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Bütün ·Okullarda 
izci Teskilltı 

Vücude Getirilecek 
Kız ve Erkek izcilerimiz, Yurdun 
Mtidaf aasına Hazırlanacaklar 

lngiliz 
Kabinesindeki 
DeğiıikUğin 
Sebep ve 
Manası 

lbndl harp kabinesinde artık 
motrlt muhatuakirlan teman e
den klmae kalmamılbr. Onlarm 
110D mUm..W olan Lord Beaver
broolc da bu kabineden çekllmfl
tlr. Harp kabineslq.I tetkil eden 
Cıun:1ıDl, Eden. Crlppı, Atlee ve 
Bevin dolrudan dolru7a SoVJ'et -
1ere azami ;,ardmım yapılmasına 
taraftar olan ldmselerdlr, Bu su
retle Churchlll, Sovyetlere • IOll 
haddine kadar yardıma, battl 1-
eap edene Avrupada ~ a
k• ç1karmak suretlyle Avnıpa 
barbfnl Jre:pnmı::ra karar verdlllnl 
~-

3000 izci Bu Hasat Mevsiminde 
Ekim lılerinde Çalııacak · 

- --

-Yine 
Boğazlar 
Meselesi 

"T ass,, Bildiriyor 
-

Eden Boğazları 
Rusyaya Vaad 
Etmiı Değildir 

Bütün Bunla.r Adi 
Yalanların 

Tekrarından ibarettir 
Moskova, 21 (A.A.) - Tus A-

1a:nm bildiriyor: 
Pravda ıazetesinhı !stanbul 

muhabiri yazıyor: Almanyamn 
Türkiye büyük elefsi Von Papen 
F.den'in ~ ilkkhunda Mas · 
kovadaki .röriltmeleri bakknda 
Türkiye Cümhurrei.Mne h ususi 
bir manızatta bulunmuıtur. Von 
Papen bu .rörü~ler emasmda 
Eden'in Sovyetıer BirlllJne İstan 
bUl botazım ve Bura körfezini 
vadetmit oldutunu iddia eylemls 
tir. 
~ Sonu; Sa: 2: Stl: ı 

Denizaltı 
Harbi Çok 
Şiddeti ndi 
J\Jmanler, Amerik 
Sularında 17 Gemi 

Daha Bat.rdılar 

( ASKERi VAZIYET) 

AVUSTRALYAYA 
JAPON HOCUMU 

Timor Adasına 
Japon Taarruzu 
Portekiz 
Japony yı 
Protesto Etti Bunun Ne Dereceye Kadar Muwaffak 

Olacağı Kestirl•••z. Çünkü Cesur ve iyi H .. k" t 8 H k ti 
Döjüıen Awstralyalılann Topraklannı u u~~ u are 8 

ŞiddAtle Müdafaa Edecekleri Muhakkaktr T eessufle Karııladı 

( Yazan: M. SeVki Y AZM~N. ) 
(7Glll Utbıd "'11fraiııtlltı) 

SA·RK CEPHESi P.A S ı Fi K HA R B i 

Sovyetler Japonlar 
Bazı Kesimlerde Birmanyada 
ilerliyorlar Durduruldu 

arp Okulumuzu 
Ye i Talebesi 
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Y<.'nl haberler Japonların Avustral-
bir miktar daha yaklaşarak 

B 1. ve Timor adalarını 1 al ettlk-
1 r nl bildiriyorlar. Bu adalar Avus
t lya ile Cava adası arasındadır ve 

ı ı Porteklzlllere ait olan Timor 
:1 son zamanlarda İngilizler tara

d n 1 gal edllmf bulunuyordu. 
Bu işgal Avustrnlyanln garbını d:ı 

k olduğu için mühimdir. Ada
mal tarnflndnki Yeni Britnnya, 

'i nı İrlanda adalan ise evvelce işgal 
P m · olduğundan, şimdilik iki ta

r n çevrilmiş demektir. 

M amafıh henüz Cava ad:ısı ı gal 
lmemlştlr ve İnglllz, AmPrikan ve 
landa donar.malan bu adada üs
dı gibi, mUttefiklerln mühim ka
v hava kuvvetleri de henüz Ca

saps ğlam durduğundan, Japon-
r ş mdılik bu kuvvetleri nazarı ı
ra almıyarnk A vustralyayn sal

ları biraz me kfiktur. Daha zl
<' uç tarnfı çevrilmiş olan Cava
taarruza uğramnsr muhtemeldir. 

ancak ondan sonra Avustralya-
elecektir. 

Avustralya satıh itibariyle ATrtı
m be te dllrdüne tekabül eden 

u zzam bir kıtadır. t.Tzerindf'kl nil
z olmakla beraber (6 - 7 mil

~) hco i beyazlardnn mQte e..'tkll
ve C nakkale muh rebesi e na

md:ı t nıdı*rmrz bu a kerl<.'r cidden 
ur, ablgan ve kahramandırlar. 

\ ak bu harpte Avu'iralyanm bir 
• 1 h izl' i vardır. En iyi, yetişmiş ve 

iz edilmiş askerlerinin mi.lhim 
ı Yunani tan, Girit Şimalt Af
harplerinde yıprandığı gibi, son 
;: da Sinr.apurda ve Malezya ya

dasmda 20,000 kadar 7.a~at ve 
r vermi tir. Geride ne kadar mun

m kuvvet kaldıgı veya yenf va-
t dolayrsiyle nP kadar tt'çhiz ede

katiyeUe söy1Pnemezse de tnu
~ f, il:ıtiy t ve gonü11Ulerin yekö

ı tc>hlike finmda kolaylıkla 200 -
O bin kişiye çıkarılabilir. Bu tch

lı an gelmiş ve çatmışttr. Dün ilk 
bombardıman edilen Porte D:ır-

n Umanma dil en bombaların bU
n memk'~ettc görülme!niş heyecan 

dırdı ı da şüphe-;izdir. Şimdi iş 
ikalıların yardrmfna, asker veya 

c de ilse tayyare ve silAh gönder-
ınc kalmıştır. 

Al'l'ierikalılarm diyoruz: Zira Hint 
zi üzerinden buralara yardım 

lmesl çok güç olduğu gibi, Orta 
ktaki güç vaziyet de İngilizlerin 
çeşit yardımlarda bulunmasına 
nldir. Yeni Amerikan tayyare kuv 

t1 lnln Uzak Şarka geldikleri ha,., 
tınıyor. Amerikan donanm:ısı lse 

d.\lik Yeni Zelandaya kadar uza
tır. Daha ileriye Avustralyaya ka

,. uzaması fazla stırmese gerektir. 
Ş mdi Japonların buralarda iş gör-

VAZIYET) 

LYAYA 
u u 

mek için ne kadar kuvvet getirtnesi 
lftzrm geldiğini dfişllnclim: 

Bu hıırplerde yerli ahali mOstem -
leke halkının memleketlerine ve müs 
tevlilere karşı gösterdiği Uikayt vazl
yeU takmamıyacağından, tam aksine 
olarak canla, başla çetin bir harbe 
girişeceğinden, iç memleketten çıka
rılacak en az 200,000 muntazam as
kerle d6ğ0şmek için Japonların 400 
bin klşlllk bir ordu getirmeleri şart
tır. tistnnlük ancak bu sureUe temin 
edilebilir. Bu kuvvet de Avustralya 
kuvvetlerini hemt'n yok edemez. Me
safeler ve ktta çok büyük olduğu i
çin, miltemadJ gidiş gelisler, ilerleyiş 
ve çekilişler olacak, Avustralya ay
lar ve hattA iyi sevk ve idare edilir
se senelerce harbe sahne olacaktır. 
Avustralya ile kıyas edilemlyecek 
kadar kQçük olan Fillpinlerdekl Lu
zon adası üzerinde Amerikan kuv -
vetlerinln aylardnnberf verdikleri 
harpltr meydandadır. Halbuki A
vustralya hem Japonyadan çok uzak
tır, hem de buradaki kuvvet çok o
lacaktır ve arazi de klyas edllemlye
cek kadar büyOktUr. 

Diler taraftan ada Uzcrine getirile
cek Japon ordu miktarının büyük ol
masınd n, geriden ve uzak denizler 
Uzerindcn ynpılncak büyük ikmal ve 
iaşe nakliyatı çok vasıta ve zaman is
ter. Bu sebeple Avustralyantn işgali 
Uzak Doğudaki diğer adaların işga
line bcnzemiyecek, harp burada aylar 
ve senelerle sürecektir. Bu esnada 
Amerikalılar adaya yanaşacaklnr ve 
yardımda bulunacaklar, nakliyatı hi
maye edecek Jnpon knfllelerine ve 
hattıi üssünden çok uzaklaşmış ve 
dağılmış Japon deniz filosuna hücum 
lmkfinlarmı bulacaklardır. 

Bu ihtimaller y{lzilndcn Japonlıırtn 
Filipin veya Holanda Hindlstanı a
dalarına yapttklan gibi, hazırlıksız ve 
süratle saldıracaklarını pek muhte
mel görmüyoruz. Meğer ki bu adada 
da diğerleri gibi askersiz ve müdafa
asız bulunsun. 

BugUnkü Progrum 

8.30 Program: 
8,33 Müzik 
8,45 Haberler 
9,00 Müzik 
9,15 Emin saati 

12,30 Program 
12,33 Şnrkılar 
12,45 Haberler 
13 00 Şarktlar 
13,30 Orkestra 
18,00 Program 
18,03 Dans Or. 

18,45 Konuşma 
18,55 Fasıl 
19,30 Haberler 
19,45 Serbest 
19,55 MQzlk (Pl.) 
20,15 Konuşma 
20,30 Tilrkiller 
21,15 Temsil 
21.35 Bethoven 
22,05 Dans müziği 
22,30 Haberler 
22,45 Ka~nış. 

Dumlupınar 
Pireve Gitti 

_,_ __ 
Bin Yunanlı Çocuk Bu 
Sefer Getirilmiyecek 
Dumlupınar vapuru dün akşam ü

zeri limanımızdan Pireye hareket et
mistir. Vapur Yunanlstana 2000 ton 
fasulye, nohut, mercimek patates ve 
tuzlu balık ve yiyecek maddeleri ko-
111erl götürmektedlr. 

Memleketimize getirilecek 1000 Yu
nanlı çocuğun ayrılması ve buna mn
tealllk diğer formalitelerin tamam
lanmadığt anlaşıldığrndan, vapur bu 
seferki dllnilşUnde çocukları getirc
miyecektir. 
Dumlupınarın gidişiyle Kurtuluşun 

bııtrnosmdnnberi kesilen yardım işi 
yeniden başlamış bulunmaktadır. Va
pur Kurtuluşa nazaran daha bfiyilk 
olduğundan birkaç seferde geciken 
yardım seferlerini de götQrebilecek
tir. 

Dün Akşam Bir Ev 
Yandı Uç Kişi 
Yaralandı 

Diln akşam saat 17,15 de Kocrunus
tafapaşada Ali Fakih mahallesimn 
Benli İsmail sokağında 5 numaralı i
ki kallı ahşap evden yangın çıkmış
tır. Komşular bir patlama sesi duy
muşlar ve arkasından birdenbire a -
!evlerin evi sardığmı g8rmQşlerdir. 
iclerindcn biri yangınt zabıta ve it
faiyeye bildirmek için koşarken, di
ğer komşular da evin içindekileri 
kurtarmak çarelerini düşünmüşlerdir. 
Ateşin birdenbire her tarafı sarması 
üzerine, evin kiracısı Muhsinin karı
sı kırk yaı;larmda Hatice ile yirmi 
yaşında krzr Selime alevler içinde 
kalmrşlardtr. Her ikisi de elleri, yüz
leri, saçlım ve elbiseleri yanmts bir 
halde güçlükle kurtarılmıştır. Bu a
rada Muhsin de hafifçe elinden ve 
yüzünden yaralanmıştır. Yaralılar has 
taneseye kaldırılmıştır. Yangtn, bu 
ev tamamen yandıktan sonrn söndU
rGlmüştUr. 

Zabıta yangının ne suretle çıktığını 
araştırmaktodtr. Komşulardan birka
çmm verdiği mal(imatta.n, kadmlann 
sobaya parlayıcı bir madde dökerek 
ynkmak istedikleri ve ansızın genis
liyen alevin her ikfsınl de sardıl!ı 
sanılmaktadır. Kodtnların yaraları a
"ır olduğundan ifadeleri alınamamış
tır. 

Altın Fiyatlarını Yükselten 
30 Kişi Sorguya Çekildi 
Altın fiyatlarını yükseltmek suçu 

ile 30 kişilik bir grup iki bu~k ay 
evvel asliye beşinci ceza mahkeme
sine verilmişti. Bu mahkemenin ver
diği salAhlyetstzllk kararlyle yeniden 
birinci sorgu hftklmliğine verJlen i>or
sacıların sorgusu diln tekrar yapıl
mtştır. 

