkı\n ol- nede tatil günlerine mahsus clbisele- ortaya getlrll1rd1. Ondan sonra çıpla.k altlan vardL Fazla. yaramaz çocuk- • ld 
madığı için araya giren muta.vassıtla- rinl giyer, ona göre hazırlaııır, çama- ayaklarına veryansın ed1llrd1 sopa- la.r buraya tıkılırdı. · Dün çok torik tutu U 

Manendl div beççelerin iltikaın eder. rın halktan fazla para almaları ihU- şırla.nnı palket ederken siz arpacı lar ... Rezil olmak bir ta.raftıan, sopa- Daha eskiden mekteplerin bazıla..- Havaların müsaadesinden L:."tl!::ı.d• 
§Ejder misali yavrulann lokma lokma malt bulunduğ'ımu söyI~tır. Bu da- kumrusu gibi di.lşiln.ürdünüz. lan yemek ere cabe.. .. Meyda.n da.yal?ı nnda hapishaneler de bulunuyordu. eden balıkçılar, evvelki alcyı..-n bol 

yer. vaya, yirmi, yirmi beş kadar şah.1d iş- cYanm azad• di~ anılan bu per- ek~ıerlya. falaka He a.tılırdı. Ve talebeye hap19 cezam da veriliyor- mlkd.arda balık tutmuşlardır. Dün bll-
Hatta Nedimden: tirılk etmiştir. şembe günlerin.de öğle yemeğlılde içi- tıyl eezaı f zıa !dl. 

Sepide dem ki olup dide habdan bldar ""'"""""""",."'""""'""'""'""'"""'"''"'"'"'"".. nlzdeld sıkıntı büsbütün artardı. AI- ~apis!ıaneli mektepler :ı~1çin e ~ ta.tbUtara:. ~~ ç~:~ ~U.:tu~ 
§ Sabah· vakti olup gözler uykudan cayı sokınut. kadaşlannız A.deta acele lle teld$ıı. Koşe cezası - Bu k* ce-.ıasının csmıftan çıkanlma.ı ceza.sı blz1m pek _ 

açüır. Anl&fılmaz bir hale ırelen Osman- yemeklerln1 yerlerdi. Ondan sonra muhtelit usulrert vardı. MUa1llm d<ı:m- tuhafımıza gif.m1Jtl. Muall1m: Beykoz Halk odası 
•o lıca manzum eserler üzerinde yeni bahçede toplanırlar ve izinslzler oku- te r;ocuğ\ı cezaya kaldınr, köşeye dl- _ Buyurunm dı.prıya... diye km- lık be . 

Bu ~vsiye pek saçma olmasa ıre- Tü:-l:çenİL bir himmetini dilemek nurdu. Cezası olıruyanla.r kafesten keıxU. Ya. blr a.yalt'nım havada, tek. duğu zaman talebe kendi pııdine so- avcı fU aı 
rek Zıra. Nazif Hamidin büld • et ,____ ---•..&!- 1 boşalan serçeler gibi kahkahalar ara.- ayakla. duraea.ksıruz. Ya. bft elinizi. ve rardı: cSankl bu da cem mı? .. ,.. Cümhurlyet Halk Partlsl. Beytom 
kelimesini «ebs~u . « • ;'11 cır; OllIMUad R'cnm.ur. .. • • sında •uzakla.,lrla.rdı. Fakat kalanları .. 'bir ayatınızı kaldıTaca.k:sl:nız. Ba.za.n Evet ~ talebe cezalan bir artıya Halk oda.sının a.vcıl* şubCsl O. H. P. 
· F • .. ll a .. çevll'mlf. ıce unu a yapacakl•, aoyled~ Gidenlerin demir pa.muı.klıklı kapı- da llt1 el ve bir &yak handa öylece t.oplanısa mııhalckaJı: küçil:t bir clld Beykoz- kaza mertrezinde Parti. ertt.-

At·e M~~ er. Turkçeleıtirilmit. 1 sibi. asri Ali Mükerremlerdir. dan çlkıp uz.a,kJqma.lannı ıca.ç kere dururdunus. haline Klrer... nı, davetli ve bAlktan kalabalık J:ı11 
ı e, ıtle, aruza Alman- (Va - NU) dünyanın en derin hüznil ile seyret· Pek nadiren Fransı2c& lektür ki- lllkmet r.tdan Es seyirci klUeıst huzurile açıınu,tır. 

Bay Amcaya göre ... 

'\ ............... 

----'lıı J 

B. A - Evet, sreceleri de çalır . . 



Sahife 4 AKŞAM 

Bağ, b~h~~;;;;;;ti) 1 TARiHTEN SAHiFELER 1 

Mısır ekiniz; sovan dikiniz ~ Abdülhamid'in ölümü 
Balkan harbinde Sel&niğ.in ıukutu zad lavhası arzediyordu. 

Yazlık sebze ve kıılık kuru sebze 
1 
Hava yağışlı giderse çapalamayı ihtimali basıl olunca, Abdülhamit Sarayburnundan Hırka.i saadet da-

temin etmek için bahçenizde veya yağmurlardan bir iki gün aonraya latanbula celbedilmiş, kendisine ireaine kadar cm.azenin önünde ili 
tarlanızda lıazırhldara başlamak za- bırakmalıdır. Bu suretle hem otlar Beylerbeyi sarayı tahsiı edilmişti 11ra askerle Beylerbeyi aarayı mu
mam gelmiıtir. Eğer bahçeniz varsa ko]aylıkb ""' köklerile ıökülüp atı- Selanikte Ordu köşkii denilen 1 hafızı Raa:im hey gidiyordu. El üs
her halde toprağı önoeden işlenmiş lır, hem de çapanın tesirile toprağ111 Alatini villasında olduğu gibi. Bey-ı tünde tutulan ıedyenin etrafında en
ve gübrelenmiş bir yCTdir. Şu bal de mesamatı kapanarak toprağın rutu- lerbeyi aaray111da da Abdülhamid in I derun ağaları, aaray erk&nı, Abdül
hurasını bel ile iyice belledikten ve beti yine toprakta kalır, tebahhur hu.sual tababeti SelBnikten İstanbu- l hamidin büyük fdızadesi Selim 
çapa ile toprak topaçlarını ufalttık- etmez.. la nakletmiş olan doktor binba§ı Atıf efendi ile diğer §ehzadeleri ve da
lan s~n~ı. ekime veya dikime h~§l.a- 1 Mısırları ilci defa çapalamak la- bey tarahndan ifa ediliyordu. Atıf j matları ağır, ağır ilerliyorlardı. 
mak ıçm z~~anın~ beklemelidır. zundır. İkinci çapa fida.nlar 35 - 40 bey lüzum gördükçe kendisi gibi Hademeden biri Abdülhamidin, 
Mısır ekmek ıçın maan ortasına ka- antimetre ooylandıkları zaman ya- lstanbulda yerleşmiş olan dahiliye 1 üatüne beyaz bir mendil sarılmış, fe
~~r vakit vard!r. F~at k~tma.k pılmalıdır. İkinci çapa dahi ayni ıe• müteltaasıst doktor Selanilr.Ji Rifat sini elinde tutuyordu. 
ıçm arpacık soganı dıkecek JSenız kilde olacaktır Yalnız bu defa her efendiyi de saraya getirirdi. Bu dok-ı Cenaze Hırka daireainin yeşil yal
mar.tı~ .on beşine kad_ar mutl~k.~ dik- fidanın gövd~i etrafına çapa ile et· torlann ikisi de Abdülhamidin dızlı kapıssıdan içeriye götiirüldü. 
~-elısın.ı:· Taze sogan ye_b;ıtır~~k rafındaki toprağı çekmek ve fidanın tıı:b'an gösterebildiği derecede em- Refakat edenler dışanda kaldılar. 
IÇJn aym auret~e. hareket edilmelıdı.r. boğazını doldurmak lazımdır. Boğaz niyetin: kazanmışlardı. İçeride ikisi yeşil, ikilfi beyaz sarıklı 
Mısır. e~mek 1Ç1'1 tohumluk tedarık doldurması. patates yetiştirilmesi Bir gün Abdülhamit cicldi suret- dört hoca, Abdülhamidin teneşir 
ebnelidır. Tohumluk mısırlar koçan- sırasında anlabnıştık. Boğaz dol· te hastaluıdı. Erenköyünde oturan üstünde saçı sakalı ağarmış, kılsız 
lanndan aynlmamıı olmalıdır. Bu durma sayesinde mısır gövdesinin Atıf beyt: hemen haber isal edildi. !vücudunu gMlettiler. 
ko~nların ortalarına raslayan tane- toprağa tema.a eden kıaımlanndan Fakat yetişip gelmesi uzayacağı için Bu esnada Hırka dairesinden bir
lerı çıkarıp ekmek muvafıktır. Ko- yeni kökçükler husule gelir. Bu kök- Beylerbeyindeki bir Rum doktor kaç ağa ellerinde gÜmÜ;ı buhurdan
çanı .. dan aynlmı;ı ve tane olarak cükler fidanı beslemeğe yardım eder. acele saraya ç.ağırıldı. Bu zat: lar olduğu halde naaşin kar;ıısında 
aahlan mısırlardan tohumlu~ olmaz. Bunlara (Anzt kök) derler. Arızi - Biradcrinizin (Sultan Reşa- duruyorlardı. Gasil bitince naaş ke
Bunlar ancak hayvan yemı almak kökler ne kadar çok IV'C kuvvetli dın) doktorudur. fenlenerek iki yeşil kerevet üstünde 
ıçm koçanlarından çıkartılmııtır. · l M h 1 ··k k k l'tıel' Diye kendisine takdim olununca, duraın altı kollu ufak aerviden tabu-

1 
. . çan venr er. a su yu se a ı ı 

Mısır yetiştirilmesi çok ko ay hır ıı· b l l Abdülhamit hiç hoılanmamış ve ta yerleştirildi. 
tir. Çiçek. ve •ehze bahçelerinde bol ve 

0 0 
ur. Atıf bey geÜr gelmez, bu doktora ı Ha.yatının son dakikalarına kadar 

mahsllı verebilir. Bahçe olmıyan ve Mısırla tepelerinde başakçık hemen izin vermiıt!.i. Ancak Rum kendini kaybetmerniı olan Abdül-
tarL vaziyetinde bulunan topraklar- ve gövd'Clerinin üzerinde ipek gibi doktor çıkarken: j hamit, ölünce göğsüne (Ahitname) 
d. dahi yetiştirilir. Eğer imkan olur püsküller bulunan koçanlar meyda- - Je aalue mon frerel (Biraderi- duasının konulmasını, yüzüne (Hır· 
ela bir ik: defa aulamak fırsatını bu-, ~a ~etir~eğ~. h~şlarlar .. Koçanların me selam ederim.) kai saadet destmali) ile Kabe örtü
lunıanız mükemmel mahsul alabilir- uzenndeki puakullCT hafifçe sarar- Diye Fransızca bir cümle ile Sul· sü örtülmosirri vasiyet etmişti. Bu va
liniz. Mısm hem insan gıdası, hem ' mağa başladığı zaman artık fidanın tan Reşada selam göndermeği de siyeti yerine getirildi 
bL.yvan yemi olarak kullanabilirsi- !yeniden koçan vermiyeceği anla;ıı1ır. ihmal ehn~mişti. Tabut sırma işlemeli al bir örtü, 
n.iz. 1 ~ zaman en üattıe bulun~n kaçanın Abdülhamit aalıa.tatta iken bir çiçekli ağır bir kumaıla sanld1. En 
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Bu akşam saat 9 da-----•,• 
Türkçe sözlü nüshası Orijinal nüshası 

iPE K • MELEK 
Sinemalarmda birden 

Fransız edebiyatının ve dünya •İnemacılığının 

Ölmez eseri 

DEMiR MASKE 
Baı rollerde: 

Jean Benett - Luis Hayward 
Te 

3 SiLAHŞÖRLER 
( Athos • Portoa - Aramis ve D' Artagnan 

Baotan tı.ihayete kadar lie:recan ..• Akıllara hayret verecek macera
lar ..• Franıa. tarihinin kanlı, korkunç sa'hneleri. .• Zengin ıv-e muh· 

... __ ,_ l .. '1111--•••••••••• tqern SAnne er ..• 

.. 
GUREL SİNEMASINDA 

Mevıimin 2 aüzel ve büyük filmi birden 

1 - NOTRE DAM'in KAMBURU (Türkçe) 
2 - BARUT DUMANLAR/ iÇiNDE 

BU SENE 
cOPERET• -n cBEL AMt. den aonra 

wnLL v FORST'un 
J Uncu ŞAHESERİ 

Öldüren Resimler 
Bahçenizde mısır yetiştirmek için 1 hır kan;ı yukarısından füdanı buda- gün Dahiliye Nazırı Memdutı paşa- üste Kabe örtüsü, kıymetli ta;ılarla 

toprağı ıimdiden belleyiniz. Kendi malıdır. Bu budamanın faydası var• ya: müzeyyen kemerler, ıallar konuldu. 
haline bırakınız Ekim zamanına jdır. Hem koçanlar kuvvetlenir, hü- - Ömrümde lcinwenin söylediği- Baş t~rafına yeşil atlas üzerine Ah
kadar toprak o.turmuı ve havalan· 1yür, erken yetifi~ler •. hem ~e fida- ni yaprnı-.mıştım. Bir defa doktorun dülhamidin fesıi geçirildi. Tabut Hır-, 

içinde bırakmalı ve öylece ıslak ola- Mıaırların Clıev~İrilme :ıamanı fi- ., Tdi. Çok rahatsız olarak yatıp Şehzadeler, damatlar burada top-
rak ekmeüdir. Ekim İçin bir ip veya danlarm kurumağa, aarar~ağa ha§• kaldım! demişti. )anmışlardı. Hamidiye camisinin 
sicim alınız, bahçe veya tarlanın lamasrile anla,ılır. Bu da ağustos O daima kendisinin en iyi tabibi l!ırmalı yeşii esvaplı, göğsü n~nlı 

Şehzadebaşı TURAN tiyatrosunda 
Bu alqam Şehir TıyatrOAJ sanatkarlan tam kadrosile 

