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5 IC UR u ·ş 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 
bu sanati öiretiyorW'll, .. F iyah 50 kuru~. 

Korunma 
,.-Alô.kalı 

I<. anunu ile 
1 edbirler-, 

Af RiKA·· CEPHESi 

Fiyat Tesbiti İşi Dcaha Sağlam Esaslara istinat 
Ettirilecek· Etiket Mecburiyeti Teşmil Ediliyor 

İngilizler 
Derne'den 
de Çekildi 

Şimdi Msus - Derne 
Arasında Yeni Cephe 

Hath Kuruluyor 
Ankara; 4 (TAN) - Başvekil Dr. Refik Say- Fiyat mürakabe komisyonfarına daha. srkı 

d~m, bu gün. öğlede~ evvel Zi~aat Vekaletine çalışma ve kontro1 im.kam ı..·erileceği gibi fiyat 
gıderek Vekıl Muhhs Erkmen ile görüşmüş ve tesbiti i şi de daha sağlam cı;ıaslara istinat etti-
~~ e~ildiği~e göre ilkbM:ar zeriyatı ile rilecektir. Toptancı, perakendeci ve seyyar es-
ılgıll yenı tedbırler etra~ında~ .ı~ah.at alnuşt1:1'. nafın .~attıkla~ !°allar üzerine etiket koyma-

Korunma kanunundaki degışıklıkler tatbık larıı luzumu vılayetlere bildirilmek üzeredir. Bir Hind Tümeni 
mevkilne konulurken halle ile hükfunetin el Aynca kösele fabrikalarıntn randımanını art-
ve iş birliği yapması meselesine azami dikkat tırmak için fazla iş saati korıulması ve bu ara- Çenberden Kurtu!du 
gösterilmektedir. Bu maksatla Halkevlcri ile da t ek tip potin veya iskarpin imal ettir ilerek . 
Halk odalaıunda ve köyle rde korunma kanunu ucuz fiyatla hallca verilmesi meselesi de d iisü- Kahire; 4 (A.A.) - İngi.li.z t eb 
etrafında konferanslal' verilecektir. nülmektedi.r. · liği: 4 iıncü Hintli tümeııimi2. 

l ı ricatini kesmiye çalışan önemli 
'•••••••••••••••••••• •••• • ••• •••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••' Aln '' f 1 . · ·· · .. . ıau nıu reze ermı pusı:turttuk 

Avrupaya 
Asker Çıkarma 
Hazırhkları 1 

-- ten sonra ?.ı ~ şubat gecesı Deme 

W 11 1 • etrafmcia işgai etmekte bulundu a v e 1 n ğu scı:ı sef.ix mevzi~den ricat ıçın 
- yaptıgı sor.: hareketı taroam.amış 

U k Ş k 
ve kulli kuvvetlerimize iltHıak za ar et~lş~~· Bu arada ha~a kuvvt't -
lerımızın sı!c yardımıyle seyyar 

K t 1 
kolla:-ımız Msus'un doğu Ş!malin 

Felemenk 
Kuvvetleri 
Dayanıyor 

Borneo ve 
Adalarında 

Çarpışmalar 

Amboin 
Şiddetli 
Başfadı 

Japonlar 
Doğru 

Rangon'a 
İlerliyor 

fi'. HINDISTANI N DA: 

Batavia, 4 (A.A.) - "Teblığ,, 
Arnboın ad'1SıLcia şiddeth bir mu 
harebe cereyan etmektedir. Salı 
güniı 70-80 Ja_pon tayyaresi ca~ 

. ......, ......... _____ ' vanın mı.itecıddit şehirlerini ve 

-, 

İlk önce Almanyayı mağlQp •tm•1ı. 
için İngiltere ve Amerikanm AYl'U
paya asker çıkarmaya hazırlandılı
Jarmr gösteren emarel er vardlT. 
Almanya İlkbaharda şark cephesJn
de yeniden taarruza giriştiil u
man yapılacağı zannedilen bu aa
ker çıkarma teşebbüsü, muvaffak 
olmasa bile, Almanyanın şark sefe
rini neticesiz bırakabilir. Almanya
nın Norveçte Quisling'in riyas"ti 
altında yeni bir hükQmet vücude 
getirmesi ve bu memleketi de mih
vere bağlamaya teşebbüs etm('si 
Berlinin bu tehlikeyi sezdiğini gös. 
termektedir. 

1 a ar 1 na de ve doğu~undaki çölde taarruz 
faaliyetme devam etmişlerd·r. 

B • M • ltalyan tebliğine göre .. . 1 r e 5 a ı • H.oma, 4 <A.A.) _ .. Tebliğ., Ortn Şarkfa teşekkul eden Arap LP-Jy~.ouna 
· Şarki Sirenaika'da İngiliz ricati- 1 

mensup kuv\'etle:r 

hava meydanwrını bombardıman 
etmiştir. Surabayada 10 tayyare 
di.ışürülmüştür. Felemenk kayıp
ları çok ağır olmuş, fakat henüz 
tafsilat alıı:ıanıamıştır. Suraba -
<la deniz üs:.u hıçbir hasar görme 
miştir. Borneoda Balıkpapan ci
varınd<>. savaş devam etmeö:<ıedir. 
Felemenk donanmasına karşı ya
pılan hücumlar bir netice verme
miştir. 

' . 

ni setre memur Hintli kuv\.·etler ,J'" • • 

l 
"Büyük Takviyeleri ağır bir magıuoıyete uğ~·atılmış- f ft Cf 

lardır. Hava kuvvetlerinden bü-
B eki emek için Zaman yük bir yardım gören Mihver kı-

Hamlet 
da Dün 

Neticelendi 

Tarao işgal edildi 
Tokyo, 4 tA.A.) - Bu€Ün neş

redilen tebliğde şöyle denılmek
tedir: Japon kuvvetleri Borneo -
nun şimalır.de Tavaoda karaya 
çıkarak 24 &onkanunda ş~hri iş -
gal etmişlerdir. Tavao şehri Ta· 
rakan'ın takriben 100 kilometre 
şimalınde Celei:,es denizi kenarın 

talarmın ileri hareketi, Derne böl D 
Kazanmamız Lazım.. gesine doğru devam etmektedir. avası 

Alınan tayyare teşekkülleri, Mal 
tada.ki askeri tE:'sisleri, bangarla

Mutlaka rı ve antrepoları bombalamışlar
dır. Müteaddit isabetler alan he -
deflerde yangınlar ve 1nfilaklar 

"Asyayw 
Kurtarmallyız .. 

I 

Tunus Yolu 
İle Libya'ya 

Sevkiyat 

""ı& Fransız Amirah Abriycl bir teftiş seyahati esnasında 

görülınü~-tür .. 
/;lif'. Sonu Sa. 2. Sü 5 

Veft Partisi Lideri Nahas Paşa 

Mısır Kralı 
Parti Şefleri İle 
İstişarelerini 
Tamamladı 

de 

Londra, 4 (A.A.) - Times gaze
tesi, "lüzumsuz bir kabine buhranı,, 
başlığı ile n~rettiği başyaztsında di
yor ki: 

t!fr Sonu Sa. S. SQ 6 

dadı.r .• 

Peyami Safa ile Yazıyı Neşreden 
Gazetenin Mesulleri Mahkum Oldu 

l:!fr Sonu Sa. 2 . S il 3 

L.Beaverbrook 
Harp istihsaıatı 
Nazırı Oldu 

SA·RK,, CEPHESı 1 

Şehir Tiyatrosu artistlerinden 
Talat Artemel tarafından muhar 
rır Peyami Safa aleyhine açılan 
hakaret davası, dün, asliye bi -
rinci ceza mahkemesinde netice
lenmiştir. 

"Hamlet,. piyesi temsil edildiği 
sıralarda muharrir Peyaml Safa, 

Sovyetler 
Smolensk'e 
Taarruza 
Hazırlandı 

l 
'!a~viri Efkar gazetesinde yazdı
gıbı.r yazıda, "Hamlet,, rolünıi oy 
niyan Talat Artemel hakkında 
hakaretamız olduğu iddıa edıl(-n 

M. Cripps Kabineye 
Girmek İçin 
Salahiyetler 

Geniş 
istiyor 

Almanların Cepheye 
ihtiyat Kuvvetler 

Sürdüğü Bildiriliyor 
Londra, 4 (A.A.) - Ruslar bu

gün ismini bildirmedikleri fakat 
Viazma olması muhtemel olan 
mühim bir mahallin zaptedildiği 
ııı, burada bin Alman askerinin 
öldÜrüldüğtiniı haber vermekte · 
dirler. Bu şehır Sovyet kıtalan 
tarafından hiç beklenmedik bir 
zamanda yapılan şiddetli bir mu 
kabil taarruz neticesinde harap 
olmaktan kurtulmuştur. Mosko -
va cephesı üzerinde ileri hareket 
devam etmektedir. Son günlerde 
birçok mahall('r geri alınm•ş, çok 
miktarda gani.metler elde edilmış 
tir. 

Smolensk bölgesinde büyük 
W" Sonu Sa. 2. Sü 4 

lngiltere Hesabına 
Amerikada lmCil 

Edilen Tayyareler 
Londra, 3 (A.A.) - Hava na

zın Sinelain İngiliz hava ordusu 
için BirleŞik Amerikada pike 
bombardıman tayyareleri yapıl -
<lığını teyıd etmiştir. • 
Dığer taraftan Amerikan hava 

yoliarı iciaresi tarafından İngil -
tereye satılan Boeing, Clipper, 
Berwıck, Brıstol ve Bangor tay
yarelerinin hakiki birer seyyar 
otel olduğu bildirilmektedir. Mü
rettebatı 11 kişi olan bu tayyare 
ler 55 yolcu almaktadır. Chur • 
ch ill geçenlerde Amerikadan bir 
Berwisk tayyaresi ile gelmiştır. 
Bu tayyarelerın her biri 200,000 
!ıraya mal olmaktadır. uzunlu
ğu 35 metre, azanıl süratleri 360 
kilometre ve uçuş menzilleri 
6500 kilometredir. 

\ 

kelimeler kullanmıs ve Talatın Londra: 4. (A.A.). - Lord Bea
adliyeye müracaatı Üzerme mtse- verbrook'un harp istlhsalAtı nazırlı
ie mahkemeye intikal etmişti. ğma tayin edildiği resmen bildiril 

Diirıkü. celsede karar okunmuş-
tur. i\fohkeme, hakaret suçunu 
sabit görmüş ve Peyami Safa ile 
Tasvirı Efkar gazetesi salııbi Zı
yat Ebüzziya ve Neşriyat Müdü-
rü Cihat Baban'ın altışar ay hap
se, yüzer lira para cezasına ve 
aavacıy.s mı.iteselsilen 300 Ura 
tazmmat ödemiye mahkum edıl
mişlerdir 

miştir. 