TA~ 

Yarın Fırın lardan Ekmek ISOBinEltezgahı 
Y . U Al b•t• . • Dağıtıldı 
erıne n a I lrSlnlZ iktisat Vekili Dün Bu 

Her Paıartesi Karne Karşıllğı Un Verilecek 
Yarın sııbahtan itibaren haftada bir 

defo karne ile un verilme-sine başla
nacaktır. Ekmek yerine un almak is
tiycnlerden büyUkler, bir gUnlilk kar 
nelerine mukabil 12,5 kuru:; vererek 
531 gram un alııcaklardır. 37:1 gram
lık ekmeğe mukabil alınacak 265 
grıım unn altı kuruş on para ödene
cektir. Unlar şimdilik paket halinde 
verllmiyecektir. Kağıt temin edll!nce 
unlar paket halinde satılacaktır. 

Vllilyetin bu husustaki tebliği su
dur: 

Vilayetin tebliği 
Kart uaulUnUn tatbik edlldlği şehir 

ve kasabalarda halkın un lhtiyacınTn 

temini aııfiıda olduğu 9ekilde karar· 
laşt.ırılmrştır: 

1 - Ekmek yerine un almak isti· 

Hükumet Ham Kau
çuğa El Koyacak 

(t;ifj9 Baştnrnfr 1 incide 
yon heyeti kararmın 2 Jncl maddesi
nin VekCıletime verdiği salfihlyete ls
tlnnden elkonmuştur. 

4 - Hnm kauÇUklara elkonma ka
rnrmdnn evvcl satılmış bulunanları 
dolayrsiyle veya her hangi bir sebeple 
bulundukları yerlerden başka mahal
lere müsaade almmaksızrn nakledil
meleri memnu olup bulundukları 
yerlerde sahipleri veya zilyedleri ta
rafından hUkOmet emrine teslim o
lunmaları mecburidir. 

5 - Gerek beyanname ve gerekse 
elkonma hükmüne aykırı hareket et
tnek hallerinde Mllll Korunma Ka
nununun muaddel 55 inci maddesi 
hfikümlerl tatbik edilecektir. 

yenler her hafta Pazartesi gününe alt 
ekmek kuponlur mukablllnde ve 
yalnız o gUnkU lıtlhkaklarına kartı• 

lık aıalilda blldlrlldl!il ıeldlde un a· 
lablleceklerdlr. 

2 - 750 gram ekrneğe mukabil 531. 
876 gram ekmeöe mukabil 265 gram 
un verilecektir. 

3 - VllAyetimizde 23/2/942 tarl· 
hinden itibaren bu kararın tatbikine 
baılanaeaktır. Kararın tatbikini ge
ciktirmemek için şimdilik bu tevzla· 
tın fırınlarca yapılmaai muvafrk gö· 
rUlmOştUr. 

4 - Halka ekmek kuponları mu· 
kabilinde haftanın her Pazartesi gU
nU verecekleri unlar için fırinların 

ılmdlden hazırlıkta bulunmaları teb· 
1111 olunur. 

Bütün 
izci 

Okullarda 
Teşkilatı 

t1.1fr- Baştarafı 1 tnclde 
oyma~ kendi okulunun adiyle anıln
caktır. Talebesi fazla olan okullarda 
3 izci tnkrmı birleşerek bir izci bö
lüğü meydana getirecektir. İzciler 
sıhhaUI gençlerden seçilecektir. 

Bundnn başka bu sene yurdun zirai 
seferberliğinde mühim bir yer alma
larını temin maksndlyle Maarif Ve
kdleU tarafından sırf bu i~ için ye
tiştirilmekte olan 3000 lzclmiz., önU
müzdcki hasat mevsiminde biz.zat zi
raat seferberliğine iştirak ettirilecek
ler ve bunlar köylerimizde, köylnte
rlmlzde birlikte mahsulOn biçilmesi, 
kaldırılması işlerinde meşgul olacak
lardır. 

Yine Boğazlar 
Meselesi 

6 - icnp ettiği takdirde Milli Ko
runma Knnununun muaddel 65 inci 
maddesi hUkümlerinln tatblkı sure
tiyle ev, mnğaza, ticarethane, depo. 
dilkkftn, ambar gibi her tilrlO mal ıt:JjJ" Baştarafı 1 incide 
konulabilen yerlerde arama yapıla- Muhabirin aldıjtı haberlere ~ö-
caktır. re Türkiyedeki Japon büyük elçi 

7 - ~eyannnmelerln İstanbul .Ti- si Japonyanın bu malUmata Al -
caret. Ofısl adresin~ P~~t&landı~~- gün- mnnyanın knynaklanndan başka 
den ıtlbaren 30 gun ıçlnde muoayaa · · • 
edildiği mal sahiplerine tahriren bil- k.ayn:ı~laı:-<1Aan s.ahıp ~~duğ~. key -
gl verflmlyen ham kauçuklar serbest f•yetının ilavesıyle Türk hukı'.'ıme 
bırakılmış sayılacnktır. tine buna benzer bir demectc bu 

Hususta İzahat Verdi 
Ankara, 21 (TAN) - Buglin mem· 

leketin muhtelif mmtakalarmdan ge· 
len el tezgah dokumacıları mümessille 
rinden mürekkep bir heyet Kızılay &a
lonlarında toplanmıatır. Toplantıya ri 
yaset eden lktısat vekili Sırrı Day, 
memlekete dağıtılan el tezgahlarının 
bugünkü dünya durumu karsısında 
yurdumuza yapacaktan giyim hizmet 
lerinl birer birer anlatmış ve ezcumle 
demiştir ld: 

"Bugün bütün yurda dağıtılmış olan 
el tezglihlannın adedi 150 bini bulm:ık 
tadır. Bu tczglihlfr mükemmel lir ee
kilde faaliyete geçtiği takdirde, ~{ayee
ri kombinalarının 10 misli, memleke
tin giyim ihtiyacını temin edebilir., 

İktısat Vekili bundan sonra plik 
buhranına işaret etmiş, ve tek tip ku· 
maş yapmak hususunda bu 150 bin tez 
glihm teşklll'ltlandırılmasını miimess:ı
lerden talep etmiştir. 

Mensucat hayatımızda mühim bir dô 
nUm noktası teşkil etmesi çok · ·uhte
mel olan bu toplantı nihayetinde nıtl 
mesillerden üç komlıyon teşkil edil _ 
mlştir Ba komisyonlar İktısat Vck:t~ 
nln direktifleri dahilinde bir m~sai 
programı hazırlıyacaklardır. 

-~-~~~-~--

Tarlalarda Fenni 
Gübre Kullandacak 
Karabük demir ve çelik fabrikala

rında istihsal cdllmektp ve zJrant i
çin çok önemli bir fenni gübre olan 
Amonlum SulfaUn tarlnlarda kulla
nnması ııızumlu görOlmektedir. 

Bu maddenin sınai lmalfttta kulla
nılmaktan ise. çiftçilere ve bağ bah
çe sahiplerine dağıtılmak Uzere ZI -
raat Bankasmm emrine verllmesl dü-
110nillmektedlr. Allıkalı mııkamlar bu 
hususta teşebbOsatta bulunmuslardır. 
BUhassn İstanbul bölgesinde bu fen
ni gübreye bUyilk ihtiyaç olduğun -
dan, ziraat seferberliği lcln önemli 
bir miktarın tedarikine çalışılacaktır. 
Bu fenni gübre suda çabuk erldi/!ln
den, biltün ya?. sebzelerine kullanı
labilir. Bilhassa ynzltk mahsullerin 
birkaç misli arttırılması için yapıl
makta olan haz.rrlıklar sırasmdn ve 
hayvan gUbresinln pahalılığı karşı
sında bu gübrenin önemi ve faydasl 
çok bUyüktOr. Bu gübrenin bir kilo
su iki araba hayvan gUbrcsinin ya -
pablleceğl faydalı tesirden daha mU
eı:~lrdlr 

22. 2 - !)42 

r···· .... DiKKAT _. .... 

Kasap Vitrinlerinin 
Çirkin Manzarası 
Dostumuz ve muharrlrlmlz Re· 

flk Halldln gazetemizde yaptıli 
ne;rlyat Uzerlne Belediye Meclisi 
nln lokanta cameklnlarinda ye
mek teıhlr edllmcslnl yaaak et
mlye karar verdlljlnl öfjrenerek 
sevindik. 

Bundan böyle lokantalarda, ke
bapçr ve işkembeci camcklnla
rında görünen bazan hrrslandırloı, 
bazan iğrendirici manzaraları 

i gllrmiyeeeljlz. 

1 
Fakat hazır bu mesele tetkik 

edilirken, Belediye Meellsfnln bl-

1 raz daha ileri giderek, kasap 

1 
dükkftnlarındakl etlerin de sokak 
UstOndekl eameklln veya yerler• 
de teşhir edllmealne mini olma
sını görmek isterdik. Maksat ıo· 

1 kakların manzarasfnı kirleten 
sergllerl kaldırmakttr. Maksat bu 

i olunca. bu maksada muhalif ne 
i kadar lfjrenç manzara varsa bun-

1 
ları topyekOn temizlemek daha 
dofjru olmaz mı? 

······--·----·-------1 
Piyasaya Çay 
Kahve, Çivi v 
Petrol Veriliyo 
Perakendeciler Bu 
Maddeleri Eskisi 
Gibi Satacaklar 

İnşe müdürlüğü martın birin 
ci ~ününden itibaren yapılac 
tevzintın bütün listelerini hazır 
lamıstır. Ay başında dai(ıtılaca 
maddeler çay, kahve. petrol, be 
zin ve çividir. Bunlar iaşe mü 
dürlüğü tarafından toptancıla 
ra verilecek ve halle eskisi ızib 
ihtiyacı nisbetinde perakendeci 
lerden alabilecektir. 

Bu defa dajtıtılacak cnvlar ka 
lite itibariyle daha yüksektir 
Kahveler evvelce getirtilmiş o 
lan Brezilva kahvesidir. Civi ce 
-;itleri de insaatta kullanılan n 
maralardır .. Yeni lastik partis 
aelmedi.i!i icin otomobillerle ta 
ciJer ve kamvonlara bu defak 
tevziatta da lastik verilmiyecek 
tir. Kazaların ihtiyacı olan pet 

Şeker Sakhyan Bir Bakkal 
Mahkum Edildi 

lunmaf!a memur edilmiştir. 
Bu suretle mihver devletleri 

mümessilleri sıkıcı bir ısrarla 
Türkiyeyi müttefiklerin mevcut 

~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!"""""'"""""'"""""'~ rol kaymakamların emrine ay 

DUkkftnmda bulunan 250 kilo şe- olmayan yalanlarına inandırma-
kcı'e beyanname vcrmfyen Cnğaloğ- k d. 1 O 
lund bakkal Mustafa adliyeye veril- ita iknaa ~:ıvret etme tc ır er. 
mişti. Duruşması dün bitmiş, suçlu v";1anlar .kı, u.vdu~m~sı tar;?~.• 
30 lira p:ırş cezamıa ve 7 gUn dUk- mıyle Hıtlercılere aıttır. Butun 
kllnını açaınamıya mahkfım olmuıı- bu yalan uydurmaların Hitler ile 
tur. Şekerler de müsadere edilecektir. hempaları tarafından işae edilen 

ve birçok defa Sovyet ve yab3ncı 
basınlar tarafından mahiveti or
taya vurulan kaba ve adi yalan
ların tekrarından baska bir şev 
olmadır, herkes için açıktır. Bu 
valanların tahrikci bir mahiyeti 
bulunduğunu anlamak ~c dei!il 
dir. 

mıstır. Benzin tevziatı da mua 
ven formül dahilinde yapılacak 
tır. 

Alhn Fiyatları 
Altm dün otuz üç liradan ' satıl. 

mıştır Bir gram külçe nltm 480 ku
ruştur, 

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

Denizaltı Harbi 
Çok Şiddetlendi 

fLW Bastarafı 1 incide 

Parla körfezine girmeğe muvaf -
k olarak Port-Of-Sp:lin İngiliz 
ınıanında biri petrol vapuru ol -
ak üzere iki gemi batırılmıstır. 
Bir petrol gemisi battı 

Ottawa, 21 (A.A.) - Bir Al -
n denizaltısı tnrafmdan tor -

pıllenen bir müttefik petrol ~cmi 
nin mürettebatından sağ kalan 

17 kişi Kanadanın şark sahilinin 
b r limanına çıkarılmıştır. 