O KADll\T 
mış bulunur. Mısır elcileceği zaman nın fazl~ .kuvveti zıyaa ~gramaz, sözünü gafletle dinledim de yanos ka dairesinden el üstünde çıkarıla- ,. 
tohumlan 1 O - 12 saat kadar su mısırlar ır.ı ve dolgun tanelı olurlar. İçtim. Midemi altiist elti; baygınlık rak yüksek bir yere konuldu. 1 
bir tarafından öbür tarafına geriniz. ıonlanm:. doğrudur. O zaman mı• kendisi olmak kanaatinde idi ve kürsü şeyhi taşın üstüne çıktı. Etrafa Piyes 4 perde. Yerler numaralıdır. Tel: 22127 
Arada 60 - 70 santimetre aralık ıırlar aökülür. Sap ve yapraklan ko- mümkün oldukça öyle davranırdı bakarak: iııı••••••••••••••••••••••••••••llİİ 
kalmak üzere 1 O - 12 santimetre 1çanhru:dan tefrik olunur. Koçanla- amr .• a, bu defa kendi bildiğine göre - Merhumu nasıl bilirsiniz} 
deriınlikte çapa ile ipin hızuından lnn üzerini saran kılıflar açılır ve mı- hareket etmekte hiç isabet etınedi. Diye tezkiye etti. Aiaçlar arasın- ı 
birer çizgi oluğu açınız. Bu olukların 1 aırlar koçııııile beraber havadar, rü· Bu hastahğ1'tda tedaV'.i neticesin- dan birçok sesler: 
içine b:rbirinden 40 - 50 santimetre :tubetsiz, gölgelik bir yere açılarak de vücudunda biraz iyilik hissetme- - Jyi b~lirizl . ı 
aralıkla birer tohum bırakınız. Yal- 1 kunı.tuluı. Koçanın kılıfları, mısırın ğe başlarr.ası üzerine mutadı veçhile Şahadetınde bulundular. Fatiha-
nız bu tohumların üzerine örtülecek yaprak ve sapları da sağımlı hay- banyo yapmak istedi. dan sonra tabut kaldırıldı. Ceııaze [ 
t~prağın Iı::alıı:lı_ğı 8 - I_ O santimetre· lıvan]ar i~. çok iyi bir gıdadır. Yanın:fakiler rnenetmeğe kalkışın- nam~ı .~Babüssaade) önünde kılı?-
11 geçmemelıdır. Ekıloen tohumlar M l .. . d b h talk ca canı sıkıldı: dı. Buyuk alay da burada tertıp 

v llır arm uzenn e azı as ı - K y v s· l d T b d v 
çapa Üe örtülür. Eğer çizgi olugu la b li b.li F k t b l h' - arışmayınız. apacagım. ı- o un u. a utu gene en erun aga-

Amerika tarihinin en parlak devrin1 yqatan 

Dağlar Kralı 
GEROS TIMO 

TORKCE 
Bu Peqemhe alqamı LALE' de k k 

. . . r e re ı r. a a un ann ıç • .. .. .. I . . d d l kA l d yerine oca yapma ıstersenız AıYJll ,_~ • di . . I zın sozunuz e ıtiya ım an vazgeç~- arı ve saray er anı ta§ıyor ar t. 
___ r Ik .1 kl h 1 uın ıen şe vencı zarar ar yapmaz. k d w·ı· 1 T kb' hlill . l b' 'b' .. &.. 

me3<Ue ve ara ı ı e oca ara to um .. .. v . . . ce egı ım e ır ve te ey, naıt er ın ırını -.•••••••••••••••••••••••-•••1111111' 
ekmelidir. Ocak uaulünde her oca- Y~l~ız. ~omur ha~talıgı tehli~elıdır. Diye çıkışıp banyosunu yaptı. Fa- takip ed•iyordu. 
ia 2 - 3 tohum ekilebilir. Çapa z.a~ ~utün fidanlara sırayvet edebılen b~ kat sonra hali fenalaştı. Bir daha Cenaze Babı hümayundan çıkın-
man111da bunların en kuvvetlileri bı· myah mantar h.utalıgını taşıyan fı- kalkamamak üzere yatağa dü;ıtü. ra kalabalık arttı. Buradan Sultan 
ralolır, en zayıf olanı çapa ile ıökü- d~~· dc:rhal vsök~p yakm~lıdır ... ~ö- İkinci Sultan Abdülhamit hal'in- Mahmut türbesine kadar iki sıra aa-l 
lüp atılır. Fakat daha iyisi her ocağa mur bastalıgı fidanın govdesı uze- den dokuz aeıne kadar sonra 1 O şu· ker dizilmişti. Evlem pencereleri, 
hir tek. mısır ekmektir Bu auretle rSKıe simsiyah büyük bir ur gibi gÖ• bat 1918 - 28 rebiülahır 1336 tari- damları kadınlar, çocuklarla dol~ 
ocağın toprağını kuvv~tten düşür- rüniir. hinde yetmi§ altı yaşında ecel il~ ve- muştu; ağaçlar üstüne tırmananlar 
merniş olursunuz. Mısırları koçanlarından temizle- fat ett:. görülüyordu. Bazı kadınların ağla· 

M l 20 25 .. d t kt yen makineler vardır. Bunlardan m Abdülhamit büyük kardeşi ve dıkları duyuluyordu. 
ısır ar - gun e opra an kür.ük tiplerden bir tan.....,; gu'"nde bı'r saltanatta selefi beRinci sultan Mu- Allah 1 Allah 1 

dıpn filli. verirler. Bu .ÜTgün bir k " .. kil k...,l. ~ Nid l ·ı Sul M hm .. b · .. d di y ki b" ·· - ~ aç yuz o mısırı ayı ar. radın cenazesine karşı tezli] •He, hür- .. arı e tan a ut tur esı-
gov; 'C r. apra . an .. uy·u· meg. .. .. .. . t · l'kl l t · tı' B · · n"ın ka ısından ı· er· e aokulan tabu-
bafladıktan aonra fidan gurbuz1eın. Mısırla, henuz puskullerı 1.arar- me sız 1 oe muame e e mış • eşıncı h!' .

1 
ld ~ ı.y O l 1 

sultan M-ı_met Re•at ı'se bu büyu"k tun amı o ugu naa- sman ı 
Her fida.ı.. 25 - 30 a.antimetre kadar 

1
madan koparılırsa buna (süt rnıım) cm " ' -'-t b k h "K ı 1 

ı lu.rd-i ve selefi hakkında böyle t4fl ının u pe me• ur ızı su -
boylaı;.mca gövdenin etrafındaki der er. Hafifçe aararmış mısırlar -y H h" "kedA .. . 

k --1 tl emizl · ı dahi b--1 k 'Jıj muamelede bulunmağı reva görme- tanı - c er şa u ayı musavı> 
topra ça.-.anır, 0 an t enır. ~anara yem r. di. Abdülbamidin cenazesi için yük- olarak kabul eden kara toprağa ;§te 

Fide zamanı 
geliyor 

aek teşrifat ile ıahane bir alay ter- böyle gömüldü! 

1 
CEV APLAR/M/Z: tip ettirerek son hürmeti gösterdi. O saltanatta ikan, hakkında: 

Sadır olan irade üzerine Abdülha- Ne kendi eyledi rahat. ne halka 
İlkbahar çiçekleri mit cedd:'. ikinci Mahmudun tüy;besi- verdi huzur! 

Bebekte Orhan Mete'ye cevap: ne defnedilecekti. Diyenler çoktul Saltanattan iska-
Sebze ve çiçek fidelerini tedarik İlkbaharda çiçek açan nebatların Cenaze Beylerbeyi earayından is- l.ndan aonra onun pamuk ipliğile 

etmek zamanı gelmiı demektir. Ta- ekserisi papatya familyasına men- timbotla Topkapı ıarayına gel'irilir- oısun tutmağı bildiği yerlerin, Trab
nınnu~ ve yeti;ıtirdiii n<evilerin iyi 1Upturlr. Memleketimizde ilkbahara ken tahtadan yeni bir sedye üzerine hrsgarbin, Rumelinin ve Arnavutlu
o1cluğuna itimad edilebilir bahçeler- mahsus olatak yetiıtirilen ç!içekler konmuş, üstü san çizgili beyaz bir ğun Garıbt Trakya. gibi bir Türk 
den fideleriniZ'i tedarik ediniz. Fakat azdır. En ziyade hercai menek1e, yaz çarpf, turuncu ve ye;ıil nakıılı kıy- yurdunun, Hicazm, frakın, Surjyenin 
'bu fideleri bahçıeden kaldırmadan papatyas: denilen ve en erken çi- metli hir şal ile örtülmüştü. Saray- elden çıktığını görıcnler arasında ona 
nıvel yerlerini hazırlayınız. Havala- çeklenen Paltereti, yanlış olarak mi- burnundan (HırkıU saadet) da!iresi- rahmet okuyanlar da çok oldu 1 
mı tesirini aöz önünde tutarak hare- ne ıclı verilen mavi ve penbe renkli ne nak:edilirkeın, taht üstünde o ka- Hususile ayni tahtta Va.hideddini 
ket 18..zımdır. Daha iyisi &'ize )azım küçük çiçeltleı açan: Fare kulağı, dar deh;ıet saçan bu hakanın azamet gördük.ten sonra! 
ola~ak miktarda fideyi pey altına yahut unutma beni ve aeıl adıMiyo- v~ kudretile, bu anda enderun ağa- Süleyman Kini İrtem 
alınız ve yine ayni bahçede bıraka- zot.ia, Hüaınüyuauf, aa.n portakali ve- !arının ta;ııdığı bir sedye üstünde Esbak İstanbul Valisi 
rak dilme z.ı.manına kadar orada y:ı toruncu renginde çiçekler açan Ya rüzgar tesirile kabarhsı görülen za
kalınasını temin ediniz. Bilhassa seb· hudi papatyası (buna da yanlıı ola- yıf. adeta küçülmü, vücudunun düş
" fidelerindetl domates, biber, pat- rak Nergis derler) ile soğanlı çiçek- künlük manzarası ibret verici bir te
hcan fidelerinin pifkin olması lizım- l'Crden sünbül, lale, asıl nergis (Nar- ÜH•Hnuuurinhnii•uiluii1111• 

IRADYOI 
dır. PiJkin fidenin tarifini yapalım: ci.), fulya, Berra, Anemon, renon- Bugünkü p ............... 
r-d L· ı k ı çeklerj ntohum ve soğanlarını eylul- • ...,..-
.-a enıin pifıcin iği demek, iyi bakıl- Ü çqitleridir. d 12.30 p"""""' .... , 12.33 8aJıll türküler!. en evvel tohmucu1ardan tedarik • .......... . 
Dl.lf, iT- bealoenmiı ve zamanında ha- Bu saydığımız çiçeklerin tohumlan 12.45 Aja.M haberleri. 13.00 Beraber edebilirsiniz. 
valam!ınlmıt. günqlendirilmi§ fide- eylıllde ekilmiş, fideleri yetiştirilmiş şarkılar, 13.30 Müzik {Pi.). 18.03 Da.n8 
dir. Böyl ... bir fideyi orta parmağını- n dilcilmit~r. Bunlar soğuktan kork· Laıtik İnciri? orkestrası, 18.50 Çll1ıe fasıl, 19.SO. 
za dolandırıp aaracak olur ve der- mazlar. Kann albnda bozulmazlar. Bıir okuyucumuza cevap - Lastik Ajans haberleri, 19.55 Şarkı ve türkü-
hal kend: haline bırakırsanız, ıarıl- İlbaharda hava ısınır ısınmaz derhal incirinin gönderdiğiniz yaprağını in- ler, 20.15 Radyo gaııete.oıl. 20.45 Bir 
n .... ol l.n fide last!ilc bir ip gı'bi eski çiçeklemlıler. Soğanlı olanların da, ce1edik. F.id.anınızın yaprakları üze- halk türküsü öfrenJycıruz, 21.00 Ziraat ._ .. ı .iiıd ı k Ta.kv1mJ, 21.10 N:Lba~t makamından 
,ek:: alır, bükülmüııı veya gevşemiı ıogan an eylUlden birinciklnuna ita• r o YCfJ ı en esmer k~arcıklar şa.rkılıır, 21.30 Konuşma. 21.45 Senfoni 
o!raaz. Bu ıuretle genç gövdenin dar dik:ilmiı olması lazımdır. Bu bal- oluyorsa hu gibi yaprakları kopar- orkestra, 22.30 Ajans haberleri ve bor
eliıstikiyeti mevcuttur demektir. Çi- de bunlar da kııtan korkmadan sü- maktan başka çare yoktur. Şayed salar, 22.45 Dans müziği (Pl.). 
çek fideleri için bu tecrübeye lüzum rCTler ve ilkbaharda çiçeklenirler. kabarcık olmadan yapraklar sjyah· Yarın sabahki program 
yokt-Jr. Yaprakların dik ve ltalınlaş- Yalnız bu ıoğanlı cinslerin hep.9i de !aşıyorsa, o zaman fidanın köklerin· 7.30 Program, 7.33 Mi.i.ıik (Pl.). 'J.45 
mıı 0 Jma91 kafidir. Ankara gibi yayla ıklimi ve kl§m ha- d., arıza olmuştur. Bu arıza bir nevi Ajans haberleri, 8.00 Senfonik pa~a-

M . Jel . . raret nakıs 1 O dereceden aıağı dü;ı- (kök çürüklüğü) dür. Fidanınızın lar (Pl.), 8.15 Evin saatl, 8.45 Mi.1%1k 
.
0

1
kzar1'f çıçed erını d a~~ak md.a~ı- tüğü ve devamh olarak marta kadar derhal toprağını değiıtirmelidir. Ha- .;.;<P;..l...;.J_. ____________ _ 

.-TAK Si M sineması 
13 Şubat Cuma Matinelerden itibaren: 

Memleketlmlzlne:n 9(ık RVilen muaik1 ibtadla:nnın b1t1Wt emekler 
arfedıerek ... Mımıl rom ~bugüne Jcava.r vilcuda. 

getirdlklerl Fllmlertn en kudreti.la 

ZEHiRLi ÇiÇEK 
Türkçe sözlü Arapça ve Türkçe şarkılı 

Bu büyijk fa.* f11m1n1 heıil:ee görmeye kotaca.ktır. İbret ve 
heyecan blslerl .,. c&ı 7aşlarlle seyir cdllecek ha.kik! bir 

aan'ü p.heser1 olan bu nimde 
36 kişilik miimtas eu " koro hey'et1nl de dinliyeeeksinb:. 