* Londra, 4 (A. A.} - lngilterenln 
Sovyet Rusyadaki sabık Büyük Elçi
si Sir Cripps'in kabinede bir vazife 
almaması umumiyetle teeşsürü mu
cip olacaktır. Reuter'in siyasi muha
biri Sir Cripps'in şartlar üzerinde ıs
rar ettiğini, vast saWıiyet istediğini 
ve Başvekilin de bunları kabul ede
memek me\•kiinde kaldığını öğren
mekted ir 

------------------

Kadın Eli ve Fıkara Çorbası 

R ıtFIK 
HALiD 
KARAY 

G özümle gôrmüşüm gibı bilirim: Valdile C!• 
k.ılliyetlerden bir cemaate mensup '!eng!n

,er Beyoğlunda bir aşevi açmışlatdı; belli saatler
:ie içeriye girduJz mi öniınuze gelen ilk tezgah~ 
tan, kendiniz. ennizle bir hşık ve bir tabak alır .. 
dınız· ikinrismoen yüz dirhem ekmek... Uçüncü 
tezgahtan, tabağ111ıza bir ıri kepçe dolusu, küb

belemesıne etli patates, hıı::ulyalı pilav salçalı makarna gibi bes
leyici, lezzetli bir yemek koyarlardı. Gider, tertemiz mu'şambalı 
bir masa başına geçer, afiyetle yerdiniz. Sonra boş kalan tabağı
nızı, yine kendı elinizle götürür, ayrı bir yere koyar, çıkardınız. 
O kadar mı? Hayır, bedava adam doyuruluyor denmesın diye 
bir adet metelik bırakmakta lazımdı; tek meteiik! Fakat hikaye
nın asıl hoş tarafı da şu · Tezgan başlarında d:.ıranlar, pos bwılt, 
didon sakal, tıraşı uzun bir takım suratsız adamlar değildir. 
''Smokinli garsonlar mıdır?,, Daha alası: O zamanki Beyoğlu 
yüksek sosyetelerinde ışıldayan seçme bayanlar! 

Onlar bunu yaparlardı. Koketrı, z.lppeil.k, caka. yahut ger- • 
çekten nayırseverlikle mi bilm~m. i.Jc.b€.p ıı e olursa olsw1 yapar
lardı, hem de kusursuz bir teşkilat~::>., usannıadan, cırı:J. VT'rmeden 
bir gün kaçırmadan, nöbetlemesine! Onlar bunu yaparlardı, bızde 
de imarethaneler ve konaklar yoksul yatağı, fıkara sofrası idi._ 
Niçin zengın yüreğı bu kadar d.eğişti ve zengın gidişı ou derece 
başkalaştı'? Gönül !stiyor ki, v&nıklı ailelerimız, ı.;u dar zamanda 
bu eski örneklere uymanın tam zamanı olduğunu hatırlasınlar~ 
diışkünlere yardım işinin pasta ve börek dersi almaktan daha 
lü7.umlu olduğunu anlayıp kendi güzel ellcrile saoahları halka 
sıcak bır mercimek çorbası içirmenin yüksel( lezzetınden ve key 
fmden de tatsınlar. ~evklcruruzı manalaştırma!t bayatım1z1 ha· 
yağı ve yıkılmış yavanlığından kurtarmak 1çin eğlencelerimizi 
hayır şekline sokmak, bunun içınde yoksul tabaKaya yaxınlaş
mak, yanaşmak en iyi çaredır. Sabahleym kep:;~ile fıkara kılım· 
sine çorba dolduran bir kadın eli akşamleyin incı gerdanlığ ı:11 
her halde daha zehirsiz daha az bezmiş bir yfrre};le takar! 
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No. 11 
Sonra bostanın yalnız yol tarafm

dalri tal duvara sırtını dayayan ıer 
odasına doğru haykırdL 

- Nefise! ... Mısafir ..,:lyor. 
Bekir Aia, eski paşala dan birimn 

kon tında bpıcı idi. Memlekette 
mıeai olmadığı için bu ada yer•eı-

miş, Kağıthane köyünden evlcn."Tlı ş 

e binktirdiği para ile bir bostan tu
arak karısını, itı gözü kör kaynıın.-ı
mı geçindırmeğe çahşıvo·du. 

Nefise ancak bu memleket kadın
ı nna has bir evcılikle hem koca.ima 

em anasına bakıyor ve kulubeyı ter 
m'z tutuyordu. 
Kocasının fery dı üzerıne başrncb

yazm yı yuzıine dolayarak dışarı
ya fırladı. 

- A. Hanımcığım siz mi geldiniz? 
Buyurun .•. 

Fahire içeri girdiği zaman Nef;s.-
ın annesi minierine oturnıuş esb;b 
k yordu. İki gözden ibaret olan bu 

yer odalarına giraiği zaman Fah;re 
bu yük bir sükO.net duyardı; burada 

nlendıric:i bir hava v3 .. dı: bu hava 
u sarıyor fakat ruhun ın dcrinl'k
ne kadar giremiyordu. Sanki tın 

kilnet havası, ihtiyacı nlanlara bez
lcn bir hayrat çeşm~nUı ancak bit 
ıçılen suyu gibi idi. 

İhtiyar kadın elini Fah~reye doğru 
tarak kızma sordu: 

- Nazmi Beyin hamını mı? 
Fahire: 
- Pek iyi bildin Emeti 1'.anım. Be
m. Nasılsın? İy"sln inıJ'.llhth! 
Ama kadın, çökuk göz yerlerinde 
r teslimiyet mlnası doh$trrarak: 
- Allaha şiıkür! Dedi Pek fyırm .. 
z nasılsınız? Beyfenai, Cemile ha 

nrm da iyilerdir inaallabl 
Bekir Ağanın kaynanası on beş se

edir gözlerini kaybetmiıs~. ihtiyar 
adm bazan ıarfettiil söz1erde öyle 
tune vurdururdu ki Fahire bnna 
yret ederdi. 
Genç kadın hususi hayatından biç 
hsetmediği halde timi, r.ıhunun has 
yetı ile Fahlrenin düşüncelerl-

e kadar sokuluyor ve orada ne oldv
pna anlatıyordu. Fahire kendi ken

ne: 
- Ba zavallıya ben hiç bir şe, -

den bahsetmedim. Konuştuğum li
ktrdılar _ Havaiyata dair oldafa hal
şum gibi bana bir iıinalrk gösten -
de sanki ona bütün derdimi dökmti
yort Diyordu. 

Emeti hanım artrit hayatı cörmiyen 
bapm. Fahirenin olduiu tarafa doğ
ru cevirerek: 

- Hanım kızım. dedi. Demindea.
eıi haraya cel.eceğinizi hissediyor -

dom,. 

'SOQl'a kemikli ~ ..... --nm ellerini tuttu: 
Y ureiiıı çok lriJmlt 78Vl'1llll ! 

Deci. 
Ölmeden hayata pjı:ledoi kaP878D 

ba zavM1ı Jbtf7ann bir - sesiyle 
oylecfiii ha sö:ı Fahlreıdn gözlerim 

Yazan: IRFAN BEHCET 

yauarttı. İhtiyanızca içini çekti. 
Toprak ocağın içindeki aç maııcal

da kahve pişiren Nefise hanım: 
- Annet Dedi. Niye böyle söylü

yorsun? Ev halidir; her ııey olar. 'Bu
nu tekrarlayıp da hanımın derdini 
neye tazelersin? 

Ama kadın cevap vermedi, klğrt 
gibi çehresinde bir mahcupluk tebes
sıimü dolaıtırmakla iktifa etti. 

Nefise kadın, kahveyi piıirip ve· 
rinciye kadar bir şey konuşmadılar. 
Ami, el yordamlyle minderin üstün
deki tesbihirıı bulmuş ve kemikli par
maklariyle tanelerini çekiyordu. Fa
hire bir teY soylemiş olmalı: için sor
du: 

- Nasıl? Bekir ata ba sene bos
tandan memnun mu? 

- Memnun olmayıp da ne yapsın 
hanımcığnn? Dedi. Zavalb bütün va
rını yoğunu bu i•e koymuı. Geçen 
sene bir kırağı oldu, çok zarar çektı. 
Bu sene biraz enginarlardan yiizü gül 
dü. İşte böyle !irisini doğrusunu uy
durarak geçlnmeğe çalışıyor. Vasi
lin abırmdalı:i gıibre için beyefendi 
yardım etmeseydi zavallı çok Uzüle
cekti .•. 

Emeti hanım, iki tarafına sallana
rak: 

- Allah Nazmi beyden razı olsan. 
Doğrusu kibar adamdır. Burada Lok
man hekim gibi her derde devadır. 
Kimin bir zorluğu olursa ona ko,ar. 
Fahire kocasmm hakkında edilen 
methden memnun bir eda ile cevap 
verdi; 

- Geçen gün de Deli Mehmet bo
ğulduğu zaman yine ona koıtulardı •.• 
Fakat bir faydası olmadı. 

İhtiyar imi yine iki tarafına sal
lana sallana: 

- Allah selamet versin... Dedi, biz 
Babasının Eyüpte, Bahariyede büyük 
bir yalısı vardL Ben o zaman yeni 
Nazmi beyleri çok eskiden tanırız. 
gelindim, sık sılı: onlara misafirliie 
giderdik. Nazmi beyi, sultaniye meic
tebine gece yatısı vermişlerdi. Her 
hafta kenarı ıer tli, yakası numaralı 
siyah esvabını, kırmuı içli lr:ulmletell 
paltosunu cjycr, çalımlı çalımlı mek
tebine giderdi. Çok çalııkandı, rah
metll anası, nazar değmesin diye her 
hafta kurıun döktürürdü. 

fArkaef v9"l 

D:!!trl·I 
BUGtl'NKU PROGRAM 

7.30 Proıram 
7.33 Muzık (Pi) 
1.45 Haberler 
ı.oo MUdk (Pi.) 
1.15 E• -.ati 
8.30 )( llsik (Pli 

12.31 Sarkıl• 
12.30 f'rocram 
12..45 'Haberl..
U.00 Türklller 
U.30 MOdlı: (~ 
11.00 Pro&r-
18 03 Fasıl 

1
19.00 Korıv,... 
19.15 Dans lıa•lllan 
ı 9.30 Haberler 
19.45 Müzik 
20.15 Radyo~ 
20.45 Ş.rkılar 
21.00 Ziraııc 
21.10 TOrkiller 
21.311 Konut--na 
2 ı 45 Orlrnuıa 
22.30 Haberler 
22.45 Dans mtlalll 
22.55 Kapamı. 