Kanada açı,ğnıda torpillenen 
p trol gemisinin mürettebatını 
(' kil eden 40 kişinin şarki K<ı -
danın bir limanına çıkarıldıği 

bıld rilmektedir. 
Bir Norveç gemisine 

torpil U>abet etti 
CUracao, 21 (A.A.) - Kongsgaard 

N rveç petrol gemisi bu Cumnrtesl 
bah Curacao'nm garp burnu açı -

mda torpillenmiştir. 
Gemi ortasından yanmakta olduğu 

e kıyıya getin1miştir. 
Şili telsiz istasyo11una 

gelen haberler 
~ nUago de Chill, 21 (A. A.} 

C' lı telsiz istasyonu dün dört muh
f vapurdan imdat işaretleri almış
Fakat gemilerin hQviyctiyle bu

dugu noktaları tayin etmek imkıi
hasıl olmamıştır. 

Amiral Colc isminde bes bin ton
uk bir Amerikan vapuru, bir imdat 

reti göndermiş, arkasından d:ı mü
tt b tın gemiyi terkett!ğinl blldir
tır. Bu vapurun da bulunduğu 
halli tayin etmek kabil olamam~-

Almanya ile 
Ticaretimiz 

Ankara, 21 (TAN) - Bundan bir 
müddet evvel Almanya fle yapmış oldu 
gumuz ticaret muahedesinin tatbiki He 
uğraşmak ve Almanya piyasalarından 
m 1 mubayaa etmek üzere Berline g!t
mlş olan ticaret ofisi umam müdürü 
Cemil Conk'un bu ayın 19 anda Berlin 
den Türkiyeye hareket ettiği al5.kadar 
makamlarımıza gelen mnHimattan öğ 
r ilmişUr. 

Keza bu makamlara gelen malGmata 
goi'e Cemil Conk'un Berlin seyah'.1.ti 
t m men muvnfaflı:ıyetle neticelenmiş 
Ye ticaret ofisi umum nıüdurü, piyasa
n: ın yüıünli güldürecek kulliyetl.i mik 

Londr d ki 
Halkevimiz 

Dostfuk Tezahürlerine 
Vesile Olmaktadır 

Londra, 21 (A.A.) - Londra Hal
kevlnin açılması münasebetiyle, !n -
glliz Şairi John Masc-ffold, BüyOk El
çi Doktor Tevfik Rilştü Arasa aşağı
daki dostluk mesnjrnı göndermiştir: 

"Türk hükilmetlnln Londrada bir 
Halkevi açmakta bulunduğunu duy
makla bahtiyarım. Halkevlerinln ka
dm ve erkek, genç ve ihtiyar herkes 
için bilgi, kültOr, sosyal toplantı, ki
tap, fikir mOdavelesi, konferans, ti
yatro ve milzik bakrmtndan birer 
merkez olduğunu vatandaşlarım bil
miyebllirler. Halkevlerl nereye gel
mişse oraya bilgi, alftka; neşe; arka
daşlık; dostluk ve nnlayış getirmiş ve 
birçok dimağları batıl itiyatlardan 
kurtarmıştır. Bunların temin etUği 
faydalan ben bizzat gördilm. Birkaç 
yıl önce o nnfis yeni Türk baş şehri
ni ziyaret etmek saadetine ermiş ve 
dört bir tarafında yenl bir hayatın 
ate:ıini sezmiştim. Bu yeni tesisin, 
"Türkiye d!şmdaki bu ilk Halkevl -
nln,, her iki halkm bir arada toplan
masını, fikir ve k01tilr ortaklığında 
bulunmasını, savaş sonu meselesi hak 
kında fikir teati etmesini ve birbi
rini cesaretlendirmesini kolaylaştıra
bllc-ccğlnl düşünmekle mesrurum. Her 
necip şey nasıl muvaffak olursa, bu 
müessese de halkımıza sizdeki en iyi 
eyleri bilmeyi ve sevmeyi öğretecek 

müessl terinin büyük ümitlerini ta
hakkuk ettirecektir. Bilgi ve anlayış 
temini gibi temiz bir gaye için Lon
drada açtlan bu yeni müesseseye her 
tOrlll muvaffakıyetler dller, iyi ni
yetli bütün İngiliz kadın ve erkeğinin 
hissine tercüman olarak size ho:ı gel
diniz. derim.,, 
Amcrikada Tayyare İmali 

Almanlarınkini Geçti 
Nevyork, 21 (A.A.) - Birleşik A

merikanın tayyare imali.tının fj!mdi Al 
manyanınkinl geçUflni gösteren delil
ler karıısmda· Vaşington askeri ma -
kamlan 1942 de 60 bin tayyare imali
ne imkan hlisıl olacağı hakkında cm -
niyet göstermektedirler. M. Roose -
velt son günlerde kongreye hitaben 
gönderdiği mesajda bu ciheti teyit et
miş bulunmaktadır. Elde mevcut fab
rikalar genişletilecek ve yenileri de 

l'ı1 l'nktır 

tarda mal ve malzeme milbayaa ederek 
bunların yurdumuza sevki hakkında mu 
kaveleler imzalamıştır. 

lngiliz Kabinesindeki 
Değişikliğin 

Sebep ve Manası 
ft1ij' Bııstarnfı l incide 

Fakat fn~ilterede hakim ekse 
riyet Sovyetlere kuvvetle ve ::ii
ratle yardım yapılmasını isti -
yordu. İn.(!ilterede Alman düş -
mantığı umumi bir şekil almış -
tır. İnı?ilizler Almanyadan Dün
kerk, Girit, Yunanistan ve Mısır 
mağlı'.ibiyetlerinin intikamını a
lamamış olmanın ıstırabı icinde
dirler. Mademki Sovyetler İngi
lizle>rin bu biiyük düşmanı ile 
harbediyorlar, o halde onlara bu 
işte yardım etmek lazımdır. Sov 
yetıere yardım cereyanı o kadar 
kuvvetlidir ki, hükumet bu ce
reyanı tatmin etmek ihtiyacını 
duyarak, Sovyetlere yardımı 
her an arttırmıya mecbur ol -
muştur. Fakat City bu cereynnı 
durdurmak, yardımı azaltmak 
icin istihsalin bile 3rtmasma ma 
ni olmıya calışıyordu. 

Sir Stavf ord Cripps Moskova 
dan Londraya döndüğü zaman 
bu vaz~yeti görerek harekete ~eç 
mek ihtiyacını du:vdu ve Sovyet 
harbi knrşısında City'nin takın
dı~ seyirci vaziyeti tenkit et -
mek mecburiyetini duydu. 

Avam Kamarasında, matbuat
ta, hususi meclislerde açıj!n vu
rulan bu münakaşa, nihayet 
Churchill'i City'nin nüfuz ve te 
sirine bir nihayet vererek daha 
ncık bir vaziyet almıya mecbur 
etti ve bu vaziyet baro kabine -
sinde son yapılan dei{işikliği in
tac etti. 

Şimdi harp kabinesinde ar -
tık müfrit muhafazakArlan tem 
sil eden kimse kalmamıştır. On
ların son mümessili olan Lort 
Beaverbrook'da bu kabineden 
çekilmiştir. Harp kabinesini teş 
kil eden Churchill, Eden, Cripps, 
Atlee, ve Bevin doğrudan doj!
ruya Sovyetlere Azami yardrmın 
yapılmasına taraftar olan kimse
lerdir. Bu suretle Churchill, Sov 
vetlere en son haddine kadar 
yardıma, hattfı icabederse Av -
rupada karaya asker cıknrmnk 
suretiyle Avrtıpa harbini ka -
zanmıya karar verdi~ini gös -
tcrmistir. 

İngiliz kabinesinde yapılan bu 
değişiklik, Vaşin,ı:?tonda verilen 
umumi harp planına da uygun
dur. İlk önce Almanyayı malt -
lup ederek Avrupa harbini b -

Çanq-Ka -Şek'in 
Temasları 

PASifiK HARBi 
{tjfj"' E\aştarafı ı lncıcıe 

Timor Adalarına 
Japon Taarruzu 

tt1if' Baştnratr 1 incide Bir Çirı muvtıff akıyeti l:!fj' Bnştarntı ı incide 

Çungking, 21 (A.A.) - Çin as Timordaki ln~iliz Holanda 
.7an~ ~a~. S~f'i~5~iya7ti i~~ keri sözcüsü, Cin kuvetlerinin kuvvetlerinin yerine J?eçirilmek 

~~ ~~nt u 
1f 1.~. d ~ von i Birmanyada düşmana karşılık ta üzere Mozambikten yola cıkan-

1rı. ~· 0~1!.1 .. arı ı~t e e rm~t - ı arruz yaptığını teyit eylemiştir. lan Portekiz kıtalarnm ızönderil 
vAe 1 d ır75o0nu~l no nsı 

1
° a

1
ca ır Bu hareket 5 şubatta Birmany:ı - mesine bir ay kavbcdilmiş oldu 

~vn a . mı vonun e e e ver- . . . · ~ ·ı~ 1 • t• 
• A k t ı·· ·· va J,?ıren Çın kuvvetlerı tarafın · ırunu ı ave ev em1c; ır. 

mest syanm ur ar1c1s1 ro un11 d B. g· h d d Bundan başka Portekiz kuvvetle-
r 1 d ·· ·· d ·· an ırmanya - ıyam • u u u • 

oynıvan • apon arı usun urs~ .. . d T il" . t k .b 8 ki- rini tn$ıyan Jeao Fcllo gcınlsl tnhmin 
crerf'kHr. uzerın e ~ş ının a rı en edlldij!lnden çok geç kalmıştır. 

l?metre dogusunda. l\fekon_g n
1
eh 19 Şubatta Lizbondaki Japon Orta 

Çine açılan ııeni yol 
Ankara, 21 (Radyo gazı>tesi) 

Blrmnnva yolundan bnşkıı Cine glderı 
üc yol daha açıldığı bildiriliyor. Bu 
yollardan biri Bnmbaydan Kalkütava. 
ondan sonra dağlık A.cıcıam topraklıı

rından Cine giden yoldur. 

İkincisi Kalkutadan Çine- doıtru 
hava yoludur. ticilncüsü de İran
Ruııva fü:C'rinden Cine doğru uzanan 
yoldur. 

Birinci yolun Birmanyn yolundnn 
daha iyi olduğu haber verilmektedir 

* Yeni Dclhi. 21 (A.A.) - Hilkümet, 
mOdafaa tnalzemeslnln f?{imrük res
mine tftbi tutulmadan Hindlstandan 
Cine geçlrflebilerej!lnl bildirmiştir. 

Blrmanya yolunun kesilmek tehli
kesine maruz bulunduğu ve Rangoon 
limanrnm mayin dök{ilmck suretiyle 
'kapattlması ku\rvctle muhtemel oldu
ğu saltıhiyctdar mahfillerde söylen
mektedir. Bu itibarla malzemenin 
bOyQk bir klsmmm Hindistan yoliylr 
ı?önderilmc!ll Uizrm gelmektedir. 

J aponlara Esir Düşen 
lngiliz Genera~leri 
Tokyo, 21 (A.A.) - Japon resmi 

tebliğine göre, Singapurda esir edılen 
yüksek rütbeli İngiliz subayları ara . 
sında aşağıdaki generaller vardır: 

rı ayaklarından Mıyangpohuo - Elçisi saat ıs de Timor hokkmda Hn
nun şimal kıyısında yapılmıstır. rlclye Nezaretine şifaht bir nota VC'r

İki saat sliren bu çarpışma so· mtş ve saat 22,30 dn bunu ynzr fle 
nunda, Shekai Çin ajansının bil- tekrar etmiştir. Bu nota hülftsn ola
dirdijti ,l!İbi Çin kuvvetleri düş - rak lıgalln askerl sebepler yUzOnden 
manı ırmağın cenup kıyısına sür- yapıldığını ve Porteklzln bu müs~m 
müşlerdir. leke üzerindeki ~il ~lmranlı~ h 
4VUSTRALYA'DA . nın tnntndığınr bıldırmcktedır. 

• M. Salaznr şunları !ll\ve etmlştır: 
----------- "Japon blldiriğinln muntazam cüm-

Camberra, 21 (A.A .) - Port - leleri bu olnyın vahametini azalta
Darwin'de örfi idare ilan edil - maz:. Strntejik scb plerln yab:ıncı b1r 
miştir. Dahiliye Nazırı Collins devlete karvı yapılncak bir hareketi 
sivil ahalive mücbir bir sebep ol- haklı göstermlye<:·e.ıtı akidesine sada
madıkça Port-Darwindc kalma - katle bağlıyız. İlkkanunda Portekiz 
mayı tavsiye etmiştir. h(ikiimranlığına yapılan tecavilz bu 

sonuncuyu mnzur gllstercmez. Ja-
J apon bombalariyle hasara uj! pon hükumetinin hareketi Portekiz 

rayan demiryolunun 7 kilometre hukukunun ar\& şekilde ıhH'ıl edildl
lik kısmı sekiz sant icinde tamir !;ini gösterir. 
n..ıiJmistir Lizbon hük(imeti şimdi yııptrğı gi-
Tam seferberlik ilan edildi bl, bu protestoyu yapmakta haklı bu

Saygon, 21 (A,A.) - Başvekil Cur
tin memleket topraklar!mn emniyeti
ni temin için fevkaldde tedbirler al
mıştır. Tam seferberlik llAn edllml~
tir. Avustralyada bulunan herkes 
memlekete faydalı olncak her işi, her 
servisi yapmak üzere hUkilmetln e
mirlerini beklemektedir. 