M~ idare eden: Oıtad KEMANI SADİ IŞILA Y 
~ ıdare tden: Oıtad EYYOBI RIZA 

Ortaköy Jroınüm" muavinl BAY 
BAHA ASLAN'& çalınan paramın 
fafiler1n1 meydana çlilcarm.&k husumn
da 10sterdlkler1 llpkat, vu:U'e 11eVer
lik. ve dtlrüstlil'kten ve bu huawrta yar
dmı eden arkadaşlanna. mem.letet1m1z 
namına ıttıhar edeıek tetek:kftr ede-
rim. 9. Allam 

ŞEBİR TiYATROSU Tmısillerl 

İstiklA.l caddesi Komedi kısmında 
Gece saat 20.so da 

KİRALIK ODALAR 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylı.lı: 
1 Aylık 

Türkiye 

ı~o ku.ruf 
750 , 
~o , 
150 , 

Ecnebi 

2'100 kuruş 
1450 , 
800 , , 

Posta ittihadına dahll oimıyan 
ecnebi memlekeUer: Seneliği: 
3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 

ı 000 kuruştur. 

ŞARK StNnlASINA 

KOŞ11J1m". 

Hanı Moaer - Theo 
Lingen'in oynadığı 
Mevslmlıı kahkahalar Filmi 

7 sene bedbaht 
S!.n.lrlerlnlzi 1y1 ediyor ..• 
Kederleri unutturuvor .... 

Dünyamn 9 uncu 
Harikası 

Senenin en büyük Filınl 

ZORO'nun 
iNTiKAMI 

cMaskeli Kartal> 
25 kısım tekmlli birden 

Baş Rollerde: BOB LİVİGSTON •0nhı ma t1asınh ak te an k ıe ınız1. kar ve don olan yerlerde donup bo- lia funda toprağı kullanmahdır. Faz- Ô L Ü M 
a a evve are et etme zarar ı l la s- l 1 d v l · 1 tutm • · d it d" 
lab'l.i ç·· k" b 1 ak zu ar r. oy e yer er e ıogam' çı- a IU aması ıçın e sa sının ı- 1 Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 

~LJı 1:; __ unı. u ldu!' a.r.aıc .. c .. am .. e- çekleri ıaksı veya tenelce jrind• ye- hine fazla miktarda saksı parraları Şehrimizin tanının~ tücca!'larınd:ı.nl ıuuı aan 11. - " "' " t · Yazı işleri: 20765 - İdare: %0681 

BİG BOY vvtt.YAM 
Şimdiye kadar m.isllne raslanma.
Illl.Ş maceralar dolu emsalslz 
Şııheserl önfhnüuleki çal'§lllllba-

.. ~.r .. '?, ~~~ .. ıgı ıçın vgozunuze tiştirip ser, camekan veya havası ı1tk koymalıdır. Bay FER T ŞERBET Q I l\lüdür: 20-197 
gurbu3 gorüldugu halde eger haıva- salon veya hollerde bulundurmak Cihangirde M. Poladoğluna ce- seklz ayda.nberl teda.vl edilmekte ol- 1---------------11 
lar gilne;ıli ve geceleri donsuz ol- lazımgelir. vap - Armudunuzun dallarında duğu evinde şi!ayap olanuyara.k gece Muharrem 23 - Kasım !J-i 
mazsa bir iki gün içinde yapraklarını ilkbahar çiçelcleri arasında bir ele hastalık olduğu anlaşılıyor. Bu sene sı>.att 4 de rahmeti rahmana kavu:;-- S. İm GÜ. Öğ. İki. Ak. Yat 
büker! k J v b b har ld d ıı.. • d b b m~ ur. E. 11,47 1,28 6,53 9,41 12,00 1.32 er, ıvrı ır ve aararmaga aş- a. yı ıza var ır. Buna da jipos- nemiz mevsim geçme en u gi i • Cenaze mer~~•-ı bugun" Teşvik!ye ...,,.._,, · va. 5 22 7.03 12.2s 15,16 17.35 rn,oo 
1nrlar. B:. sene ilkbaharın çok donlu filla derler. çok naziktir. Şubatta eki- l astalı~ lı dalları budayıp yakmaiısı- camlinden Öğle namazını nıUteak.iJJ 
geçmesi ihtimali vardır. Bu itibarla 

1 

lir ve mayısta Ç!İçek açar. Koyun gö- nız. Her dalda iki göz bırakırııanız Asrt m!!zarlığa defnedilecektir. 
fideleme işinde ihtiyatlı harekıet la· zü denilen papatyaları da babar çi· fidam kurtarmış olursunuz. A§ılar- Merhuma mağfiret keder<lidc a!l<:-
z.ımdır. çeklerin tohum Te 110ianlannı aHll· dan aynca bahaiedeceğiL sine .sabır tahammül dllerlz. 

İdareho.ne Babıali civan 
Acımusluk sokak No. 13 

dan itibaren 

AL KAZAR 
SİNEl\IASINDA 



SÖZÜN &ELIŞi lSTANBUI! HAYATI l , 'T l';-'~ ,__,.~-L-&ıe:ll 
------t Bir lstanbullunun 1:-1-BllRBUJı....:.J!A(U~r.Qiii .. --~~~~"'~ .... ~~.u;.'.-ı1Jlu.rmmımıiililli• 

Fena bir rüya ah .. 

B ir iş dolayısile epi zamandır İstanbuldan ayrı kalan doğma t assnrü &eçen haf takı· harp areka.Atının 
büyüme İstanbullu bir dostvm, a evvel eDme varaa mıektu· Boiasiıı;i YBParancla _. ı.t.nbal-

ı.unda bu güzel şehri çok göreceği pldiğiııden bahsediyor. İşin la. Audoblan yeni Relmİt lııir ah-

prip tarab en çok istanbulun tramwylanm ödemiş. OnJan babına malatıyor: h • t A 1 
geceleri rüyasında görüyor, anlaşılmaz bir wdde birinden inip - f.eeeey. azmim. Sen hiai böy. e emmıye ve mana rı 
ötekine biniyormuş. fstanbulun tramvayları röyamıde da ton le 'ilhak tımfecik. pmn yumru ııö-
dcrece kalabalıkmış ama o iUşe bkJşa binip inmek, oturacak riip de ~ ...,eti .anma. 

· Habrlanm ya; bir ilaç sene en-el 
yer bulamamak, askılara tutunarak ara sıra ayaklannın yerden Anadohv-a ıre1cliiim uman ben de t _Şark cephesinde: Hafta için· bjn tahmin edilen Japon ordusuna 
kesilmesi ayn bi:r saadet oluyormuş. oldukça boylu po.lu, irice vüc:adlu de Sovyet ve İngiliz kaynaklarından Yazı:ny: W§ı adayı uzun müddet müdafaa 

Fakat bir gece, ağır bir yemekten SODM hem.en yatağa p bir adamdnn. gden ve bilhassa ıark. cephesinin M. Şevkı azman edebilir. Zira bu kuvvet 35 • 40 ki· 
diği için olacak, fena bir rüya görmü~: EvWdf'U Çlkıp, artık _ y E et. Vah vah. Mü· cenup bölgesinde Alman hatlarının / lomet.re uzunluğuadalci müdafaa 
rüyalannda adet hfiline gelen bir abşkanlıkla, tra.mnya blnnıek bim b" ~ vpçirdiniz pliba. •• yanlmı~ bulunduğunu bildiren mü· Malezyadan çekilen k.uvvetlıerinin de hattını hem kesif olarak tutmağa ve 

ı--:-d lAstik C .u: ı__ teaddi tdgraflara rağmen, bu cep· büyük bir kısmını adaya nakle mu• hem de geride mühim ihtiyatlar bu· 
üzere durak yerine geldi~ zaman demir kaskla, elııçclll e eç111ış 0 :VO' . . . . hede esaslı değişiklikler olmamı§tır. vaffak oldukları anla§ılıyor. Geçen lundurmağa müsaittir. Ada He l\lfa· 
l'IOpalar bulunan iiç heybetli polis yanına yaklaşmış; Şehir Mec- - Hala ıeç;ırmdd~yu ~ Bilakis son iki günlük Rus resmi hafta Singapurdaki İng:iliz kavıvet· lezya yanmadnsı arasındaki kanal 
lisinden çıkan bir kararla kendi~ine tramvaya binmenin yaFak ~ sen de g~elum. Daha d~ tebliğleriniı . ( 6 ve 7 ıubat tarihli leri yalnız 7 tugay, yani 25 - 30 bin da çok mühim bir manidir. Hulasa 
edildiğini, yalnız otomobille gezmesinin münasip görüldüğünü, geldın. H~e bıru tramv~y, o~ua tebliğler bundan evvelkilerden ayrı kişi tahmin edilirken, §imdi bu kuv· a<lann müdafaası iyi sevku idareye 
bu sebeple tramvaya binmesine müsaade edeıniyece:klerinden seyahatlerı yap, vapur g11elennden olarak Sovyet ilerlemesinden değil, vetin .ıf - 5 tümen yani 80 • 100 bin bağlı olduğu kadar, müdafaa ordu
kö~ede bekliyen otomobile buyurmasını tatlı sert bir eda ile söy- bilet al •• oduncu, kö~ürcü dükkan- Alman sadmmlarımn önl:endiğinden ihin kişi olduğu ~la~ılıyor. Adanın ıru mevcudunun fazla olması da da· 

1~ gır, çık da, bır kaç ay ~a bahsetmem son haftada Rus mevzii müdafaadak..i zayıf Taziyetine rağ- yanma müddetini uzatmada büyük 
le.mişler. O, unedemek!ı> diye köpürmüş. Hürriyetinin asla ktm- bir boy aynuına bak. Sen de b1%111l hücumlannın da hayli sükunet bul- men bu kadar kuTI""et 200 - 250 ibir Amil olur. 
farnıyacağmı, istediği vasıtaya binmekte serbes olduğunu. her- gibi Yecüc Mecüc kıyamet cücesine duğunu göstermektedjr. Bu olmasa ===· =========================== 
kes tram'\aya binerken baklanda verilen bu karann ana yasaya dönmezsen alnmı karışlanm. Yaa.- dahi ile aydır devam eden taarruz· 
katiyen uygun düşmediğini, binaenaleyh kendisini tramvaya bin- Azizim ... Biraz evvel iskelede ben lanı atratejik kazançlar elde edeme-

) · fapkamı çıkanp selim verirken yÜ- digıv·, cephede büyük degıv'siklikler ol· 
mekten lıiç bir km.,,ctin alakoyamıyacağını bağırarak söy emış L-'--d ı..-. • ·· ~ zürne oa&mA an ~mı çevıren goz· mamasındar. anlaşılıyor. Bilhassa 
ve hiddetle öniinde duran ikincı mevki bir tramvayın basarna· leri eürm~ a~~ g2r.~~ YL Bizim ilkbahar.ı. yaklaşması, karların eri· 
ğma atıldığı sarada polisler kendisini yakaladıklan gı"bi, ideta mahallenm komurcusudur. Vapura mesi re nehirlerin tekrar çözülerek 
uçururcasına, karakola götürmiişler. girerken arkadan; cÖnümden çe- geçil.met:. güç müdafaa hatları haline 

Orada çatık kaşlı bir komiser parm~ gözüne doğnı sal- kilsenize. Daha. .. pura ıirmesini gelmeleri, Almanların ilkkanun ba
lıyarak a~lını basına toplamasını ihtar etmiş. Tramvaydan vaz· öğrenememipiniz.> diye azarlıya- ııında tasulayıp tuttuklan mevzide 
geçip otomobile binmeye ran olmasını, yoksa sonunun pek fe· rakbekl~eni itip •bm:.?.~ geçd en kmahoc-.allgö-- pek az değişı1dikler ile direnip ka· 

ı, pırasa lyuul a am e-- lacakları mtimalini arttırmaktadır. 
naya v:ıracağını söylemiş ve bu defahk kaydile lnrakmış. Fa- mizin yİrm.İ senelik bakkalıdır. Vak· Sovyet hücumlannın en çok 
kat onun, caddeye çıkınca ilk işi gene bir tramvayın arkasından tile dükkanından alıfverit yapanlan daha b : aylık şansı vardır. Bu e~ 
.koşmak olmuş. Ama bu sefer tramvaylar dunnıyor, dursalar binbir dua ile ca~denin ortasına lia- ı nada c , Sovyet ordusu kendi husu· 
bile tam içeri gireceği zaman karşısma polisl:-r1 çılayor, yahut dar yol~ .~erdL Su ~ıda .bacak ıriyetindeı istifade ederek Alman 

ı ıt f~d ki · · · bacak uatüne atrnıf, puro •ll'U'U1 mevziinac mühim degıv·..;klikler ya· yo cular pıı osunun e"""6 ..... en çe p yere mdiriyor ve canını .,,. 
İçen kalantor zat tabi foförüdür. Sa. pamazea. ilkbahar Alman aaldırım-

tramvaylar onu daima duraklarda bırakarak kuşlar gibi SÜZÜ• kakta rulayınca hemen otomobilin !arını b..ı hattın önünde kabul ıetmek 
lüp gidiyorlarmış. kap1$11U açıp kaaetini çıkarır, cBu- zorunda kalacaktır. 