8 Vagon Daha 
Kömür Geldi~ 

Satış işi Daha 
Muntazam Olacak 

Şehrimize dün de muhtelif bölge
lerden odun ve k!SmQr gelmiştir, Si
nekllden gelen beş vagon mangal kö
mQrü Aksaray bt\lgesinde dağıtılmış
tır. Kuınkapıya gelen ilç vagon kö
mür de emniyet memurlarm.m neza
reti altmda ve on. on bet kilo ola
rak satılmıştır. 
Bazı yerlerde yaprlan k!StnOr sattş

larmda narhtan fazla tıyat fstenlldi
tl g6rülmüş ve 30 k!Smilr satıcrsr 
hakkında ceza zaptı tutulmuştur. 

Kömür satışlaruun daha intizamlı 
ve daha kolaylıkla yapttmasmı temin 
için Belediye İktısat MQdürlilğü alA
kadarlara bir tamim göndermiştir. 
Kömürlerin vagonlar içinde ve bir 
tek yerde satrlmamuı için kayma
kamlar kömürcülere emir vennişler
dir. Bugün gelecek ldSmilrlerden bir 
kısmı mahalle aralarmdakt kömilr
clllere verilecektir. 

Dün akşam Belediyeye m1lracaat 
eden beş motısrctl Bulgaristana git
mek istediklerini, oradan kömür ge
tireceklerini bildirmiş, Belediyenin 
yardımını istemişlerdir. Vali bu mo
törcülerln Bulgarlstandan k!Smür ge
tirmelerini temin edecelrlılr 

Bu sabah Zonguldaktan °şehrimize 
ırelecek Erol şilebi kok kömürQ geti
recektir. Bu kömür Denlzyolarma. 
havagazi f{rketlerine verilecektir. 

Radyo Yüzünden 
lılenen Cinayet 

Ferlköyünde bir pansiyonda oturan 
Fuadin ayni yerde oturan oda kom-
1\JSU Mazhan "Radyosuna parazit 
yaptırdığı,, için tabanca ile öldürdü
tünQ ya~ı:ştık, Birinci atır ceza 
mahkemesinde bakılan bu dava sona 
ermiştir. Suçlu Fuat 18 sene ağır 

hapse mahküm edilmiş, fakat kom
şusu ile aralarmm açık olması ve 
radyosuna parazit vermesi tahrik ka
bul edildiğinden, ceu. U sene ağır 
hapse indirilmiştir, 

-<>•-----
Bir Kadın Tramvay 

Altında Kaldı 
Fatihte Fevzlpa'8 caddesinde otu

ran Naime adında yaşlı bir kadm, 
Beyoğlunda durakta tramvay bekler
ken kal'8tdan gelen bir tramvay gör
müt ve kaldmmdan aşağıya inmiş
tir. Bu strada b.ir otomobil görmüş 
ve onun fut(lnden kaçarken tramva
ym altında kalmıştrr. Ağ'rr surette 
yaralanan Naime Beyoğlu hastanesi
ne kaldırrlmrstır. --o----

Büyük Caz Konseri 
Jetanbalan IOh nıflea-lerinde çalı,an ec

nebi artistler 7prdrnı ıewnler cemiyeti men
faatine aralanndn 'eçdlderi (15) san'ıttklrda'I 
mtlrekkep fenallde bfr eu lıonaeri nrmete 
karar ftrllliılerdir. KoMet" 21 JUb•t !142 nı
nuırtnl ıaat U' de PhD91S Ttııatro91lllda w
rilecektlr. 

PASiFiK HARBi 

TAN 

Buzhane ve Depolarda ltalyadan • 

d Eşya Geldı 
Araştırmalar yapıl 1 Bir Vapur 24 Bin 

Parça Mal Getirdi 
20 Bin Teneke Yağ ve Peynir Bulundu ftalyan bandıran Merano vapuru 

limanmnza gelerek yirmi dörl bin 
oarça muhtelif eşya getirmiştir. Gemi 
"'şyalan çıkarmrya başlamıştır, 

Topt.ancf ve perakendeciler de yait 
ve beyaz peynir mevcudu azaldığı 
halde, bu maddelerin buzhanelerdt:' 
ve depolarda saklanğıtı ve piyasaya 
çıkarılmadıfı anlaşdmıs ve bu mak
satla aramlar yapılmışttr. 

Bu aramalar sonunda iki buzhane
de on bin teneke beyaz peynir bu
lunmustur. İki depoda yapılan arama 
neticesinde de, deponun birinde se-
kiz bin, diğerinde iki bin teneke ye
meklik yağ meydana çrkardmıştır. 

Bu mallar hakkında Fiv::ıt Miinı-

Belediye Yeni GeUr 
Temin Ediyor 

Belediye ve Belediyeye ballı mü
esselerde ve dairelerde çalışan me
mur ve müstahdemlere yapılan fev
kalade zammı karşılamak için Bele
diyenin aramakta olduğu yeni gelir
ler etrafmda verilen ma!Omata göre. 
Daim! Encümenin salAhlyeti dahllin
le olan resimlerin arttırrlmasma vr 
kanun mevzuu olan vergilerin bir 
ktsmmm arttrrrlması için Dahiliye 
Vekaletine bir kanun projesinin tek
lif edilmesine karar verilmi~tir. Bu 
hwıustaki Daimi Encümen kararları 
yakında neşrl!dllecek, kıınun projesi 
de VekAlete gönderilecektir. 

Rektör Ankaraya Gitti 
Üniversite Rektörü Cemil Bilse! 

dün akşam Ankaraya gitmiştir. Rek
tör Ankarada Maarif Vekilliği ve C. 
H. P. Genel Sekreterliği ile temas e
decek, Edebiyat FakOlteslnln başka 
binaya nakli, fakir talebeye yardım 
işinin kesin bir karara bağlanmasına 
çalışacaktır. Edebiyat Fakültesinin 
tamiri için 750 bin liraya lüzum gö
rülmektedir. Fakültenin nakledileceği 
heykel mOzesinln de tamire muhtaç 
olduğu hakkında RektörHığe bir ra
por verilmiştir. Raporda bu binanın 
l!!deblyat Fakültesi binasından çok 
sağlam olmadığı btldirilmektedir, Bu 
yüzden Edebiyat Fakültesinin bir 
baıJka binaya nakli kolay görülme
mektedir. 

RektörUikten yardmı lstlyen tale
benin yilzde sekseninin yardıma ha
kikaten muhtaç oldutu görQlmOştiır. 
Bu sebeple Partinin aytrdıj!'r tahslsa
tm arltırılınasr için Rektörltl'ı: all
kadarlar nezdinde ciddi surette teşeb
büslere girişecektir. 

Altın Flyatlan 
Altm Gzerfne diln u muamele ol

muştur. Beşibirlik 180 ıtra. bir altın 
37 lira 'Ye bir ıranı killçe 510 lru
rustur. 

kabe Komisyonu henüz bir karar 
vermemiştir, Fakat bunların halkın 
i htiyacını karşnamak üzere en mQ-
11asio şekilde dağrtılması dOşUnül
mektedir. Bu mallar tesbit edilen 
narh ve sahş fiyatları üzerinden sa
tılacaktrr. Eğer mallan saklıyanların 
bunlan kendisine müracaat edenlere 
malf olmadığı ve lffzll bir maksatla 
sakladığı meydana çıkarsa hakların
da Milli Korunma Kanununun hil
kümlerine göre takibata geçilecek ve 
vurgunculuk suçundan adliyeye veri
lPrPklerdir. 

Yakalanan, Mahkum 
&dilen Vurguncular 

Kalyonculrulluj'tunda 34 numarada 
kasap Bekir Yalc;ındait koyun etini 
dokııan kuruştan satt~. ayni zamRn
da teraziye elli gram ağrrl!Amda mu
kavva koydui'tu görülerek cilrmnmes 
hut yapılmıştır, Hamalbaşmda kasap 
Yorginin de eti doksan kuruştan sat
tığı ı;?örülmüş vt! adliyeye verilmiş
tir. DOn Beykoz, Erenköy semtlerin
de vurguncuhık fhbarları tı:r.erlne a
raştırmalar yapılmtştrr. 

Aksarayda nalbur Ahmet ve Vasfi 
"İmento vurgunundan yirmi beşer li
ra para cezasına mahktim edilmiştir 

Beyoğlunda yağcı Arlst!di kakao. 
Pangaltıda fmncr Tanaş da eksik ek
mek sattıklanndan tevkif edilmişler
dir, 

Bir Kömür Hırsızı 
Tevkif Edildi 

ltasımpaşada onuncu ilkokul ha
demesi Haticentn oğlu KAmn mekte
bin yığrlmfş kok kömürlerinden muh 
telif zamanlarda 300 kilo çalmııı ve 
satmıştu-. 

Mahkemeye 'Yerilen suçlu tevkif 
edilmiştir. 

Bir Farbrika Bekçisi 
Taşla Baş Yardı 

Samatyada Yolcu sokağındaki hav
lu fabrfkastnm bekçisi Fehmi De a
mele Selim, dün sokakta kavga et
mişlerdir. 

Selim atbit bir taşla Fehminin ba
şını yarmış, yaralı baııtaneye kaldı
rılmış, suçlu :rakalanmıştır. 

" 
Çok Çocuklu Ailelere 

Yardım 
Be7oita Relrm, mmuka• ılmlıllbdıt (ita 

Slftll'•... 'f'p•tl\7 O.lata, Merlıe•. Takııfm ,. •. 
bbet.rll ..... ......,_ - ~ ........ " 
ıre:vri mOsait d6rt ft daha f~zla ço~aklu )'İrmi •"Qe ırimıl beter lira millı:ifat Yermİ7'& karar 
ftmlf,tir. 

B11 prtlan Mh: ~.-. o;oefttarmm 
nGfnw e1~danl11riyle ı 5 tvb•t• itam BeYofhı 
ı-· alkevlne D'~caat etmeleri llnmdll'. VOkt· 
fatalr 22 fllbatta Yerlleeelrtlr. 

Getirilen mallar İ!!t.anbul tAclrlerl
nin verdiği siparişlerdir. Bu mallar 
arasında tuhafiye. fotogra! malzeme
'!!, kağıt, şapka, mensucat ve mani
fatura eşyası, ı:fvi, radyo makine Vf' 

aksamı, lllç, kimya maddeleri var
drr. 

Bu mallar ithal3t birlikleri kana
llyle piyasalara daj!!tılacaktır. 

