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Yazan : SADRI ERTEM 
A VRUPANIN sulhten son-

raki 909yal manza'l'Mmm 
alacağı ~kil yeniden günün me
~lesi oldu. Bilhassa İngllterenin 
eski Moskcf\•a elçl!ıl Krips'in söyle 
ıllit nutuk clüny:\ efkin umumlyt• 
ı.bı<lc akisler bıraktdrt.an sonra ... 

Avnıpatım yarmki şekli, ~en 
~ll harbin 1'eltebidir. Avru: 
paya verilecek ""il !'JU üç za\·j. 
yeden müblf'& edıleblllr: 

1 - Demokrasiler bakımından, 
2 - Fa§lst bakımından, 
3 - Bol,cvik bakmımdan. 
Demokl'Mlleriıı anladığı AYnıpa 

herke. için malfundur. Hatta A'. 
rupa böyle bir tarihi deneyi ya. 
ŞIUIUftır bllc. On dokuzuncu asrın 
lngUiz nüfuzu altmda inkişaf e-
dea Avnıpası buna bir model ,.a 
7.lfeal görebilir. Bu A' rupa tel al • 
kist A \TUpanm açık denizlere doğ. 
ra genlJlemesJ, Avrupanm ı;it gi. 
ile bir atölye halini alması ile hu. 

' 16-. edileblllr. ingllterenln A nu
PIM!a llatttnlöğtbıU ifade eden bu 
görUttt A"""*1& 1039 harbine 
kadar )'a§Mh. 

Bugün "aılllet.leıtn hürriyeti 
prensipl ile İfade ~n bu An.;: 
pa anla~, ı ''Milletler C..Ulyetı., 
e!&sma dayanmaktadır. 

Faşist telakkiye gbre Auupa, 
lngllterc üstünlüj;r\inUn ortadan 
kaldınlmMı esasm& göre tanzim 
edilecektir. Bu hareket faşio;t dev 
letlerio kumandası altmcla A ,·ru
puun nizama !10kulma8ıdır. Bu 
bal ya A Vl'UJ*llm l}arka doğru 
Yeni bir genlBlemc kazanma.o;ı He 
Yahut, kara Avrup&"nıdaki ha1dm 
kuuretln İngiltel'tnln elinde bulu
nan denizleri Ve deni:der ötesini 
~lc1• etmeıtıe tahakkuk edecektir. 
nJer iki hal l'ekllnde de 1ngilterc-

n AvraPMlan aynbnuı ile ni
hayet bu~ olan tarz büyük 
harbi takip eden senelerde l\lmıo
!"nlnla "Dörtler,. :hi1dnıiyeti fikri 
ıle ileri silrllldü. Bu görüŞe göre 
Avrupa dört btlyük de,·lethı 
''Alm~ya, halya, Fransa, tngilıe: 
renin., hiklrnJyeU alta.la idare e 
dllec'ekti. 1939 harbinin .,ladığı 
J[Undenberl faşizmin anladltı mi• 
ııMlald A \"ntpa nb.amı kurulmak 
i"t.enlyor. Fa.kat Avrupa harbi Av
rupada bltıniy<'c:eğlne \"e A\'nıpa 
kendi keıulhılnc kifayet eden bir 
lut'a olmadığına göre niza.mm 
fatbikatr ancak hubin sonuna kal. 
maktadır. Bugün lşır;al altmdakl 
A \TUpada yeni bir nizam kurmak 
hun madde \'e gıda maddeleri 
ka~'llaklanna sahip olmadan möm~ 
kün değildll'. 

&tıyalist görilŞe göre, A\'J'npa
nın ne olması 11\znngcl~il malum· 
dur. Bugttıı demokraııilerle ıııosya 
ı:zm, mil!}tcrek dü~mıınlanna kar
'' cephe birliği ~mış)anhr. Bu 
t.ephe birliğinden yamı""! ımlh 
~ Devamı Z inci aayfacla 

Buglin \ıalinin 
başkanioğı altında 

Mühinı . 

bic ıoolantı 
vaoıldı Bir duman JHlrde.inden geçerek harekata botlıyan cenu. 

bi Aliraklı kuvvetler. 

Bugün vilayette ıJali Dr. Lütfi Kırcların riya.et etti. 
ii bir toplantı yapılmı§ ıJe toplantıya vali muavinleri zi
raat müdürü, :zirai mÜeHeseler men•upları ve cliğer zevat 
iftirak etmiılerclir. Toplcıntıyı acan Vali Kırdar, aunlan 

- aöylemi~tir: 

Arkadaşı tarafından 
bıçaklanan adam 

============== '•E"~veklllmlzln direktltlerlle eki • 

Emekli ve yedek 
subaylarla 

askert memurları 

min iki misline çıkanlması için llum 
gelen tedbirıerın ve başlanacak hazır. 1 
l:klıınn lkmallıd görüşeceğiz. Her sa. 
tada faydalı gayretler Barteden latan. 
tulun bu ıııde de kendini göstereceği 

ne zlrnat se!crberliğl dolayıslle büttır. 
şehirde, en !azla iatlheal 1çln çahıııla. 
cag"ma ve bu hususta hiçbir gayretin 
esr,ıjc'lmlyeccğinc eminim.,, 

Bunun bir şaka 
olduğunl!. ·söylüyor 

Şubeye 
a.dlliiij~ 

' 
Be,tkta§ aakeıilk ıubesinden: 
Beııikt.q askerlik §Ubeslnde kayıUı 

henUz Y&f haddine uğramam!§ olan 
uneldi ve yedek (eski tabirle birinci 
ve ikinci eıruf ihUyat zablta ile me. 

Bundan sonra yapılan konuşmada 

ziraat seferberliği için bir program 
Jıo .. ,ı 11nmtş ve şu esaslar tcsblt edil. 
mlştil 

ı VlılyeUn ekime yarayan ara. 
Zl'.!lnln ekim için sürlllUp hazırlanma. 
sr. 

İstanbul vlllyetlnln arazisi KA~ıt • 
hane sırUarı, Boğazlçlnln, Anadolu ve 

_... Devamı 2 ncl •ytada 

murinl ukeriye) subaylarla a.skert · B 
1 

• t d 
memurlarm senelik yoklamalarıns 15 u garıs an a 
§Ube.t 942 günUnden JUbe.ren bqlana. 

cak ve 15 mart 942 akpmt nihayet Bu I gar I ara 
bulacaktır. Yoklama gUnlerl haftaıun 
cumarte81 gUnU har.iç diğer günler •• 
saat 8,30 dan 18 e kadar aşag-Ida ya_ g o re 
zılı vesikalarla blrJlkte bizzat müra • • • 

caa; edeceklerdir. BiR NAZI 
ı - Emekli subay ve memurlar. 

a) Nü!us hüviyet cüzdanmm tasdik. RE J 
1
M

1
. 

ll sureti. 
b) Maaı resmi senedi (beraat) 

c) Varsa askerlik vesikası KURULUYOR 
c) Herhangi bir !en §Ubeslncı<e lhtl. 

su yapmııı ise diploması 
f) İki adet 5X6 ebadında vesikalık Sofya, 12 (A.A.) - Zena gazetesi 

tototrat. neşrcttığl bir makalede diyor ki: 
II - Yedek wbay ve asker1 memur "Bizde naz11lğin tee811Usü ergeç mu. 

lar. kaddcrdir. Fakat bu Bulgar hususiye. 
C) NQfus hüviyet cUZdanmın tasdikli tıne gbre kurulacaktır,,, 

sureu. 

Bir mlld~et evvel Tahtaka\ede tll. 
t.UncU Yusufun dUkkAnı 6nUnde KA. • 
mil Kesklne.r lslmll bir gençle bu 
gencin arkadaşı hacı Bayramı ara • 
Jarmdakl bir mesele yUzUnden kav • 

Singapuruo 
düşmesi 
karşısında 

Almanla,. ne 
düşünüqor 

Japonyanın uzak 
şarktaki yeni 

durumu? 
Berlln, l! (A.A.) - D.N.B. bildiri. 

yor: 
Singapurun dllşmesı Alman efkA.nn 

da pek büyük bir akis husule getir 
ıniştir. HUkCımet merkezinin slyUt 
~ Devamı ı ncıJ ııın fada 

b) Askerlik Veaika..ı (Terhis tezkc. 
resi, yedek subay dlplomaaı) 

c) Herhangi bir ten §Ubcsinde ihtL 
sas ,Yapmı§aa diploması 

d) Sıhhi subaylann diploma ve ih. 
tıau vesikası. 

f) lkl adet 6Xl5 ebadında vesikalık 
fotoğraf. 

Halen tstanbuıdan hariç mahaller 
d~ bulunan emekli ve yedek •ubaylar: 
la aaker1 memurlar yukarda Yazılı 

3600-ton 
kömür geliyor 

_.. Devamı ! inci ·~fada ı Bugtızı ,ehrimlze fazla miktarda o. , çıkarılml§ ve yollar açıldığından kara.. 
dun ve kömür gelml§Ur. Aynca Zon • dan da nakliyat başlamıştır. 
ıuldaktan 3600 tonluk bir parti yola BugUn kara yoluyla 10 bin kilo odun 

----~---------~-.....:.=~:.:.:.....:..:.=.:.:..=.~- gelml.§Ur. 

Ankarada maarif veklll Haaan Ali Yücel dün Ttlrkku,u mUeııseııeslnl gezmiş, 
bllhaaaa yeni yapılan tan-are tabrlkalarUe llgilenmlıUr. Yukarda kendlalnl 

ispanyada 
tifOs 

salgını 
Londra, :t2 CA. A.) - lspan. 

yada tifüs (lekdi humma) hasta. 
lığının yayılmakta olduğu babcr 
dlmmıştır. Madrid Univcrsilet1i 
profesörlerinden Mosel, ihtiyat 
tcdbfrleri alm:ı.k Uzere Banıelo • 
naya. gönderılmi!ltir. Portekiz, b • 
panyadan gelecekleri karantinaya. 
tftbi tutacaktır. 

atölyelerden blriDde görüyorauııuz. ============~~ 

gaya tutuıımuıııar, kavga eanumda 
Kı'l.mij Kesklner Hacı Bayramı bıçak. 
la Uç yerinden ağır surette yara.la • 
ml§tır. 

K~mllln muhakemesine bugUn bakıl 
mış, fakat yaralanan hacı Bayram: 

- Biz e3ki blr arkada§ız. &r ı:a.. 
man böyle şaka yapar, blrlblrimlzi dö. 
ğer veya yaralarız. Bunun için ben da 
vacı değilim, demlııtlr. 

Fakat .mUddeiumumruk hA.dlae yara 
lama ile neUcelendlği için 11Uçlunun 
cezalandınlmumı iatcmlf, neticede 
KAmll Keaklner 68,5 Ura para cezaaı. 
na mahkOın olmU§tur. 

Singapurun 
düşmesine 
kim sebep 

oldu 
B ı r Amerikan 

g~zetesi 

Vişi hükOmetini 
itham ediyor 

• 

japonlara Hindt Çiniys 
varmamış olsalard1. .. 

Ne'\")'Ork, 12 (A .• ) - Herald Trl. 
bun gazetesi ''§imdi -de Madagaskar 
başlıklı başyaZL9ında şöyle diyor: 

"Japonyaya hiç muhalefet göster . 
meden Hlndlçinlyl armağan eden Vl§I 
FraMızlan olmuştur. Fransızlann bu 
esaret altına glri§leri Blrmanyanın 

ve Slngapurun ateş ve kanla kaplan • 
ması neticesine. vardı. 

Nazari olarak bltaratıık bandırası 

altında gizlice Romel zırhlı kuvvetle. 
rlni besliyenler de Vl.§1 Fransızıarıdır. 
Şimdi de, Madagaakan, kultanmak 

müsaadesini almak için Japonların Vi. 
şi üzerinde baskı yaptıkları söylen! _ 
yor., 

Herald Tribun gazetesi, bu mUnaae. 
betle .Madagaskarda kuvvetli bir Fran 
sız taraftarı duygusunun mevcut bu. 
ıunduğunu bildirmektedir. 

Londraı 12 (Radyo '7,llS) 
Slngapurda vaziyet eon derece va. 

hlmdlr. Ne§rcdllen son resmi tebliğ 

şurlur: Şehrin §imal ve ıtimaU garbisin 
oe kanlı çarpışmalar devam ediyor. 
Japonlann garp istikametinden kıta . 