Bu çaresizlik kal'Şlsmda, akıllı bir insana ancak rüyada na· YtD'Ull ~ymı. B~ d~ s.İzİn para· ı 2 _ l...&'bya cephesinde: İngilizler 
sip olan bir mantıkla, tramvaya binmeden yaşamaktansa k-en· 

1 
nızla •!ftah ~~ymı.> diye ~olumu §-indi Tobruk önündedir. Burada 

dini kaldırıp llalice atmayı yerinde bulan ... zavallı dostum yaya k~erdı.)I) C:oruyonun ya, kimseye mühim yığınaklar yaptıkları mihver 
olarak köprüye doğnı koşarken ter içinde uyanmış. selam vernuyor. tebliğltrinden ve mihverin haıva 

Mektup: ı1Ömriimde bu kadar fena, bu kadar ümitsiz bir K-...ı tarafta.ki göğsü albn 1röıtek- bombardımanlarından anla§ılıyor. 
li, parmaklan elmas yüzüldü, bur· Ancak burada yığınak yapılması mü· 

riiya görmedi:mı> cümlesile bitiyor. Okurken gözlerim yaşardı. nu tavana dikilmit zat oduncu, beri dafaan:n mutlaka burada yapılaca· 
Şimdi, bir tramvaya binmek üzere dışarı çıkmadan evvel tram- taraftaki yakası kadife paltolu, keh· ğına delalet etmez. Eğer Rommel'in 
vaylardan şikayet eden okuyuculanma bu elim rüyanın bir hi.i- n'bar tesbibli adam da mahallenin 1 ilerleme tarzı oldukça geni§ ve Tob-
IA.sasmı bırakmayı favdah buldum. Şevket Rado kasabıdır. Daha karfl(lan beni görün· ruk - Eladem hattını cenuptan ku~· 

• · ce dükkandan fırlar; cBuyur bayıml tacı fekilde ise İngilizlerin daha gC"' 

iliJtil4U~\lMlatifSM r81Q 
Lig maçları 

Beşiktaş, Beykozu 4 - O; Galatasaray 
Kasımpaşayı 3 - O; Istanhulspor, 

Beyoğlunu 3 - 1 yendi 

Bir kaç kilo budama kıvırcık vere- rilere çekilmesi çok muhtemeldir. 
yiın de, kemali afiyetle yiyiniz:. di- T obrukta mahsur bir kuvvet bırakıl· 
ye İçeriye davet ederdi. Şimdi yam• m.uı veya buranın da terkedilmesi, 
na y~ırken, beni tepeden &fAiı· geçen aefer edinilen tecrübeye bağlı· 
ya budayacak gibi gözlerini beleni· dır. Beykoz. Se,ikta4 maçında lbrabinıin kale önündeki mücadelesi 

Tenkit konusu 
Nizameddin Nazif, tenkide dair 

~zp ·(. bir fıkrada. bizde oiçin 
her münakaşanın kaba küfre dö
küldüğünü, niçin bizde münek
kit yet·işmediğini l!oruyor ve cÇün
kü, biribirimizle efendi efendi ko
nuşmağa alışamamı~ız.. çünkü fi. 
kir muhitimiz müneklcidi bcaliye· 
miyor ... > diye kendi kendine ce
vap vererek şu sonuc. varıyor: 

cAç ayı oynamaz!..> 
Hakk var, Münekkidin tarifini 

yaparken bile böyle bir örnek al
mak dı. gösteriyor ki bu konuda 
daha ince konll§mak mümkün 
değilclirl 

Ak liate 

yor. İngilizkrir. cenupta ve çöl içeri· 

M il k 
Bebek aahilinden geçem lram· ain_dek.; ıeyyar, yani motörliı.· k~vvet-

i 1 edebiyatın uauru ı d b ı f 1 t d vayı gösterdi: enn en veya un arm aa ı~ m en 

Her hangi bir edebiyat mÜl'ıaka· ı Su. etrafmd ad he enk bahsolunmuyor. Yalnız esas kuvvet-
-•mda, bizmetleTi ne olursa ol• I -. - rk an am l v • ' ler bu kadar geri çekildikten sonra 
Y- e_n sa an teYe tramvay der er. Es· bu seyya. kuvvetlerin ikmal vaziyeti 
M..ın, Edebiyab cedide ile Fecri kiden bunlara, rahat rahat oturup tehlücey. düşeceği gibi düşman ge· 
ati'ye hücum etmek usuldendir!.. ~abat ebnek için binilirdi. Şimd! tilerine yapacakları tesirler de akm

Muharrir Re§&d Feyzi de neo- on k~pısmd~ -:d~ atanları. blletcı dan başka bir şey olamaz. Halbuki 
rettiği roman hakkında söylenen· ensesınden ıtıp ıçen tıkar. .Orada hayli cer•upta Cialo' nun mihver ta· 
lere cevaı; verirken bu iki müte- yolcular. ~ı~dıp .o'Yalanarak bır bal· .... fından geri alınması, Rommel'in 
kalidi, hatta milli edebiyab hırpa- mumu fıtilı halinde .arka kap~d~ sağ yanlllı emniyete almadan ilerle-
)ıyor: ç~arlar. Bunların. bır bqka türl~- mediğini g~eriyor. Bu kuvvetler de 

cMill. edebiyatçılar, diyor, •u daha vanlır ki, ona da otobus kendi eaaa kuvvetlerimn cenup ya-
ııöz)e;fo: geni~ Anadolu yaylası· derler. Tramvayda fi_til Ai:b~ inceli?> nını kapamak. üzere çölde geri çekil· 
na çevndil<cr. Fakat hemen hiç- uzayan yolcular otobüse gınnce ezı· ı miş ola~klardır 

le büzüle ıelciz kat olur durak ye- . . . ' 
bir. Hayc!arpaşaya kadar zahmet rind arl-'- b' et' k-!'1- İr.gılızlt:rın nerede tutunacaklarını 
d. .._ b. d' T·· k k- ·· e yusyuv a& ır ve enıt1L ·ı b k k lr. · k d e ıp uene mme ı. ur oyu· kül es· hal' d d L..ı 1ar mevz.ı er•.: a ara e&tırme zor ur. 

nü, Ahmedi, Ayıeyi, Pınarbaıını, ç 1 m e ..-nya nnar • ÇünJu çöldu tabii maniler bulun· 
odalaru.ın duvanndalc.i taş basma- Anadolu layısandaki karlı lepel~ madığ. gibi, ordu mevcutları da ge• 
ın renkl: resimlerden öğrenerek ri İtaret etti: ni§ mevzileı tutmağa müsait olma

Vurguncu tüccarlar aralarında 
bir kara liste yapmışlar, kendilıerini yazdılar ..• > - Kartıda 1ıörd~ ameliyatldığından, yanlarm sağlam yerlere 
hükumete haber veren tüccarları Muharrir bu tarizinde ne doere· maaa.smdan yeni kalknut beyaz dayan,?lası mümkün değildir. Yanlar 
bu listeye yazıp biribirlerine bildi- ce ha.klıdn, bilmiyoruz, fakat fU· 1 gömlekli hastalar gibi till'~en yer· da ıaglam olmayınca kolay kola.y 
ny• orlt rmı•. ler, Alerndağı, Kayıfdağı Çamlıca, mevzi tutulamaz. O halde tutulacak 

" raaı muhakkalc ki bizim taş bu- ' ·· "k" '- 1 vabile-Vuri'Uncululc vasfı, her türlü Yuta teoeleridir. Her ıene lnt mev· mev:r.u 1 ı tarann yan arına yıg 
fenalığı içine alabileceği için böy. mut renk!; relirnler arasında Ah- siminde ancak bir kac: sün ipek du· cekleri kıtalann mevcudu tayin eder. 
ie bir tedbire hiç tatmamak. Ji. m di, Ay,eyi.. Pınarbaoını göste· valdı gelinler gibi kara bürünürler lngilizler çölde kalacak yanlarını 
zımdır. Ancak l.iateye verilen isim ren resimler yoktur. Bunlar olma· ıonra soyunup üzerleri nemli züm: ır.üdafaa edecek kadar k.ll'V'Vet_ yığ. 
yerinde değildir. Bizce buna cKa- yanca :nUJJi edebiyatçtlanmızın bu rüd vücudlarmın çıplak ıüzelliğinİ dıklan yerde mevzi tutarlar; yahut 

ra 11.ste> degvil, cAk Mte> dernek · ı d ·•tc tef)ıir ederlerdi. Bu sene onlar da grn'.İş çe,.irmelere kalkamıyacak ka-
recm er en imam almalarına da ld _!.l. d ·· l · d 

doğrudur. kıyafet modası deiiftirdiler. Hele, ar ITllllVer or usunu us er111 en 
imkaı. yolr.tur. bunlardan Alemdaiı e.kiden İitan- uuklqhm. Yalnız bu ıefer mihvıer 

Çünkü bir vurguncuyu e]e veren Milli ıedebi;yata mutlaka hir ku- bula böyle Kafdam kadar - - L de- başkomutanlıjiı Akdenizcle elde et· 
insan, üstüne düıen yurt ödevini ... - h ·· ·· l. - d l ı lıaJ' bulmak lizımıa başka taraf.. iildi. Yazm tatil aiiıilerinde oraya tiği ava uatun ügü o ayısi e Tob-
yerine getirip yüzünün akile orta· -~ mdip _.______ do"'n-dı"k. ruk veya Sollum hizalannda kuvvet-
y ka at~ d t !"'rda. aramalıdır. ..--.. - .. - •· aa...ua -:-açı r v .. n aşır. • Şimdi tstanbul Belediyesi Alemda· !erine yeni takviyeler ve her şeyden 

1 

ğmdaı; odun getirtecek diye ~ evvel benzin ıve mayi mahruk ver· 
6 

O ~ ~t~~ ~~~~ gündenberi beldediiünize göre, bu mek imkanını huluraa, o vakit mih-
<> ~ ~ 0 0 

~ sevimli meairerün bizden pek uzak· ver ~~rlemesin'in en e.lverişli İngiliz 
.~ .... ----• - _ _ __ lara kaçtığı anlatılıyor. me":'zıı olan Mı.sıtdakı Mersa Mat· 

C k d • 1 b" 1 1 1 · rufı. 3. kadar devam etmesi ve Süvey-
8 n U rta ra n e P 1 Z 8 1 Se er Sabahleyuı uir~ğı~ aparb- şin akı.betini tayin edecek muhare--

manda duvarın köteainde duranıb · b d ·ı · k h 1-larp dolayı.aile, maynlere ç&rpa• ac yapılmı§br. Bu elbise denize dü· uzun yaldu:lı b lan borul d • enı~ ura a ven mcaı ço mu te. 

k ha d · d • d · d • · ·· ·· d v • q u emil' meldıı.. ra.k, torpillenere , va ve enız en ~ aıma ~-~ e tuttugu parmaldıja da kalorifer denir. Şim· 3 ... 
taarru:ı:a uğnyarak ırk aık batan va- lJf>ı. eu geçirmediği ıçın, vildunu di ö,.!e baz dolabı gibi durduğuna ] -

5
. Uzak Şarkta: En ~~-mC:: 

1 l b b 
'-~-ı . d ıalat:mamakta '" •ıcak da tutmakta· balona eakiden • uıla· ee o mKapur muharebeeıdır. Çunku 

pur ar a era er, 1JUJ erce ınaan 8 dır. • • 0 ... ununa v buranın dÜ§Ineai Japon deniz ltuv-
t ] f l __ ı_tad M ht l"f -le- aı olarak kullanırlanlL .• Geçen ..., 1 . . Hind d . . . ı_ • 
e e o IIlAf'. ır. u e ı m..... J.v h:'LA . l d' el . .1 . el--' 1-a-L_ı L"' l al vet enmn enı:ııru en:: geçırme-

L 1 d b . k b _ _ eç wı.umeb, en ı emzcı en- n .:rue ıH.mD.UQJ uoJ' e b ay aece, . __ ı.. 1 ._ d-1~ . A . 
.-:et er e u mıan a)'l mın onune ne bu ka··-·"- db. I--' _;....: .. altı _ -=-...:ıı·· • •-~ • a:me ...:>0ep o acaıı;, ol'.ta .:LA.l men-

h 
~..., ıae ıı::ın~en ver .. wy..... -,, •-uz &'eçD'eD IU&UIP lllıelD k ·· l · · d.. · ·· "-.l Ba 

seçmek için, mu tdif çaııelere bat Bundan bqka bütün l.....eç vapur ve leketleri l(İbİ aylarca pasla sema al· an ua erının. ·wuıımen ~ZUllKlen • 
YUrulmuftur. Jıveç.te batan Tapur· emilerine da ha-- L ._u tmda alaca lmnmlıkta aomurtmu· tı ce.nu~ P~fi&:e Ame~ikan Y~~~ı 

. a . .......,.an . ~a,._.ar dı, barad kıftD d ak .. n.uıl guçle§b ıae, Hind deruzınm 
lard~ ıns1 ab~Jlannk kbatı~1_bo~~:' komnu.,tu.r. Her kayık 24 qı alı.yo,... ..1-x...._ ~Ü " ~'•d"-"-.:ıı"' arilnef kaybı dolayı.sile de İngiliz yardımı 
manı o a ı ece auç""'tan UJT eıw- mut- uvıı;..-, ,, .... UUJ.uzu .- uruıruu. ..:-~ı--. ,_ J l b L -d gyV&-y-Ce&. ...e apon ar u ıa"DG a 

Haaa. tlllôden l.tanbal t.almda bııd.ilerini tamamen eerbcs bir va.z.i
Tütü ne ve afyona karşı ilaç oturanlar secel-:" lob& bard• pi- y«t~ lıi~edeceklerdir. Malezyada· 

_ .. •W .. • neldemıelde pçİrme:der; Beyofla- ld ktmvetlerile Birmanyayı işgale ça· 
Tutun, afyon ve dıger alkollü muıtm. Bu ilaç, aiyon ve tütUn tir- • eıkar. geç vakte kadar eileadik-- ll§ltken, bu sahada kala-:ak diğer 

içkilerin aleyhtarlan, bunlann içil-~ tiitGıı n afyon içmekten "!" aoara !9 tnmva,La "MTahacl yerleri de biribiri ardından düıür-
me«ine mani olmak için düııyanm V&7.geçirtiyOrmll§. biraz feclMarlık ,...,...ak otomobil meie ıaira§acaklarclır. 
her tarafında çareler aramakta ve Ayni ~~a ~~~ L~ vufa"~ le ~ L~lerdi. ~ Singapur müdafaanrım zayıf ta· 

· 1 k k d I y k zarar verm~ u.p..cr. uııı- yoaa iDi amım' YT- utr zamancla uma• raflannı geçen bir yazımızda belirt· 
cemıyet er urma .ta ır ~r'. o O• O~mJtYlm tüt6:n 'Ye afyondan vazge· 'bala seldin ki, aen de bt:zimle be- mlıtik.. Ancak İngı1izkrin de son 
hama.da yaşıy:8n ~ır . Çı?li dok.tor, ~e tecriibeled, timdi bJr Japon er ~ ~elı:&in. jzamnnlarda buraya oldukça mühim 
büyük ehemmıyeh he.ız hır il&ç bul- hutanalnde de ,..-L...~.J- ,,.. __ ı R L-C tak · k ti · ·· d d'L]e · .,....._...._.,ul'. ~·· e~ vıye ·uvve en gon er 1&. n ve 

B.a.valann t>or:ak gitmesi yüsQndM 
bir buçt* ~ri yapı.lıUJUJan JJe 
ınaçla.rına dün Fen.eıba.hoe stadmda 
devam edllmift1r. 