Sirk eti 
~eferleri 

. 
Hayriye 
Azaltıyor 

Sirketl Hayriye Boğaza iııliyen va
ourlardan bazılarını lşletmemlye ka
rar vermiş ve muvakkat bir tarife 
hazırlamlŞtır. Bu tarife. aym yedinci 
Cumartesi l?finünden itibaren başb
vacak ve yeni bir tarife hazırlanın
" IY8 kadar devam edecektir. Muvak
kat tarifeye göre. Pazardan başka 
ctiinlerde Yenimahalle ve Beykozdan 
!l.20 de Köprüye ve akşamı.an 21,10 
da K5pr0den Beykoza ve 21.15 de 
Yenimahalleye hareket eden ilk ve 
son vapurlar işlemlyecektır. 

Saat 11.05 de Köprüden Yeniköye 
ve 14,40 da Beykozdan KISprüye ha
reket eden vapurlar da seferden kal
drrtlacaktir. 

Bu seferlerin noksanlığını hafifiet
mek maksadiyle her ıran Köprüden 
11,30 da Kavaklar postasını yapan 
vapur 20 dakika evvel hareket ede
cek ve fazla olarak Rumeli ciheti is
kelelerine utratılacaktır. Bu vapur 
Anadolukavatından 13,10 da hareket 
ederek Beykozdan ftlbaren Kandilli
ye kadar her iki cihet lakelelerine 
utrıyacakttr. 

Cumartesi akfamlan Jtftprtıden 
24.15 de Kırvaklara giden gece pos
ta.ar ~yüne bds iııUYecektlr. 

Gardiyanı Döven Mahpm 
Mahkfun Edildi 

1'°tıküdar cezaevi balPrdi7aDI Ah
medf dl5ven mabkdmlardan HQseyi
nin blrlnd ağır C9'Z8 mahkemesinde 
yapılan durulf!lasr dtın bitmiştir. 
Suçhı 11 ay il gQn alır hapse 

mahktim edllmiltfr. 

Bir Çocuk Kaynar Su 
tte Haşlandı 

Şehrem.fntnde karakol sokatında 9 
numanb evde oturan lılebmedbı 18 
ayltk: oğhı Necdet. diln odada oynar
lı:en mangal üzerinde kayruyan ten -
cereyl i1zerlne d6kmilştür. 

VOcudu atır surette yanan ~ 
Haseki hastanesine kaldırrlmışhr. 

5.2.94! 

r· - DiKKAT 
1 Elektrik Tasarrufu 

Nasıl Y apılabifir 7 
Memlekettn her tarafında elek

trikten taaaM'Uf için tedblrter alı• 
nıyor, BPyUk meydanlardaki llm 
balarln mlktan azalbhyor, vlt
rlnlerde ve sokaklardaki tenvirat 
yaak ediliyor vaaalre •• , 

Fakat tahklkatımıza glSre. ita 
tedbirler beklenen neticeyi Yet'• 
memektedlr. M esell latan bul e
lektrlk tfrketlnhı aylık elektrik 
istihsali 10 milyon kllovattır, Son 
günlerde alınan tasarruf tedbl,.. 
!eriyle ayda ancak 4000 ldlovllt 
tasarruf edlleblleceöl anlatılmıt

tır. Bu miktar yekOn Ozerlnc:te 
bOyUk bir tesir yapacak .. hl
yette deölldlr. 

Elektrik tnarrufw lçlR. d9w 
havagazl hakkında tavafye etti• 
ölmlz tedbirin tatblkrnı tlınlye 
ederiz. Franaa ve lavlt;ncle ka
bul edilen ba asul tudur: 

1 M Dtterllel'ln normal efektrtk 
sarfiyatı aylrk faturalanna baka• 
rak teeblt edilir. Bunda11 blSyle 
bu mlktann aneak yal'lel ıtltıbe• 

tinde earflyat yapılablleoeOI lllft 
olunur, Yandan fazla yapslan 
earflyat için tarife Hd Ut mlell 
yOkıeltlllr veya fazla miktar J. 
çln iki De; misil bit- oeza tatbllc o
lunur. O vaktt h&I' vatandq kelt
dlllflnden •rflyatınr mltftuya 
ve elektrlktell ta.rruta meobur 
olur. 

Bu uaal hem' tatbl1cl kotay, heiif 
de kontrolD mDmkOn olduOu t
çtn, dlöer memleketlerde lyt ne
tice vermlftlr. Bizde de ,,.....,..,. 
meıl için hiçbir ıebep yoktlll'. 

Fazla ipek istihsal 
Edilecek 

Dünya harbi dolayısiyie tpelc lltSıı 
sal eden memleketlerde bw yaz b&4 
cek yetlştinnenin. güç ~ dOf6ıt 
nQlmektedir. Bu sebeple .memleketiol 
mfade ipek yetiştiren bıngelerde bll 
sene geniş &çüde böcekçilik yapa1 ... 
masr kararlaştrn:lmıştrr. fpekböcelf 
yetiştirmek için şimdiden hazırlıkla4 
ra başlanmıştır, Mevcut b&ek tom.-ı 
mu istihsali geniııletmfye kAft g&rft).t 
mediğindeıı. yüz bin kutu böcek toıt 
humu ithaline karar verilmiştir. 

l_!tTC'lTK HABERLEiJ 

.. XKPRK 'l'BYZtl - Toprak ofisi .. 
rafindan dafltrhnakta oln kepeklerin ~ 
bir rekllde tnzil icin iep mfidurlt1tilnce wı: 
talimatname huırhınmaktadır. 

+ BtSJtUVT FABRIKALARiln1' lllJJtAıl 
CAATl ..,... Bislı:Uvi fabrikatörleri blstOYI ,... 
pdmamıa mllaaade eı!Umesi fcin Bat•elrlletıf 
ticaret. a.-t " nthk wld.Jlllı:...._ 
caatta buluı>muşlardır. 

* P1LBE SERGiSi - P-... ~ 
-.eril.Ye iftlralr etmemh lrararlapmftlr. Tic'.arel 
o'1aat ..,. iı.hi11rlar bu 8UııİJNI Gltidl ......, 
ler dnderecelderdk. 

----------------------------~--------------~----------------------------------------------
SARK CEPHESi AFRiKA CEPHESi Mısır Kralı WavelM Uzak 

~~ Bastarafı 1 tneMe Ş k K..L 1 ıf'7tS1- BM!h""" , tne1c1e ar ıTa anna 
"'Mrsırdaki kabine buhram, partiler 

Alman MaHve jYunanistanda 
Naz1rının Nutku Açltk ve Sefalet 

~ :ea,tarafi 1 incide 

MALEZY A'DA: 

~ ~rati ı incide 

bir taarruzun hazırlandığı zanne
dilmektedir. Ruslar Leningrat cep 

- -besinde de ilerlemektedirler. Bu-
stngapıır, 4 (A.A.) - Tebilt. Top- rada İlmen gölünü Ladoga gölüne 

çumuz J'ohor - Bharu'da düşman nak b "'la nehri eri.de bırak"''" _ 
llyelertne ..._ açmılbr. DQfmanm • Be; yan g ·-
Singapma 78ptığı akmlarda hasar tardır· 

Yem cephe haltı arasında bir anıqmazlıiuı veyahut Bir Mesaı·ı 
Ankara. 4 (Radyo gazetesi) - Ve- bir siyasi anlaşrnazlrğm neticesi de-

rilen bir habere göre, İngilizler, Lib- ğildir. V~kra Kahirede bu gibi anlaş- na Bqtarafl 1 lneMe 
yada Derneyi de hasımlarına bD"aka- mazhklar mevcuttur. Fakat bugünkü DüfiIJlan şimdi öyle bir bo°"lgeye..,...... 
rak çekilmişlerdir. Yalrlrz şimdi, Der- buhran, sırf, meşruti haklar! meşkilk mrştu- ki, orada bizi geçemiyecek ,,. 
nenin hemen doğusundan başlıyarak bulunan ICra1m bir müdahale!!inin bize üstün olan krvraklığmı fstimı• 
Musus cephesine kadar uzanan yeni neticesinde dolmuştur •e bu bubra- edemtyecektlr. Şiddetle çarpışmadalll 

Alman Bütçesi 941 
de il O - 115 Milyar 

Marki Buldu 
Bedhı, 4 (A.A.) - .Alman Maltye 

Jlam"I Von ltresegh demişUr ki: 
•Almenyanm harp masraflanm 

karplamast tarzı daha şimdiden isbat 
tmiftir ld. Almanyanm malt yıkıl

maema dayanan botOn dtışman ilmtt
leri bir bQ'a1der.ı ibarettir ve öyle ka-
lacaldlr_ -

A1ınm MaBye !faZl!"I 'l't!abarebe e
de dfter devletlerden hiç birinin ft 
bilhassa İngilterenin, en atır •ergi
lere :ralmen muvazeneyi bulamadık
lmwm belirindl w demiştir kt: 

•AJmanyanm. wrgflerderı ~ 
tallldJM l93S de 8 milyar 800 milyon 
mark iken ba rakam 1938 de 17 mil
~ 'llQO mn,ıma ve 1941 de de 12 
llllbm'a çıkmıştır. Görillfiyor ki, ta
aarrllf ..-velki altı sulh senesine niıt-
beae - daha ehemmiyetli olmuo---· !ılDll ftrldat 1933 de 46 tnilyar 
ıma: IE4ll 1938 de 80 milyara çık
JD!lltlr. 1941 için de bu rakam 110 ile 
lJS mi17ar mark tahmin edilebilir.,. 

Funus Yolu ile 
Sevldyat 
~ Baoıaratl 1 '1dde 

Görintlin temasları 

..... 4 (AA.) - Marepl Goe
ftlıs"in ttalyadaki ikameti mamakta
ctır. Resmen haber verildiline glSre; 
Jlarepl Prer de Piemonte'yi ziyaret 
ettikten ve genelkurmay başnm Kont 
CpeJlero ile müşterek askeri mesele
... üzerinde sörilıtükten sonra Duce 
tiırafmdan ikinci defa olarak bir kere 
dlha kabul edilmiştir. 

Mareplln ziyaretini takip eden ya-
1'encı basm mahfilleri, sallhyetli ~ 
.... bir haberin yaklaiu kareısmda 
Ooerinc'"m ltalyada buhmmasmm Ak 
ılllllals kesimine bant! bir ehemmiyet 
ilafe etmekten seri bbnıyacaimı lle

tiriJıorlar Bu mahfillere göre, 
Gocrinc .. m si7reti tüMwil son derece 
:...... bad'ıelenn Akdeniz sahannda 
....,_ edeceiıni tahmin etfümek-.... 