Ummızı Bttrt1ıü eksllmlyen bir tazyik. 
le yapılqor. Tanklar, ta)'y&reler bu 
kesimi müdafaa eden kuvvetleri daha 
~ Devamı t Del sayfada 

Japonlar 
Singapurda 

cephe 
hat tarının 
gerilerıne 

hakim 
iki mühim tepeyi 

daha aldllar 

ingffiz 
askeri 
Şehrin 

dış mahalle
lerinde 

Alevler 
içinde 

çarpışıyor 
TokJo, 1% (A.A.) - Domet ajaııeı. 

nın bildirdiğine göre Johor boğazm. • 
dan geçerek'Singapurun cenup kuimi. 
ne doğru ilerliyen Japon kıtalan 11 
şubatta karanlıktan istifade ederek 
Bukittlmahın cenubunda bulunan 200 
rakımlı tepeyi işgal etmlfleratr. Ja . 
ponlar bundan aonra 12 şubattan iU • 
lıaren blriblr!ııi takip eden dalgalar 
halınde Slngapur §ehrl. Uaerlne yüril -
meğe devam etml.§terdir. Japon ıutala. 
rı bundan başka Slngapurda cephe 
ha Uarmın gerilerine tamamlle hAldm 
olan 255 rakımlı tepeye §lddeUe taat 
ruz etınektcdlrler. 

A t • 

Londra, 12 (A.A.) - Slngapurda 
kt İngiliz kıtalan ııtmdi alevler içinde 
bulunan §Chrln eh§ mahallelerinde şld. 
detle c:.arpııımap devam etmektedb'ler 
Japonlar tanklar ve hafif mitralyöz 
!erle mücehhez taburlarla bUcum •t . 
me.kt.edirlcr. General Perclvaıe teaUm 
olması için yenldeny apılan bir teklif 
cevapsız kalmıştır. 

Batavladan bfldlrlldiflDe göre icap 
ederse garnlzonlan tabliye etmek IG1n 
İngiliz ve Holanda gemileri Keppcı 

lımanmda beklemektedirler. Müdaft . 
!erin en mühim kayıplanndan biri a. 
halldcn 700.000 kişinin ve ganılzonu 
nun güvendiği su hazinelerinin §imdi 
Japonlann eline geçmif bulunmastdır. 

Tokyo, şehirde sUngU attngQye mu • 
harebeler cereyan etU~ blld1rl.yor. 
Bir Japon sözcüsü §ehrln dü§t.Uğilnü 
blldlrmıose de bu beyanattan 80IU'a 

başka bir sözcU muharebenin devam 
etmekte olduğunu ve en mllbim muba 
rebcnln cenup kıammda cereyan etti 
ğlni söyleml§Ur. 
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PE.RAPALAS 
HADiSESi 
~ 

1 

300 bin 1 

Bır grup 
350 şer to•lak 
mot6r yapmak 

iz ere 

Edirnede sular 
normal duruma 

• • 
.. iman ajanlarının ı 

aadtsede 
11esul"yet yok! 

DönDmlUk toprağa , 
patates ekilecek Hükumete 

1 müracaat etti 
gır.ıgor 

IÇdlrııı• (Hıısmıi) - ilır müılı.lcltcn. 

ucri k.ııııı ıaz.iaıığı \'e .soğukların şıd. 
uetı yllzündcn ınuzaıuını kaytıctnıl§ o. 
ıan Babaeski • Edirne: • Svllmgıad ku. 
riı. yolu seyril»eferleri iki üç günden_ 
oeq tekrar düzene gırmiş ve bu son 
günler zarfında Svillngrad _ .r;uirııc 
yoluyla 1taıyadan memleketimize mtl. 
hım miktarda eşya ithal edilml~tlr. 

\ııkaru J l < \ •• \.) - Anadolu Aj:ın. 
ının öğroıdiğlnc göre, Tanca hıldiscsl 

l•akkııldrt Taymfs guzcteslnık çıkara!< 
muhtelıf Ajans! r tarafından neşrcdi. 
len vc So yadaki İn,,.iliz clçts!nln ı;uh. 
sına karşı 1 tanbu!da Alman ajanları 
tarafından \'llpılmış blr cinayet teşeb. 
biJslindPn lıa ıseden haber üzerine, Pe. 
rapala~ suklasL: esnasında yapılan tah 
ktkatta Alman ajanları ıneırullyctlnin 

sabit olup olmadığı hakkında sorulan 
bir suale Jıl,ıly"tll Türk makamlan 
"hayır,. cevabı vcımlşlerdtr. 

Alman 
Tebliği 

Uı•rlln, 12 (:\.A.) - Almıın ordu. 
!arı IJaşkumandanhğının tebliği: 

Şarl\ta dilşmanın yeniden yaptığı 

bir cok taarruzlar gerı pliskUrtUlmil§_ 
tur. 

Doucç cc-phesinde Alman, Rumen 
hırvat kıt!lları tunrruz hareketlerine 
devam ederek dilı;ınanı, muannl<lane 
mukavemetıne rağmen daha uzaklara 
a tmıılaraır. 

Cephenin mer){eZ kesiminde biı·kaç 

gllndcnbel'i bir dUşman grupunu içine 
aıaıı mezıgcnc çcUn mubareb~ler netL 
ccsınde biraz dnha sıkıştır1lml§tır. • 

Şimali Afr'kııda iki taraf arasında 

canlı I{eşif harel<etleı; o)muştur. AL 
man bomba ve av tayyarelcrlnılen mü. 
ı ~kkep te~killer dl\şmanın motörlü 
J,oıı rma mil ı.,fr tıUcumlarda bulun • 
m•ı ıardır. 

Malta sul~rıqda "Dldo., :sınırından 

ı ir kruvazör Alman bomba tnyyarele_ 
rlnın attıldarı bombalarla ciddi hasar. 
lııra ul;'Tamışt.ır. Uwıdan başka. tayya. 
ı elcrimlz adanm hava meydanlarına, 

Iırnan tesislerine ve benzin depolaıı:na 
ctlnılUz ve ı;ecc tnurruzhırı ynpppılar_ 
dır. 

:.ıo Ponl<Anundan ıo şubata kadar 
lngıliz hava kuvv~tıcrl 38 l Akdenizde 
v şimali Afı 11,ada olmak üzere 67 
;:,nyyarc l•aybctn1lı;ılcrdir. Aynı müddet 
ıçın<lc Alman tı.:ıva kuvvetleri İngil • 
tereye ltar~ı yaptıkları hareko.t neti. 
ccslmle 31 trı yynrc kaybetmişlerdir. 

Singapurun düşmesı 
karşısında Aimanıar 

;JıiJ ~ ı;.ıı;t.ırılfı l nci s<ıJHHla 
ınuhfillertndc hasıl olan knnantc göre 
u Jıil(ijşc iuı:-lllı. inıp;ı,ratorluğµ.gun 
•• ıl:ı ti iizcrlnde geniş mikyasta. miles. 

~•r o'acai< mv.htycttedir. Çünkü Japon 
~ il • imdi 3 a ı:ıız bUylik ·okyanusa ha _ 
r..ım o:nınkl!ı kıtlmıyor. Aynı zamanda 
Tl.nd O'•yunusurııı. ve Bımgate lıörfo_ 

..:111.: doğru lıu~~lnr n_çan bir kilit rnev 
z ini elıne ge:çirıniş oluyor. 

D rlindc S.ngapurun lspıınyaya kar 
: ~aprlaeai: kati bir taarruz için bir 

h·Ltc:kct noktası olacağmıı. ılair lngi _ 
lizler \e ~i01a.Ji Amerilmlılar tarafın_ 

d n bir çol' defa)ar ~·apılan gUrüttUlü 
b /a.nat lıatırlıınmaktıı. ve bu beyana_ 
tın ı;ittlkl;ç ır.lıtcvazl qir rcl)k ıı~ralt 
1Jır .. yc;t S\nppuru!f paynti bir ehem 
miycti olauğu içıJı 1:W.e tutulması liL 
2ın1 geldiği söylı:nuıcklG iktüa edil -
diı-;inc işaret oluıµnaktadlr. 

H nilz bUtUn te!crrnatl~c derpiş e -
<ıılınes6ıc inıJ;:ı'ln olmıyan Si.ngapurun 
c.ıuşmo inin inıp:tratorluk içiQ pçk 
mUlıiın alım nc:ticcJcrl, l:ıuq\<la pcyan 
cdildığinc göre, ,imparatorluğı~ tçmel 
lcrı.nc kadar ..'farsacaklır. :F'alcat bu 
dus;111c UçlU p:ıktın etrafında toplanan 
nıiH<ıtlcr tarıı.Iınılan bir muva!!;ıJUyct 
~ıurak Lcsit cr;lilmcktı;,Wr. Hildl,şcleri 

,. ~üyük bit· sarahatlo gören bu mjlletıer 
harbin lıUtiin sahnc!erinc kuvvetlerini 
iı;L.rak ettirmekte ,.c bu "Uretlc b;ışka 
{iU'Unr .Q.ltında. clığcr tehlikeli noktala_ 
r" gönqerilccck olan mlilıim te!!klllcri 
t.ıurul;ı ı da ıılıkoyınaktadrln r. 

)311 hadise ile nlftkaılar olaıak mllL 
\ er Jcı.ıvvctlcri tarafından şim ı li Ame_ 
rıknda elde cdılcn ınyvaffaklyctlerln, 
l:u ;:a"rUar ultın<hı., ııusust bir clı~m
ıniyeli olduğuna t:crlin_tl,,c işaret cılll _ 
ınektcdir. Bıınl(ır 11ül11fcrit hareketler 
ayJlınaz. Mµvaffnklycllerin daha zL 

yadc ilçlU pakt devıetıeriJıln sistematik 
ve lcdbirli }),arp idarepinin ~rçeve _ 
s mı .dahil birer hareket ı1udcdilmesi ve 
J,u bakını da mütalea olunması lazım. 
ı!u·. 

Singapurun düşmesine 
kim sebep oldu ? 
~ Bııştarafı 1 ncl sa~·fadli 

Jerlye atmrşlardır. Japon tayyareleri 
-.... ' &ile _,_ edıen mmta_ 
klldl!lkl askerin teslim olması için be. 1 

.. Y'amıameler atmıı:ılardır. Bunlara ku_ 1 
lak aıı.ılı:namıı:ıtır. Adanın şark kuımın. j 
da f~t hafiftir. 

Ankara 12 (Telefonla) - Valinin reisliğinde topla
•'lan bir komisyonda Çubuk barajında çok ucuz be
delde su vermek suretile Ankara cevresindeki sebze bah
celerinin genis mikyasta ihya edilmesi ve hususi evlerin 
bahcelerinde de sebze yetiştirmek istiyenlere aynı suret
le kolaylıklar gös\:erilmesi kararlastırılmııtır. 

Diğer taraftan ba$vcldlin yazlık e. 

Rus 
· kıtaıarı 
ilerliyor 

Briyansk şimalinde 
Malakiyi zaptedUdi 

216 ıncı Alman tümeni 
pusuy~ dü9ürüldü 

kimin en aşağı iki misline çıkarılmas: 
1 

hakkındaki tamimi Uzerlne Ankaraya •j 

bağlı kazaların kaymakamları cuma 
gilnU vllAyet merkezinde bir toplantı 

yapacaktır. ' · 
Zlrat seferberlik hazırlıkları bunlar. 

:a kalmıyacaklır. Ziraat veklleti de 
kendi programlan dahilindeki çalışma 
larma devam e~mektedlr. Bu arada 
bir iki gün içinde köylüye pulluk da. 
ğJtıJ,maama bt§lanacaktır. 

Devlet elinde bulunan çiftUklerln 
e1'imine ait azamı haddi tesblt etmiş 

ve buraları ektirmek tçln havalar mu. 
salt glttlfl takdirde Amerlkada.u getir 
tilenler ile birlikte mühim bir yekfın 
tutan ziraat mkineıerı bu çiftliklerde 
çalıştırılmağa başlanacaktır. Ayrıca, 

bu makineler, bedeli ödenmek Uzere 
husust arazt sahiplerine de verilecek . 

Mosko\·a. 12 (:\. A.) - Sovyet tir. · 
gece tebli!!i 'eki: 

10 Şubat günü hava kuvvetleri
mize' mem;up birlikler di,i§Inanm 

Hlikftmct tarafından alınan tedbir_ 
ler netic~inde ıimdiye kadar hic; pa. 
tates. ekllmlyen mmtakalarda da pa. 

10 tankını, 20 topunu, 9 zırhlı O • tates ekilecek ve en az bir hesapla 

Ankaradan bildirildiğine göre Hu. 
sust bir mUtcşebbi' grupu, bUkfımc. 
te mtiracaııt ederek 350 şer tonlu!\ 
l50 rnotör ve yelkenli gemi ill§ası ı. 

çln müsaade istemiştir. Bu deniz 
nı.ı.kll "vn;utalarr, kömür nakliye.tında 
ve yakın memlcketl~rden mal getir_ 
rne işinde kullanılacaktır. Teklif teL 
kik edtımckt:cdir. 