Avustralya iizerinde 
Alman tayyareleri 

Camberra. 21 (A.A.) - Hava Ne
ıaretinin Cumart~si günkü tebliğ · 
Teyit edilen raporlardan anlaşrldıtı
na göre. Darwln civarında ka'n B t
hurst adasımı taarruz eden dü ma 
tayyareler! arasında Gamnlıhaç t&$ı
yan birkaç tayyare bulunmaktaydı 
'raarnız şiddetli olmamıştır. Bu tay
yareler Darwin'e taarruz eden teşkil
lere nıtU. 
"' ff/NDISTANINDA: 
------

lunuyordu •. 
1'1 eclisin kararı 

Lizbon, 21 (A.A.) - Başvekil Slaza
rın nutkundıın sonra Millet Meclisi it 
tlfakfa a,aiıdaki takriri kabul etmietlr · 

"Millet Meclisi, Timor adasının Por 
teklze alt krsmınm Jnpon kuvvetleri t ı 
rafından işga tini Portekiz millet nô
mına şidetle protesto ve bu suikastin 
mlinevi manasının "küçük ve barışse -
ver bir devletin büyük ve mütearrız b;r 
tlevletln ııMdetlne kurban., olmaı.mfuın 
hac;ka hiçbir formülle tefsir edil ·mlye 
etinde ısrar eder. Millet Mecli:ıi, hü

ldlmctln hariri siyasetini takvire ve 
'Portekizln hükümranlık ve tamamiye -
tine tekrar ııerefle riayet ettirmek husu 
!!Unda hukGmete tamamen itimat he· 
..,,.., .. .,ı,.r . 

Singapur ve Malezyadakl İngiliz 
kuvvetleri baskomutanr general Perci
val, on birinci tümen komutanı rene
ral Heeth, on sekizinci tümen komuta. 
nı tuğgeneral Smith, sekizinci Avus -
tralya komatanr tuğgeneral Kzagan ve 
birinci tümen komutanı tuğgeneral 
Sinsong. Batavyn, 21 (A,A.) - MiittPfikler 

Sumatra adasındaki İnglllz ve Ho
lnnda kıtalarmr tahliye etmfye baş

zanmak lazımdır. Bütün ~ayret lamışlardır. Daha şimdiden Japonla
ler bu nokta üzerinde teksif edi- rın mQmanaatine mecbur kalmadan 
lecektir. İstihsal arttınlacak ve 10 vapur Cnva adnsınm en gaT"bmda 
önümüzdeki aylarda Sovyetıere bulunan Hcrak limanına gelmiştir. Bu 

suretle tahliye edilen kuvvetler Pa
daha fazla miktarda vardım edil lembang petrol tesiscrinde tahribat 

Japonlar tarafından istllftsına mlinl 
olmak için dayanmak olacaktır. Bu -
nunln beraber ada sahlllerinln bir
çok noktaları Japonların karayn crk
malann:ı mUsaitUr. 

iki Japon torpidosu 
batırıldı 

Va$lngton, 21 ( A.A.) - Bahriye 
Nezaretinin bildirdiğine göre, Fele
menk deniz harp gemilerinin refakn
tinde bulunan 6 Amerikan torpido 
muhribi Bali kıyısı açığmdn iki dil:s
rnnn torpido muhribi batırmı5lardır. 
Amerikan gemileri pek n:ı: hasarn ue
rnmışlar ve kayıpları h::fif olmuştur. 

miye çalışılacaktır. ynpmıya muvaffak olan kıtalnrdır. 
işte bizce İngiliz harp kabi - Müttefikler Cavayı bir kale hnline 

nesinde yapılan son <leğişikli - getlrhılye karar verml~lerdir. Bu su
ifin ehemmiyeti buradadır. retle ndnntn vazifesi Avustrnlyanm 

.:. .,.S·A.R K CEPHESi 
ftlir Baştnrafı 1 incide 

de şiddetli hücumlarını ı?Cri püs 
kürtrnüs ve bu muharebelerde 
düşmnm dır kayıplara uğrat • 
mıstır. 

Şnrk cephesinin diğer kesim· 
terinde mühim hava kuvvetleri 
nin himayesinde hareket eden or 
du teşekkülleri Sovyetleri mu • 
vafafkıyetsiz tarruzlan esnasın• 
da dır kayıplara uğratmışlar • 
dır. 

Cephenin şimal ucunda pike 
tayyareleri Murmansk demiryo
lunun b zı kısımlarına büyük 

apta bomb lar ntmışlardır. 

Sovyetler ilerliyor 
Moskov 21 ( A.A ) - Sovyet gece 

tcbllCı: 20 Şub ttn kıt 1 rrmız ~iddet
lc c rpı arak il rlcm 1 r ve blrknç 
me kil., mahalli 1 al etmlılerdir. 

Hl Şubatta hnva muharebclerlnd 
24 ve yerde 7 Almnn t yyaresl tah 
rip edilmi~ir, 12 Sovy tayayre 
kayıptır. 

Ruslar, pazartesi günü 
fevkalade bir tebliğ 

neşredecekler 

Ankııra, 21 (Radyo gazetesi) ..
BildirlldlltlnP (<;Öre, Sovyetler cephe
nin bazı kc~imkrinde ve Leningrat 
'1ölı:c"lndc mühim • muvaffaktycUcr 
kazanmışlardır. Buna rağmen Sov -
yetlcr h ngl yerlPri işgal ve ne ka
dar zayi t vcrdlrdlklcrfnl blldirmc
mlşl rdlr Sanıldı •ına gl:Sre, bütan bu 
muvaffakıyetler Kızılordunun kuru
lu unun yıld8n0mfi gUnU olnn 23 Şu
"ıat Pazarte 1 gOnQ bildirilecektir. 

Bu Sovyet tebliğinden sonra her 
•ki tnrrıfm durumunu tetkik etmek 
lcabll olacaktır. 

Sov11etler Leto11ya hııdu. 
du11a yaklaşıyoı·lar 

Londra, 21 (A.A.) - Son gQnlerde 
Ruıılar ttırnfındnn elde edılen mu
vaffııkrYetlerln ktvınetJ şimdi anla 
'!rlmaktadr:r. İlk defa olarak munt 
-ı.ım Sovyet kıtnlan r.ı:ıtony11 tepelr 
riyle temasa geçmişlerdir. Bu hAdlr 
Rusların Letonya hududuna geldik 
terini ve hiç olmnzsa bu hududa ynk 
taştıklarını göstermektedir. Şimal ke 
siminde kaydedilen Rus ilC'rJ hareke· 
linin cenuptaki ileri hareket kado 
mühim olduğun:ı inanmak için baz 
sebepler mevcuttur. Lenlngrndı kur
tarmak mUmkOn olduğu takdirde 
munzzıım bir Rus ordusu bu bölge. 
de-ki Finlere ve Al'llan orduların~ 
muhtelif istikametlerden taarruz ede. 
bilecektir. 
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(HAIF'liA KONUŞMASI VERiNE) ( ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR ) ' ~ 

Ahretten Röportajlar Darlık İcadı Yeni Çeşii ,~öne..l--n -~~-~~~-~~N-Al 
TAKYiMDEN 
Bi A YAPRAK 

1400 Kr. 1 Sene 
750 il t Ay 1500 • 

400 " 3 Ay 800 .. 
150 • 1 Ay aoo " 

Adres d~l51stll'mek (25') 1curustur 

1 -Ölüm Melaikesi Dert ·yanıyor 
Fransız Hezimetinin 

Mes·uneri 

- Genç ve Becerikli Bir Röportaj Muharririnin Notlarından-

9ana, ilk önce, bir tavsiye 

mektubu J{ızımdı: Zarar r Yazan: ' 
görmeden gidip yınc geri don _ 1 . 
mek ~çin! Bu, oyl<: bır yolculuk- Refik Halid KARAYI 
tur kı, donuş bıletı _ şimdı bız·m F ransanın hezimct1nden mcsul 01- trenlerde de olduğu gibi - ve. 

Yazan: .nf. ANTEN 

duğu tdd"a edilenlerin muba- nlmez Gıdis biletı ıse _ hele şu 
1temesine birk ç gtln evvel Rlom'd::ı sırada - gerçekten bedavadır; 
başlanmrştir. Bu zatı r: vıızlfeleribc 
Dıanct ve devletin emniyetine suıkast insan, gerçekten bedavaya gıdi. 
ctlrümlcrlylc itham ed lmektc ve bil- yor! 

ha D 1 dier, Blum ve Cot: Askeri Mektubu kimden alabilirdım? 
hazırlık} r h kında Mebu n ve A
:tan ;Mecll lerine ynnlış mnlfunat ver- Duşundum kı, insanlar arasın 
diklerinden, tşçllerln lehine olarak da dolaşan, hem de bu ııralık ya 
l'apılmıs olım kanunl nn tatbiki ne- nımızdan bir nn ayrılmııy!p bi
ticesl harp istih alfıtmı az:ıltmtya se- zimle haşır neşir olan tek Me. 
bep olduklarından, fhtilfıl hareketleri lek Azrnıldir. İsrafil di.ınya yü
k smdn zAf g sterdiklerinden, Fran züne inmez; daha büyük kıya
BiZ ordusuna ait olan tayyareleri is- metin kopacağı günü bekliye.. 
l>anyol cümhuriyetçı1erine verdiklerin rek, gokte ve boru elınde, sonu 
den dol yı mesul tutulmııh-U dırlar. lm b · l d 
ldd anameye göre, 3.9.1939 da Al- ge ıyen ır istırahat ha ın e -
lnatıyn ne Fran ar mda harp b - dır. Cebrail - artık, eski mfına
ladığı zamnn Fr ız, kara ve hava da, klasık "ekol,, dan Peygam
ordtılarr varlfelcrini yapacak vazi- ber kalmadığı içın - çoktan kad 
J"ette de ldıler. ro dışı edilmiş emekli bir me -

Vichy kaynaklarmtn bu davanın lektir; ununu bol zamanda ele
Be.Yri hakkında verd · izah ta isti - miş, cleğını duvara asmıştır; et
il den, muhtelif maznunlann vnziyet- liye, sütlüye kanrn1ıyor. Mıka.. 
len ve müdnf nları hakkında GUnlan il'i ise hıç tammnm; "Mahlu -
llöyllyebllirlz: k t 

Evveli\ bnrlz bir surette g5ze ~r- a ın erzakmı tahsı!c memur 
ilan bir nokta: Genernl Gamelln ile bir melek, olduğunu söylc:der-
1) ı dlc.r ve Blumun ayn pren iplere se de - dünyadaki şu erznk dar
d yanrnk kendilc.rinl mudııfna ettik- lığına bakılınca - Tanrı nezdin 
.len keyfiyetidir. deki bu iaşe müsteşannm da 
Fransız ordularmm csk\ b şkmnan- vazifesıni hakkiyle ,Rordü!,tfuı • 

CI m General G melin: Vaziyetin vn- de şüphem var! 

h meti karşı mda b rçok defalar is- El altında bir Azrail kalıyor. 
lifastm verd ini, f k t kabul edil- Acaba kendisini nerede bulabi
edlğini, kcnd ni mud f a için bazı 

f' ansız ve y b ncı §ah !yetle In ı- lirdim? Sizin de aklınıza geldi.. 
leıini zl retm k ic p ett halde, ği gı"bi, olsa olsa cephe1crın en 

Azrail derin derin içini 
çekti ve devam etti: 

"- Dakikada bir, elbise de
füstinnekten bıktım, usandım. 
Bak, şimdi kürklüyüm, kalpak
lıyım; biraz sonrn Libiyaya ve· 
tişmek }{ızım ... Tabii, hem ildi· 
me uymak, hem de dikkati çek
memek mnksadiyle keten ceket, 
kısa pnntalon, Koloniyal kaba -
lak ı!iyeccğım! Daha sonra Pa
sifik denizindeki adalara, Bir
manyaya, Hint sınırlarına uğ'rı
yacağım için peştamala bürün -
mek ve başıma saz külah ı?eci
mek icabedecekl Daha şimale, 
buz denizine ~iderken, en iyisi, 
Eskimolar ~ibi fok balığı deri
sine ,girmek ve kafama da, içi 
penguvan tüyüyle doldurulmuş 
Ren geyii!i derisinden bir kuku· 
Jete geçirmektir! Çekilir iş de
ğil! Canımı sıkan bir mesele de 
şu: Eskiden havalarda, kanat -
larımı sallıyarak uçup .ı:riderkf>n 
kendi kendime övünürdüm; ver 
den aynlamıyan insanlan hiçe 
sayar, ı?iilerdim. Simdi onlat"la 
şurada burada; gök boşlukların 
da karşıladığım oluyor, hem de 
sürüsüne bereket... Sa:.,.makla 
tükenmiyor; çarpacağım diye 
de ürküyorum! .. ••• nperverll ınln bunu yapmıya mil- civcivlisınde, şarkta degil mi? 