Uzun bl.r müddettenberi gilnef yü
zü görmlyen ııpor meraklılan havanuı 
tııır baiıar günü gibi giizıel ol~u 
gorünce stada. akın etmişler n kar
şı.Iqmala.r o kada:r möb.hn oJm.ad.ığı 
halde bütOn tribünleri doldumıuşlal'
dl. 

M.ilsabak.alar ta4.ımla.nn formunda. 
olmaması. yüzünden heyıecansı• geç
miş ve normal neticelerle kapanmış
tır. 
İSTANBULSPOR 3 - BEYOGLU 1 
Günün ilk maçı İsa.nbulsporla Bey

oğlu ta.ıwnıan anı.sı:r.:ııda yapıldı. Ha· 
Jı:em Şa.zt Tezcarun 1da.re ettiti bu 
maça her 1k1 takım da en :ıı::uvvetll 
kadrosile ç~. 

n. boD:lu iae de başta gol yapılmad· 
ve deTre 2-0 blttL 

İkinci devrenin bidayetinde !yl oy. 
na.yan Be~ozlula.r 20 .ncl dakikndar 
1tlba.ren gevıedller ve bu cıra.da kalf 
önünoo müsait vaziyette topu yaka· 
layan Eşref sıkı bir şiltle Beşlkta.şır 
üçüncü golünü çıkardı. Devre sonum 
doğru ~altıdan bir gal dahi\ yap:ır 
Be.şl.ktaşlılnr maçı 4-0 galip olarak bl· 
tlrdIJer. 

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

Beşiktaş 11 10 - l 49 6 3(; 
G. Sara,y 10 9 - 1 42 
Fener 10 8 - 2 f2 
İst. Spor 11 '1 1 S 23 
Vefa ıo 5 2 3 25 12 
Ka.sımpap 10 3 1 6 16 32 
BeykoZ 10 2 2 S 9 28 1 
Süleymaniye 10 2 2 S H 37 ı 

Takmm 10 1 - 9 • 45 12 
Beyutlu 10 - - 10 ~ 3~ 9 

Oyuna. istanbulsporun merit~ 
y~tığı blr akınla. ba§landı. Daklka.
lar ilerledikçe tst.a.nbulsponın daha 
ağır bastığı ve Beyoğlu kalesin1 sıkı 
bir ta.zyilt ~beri içine aldığı görü
lüyordu. Devrenin nihayetine 1:ti 
dakika. kala sağdan seri bir bticwn --------------• 
yapan İstan.bulspor Vakurun a.ya~lle 
bir gol çıkardı ve devre 1-0 bitti. 

İkinci devrede Beyoğlunun bir go
lüne Kadir TI? İsmetin yaptılt iki 
golle mukabele eden İstan.bulsPorlular 
oyundan 3-1 galip olarak a.ynldılar. 
GA.LATA.SAllAY 3 - KASIMPAŞA 1 

Günün Ut.lllci maçı Gala.ta.saray ile 
Kasım.paşa arasmd'!l yapıldı. Mehmed 
Reşadın 1dareslndıe yapılan bu maça. 
Ga.latasaray ıcnver, Mua ve Gün
düzden mahrum olarak çıltmıştı. O

Profesyonel 
güreşler 

Tekirdağlı Hüseyin ile 
Adnan pehlivan 
yenİ§emediler 

yun başlar başlamaz sarı lrumızılıhıt ProfesYQnel pehUvan1ar ansınd 
üstünlüğü a.larak :ro.klp kaleyi sar- tertip edilen güreş müsabakaları diı.n 
dılar. Ve 5 inci dakikada. Cemilden Maksl.m salonlarında büyük bir ka· 
güzel bir a.ra puı alan Hikmet Uk labalık önünde yapılmış ve m.aaıese 
Galatasaray golünü yaptı. yine kargaşalık lçlnde nlha.yet bul· 

Oyunun 32 ncl dakik.asında. Arifin mu§tur. 
uzaktan çektiği tütü kaleci elinden Evvelce mü:m.baka yapa.ea~ ilA. 
kaçırdı ve mıcmet yetJşerek bunu da edilen pehliva.nla.rdan btr kısmı bcr· 
gole tahvn etti. Ve devre 2-0 blttl. muta.d yine gclm~ ve bu harek 
İklncl devre de Galatasa.rayın üstün halkın haklı olarak protestosuna se

lüiü devam etti ve 25 inci da.klka.da bep olm~ur. Bllhama 110,n edildi· 
soldan bir akında Mustafa Galata.sa- ğt halde güreşmiyen pehlivanlar ara· 
rayın üçüncü golünü de yaptı. Ve sında Mersinli Mmcd.. Babnesklll İb· 
müsabaka 3-0 G&lataara.ym ralebe- rahbn •e Xa.racabeyll Hayat!ntn bu· 
aile n.ihayetıerıdL ıunmam aeyircllerl f:ı.zla.slle sln1r!cn 

BEŞİKTAŞ 4 - BEYKOZ O c:Urm1f ve salonu dolduran büyüt ka-
Günün aon karşılaşması Beşikta.şla labalık (JÜreşlenien bir kere daha. su

Beykoz arasında yapıldı. seıa.mının kutu ha.yale uğra.yarak aynlmı.ştır. 
hakemliği n.ltmda. yapılan bu maça Günün büyük müsabakasından ev
takımlar mutad kadrolarlle ~.dcmJ4lar- ~el dört çift pehlivan bırtı.ırile kar~
dı. la~ bunların arasında amatör peh-

Hakemln düdfi.#ü ile Be~kta.şlılar llvanlardan Ankaralı Hüscyinlc All 
derhal hücuma. geçtiler. Münfnit bır Ahmedln 20 d:ı'ldknlık gfıreşlerl ço'· 
'kıı.ç Beykorz akını müstesna. tek. kale çeMn geçml§tlr. Günfın mühlm ve s-.> 
halinde oynayan siyah beyazlılar bu karşılaşması yenl.şinceyc kadar yn.p.
sıkl tazyik esnasında. müteaddit kor- lıı.cağı ilan cdıldlğl ~lde on be-&.: 
ner kazandılıı.rsa da netice alamadı- dııklkahk Ü" deue olmak üzere Tekir· 
la.r. Nihayet 35 inci dakikada Şakır dağlı ile Adnan nr:ısıı:ıda l aptlm ır, 
kalecinin elindP.ı: kaçırdığı bir topa 45 d:ıklknlık müs~roku sıkı b!r b '· 
ye~rek llk golü yaptı. t;ur.ma halinde "miş e r ~ rd ·l 

Bunu bir dakika ronrn yine kalecl- acı kuvveti 31 üzimden A n nn hr. ,. 
nin hfltisından Şak.irin yaptığı ikinci gü~~t r. NeticE'd-z h k m hrv tı 
gol takip etti. Bu sayılar Beykozlula-j pehlh unları b rabere 11 n etmiştir 
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Ber iki taraf mnda 
ltliıdı Teren: Cenup 

DeJdlrasyon 

Cenup Garp şımaı ten 

1 • Paa 2 • Pa. 
' • Pas Pas PM 

Devlet Deniz Yollan lıletme 
MfidilrlUğU llanlari 

Umum 

9 Şubattan 15 Şubata kadar muhtelif 
liatlara kalkacak vapurların isimleri ve kalkit 

gün ve saatleri ve kalkacaklari nhbrnlar 
Kan.denb hattına P8znrtesi l'l.00 da Aksu, peroembe 1'l.OO d.e Earl.de

rils. Gala.ta ~tmımduı 
llartm. hattına Cmlı.arUıs1 18.00 de Ana.tarta. Bkkec1 nhtnmndan 

NC11': io'an &hlM :tadar haftada. b1r poi1ta 1'&Pd&
~ veba posta İneboluyn kAda.I rıldecelttU. 

hm.it lıaUııul lt'an alı1re tadar posta yap~. 
llnd•ft1a hattına - Paza.rtıel1. Alı uo de ~ peroeznbe ft etımA 

16.da (Trak), cuı:nartes1 H.00 de Q4a.raJca&) Tt J:J&
llLr UO de (Trok). Gala.ta nbQnJndan 

BaDduma lıaUma - Paza.r:test, eaqamb& Te eama 8.00 de Clııfa,rab.ıl) • 
Gala.ta nbtımmda.n. A1'nCa 20.00 de cth;en> Top
hane nhbnundsn 

.&Tralık hattına 

hmlı ı el dra& 
.... , 

INOTı Ça.rp.mba günleH sa.at ıo.oo de İstan.buldan 
~ Jrnlkmakda ve pc:vembe günle'rt aa.t 
12.ıo da Bandırma.dan İ.sttı.nbula dörunekde olan 
amlık ~ iıfan ahlre ta.dar l~. 
8ah 19.00 da (t}'Igen) cuma 19.00 da (Bursa). Top
hane nhtımınd.nn. 
Be.lı 9.00 da (Bursa) Tophane rıhtımmda.n. 
NOT: Badema İmroz postala.n İst.anbuldan pıamr 
mıba.hı yerine salı ee.bahı knlkaeaklardır. 
Bu hafta cumartesi ve çarşamba postalan 7apılmı
,.acaktır. 
Pazıı.t 13.00 de ((Tnn) Gala.ta. J:'Jhtmıında.n. 
NOT: Gld1,, ve dönil§de Gelibolu ve Çana.kkaleye 
utrayaca.ktır. 

(2096) 

Kozcu: cenup NOT: V&pur 1eferler1 hakkında her türltl maJQmat ~ajpda telefon 
Oyan: 4 t.:Or numaralan yazılı Acentelerimizden O~Ueblllr. 

Birçok mnsala.rdn garp pt:ıdn c:mrt- Galata Bll.4 Acentell.ğl - Galata nhtımı, Umanlar Umum 42362 
:tnsnnü çıktı; yer altılıyı l"Crdl. garp Mtldtırltığ(l binası altında. 
ruayı koydu, cenup asla aldı. Muhn.- Galata 6ube • Galata nhtımı, Mınta.ka. Lhnan 401'3 

~ dAaA..AQktcn ReUllA't binası altında. 
mn tnmtm k annı _.......... Blrkecl il Slrkec1, Yolcu salonu. 
IO'lll'a lrllçük b1r pik oynadı. Ga.rp il 22740 

dam lle aldı, ve blr plk oynadı. Yer ---------------------------

Unıted Kıngdom Commercıal Corporatıon 
Pazartesi 9 Su.bat 1942 tarihinden ihöaren İıtanbul'da 

Telefon nwnaramız: 44774 olacaktır. 

n.Je lle tuttu. Kozcu yerden bir tren 
09V1rdl Garp u Ue aldı. Garp §1md1 
ister tren ister karo gclsl.n.. Oyuna 
hlç blr tesiri yoktur Her lk1 llıtlmnl-

de de kozcu yalnız blr karo verir, !a- ~--•••••••••••••••••••••••• 
bt oyununu yapar. Çünkü muhasım 
tıe.r.ıf yalnız plktcn blr, karodan blr 
n tre!lden blr Ieve alır. 

Kritik 

Blrlncl Jevede garp plktn dörtıtısü 
ile oyunu açtığına, k:ozcu yerden al
tılıyı verdiğine göre şark elindeki 
nıa - dokuzlu - seldzllyl nazan dlk-

USTABAŞI ARANIYOR 
Türkiye Kömür Sab§ veTevzi Müessesesindenı 

Kazan ve kalorifer tesisatında ihtisası olan tercihan Sanat 
mektebi mezunu Jk1 ustab~ alınacaktır. İsteklilerin çalışma ha
yatlarını hfilft.salandıran tazılarlle Ankarada müessese merkezine 
müracaatları. (207b 

.tate alnrnk Con bir) kaidesini tatbik ~--•••••••••••••••••••••·-~ 
etm.CIS! ve bu kaldenln verd~ malıl-
mattan tstlfndeye te,,ebbfuJ etmesı lA
lllDl gcllr. On blr kaidesinin neden 
ibaret olduğu vaktlyle ga7JCtem17.de 
uzun uzadıya. tarif ve 1za.h edllm.lştl. 
Kar1ler1nılz elbette bu ka1dey1 ve 
bunun briçteki eh~tinl hatır
larlar. Şa11t bu ka!de muc1blnce oy
ııa.nnn ta.ğıdın Dıtıva ettiği ad«U, ya.
Dl dördü l1 dıe:ıı tar.hedlnce yerde, 
kendi ellnde ve kım:tıdo. dörtıtı" !a.1k 
'l tlı.ğrd buldnddğunu a.nla.r. Bunlar
dan üçü yerde dlğer tiçü de tendl 
ellnde olduğuna göre cenupta dörtlü-
19 faik tek bir klı.ğıd kalıyor. 

Renge karşı astan başlıyan ufak 
tığıd çıkılması pek nadlr oldutun
da.n cenubun elinde dörtlüye faik 
tlğıdın as olduğu tezahür eder. Ve 
b1naennleyb ruayı feda etmekten 1se 
Bizl1y1 emn~tıe pas edcbllir. Blna
enalcy'h p.rk on blr katdesl.nl tatbik 
etmekle oyunu 1rurtanıı.ş olur Çün
tn cenup plkten bir leveden be.oka. 
alamaz. 

Gördüklerim, 
duyduklarım 

(Bat taratJ 1 DCl nhllede) 

eaklnrını açmalar. Paketten c1ga:a 
7&kıı> blr lk1 netes çektikten 80Ilra: 
(Ağzımdan iğrenm~lz. 1nı:Yurun 
lçln) deyip vermeler. 