Çocuk Cesetleri 
Çöp Arabalarile 

Toplanryor 

azdır. Cenupta Ruslar tarafmdan enelce 
Sah gtbıktl baft bilcumanda '10 ki- bildirilen Ga.rilovka'mn saptı mfina· 

şi öbntıştilr. Ywablarm adedi 200 sebetiyle Almanlar Harkof'un 200 ki
den fazlad!r. lometre cenuba warkiainde Artmovslr 

bir tne:iliz cephesi kurulmuştur. nm lüzumsuzluğu apacutrr. bir kat"ll toprak terketmemeniz .., 

lı Uız• ha a akı-'-_... Yeni bir kabine tıeşklltnin &nftrıe düsmana eüzl hizmeti dokunabıüeclllW 
ng v n.ı.u.n geçı'bnez bir hal almasr Qzerlne, u- ne varsa tahrip etmeden ~ 

Bem, 4 (AA.) - O-ette ete Lo9ım, ~ 4 (A. A.) - Domel ajansı 
Ymıantstamn çelrtili hci ..uraplar lohor - Bharu'dan bDdlıVor: Stnga
haklanda ıunJan yasıyor: pıura 79Pllaealc umumi taarruz, pek 

bölcetdnde pddetli muharebeler cere
yan ettifini kabul etmektedirler. 
Almanlar muharebeye geni 

ilıti:gatlar ıürügor 

KahiTe, 4 (A.A.) - İngiliz btvıa muml kanaat, ba fırsattan tsttfade mz lAzundır Ricati hatıra ıetl.ımıedlda 
tebliği: Av ve bomba tayyareU-rimiı 3 ederek, Veft partisini bfikQmete Jt- bu muhare~ 78prnat wı Slncapaıf. 
Snbat günü, Sirenallı: iiserinde taarnıs tirake davet suretiyle kabinenin ,da- müdafaasını Tobruk müdafaam k 
hareketlerine devam etmiılerdir. Bü- ha Jstikrarh "'8 teman kabiliyeti da- unutulmaz 'ft muvaffakryettt 
ttin Deme çevresinde seyreden düıpnan ha fazla bir hale getirileceli merke- getirmek hususunda sizin beplnW 
motörlü birliklerine afır sayiat vefd!- zindedir, Eier hükümdar meşruti u- güveniyonım 

Yımanistanda )'iyecek maddeleri 1- yakındlr, Ba Bebeple lohor - Bharu 
zerinde kontrol edilmiyen bir lı:an ahe1:iıll .Japon aıskert makamlarmın 
pazar vardır. İşgalden ISnce fiyatı 4 ta'V'Sl7eel bertne fehrin tahliyesine 
drahmi olan bir yumurta 11~ drahmiye başlamJlf;!r. Ahall anbı bk bölgeye 
satılıyor. Bakallarda ya.lnrz tuz vardır gttmeltted!r. 

Moskova, 4 (A.A.) - Booıryet teb
Uii: 3 Şubatta c:epbenin bir Colr n
simlerlnde kıtalarımrz taarruz hare
ketlerine devam etmişlerdir. Diiıman 
muharebqe taze .ihtiyat bvvetlerl 
solanuıtnr, 

rilmek suretiyle taama edılmiıtir. sullere riayet ederse. böyle bir ge- ... 
Bir çok arabalar tahrip edllmiı veya llşme beklenebilir.., laJJOll aözeüsüne gh 
hasara uğratılmıştır. 2-3 Snbat ge. Eter Hfildhndar, Nazırlan gfbt u- Tot,o. 4 (A.A..) H~ ~ 
cer. Berka tayyare atanma ve NapoU zalt gfSrflrltık g!Ssterlrse, bugünkü cl1sO Amerika ve İngilterenhı Canr 
ve Palermodak:f askeri hedeflere de buhran stıratle halledileeekttr. Kabl- ltlnı:e eni krediler ftmlek Db'etin
taarnız: edilmiştir, Napolide kalın ba- nede delilikler olacak, fakat İngilte- de old~n hakkındaki ~ 

Yunan çocuklarının açlık nbraplarrrıa 
nfbayet vermek için Yunanistana ddrt 
Normandie'nin taııyacafr kadar 7iye 
cek göndermek lhrmdır. Atina 't'e 
Pire sokaklarındaki çocuk cesetleri 
süprtlntil arabalariyte toplanıyor. Ba
zen stiprlintit tenekelerinin ba.tmda 
kavp eden tnaanlan da rastlanıyor. 

Yeni 
Hava 

Bir Alman 
Silcihı 

Londra, 4 (A.A.) - Daily JllaB P
zetesinin bildirdiğine göre, lngllz: ha-
va kuvvetleri Alman havacıhtınm p 
li bir kuvvetli sili.hını ele seçirmiıleı
dir. Ba silib yeni Dornier 217 dir 
Pilotun oturacağı yer ile tayyarenin 
çatısı nrhb ise de beheri 14 silindirU 
1600 beysirli ki iki motörll :ııttb!ı d~n 
dir. ~ tayyare pike bombardıman 
tayyaresi olarak lnıllandabileceti cibl 
torpı1 tapma klçhı de lnıllanrhb:tmck
tedir. Tayyare altı top ft her halde 
beheri iki bin libre atırhimda mmı.. 
zam iki bomba tqımalrtacbr. Bandım 
maada lı:anatlanmn altında bin libr'el:k 
iki bomba bulunmaktadır. 

Amen"kan Ordusunda 
Hizmete Alınacaklar 

~. 4 (A. AJ - BatMt .. da 
Slngapurun Akıbeti balckmda bClyük 
bir mdile hClkilm .clrmektedlr, Bu
rada İngilizlerin ka1e;Ji tesUm etme-
lerinden ltorkulmaktadır. ··-

Fazla ınlktanla o 
tçuarealne ihti110t l1fD" 

Bir be kesimde c16fman mııkabil 
taarruza geçmİ$11e de alrr zayiatla 
seri piiskllrtülmtiştflr. Kıtalanmı:ıı ye. 
nidea ilerlemiılen!lr. 

Alman tebliğine göre 
Berlln, 4 ( A.A.) - Alman resmi 

tebliği: Sark cephesinde tlddetJi bir 
~ deftm etmektedir. 

latlar ve tehri kapatan dU,man perdc!ll re De MIS11' arasmdakt dostça 1tbir- bahsederek lliSYle demiştir: 
liman, bavular, VBSoft ayırma prlan llll ıdyaaetl takip edilecektir.,. "Bu lAtifeler hoşumuza• gtttl. Bil 
•e tamirat tlstertnde isabetlerle alman Ttmes, ayni meseleye temas eden kredilerin hakikat oldutumı far.rıet-
aeticelerin söriilmelitıe maal oknnı· batka bir :18zfsmda da diyor ki: sek bile İngiltere ile Birleşik .Ame
tar. "Veft partisi Uderi Nabaa Pap, rika nasd mal verebilecekler? zaae

PaJennoda nhtnnlara tam tabetler tnıwz eleybtan nutukları söylemiş- derim Cungldng bile uzun aman bU 
o1muttur. Sicilya üzerinde tanarele- tir, Fakat bunu, harp karpmda Mı- cazip fakat tamamen bot vıaltı.e aı
rlmlz Cantz 5045 tfpfnde bir dflpıan mm hareket tarzını Veft adma pro- danmryacaktır 
tanraresl tahrip edihniıtir. te.to için detil, fakat sırf. mQtteftld · ·• 

Smolemik ~vresinde t-3 Sabırt cecesl dents tanveleri· tngUterentn ~a ifrat derecede •çungling'e para 'il.elfJ, 
Lonc!ra, 4 (AA) - 81ı4aparıla Moskoft, 4 (A.A ) - İnestia ıa- mk Orta Akd~de bl78k bir dtlt- mutavaat suretiyle Mtsrrm menfaat- lıtırp malzemesi lbıın,, 

hrtmad ~ dmpnlala nclırem aetesl s Jenelr ~ni bir k mm ticaret semimııe ııece htkmml lerinl ihmalle lttfham eder ki, HU-
. an ~'-- eli '. mo . n eo yapmıılardrr Ba semi torpl1enmif n seytn Sırrı Pqanm nQfuzunu kırmalı: cı..- .. ı. :tbd 

bir sfildlnet vardır. Ja.......- ~ ebemmıyetll mevln'lerınde liddetli mu. erteai sabah ·lıarQa otvduh söril- için yapmıştır Dört yr1 müddetle Veft _._ay, ' (A.A.) - Japon ına 
detl büten kara, ft deols bnetlen- harebeler oldutana, ba böJsede birçot mütttlr. partisinin siYast meselelerden uzak atı Birleşik Amerika tarafından Çun-
nl Jı:aDana!'llk bl7'lk '* blc:ama se- eeMr ,,. katıabanm dttfawıdan karta- ""' tutubnaamm bıtilaımau abnak için king hükümetine yeniden yapılan pa-
çeceklerdlr. Ba lalilıı makadderatmı nJdrfmr :rumalı:tadrr, -~-"i! rt-n • H. ananerl fngı1iz aleyhtarr siyasetine ra yardunmtn hiçbir ehemmiyeti ol -
tayin edecek b6ytik meydan muhare- Pravda sazeteline ıöre, Nuilerin, N uuıye ucııuaenne üemn bq9Ul'Dlaktan lto1a7 hiçbir l8Y yok- aıadıtmı ka7detrnektedtr. Tayrlko llOl 
beei ,.umckT. Stncaparuıı midafaHı Ukrayna demiryolu berinde Lozova- Londra. 4 ( A.A.) _ !nail!• Ami- tur " hattl bug(lnktl İartlar altfnda po ıa~etesi, f6yle yazmaktadr: 
meselesi senit atçüde lnılJandacalı: .,, ya tehrinde bıraktıldan fasla mlkc!ar- ra1H1ı: dairem bildiriyor: Ba sabah er- ba &ıOne geçilmez blP meyildir. 411_",!!1~~:e=eşi~~~ ~ tanarelerine baihdır. linsapma ea da malzeme mennmda binlerce me> kenden aralamu1a Polonya detıls kav- Dernek oluyor ki, bug(lnkQ Kahire ,, ... a ~ .., ..... A41&& e ,,_ 
1akm Smnatra lee de be tl..tln Singa.. t6r1t1 araba, ııhnendlfer rannda bl~ vetterinden bir cflztltam da baJunduia buhranmm esas sebepleri. hOkthndar- ~tm d td;:tf :ı;~reu: =-:r 
par ıölderinl llormnak icf:D preken JeYUnn treni " mlteaddit top ._. hafif birJilderimiz, İngfJis - Norman Irk haklarmm kıskançça müdafaası aı'!& :n.e:ıe Cung~~in demokra
av ta:narelertm to71ama~ ~ dır. Sokaklarda ,U.Jerce kamJOD ve o- amtan acıimda ld c1ieamı lale w ne bazı kırgmlıklardtr. Eğer bir Veft siler. kaQapmdan kaçmasına ınAnl ol .. 
it ~- tomobil yanmaktadır. Sebrhı IDeYda- mabeme pmisi 78blamlf}ardır, Xı• btlkametl iktidar mevldlne tıecerse. ,._ laetrıektedlrler Çungkiq'e 14 .. 