Şankayşek 
ordularının· 

Yeni bir 
akını 

Çunklng, 12 (A.A.) - Perşembe 

tebliği: 

Kıınton doğu çevresindeki Çankay. 
ı;ek orduları, Japonlar tarafından iş. 

gal edilep Svntov limanIIJa b,lr akın 

yapmışlardır. Petrol depoları yalnımış 
150 sandrk cephane hava.ya uçmuş 

ve Uç bin çuval şeker ve pirinç ateş. 
ler içinde bıTakılnuştır. 

irlanda meclisinde tomobil ve asker \'C harp malzc• 300 bin dönümlük toprak yaınız bu 
nıesi t.8.§ıya.n 200 kamyonu. :ınü • mahsule hasredilecektir, ~albuki mcm 
himmnt yüklü 60 vıı.gonunu V~ 15 lekethniz<Je şimdiye kadar 150 bin dö_ 
tayyare karşı koyma mevziini tah. nüm arazi patates ekilmekte ve 250 ı::>ış siyasete· 
ı~p etmiş veya h,asara uğratmış • bin ton mahsul alınmaktaydı. dair 
tır. Bundan başka kısmen imha e- Anlql.ra, 11 (A.A.) - Ziraat vekili 
dilen üc; düşman piyade ta1lurunıı Gu·· ru·· ıtu·· ıu·· :Muhlis Erkmenln reisliğinde toplan . 
:fa daihl.rm~trr. 

rnış olan Merinos kongresi 10 gUn sU. 
Merkez cephesinde kızıl.ordu 

erleri geri çekilmekte buluna11 ~::t~.r çalışmadan sonra. işini bitir - çekişrneler 
düşman birliklerinin muvasaln yol. 

Bu toplantıda 928 de ba§lıyan faa. ._ 
hırını kesınislcr, iki Alman tankı, Dubl'll Iı (A.A.) - D.N.B. 
4 top 3 siper topu, 2 tank kar§l lıyctt.µ bUtiln ltklıik .safhaları incelen. Dublindc kong-renin bir toplantlSl 
koymR topu, 6 kamyon, her teçhi- mlş ve halen Merinosa tahvil eıSi\Jn1o esnasında lıaric1 siyaset hakkında gü. 

olan sürülerin kalite itibarile yilkseL 
zatı ve yiyecek dolu 100 vagon rültülü bir mUnakalia olmuştur. Mu. 

meletini ve Merinos mmtakasında o • 

BunJarm arasınıla ytlnlü ve pamuk. 
ıu mensucat, dcnıJr, bo~ dernlr fJçısı, 

fotoğraf malzemesi, tıbbi ve kimyevi 
ecza, tuhafiye, bavagazi saatleri. boyn. 
demir tel. çivi, kfığıt, karton ve rııdyo 
parçaları da vardır. 

BU mallar İstanbula scvk('rlilml!ııt!r 

ve rtıa!i~·ct !ıya tıa.rı te.spıt ediline" pı. 
yasaya çıkarılacal<tır. 

Edime ( aat l.?,30 Husus muh 
rlmlzden telefonlu) - Di.ln taşan Mı
riç Ye •ruııea nehirleri bu sabah ııt_ 

meye b:ı.şlanırştır. 'l'uncanın yQks 'klL 
ği G metreye yakındı. Meriç, d··rt b~ 
eu'k metreyi gcçDıi -ti. Şehrin muht ı 
~tıqrlndc~ mahalleler su altında • 
dır. 'Bural:ırdald evler tabliye edtl • 
miştir. insanca kayıp yoklur. 

Avrupa yolcuları, bu yüzden yo:ıa. 
ıwa devam cdemlyerelc geri tıönmüş 
lcrdir. 

Tren ve vapur güzerg8hlarm
daki tramvaylarm kaldmlacağı 

. haberi doğru değil ! 
Usküdar tramvaqıarında 
bazı seferler kaıdır-ıldı 

Bu sabahki bazı gıızetelerdı: trl"n n 

vapur güzergahmdaki tramvay ara -1 
baıarmuı kaldrrıiacağı yolunda haber_ 
ler intişar et~tlr. 

Bu sabah, kendisilc 

tramva)', clel;:trik ıvc tQ.nel i l~qneıcr. 
\.\InUm mUdUrll bize, b!Syle bır ar 
V:erllmedlS'inl, evvelce gUzorgahtakt 
tramvay seferlerinin kaldırılması yo. 
ıun~ şehir mecı~ yııp~lıuı tc. ı { 
reddedlldiğini, İngilloreden yenı ~n 
havaı teller geldiğini, lmr dolayı .. tie 
bozulan tramvayların ~·a.kuıdı'ı. tam ri 
biteceği için sefere çıkarılacağını soy. 

!emiştir. • 
Üsktldar, Kadıköy ve lıavQ.llsl !Pl 

tramvııylarınm seferlcrindc bazı tııhdı. 
~f.t, yapilrn,ışt.ır. Bu tarife ~ıı~e.-ı 
pazartesi gününden itibaren tatbllt e. 
cliloceki.ir. ~u tarifede 14 l}attW ilk 
ve son seferlerin $8atlerlnl bllcllrlyo • ve di~er mlihim miktarda harp hnlcfet lideri Finegael, vaziyet en fe_ 

malzemesi ele geçirmişlerdir. lup da yeniden ,Merinosn tahvil edile_ na bir şekilde tecelli edecek olursa r.uz; 
Mo~ova, 12 (A. A.) _ Harko\' cek silrUlerin tahvil işleri.ne ait önU. milletin kahramanca buhrana karşr \'11!;ingt.on, 12 (A.A.) - B.B.O: Hat 

Ruzvelt 23 
Şubatta 

Münim nutuk 
sögıiyecek 

tık H, SQn H 

cephesinden gelen bir habere gö. 
1 

.müzdeki yıl ptô.omı tesbit etmlştir. koyacağını söylemiştir. Bununla be. Ruzveltin husus! kA.Ubi Öl"ll, Cum_ ÜpkU~r • ıı:ı.sıklı ~.~ 22~0 

re, Almanlar ilkba.lınra katlar ~ I rflber heyecanlı nutuklarla millette tıurrelsinin 23 şubatta-aöyllyece~i nut Kısıklı • Üsküdar 
nıcvz.ilerlnde tutuna.bilmek için • t'ndişe uyandırmak doğru değildir. kun fevkala.de mUhlm olacağ!Dl bil . ÜskUdar •Kadıköy 
mUmkUn olan her şeyi yapmakt~· • • ., ttUkümctln vaztfeal mUdafE\a ve ordu_ cllrml§tlr. ~öy • 'OskUU&r 
drrlar. Düşrnanrn şiddetli muka • yu silahlandırma projeleri hazırla • * * · Bağlarl;ı<!şı - K. köy 
vemetini kıran vo müstahkem mev ına.ktır. Muhalefet partisinin hUkftmet Vişi, 12 (A.A.) - O.F.t. K.köy - Bağlar'Qa§ı 
zilc'rini tahrip ('elan Sovyet kuv - ta 1 .. . bakkmdaki kanaati hiçbir muhalefet Londradan bildirild!A'fnc göre İngil. Kadıköy • Bostancı 

~ Bılı; ra 1 l ..,ıcı :.ııyta.ıa terenin eski Moskova elçisi Krlps ge. Bqştancı • KaQ.ılf.liY 
vetleri her glin bimz dq.ha art.rfiak ~iinleri i(>ıin.ılc müşterek bir plan azasını memle}{ete hizmet içln elinden 
euretile birçok "ehir ve kasabala- likrine \'·armak mümkiindiir. geleni yapma~ vazifesinden alıkoya - Jecek halta. parıa.mento azalarının Kadıköy - ,F.Bahçc 
t' Almanların elinden kur.tarmaıic.. maz. husust toplantısında bir nutuk söyli • F.B~ Kadıköy 

r..u ve ı er me c ır. hus:;iimlcn bc)ld de mümklindür. Finegael partisinin diğer azaları dı:ı. · 

ö,45 
G,05 
5,40 
6,00 
6,35 
Ş,20 

21,50 
~2,.;!0 

2Sp5 
2ıoo 

21~.., 

t3,i5 
24,90 
?3,15 

_t?S,SO 
21,ŞO 

!!150 
~- ·ı le kt a· l,.aAt bQ pU\ııuı şcJıHqi ta~in 1 yecektir Kadıköy • Gazhane 

Son 24 saat zarfında bu cephe- aöz almışlardır, lngiliz hariciye nazrrı Eden diln mu . Gazhane _ Kadıl{öy 

de bl·rc:ok vcnı· mu\·affakrvctlcr ,,ı. Fakat istikbal ic:in yapılan lU · tih 1 1 hrıfnzak\r partinin toplantısında du Ka<;lıköy. Mqda 5,50 23,Hi 
J J ~ illi' plii.n, bir anltıııua:. l\;\ttii tıjr General Mulcaly ınaha ın apar ' ' . . 

d:;; edilmiştir. moahe-cle ancak ~·1\pıldığı zamanm yapılmasruı emretmek istemedi~i için _ru_m_h ... a ... k ... k ... m ... d ... a ...... ız"'a""h""o.-t.,.v_e._r_m_l_ş_u...,r .... .,..,.._..,.... __ J'4_o_d_a_._K_a_d_ık_öY ___ a_._os ___ ;2_3_,şo 
J.ondra, 12. ~,\. ,.\ ,)~ - ~~zıt ;tsilwlojlsinl ıifa<!c eller. Qnların hUkömeti teokid etmiş ve hlij<ümeUn . TAKSIA A 

5,50 
n,ı;o 

G,05 
6,50 
6,07 

Yıldız ı::-azc,te~ının yazdıgma gorc a.laea~ı -,e'ldllcr ne ma<ldclere, ne kanunuesasl.nin demokratik pren3iple • IVt SINEMASINOA •••••'• 
~'.e]."kez lt.eşı.nıı.nclc Ruslar ~yanı ele s1izlcrc dayanır, ·Fiili , c halı:füi rinc mugayir 1ıa~keUerılc bulundu . 
, ı.kkat .bır muv~rtakıyet elde ~et· l \'a.z:Jyet onıarın nıahiyc•'ni tıı)·in tunu söylemışur. YARDI MaUaelel'tlen ITl&••ıN 
mışlcrdı:. Kar fr;tın~arına r~g. - ı·tlc;ır. Mihver :ıle;yhlnde James Dillon ta . .k. 
men Brıap$,ın ~unalinde mtihım ~ v .. h . rafın~an söylenen bir nutul< şiıldetli Türk dublajının ve musı ımizin büy-i.4k zof~ri 

. •11. , •-t 1 M l"k' · ı ull"'un enuz ha.rıı clc\·am et- Hlitlln kadınları hı~kırtaralt ağ1ataçal>, erkekleri en 1'"1l~·"tJ• h•wecana 
blr ı JSaı< llOI\ ası o :ın fi. " ıyı 1 1 t..Ai N 1 k"ld b" bir muhalefetle karşılanmıştır. Hatip t "'"' 

t ~~;~ı ? 16 \1 me' ~· r. ası 'O ne ~ 1 e 1• ~Urükllyerek, blitün gen~lnc lbl't't \·ereceJ;: ölmeı. bir bayat faciasıu 
~p ~ ..... f ~r \'C - mc~ .. ' .. m~.n 1 teceii;i de maliıın değildir. Harbin her Amerika d!)§ınal}mın kendi düş. 
ı1),y~~ e ır asmr PUt>UYa usurmus 

1 

bitiş tartl@J'ına göre tasan·nr celi- ınanı olduğunu ııöylemjjUr. Mebus 
er< ır. . . . . len plftnlar talıaJ\Jiuk imM'.nı bu- Q' Conncll,r memleketi harbe süı·ijk_ 
Cı:>mıbu .garbı kesımındc !.tırço!;: 1 !acaktır. jt-ıncl{ ve onun bitaraflığını l.Jı.lfll et. 