il olduğunu ve m hkementn, ba ka- Nitekim kendisini orada, iki e unlan söylerken bir yan-
larının h t 1 rmm yükünü t ryan bir çarpışma arası, bir yıkık duva- dan da dizlerini uvuyor-
c ncrali mahköm edcmlyC'cC' nl söy- ra dayanmış, sırtında kurt deri. du; vücudünde yalnız mecalsiz
ı rnistir. Generalin avuk tı ise hezi- sinden kürk, başında halis kara lik değil, yüzünde de bir bez -
ıtı ttn hnkild mesutonan tnC'mleketin b" k l k l t• · li ginlik ı!Örünüyordu. Dedi ki: -uknddcratmı nJlerlnde tutmuş olan papa ır a pa ' te a ın çızme 
... , " kl tın "- Biz, bilirsin a, biribirin -ftctz hilk{\metlerin, hattl\ bizzat De- aya .ınrını uza ış, yorgun ar • 

luk 1 ğ din} ll·k den ayrılmaz dört ahbap melek tlıokrasinin oldugunu iddia etmlstlr. gın, so so u a, en en 
Eski Başvekil vt- Fransız Sosyalist buldum Nezaketle hatırını sor. leriz_ Fakat ötekilerin işi ke-

kah! Vazifelerin en güçü, en s~ 
vimsizi, bitip tükenmey~ni be -
nim omuzlarımda! İlle Israfilin 
diJnya umurunda de~il ... Zaten 
bu ,gidişle onun boru çalmasın3 
pek de lüzUm kalmıyaca-k: 
"Sur-i-İsrafil,, i sahibinden ka
pıp çoktan siz çaldınrz ve kıya
meti siz kopardınız! Asrl tahafı 
insanlar dünyada müsavat olma 
dı~ından. birinin çok çalışıp ö
bürünün avaklannı uzntrp bey 
,gibi yaşa<lıf!ından sızlanırlar. 
Biz, melek olduğumuz halde, 
ayni vazivetteyiz: Kapı volda
şun İsrafil, işte, bir gün [?clecek 
de boru çalacak diye, sayısı bi
linmez asırlarca yan ı!elip otu
ruyor; Cebrail ise memur me -
lekler bareminin en yüksek de
recesinden tekaüt edildi; cC'n -
net bahçelerinde keyfi için gül 
ve kabak yetistiriyor, Jcevser şa 
rabı sıkıp serin, loş bulut mah
zenlerinde yıllandmyor. Benim 
ise, gece ~ndüz, kalubeladan • 
beri can almaktan canım çıkı -
yor! Bari insanlar, aralannda 
hoş ı?eçinseler de ölüm yalnız 
ecel , hastalık ve kazaya kalsa ... 
Günde bir kaç bin kişiyi, nasıl 
olsa, fazla zahmet cekmeden ö
bür dünyaya s;?önderiveıirdim . 
Hayır! Siz, ikide bir, bitleriniz 
kanlanınca biribirinize saldın

yorsunuz. Ha babam ha! Valla
hi. bana bile, bunca alışkanlı -
ğım}a beraber gına ~eldi. Ey u
lu Tanrım, diye içimden sızlan
d1~1m oluyor, artık yetmez mi, 
felah bulmıyacaklarını anla -
madın mı? Ya şu !srafil'e söyle, 
"sür,, ünü çalsın, topunun bir -
den hakkından ~elelim; yahut 
azılı ve azman yıldızlarından bi· 
rinc emir ver, yolun dan şaşsın 
ve ~elip hayırsız arzı t u zlan b u z 

( Sonu 4 ilncil aayfadı) 
bartisinin LtdC"n Blum: Evvl""lce dl'V- dum. -------------------------- ---
~ ırclsl taraftnd n m hküm cdılmiş 1 ~ ~ a 
Olan .insanların m hkeme huzuruna "- Bırak Allahaşkına, dedi ı ~-~ ~ ~ , , ~ ı I llf ~Rtf r 
tıkm larmın, §ahadeUerın ve muva- bütün ytlk benim üzerimde ... Ne W •' C}Jtf 'fnl: 
tetıelcrln hafi ce el de y pılma mm tarafa koşacağımı, hangi cephe- _ _ _ __ _ ___ _ _ ·- _ 
beşm ndal t prcnsfbı ile uzlaşamıya- ye yetişeceğimi bilemiyorum. 1 
~~ ret et kten sonra, şunlan Yaratıldıgıma ve bu işe memur GEL BOLUNUN SARDAL YALARI 
söylemlşt r: Frans nm hezimetinin cdildıgıme bin pısman olJum. 
b mcsulü olan G melin' n d l "z bir 
h le gelmesi vaz"yet.inin aydtnl tıl- 1941 yılma kadar şoyle böyle, lstanbulun palamutlan gibi, Gel; -

bolunun sardalye balıklarının da ta • 
rıhte aynca yeri olup olmadığını bn
mıyorum ama, sardalye butun dunya
da en me~hur balıktır. 

ınasımı hizmet edemez. A ke [ fle- isin uhdesinden gelıyordum; 
ttn harp m todlnnnn b lı ı" 1- fazla yorulmuyordum. Fakat 
l'naları ve kum nda h tal n hezimet- geçen eyliildenberi bir dakika 
te en mühım tımll olmu tur, Mnhke- nefes aldıgım yok. Son ,günler
l'ncnın i tikL1l"ne itimndım yoktur. de ise cinsdaşlann büsbütün zi Onun şöhreti, hemen her denizde 
lluna rağmen hakikatin meydana çı ~- vanadan çıktılar; insafsızhğı ele bulunmasından ileri gelir .•. Bir de gü 
~ası tçln biltOn gayretimi ııarfedece- aldılar. Demiyorlar ki: Biçare zeliğinden... Sırtı geni11· mnvimtrak. 
ırn .. Mahkemeye verilen ve mnhkôm Azrail babaya azıcık acısak; bo- karnı ,ışmanca ve rıimilı renginde, 

t>lDmtye çalı ılan. Dcmokrn i ve Cum boyu on santlmetroyla yirmi bet san
htır yettir. s·z, 1936 hükümetlerinin ğuşmaya biraz ara versek; hem timetro arasmda kuçücük sardnlye 
ta kuk ettirmiye çalr tığı ad let, o, hem biz, bir~aç günceğiz güzel bir balıktır. 
ltttrnaı lsl hat ve terakki rejimin"n dinlensek! Hayır! Inadına azdı - Fakat !iÖhretine en buyük sebep, mi 
rn hkem ini y pıyorsunuz. Halk • lar, azıttılar; beş kıtanın karası ni mini sardalyenin insanı pek iyi bcs 
tıeıihesi hüldlıneU mfll t n iradesini adası. havası, denizi, hepsini bir lemesindendir. Yüz gram sardalye ba
labaıckuk ettirmek için el"nden gelen den atese verdiler! lığında albümin.· yüz gram sıfır filo
ftayreti sru-fetmiştir. Ondruı evvelki 
h kQmeUer er1 bazırlıt'!ı ihmal et-erdir. Blum'un avuk tı da, mah- , _______________________ , 

tosundak:inden daha ziyadedir ... Onun 
zeytinyağı içinde konservesini de ya. 
pmca, o mini mini sardalye insanı pek 
ziyade besler ... Sardalye balığından 
ııonra içilen suyun da pek lezzetli ol· 
duğu, sadece bizde değil, bütün dün
yada meşhurdur . ., 

Scırdalye balığı o kadarcık cüsse -
siyle zengin bir vitamin kaynatzdır. 
D vitamininden yüzde 160 cilc;ii balık 
yağının yerini tutar ... A vitamininden 
yüzde 300 ölçü, çocuklan bu)'iltiır, on 
larr bula:ıık hastalıklardan korur, ço
cuklara yeruden kardeıl« gelmesine 
yarar .•• Yuzde 30 blçu B 1 vitaminiy. 
le sinirlerin saf bfına hizmet der. 

O mini mfni sardalye balrfmm ma
denleri de inanllmıyacak kadar, zen
(ln bir hazinedir, Bir kere kükürt ma 

Hamur İsi ve Tatlılar 
' 

Bir bardak tekerle bir kllo kurabiye - Tramvayda yemek 
tarifi _ Kahvealtılık portakallı çörek • Zemane böreği 

... ık zel yofuruyorum. Hı - Aizına ... y 
Y azcın: ' mur bıraz sulu -

hCD11ire.. r 'ı t.1. olduta fçin toz 
Öyle güzel oluyor 1 SAiD KESLER şekeri içinde ken -
ld Alimallah butun ' - -----------'- eli kendine eri:ror ao

0

fra halkı parmak- '• İki yumurtayı da 
larmı yiyeceklerdi. 

_ Nuıl yapıyorsunl o tuzlu hamur biraz erltilmiı tereyafı ile kırtttrrır 
ıekerle karıştı mı alellcalp bi~ oeY bir guzel çalkalıyorum onu da : smu
olur. Aman söyleme midem done - ra katıyorum, ıonra da ayıklanmış 

250 gram çekirdeksiz üzümu karı•tı
cek. Delil vallahi ayol. Buyur. bize rıyor• hamuru küçücük kura .'yeler 
..idelim, bir tane vereyim de gor .. Pek halınde liCkillendirıyor, fırına veriyo
... i rum. Peki.li oluyor. Hem knrın do · güzel oluyor. Tuzu kayboluyoı ıç r!· 
de Biraz toz şeker, iki yumurta, bı- yuruyor, hem de sofrada tatlı y..:rlne 
r~ da kuru üzüm koydun mu hem geçiyor. 

** ucuz. hem de mukemmel bır tatlı 
oluyor. 

* * iki kadın. tramvayda bıribirinc ye
ni çeıit hamur taUılan tarıf edı

yorlarlı. Un olmadığı, §eker fıyab 
yükseldiği için evlerde öyle eskisi gi
bi baklava, kıdayif, burma tatlısı, &a· 

nlı burma filin gıbı tatlılara veda e
dileli çok oldu· şimdi herkes du&unüp 
taşınıp icadettiği bır tatlıyı tccrube 
ediyor, muvaffak oldu mu hemen U.r 
baıkasrna tavsiye edip yeni fcafünı 
yaymaya ufra3ryor. Tramvayda da bı
ri obürüne ekmek hamuriyle yaptıfı 
k~rabıyeyi anlatıyordu. Dinliyen: 

- Olur mu karde§? Hadi t uzu kay
boldu diyelim, ekşiliğini ne yapalım l 
Aklım ermedi benim bu iııe ••• Dedikçe 
anlatan: 

- Yumurta sınıı ekslliitni, toz 
teker tuzunu alıyor, çeklrdeksiz kuru 
uzüm tadını veriyor, hele üzerine ve
ya ortasına elma, ıeftali, enk marma 
liu filln da koydun mu yemesine do
yum olmuyor ... Diye icadının mükem 
meiiyetindc ısrar ediyorda. ........ 

N ihayet dinliyen ekmek hamurun
dan nasıl istifade edildiiini öi 

rcnmek merakına düıtu, Anlatanı can 
kulaiıyle dlnlemiye başladı. 

Beriki kendine biru da ehemmi· 
yet verdirtmek için olacak yiıkuk ses 
le: 

- Balı: kardeıirn, diye :reni baıtıan 

& en yan yolda trunvaydan iı dim, 
o anlatıyor, tariflerini yukıelr 

sesle yapıyordu, fakat hepıiru dınli -
yemed m. Yalnız dinlediiım k11:ıu ev 
de anlatttiım zaman: 

- Biz ondan daha mükemmeller i
ni icat etük dediler. Sabah kahvaltı· 
sında yediein çoreiin neden yapıldı
cını merak edip sorsaydın, öğrenir . 
din. Un nerede §İmdi? Hep ekmek ha 
muru. 