nmda 1200 otomobD bmı1aJnuotrr. meufeden be ...nere tarru edllmlı bundan weld hOJdbnetlerln dıt si· _. d tn · unh 
BIRMANY ADA: Banlamı bir çoia AJmanJl9ıdım ı..n1z '" batmak esere ter11o1anmqtar, o. 7uetlnl ~ n1tbette dellltfrecell- :,,~ e m ama 

selınitti. a1s tarnetlerimlsde .._. ... telefat n1 ..,,.,.ır ielD l9bep m..- delil· ·• 
Ankara, 4 (Racbo pzetıeıd) - la-- NasiJer, Loscmmn'71 alelacele tertr-

0 
m dlr,. Sanıhay mayincl gazetesi CaBlll-

ponlar Rangon Jstlkamet:inde tam' • etmitler, kurmay eft'akım c&ttlrmqe lmaımw , • in yıldlmaaı veya Japonya De 
ruz1arlm ştddetlendtrm.lı buhma70l'I- YaJdt baJamaınqlarcbr. Civar bir ~ /tal,,.. f/flSddertlle felint:e bir suDı imzalaması Analo-·Salı*>Dl'1 
lar !'abt arul ftZlyett ttlbartyle 1* manda it alır kamyon -.e blreok ı..,._ Mb n,. .Mmm ..nanam .,..ı icin abr bir darbe tefkil ed 
ta~ 8ai mUce1er twuwl be1ı:,.. fff tank fitfnam ed!tmlttfr noktaınm 1llcw etm1f, falaıt be _,_ ~~= :':;: kaydeylemektedlr. Bu itibarla ikra 

ı.nem.. Kurıl'un fimal dolurım111 ı.rı JU'lll1" lllllftffak olmnaımtm. ma.. di1GI' ki: :, ~h=~ ~~e: 
Vaşincton, 4 ( A.A.) - Sene ~- Rangt111 bombalantlı BerliD, 4 (A.A ) - Askeri kaynak- B1I htlcamlanlım her' Mrtıll Alman p&. "Balk e6td. tc* ..nen kral :fa- daresi altmda bulunan Japon mflletl-

de vaziyetin muhtemel tnld~ dair larclan bftclirllcBİhıe r6re, 2 $abatta ~: '" topcaan~t-:= ruk*mı tuafmdandır, Mmır, ıı.rbtn nln bir kere daha tuzata dftpcek 
mümesııiller mecl:atnin it erıcfunenlııe Rangon, 4 (AA.) - .Japon tana- Kurak'ln ılmal 4otasanc!a bfr tabQr -----~ hlc:mnr aldım _.___ ~ hlkOmdanıı yen - dar safdil olup olmadrlfnı ~ "' 
bir rapor tevdi eden it iatati~ hl-- releri parlak btr'. wy Jlllr altında gece karardhı etlmlse seçm!ı, bet Mlba."8 -~- • -.........-. mecburt7etlnde kalcblı ııtıclOkle tadır. 
rosa azasından Donald H. Da...nforcl. __ •--- -ı...a...- ..-. ,,,,_ -'"m- komi M .._ f - ec11ı-ı-a.. rt oak bt ~. Mllltr milleti, IJb- ""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B--lll 

da __..._ '"ı- _ ...... -1-- "Wllü6 ..... il"" ......... DA.............. eer a .... ro ""'" "'""'""'· --- 4 ('& & ) - DJf.B _._ .. ---'•.,. .ı...a.. a-.1-""" •--"•- -n .. ı = ba 1eDCnin ıonuo -uu ~ttnuı:: 1arm1 yapmlf}ardlr HOaunun hedefi P#ialcirtilen Alleuınlar -- -..-. - ,,_ ....... ~~ ~ .. ~~• 
bulunacak oJanlarm mikdanm 4 mil- Rangonun prk mahallesinde bdlunan bit bir memba&ın ISlnndlllne dn. lerln ~ 1*- a1'ka De takip et - karpımda Londrada şaık:m bir 
Pon 200,000 kiti olarak tahmin et- bilYük çarp olmuPr. Ö1Q ve ;raralı Berfin, 4 (A.A.) - Asbrt bir Alman tanuelerl prp cephalaln ... meldedJr... Jse ve Kahlredekl İngiliz bib1lk eJçl 
mektedir. miktar! udır kaynaktan haber ~dtlfne ~re, bir mal kııımında Gc "1batta cseyan eden M..-ıerc> lne6eBf dlJoı' ki: si Lampson beceriksizllkle itttham 

Aynca 15.000 000 kiti harp san.ıyl- . Alman piyade tlmeni kttaJan, t 8u- ha9a maharebelerl ..-mc!a SQ!ata -tnımzıerin tahaJddlmft ellıde ltuv lunuyorsa, l\ID11 söylmnek lea 
inde, 21.700.000 kişi de diler endü.- '!ll!!!!m!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!ı!l!!!!!!m!!!!!!!!l!!!!l!!ll!!!!!!!l!!!!9 bat sabahı pfak vakti cepbeım mcr· dramadan 17 dfttman tayyaresi dil- vetleri ile hakh gösterilemez. Çünkü ki. bu beceriksizlik sırf YUlflll 
trilerde cahısacaklardır, tı ~enisteri hpna kabiliyeti hdlanda 78pılan an- 1tez kesim!Me Boı,e.lklerin btrbirl11i şilrmlltlerlllr. AJnum eon haberlere d fnıtHz tahakkihntl, dalma, baıkalan- nalktelıl mihwır Jruwtlerinl 1'0k et 
tarafından orduya almmayarı •e yqr ketin ba ay içinde bitirileceği bileli- takip eden müteaddit hflcumlarmı re ba muharebeler Sovyet hatlamun nm zaaf! üzerine dayanml§tu-. Eğer mek olan general A~ 
20 ile 45 arumda balananlarc1tm ~ rilmektedh. püsJdirtmillercla:. Düpıan bet defa üzerinde C«eJ811 etm... lmglln Mslrdaki wzbıetin gelifmesl bulunmaktadır.-, 
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Almanların Moskova 
l=I•Icııı;ı 7 aarruzurıdaki Hatô.sı 
lngDt•renln r · • • • • 

Maddelerinden 
Bazılarım Bahçelerde 

Yetiştirmeliyiz 
Sokaklara N,amara 

Yanft: ULUNAY 
KODJ& 1teıac1lJoeli bir yenilik ıo.

tennıt: lolrak lılmlerlnm yerine 
munara lıoymq. Bana beienenler, 
hattl .. lataııbulan kulalı çınlauıı,, di
:renk a:rn.t 11ıaliin burada da tatbikiııl 

Ç~k ~rinde patatea, faaulya, nolaııf, mereİMek cu -i- ıöıuilclen iıteyeDler vu. Me 

Harp lıtihsa"tı 

acil: "Vefada Hoca Teberrük mahal· 
aoltaı, tlonuıtea ve enulili pek kolaglıkla ueliftlrilebilir IWııde Şirvini çıtanumda.. diyecei -

Yiyecek maddeler metre aralıklı olarak mise "8 Numaralı bölıenin, 12 nama· 
Yucm ' küme baUnde 5_6 fa. ralı balvannın 23 numaralı aokaiın4a İ Yanlış Anl~I~n Noktalara __ ce~~P - ~manlar Moskova Önünde Nasıl Bir TAbiye 

ı Kullanmalı idiler? - Bugunku Mevzıt Rus Taarruzları Neden Büyük Bir Stratejik 
Yamta: M. ANTEN ~ T H 1 Al ? J . aarruz a ini amıyor. _...... , ,_,. 

habı..!.":dahic rı; ~ ' ıulya ekmek klfldtr. Sil numaralı evde. .... di~ecetia. . 
teJ' kalmadı. Bilha• LGtfl Arif Kenbe~ birinden 35-40 aanti- :e 1 otara::', ı::., ele sıyarete .:ele-
.. .._na sebzeler ara- İki defa ,. .... •la- c 0 anın nmnarayı m· 1 den ile beraber Molkovadan tn-

.Utereye ıelen Sovyet sendl
kalan murahhularınm ziyaretleri 9C>

na ererek memleketlerine dönmek 
ilzere olduktan haber verilmektedir. 
Bu murahhaalar, inıllterede bulun
duktan zaman zarfında 10 şehri, 40 
fabrika ve tersaneyi gezmişler ve 
dört mltlnıe iştirak eylemişler; mU
•ahedelerlnl ve lntibalarml IU suretle 
lesblt etmltlerdlr: 

"l'abrikr.lar umumlyeUe iyi çal11-
l'l'ıaktadD'. İhtiyat ham madde bol -
dur. lnılltere istihsale azami ehem
miyeti veriyor, Bununla beraber is
t hsal ltlerinde IU kusurlar ve nok
ıanıar ıöze çarpmaktadır: Kadm if
ç lerden klfl derecede istifade edil .. 
rrı yor. Bazı fabrikalarda mevcut va
aıtaJardan imkln nlsbetinde verim 
a1aUn17or, bazı makineler bot dunı· 
7or; işçilerin lhtihsall artttnnak için 
lifti silrd!llderi fJlı:lrler nuan itlba
ta alınmıyor,,, 

Sovyet mümessillerinin bu milp.
hadeleri, 10n nutkunda istihaalittn kl
ft derecede 7Qkseltlleınedlğlnden şi
kayet eden ve blınu temin maksadly
ı. bir lstlhsalAt nezareti kurmak 10-
~munda 11rar eden Churchlll'in söz
lerınt teyit etmektedlr. lnıtllz ıa7.e
teleri da aylardanberl istihsalin au
rnı dereceye emanlamamasmın se
bep1 .. ını araetmnakta ve en bQyQk 
ftlütkillAtm sermayedarlar taraftndan 
ÇlkartldJ#mı yazmaktadırlar. 

Stakhamovlst harek.ti HY•lnde 
latihsalAtı yüzde blrkl)ç yüz misli 
eofaltm17a muvaffak olan Sovyet 
teknistyenlerlnln bu itte İ~iliz müt
terfkterlne faydalı yardımlarda bulu
"acatı tahmin edllnwktıedir. 