.>'erler gen almınıştrr. Hnrbln 1 t f n: l;: istiyen., Dlllonun tekrar intihabı_ 
Mosko\1'. 12 (A,A.) - Tas ajansı_ . . ıer ara JO YJPraılllla.;ı 

~ l ııh:tYct bul h t ı ı mı. itiraz etmiştir. 
b·ırı· d - ö s t · .1 . ı e ı · _. ması, ya n m ıır 

nın ı ır ıgınc g re, ovyc 11jÇı crı 1 . 1 b ·ı · . ·· Mcpus Lindscy .Amerikndaki lrlan . JJr ga c c ı c sona ermcsı munı- ~ , 
bo!i zamanlarında mı,ı:ızzam 'Zırhlı l .. ,.. B ti .. b .. dnlıl:ıra cla"andı~ım iddia eden Dillo_ rnnc.ur. ıı !)&r · u.r:ı ıı;ore ugun J o 
trenler yapmaktadırlar. Moah:ova de. 1 .. 1 ·· ı 1 ı ı·.uıı bu İrlandalılarla İngiliz ve "ütUn . .. .. r <:n ıso:r enen fını CJ.' y~ı an yaz .. ~· 
ınıryolu ıleposundrt buyult ltu<lrcttc J ~·. 1 i Ia.r ' h i . t İ . uUnya kapitalistlerinin dostu olan tr. 
cııdaht kabiliyetinclc olan iki zırhlı ar, au an mza !il' ~ )e mza-

nacu~tır. landa. .kapitalisUerinl biribirinc karış • 
tren ln~n. cdilrnlııtir. 

'"Lozovaynnm geri !l lınınasından son_ 
ra, m:ıhalli demiryoıtar cmmurıarı u. 
zun menzllli toplar taşıyan kalın zırh_ 
lı bir tren yapmışlardır. 

Şubeye davet 

R:ını:n için sözleri değil, harbin tırılı~mı söylemiştir • 
inhis:ı.f j ar1.ını dildmth• mütalra 
dmck füzımdır. Sevil görüşmesi 

lspanyol ve Portekiz hüku ~ 
met adamları bugün 

görüıecekler 

ZEHiRLi ÇiÇEK 
Tlrkçe sizli • Şark MaalkUI 

(Türkçe ve Arapça sarkılı) 
.Jmrla,rın, iı;kinin, ııcfabat alemlerinin bu'.:i döndürücü lhtlmblarına kur. 
ban ı;;-i:lcn, t<'nıiz vı• namuslu bir ııilcni:n çiı,:ck ,.ı;tbi yeti~tirıllği ~·avrula, 

rıııın Jeci ılkibr.tl~ri. 

Eşsiz dilber 
llaıJroldı': 

ı.ıısır yıl(JJıJ 
EMiNE ŞEKiP 

J\liı.slk Türk vo Arap tııaı.wııı en atc_şll ııağmclrrinl sinı~ndrı toplJ)a~ 
scnonin en ~iyük ınmsllUIJ (llml 

Kemani: 'l'ı.ınburi: Kemani: 

• Sadi lşılay Salahaddin l§ılay No,,cıT111 

lştirakile 36 KIŞıLiK BOYOK KOME SAZ Heyqti iilS"" Raııtarah ı ııci !iill fUdıı 

vcsikıı.ların lıirt'r ~rcUerini bulupc,lu}'. 
lan yerin :-.skerlik şubı;s,inc mUracaat 
qı)crck pul ilsak ctınf.ksiZin tasdik et. 
ürip taahhjitlü bir mektupla ı;ulıcJlllze 
göndermcğc mecburdurlar. Mektupla
rında pulunJukları mahallin açık nd _ 
ı·csinl yazmakla ınül<e)lc!tirlcı·. Sene. 
lilı: ihtiyat yolılıınıa~ına iştirak et , 
miyfn veya µtşraıla olanlar yukarda 
yazrlı veı;ika. surctıerilc bulunclukları 

yt>.rlcrl }'ıilclirmiycnlcr ).076 sn-yılı lm_ 
pı11,1uİ1 lO uncu madtlc:ıinc tevfiltan 50 

lira. ııarrı. ccza.s~ tn tbik cılilcccği ilim 
olunur. 

nu~iin ileri sürjilen sekillerin 
harp soııra"l dünyası iı:in pratik 
hif'h;r fn)·dıı ihtiva ~demez, bur. 
la.r ol"a. ol"a bu~ün • aııılmak htc. 
nen telkÜ)lerc meımct 'f\Zifcsi gr.. 
rüı·. ~hıvakka,t. bİı' zaınıın için ~i
hinleri k1""'1i..,ile mc::;~ul eder, hıı 
11oktayı bö~·Je bilmc'lr ~erektir. 

Londra, 12 ( A.4.) - B.B.O. 
Portekiz b.ışvcltill Salazar dün İs - ı 

r·anyada. Sevil şehrine varmıştır. Bu_ Kadın, Erkçi< l\oro MıısikJ ~ 

gtin general Franko ve ispanya harici ı Jl{'yct;. ldn.rc ccJcıı Adaptasyonu OKUYUOU 

Te§elrkür 
Eşlnıin ölümü dolııyısllc cenazesine 

lıizzat iştirak etmiş olan sayın komu_ 
tanlıınmm, mC'ıılcktrış ve dosllarımın 
göstermek !ül tund:ı. bulundukları blL 
yllk ka<.llrşinaı<lıklnrıııa ve elemime iıJ
lırak cılcrck grrek yazı ve ı:;-erek t:afr 
vasıtalarla taziyette bulunmuş olan 
zevata ayrı ayrr le;ıel<l\ür ctmcğ..ı le. 
c·ssUrUnı mani olduğundan sayın An. 
zetenlz cle!Aletilc d~rin minnet ve şUk. 
t{lnlarıınm lblfığını rica ederim. 

Fatih Askerlik şubesi 
başkanı piyade yarbay 

Ziya Erkuş 

S4D/U ERTEM 

Avustral
ya tebliği 
J\ıuı~rllJ J2 (.ı\.A.j - Perşembe 

tebliği: 

Avustralya ha\·a kuvvetleri dün öğ_ 
leden ıonrıı, Yeni BritJı.nyada Gasma. 
la da dUşımm depiz t~ıtınrına taar. 
nız etnıi&ıtir. fledeL' çevrcsirıc bon;ıba. 

lar ılUşmü§tür. Bir' ııcnıiy.e lşabct ol. 
mu§lur Diğlr bir gemiye <le bombalar 
~sabct etınlJ ve bir9-1' sonm lllilralyöz 
hücumu yanıımı.ştır. Geminin yar,sı . . 
nm yanmae-ı:ı. "b<l_şladığr gurillmli~t\.ir. 

;\vustralyıı tayyareleri <19§rıı~n avcı 

tayyarl!lerirıin hücumuna. u!lramış bun 
!ardan biri düşürülmli§ d~cri de muh. 
tem<'l olara:ı: tahrip edilmiştir İki 
Avustralya tayyaresi U.leriDe ,dön • 
memiııtir 

.. 

ye nazırı Silricrlc.göriJ§eceklir. Ustad Eyiibi Ali Rıza Kemani Sadi ff"fr.z Fahrl 
GorU.jme bpanya ve Portoldzin bL , ...... llİl•••••liıiiıilııııiiiii'iiiiliiiıijiiiılııı•lllİ•iiiiıiİliİiıİİİılld 

taraflığı etrafında. olacaktır. 1 
•••••• n U RAAT H,:IODA···--

Ylltyetteki toplanh 
'fl/IF" Q<leıat.rafı ı ncl sayfada 

Hu,ınell ~akalariylc "J{f.rte.l ve Bosta,n. 
cı civarıdır. Bunc,lan ba§ka, vck~t, 
···o Jıususi PJ.ÜMscseleri.r.ı malı olan ara. 
zi ,SB.kırköy, Çekmece ve Ramiz taraf 
l:ır~. Yalova :ve civflndır ki, burala. 
nnm qa ekilmesi için vali alA.kadar. 
lar neıdind.ı l.cşeb]?U&ler yapacaktır. 

2 - - Bu araziye ekilecek tohum ve 
fi<jc!erin tecjariki ne mevcuUarın lc-"· I 
wu. 1 

3 -lJ'ohumların cin~rine göre eki. 1 
leceği .mevs!nıln aı;rt edilerek bir zL 1 
mat t.ekviml yapılnıaar. Bu takvimi 
toh"m ıslah istasyonu IJl~UrU hazır. 
Jıyaeakt1r. Bunda her mevsimde ckile_ 
cek muhtelif hububat isimleri yazıla • 
cak ve halka ilrtn edilecektir. Ayrıca 
toprakların cinsine g-öre ne gibi hubu 
bal ekilebileceği anlatılacaktır . 

' 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
lUc\ol!JmJn en büyük film• 

ALi BABA ve 
KIRK HARAMiLER 

~ .aı.ıu "fltrkrli 
~ bütüo -pda JPlfar cd8t emialı!ılz Macerıı. ~rk tıamy. 
~m lbt.lpmı • JflUlz:ıattı dekorlar • Rekkaııelt>r • 

Bq,oJlerde: Wndin eıı kQdretU artistleri. 

Gıdam MJ!hamTfllU/ ,-- Serdar A htar - Vahidam -
SuremlTp. /l"'tekar: Alafltet Yatman 

Okuyanlar: NEVZAı' ...,.INOfi: . ~O~AN GC\',EN • Qtı.u,N 
.\KIS - SF.MİHA,jHSA'Jlt'.NlJMAN İÇJ,.lıi)i:S.JL~SA'N Utı::JUtJA.NI.i 

30 KISIL1K SAZ 
lbtar; .li'llm!ıı 
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b 
~ me. r 

'h ff o lZl • 
·Abdul ah 1 

ta.~t para 
r bulut k s 

~ . r cec! 10 

c 'kı ; J ,ai< Hkı bır ıurna ;,irdlµı. <.,,;.ı. 

\ ıı.ı;p ın rırk na al<lnnu nı. r u.kın 

H rı• o .ıda • ır •n ırc•lru ıenı, 

~ar h1c-yin prılisJnr bcıl , alrn adı... 1 • 
):.ı. \.bt!u lı ... ıırabw .. t. 1,1:ı Jıcı· l ~ 

.,, yi z:ı'>1t Hır. ı·~:ı:ı;;ı::ıı,ı .bı i .. ırni ı. ıYJ1 
ka.ıi olan t>ck 1 r, u • h : 

ı.u~atmışlar' \.lZyc.t. 1: r koa ha 

b?r vermişi ;ru r. Tacır Nuuı.an ııvırcıc 
ar~nmı.;. bulun.mu. ve dUk ~ını 
ma.ıı cin cUr.1.il l} tir. 

ine "n;ıtrara.;~ ı 

Nlilllt\nın yazıhanes•nl soyanın l>cndı. 
si olı.luğunu söylçml Ur. 

.Bö~·l<'ce .so~surn ç kilcrek t vıuı o_ 
lunan tıccmı ka.Ea. hırsızının ınuhalı!". 

mcsinc bu ~b:ıh nsllye sckız•ncı cc . 
za. mn.bkvn<:'S,ndc başlllnınıştı. AbctuL 
lah h. ra ulut, cilzlcrıni 'tıirnz , , ;n bır 
>j.ılvu.r ve dizlcrınl' vuran uzun lıır 

mu tınıba ceket gıymlştı. 21 yaşında ' 
olcltığunu, hıı.nı,Lllıl< ile gec,: ndll!;ini söy 1 
lcdl. 

Snz evvclı\ i,J •v cı olan tncır Nıımıı. 
n!f \"C.tflcll. Numcın · 

_ - Bu adam, d d . Aradıı. aıraı::a b1. 
ztm mallnrımızı t:ı..şır. Va"n gUnU kcn 
dlslnl hiç görmedik. FQ.lmt bize m ı 
tı.ışım111 ve soprn ÇU\'tıllnrın nrka n. 
sakl:uıq.rak geceyi l) ldcmlf}. B z Sazı 
haneyı kp.payınca du:;arı çıkmış, masa 
Uzerlnde bulunan ıo 1 ra kadar ufpk. 
lık parayı almış k ayı kırmıı:ı. Be. 
rckct 1t anın iı,;lnd çolt para yoklu. 
Bekçiler l{cndisınln gUrUltUsUnü işlt. 
tiğ!ndcn kısadaki 14 lirayı nlaınamış 

ve danı:ı. kaçarak tilckl soltaktakf bır 
hanın içine girmiş .. 

AbdulJab •• aru.bulul, bu l1auc i.ızc. 
rlnc I• •ı qnyccanlt ayağa kalkn. 
rak h r " :yi lnltfı.rıı başladı: _ 

- Vall::.nı bc;)illl, bclı o glın bas -
ta.yamı. 1I ~ dlf.:ı.rı ç•kmudım. l: almz 
Nunı nııı yı>~tndaki tnclr Perlkliye 
bl.r gun evvl'l mııı laşmııştun. Çu\laL 
\an ka.Jı.lıı;m ıı. mail.şua Itancamı o • 
ada. unutmuşum. ~ l)ahıt:yln bunu nL 
ına~a gttUm. ÇuvaıJarı ararken po'ıs. 
l\!r geldiler. 1ıı.banc 1, nıu göğ Umc 
da.yıyaralc: 

- Hah yaltaladık, "ayı bakalım! 