Zavallı Mollacıt Jmra.sevda.ya tu
tulmuş, bir dert bir kemik kalmıştı. 
O bumu Ka.f <!altında, 'k1blrl1, gururlu 
&dam kÖ§kilnün ön bahçe.sinde, karşı 
tırlnn1&, bir elinde limon, öbür elin
de Lokman ruhu , koltuğunda 
uşak, gelen geçeni, hn.ttli köyün mu
haclr arab:ı.clla.nn., sntJcılarmı dur
durur, derd yannrdı: 

- Ben ölüyornrn evlAdln.r_ Ervahı 
habise bastırdıkça bastırdı; em'a. ve 
atıllıazımdan mütevell1d B1n.1r buh
ranlnm da. arttıkça a.rtt.ı. Artık da.ya
namıyacatmı, son günlerimi yqıyo-
rum. Ha.'.t'lruıızı heldl edin 1.. • 

Hakikaten dayanamayıp bh:b.ç &Ylll 
lç1nöe gürledi. Oğlu 1918 yılındald 
İspanYo} nezlesi mlgınmda. gitti Ko-

'l'tirldye Otimhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Xunılq tar!.h1: 1888 - Sermayesi: 100,000 000 Türk l1rası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve tlcaı1 her nevi banka muameleleri 

Para biriktl~lere 28,800 lira ikramiye verjyor. 

Ziraat Bankasında. kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesnplo.rinda en 
u 50 Uram. bulunanlara senede 4 defa çek.llccek kur'a ne qaR'ıdakl 

pllna göre ikramiye da~tılacaktır. 
4 adet 1.000 Jlralık 4.000 lira 
' • 500 > 2.000 • 
' • 250 • 1.000 • '° > 100 • f.000 > 

100 ıulet 50 liralık 5.000 lira 
120 » 40 » 4.800 > 
160 , 20 • 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplanndak1 paralar b r sene 1çhıde 50 liradan qaR'ı 
dtlJnılyenlere Utramlye çıktığı takdirde % 20 fnzlas1le vertlecektlr. 
Kuralar 9f.Dede 4 defa 11 eylw, 11 bhinclklınun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

imtihanla Memur Alınacaktır 
1 - Tafra teışldlAtımıx.dak.J münhal 50 l1ra ücretıı memuriyetler için 

İstanbulda. bir müsa.balaı. bntllınnı açılncaktır. 
2 - Bu bntıh:ı.n 20/2/942 cuma. gllnU öğleden sonra saıı.t 13 de Slrk.eci

dıe :hıhısaria.r memurin kursu binasında yapılacalctır. 
S - Tallp olnnln..r b1r dilekçe, evrnı.., müsbtto ve 1k1 :fotoC'rn!la blt1.l.kte 

Za.t tııert şubemize mü.raca.at etmelidirler. _ 
f - İmtıha.no. girmek istly~lerln aşa!P.d:ı. yazılı vn.sı:r vo §arllan ha.1z 

olmalan lAzımdır. 
A - Orta. tnllsllln1 bit1rmlş olmak. 
B - 21 ya.oında.n aşağı ve 40 ya.şındnn yukarı olına.nın.k 
C - Vazife ifasına. mAn1 b1r hali bulunmamak .., 
D - Ber Skllmde vazlte görebllecek derecede sıhha:tll olnuılC ~ 
E - Akrabasmdan olmıyan lk1 zatı l"C!era.ns olarak gösrermek 
1' - Aslrerll{tdnl ~ olmak veya müeccel bulunmn.k Te bUba.ssa. b.e:ı:: 

Dd halde de son yoklamnla.nnı nfi!us cüzdanına .ka.ydettımı1ş olmalt. 
5 - Mtıracaa.tlar 19/2/942 ıünü aıkşamına kadar kabul edlllr. (21Y76l 

kona f1md1 sağ mı, değil mı. nerede- ---.:.._-------.---------------

dir, bllen yoJc ... Sermcd Mohtar Alas İstanbul Ticaret ve sanayi odasından 

Maruf bir aileye att 

Yirmi Kıratlık 
Bir cilt nadlcJe tektaş 

Pırlanta Küpe 
Belediye &ndnl Bedesteninde 
teşhir olunmn.ktadır. Şubatın 
on 1klnci pı>rşembe günü saat 
14 de l"C"L:ı.t salonunda satıla
caktır. 

TllılJı: - İtalyan k.llring A hemıbmda İta.lyaya kILrf1 olnn boreumm:a mu
knl:ıll ve bu bakiyenin tastlyesı. maksadlle tütün, halı ve 150.000 lltalık bir 
had lle mukayyet !kalıma.lt p.rtlle yumurtanın mezkftr memlckıcterihracma 
müsaade ~. Keyfiyet, Ticaret VekAlet1n1n bu baptaki ~·ann& atten 
tebllR' olunur. ~2087> 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden 
12/2/942 peşem.be günü saat (15) de İstanbuldn. Nııtın. Müdti.rltlğt\ ek

siltme komisyonu odasında. (3235) lira keşU bedelli İstanbul Ja.ndAmuı. Ko
nak Komutnnıığı temızıeme ev1 mhhl tesisat bitirme işlen a.çııc eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, eksl.ltıme, bayındırlık işlen genel, hususi ve fennt fnltna.me
len, proje ~ huIAsa.slle tıuna. müteferri dller evrak da1res1nde ıörtlle
cekt1r. 

Zayi - Nüfus hüviyet cfuxln.nım ne Muvakkat temın.a.t (2~) lltadır. 
blrllkte 3/2059 numaralı tnyta. cuma- İsteklilerin en az bir tna.hhlldde (2000) llra.lık bu işe benzeı 1ı yaptı-
ıuını zayt ettlnı. Yenis1n1 çıknracn- ğma dair idarelerinden ~ olduğu ~ra :tstinaden lıtanbul Vlll-
lmıdan esklsfnln hükmü yoktur. yetine müracaat.la ebllt.me tarihtnden ta.tll ııtınıen ha1'19 (3) gt1n evvel 

ömer Uma, &lmm:ıe ehllyet ve P42 yılına Ut Tlcaletı Odası TeSfbılan 1Je plmele.d (844) 

KOÇUK iLANLAR 
rev.tallde ahvalln devamı 

mftddetınce pyrt muaneıı ctm
ltrde haftada W TeJ& ~ defa 
neıredllecetttr. 

BEŞİKTAŞTA - Deım kenarmda. 
~e dörder od.ah 1kl bi mesken 
içılD. altında bO:vftk b1r depo bulmınn 
bir bina eatilil::tır. D. No. 742 Gala
~ xa,e apartın.an ıı:mıA.k!f. Tel: 
40010. - 2 

.6ahlfe 7 

ACELE ~TUA....~ 4500 LİRAYA SA· 
TILm Ev - Cihanglr Akar ru Yokum 
Kumrulu a:b.k No.1/1, 11 oda, tedroo. 
elektırik, denize nazır, bahçell. İçhıde .. 
kilere müracaa.t. - 1 

EHVEN l'İA.TLE SATILIK EV -

1 - İŞ ARIY ANLAR BEŞbtTA8 K.ÖYlçiNDB - pazar Bostancı Dat 101 No. 9. iswyona ıo 
mahalllnde altmda d1Wcinı olan 9 ve Ça.talçeşne tramvay durağına ~ 

BİR ANA tKt KIZI - Kız1ann mı:- odah tirRtr ıeT atıhktı.r. D. No. 749 daHta mesııfede IS oda !!:1 yn.ğlı boya 
ınektep tabsU1 olan w m~ TU1- Gala.taaar&1 x&,e apal't.man JrmlAklş, ve mup.mbalı kArglr cormck ve arl;.ı. 
rette kalan heıt>tn anı ayn eah- Tel: 49010 _ 2 18.§ZD8k için 1ç.1ndo oturan sa.hiblnt 
p.blllı: ev 11f yahut m1mufp ıt an- _m_nraeaa __ t._· ---------

~rln.r. FerUtl5y Batı cad. No. sı IEBZADEBAŞINDA - K&l'akol. ci- SlJLTANAIL"ED MEYDA1''1NDA-
HAvva.. T&rmıd& iıç Jcıı.th Urglr apartman sa- Son d.lkill t8.§ lcnrşlsında par1ta Te 

6İl\IDİYE KADAR - Bfl,y111ı: b1r tıııktır. D. No. '1'8 Cla.lataa&ra.7 Köte den17ıe nam 88 nunuı.ra.lı bllCmıum te'· 
A1mn.n 1tlha.1M ev1n1n 1.§lerlni çev!:rın1f. &partman Emll\11:!§. Tel: 490lO. - 2 matı ha.v1 nınhlye 75 l1rn k1rn. getir~ 
ıtballı.t ve ihracat b~la.nnda, BEBEKTE _ Kftçillc panellere ay- ttıçtlk b1r apnrb.mnn satılıktır. 8 den 
devlet mtlteahhidllğine &1d i§lerde Jh- rılmaR'a mtısalt cıJıllde bay& b1r yalı 10 a kadar eve müracaat. 
t1sa& sahibi, piyasayı 1y1 bllen, Fran- arsa.sı satılıktır. D. No. 89 oaiatasa:ra.y ACELS 8ATD..IK BL"'JA - Sllley
mca ve Almanca. llsanlannda mu- KCışe apartman EmlAld§. Tel: 4D010. manJye Hoca Gl.yasettın maha.ll~ 
ha.bereye muktedir, mn.temmel teş:ld- - 2 Abacı oeqmesl. sokağında ı~ numa
ll\tçı blrls1 miln:ıslp aabit blr 1~ an- ------------- ralı on odalı ü.ç katlı dört yüz metre 
yor. İf kurm.nk :lstJyen bir ev Ue de AYASPAŞADA - Denize na:m çift arsa. ıçtnd.eld tıımlre ve to.dlle yeni 
husus! anlaşma. ynpa.bUJr. • Referans- apartman ya.pılmaP, m11.sa1t \ld bü- yapmaya mtlsa!t arsa. ve ah.şap hl.na 
lan mükemmeldlr. Akşunda CİtıhalAt) yük ara eıe.tıhktır. D. No. '140 Galata-- acele atılıktır. Tııl1p olanlnnn Mn.ç
rilmuzuruı. mektupla. mtırncno.t. - 4 sa.ray Köşe apa.rtıman Emllldt. Tel: kada. TeşVikJ.ye cnmll ynnında. Bayır 

49010. - 2 soka.t 80 nmnıı.rnya mürncnatlan. - 1 
18 l"AŞJNDA BiR GENCJM - Oku

ma. yazımı. blllrlm, blra.z da eski Tllı1c
çe ya~mm. Banka, Posta, İcra. mua
mele ta.kip işleri ynpanm. Akşam ga
zetesinde M. M. rihnuzuna. mektupla. 

-1 

PANGALTIDA - Tramvay caddesi HER SEMTTE HER KIYl.\tE'ITE _ 
ilzertnde 1Y1 randımanlı altmda diik- Acele mtılık emıAJı: ıı.lmn.k lsteyenle
tlnı bolunnn dört daireli kArg1r bir rln P'erdl Selek TÜRK EMLAK Bil· 
a.partman utıhktır. D. No. 739 Onla.- rosuna müracn.atınn. Galata öme~ 
tasaray K&Je a.~ EmlAldş. Abtt han, kat 2, No. 23. Telefon 42368. 
Tel: 49010. - 2 

MUHASEBEl'E DAKKİLE VAKIF - - ~ 
Ve mUll bir mü~de 6 sene çal~- 8500 LİRAYA -Maçkada tramvaya ıt!RLI BİR iş -1stanbulun en~-
mış genç bir muhasebeci blrakç 8110.t 3 daldlm memfede 4 b.tlı 85 lira go- lek b1r mahallinde senelik safi varl
veya bütün gün 1ç1r. l.f arıyor. Aqam.- llrll Küçük apartıman Tal:slm Ab- datı 3500 llrnyı mütecaviz bulunan bir 
da OME rilmuzuna. - 1 dülhak. HAmid caddesi numara. 23 kıraathane acele devren satılıktır. is-

Bozkurt Emll\k telefon ~532. - 1 tan<btıl 429 pcısta kutusuna. mürncaat. 
VNtVERSİTEYE - Devam eden bir 

genç öğleyin saat birden akşam geç 
vakte kadar çalışmaıta vaktl müsait 
oldu~undan ticarethanelerde, mfteısse
selerde ehven blr ilcret mn:knblllnde 
münasip bir 1ş o.rıyor. Akşam'da. N. 
N. rümuzuno. mektupla mllro.caat. - 2 

I0,000 LİRA.YA - İngilb sarayı ar- - 1 
kasında. 8 katlı 118 lira k1ralı bir SATILIK APARTll\'IAN VE SAİRF..--
a.partnnan Takstm Alxtiilha.k BA.mld İstanbtıl, Beyoğlu, B~lk~. Kadıköy 
caddesi numara. 23 :somurt Emlak ve Bostancıda en güzel, mutena yer
telefon 43532 - 1 lerde apartıman, n.mı, dükkı\n ve 

!'7,000 LİR&YA _ Tok&Uıyan al'ka.- akarlar satılıktır. Kadıköy Modn cn.d
mıda 4 odalı D icat 140 lira t1rnlı dest 104 numarada. Emltlkevi Nacl 

2 ....... iŞÇi ARIY ANLAR aııartıman Tııbim Abdftlbak IJAmıd Azer'e mfiracantlan. -10 

BIZl\fETÇİ ARANIYOR - Blr bn 
kocanın ev ve yemek ~erlni yapacak 
genç bir hizmetçi 1stlyorum. Perşembe 
günleri her saıı.tta phs:ı.n müracaat
ları. Adres: Aksaray T1ryak1 Hasan
paşa sokak No. 35.Jıane. - S 

caddes1 numara 23 Baz.1rart EmlA.k 
telefon 43532 - 1 

1%5,000 LİRAYA - Omna.n ~ cad
desinde (8) bin Ura 1rad1ı tam kon
forlu 12 da1rel1 ap:ırtmıan. ~ 
.Abdlllhak Htımld caddesi numara 23 
Boo.kurt EmlAlc, telefon 43532 - 1 

GÖZTEPEDE - İstasyoı1a 10 da
kika Ufalta pek ya.kın mesafede 
He! bllyük JtJıyusu, sebze ekilmeye el
nrlfl1 25 dönllın tarla. kira.ya. verile. 
cektir. Görmek 1çln Göztepede tel· 
lAl İsmaile. görilpnek 1ç1n de 49469 
telefon& mftn>.caat. - ı 

Ç-OCUK BAKICISI - Yük.sek ma.-
8.'Sla, ebe, hemşire hastalıakıcı ve a.ş
çı kadın. aranıyor. İstlycnJcrln he
men Cağnloğlu Sıhhat Yurduna. mll
racantıarı. 