Hindistanda : 
tnıııtere müstemleklıt nazn1 Emery 

dlln aö7ledll1 bir nutukta: Bu harpte 
llintlllerln ıösterdlji kahramanlık ve 
tedakirlıktan ıllkranla hah.ettikten 
10rıra, Hintlilere bürrb'et ve lstlkW 
\otrmentn ve İ~lterenln ıayeai ol
dutunu ve harp biter bltınııııs Hiııdfs
tena Dominyon hakkı verilecetini 
aG71*n.lf va İnıllterenln lateksialili· 
ilin değil, belki Hintlilerin aralarında 
lllllaşamamalarmm fbndf:re kadar bu 
la7eniıı tahakkukuna mlnl ochılunu 
illve etmiştir. 

Hatırlardadır ki Churchill, Vaşln«
tondan dönmek üzer bulunduğu sıra
da, birçok Hintli mütefekkirlerin lm
lalanm tat17an ve İqllterenln Hin• 
diatana Dominyon hakktnı tannnası-
111 ı.ti:ren bir mektup almqtt, Dlter 
Cihetten Bf.muu17a71 tehdit eden Ja .. 
»onıar be;rannamelft'le ve diler pro
Jllıanda vaaıtalarlyle Hintlileri lnıt
llaıere karıı tahrik etmektedirler. E
ftlerTnln bu beyanatt hem bu mek
tuba cevap tefkil etmekte, hem de 
Jap0n propaganduını llnltyecek mu
ltabil bir tedbir olarak telAkki edil
lftektedir. 

Singapurda : 
ı.u.. Amerika • Japon harbinin 

dokUZwıcu hattuı, Sinıapurun mu
haaarua De bqlamqtır_ Japon kuv· 
ttlerl. Sinppur adulnı MaleıJadan 

"Carlı cepheaınde Alman taar-
~ ruzu niçin durdu,. baıslıklı 

11azımızn bazı noktaları, ordumuzun 
çok deierlı bir emekli Generali ta
rafından itiraz ile karııJandı İtiru 
edilen noktalar hakkındaki mütalea
larından, yazımın yı iyi okunmadı
iına, yahut da ıarip iddlılar dıyr 

telikk.i edilen kıamıların, Sa:rın G~· 
nerala ba,ka bir okuyucu tanfınJaı 
aiızd,m nakledildli ne kani oldum 
Çiınku: Yuının heyeti umumiyesin 
den Alman orduıuna fevkelbeıer biı 
kuvvet atfedecek mana çıkarmalı 
stlçtür. Gerçi yazıda, Almanların 
Ruaya taarruzuna tahminen yüz yır. 
mi tflmen ile batlamıt olmaları li· 
zım celditi hususunda fikir ve ka
naat beyan edilmit lıe de bir Almar. 
tümeninin liç Ruı tümenine karı· 
muharebe ederek neticeyi kuandıi 
hiç bir "rde ima adUmemiıstit. 

Blllkia, Ruılar iki bin kilometre 
lik bir cephenin her k18mmı ayni 
nnetle tutmaya cahıırlarlran. Al· 
manlarm yalnız taarruz edecekten 
noktalarda kuvvetlerinin büyük ka
mım tophyarak oralarda her huıaı· 
ta üstünlük temin ettikten ıonra ta 
UTUH Seçtlkltrf izaha Ç&lttılmıttD'. 
Bu da Alman ordusuna beter tiıtün
de bir kudret atfetmek defil, yalnu 
Alman orduıunan mannra kabiliyeti 
ile ıevk ve idare üstünliiiünü mey
dana koymaktır ki, bunun böyle ol· 
dula da pek ltilrlrdır. 

Esasen bire üç niıbetini kabul et· 
mek için evveli. ltuı ordusunun ha. 
kikaten tiç :ril• tiimen oldutunu ka
bul etmek lizrmdır ki yurda buna 
dair de bir iıaret yoktur Gerçi 
Ruı:ra yila elli mil10nlulı nüfuılyle 
tlç yilz tümen seferber edebilir. Pa
ket buırünkü tümenlerin her hun• 
takt zenalıa teçhb:atı nuan dikkate 
alınırsa Uç )'tiz tümenlik tam teçhiz 
tdilmlı R11a orcluıu hakkında inau 
haklı olarak büyük bir füpheye dil
ter. 

Talim " terbi1'• sörınllı Ye ~ tec
hiz edilmlt Ruı kuvvetlerini azami 
bir had oarak ancak iki yüz faka 
kabul edebiliriz ki, bunun da hiç ol
muaa otu fırkunu Dair dola .. 
dtltlan için ~ icap eder. • 
ıuretle Avrupa cephelr.rinde yilz "L 
mit tümen bulunur. Ylis yetmiı tiı
mene kartı yü yirmi tümen. Ba 
nisbet bire kartı n:hayet bir buçul.
tur. 

Muharebelerde bu kadar kuvvet 
frkı, orduların manevra kabiliyeti \it 

kom11taalann ıevk ve idare ilıtünltı· 
iü ile telifi edilip battl zaferler bi· 
le kazanıldıiını, Sayın General eslıi 
dünya harbinde biseat kendi kıymet
li ve parlak tecrübeleriyle çok iyi 
iıbat •tmlttlr, ıannederim. 

** yü.z yirmi tümenlik bir Alnıan 
ord11ıunun b• lradar zayiat

tan aonra artık Ruıyada tutllnama 
maaı, lıfç de lhım ıelmez. Cill"kti 
7Uıcla, Almannda Alman orduıanu 
.zayiatım telifi edecek ikmal efra
dı kalmamııtır, tarsrnda bir mlltal" 
ileri ailrtllmiiı delildir. 

Ancak, bir kaç yd içinde yetlttirll· 
me" cal"dan blytllı Alman ordu
sunda ıubay lradrol•rmın ekailılllf 
•e &1'lll ADWlda AlıllaQa11 idare e. 

Yazan: ........ 
Necati Yaımut 
Emeldi Deniz Suba11 

den ihtllll partiılnin. hal'1)1erde :r.a 
ferleri, ordu kadrolarmdan alyaclf 
veni uıullere dayanarak yıldırım •il
•lde edecekleri hakkındaki imanlar 
dolayıslyle Alman ordularınm nı~ 
beten küçfik kadrolar halinde ham 
lanmıt olduta ileri ıüriitmaı. fakıı 
bu ordulann ikmal efradının aekaeı 
milyon nüfusu olan bir memlekett 
mevcut bulundufu da inklr ed;ı 
'1'lemistir. 

Varının heyeti umumiyes nele 4.1 
nan ordusunun bustinkü a:ı veya çol: 
mü,lrül vaziyetinin aebepleri arattı· 
rıhrken bu ordunun bir iki ay ieind• 
Ruslann mevzii taarruzlariyle e1k• 
hududa çekilecek kadar ümitsia bu 
:turuma düstüğü de kaydedilmemlo; 
tir. 

Alman ordusunun afır zayiat ve. 
diği tabii olmRkla beraber muhare· 
belerin cereyan şekillerinden Ru~ 
?rdusunun daha ıtır nyiRt vermir. 
olma11 da tabiidir İnsan ıayiatmm 
her iki taraf için ikmal efradiyle te
lafi eclileceii kabul olunsa bile mal 
zeme hasusuncfa Almanlardan dahı 
farta aa)"!at •eren Ruıya sanayi mın. 
takalannın büyük bir kısmı elinden 
çıkını• bir durumda bu zayiatı naarl 
çabucak telifi tdebilsin1 He mele bü
tün Avrupa sanayllni kendi emrinde 
cahıttran btr dlleman karımmcla. 

O halde, Ruı ordularmdan basün 
ıçia büyük bir anldllcenf taamı• 
beklemek dotnı olmadıtı kadar Ru 
ordularınm tab(Jre taamıalannda ka 
sandıkları busilnldl m11Yaffakıyatlllri 
ele takdire ..,,an ıörmek icap eder. 
BnıtD Raılenn yapacaklan bilytllı 
ıevklllce"l taamıs h• hansi bir 
noktada akamete ulrara, Ruı Oı· 
clusunun nisbeten eksllr manevra ka
biliyeti )'izünden bunan büttln cep 
belere tllmulll olabileceiı ve bü aa-
1'9tle a. ......... eotr • Mr 
mattlblyeta dra:rac:alı lhtlmall ... 
larla naıarı dikkate alınacatı için mı 
snktllcenl taarruı ancak malaenıe 
hususunda tekrar denk bir duruma 
ıirmekle beraber inun huıuaunda 
büyük bir llıtllnlilk temin edildikten 
ıonra yapılacaktır. Bunun için ele 
daha aylarca beklemek llzımdır 

Bunun en p:ıel ömeiinl, biz va
kın tarihimlade, lıtiklil harbimisin 
Sakarya meydan muharebesiıul !D 

sonraki safhaımda ıörebilirls. Tlrlı 
orduıu, Sakarya meydan muharebe 
ıinde diipnanın taarrusunu tamam\. 
it kınp onu rlcata mec:btlr ettikten 
sonra, onun 1'alnu: Sakaryanm bcab 
kıamında yerlqmalint mani olma1t 
için tabye taarruzlariyle iktifa ede
rek Eakitehir .. Afyon hattına kadar 
ilerlcmiı, fakat burada, Türkiyenirı 
nnalradcleratnu elindeki ordunun mu. 
bclılentma ballı siren bl:rilk lru
awıdaQ. ktncliıini MYlriilc:enl bir 
taarT1U1lll cuibetine kaptD'llll)'VÜ 
baalret Ye lhtlyab tercih etmlı. hattl 
o ıaınaa 7f11ııaelen bir '°it tenkltlet"e 
raluıen o, ordu1ımın btlyttk bir an-

lrülceni taarnaau ba .. racak lraclu 
lruvvetlenme1I icin tam bir ıene ıab
retmlt ve beklemlıtlr. 