.ırsız sen misin? diye b ·nt dö~Qı r, 
' uıce ctlı!cr. :M,ccbµr ohlııı:µ. ~n 

c;:a.Idını, dedin. Anm "tllahi lx'~inı 

h•n çalmamışım. ı 
- Ii'almt sorgu lı{\.kiıııliğindc <le bül 

biil gibi lı'.!psinl anlatmışsın? · 
- Orasını d:ı. kura.kol saruııın, l.ıc -

Yıın. C ne doğceıcklcrı diye koı ktımı 
Yoks::ı. ben hırsız <.lcğıUm. 

Bak orada ne d<'mişsiıı? 
"O gUn Numan::ı. mal taşırken, kcn_ 

dı.ıııntn para saydı ,mı gördt1nı. Çil 
~ıı gUmUş liralard::ı. ı;özUm kaldı. Ne 
0 lursa olrun l:>unları çalmağı dUşO.n -
el ırn. Arimlığımı bir tarafn lrnyarnk 
U\·nıı l"ID Arka sına sa,klnndmı. Saat 
ıı ~ <io&'TU k..ılkt.ım. bir mum yakarak 

hnc<'ayi aradım, PRra. yoktıı. "fa\nrr; 
· 1 :ı. U :erinde kese kil.t(ıdı lc;lndc 10 

lir·ı knd·11· ufaklık \ardı. Bunları aL j 

m ş..in' Jfi. 
H: piSl''Ul .)n bı.t Jı-J. lı d rs ı.vrdUğ..ı 

aı; 

• ı,orl. 

Lıkııı J.ı odun l.ııı ıııı Zl>lıı ~ i~ ('C

. ğ z. Son gclc:t Fr:ııı•,ız ~mz<'ll !eri 
r.ı ofc ü: Tııııo11'ıııı Fr.nı~ız !ılı ıı 
Jwıkrnislnc c1<,lııııd.ııı ete lırıızrr lıiı 
m;ıcldc y;ıpılıııa~ı ı.ıiiıııkiln ulcltığu_ 
n.ı dair hlr r.ıpoı· \'Cnliğiııi söylü
yor. ~lıncll> c l.;.nd ll' ( <Ull nğocından 
kunınş, ;;:tır~l'IHlı•n :ıyııkknlıı. ıııc-

5l'dcıı otonıcrlıil lfıstiı'.;i ~npıldıgıııı 
ı~itmişli!,. Ru ~on 1-cı;; f I<' 1.ıh:ıkkuk 
cdrrs • od ın in n ıııııırn<si>lt• \dini
mclinıi:r. o)u\·or ucrncldir. 

Prof( ür T.ıııo•ı'ıı 1;ur" oıluıı iıl. 
r.ılı ldıke~k o]urs" kc-; f ,ı'iillcriıı 
le sn i nliıııd ı şckcı lesınis 'rlliiloz ı 
talınn .il l'<lİ) ur. Bu sckc:rlL•şmi~ 

Dı)Crel, bu nıac1_rapcrc t ud~ım t:-k 
<'lr cdcrlt·rdl. 

l\ııliiı>tt- nC~"li toıılııııtılar -'aıııhJığı 
:r..um:ııı, Şiııa<ıl, ~l'nı;-lert• lıit.:ı.lv.•ıı: 

_ liııhl;nlıalarlıı giilliııilz .. IJ:ığırr 

ııız .. hltibirınizl ı,n:al laluıı .• Uıırttı;ı 
hir 11 ;ı,. :-1 ın·ısıılır. Hcp"ııi:r. lııırdf'f;si. 
ı;ıııiz! H:ı)di, ~M.ıiınıı. .. f'ğkıılııiz., çılciı 
rıııcavn 1-:ul:ır. J,rııcliniı.dcıı gı.,-çlıı<"ı'yf' 

lmd.ı; ı;llllııı nl':'jl'l"ninlı.! 
Dil c )>::ıgırrr ,.c hcıısiııi blnbir ı:ıl. 

g mlığ:ı, h:ı rnlliğc t<''ii' ile rtnıc ·' i ihm·ı l 
ctm"'ı:dl. 

şiıınr.ılııin lmı·.ıktcriııi, gllll çehresi. 
ni ıı·ç hlııısc kc~Cedrnıi)ordu, 

Q al,:ı;.un on ısckiz ki;ıilfü rcvu~ii 
:.ı-·;rn·tmr ğc gcknl ·r lmliıbü dol9ıır • 
nıu,tu. 

mıyi"ıl- 8ltloııuıı htr 1,rııJ{)')itıc kliçiik 
lıir sahili' 3 arnıı~l:ırdı, 

Anıcriı<alı mc;ılıur artlstkriıı lnldi. 
ılini y;ıpü<;ak olaıı1ı.tr bin·r bire~ ııah. 
ııtJ•' ~ıktıl;;~·ıı :ıllıış1:uıı~·ordıı. 

l$ahnl! ~in~ndı• ayrıca _ ı:;ı•uç l•ulUp 
nwnı;upıannı.Laıı . beş kl,oıilllt bir caz 
\·ardı, 

l::ıl'Ykcilexden hnkef} ~ani l.ılitJ.iJı J,u 
lüp menı.upları .Nliı.hetıc Saclll<'nln 

sahnc~·c <.;ılquu,sını ~t}lyordu. 

•O gece nl§llnl:ı.n:ıcal< olan bu gene 
lur ııır:ıba li:lhııedc ne nuın:ırası ~:;n. 
cı.ıklardıt' 

Bir al'Uııt taklidi mi T 

!."oksa, o gUnlC'rde herl,ffiıı dUlndP 
dl•kşnıı Ha\"a~·i duı•'llnn nıı? 

K.l,mı;e bir şey bilmiyordu. 

~ llııloı •i;ı;crrnc loru a .ıkth ı~ hını 

Yerik ı hır JUV) :ı il~>.O l'(.liliııec ye• 
ııi l•c" Joııi~ et ııwıııaıı·rışnHJn ve kz- J 

lı·liııd 1 ::ıırn 11ynı gırl11 J,Dnıclıııi 

Jqiz )ıır f'İ5İ_nı Jın.~J) OJll)UrllW'j, I 
Ynlııı1. ı.iıııditJı ıı şıınısıııı Jı:ıJıcr \C· 

rrliııı ld odunun idroliz edilmesi 
· ıyct ııwıı Ye miişkül lıiı· kiınp 

işidir . .Jlaamııfilı orlun balı i5nıi ve_ 
rilrn lıu ycııi şeker Fransnqa plı• 
~:ı lıile çık:ırılmıştır 

• 
Profl.'sı.ir Tıınoıt odundan çılwra

cııi!ı eli ' 1lcnc.crc" ismi altıııda pi. 
) fı<;arn çılrnrmn~·ı da . düı;lioiirnr_ ı 
lllll!i· 

:lluın:ıraıan blzz.ı.t lmlıip :reisi ıdart 
edl;rordu. 

lSii.t..tıctl{o :Saçidc~ i sabnc<lc lmlkoJn 
ı;ilrmck lıir ~ok ldmsclcr lı;iıı l.'llı:ını. 
ll)ül c'11lrılP+ bir ı;ücprlzdl. Zira ::iacidc. 
:ı i on giinJcrde ınodu.lı dcllkanblarılaıı 
bir ı;oğıı sevıncge lıuşlıunı ·tı. Hatta 
hıınl!ı.rda.n biri: 

- S:a.ddc kııuııııo o\·!cne<ıduıo evhm 
..... do kıırtubmk .. dı.ınıi;ıU. 

un sırada birde11blrc ne Qldu? 
,\n!ııo;ılanı:ıdı.. ' 
S:ıhneyı çılmıa;;ıL ha7.ıı·I.'"\.ltaıı Nılı. 

ııeWı :ıynğ'1 ıı:ırl;,,ulmuş •• \'C tıanld nr. 
ka..~ndan b!rlsJ td<ınc llo. \ıırmu:ı gi)>l 

t st kattan alt k a l;:u(lar YtnarJıııımış 
tı. 

Hadisesi Şinnsi~·o babcr \'erdiler. 
- r~tozi ~ı: bitl-iıı bir h:ıldc •. laşlılda 

r.tanlıtr i<;llldc .}~tıyor. 
llcdiler. ".i:l.;n<laşlıırı taŞlığ:ı Ju~uı:. 

talar. 
U.wılard:ııı t>iri"-1: 
- l\ celı ile inerken 

dü!',itti •• 

merdlveudcn 

- T ·-
• 

SAYFA: 8 

t--ıKro 
.: .. ~ 

Bır tanıGıt ıı. .!~ lar .ı;oııra, tekra.r 

hlım tı;i ıı. .u ak ıl ·rılwdcu babscttl: 
- .ı ·ıı i ı;iirmf.) c i difrt ay olu;) or gali 
b::ı, dcji; btt 1.':ütada l;:;aç lıizınııt!;'i de. 

· t nI!ğlw::r.ı Uı.hıuin NlcrslJJ. 

ııt• u 1 ı '' ~·atınr, ı;rzintıt:ı n \~zgr. 
J_'lltll,S-fl&İ \l' •n'f.ıajı!P~ in klnı ~~ i ra r 

b tsı;r. •·tn 'Dll."$ini t<-rıbi'1lrr. 
Isal, bu tcnbih· .dJIC rlnct f'ifcr: 

Sa,lmh olur Gh:ıın •w~~ıılıların l>::ıpı _ 
lurııu blrcr Jill'('r vunı .. : 

- \ffcılı•rs :ı,lz. hu;1 ıa r ! der; gı• _ 
in1i(lco ,·:ırı;C'~·il il: u;ı.-ıuı.maıırza ıu. 

:zum ;ıoı. 

Lfıh Jt>rr, anl:unuı. ıııznmt<-llerln 

"~1'1 üd<•tlrrlnclt'n nl:>.cak ! 

Rusyaya Atfoluno.n bir 
Emel 

1 

apon " ,. 
·ıucca~ı, meğer bir 

ı:ııısJ a~ ;ı. 'c $taline i:stiliı emelle
ri ııtfetmel• ttı:ı.lyan propaı;nndası
ımı pek isin~ y:ı.radığı için böyll' 
bir :rnlıtn uydurmuştur. 
tshı cs;ı"'ına A"elinct', 8ovyet or

ılulnrının \atan topraklarını lliiş
nınn istitasmdnn lmrtarınra \'&z:i• 

fc!Prİnl bitmjo; aÜ<ledecelderJne 
ve J~u..; huclutlarmda <luracakla.rı. 
n.ı ihtimal n'rmek çoct.'i•luk olur. 
Bir hru·ıı baslayınca, gaye muay
r.·cn hlr mcsa.fe~·c kadar ı:titmek 
tleP:il, kar:;oısındaki tlüsmanı eze. 
rek ımlhe zorlamaktır, Rus ordula 
n Alman orclnlannı mağwb 
cılirı ricatc mecbur ederlerse 

·>ılı: kafi tlarbcyi indinneden 
bJdbc nibııyet \'erirler nü~ 
ı\lnum ordularmm nbat~ Al· 

C.'ANKA.l:ŞEt;i'iıı l).~H1~U'IIN 
not.rnrôt: ııru1~. 

Yaşam ta buc;ur:ı Hal • Hnn ~(lası. 
um 9aşlıca linıjlnı olan Hol • H.no kn. 