33,000 LİRAYA - Ş.1§11 tramvay J.5. DEVREN SATILIK BAKKAi, DVK-
ta.symıuna 2 dak.lıka mesa.ted• (2040) K!NI - Şlfll ıst.:ısyonu karŞlSlnda 
llra iradlı 5 odalı 4 katlı apa.rtıman ca.ddedA» çok !şlek blr bakkal dükUnı 
Tane.sim Abdülhak HAmid caddesi nu- devren aatılıktır. Mahalline müracaat. 
mara 23 BO'ıkurt Emlllt. telefon !stanl"on apartımnnı nltında. No. 181. 
43532. - 1 

3 - SATILIK EŞYA 
3000 LİRAYA - Elma.dalı caddcsl 5 - MOTEFERRIK 1 

SATil.IK KAMYONLAR - 38 Doç, iU.erlnde 2 katlı il odalı nlm tlrglr -. 
39 Opel. Motörlcrt. bütün alcsanu ta- bir hane. Tnks1m Abdülhak BA.mld FRANSIZCA LİSAN ?tfÜTRllAS. 
mir ettırllm~r. ŞotOr mahalll karo- caddesi 23 numara Bozkurt :Emıa.'k PROF. ANJEL DERSANESİNDEN -
sert yen! yapt.ınlmıştır. Aydın oteli. telefon 43532 - ı Evlı\dınızın Fransızcası zayıt ise bize 
Telefon: 20995. yallayıım. Çabuk takviye ederlz. Az.a-

l Dikkat: 5 b1n l1r.ıd.an 500 b1n llraya mı 3 - 4 mevcutlu mti .. terek dersler 
SATILIK KAMYON - Şevrole mar- kadar satılık emlAk, ç1fm1r ha.n he- " -. ıçın a.ylık 5 liradır. Bahçckapı tra:n-

1 

kalı. Fint garajı bay GaUbe müracaat. men ııatmaı: lizere kayıt 'e tes!ll vn.y yolımda Seltım<?t hnnı. Hususi 
ediyorum. Bozkurt Emll\k Ankara. şu- d dahi rlll 

AMERİKAN COGRAFİ MAÖAZİN - beıs1 'büyük faaliyettedir. ers ve r. - 3 
Mecmuası nrnnıyor. 5 veya on sene- ------------- SATILIK İNGİLİZ TAYI _ Koşu-
llk kollekslyonu olanların Alt.şam'da FABRi.KA VE MATBAAYA ELVE- Ia.ra. hazırlanmış saf ka."l yeril ingltlz 
t.Kollekslyon• rilmuzuna mt>ktupla RİŞLİ BİR BiNA SATILIKTIB - Ca- tayı satılıktır. Kndıköy postıı.ne sı-
mnracant. - 7 R'nloR'lunda. fabrlka. ve matbaa. itti.ha- :rasınd& bert>er ooy Aliye müracaat. 
SINGERİN _ En makbul model1 zına elverişli betonarme~ blr bhıa ------------

dl.k.lş nakıe makinesi yeni ha.ide 250 satılıktır. Akşam idaresine müracaat. 
liraya .satılıktır. Sulta.nalı.met AkbıyıkT __ el_e_ro_n_:_2_0_68_1_· ---------' 
hamamı sokak No. so a müracaat. SATILIK APARTBIAN - İki kat 

- 2 1izerlne köşe başı bahQe ve kuyu.su 

1 
SATILIK TAKSİ OTOMOBiı.l _ olup tramvaya 150 metre mesafeli 

8,500 llraya satılık: Kurtuıuo Bacı Ah-
38 model Ford. Sultanahmed Setba§J. met mahallesi Er Meydanı No. 37. 

FRANSIZCA OLARAK - Lis.·m, 
:flzlk, kimya, rlynzlye. tabliye dersleri 
verilir. Tal<?belerle meşgul oluıum; .şc
ra.lt ehvendir; evlere gldlUr. Akşam'da 

kahvesinde motörci\ Bllleyma.na mü- _ 1 
raca.at. - 2 -------------......;; 

KEL\1NATOR MARKALI - A2 kul- ARANIYOR - 1stanbulun her sem-
1 1 bi H tıl..,..._ 'a ........ 11oı Unde muhteUf fiatlerde Anka.radald 
anı~ r nvua sa u.wı. ~.,vı; u r.~t rll 
Tarln.başı Kalyancu kulluk lmrakol m"'i e erı içhı acele satılık apıırtı-
kal"Ş'lSUlda 169 No. Fahri Bey a.pa?tı- man, dükktln, ardiye, ev, kaşıt, yalı, 

vUU nranıyor. 
man. daire 3. - 4 İstlkllı.l caddesi No. 98, blrlncl kat 

Ankara Emlak simsarı Beyoğlu şubesi 
Müracant: Telefon: 41571. 

ARANll'OR - İsbnbulun her sem
tinde her bedelde ve her ebadda An-

İ.M. rilınuzuna müracaat. - 1 

MEKTUPLARINIZI ALDIDINIZ 

Gazetemiz 1darehnne~ adres 
olarak g&term!I olnn knrllerl
mlzden 
PR - M.N.E. - K.K. A.U. -
S.E.G. - Y.S - Mütercim -
D.R - K.Ö - Kotra - Ş. -
M.P - İngiliz~ ö~tmen -
ÖG - AA - Kollekslyon -

111\IS - .l\IK 
namlnrına gelen mektuplan lda
rehanemlzden aldırmıılan nen 
olunur. 

MfERİKAN l.\fECl\'IUALARI - Es
ki veya yeni pernkende veya kollek· 
slyon ho.11nde: Fortune, LUe, Colllers, 
Look, lsimll Amerikan mecmualarına. 
sahip olup da satına.it 1stlyenlcr cAk
~J) matbaasındn CY. G.) rilmuzuna 
mllrncaat edeblllrler. - 2 

taradakl milşterllerl için acele satılık ..., ___________ ..,. 

arsa, ba~. bahçe, sayfiyelik aranıyor. Doktor 
İstlkltıl caddesi No. 98, blrlncl knt 

Ankara Em1dk sim.san Beyoğlu §ubesı. 
tNGİLİZ MARKA - 30 beygir mil- MOracaat: Telefon: 41571. 1 Feth•ı Erden 

1remmel işler bir buhar lo'komotlt1 sa- -------------
tıııktır. Müracnat: Bllrdurda Fahri- SATILIK APARTll\'IAN - Beyoğ- I 
ka.tör Hamdi Vellcıı.ngll, İstanbul: lunda Fransız sefnretl karşısında. 
Ba.b lı.l ş ma.nznralı ve % 4 varidatlı b1r a.partı- , 

ı 1 artt oteller1. - 4 ınan .satılıktır. İsteklllerhı saat 13 Ufı ' 

4 _ Kiralık • Sahlık !!n:::ıBSe telefon numarnsına, 

MODADA - ttstünde 1k1 odMr olan DER SEI\ITTE DER Kn1\IE'ITE - i 
cadde tızertnde blr drudcAn eh.ven blr Acele satılık emltık almak ı.rteyenla- j 
fl.".tlc m.tılı:ktır. D. No. •144 Galata- ı1n Ferdl Sel<?k T()ijRK EMLAK BU- 1 

sa.ray Köşe apa.rtma.n EmJAklı. Tel: l'0.9\ma müracaatlan. Galata Ömer 

LABORATUVARI 
[Cerrahpaşa hntnncst baktcrlyo
lotul Kan, fc1rar, balgam, me
vaddı pita tahlilleri ve (idrar 
't'Ultasile ıebelil;ln ilk rünierln
de kati teşhls1) yapılır. Beyol;lu, 
Tablıne rfderken Meşelik solral'ı 

Ferah apıırtunan. Tel: 40534. 

1 

49010. _ ı Abıt han kat 2 No. 23 telefon 42368. ' 

- 2 ----------· VANİKÖTI1NDE - Rıht.mıı. olan bir 

1 
1 

kat tızertnde e odalı bt.hçaılnde 2 oda İstanbul Belediyesi ilanları 
çn.m ve meyva. a.ğn.çla.n. bulmıan blr 1------------------------• 
yalı satılıktır. D. No. 538 Gala.tasa.ray Galatıı.da Çeşmemeydanında temlzl1k işl.e.rl ahır ve koğuşl.a.rmın tnmlrt 
Köşe &pa.rtman Em!ft.k11. Tel: 490lO. açık elalltııneye konulm~ur. K~ı:r bedeli 1'750 l1ra ve 1lk teminatı 131 

--------------
2 

l1ra 25 kuruştur. Keşif ve onrtruune Zabıt ve lı.!wmıeltı.t Mfidürlüğil. cıe-
ERENKÖYilNDE _ Et.hem e:rendl m1nde görlllebll1.r. İhale 20/2/942 cuma. günü mat 14 de Dalmt EncUmend'3 

caddesi üzeıinde !evknlAdc muazzam yn.pılaca.ktır. Tnllpler1n ilk teminat makbm veya. mektıı:plnn. ihale t:ı.
ça.m ve envaı a~la.r bulıman bh'çok r1h1nden ııek1z gün evvel Belediye Fen İşlert Mildürlüğfuıc mtimcna.tb. ala.
küçük pıı.rçnlarn ayrılıı..bl.leeek • eekflde ca.tla.n !ennl ehD:yet ~ Dil Jl)ına ait Tlcaret Odası ve51kala.rlle llıa.le günü 
1çinde gilzel bir kÖŞldl olan 21 dönüm muayyen ıı:ı.ntte Dahlıt Enctımende btılunmalal'l. (1069) 

arazı satılıktır. D. No. '738 Galata.sa.- Yük' k ildi• ti" t 
my Kö,,e apartman EmIA~ Tel: , se sat vo care_ 
49010. - 2 mektebi müdürlüğünden 

MAÇKADA - 8.500 lli'aya. eatılık • 1D40 - 19'1 dere yılı 1a1unda aster1.l.k ııta.Jına ca.Rrtlan redek IUba.Yı 
katlı b1r apartman IS2 Ura ıcar. getir- talebelerlm1men Ba:t.1ran ,.. Bylfil 1mt1hanlanna g1mı1yenler 1ç1n Ddnct 
mekted.Lr. D. No. 747 Galata.saray KO§e am.tr baıfmda bir kntıhaıı devresi açılacaktır. İl8'llllerlıı 80 luba~ 9'l 
apartman EmIA'!r1f. Tel: 4.901.0 - ıarth1oe :tada.r k!:aıe" müra.ciatlan blldlr1llr. <1069) 
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Veni PUDRA 
. ' . . . . 

~ --, 7!. il' • •, ., -

RE~!:ERİ I 
.KADINLARIN HAYRETİ 1 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizl fırçalayınız 

_Tenınıze en uygun gelecek pudra.?
nın lam rengini veren yeni bir Kolo

rımelrık makina i~dcdilmişlir. 

Bu sayede şimdiye kadar gô
Sz-Ulmemlş emsalsiz bir güzellikte 
·ortj lnnl pudra renklerinin lstıhza
·rınıı. imkan verilmiştir. Bunları 
·yalnız Tokalon pudralarında bu
rlabllirslnlz. Bu pudra rüzgarlı va 
ryağmurlu hıı.valıırda bile bütün 
-gun sabıt kalır. Burnun parlaması
·na rnanl olur. Hususi ve beratlı bir 
usul dairesinde lstlhzar edllmlştlr. 
Bu yeni Tokalon pudrasının en 
son yeni ve cazip renklerini bu
gunden tecrube ediniz. Daha genç 
'Ve guzel gorlıni.ınüz. 
--------~~~~~--· 1 

UMUM OEPQ~Uı 

GAlATA·A&İD "°'" 16/ı' 
ThGUF ILDKıı:l • ~:AAf 

il Devlet Demirvolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanlari Il ı 

Muhammen be~l. muvnkktlt teminat ve mlktarlarlle cinsleri ve eksilt-! 
me gun ve saati nşajtıda nlt olduğu listesi hizasında yazılı ahşap traversler 

her liste muhteviyatı ayn ayn ihale edilmek üzere ve kapalı zarf usulü ile 
Anknrada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 11.ste.c;l hlzasınd:ı yazılı muvnkkat tem!:ııı.t lle 
k:ınunun tayin ettiği vesika ve tek!lfierlnl aynı gün ekslltme saatinden 
bir saat evve)lne kad:ır komisyon :reisliğine vermeleri lazımdır. 

!?artnameleı par::ısız olarak Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpa
şa.da tesellüm ve sevk ş~tılğ!nde, Eskfşehlrde v~ Izmtrde idare mağa:rnlann
da dnğltılmaktadır. 

Beher adedinin Ekslltme 
muhammen Muv:ı.kkııt g-ün 

Liste No. Miktarı Cinst bedeli teminat ve 
adet Lr.Kr. Lr.Kr. saati 

1 17717 Cari hat kayın 
1 
ı 
1 

traversl 3.24 4120 15 • 23/2/19421 
2 3115 D " • . 19 745.26 • pazartesi 

ıı günü saat 
3 44000 • • ça.ın 4.40 10930.00 • 15,30 dan ı 

:ıı !tlbarer. 
.2oot. 

* Ankarada yaptırılacak Ziraat B~üfettlşllğl binnsı ile depo işçileri 
soyunma, yıkanma yeri ve yemekhane binası ın,,a.atı kapah ~rr usull!e • 
Te vahidi fiyat üzerinden eJr.siltmeye konmuştur. Bu inşaatta doşeme ~ ı 
Jentolnr için muktazı demirler idarece verlleccktlr. 

ı - Bu lş'ı.ı muhammen bedeli 50.000 liradır. 
2 - İstı~klller bu işe alt şartname vesair evrakı D. O. Yolları !-nkar:? I 

\'emesinden 250 kuruş mukabilinde alabilirler. , 
3 - EksllLme 2/3/942 tarihinde pazartesi günü saat 16 da AnkaraJa 

D . D. Yolları yol dairesinde toplamıcak merkez birinci l:omlsyonunC'a yap:
lacaıı:tır. 