Anlattılar: Portakal kabuğunu ren 
delcyip hamura katıyorlar, hamuru 
kuru toz •ekeri ile yuğuruyorlar. Kah. 
valtılık çörek yapıyorlarmı!i. Hiç de 
fena olmuyor. 

ttf:r Sonu; Sa: 4; SU: 2 

Milli Piyango 

.... Cllilılil...-i 

söze baıtadı. Elden ıeleıı ôiün ol - Maıanea ve Nr.bly e 
maz O da her zaman bulunmas. Kan Mıllı Piyango-
di e

0

lceizimle kendi yemecliiml piıl- ııun son çekilişln-
reblliyor musanl Senden rahatı yok. de 20 bin liralık 

Un yok. ıeker pahalL Bizimkiler ikran1lycyi Saf -
her sofrada tatlı yemeden doymuyor 1·11ııboluda Kanar-
lar. Unsıu tekersiz de tatlı J'apılmaz h k&J'il busual 
ya... Iııdr tatlın, üzüm hoıafı, pek· muhatebe taluil-
mezli balkabağı, pekmezli muhallebi, dan Bilrhın Ka-
pekmez peltesi, hep modası ıeçmif, nılı.aı 'lı:ar.anmt5tır. 
geçen harbin yadigan tatlılar. Pek • 10 bin liralık ik-
mez de ıekerden pahalı ya, ne1se. Bi- ramlyenın blril 
:ıimki: l'ekirdnğmda İne

cik köJ'ilnde muh-
- Yaba. hanım dedi. Banlan ela &Urhan Karakıt tar Şerifin kızları 

geçen harpte icat ettilerdi, ıen de ,a,. M u a z z e z. ve N e b i y e U _ 
le dütünüp taıınıp bir §ey icat etıe- ner'e, d i i e r ı Malkarada öğ
ne I... Nebiye Uner'e, diğeri Malkaroda öl-

Ekmek tatlısı . üzerine ceviz • .iku- retmen Huriye Coşkun'a çıkmıştır. 
!ünce ya111 kadayif~ oluyor amma hem 5000 lıralık ikramıyeleri kazanan ta
çok yai ıçıyor, hem de çok •~ker yu- lıhliler de şunlardır: Zonguldakta un 
tuyor. Bu pahalılıkta dofruıııı can da- tilccan Ahmet Hulüsi Orman, lstan
yanmıyor. Lokmada oylc. Yogurt tat- bulda Sultanahmette Nakilbent ıo
hsı, limon tatlısı, irmik helvası hep kağanda 9 numarada saraç Maclt, Ün
pahalı şeyler. Her AUahın gunu de yede Şehlrmen ktly{lnde çittçl Ahmet 
balkabafı yenmez YB... Özdemlr ile İbrahim K oç, 11000 liralık 

Bizimki kıırne ile ekmek yerine ha- ikramiyenin birısı de istanbulda Be
mur alıveriyor. Bir ekmeklik hamuru ı bekte adlnm n~rlni istcmlyen bir va
blr su bardatı toz ıekeri fle bir gil- tandasa çıkmıştır. 

Son gelen ecnebi gazetelerinden 
birinde. sinemanın "pandomi .. 

na yani daha dilsiz olduiu devirler
de" "Jön prömiye., olarak büyük ısöh
ret kazanan bir yıldız hakkında dik· 
kate deler bir haber vardı: 

Artiıt Rımon Novarro, 150 dolar -
lık bir para kefaleti vermediğinı\en 
geceyi bxrtızlar ve serserilerle bera -
ber karakolda reçirmlı ve ertesi gun 
de golis mahkemesince mahldlm cd i
dili 50 dolan veremediğinden para 
cezası hapse tahvil edilmiştir. 

Dilıiz filmler yerlerini komıpn 
fllimlere bıraktıktan sonra Ramon No 
varro bundan bq sene evvel onat ha 
yatından ayrıldıtı zaman bankada 
500,000 dolar serveti vardı. Bugün 
cebinde 50 dolar verecek paraaı yok. 
Bu nasıl olur? 

Ramon Novarro sinem d m.ıvaf • 
fakıyeti Napol li Valantlno gıbi val
nız bacakların:n güzelliii ile temin e
denlerden değildir. Birçok rnilhlm 
filmlerde ,öhret kalesini sanatla mU
cadele ederek fethctmJye muvaffak 
olmuıtur. Meseli İsa Peygamberin 
devrine ait olan meşhur "Ben Hul"t, 
nimındakl filmde bu renç artiste bir 
sanat hakkı vermemek kadir bilme
mezlik olur. Bu fılm, yalnız Ram n 
Novarro'nun sanatkirlığmı belirten 
bir eser det"ldi; belki her noktadan 
bir şaheserdi. Fransada oldufu gıb 
dörduncü Hanri devrine ait olan bir 
mevzu tramvay yolları görünen so • 
kaklarda çevrilmiyordu. "Ben ı:ur .de 
bütün vukuat uzun uzun incelemel~r. 
le tesbit edllmi:ıtl. Eser seyredıldıııJ 
zaman yalnız bir tarih sayfası okun
muyor aanki o devrin içinde y ... şaru
yordu. 

!sa Peygamberin mütevazi hayatı, 
mucizeleri gösterıldigi halde eser b.r 
''din propagandası" şekline sokulm -
ml)tı. Roma nufuzu altmda bulunan 
Antalı:yanın o ı:amankı balı o .. adar 
muazzam ve muhteşem mizansenlerle 
cösteıilmiıll ki, bu ıhtışamm kar t 

mda hayretler i'inde kalmamak ka!:>ı.l 
ı;lldi, 

l~oma galerleriyle çarpıı:an ko -
;ınlann deniz muharebeleri t .. n 

ıuıldkatc yııklıışmrştı. Oturdukları yer 
lere ayaklanndan zincirlerle bal! -
nan kurek mahkQmlarırun çileleri çok 
cıınh hır surette temsil edılmiıti. 

Ve blitlin bu guç rollerde Ramon 
Novarro çalııımı9, utraımıı ve muv f 
rak olmuıtu. 

Genç artistin ıöhretl bilhassa 
'"Ben Hur,. le dunyaya yayıldı. Hatti 
son zamanlarda Fransaya geldiği za
man dilnyanın en buyuk bir sahsiyeu 
cibi idi. Nutuklar, ziyafetler ımldi 
en buyuk rical tarafından kabul edıl
di. Bulvarlarda gezerken etrafın<W 
mafua kızlarından mürekkep L:.r a• 
lay da beraber dolaııyordu. Şerefıne 
Ambanadeurs tiyatrosunda bir mu • 
ıamere verJ!di. Parııin en "tliih m 
"Mti%ik Hol,. direktörü Oacar Duf. 
reıne artistin ıoğaünc maarif nişanı
nı taktı. Gazeteler Ramon Novarro • 
nun "Jejfyon donör., nlıanmı ümit et. 
tilin! yazdılar. Hatta birkaçı da Fraa 
11nın en büyuk niıanı vermemesini bir 
kadir bilmemezlik gibi telikkl t'ttilcr. 

Fakat Dufreane maarıf ni§anı olan 
ların lejyon donôr'liilerden daha az 
olduiunıı artisti kandırmıyı muvaffak 
olduiunu )'İne ıueteler yazdılar. 

Bu bliyuk iÖhret ıenç adama her 
fılm içln milyonlar getiriyordu. 

Bugün bu milyonlara rağmen Ben 
Hur'lln unutulmu mümeıırilln.ln ce. 
binde ceza verecek elli dolan bulu!l .. 
muyor. Atalanmızın ıözü ne kadar 
doinıl ltememn kanun! olarak t ekkUl et

~ in:f iddia ederek. b zı şarUar 
idnde lsyanm v zifelerln en mukad- , 

Bugün M ELEK Sinemasında deninden yüzde 290 miliıram en ko- ============================== Hakikaten hurra dağ dayanmıyor• 

desi olduğunu oo~. 
~ Başve'ldl Dnl:ıdier, kendini 

tn d faa etmek tmktlnmı bulmaksızın 
l'7 aydanberl mahpus olmasını ve 
l'ılat'bnat. radyo ve bizzat devlet reb:i 
1aratından bczimetın b lıcn m u u 
Olarak fi n cdilm ın arşı şidd tlc 
ıtııaz ederek: Sözde suçluların mu -
lı.kemesini istiycnin Almnnyn oldu -
~ h a r b i n mesul olam Al
~m bu muhakeme sayesinde 
~ mC6Uliyettni üzermden atmak 
i:ltediğini. Frnnsanm bu h rbin çık
hıas:ıridan asla mcsul olm::ıdığmı. as
ltert hezimet n mesuliyetlnln askeri 
eflcre rAd oldul!unu ve bu muha

keme esnasında Fran.sayn ne zam::ın, 
llasil ve Jdmler tara:Cından fhanci e
~ anlastlacağnu söylcmtşth'. 

Ba muhakeme bakkmeta §bndllı1c 
h. mtıtalaada bulunabmrtz: 

~ '9e Vlehy &ı &vadan: 
~ mesuliyctlni uzcrlcrindcn at
~ Fransız milletinin müstevliye 
~ mukavemetin. kırmak ve De
~ terzil etmek sureijyJe ıstı
tade etmek niyetindedirler. 
._~ Gamclin'in Mareşal Petatn 
--mınd::ın kazanıldığı hl i hasıl ol
l:ılakbıd:ı:t, Dal dier ve Blum ise, De
~ pren._<:fplerini müdafııa ede -
~ hezimetin hakild sebeplerinin da
~ ~nrda anınm::ısı lftzım geldiği 
"'ıqnn mtıdaf a etmektedirler. 

Acı Bir Kayıp 
., lJtmıaır g&zeted arlradasnnız Musa 
~ kardeşi emeldi binbaşı Nıyazi 
.·-aş vefat etmiş, cenazesi Haydar
~ hastanesinden sı1fıh arkadaştan 
~ ~tr kıta askc.r taranndan kaldrrı
~ Bostancıdaki knbrine de.tııedil-

ŞEHiR TİYATROSU 
brıııa Kı : Saat U,30 nkıım 20.so c!a 
t: RUZOAR Sl NCE 
Oıııedi Xı mı: Saat ı S ııo a 2r :ıo da 

BlR MUllA lP ARANIYOR 
~ .................... . 

Dünya Filmciliğinin l ki Şahane Yıldızı 

JEANETTE MAC DONALD 
NE LSON EDDY 
Tarafından nefis bir surette yaratılan 

Bİ RLEŞEN 
GÖNÜLLER 

Tamamile renkli -Zengin ve muhteşem salı.neler_ 
Büyük mizansen._ lüüı.i bir mevzu .. , Zevkine 

gilzelliğine doyulmayacak bir fllm 

Bugün Seanslar 1 - 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 
Bugün saat ı 1 de tenzfültlı matine. 

____ , 
............................ ___ ' 

S Ü M E R Sineması Bu Sah Akşamı 

HOLLIWOOD'un 
En büy(lk yıllızlan •• Biltün büyuk 
RADYO mcrkezkrl •• Ve en meshur 

Orkestralıırm iştirakiyle yeni 
DEAN NA D URBIN) 

GLORIA JEAN 
tarafmdan emsalsiz bir tarzda 

yaratilan 

YAŞASIN 
SAADET 

Muhteşem musiki harikasını takdim edecektir. Dfğtt sahne arkada~lan 

EUGENE P ALLETTE - NANGREY, 
ve küçük BUTCH ve BUDDY ,! ______________________ __ 

caman balıklarda bile bulunmaz Fos
foru. tabit yüzde, 683, kireci 409 mili
gram olduğundan, ikisinin arasmdakl 
nisbet 0,60 olmakla beraber, kemik -
terin ve dişlcrın iliğinden de istifadesi 
pek büyüktür... Çelili bir miligram -
dan fazla, yanı ba,ında manganez ma 
deni de ona yeti,ecek kadar kanııı 
kırmızı küreciklerinl çofaltır... Yüz. 
de 41,3 miligram manye.ı:yom madeni, 
vücııdün bütün hücrelerinin teneffüı 
etmelerine yaradıfından. aardalye yi. 
yen insanlara gençlik qrfı getirir 

Sardalye balığının büyük bir ıYin
ti de onun terkibindeki iyot madeni
nin, batın pek ziyade aayılacak nls -
bette bulunmasıdır Bununla tiroit 
guddesini işletir, onun dolayısiyle de 

ı bayanların cildine parlaklık verir, saç 
larınr uzatır ve sıklaştırır, kirpiklerin! 
uzatır, endamlanna incelik ıetlrir. 