,ııanya~ a ~Jip oradan tekrar 
JI<.>iJfaoı Pı:tl; gıı.rlp tulıJi bir Julea. lıir fıiknm hareket.ine ~~amala-

oadır. B:ıracUı,, mnttşn Jı\fj,JlciltOonu:r;ıa ı·ınn. nıoycll,lp brral;ırlnr mı? 
r:ad:ıı· ,her çn~. :~plera ·;c t;.fi,ifıtcn on \ima ı orrlnlan siliıhlıı.rmı hı· 
b,in lu~ı öıı.).;. İli)n il. t~mJarr lmrada, rı;1onaılıl•ça, Alınan rlm·Jeti ma,i• 
ı~7 t4rlü slnisı.ı.ı,<!k .ke&fetm~lcn;lir li'ıbin~1 i kabul etmctlil\çe, So\7et 
!-."\, ou ~·Uzpen kasabada, zehirli sıt - orduları ılü~manı kovala.m!!IP 
rılıl, nıulerya eJ;:sik dçğil<.llr. Boyle L çnh makta bizzarurc de'lalP 
ltçıı, lmş(l.~ıı.mn manzur.ısı o;1l.zcldir v~ cc;lcf'ekt;ir. Elinden g-ellrsc Al· 
Wr nevi ~i5~rk \'cnqafü'idlr. m n to!]raldarma ela .:;ircr. ~r-

Ada,."lm ını:rkczl, ou be§ bin nUfus. , JinC' f1e "İrcr, Alman kO\"\'eti nere
ıu b.ir lmsaım olaQ I~yanp-.Çou'dur. )'e )oıt.,:.ı..,,u oraya l•adar gider. 
t.~crli!J?:d ... n ~ahıla ,kııW\r uza~fln on be~ P.unu ~·atnız Ruslar yapmaz, her 
.. uorrıetrpllk Yl>l boyunc.ı Jiöylcr. ~za. ardıı ,yapar. pn;iin Romanyalılar 
nu: fakat r dacld daha ÇOk S!İi'.Q)CO ,Besarnbya)/ t>Je ~CÇİMDCC harbe 
şey ınczıırlıklardır. n!hay<'t Y~rrnlşlcr midir! Fmler 

lNG1f4ii ::,1<;\hl.l,CJ.l:):~ 

M 1.. ısELLı:<;;tm.""J 1'ml;Jir;zt 

Haı _ H.ı•ı udaş•, ln,gııız.t, rı.n UZill<. 
~:ı rı..t:ıki, tk.ı;ı.iz ~çvl.uı.,c;ey~ nu}S.c'Jlcrıj. 
nın mcrkezlclir. B·ı tııtlııcl~~in j,.lç ır,ıı. 
'\f.ÇSI: Sln;;apuı, ~·prt _ D:ı.roiıı \"c 
Hong.Kong'dur. Japonlar, lju ıı,.ılad:ı 

ycrlcııince, llirrJiçlııi, Da11Jı:ok \'c F<'. 

lçmnnk Hlndi tam~ :)jJ r n;ı .l,ıUkmcı;tr. 
cell bir v<ıZ...vct elde et-mi lc.rwr. Ja 
pontar, Hai.Nc:.n ad .. sını tankım et 
ınel>leclirlcr. Çınlılcı~n eski HoUlşt> 
ıs~J<iımlart sc;nij..c, t rı,lmış, Çin cslr. 
lcrınc y<ıptırıln111;1 olan k~l;ıl;.ıra Ja 
POn aslccri •ıl!ılmıştır 

111.ll.O. 

Uusyıı ile ~ulhc razı olmu1'1ar mı· 
drr? Yapnu,rorlnr. çünkü kar,da~ 
mu:lıı. !im ,·etli bir Ra<ö) a göriiyor
ln r , .t• Rııs~·:ı maıZ-liah oluncaya 
kudın lınrhe de\'ıım etmek mecbu
tlVPtlni hio;;se<lh·orlar 

·Onun için R;ıs orduları Alman. 
Hıl ı istiladıuı it:ıf1.,etselel' bile lıu _ 
1111 Rusyanın Almanyaya ve hötlln 
\\·rıwnya ha1dm , ql07ılk lştepmsi 
"ekHnd.e tefsir efrne~t.e Q,1,&Qi, 
sol•tnr. l\Jı\arnafih Alnııwy~ &ı!Yet 
ınqğliib pJursa i<:in i,Çinden kolay 
\'C Ch\"cn kurful:ınuyacajhna ibtJ. 
mal ,·ermek de safderunluk olur, 
Jfo.n"i dc,·ll't; mai?Jüb olursa .hwıu 
ı·~I\ a<'ı hir urcttl' hi c;rıJc"ektJr. 

Hfüıcyin Cahil Yalçın (!iaber) 

· ıııl"ı 1' tız.ıı li lıır;ıkıp t;ccc karanlı. 
.;ın<Jıı ı;;inast il11 rleni7.lı•rdı' l)ol3i10)8.!llll 
•l ııı h.ılısı·ıli;ı orur. Giinahsa ısuşalım?! 

- Oğlunuzun tl.izı:;-iıılninl biraz rck 
""ııiz fr,na olmnr .. .,uııu 11 bunun kı 
ı.ıııa sataşıyor, dPmi::-lerdi. 

.';iaı·itJ., acaba lllülhctl tse\ı~·or rnuy. 
hl{ 

Y.azan: /SKENDER f. St.RTELLı 
Bıı bır sır<iı. Uunun lç~ii7.linü blk{l 

,1 oktu, 

111 Uµıct o ı;iıııll'rur bir lıan.lqt)'n 

1Jl.}-rcrJi müt.e.ıı:ı.:.uijy~ ~l ııı 
ciylüycrdıı. 

Nümcti 1.rı.ic;lüW{,) JH!ldır\111.ar •• H 

••tıJübc ı;.ok l nkw olan Q\jnt1 ı;iitiirJli • 
lcr. 

Şınasi; 

- Bcklı.:nilmi_ycıı bir l'U~, qcch, ıw 
yapalım·~ banuıı brı'Pt" ı;ı;c;mt'k <'il • 
rııiz.ıc dt>ğil • 

Sacldo birdcnl!ire ıııı~ladı .. 
- Tam t;;ı.lUl"X" cıkaı!,'lğrmı" Ş!Jaıl:ı 

T ıılıete ne olıJu" 
rny.ı: tı:i~leıtiror{,lıı. 

Şl.Jtal>i ı;ıılt t:t.)ecavlıyMı .. ~<'19.'Jlı~ ılı, 
1-'aknt bütün Jıeyn<~ııı ıı!hfc n~ 

.;\. teri ... tcn ıtnırcttı. 

&jircile::r "<& ·~ 01;1 juışuşıJrkeıı, :;;i. 
ruısı saruıe;ye t;JJitı: 

- ı\.rlcada .. inr: lpııçlut.; iııliZllmı 

bw.ııır.,.alını. !Jir ı,ıJ:ıı}' lmı.n pc biitlliı 
arlmdıışlanu hıızurmıµ lm!,;ırmakta 

mann 1'· !.;:, HalrJI, h..crh.-e ycr)j yerinde 
olnr:sıın, 

Her •eıJ Ferli ~·erin" otur!lıı. 
P.ir düdük çaldı., pcrd11 açıldı. 

~lnasi sahnede gtirundu: 
- Arkadaşınız l'iüzht•tln u-'ağ"ı bıır . 

lmldu .. C\ ine gitti. Oııuıı ııum:ıraı.ırıı 

bi'n 'llpııcnğrm. 
OrcJi. P.-rdr arl•Rsındıın 

C,'lkp(ı!J. 

·, chJc:ıi 

11,isiııl hinll'ıı lılkı~lcııua~ıı lno;lndı . 
l:ır, 

J~lı;az ı;nidc vturıııı ild J;l'll~ rı•ıl 

ela~ nrak konu.::ıı~·ordıı: 

-lkı uunıar.ı.y:ı hlç diyec•·k , .Qk 
t19ğruı;u. 

- NilLht•ti ~vuıı ~ ı•rınc ı.cıu.li geçli 
tlc~il mi? 

- O~leya. 'l'.tınaıı blr kurd doğnıım 
- ncıı uıten ~olıtal\,b('ri ,,üph.ll'nl. 

l'omm ama., • 
- f{inıdcn şiiphelcniyf•f'l!oıın : rt'islcıı 

mi, ~ıı"idNcrı l\Jİ '! 

- lkh;in,lcn dl', Gc~·c.n ııJ,_şnm Jrnydn 
ılt•l~ıınl:t r ,t:ııııılur de~ll miydi? 

- Jj;h, )IC sıkar'! R~lslnıi2:den iÜ(I. 

lıc edilmez. O, mütt:kiımll bir adanı. 
dır. 

- Biz de bir ~y dcmiyonız ~·a, NI_ 

\ cdcşııli5tl. Ak .. anı tı~tü M.udaya ~C
ıir gelmez doj;"ruca lrufübc ,ı~OI' '.\ · 
· alldcrj her nkş3nı orada buluyor 
au. 

liulup rı·ısı ;-uıa~i, lli ü4ıl'tln gcldJ 
l{İni ~qrü:m•: 

- Ne h:ı,bti~ ~r bır crl\ekııJn .. bafi 
lı;ı,) aıı 1'$UC'ldt• t;t~ıl beldi yor l 

l>İ.) qı ~il. \c:ıba •j;Cl'Ç{'JiJ.CJlı ~cidl' 
tırr ak'}l!m ~ilı.lıdi bcldç~k içip mi 

gı-.tıyorOu " 

l\iu .. fıct bn Juıı.lıu ıncc ııoıt*rJ 

diil:'Uııecrl< rmd:ır zeki ve aalayıı;h blı 
ı;'!lıç df'ğildl. o Saci.deJi, sadece ı.rüscl 
!iği için sc.\l;)ordu. NUzhet, bu gen~ 
ı,rzrn hü\ ı:ı ı·tlnl ,.e. rııbuno anlamı.' 

değildi. 

Kuhlpte Jıazırla.ıı:ın rC\'Üİle llı"Dzltetk
Sacidenin de rolleri vardı. Bu revtı im 
lllp mensupları ar:? mda yapılacaktı. 
Amcril,ıtlı blrçol> tanınmış vthtlerh 
t:ıldltl"ri ynpılacak, şar~ söylene 
cdrtı. llııııd:ın başk:ı ~ğicncell lılr çol< 
nwuaralar da lıazıcla.nıyordu. 

.(Devamı ı• 



Boşluğun yuttuğu 
adam nasıl yetişir? 
Paraşütçü olmcik i.çin . . . 
30 ,aşında olmak, kalbi sağlam olmak, boyu 1,75 den Baş, Dış, Nezle, Grıp, Roma~ızma 
aşağı ve 1,85 den yukarı olmamak. ağırhğı 85 kiloyu Nevralii, Kırıkhk ve Buton Ağrlları Derhal Keser 
~eçmemek lazımdır. 22 hafta talimden sonra paraşlltcu lcabmda Günd~ 3 Ka,e Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lararla lateyiniz. 

300 metre yiiıkscklikten boşluğ.ı h • ••""' • 
.ıtılnn her odam '''Hiii !'' niye hay er şeyı . ogrenır 
kırır. Hu lııgillcrcde lalim gÖN!n 
paroşütçülcrin sesidir. Hepsinin ü. 
~erinde kaııçuf:ı bntırılmış ipekli 
~e<;il konbin~zonl.ır vardır. Başları 
hususi şckild.e bir miğfer içerisin
dedir : Hu miğfer sert bir madne
den l apıhnıştır, kulakları ôrtcn 
kısmı deve dcrisindendir. Tnhlt 
paraşülçii olmak lstb en bir göniil. 
Jii daha ilk talime haşladığı giin 
kendisini tayyareden atnc11<k deAil

uışütçlUütün tehllkelerın ı azaltmak 
mümkündür, fakat bu tehli'keleri 
sıfıra indirmtok imkansızdır. Zaten 

1 

bu adamlar bu işe gönüUü olarak 

. Şehir Tiyatrosunun ı 

11,,lf~I UKA.."9 IU~lN UA 

Nafia Vekaletinden: 
Ek.Utmeye konulan lf: 

dlr. 
Talımlere umumi bazı egzersiz

lerle başlanır: Paraşütçü namzet. 
Jeri iki metre yükseklığinde bir 
noktadan atlomaE;a b:ışlarlar; hura. 
dan atlarken yüz üstüne ve sırt 

iistünc yere diişm.cyi öğrenirler, 

Sonra toprağa düştükleri vakıt 

taklak alma temrinlerine başlar. 

lar; bu temrinler ~ücudun narin 
parçalarını yere temastan menet. 
meyi öğretir; sonra sıra bir ray 
üzerinde inişli yokuşlu bir yerde 
hadekeleden bir .,•ııgonettcn otlama 
temrinleri başlıır; paraşütçüler bu 
v:ıgonet~n üzerinde baş nşa~ı :ısılı. 

dırlar. 

Gönüllüler bundan sonra nazarı 
derslere başlarlar. Bu derslerde 
kendilerine indikleri yerde binala. 
rı nasıl yıkacakforını, patlayıcı 

maddeleri nasıl kullanacaklarını 

telefon ve teJgraf lelerini nasıl kc 
seceklerini, nakliyatı nnsıl işgal 
edeceklerini, h:ıvan toplarını ve 
mitralyöz yuvalarını n:ısıl dağıla

caklarını ,amt'leyi s:ıbotaja, halkı 

ısyanıı nasıl teşvik edeceklerini, 
askeri harekatı nasıl tarassut edc
c e-klerinı öğretirler. Bir paraşütçü 
bataklıkları geçmek ve ormanlarda 
aklanmak melekesine malik olma. 
lıdw. Bünye muk11vemeti aon de. 

rece fazla olmalı, uykusuzluğa çok 

ır.filehammil bulunmalı, bir parça 
çikola la ile günlerce ııçlı~a tııhnm

ınül edebilmelidir. Onun için para. 
~ütçüler mekt~hindekl talebeler hu-
ust bir rejime tabi tutulurlar. 