4 - Eksllt.meyc glrebllmek için isteklilerin tekllC mektupları ile birlikte 
n~ağıda ynzılı teminat ve ves:ılkl ayni gün saat 15 e kadar Komisyon Re!s ·, 
Jlğlnc vermeleri lazımdır. 1 

A - 3750 liralık muvakkat teminat. 
B - 2499 sayılı kanunun tnyln cttiCI vesikalar ile bu işe mahsus ol-; 

mak üzere Munakaldt Vokiı.leUnden alınmı~ ehliyet vesikası .. ehUyet '·e
slkası lçln ihale tarihinden en az SP,klz gün evvel bir Lo;tida ile Mün:ıknlat, 
YE>k{ıletlne mü,.acaat olunmnsı. !803-995) 

* .M1,1hnmmen bedel! 10.500 lıra olan 6000 metre bez hortwn 25/2/942 
çarşamba günü saat ı5.30 da kap:ılı zarf usulü ile Ankarada ld:ı.re bin:ısın-1 
da to:olannn Merkez 9 wıcu Komisyonca satm alınacaktır. 1 

nu ışe girmek lstlycnlerin 1462.50 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği veslknlan ve tekllflerlni ayni gün saat 14.30 a kadar adı ı 
geç-en Komisyon Reisliğine vermeleri li!.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada M:ılzemc Dılresinden, H:ıydnr-
JY.ışncln Tesclliinı ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (2084) 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Zeytınya!; \ e prlna !nbrlknl:ırlle sa bun hanelerde kullanılan makine, 

kazan, .sltlm k:ıı:ını. baskı ve bombary a. ta,, ezgi takımı. su tulumbalaıı. 
Tran"mlsyon, kasnak ve kayışlar muhtelit kuturda borular, yağ kniıplan. 
sabun kaynatma kazanı ve teferruatı, prlnadan yağ çıkannıya mahsus ~ı
hazlar satın alınacaktır. Bu gibi malzemesi olup ta satmak isteyenlerin sa
tacakları malzemenin adını, markasını, kabiliyet derecelerini ve kıymeti ve 
en şor. kaça verebllecekle:lnl yazılı blr teklif ile Yakıtlar Umum Miidürlü-
ğune müracaat etmeleri. .. 447. c6~4ıı 

Üniversite A. E. P. komiıyon~ndan: 
Blrlncl cerrahi kliniğine yaptırılacak 28145 liralık muhammen bedelli 

tıaht.a e ya 23/2/1942 p:ızartesl ı;ü:lü s:ıat 15 de Rektörliikte kapalı zarfla 
ih:ı iti ed!le~ktlr. 

Zarfların saat 14 de Rektörlüğe verllmesl lö.zımdır. Resmi liste, fartna-
me Rektörlükte görülür. (850> 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden: 

Denizcilere ilan 
Karadeniz boğazı Rumeli feneri civannda bulunan radyofnr fım;a do

layısile işlememektedir. 
Tamiri yapıldıktan sonra faaliyete geçtiği ayrıca ılan edllecckLlr. <2073l 

Belediye Sular idaresinden 

i 1 an 
Sumer Bank Umumi MüdürlllüUnden: 

Neşredilmiı olan 200 ve K. 25 7 No.lu kararnameler İktisat 
V eki.leli tamimi mucibince bütün memleket dahilinde mevcut ya
paldar için Ziraat Bankası ıube ve ajanlarına ve bunların bulun~ 
madıklan yerlerde kaymakamlıklara verilecek beyannamelere dahil 
yapak.lnrın Aııltarada Y-cni§ehirde ismet Paıa cadde.inde 15 No. lu 
Sümer Bank İplik dokuma fabrikaları müessesesi yapak mi.ibayaa 
ekipleri ta.rafından, beyannameler mıntaka itibarile bir •ıraya tabi 
tutularak, sıralan geldikçe, &§ağıdaki Ticaret Vekaleti fiat ve 14rt· 
larile satın alınacağı ali.kadarlara bildir.ilir. 

Yapağın cinai 

Mahallinde mü
bayya kilo fiati 

' 
K~ 

Bmaa ve lıtan
bulda mubayaa 

kilo fiati 
KUl"Uf 

1) ~rli Mcrinoa 173 170 
2) Kirli yanmkan 150 150 
3) Merinos kuzu 130 130 
4) Trakya mallan 77 81 
5) Tip Trakya 71 75 
6) İzmir 69 73 
7) Aydınlı 67 73 
8} ince Anadolu 67 72 
9) Kaba Anadolu 63/62 68 

1 O) İnce fark malı 67 73 
1 1 ) Kaba ;ıark malı 62 68 
1 2) Erzurum kızıl 67 75 
1 3) Erzurum beyaz 65 73 
14) Van beyaz 58 73 
15) Karaynka ve koç · 56 60 
16) Deri malları ait olduğu cinsin % 5. noksanile alınır. 
1 7) Beai malları ait olduğu cinsin fiatile alınır. 
16) Normalden yüksek randımanlı yapaklarm beher randımanı 

aşağıdaki fiatlerle alınır. 

Kurut 

A - Trakya mallan 1,47 
B - Tip Trakya 1,42 
C - lztnir 1 ,38 
D - Aydınlı 1,38 
E - Anadolu ince ve kaba 1,38 
F - Şark: İnce ve kaba 1,38 
C - Erzurum kızıl 1,47 
H - Erzurum ve Van beyaz 1,41 
1 - Karaköse ve koç 1,13 

19) Gömlek halinde olmı:ran a§ağıdaki malların beher nn· 
dımanı aşağıdaki fiaaılerle nlınır. 

A - Kas.ıpbaşı (ince) 1,20 
B - Kasapbaşı {kaba} 1,08 
C - Kuzu ve güz yünü (ince) 1,30 
D- Kuzu ve gü::: yünü (kaba) 1,20 
20) Yapaklarda bulunabilecek parça, deri, keçe, koç, pıtrak, çalul

dak, rütubet ve güve gibi maddelerin toleransları ve bunlar için ya
pılacak tenzilatlar aşağıda göstcrilmi§tİr: 

A - Parça: %8 rrisbctine kadar esas malla birlikte kabul olu
nur. Bu nisbetten fazlası esas mal fiat.inin % 25 noksanile alınır. 

B - Deri malı: Esas malla birlikte gelen deri malları bu mal 
fiatinin % 5 noksanile alınır. 

C - Keçe: Esas malla birlikte % 3 e kadar kabul edilir. Faz
lası esas mal fiatinden kiloda 8 kuruş tenzilatla alınır. 

D - Pıtraklı: < ~ 3 e kadar sıvama pıtraklı mal kabul olunur. 
Bu nisbetten fazla sıvama pıtraklı mallar esas fiatinden L:iloda 1 p 
kuru~ noksanile alı:ıır. 

C - Koç: Esas mal ile birlikte % 3 e kadar kabul edilir. Fazla
sı yukarıdaki 15 İnci maddede yazılı fia:le alınır. 

F - Güveli mal alınmaz. 
G - Çakıldr.k: Esas malla birlik•e <'{, 3 e kadar kabul olunur 

ve bu nisb~tten fazlası daradan tenzil edilir. 
H - Diğer yabancı mııddeler: Azami % 1 e kadar kabul edi· 

lir. Fazlası daradan tenzil olunur. 
l - Rütubet: Normal olac:ıktır. 
J - Çuval: Çuvallı mübayaalarda çuval d~rası % 2, S nisbetini 

aş:ıma~. Bu nisbetteı:ı fazlıısı daradıon tenzil olunur. 
44& a , 

Yapı işleri ilanı 
Ankara Ark~oloji l\1üzeti l\1üdürlüğünden: 

Ankarada Mahmutp:ı.şa Bedesteni kubbelerinin kurşunla kapatılması 1.şl 
2013/1942 tarihll cwn~ günü ~ant 15 de Maarlt Vekı\letı Antikiteler ve Mü
zeler .Müdürlüğünde kapalı zarl usulü ile eksiltmeye konulacaktır. K~lf 
be<!ell • 18725.02• lirndır. 

İstekl1lerln yüzde yedi buçuk remlnat ve bu işe nlt ehliyet vesıı~ıan ne 
adı geçen gün ve yerde toplanacak komlsyon.a snat 14 e kadar tekhf mek
tuplarını vermeleri veya yollamalan lazımdır. 

Keşif her gün Ankara Arkeoloji Mümsinde görüleblllr. Ve tasdikli su-
reti bedava edlnlleblllr. c2074o , 

DEPO ARANIYOR 
Sirkeci veya Haliçde sahilde, yahnd sahile yakm bir yerde mAıbut 

bir depo aranıyor. :\lıiracaat yeri: 

ELAZlZ UMUM NAKLiYAT ŞİRKETi -
Değirmen müdür ve muhasebecisi· aranıyor 

Devlet İktisadi teşckküUer!lc alO.kalı bir un fabrikası için müdür ve mu
hasebeci aranmaktadır Vazifeler ihtisas mevkll olduğundan ücretleri 3968 
nurr.nralı kcuıuııa göre verllecektlr. Müdıirün ve muhnseb~inln bu işlcrdP. 
bllgl ve tecrübe sahibi olduklannı tevsik etımelcrt lA.zımdır. 1 

Isteklilerin bir mektupla gazetemizde M. A. remzine müracaat etmeleri 
rlca olunur. .970• 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
İdaremiz kadrosunda o.çık olan yerlerde çalıştınlmak kabiliyet göster

dikleri t.ııkdlrde sene sonunda esas kadroya geçirilmek üzere imtihan lle ve 
80 lira ücretle stajyer olarak memur alınacjlktır. 

Istcklllerln şartııırı öğrenmek üzere 12 1Şubat'942 peı-şembe gımüne ka
dar Taksimde Sırnscrvllereeld idare Merkezinde Muamelat. §ef!lğlne mura-

Fakültemiz MlkroblyoloJI, Salgınlar Bilgisi ve Parazit.oloJI enrtltiisundc 
bir münhal asistanlık vardır. 

cııat etmeleri lazımdır. .2ona. 
Tallp olanların yabancı dil bilgileri tcsblt. edilmek üzen: f\lbatın ytmıl 

yedinci perşembe :rünü saat onda De ka.nlıkta bulunmalan. (20491 

Talebe Ahnac 
Maden Tetkik ve Arama Ensti
üsü Genel Direktörlüğünden: 

Yatılı ve parasız olarak Zonguldakta açılmış bulunan 
Maden bat çavuş mektebinin Mart 1942 de başlıyacak 

devresi için seçme sınavile talebe alınacaktır. 
Bu teknik meldebln biri amell diğeri naza.rl olmak üze

re iki sömestre aynlmış üç senelik tahsili vardır. Amel! dev
rede talebe madenlerdeki kazancı ile geçinir. Ve kendilerine 
birinci, ikinci sınıf amell devrelerinde 100 kuruş, üçüncü 
sınıf amell devresinde 120 kuruş yevmiye verilir. 

Aşağıdaki şartlan haiz olan isteklilerin nihayet 23/2/942 
akşamına kadar Zonguldak maden Teknisyen mektebi mü
dürlüğüne vesikalarile bizzat müracaatıan lüzumu ilfın 

olunur. 
1 - Türkiye Cüınhuriyetl tebaasından ve Türk ırkın

dan olmak, 
2 - Doğruluk kAğıdı göstermek cı1940-941 ders yılı

rnezunlarile halen mektep talebesi olanlardan bu gelge 
aranmaz. 

3 - Bulaşıcı hastalıklarla malUI olmamak, bünyesi 
maden ocaklannda ameli çalışmaya müsait bulunmak 
«Sağlık muayenesi Zonguldaktayapılacaktır.» 

1 - İlk mektebi bitirme vesikasını göstermek, 
5 - En az 16, en çok 25 yaşını biti~ bulunmak, 
6 - Nufus hüviyet cüzdaİlı ve dört adet vesika fotoğ-

rafı vermek. 
Bu şartlan .haiz olan istekliler 25 Şubat 1942 de ilk okul 

derslerinden yazılı imtihana tabi tutulacaklar ve muvaffak 
olanlar amelt stajlarına başlamak üzere ocaklara dağıtıla
caklardır. (704-974) 

1 

Konya Nafia Müdürlüğünden 
ı - Clhanbeyll kaza merkezinde yapılması mukarrer llk okulun temel 

hafriya.tlle kargir ve tuğla dıvarlan ve hatıllarından ibaret birine! kısmın 
1rş~atı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ekslltme 23 şubat 1942 tarihine rastlayan pazartesi günü saat. ıs dıe 
Konya hükumet konağında Vilflyet Datmi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İşbu inşaatın keşlt' bedeli 15357 .llra 41 kuruş ve muvakkat t.emlııatl 
ll52 llradır. 

4 - Bu işe alt evrak şunlardır: 
A -- Projeler 
B - Keııır cedveıı 
C - İhznrat ve lmaıat.n ait sllsllel t'iat cedvell 
D - Hususi şartname 
E - Bayındırlık ~lert Genel şartnamesi 
F - Yapı İşleri Umumt Fenni şartnamesi 
G - Eksiltme şartnamest 

1 
H - Mukavele örneği 
İste..renlcr bu evrakı her gün Konya Nat'la Mildllrlfitllnde l5rllp tetkik 

1 edE"blllrler. 
5 - Eksiltmeye glrebllmek için üçüncü maddede yazılı muvakkat teml-

1 
r.atın hususi muhasebe veznesine yatınldığına dair makbuz veya bu mfkdnr 
şayanı kabul banka teminat mektublle eksiltme tarlhlnden en az ilç gün 

1 evvel .tatlller hariç• referanslarııe birlikte Konya vllflyetlne müracaatla 
alınacak ehliyet vesikasının ve 1942 yılına alt. Ticaret vesikasının lbrar.t 

1 ve dördüncü maddede yazılı evrakın görülüp lmza edllınlş bulunması lA-
1 zımdır. 

6 - İsteklilerin beşinci maddede yazıll evrakı ve teklif mektuplarını 

1

2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun olarak tanzim edip ikinci maddede 
yı::ızılı tarihte saat H e kadar makbuz mukabll!nde V.i!Ayet dalml encümen 

1 rclı:Ilğlne tevdi et.meler! ve postada valci geclkmelertn kabul olunmıyacatı 
1 UAn olunur. cl008a 

~~......,.;,~_, ~~-~ı 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
Kiiçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye plani 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 
2 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1942 İKRAI\Iİ l."ELERI 
1 Adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
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