Sardalye balıiınn bilttln ba mm -
yetleri nedendir, bilir misiniz? O kü. 
çücilk srdalye, denizde kendisini, ba:ı 
ka b:ılkların yumurtalanyle besler de 
ondan.- Balık yumurtası, havyO\l" ye. 
mek kesenize elvermezse Gelıbolunun 
sardalyelerindcn yiyiniz.-

6 mcı Tarihi Türk 
Musikisi Konseri 

Tariht musiki konserlerinden altın
cısı 3 Mart Salı g(lnQ ıı~amt ftrlle
cektir. Programda 17 lnd '9'e 18 hıcl 
asır klislk musiki bestekArlarmdan 
"Hafız Post. Tab'! Mustafa l!!fendi, 
Benli Hasan Ağa, E:vYubt Ebubekir 
Ağa, Tanburl Mustafa Cavuıun eser
leriyle yarım asır ve daha eski za
manlara ait birçok fa?'lalar nrdJr, 

T EflKK0R - X:aiblmlzde onul
maz yara bırakarak aranuzdan genç 
yaşta ayrllan eşlın, kızımız Behtne 
Borhan'm cenue t5renlne bizzat ve
ya çelenkle tşt1rak eden, ayni acı ne 
taziyette bulunan bütlln btlyQklerlme 
nrkadnş ve dostlarımıza minnet ve 
şfikranlanmızm ibMğmı rica ederiz. 

E§l: lstanbul Emniyet bqlncl ıu· 
be )'nüdürü ŞDkr6 Safp Borhan 

Annesi, kardeşleri, kayın valde 
ve pedeı:_J.. 

____________ _.. _____ , mql 

En büyük a~kları unutturan.. 
En korkunç cinayetlere yol aran .. 

En büyük heyecanlar yaratan., 

Plrlantah Kadın 
ISA MiRANDA GEORG 

Yarattığı en 11011 §aheser 
Heyecandan kudret alan en gUzel filmidir. 

BRENT'in 

J Bugün LALE Sinemasmda 
Proıranıa ilAve olarak 1942 senesinin harikalarından 

Renkli MIKl: DENiZ ALTI REVüSü 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. 

'!--------·-----------------

AÇIK TEŞEKKÜR 
Hemşirem Meziyet Demirağ; altı 

yıl önce karacljer nahiyesinde ba ıı. 
yan ve on gün evveline kadar taham 
mül olunmaı ıstıraplarla devam ede
gelen mahiyeti meçhul bir iç hastn
lığma yakalanmış ve o gilndenbcri bu 
hastalrtm teşhis ve tedavisine çalışıl
mış ise de; karaciğer büyUmesl, böb
rek uzamıısı, barsak sarkması, sinir 
ağrılan, mide ve barsak ülseri, eki
nekok kesesi ve nadiren safra kese 1 
iltihap ve tap ıekllnde konulan teş
hislere gore yapılan tedavilerin hiç
birisi fayda vermemlı ve ıstıraplar 
devıım ederek şiddetlenmlı ve hasta
lık seyri gittikçe vils'at peyda etmlş
U. En ıon olarak kendfıolne müracaat 
ettiğimiz deJerlI operatöı Hazun Bu
min hastalıjı katı olarak safra kese 1 
tap ,eklinde teşhis eylemiş ve hemen 
müdahale ederek tabi! hacminden on 

E L H A M R A ·~----·.. de.ta büyük, a~zfnda ve kald•indc 
~ tıpkı dilime şekil ve cesametinde 

Bütün İstanbul güzelliğinden bahsedıyor. taşlar mevcut. çQrllmQş keseyi almak 
Mevsim.in en b üyük filmi suretiyle bu karışık tabiat hldisesı-

1 1 
niD haldld aebebinl dahiyane bir laa-

AL BABA Ve KIRK HARAM LER betle izah eylemiştir. Manızt tegay-
yürat neücesl büyüyen klsenin muh
t elif U%uvlar üzerindeki muhtemel 

Türk sazının, türkçe prkılann t ürkçe filmin şaheseri tAU akisleri bu suretle bastahğm teş-
Besteler : Ahmet YATMAN - Okuyanlar : Nevzat ALTINOK • hislnJ ıücelftlrmlştlr, Çok konuflllı-
Snzan GÜVEN • Giizln ARKIN - Semiha _ Numan İÇLİSES yan, dalma .ater yüziyle en ağır has 

talannm rsUraptan bunalmış nıhlan-
Filmln 14 kısmi birden ıöıterlleceğfndeo seans zamanı bulunulman na ferahlık veren sayın operatöre 

rica olunur. Bugün seanslar: 10,30 - 1 - 3,30 - 6 - 8,30 da _ı phsl ve ailevi şükran duyıularımız 

.......................... ımı1111, ....... ~ 
r o derece bQyilktUr ki, memleket hiz

metlııe ıfrdlft .Ondenberi biltlln has
talarmm a;rnl ölçüde m!Met hitltri 
tahrik eden bu kıymetli uzmanm adı
nı; onu '" emıallnl sinesinde t11!n\ak 
la fahlr duyan Tilrk Uluııu önilnd~ 
sayıı P• anmayı zevkli bir vlcda11 
borcu sayarım. Bu münasebetle has
tamı yatırdığım Marmara Klinlt 
dolı:tol' ,,. ulstan ve hern~relerlmln 
gösterdikleri alAkayı şükranla kayde-

Biltan kadınlar tarafm.dan sevilen 1'4eahur Haydut "Cfslto Xid" 

CESAR ROMERO'yu 
Bugün SARAY Sinemasında 

Çölün en bily(ik Aşk ve Kahra~ ftfaceralarfnı :ranıttıtr 

CiSKO KID'in ŞANSI 
fı"Jminde mutlaka görünüz. Hoş Oir vakit gcçireceksintz: 

Bugün saat 11 de tcnzılatlı matine. 

derim. Kadık5yünde Üsküdar C. 
Müddeiumumi M. 8ıtkı Koralt•n ........................ 

Yurdda larm sıhhatini koruyan ken 
dl !İhhatinJ konır. 
• ••••••••••••••••••••••• 
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HAFTA KONU$MASI YERiNE 
(llq tarafı 3 OncOde) 

ederek ibretialem için kırıntı
lannı gökün boşluklarına saç -
sın!,. .. .. .. 
. Başını öfkeli öfkeli salladı; 

sonra usulca ekledi: 

revab etmiye razı oldu; iyi sa
atine rast~elmiş olacak ki, is -
tisnai bir muamele yaptı, 2i -
diş - ,gcliş bir bilet kesti. Dedi 
ki: 

--~.... _...,, __ 

"Bana da harp görmedin, fe
laket nedir bilmezsin. diyemez
siniz a! Habil ile Kabil vakasın 
danberi insanlann başına ,gelen 
kanlı kardeş kırışma ve kesişme 
lerinin yakından şahidiyim. He
le o birinci vaka hiç hatırım -
dan çıkmaz; zira işe ilk başla
yı:sımdı; daha sütahı etmemiş
dim; vazifemi nasıl yapacağımı 
düşünerek yürek çarpıntılatiy
le beklemekteydim. Söz aramız 
da, biraz da üzülüyordum: O 
lepiska saçlı, nazlı nazenin Hav
va ananızın son nefesini almıya 
memur edilmek, kadından baş
lamak hiç hoŞUma ~tmiyordu. 
Derken: "Haydi, emri verildi, 
Jtit Kabili buraya gönder!,, Ol
dukça rahat bir nefes aldrm 
~a işin içinde bir uğursuz
luk: da sezdim. Fena başladık. 
diyordum, bu dünya, artık kar
deş kavgasından. biribirini kır
maktan kurtulamaz. Çekiver 
kuyruğunu!,, nitekim öyle de 
o ldu. Harpler büyüdükçe bü -
yüdü. ~nişledikçe ~enişlcdi; 
onceleri Turova. Midiya. Kar -
taca muharebelerini bir şey san 
mıştım. Deli fişek İskender ile 
insafsız Cen~ze, sonradan Hu
lalZU ile Timur'a, hele o NaPO
leona bir kıymet vermiştim. 
"Yordular beni bu kan tutmuş 
adamlar, diye söylenirdim. in -
san neslinin dibine dan ekecek
Jer!,, meğerse ,nin ı?elecek. ken 
dilerine rahmet okutaeaklar -

- Sen dünya yüzünde dönüp 
dolaşan sözlere bakma... Ah -
rette de rahat kalmamıştır. De
min söylemiştim, şimdi biz, ta
sarruf maksadiylc ruhları da 
işde kullanıyoruz, başlarını ka
şıyacak vakitleri yok. Arz üs -
tünde yapmaktan bıktıkları biz 
metlere UY2Un vazifeleri ,görü
yorlar. Mesela, belki de kapıcı 
ile tanıdık çıkarsın. Hani eski· 
den Merkezi Umuminin aklı ba 
şında, dirayetli, terbiyeli bir ka 1 

pıcı basısı vardı. Şimdi nöbette 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
lmbmd• Günde 1 K.. Ahnabl1ir. R• Yerele P1111w Kllf!.dan lwartı. ~ 

~! 

Karşımdakinin göğüs geçire 
. rek susmasından fırsat 

bularak hemen söze ben başla -
dım.: 

- Sayın üstat, dedim. işte 
benim niyetim de o adamlarla 
ve benzerleriyle ahrette bir ko
nuşma yapmak, dünyanın bu -
~ünkü durumu hakkında fikir -
Jerim sorup anlamak! 

- Ha, demek ki, bizim La -
fonten'in meşhur hikayesinde
ki oduncu gibi beni yardımına 
çağırıyorsun, ooür dünyayı boy 
lam'ak istiyorsun ... Peki, bir ek
sik, bir fazla, ne ehemmiyeti 
var? Zaten hesaba bakıldığı da 
yok .•. katip me1ekler başa çıka
madılar, defterleri bırakıp birer 
tarafa uçuştular, kaçtılar; yer
lerine sizin eski "defteri Hiıka
ni" ve "kuyudu atika .. ketebe
sinin ervahını koyduk; aylık çı 
kacak diye bekleşip duruyor -
lar , İ$ gönnüyorlar. Her şey kar 
ma karışık... Saatin ~elmemis 
olmakla beraber seni de aradan 
cıkanveririm.. Farkında olmaz· 
lar! 

Bu sözleri işitince akl1m ba
şımdan gitti; derdimi anlatın
cıya kadar da akla karayı ~ic 
seçtim; fakat niha~t isi başar
dım; meshur mısrada sövlendi
ii Ribi bin cürme bedel bir de 

o bulunuyor. 
- Ya, içeri bıraktıktan son

ra çıkmama izin vermezse? 
- Hayır; o adam emir kulu

dur; böyle şey yapmaz. Nöbet, 
eski Bekirağa bölüğünün müdü 
ründe olsaydı hapı yuttuğun 
gündü! 

* ** u stat böylece korkumu 
~derdikten sonra bezain 

cesine toplandı, ayağa kalktı. 
- Nereye teşrü, dedim. ga

liba yolcusunuz? 
- Evet, diye cevap verdi, 

Pasifikte biraz işim çıktı am
ma Libyaya da uğrayıp yine, 
çarçabuk buraya döneceğim. 
Rahat, huzur yok. Hoş bu ~>ır 
şey mi? Önümüz bahar._ Sen 
bendeki yorgunluğu bu cephe -
de o zaman ,gör! Anamdan em
diğim kevser burnumdan ge -
lecek! 

Bunlar son sözleri oldu; bir 
kanat hışırtısı işittim; baktım 
ki. ölüm melaikesinin yerinde 
yeller esiyor... Daha doğrusu 
şiddetli bir kar fırtınası! 

(Röportaj devam edecek) 

Şehirden Röportai 
(Bat ta.rafı 3 üncOde) 

Yumurta sansı ile ve toz ıekerle ka 
nıtırdıldarı hamuru kalınca ve küçük 
c;e yufkalar halinde açıyorlar, ortası
na rendelenmiş elma koyup sarıyor -
lar· fırına veriyorlarmıı. bu da pek 
mükemmel oluyor. 

Evde yediğimiz eriıte, yoğurthı kıy 
malı tatar böreii, cözleme, peynirli 
pide, battl tarhana hep ekmek hamu
ru mamulatı imiş. Hamura patates ile 
yumurta karıştırıp makarna, hatti bi
raz irice kesilmek prt.iyle ıehriyc bi
le yapmııtar. 

Bir komşu: 
- Biz börek bile yaptık, dedi Pey

nirli borek o kadar iyi olmuyor, ha
mur ekıi oldaiu için peynlr iyi ritmi 
yor. Ya kıymalı ııovanh börek yap -
malı, yahut da ispanaldı. Fırından cık 
tıiı zaman biraz sert oluyor amma. 
durunca yumuşuyor. 

Ekmek hamuru nasıl açılıyor? Diye 
sordular: 

- Pekili açılıyor Ce9abını verdi. 
Hamur tahtasına a n yerine nişasta. 
yahut da pirinç unu serpiyorum. A
çıldıkça pirinç ununu, yahut nişasta· 
yı yiyor, rengi de beyazla~ıyor. Hem 
o kadar çok yağ da içmiyor Gel cele 
Um, yapar yapmaz fırma saİmalı, bek 
letrniye celmiyor, biraz duraladı mı. 
hemen bozulmaya, kabanp. yayılıp 
dağılmaya başlıyor. Tam zamane bö
reti doğrusu. 