Kendilerine yalnız bir çeşit yemek 

\·erilir. Hu yemt-k çikofata, şeker, 

süt tozu, kakao, yulaf unu, ..-e vu. 
nilya.dan yapılmış sıcak çorbaya 
benzeyen bir şeydir. Hu yemeğin 

ısmine ''D tayını" tlerler, 
Üniformanın üzerinde panışütçü 

i!laretini taşımak için bütün hu 
lecrubclere sabırla tahammül etmek 
gerıe'ktir. İnsan başka türlü para
şütçü olamaz. 

Her isliyen adamı paraşütçü sı

ıııfına ayırmazlar. Bir defa para. 
sütçünün mutlaka 30 yaşından a. 
şsğı olması şarttır. Pnraşütçünün 

tansi) onu norm.ıJ olmalı v.c görme 
kabili) eli pek mükemmel bulun
malıdır. Hoyu l,75 den a!lağı ve 
1,85 rlıen yuk:ırı olıımıız. Kalbinin 
zayıf olmaması d.ı çok lazımdır. 

Hiçbir paraşütçü 85 kiloyu geçme. 
melidir. Zira düşerken üzerinde 
25 He 30 kilo silah ,.e eşya taşı. 

yncaktır. Bu şartlardan başka hlr 
parıışülçüniin 6 ay orduda çalışmış 
nlması da şarttır. 

Paraşütçüler gayet 1.·abuk hazır 
J,1nırlar. Kııydolundukları gün 
jimnastik Leriınlerine başlarlar. Bir 
tnnırtaıı d:ı maneviyatları yükselli
lfr. 

Paraşut1.·u> ü iyice tetkik etmek 
ıdn aHı halla geçer. Talebeler sa. 
alleroe büyük masalar önünde otu. 
rarak paraşiilü sökmeyi, kurutma. 
yı, tekrar kaplamayı ôğrenirler. 

Bu me eleler çok <.'hemnıi)ellidir. 

Zira hiı· noktası ) nnlış kıvrılan 

paraşiit bir pnrıışütı:iiniin öllimüne 
sebep olur. Paraşülçünün bir saat 
içerisinde bir paraşiitii kollaması 
\'e açahilpıe i şarttır. Her paraşüt. 
te bir hüviyet karne i vardır ,.e 
lıu karne,jcr parnşiiliiıı ne halde ol. 
du~u )nzılınır, Zira bir paraşütçü. 
niin paraşiıllekl en ufak arızayı 

bile bilmesi şarttır. 
Paraşütle alla) ah ilmek için ha. 

<."aklarda ve omu\larcbki adelelerln 
çok kuHctli olması şarttır. Hunun 
içladir ki paraşütçiilıer ipe tırman. 
._ ekzersiz!i\ri yaparlar. Bir pa. 
f'lllltçll muhııkkak bir canbaz ka. ................. 

• temrinler bittikten ~nra ilk 
atlayışlar baıslar. flk allnyı.ş 10, 
'l.inci ntla)'lf IO metreden yapılır. 
' 'Atlayınıı.'' kum:ındası üzerine 

• girmişlerdir Memleketlerine ya-
pnrnşütçülıcr boş~uğa :ıtılırl~r.. Bu pacakları e;siz hizmet için ölümü 
ıılılışta bir sonıyenin kesrı ıçeri- bile göze alırlar. Pııraşütçülerin 
sinde. göğü !erine asılı bir halkayı teşkil cttiAi tehlike yüziindcn bu-

. ı;eknıı~ c nıecburclurJ:ır. Bu halka gün harbeden memJeketler rephe 1 
. n~c' cu.ı olma~·an partışiilün limsali. grisinde silahlı kuvveller bulundur. 
dır. Zıra bu ılk nllayışlarda para. rnıık mecburiyetinde kalmışlardır. 
şütçüler halka yerine IAslik bir 
kablo ile ana balona bağlıdırlar. 

Sonra sıra tayyareden atılmala. 

ra gelir: 500 metreden tek başına 
atılış, 400 metreden üç kişilik bir 
gurup halinde atılış, yine 400 met
reden allı kişilik, 400 metreden 12 
kişilik atılışlar. Hu atılmalar birisi 
lay~arede Jmlunon diğerı yerde 
hekliyen iki subay tarafından kont. 
rol enilir. Atılışta ,.e düşiişte sinir 
le~me oltırnelleri gösterenler tas
fiye enillr. 

Bir tecrübe atılışında hazır bU
lunmak çok eğlencelidir. I'\amzet 
paraşütçülerle beraber tayyareye 
binelim. Tayyare subayı tayyare 
n;n çözülme emrini Yerdi. Rü7.giir 
kanal kenarlannda ötüyor. Tayya. 
renin kapısı yerinden çıkarıldı, 

nıımzetJer burn-daki kocaman nelik. 
ten aşağıya atlayocaklarihr. Tay. 
yare yükseliyor, namzetlerden ba-
7ıları şakalaşıyor, rlığerleri•de ses. 
siz ve hareketsiz duruyorlar. 

Tayyare suba) ı izahat veriyor: 
• - Kumanda verır vermez ayağa 

kalkar ve birbiri arkasına ar;ık ka 
pı~a dofiru gidersiniz. Orada çıkış 
vaziyetini :ılır ve ayağınıza doku
nur dokunmaz :ıllarsınız, 

Bu izahnt açıktır, kolay anlaşılı
yor. Fakal her namzet kendisinden 
evvel atlayanların başına gelen ka. 
za!an dllş6nmek mecburiyetinde. 
dir. f çJerinden birisi halkasını 
zamanında çekememişti. Bir dilJe-
rlnln paraşlitü tayyarenin arkasına 
takıldığı kin oral"ıkta asılı kalmıŞ

tı. Arkadaşları onu yukarıya çek. 
mek için ujtraşırlarken zavalh a. 
dam bir lop:ıç Ribi döne döne ha. 
yılmıştı. 

Motorlar yavaş yavuş )avaşladı. 
Vakıt gclmişlir. Her p:ır:ışülçii dii
şünmemiye çalışıyor. Faknl dü
şünseler daha ıloilru bir iş yapmış 
olurlar. Çünkü atlarken dik, başı 

kalkık allamak kendini tayyarenin 
arkasına doltru fırlolmnk gerektir. 

- .o\yaita kalk. 
Hüly:ılar bitti . Herkes ayakta, 

yüzler ağır ve düşiin<."eli. 
- Paraşütçüleri yokln. 
Her p:ırnşütçü para,ütüniin lam 

yerinde oldulJuna çekme halkac;ı. 
nın mfısait bir ,·aziyetle bulunma. 
sın:ı dikkat c<liyor. Herkes önünde 
bulunan arkadaşının paraşütünü 
kontrolla da mükelleftir. 

- Yerine geç. 
Tam heyecanlı dakikn. Herkes 

başka bir nıht hal içerisinde. Bi
risi tamamiyle lılkayt. Rir başkası 
soluk yüzünü kaldmyor, bir üçün. 
cüsü ç-enelerinl sıkıyor. 

- Hazır mısınız? 

- Hazırız. 
- DelUJe. • 
Kafile şeıli çıkış vazb·et!ni alı. 

yor. Dizleri halifce eğrilmiş, ayak. 
lorı tayyarenin ken.ırında .duruyor. 

Subay ayağına dokundu: 
- Atla. 
- Hiiil 
Boşlu/hın yuttuğu adam kaybol

du, O µiltikçe küçülüyor. 

Fakat bunu düşününceye kadar 
arkasından bir, iki, üç, dört adam 
ntlamıştır. 

(OUete.Diua biri.Del •yfU&ncla 
....... yanındaki tarlb çe~ lnıpo. 
a~ birlikte sönderilecelrtlr.) 
ICVLl:NME TEK.LIFL&aı. tş ABA 

. llA, iŞ VERME, -'LIM. SATIM 
stlıt tkıart ...aİ7eU Ula olau7- kQ.. * Ulnlar .,.,..... "'"'rolanar. 

Evlenme teklilleri: 
• Yq 28, kumral, uzun boylu, içki 

ve kumarla allkuı olmıyaıı, devlet 
mlleaRııeatnde 100 lira maatıı, aynca 
dllkkAnmdan ve evinden 26 lira ge. 
liri olan bir bay 20.30 yqmda kız 

veya dul blr bayanla evlenmek iste. 
mektedlr. Tip mevzuubaha değildir. 

Fototrana ( Akau) remzine mnraca _ 
at. Hl 

• Yq 33, boy 1eo, kilo 76, oldukça 
gtızel, ev l§lerint lyt bilen dul bir ba. 
yan, ~.50 yqlarmda namuslu bir bay 
la. evlenmek ı.stemektedir. <N. 10) rem 
zl.ne mllracaat. H2 

• 30 yqmda 210 lira maqlJ aynca 
gellrt bulunan blr bay bayatı anıamıı, 
çok gtlzel blr bayanla evlenmek llte. 
mek~r. <Ar> nmsıne mtıraca • 
at H8 

• Yq 39, boy 1,'16, kilo 72, devlet 
mOuee.elerinlD deD1z kuımmda 90 iL 
ra aylıklı bir k&rd911Dden bafka kim. 
seal olmıyan bir bay, baUk etinde, orta 
boylu, temiz bir aileye mensup, ev 
Cfy&a bulunan bir bayanla evlenmek 
tat.emektedir. (Denls il> remztne mil. 
r&e&at - 1-14 

• Yat 19, boy 1,76, 11• mezunu 80 
Ura maqlı devlet memuru, bir bay 
16.17 yqmaa, boyu .60 d&ıı qağı oL 
mıyan, müzik ve okumayı seven, gU 
zelce, temiz bir aile kw ile evlenmek 
ı.atemektedir. (Ormancı} remzine mil 
racaat • 145 

• ~ yqında, a&nflD ve gtlzel, Şlfll 
de Uç katu bir apartımaıu bulunan 
kocuı geçen aene ölmllt blr bayan 
Y&fl •6 ten kOçUk M ten yukarı ol . 
mıyan, .zayıf, uzun boylu, nazik bir 
bayla ev~nmek ilt.emektedlr. Fotot. 
rafla (8.S.) remzine mllracaat • H6 

• 33 yqmda, uzun boylu, munta 
zam vtıcuUu ıyt bir mevki ll&hlbi dol. 
gun maqlJ, hall hazırda deniz tlateğ 
menliği ile yedek aubaylJğmJ yapan 
kim.l!leSiZ 1 evi ve ev eıyuı bulunan 
bir bay; yqt 33 ten yulcan olımyan 
dolgun ve muntazam vtlcuUu dut ve. 
ya kız bir bayanla evlenmek latemek 
tedir. (Yedek denlr.ci) remzine mn. 
racaat _ 1"7 

it H İffİ arayanlar 
• 18 yqmda JJ.ae 11 den tuct•kna. 

meli bir genç. malf9UnlD temlDl için 
çal11mak Uıtemektedlr. (D.T.) remalne 
mUracaat. 

• Aka&ray valde mektebi arkuı çm 
gıra.klı boetan 110k&k No, 67 de t.met 
Göke mllracaat. 

• Ortamektep mezunu, aakerUkle 
allkaaı olmıyan blr genç, reaml veya 
buw.I bir mOeueHde vuat blr Uc. 
retıe Ç&llflD&k S.temektedlr. (Ş. 1942) 
remzine müracaat. 

• Llle 1 de okuyan, resmi, buauat 
mlleaııe.elerde k&tlpllk, mubUiplik, 
dakUloluk glbl ı;ıert yapabilecek k&. 
blllyette blr genç, bergOn aaat 13 ten 
t9 a kadar çaupıak Lltemektedlr. 

• Ortamektep aon amıttan mali va. 
~lyetinln bozuklutu yU.sllnden aynlan 
bir genç, huauat veya reaml mUeue. 
•elerde çaııımak ı.temektedir. lngillz. 
ce de bilir. (A,R.K.> remzine mtıra . 
caat. 

'il Ak.fam ~.30 o: 
l Ruzgar 
fffrf Effince 

Yakında PARA 
KOMEDi KISMINUA 

Kiralık Odalar 

me keramet sokak No. 21 
• Üniversitenin, fen fakOltesl riya_ 

zlye Fizik §Ubeııinde okuyan bir ta!e 
be, almanca, riyaziye, fizik dersleri 
için imtihanlara hazırlatır. (Vahak) 
remzine müracaat. 

* Llaenln fen kolundan mezun, orta 
okullarda öğretmenlik yapmıg, hususi 
birçok talebe yetl§Urmi§, Unlverstteye 
devam eden blr genç, riyaziye, alman. 
ca dersleri vermek tatıyor. (İyi öğri?. 

tir) remzine mllracaat. 
* Üniversiteye devam eden ve iyi 

ı6nanca bilen bir genç, Saat 13.30 dan 
sonra resmi veya huauat bir mlleueae. 
de iş aramaktadır. (İf yapar) remzi. 
ne mllracaat. 

* Yq ve taballl orta lıi!r nevi U. 
caret iflerlnden anlayan blr bay, her 
hangi bir ticarethanede çalı~mak is . 
temektedlr. (Çalııır) remzine mUra _ 
caat, 

* Bir bukuk talebesi gllnUn her 
saatinde reaml veya hususi bir mlles. 
ıoesede çall§mak latemektedlr. (Toroa) 
remzine müracaat. 
* B1r genç mükemmel bir .-Ude 

programlara uygun oıara'k, matema. 
Uk, fizik, dersleri vermek istemekte. 
dlr. (Öğretici) remzine mllraeaat. 

* 16 yqmda orta 8 ıncl smrfa de. 
vaım eden bir· genç, Öğleden .onra 
resmi veya husu81 bir mUesaeııede 

çall§mak lltemektedir. Gece iJl tercih 
edilir. (Z.6. X) remzine mllracaat. 

* 17 yqında btr talebe, öğleden 

ııonra çalıt111ak lltemektedir. Muhase. 
be ve yazı i§Jertnde çalışmıştır, Btraz 
da daktilo bilir. (Çelik kalem) remzi. 
ne mllracaat. 

* Tıp fakllltealne devam ecen hl~ 
genç, mali vazlyeUnln bozukıugu ytl 
zUnden. haftada beş gün öğleden son 
ra, cumarteaı akpma kadar nerbanı:• 
bir mueuesede 26.30 Ura Ucretıe c:11 
utmak ı.temektedir. Daktilo de kul. 
ıanır. (A. Kılıç) remzine mUracaat 

* U.e mezunu, riyaziye111 kuvveu. 
bir genç herhangi bir mllesııeııede ne 
sap ve yazı işlerinde c;aııımak ıate • 
mektedir. Adre.ıı: KUçllkpaz11r Hncıkı&. 

wn mahallesi Tavanlı çeşme aokak 
~o. 6 Mehmet Bayn .. 

* İyt bir yU,ıılO kumq boyacısı, kfl 
nıq fabrlkalannda çalıımak ıstemek. 
ledir. BoMervla te göetereblllr. Adres· 
Yatkapanı fermenecUer No. H Ec 
ver Kan.1*aıı. 
. * 25 Y&flllda tecrübeli bir ltçi iş 
aramaktadır. Her baııgt bir mlleqese. 
de veya bir doktor y.anmda da çalııı.r 
Tqraya da gider. (Şoför) remzine 
mUr&caat. 
* Tecrübeli bir oıretmen tUrkçe 
f~a. matematik, usuıu muhaaebe 
deralert verir. Adrea: Sakızağacı cad. 
de.el No. 26 Y. Koben. 

* Öğretmen mektebinin 11 inci sı. 
nıfma kadar okumll§ 19 yaşında bir 
TUrk kızı bürolarda, ticarethanelerde 
lı aramaktadır. Hangı tehlrde oluraa 
ola1ın kabul eder. (C.R,) remzine mil. 
racaat. 

* Orta yqlı, lyt bir aileye mensup 
bir bayan bir ÇOğuj'a bakmak. fran11z 
ea, tllrkçe dera vermek, onun terbiye 
ve ıııhbatıle allkadar olmak, ldmseetz 
blr baya da bakmak t.ııtemektedlr. Her 
iki ııı az blr Ucretıe kabul eder. :Ad. 
res: Harblye, Haı&aklrgazi cadd '.'.!! 

tramvay durağı kartl8Dlda No. :ı:ı 
bayan V.A, 

• Öğleye kadar befk& yerde çalııtp 
ta, öğleden ftO!lra bot kalan bir dak. 
Ulo baya ihtiyaç vaıilır. latiyenlerin 
Taksim Meıelik sokak Ferah apart 2. 
No. ya a.at 3 ile 6 arumda mllracaau 

• Ttlrkçe, traııaızca. almanca Vf' 
daktilo bilen bir genç le aramaktadır. 
(Hügo) remzine mllracaat. 

Sekiz sani) ede bir manga tay. 
yareden ayrılır. Şimdi bu adamları 
gerilmiş paraşütleriyle beyaz nok. 
talar halinde görüyonız. Bunlar 84 
;)nhut 85 saniyede yere yetişecek. 

ler. Şimdilik hu adamlardan bekle. 
ciığimiz yalnız arızasızca yere in. 
meleridir. Fakat allı hullalık bir 
stajdan sonra onların haritaları, 
gıdaları puslaları, tabancaları, ve 
cf'plerincleki,iki bomJıa ile yere in. 
meleri Iiızınıdır. Silahları, tüfekle. 
rl, havan topları, mitralyözleri, 
miihlmmatı küçük paraşütlere hı. 

kılı olarak atılacaktır. Tam mev. 
~utlu bir lnbur ve bütün silAhları 
yarım ':inat içeri inde yere indir. 
mek mümkündür. 

Orduda ekzf'r'if7. yapa yapa 'Ptl· 

• Llae taha!llne devam eden 20 ya. 
tında iyi fl'lUl8ızca, ltalyanca, rumca 
bilen, aynca ingUlzceden ıuıl&yaıı blr 
gene;, herglln öğleden eonra 13 ten 
18,30 a kadar mUeaeeelerde, bllrolar. 
da, yazı tılerlnde avukat veya tllccar 
yanında Ç&llfm&k ı..temektedir. Adre• 
LOtfullah GQven, ~u Aynaltc:,... 

• Ttlrkçe, almanca (steno daktilo\ 
bilen ecnebi bir bayan if aramakta • 
drl', fOto) remzine müracaat. 

1 - Manlaa su itleri UçllncO ıube mlldilrlUj'U mmtaka.ııı dabWnde marmara 
gölll eeddeal ile Gediz nehri ve Besleme kanallte bofallma kanalı ara. 
sında takriben 13500 on ne;: bin bel)'Uz hektar genlıllA'lndekl arazinl:s 
nlsengi §ebekeslne mUstenlt te.ııviye mllnhanUI barituı ile flmal ver. 
aanından sulanm bu araziye akıtan Kemer, Çerke, Poyraz. iki kotralJ 
Çapaklı ve Adala derelerinin ıeritvart haritalarının alınmam ifi mu. 
bammen keıif bedeli vahidi fiyat el!llLlı tızerlnden (.0.'500) liradır. 

!? - Eksiltme 2.3.942 tarlbtne rutlıyan pazartd\ g11nü aaat 15 te Ankara. 
da su i§lert reisliği binası içinde toplanan .ııu ek.ııiltme komlayonu oda· 
smda kapalı zarf usuWe yapılacaktır. 

8 - İstekliler elulltme p.rtnameal, mukavele projeal, Baymdrrlık l§lerl p. 
ncl şart.name.ııl, umumt ıru itleri fenni prtnameatıe buauat ve feıud 
prtname!erl ve projelerı (2) llra (03) kurut mukabilinde au iflerl 
rellllfinden ~&bilirler. 

4 - Ekslltmey&Mglrebliınek ıçln isteklilerin (3037) lira (80) kurufluk mu. 
va:tkat teminat vermut ve eksiltmenin yapılacatı günden en az 1lf 
glln evvel ellerinde bulunan ve en az 5000 hektarlık bir arazinin Tak•
ometrtk baritaaını muvaffaldyeUe yapmlf olduğuna daft' veallca ne 
birlikte bir dilekçe ile Nafta veklleUne mUracaat ederek bu ite mah.IUI 
olmak Ozere vealk& almalan ve bu veaikayı ibraz etmeleri prttır. :SO 
mUddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eklliltmeye iftlrak ede· 
mezler . • 

5 - lsteklllerin teklif mektuplarmı ikinci maddede yazılı 11&&ttea bir aa& 
evveline kadar su ı,ıert relsllğlne makbuz mukabilinde vermeleri ıı. 
zımdır. Poatada olan gecikmeler kabul edilmez. (820.10.8) 

lşirketi Hayriyeden: 
DabiU nizamname mucibince 2 Şubat 1942 de &lelu.ul yapılan 32 

inci kefidede imha kur'aaı la&bet eden hlhe ııenetıerl numaralarmın aı 

cllli Ttcaı-.t gue&ealnln 11 Şubat 1942 tarihli ve 4M3 numara.u ntıaha 

sile n~ıredlldfğl ilAn olunur. 

• 19 yquıda, orta ilçe devam eden 
bir genç, malt vaziyetinin bozuklu. 
ğu ytlztlnden, bergtln aaat 14 ile ;ıo a. 
raMııi4a ~Oı !at.emektedir. tH.A..) 
remzine müracaat. 

• Ll.ııe mevzunu, daktilo ve eakı ya. 
aıyı bilen, ukerlllde al&kalll olmıyan 
bir genç, tqra ve lat&nbulda busust 
veya resmi bir mtıeaae.ede it aramak. 
tadır. (F, 2369) remzine müracaat. 

• Lisan c.ersll!ri zayıf olup da ça. 
lıımakta gflçlUk çeken orta ve ıı..e ta. 
lebelertne Kolejli bir Ttlrk kızı tara. 
fından g yet ucu• UyaUa ve çok ko. 1 

ıay b!r metodla lnglllzce ve franaızca ' 
dereleri ver!l!r. 'Gençrebber) rernzlJıe 

mllracaat. 
• LlııenJt fen kı.ıımmd&n mezun 

mubt.el!f orta okullarda öğretmenlik 
yapmıı. ytlkaek tahaUlne devam eden 
bir gene;: Ucretalz olmak OT.ere riya_ 
zlye, almanca derslerini deneme ola. 
rak verme!< lstemekted•r. (H.A.) rem. 
zlne mUraca:ıt. 

• Dolgun maqla lyt bir torna usta. 
11 aranıyor. Fuatpap cad~sl <Kazan_ 
cılar) 50 No. çeuıtt, atölye.el. Barba. 
roea mllracaat. 

• Dtikka..'lda durmak Uzere J.f bUlr 
tezglhtar anyorum. İlltlyenlerin Bey. 
oğlunda tstıkıa.1 caddellinde Çiçek ao. 
katında 4 numarada elektrik ~ radyo 
tamırclıl Numana mllracaatlan 

• İlkm•ktep beflnct aınıtma kadar 
taball görmflt genç lkJ bayan .....ı ve 

uliu31 ııerbangl blr daire, ucaret. 
tıane veya evlerde Ç&Ufm&k Qaere if a. 
ramakt&dırlar. Fertk6y, batı caddest 
57 No. da Havva Nunettn &drestne 
mUracaat. 

• 21 yaımda taıwlli orta, iyi daktilo 
ve biraz da eski yazılan bilen bir ba. 
yan herbangl bir mUeaaesede daktilo 
l§lertnde çallfm&k istemektedir. Ad • 
reıı: Uıklldar Sellmaız baglıbahc;e No. 
:> da Emine va.sıtaaııe Fatma. 

Maıelerrik: 

SOMER BANK 
iplik ve Jrolla•a 
Fabrika1an M~seıesi 

BAKIRKOY 
BEZ FABRiKASINA 

Kadın .. Erkek 

DOKUMACI 
ve Anadolu fabrlkaıanm.uı lç!D 

tornacı, tesviyeci, dökllmcn model. 
el, plAnyacı, u.staıan alınacaktır. 
Ücretler dolgundur. lmtlbanla U. 
yakate göre takdir edilir, lstekll. 
lerln fabrikaya mllracaatıan. 

YeniPUOR 
RENKLER 

örıiiMe 

KADINLARIN HAYRET 

• GUndllzlert atölyelerde çaııoabt. 
ıecek. el!nden if selen 20.26 )'&fl&nnda .. 
iki tJtyana ihtiyaç vardır. (İfçl 42) 
remzine mtıracaat. Tenınızı tn unun gelecek pllıl 

nın 11111 rlftgınt veru Jllİ btr IC 
rimıtrık makina ioaıtedil11if1ir. 
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(N. 10) (Y.Ş.) (26 Sedef) (R.P, 33) 
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Akanael) (G,11) (Çankaya Kf'mp\ 

Bu sayede •lmdlye kadar 
rülmeml4 emaalaia blr ıüz.e 
orijinal pudra renklerlnln lat.ib 
rına lmkln verllml.4t1r. B 
yalnız Tokaıon pudralarında 
~abllirsinlz. Bu pudra riızgtrla 
ya~urlu havalarda bUe bO 
cun aablt. kalır. Burnun parlanı 
na mani olur. Buaua! ve beratlı 
usul dairesinde lal.ihzar edilJn 
Bu yeni Toltalon pudrasının 

son Jenl ve cazip renkürlnf 
günden tecrübe edlniZ. Daha 
ve guzel görünuniiz. 