Moda Deniz Klübünden: 

Satılık Kotra 
Klübümüzün malı olan 

RÜYA KOTRASI 
Hail hazırlyle bulundujiu yerde 
satılıktır. İsteklilerin kesin tek
lifierini nihayet 28 Şubat 1942 
Cumartesi günü saat 16 ya ka
dar Moda Deniz Klübüne yazı 
ile bildirmeleri ilfın olunur Faz
la tatsllAt ve kotrayı g6~ek i-
çln Klübe müracaat edilmesi 

~-- Telefon: 60052 ~, 

lıtınbul Betfncl icra Memurlultun
dan: 41/3783 - Nlgtr lbrahlm Ka· 
yadelen : 

Sultnahmet Alemdar sineması it
tisalinde 107 numaralı Scitenrı 
evinde mukim iken halen ika
metgahı meçhul 

Ritatm, Macar Ziraat makineleri 
şirketi aleyhinde ve dairemizin 41/ 
3783 sayı dosyasiyle ve muhterlk o
lan değirmen ve makinelerin sigorta 
bedeli olarak Danilp Sigorta şirketin
den tahsil edilen 9200 liradan malO
mun miktar borcun tenzilinden sonra 
mütebakisinln kendisine verilmesi 
hakkında yaptığı icra! takip Ozerlne: 
Cereyan eden icra! muamele netice -
siyle bu sigorta bedeline karşt vlıkl 
olan istihkak iddiası neticesinde: İs
tanbul As. mahkemesi 1 inci Hukuk 
dairesinden alınıp dosyamıza ibra7. e
dilen 25/10/933 tarihli ve 34/1124 
numaralı ilamdaki dava safahat ve 
neticesine göre: Dairemize teslim e
dilmiş bulunan 2133 lira 34 kurusa 
dava edilen Rifatm vA!ti müdahalesi
nin men'ine karar verilmiş ve bu ka
rar dairemizin bu dosyalyle infaz ve 
edilmekte bulunmuş olmasma mebni 
Sabiha Şakir vekili avukat Daniş ta
rafından tanzim olunan ve dosyamız
da mevcut İst. 1 inci H. kun 41/1124-
13 ve 25/10/937 tarihli ve S üncü Ti
caret M. sinin 41/99 - 133 ve 1/10/ 
941 tarihli UAmlan mucibince icra 
veznesinde mevcut 2133 lira 34 ku-
ruşun icra masrafları faiz ve avukat
lık ncretiyle tahsill için yukaı1da ya
zılı adresinize gönderilen icra emri 
tebliğ edilememiş ve icra hAkimllği 
tarafından tebligatın bir ay müddetle 
ve iki gazete ile ilAnma karar veril
miştir. İşbu llAn tarihinden itibaren 
bir ay içinde ladel muhakeme yoliy
le ait olduğu mahkemeden icranın 
geri bırakılmasına dair bir karar ge
tirilmedJkçe veznede mevcut paranın 
Sabiha Şakire verilmek suretiyle mü 
teakıp muamelesine devam olunacağı 
icra emrinin tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet bir ay müddetle 

: n olunur. , 1 

, ım•mı•ıı11•111ı•mı•ıt11•111ı•ıııı•ıııı•ıııı•ın•ıııı '\ -- · U Dr. Hafiz Cemal 1 1 D E A L B R o i (LOKMAN HEKiM) 

i Yazan: lktısat Doktoru GASSON j ıl!'ı::ı.a'~:~~n;~~eı;;:-;04 
§ Diyor ki: "Az masrafla iyi i t yapmak, para kazanmak § ...._ Tel. 22398 

~ istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.. 1 ~-------r - -1 'iatıf yeri: TAN lstanbul 1 
j Fiyatı 50 Kuruı ~ 
'nn•mı•ıın•ıııı•ı ı n•mı•nıı•ıııı•ım•mı•ırıı•nr, 

~------... -... ---~----~ Beklenmekte olan 

T raş Bıçakları 

.Gelmiıtir. 

DiKKAT: - POKER T~ BJÇAKLARI perakende ola-
rak bOtün Ttlrldyede 6 KURUŞTAN 

Fazla satılmıyacaktır. 

Kayıp Aranıyor 
Geçen sene Edirne, Trakya un fab

rlkasmda şoförlfik eden kardeşim İz
mitli İsmail Orhanın lstanbula geldi-
ğini duydum. Blr senedenberi ken -
disinden hiçbir haber alamadığımdan 

~--••••••••••••••mlllll111'1~1Hii111' bulunduğu yeri bilenlerin insaniyet 

Y • M •• • B 1 k s ·- namına İzmltln Akmeşe nahiyesinin 
enı ucterı u ma analı E ~bunın kliyünde damadı Fehime 

3 : bıldJrmeleri rica olunur. ! , _________ , .. 
-Uer tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 5 TAN Gazetesi ı 

1 etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde 5 

1 
müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu ı= ııan Fiyatları 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, \ . Krt 

Fiyatı 50 Kurut ! B'lflık malctu oltutıi 1şo 
~ l lnei •ufa eanttml 600 

'9rnaw-twsıı na 111 ı •w ıu11 ı 111 ,__, ı ıoo • • • 

Dr. Gaaon diyor ki: 

' • • • 150 
~abip ve neşriyat mtidiirfi: HalU LOtfi Dönlünri. 
Gazeteci~ Ye nqriyat T. L. Ş. TAN matbaası 

.. 
l<UPONLU·VADl:Li· MEVDUATi 

• 
f.IE~ ·AYJN·BfRINDE·M~ANIN · ~AIZI ·VERiliR 

·10RK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

İnhisarlar Umum Müdürlü v ü İlanlari 
I - PlAn, şartname ve keşfi mucibince 10 kalem mefruşat açık ek

siltme usuliyle satın alınacaktır. 

ll - Muhammen bedeli 2256 Ura ve CJf, '1,5 muvakkat teminatı 169 
lira 20 kuruştur. 

llI - Eksiltme 27/II/942 Cuma güntı saat 10 da Kabatasta merkez 
levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - PlAn, şartname ve keşif sözü geçen şubede her gün görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7 .5 gü-

venme parasiyle b irlikte mezkClr komisyona müracaatları. (2146) 
~ 

1 - Mevcut niltnunesi mucibince müteahhit nam ve hesabına (1520) 
metre kayış pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 - Pazarlık 27.2.942 cuma günO saat 11,30 da Kabata~ Levaznn 
şubesinde Merkez mubayaa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune sözü geçen şubede görülebillr. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 11&atte teklif ede

cekleri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paralariyle b ir likte m ezkOr ko-
misyona müracaatlar!. (2627) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
ıturuhıt Tarlhl: 1888. - Sermayesi: 100.000,000 Türk Llraaı. Şube ve 

Ajans adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere ZS.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmda en 
az 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qatıdakl 
pJAna ıöre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 adet 1,000 Uralık 4,000 Ll,.. ıı 100 •det 
4 " 500 ,, 2.000 • 120 • 
4 • 2&0 .. 1.000 .. 1 110 • 

40 .. 100 • 4,000 • 

&O Llr•lık &.000 Lir• 
40 .. 4.800 .. 
20 • 8.200 • 

D 1 K KAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Liradan qalJ 
d(lşm.lyenlere ikramiye çıkttğı takdirde ~ 20 fazlasiyle Yerilecektir. 
Kma.!ar senede 4 defa 11 EylOl, 11 Blrincikanan. 11 Mart n 

11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Beykoz Askerlik Şubesinden 
ı - 313 U1 333 dahil ihtiyat eratm yoklamasına baılanmıstır. 
Bu doğumluların hangi gün yoklamaya gelecekleri aşaluia yazflıdır, 

Yoklamaya gelecek ihtiyat erat nüfus cüzdanları terhis vesikası ve ihtisa
sı olanlar ihtisas vesikalarını ve ikametgAhlarmı aösterir vesikalariyle 
birlikte müracaat edeceklerdJr. 

2 - Yoklama günleri: 

GÜNLER 

23. ŞUBAT. 942 Pazartesi 
24. ŞUBAT. 942 Salt 
25. ŞUBAT. 942 Çarşamba 
26. ŞUBAT. 942 Peı::şembe 
27. ŞUBAT. 942 CUma 
28. ŞUBAT. 942 Cumartesi 

DOclUMLULAR 

313 111 3UI 
317 llA 320 
321 ill 324 
325 U1 328 
S29 U1 331 
332 ill 333 

Beykoz Asker• Şubesinden 
~ 

(2518) 

ı - Yedek subay ve asbrl memurlarm yoklamalarma hıııJ•nmJlbr. 
Yoklama l,0.3.942 . gününe kadar devam edecektir. 

2 - Her ıün illeden evvel .şubeye müracaat edenlerin :roklamuı 
yapılacaktır. YoklaJ'Q.aya gelecek subayJ.aı:m nüfus <:Uzdanı, ikaniet k!lldı 
memuriyet. ve ihtisasına ait vesaikle birlikte müracaatlan 1bımdır. 

3 - Yoklamasmf yaptırmıyanlar hakkında. kanuni muamele :raprla-
caiından :nltUnde yoklawı.ya plmeleri illıı olunur. ~03) 

22 . 2 . 942 

f 

Mağazanız~ Atelyeniz, lmalath·a.;-ve 
Fabrikamz İçin Muhtaç Olduğunuz Sınai 
Tamirat, Montai, işletme Gibi işlerinizi 
ve Her Nevi Otomobil Yedek Parçalarmı 

Artık 

SAGLAM UCUZ ve ÇABUK 
Yap+.rabmrsinlz 

·ÇELiK-iŞ 
Bu iş için Kuruldu 

Adres: Mercan Yokuşu U niversite Kapısı Karf111lltla 
Fuad Paşa Caddesi No. 50 Kahraman BarbarOI 

lzmir - Bornova Ziraat Mücadele 

istasyonundan: 

Bağcdar ve Meyvacllar 
Bahar geliyor, bağ ve meyva ağaçlarmızm iyi çiçek açmumı, ıQzel 

meyva bağlamasını istiyorsanız, bağ ve meyva ağaçlarınızı biltiln hasta
lıklara karşı koruyan (Ki-Kü) ile şimdiden iliçlamıya baılaymr 

5 - ıoo Kiloya kadar 15 kuruş 
100 - 1000 •• .. 14 " 

1000 kilodan fazla siparişler (12) kuruştur. Bidonlar için ~ de-
po:r:ito alniır. (2341) -

Dc~iz Le,.-azım Satın.alma Komisyonu İlanlara 

50 adet Büyfik kepçe 
50 " Küçilk .. 
50 " Tava 
50 " Süzgec; 
50 " Kevgir 
10 " Ufak yemek kazanı.. 
20 " Büyük tencere 
20 " Orta tencere 
20 " Küçük " 

Yukarıda cins ve miktan yazılı dokuz kalem eşya 24 Şubat 942 Salı 
günil saat 15 de pazarlıkla alınacaktır. 

isteklilerin belli gün ve saatte teldlt edecek1eri fl~tlarm "' 11 nis
bctindeki kati tcmimıtlııriyle bırliktc Kasımpaşada bulunan komisyonda 
hazır bulunınalan. ' ( 2811) 

100 adet çıralı çam 0,20 x 0.20 x 4 : 5 
Yukarıda clns, miktar ve ebadı yazılı kereste 24 Şubat 942 Sah gü

nü saat 14,30 da pazarlıkla alınacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmeye iştirak ede

ceklerin de belli gün ve saatte teklif edecekleri fiyatların % 15 nlsbe
tindekl kati teminatlariyle birlikte Kasımpaşada bulunan komisyona 
milracaatlan. (2618) 

TÜ'R Ki YE 1 Ş BAN KAS 1 
Küçük Taamıf Hesaplan 1942 İkramiye PIAm · 

&epdeler: 2 Subat. ... .,,., 1 Atusım. 2 ~ 
tarthlerintle yap1br . 

,942 ikramiyeleri 
; 

, adet 2000 tlraldt-2000.- Lln I' • .. 1000 • --aooo- • 
1 • 750 • -ısoo-- • 
1 • IOO • -1500t- • ·o • eo • ~ • 

40 8det 100 UraDk-4000.- Lira 

50 • IO • -ISOO.- • 
zoo • il • 1000.- • 
200 • 10 • -aooo- • 

~ ..................................... ., 
lstanbul Belediyesinden: 

Havaıazi istih!Aklerl esk! aylara nazaran çolalmadıtı halde saatleri
n in fazla yazdığtndan şlkAyeti olan abonelerin dotnıdan dotru7a bele
diyemiz fen işleri makine 1Ubesi müdürlntüne müracaatlan llh olunur. 

(2841> 