** 

.... . ,._r- da tatmaama tmlıln olmadılt lcln her 
ımdı fasulya, nohut, mak surebyle mahsul kttia cebinde adrea 1'trini tutan ... 
beaelye, mercimek. bakla, patatea. yer yet!ıtlrlllr. Taze fasulyalan ıık sık mara dolu defterler bulanacak... HQ. 
elması ıibl ıanarf yiyecek maddeleri- sulamak lbımdır ~uruya bırakılacı\ eli INna da böyle çare balunsaa Fakat 
ni tedarik etmek hayli külfetli bır fasulyalan yalnız ık! defa ça.,atama\ nerede 0 bölcd Hani 0 bul.ad ... lo
ittfr. yetlılr. Bu çapalamayı yafmurlardan kaklan numaralamak Amerikablar ta-A lmanlarm Moakova önünclekl Önümlladekl yaz mevsimi bahçesi sonra yapmalıdır. rafından kabul edilen uauldendir. 'Pa-

taarruzlarmm kmlmaaıncla ,,. olanlar için kaçmlmu btr fırsat te- NOHUT, MERCİMEK: Bunlar dı kat bunun için sabun kalıbı ıtbi binı 
·lcatlerinde yalnıa kı,m te1irinl pr. llkld edilmeli ve henüz vakit varken hemen hemen fasulya ılbi yetl,tJr111r. adalan, tfllmdilr caddeler, ptranc tab

mek dotru olamas. Moakova taama. bahçede yazldr n kıthk olarak çe- Yalnız nohuttan tek tek ve lT.erclmelr taaı pbl nnantazam sokaklar tater. 
ııa durduiu zaman kıt henüz bitiln titli aebseleri yetlıstirmelldir Ciçes lert 2-3 tohum birlikte ekmek muva- Bn Konyayı iyi bilirim: Bütün prlı 
,iddetlyle ba,lamamıt bulunuyordu. bahçeleri iyi i,Jenmi, ve hazırlanmıı fıktır. Bakılması f~sulya c'bldir Pı- fehirleri cibl ıokakları zenci ucma 
~lmanlrın Moıkova taarruzunda ya;ı yerlerdir. Buralarda her nevi ıebzc 11ulya. nohut, mercımek bahçe topra- bemer Bu karqıkbiın lcincle ilendi· 
tkları hata taarruzun nihayet lıml. kolaylıkla yetiııtlrillr. gında ıüzel yetişir. Eter. tarlada t!kl· mi, aİaımı bir kanı acarak Yoauaha 
.,asmda mfilıim bir lmil olmuttar. Çiçek bahcttı olan her evin toprdı lecelı: ise ocak veya çlzııtere eııklmlt muarlık duvarlarının üıtiinde n11111B• 

Almanlar Moıkovayı Kalinln'dot'l pbreli bulundutundan dolayı elciı,.. gübre ile. patateste oldutu gibi ıüb- ra ararken cbriiYorum da, Ameriba 
'••hyarak MoJaiık doluı11ndan ce- celi tohum fideler İ)'İ malııul vereb hr relemelldır. uıuliinun bizi naaıl bir •'ç*mu,. a 
nuba doğru uzayıp Tula'da dolara Bu sene çiçek yeti,tırme zevkim b'.r Bunlara kum koymaya ıhtiyaç 1olr- ıokacatmr dü,ünerek timdi:len ~· 
kıvrılarak tl Ripazana civarına kacLır tarafa bırakarak, bütün merakınızı tur. Birinci çapa itırıi daima f~dın 10- j ıunluk terleri döttlyorum. Sonra aa
'mtidat eden bir yarım daire içine 11ebze yetiştirmeye hasrederseniz hiç 15 ısantımetre boylandıir Aman yap- mıra bk $8hsiyet delildir Sahaiyet 
•dmakla kendi taarruz kuvvetlerini bir teY kaybetmez ve bilakis ikusadl malıdır. İkinci çapa ise birine! Ç"Pa- olmadrlt için mazisi, tarihi olan htç 
'>üyük bir yanm çember etrafında kazancmızı artttrmrt olursunuz. dan 25-30 ıtin alnra Ye yalmur yaf- bir ct.vJet caddelerine, aobJdarma n•
.,ayıp dafttmrslardır, Buna mukabil Olruyuculanmıza kolıyhk olmak - mıı iae yajmuna mlitealılp, yafmaauıt ınara Jıoymanuttır Ye koymaa. Aaıe
Ruslara le hatlardan lrolayea iıtlfacle çin bu ıibi ya:ıhk aebeelerin nar:ıl iae bir defa sulamayı müteakip yap. rikanın mutii •• tarihi pek yantcllr. 
ederek şiddetli bir müdafaa lmklnmı yetl•tirildiiinl 1ımaca aöyli:rellm: malıdır. Solralrlarma numan koymayıp da lli-
vermlşler. hatti bu yayılma dolayı- PATATES: Patate1 ırUbrelenmlt, i- YER ELMASI: Yer elınaıının yam min adını koyaaa1 
siyle sol kanatlarının ucunu zaytf yi iılenmiıs bahçe topraldannda, ço• ndannı hic parçalamadan dikerek ye- Biz "Köpriilü cadcleai", "Sobll• 
bırakarak sonunda Ruslara Kalinin killi ve kireçli olmıyan .aya kumhı tiıtirmellclir. Y•mrular ne 1ra•r lrü- yolrutu", ''Atatürk bulvan", "laönil 
istikametinde fnk',af eden kar,ılık topraklarda Yetiılr. Evinbin bahceeinl çWr olursa olsun )'ine iyi mahsul ve- meydanı .. dersek o sokaklarda ıanh 
>aarruz fırsatını da bahısetmi,ıerdir patates yetiıürmeye tahıiı ederaen'• rir. Şayet yumru bulunamazsa to- ıerefli cilnlerimlzln hattralannı ana• 

Merkezden uzak •ehlrleri 1Hal et- bahçenin riln~ ıörenJerlerine hirbı- hamdın yeuıtirilir. Yumna ile J'ttİt rak ıöf9ilmüdl kabarta kabarta dola• 
mek veya birlikleri imha etmek için rinden SO santimetre arah1dr olarak tlrilmesi lçJn bahçenin duvar ılbi rii• tına. Çocuklanaııs; çare 70lı, aora• 
pek elverl•li olan bu manevrayı, Moe ocak (çulnlrlar) aeınrz. Bu çulrurlarm tabetli taraflanm tercih etmetillr. Bir calrlar: m ... 11: 
kova gibi R111 ordusunun lruYnt •e derlnliil 30-35 santimetre olmahdı1'. defa çapalanması klfidr. - Babai Banlar klmlermtl1 Db ... 
makeme kaynalt olan ye etrafını bot Genltliil 25-30 aantimetre oluna ki- Bütiln kıı yumrulannı topraktan "alder O sunan: 
yol ısebekeai çev:rmit bulunan bir fidir. Her çulrurua içine, çukurdan çıkarıp kutlanabillniniz. Tohumla ıe- - Oihıml Onlar bu memleketi fe· 
merlıesln çevresinde tatbiki lral1n1- çıkarılan topratı yeniden doldaracak- tiıtirecek iıeniz riitubetli fakat IÜ· llket 11çurumlllldan cekip lmrt.ran Ak 
malt dotru cletflcli. Moslrova ~hılln- uaıı. Ancak bu toprala ~ürtlmiı ve netli yeri tercih eclinla. Tohumlan. deniı ufbna Tiirk bayraimı pba. 
deki Rus ordusu doirudan dolı-uya eaki benlr veya koyun ıübrclerinden çiçek tollmna 9ibi aeyrü ekerek ken- rurdana yoktan var eden. Hllt buar, 
cephe taamısl71e fkiJ't aynlaralı bir Haç libre De bir anç c1ere n- di haline bıralmus. Sise bol bol yam- ıilldln ve emniyetle yaptan birik 
'11afltlp edilmesi ıerekti. mu yahut bir avaç dere kumuna fınn ru verirler. T8rlderclr ••• 

Moalron etrafında bu maneYra an Ye7a aobelarclan toplanan oclun •• DlAD IOOANı Kamla topraklar icln im- DlJ"tCefls. Yetfteeek nesiller si .... 
ca1c çok btl)'tik bvvetlerle tatb!lı • ıal kömilrli külünden bir avac karrt- rah, aıkı Ye killi topraklar lcin ,.. riDJll 6nilnc1e mutlerinin, tanlı tarih• 
dlleblllrdl. Almanlann elinde lttklr tmaalıdır. varlak arpacık aotam alarak dlldnla. lerlabt daima bir hillhuım mörecek• 
iri iN kadar bliyfllı lnıYYetler :roktıa. Dlkilecck patatealerin berinde ıroz Soianlar ldlçtlk el ıııa.rtı De Ye bfrbi- I•. 
Onlar mncut kuvvetlerini bu manev ter babınmambr. Eler patatesler yu- rinden 1-10 aanthnetre aralıklı ve 3-~ Bu ,...elan bir anc toprajı, aclıfta. 
ranm tatbilıine lıtfl ıörc1fller la h1J_ murtadan büyflk iıe, uunlamaarna aantfınetre derinlikte clildllr Bir da- koca bir hamuet deataaı 1'Udıracak 
de Ruı ordulannı b'nba ett!Jrlerl ortadan dü.&lin olaralı kaeilir Ye yara fa çapaJanaratr " otlan ... lenerelc kadar bilrilr bir uluun kam ile N• 
lıalrkında :raptıklan haberlere enell yeri topnia plec:ek nrette dUdlir. yetittlrllir. nalmuıtar. 
lrendllert tnanmıı olftlar, Patatealer ya111111'tadan küçük iae ol· Tut olarak nllanıJcbtı sibi inana o- Şalrfn dedllf pbi: 

Bu malıarebe ıeldl Ye netice ifıl- duta ıibi dikilir, Dikilen patate1ler larô lıallaaıhulr lcbl T-.claa Hep sufler ordan cellp ceetller, 
heriyle Sakarya maharabealnia ayni- 7-1 santimetre toprakla irtiitflr. sonra cıiceklenmeal beklen!r. Çlcelr ses o çaylardan abdest alıp içtiler, 
dfr. Sakaryada, dütman ordusu ordıı.- DilriJD samanı Jılayıa urna kadsr- terme" bqlar betJemu bitin :rap. 11..t......_ fatlla1'1qip slctllwt 
muzun sol kanadını çevirmek iç'n dır. Solak yerlerde Mayıs aonana ita- raklan çiitıenlr ve öylece kurumaya Ulu vatan tQpraiıdır o iller 
clot8:ra dOtra :raJ'lliml. .. ~le dar .wJabllir. Jl'i .......... ..,.... 10- bualrıbr. Ya~ iyice nnaclaktan Bis, bu "1ik Tilrldere Ydtiads 
IWek ~ 1Welr meuil hat- il aantlm ohlnca çapalıuur. Birlnci aonra aotaaJar .ataılr •• 111a .. te '":ranm eJım., lrabtlhulen 111 ldlcildUt 
lan nJ'lflarken, iç ımahltte toplanıp çapadan Z0.-15 ıtla ıonra tekrar ça- brutubır. armatanı da cok ltirecelis " onlu• 
dahil hatlardan iıtifade eden Ttlrk palamr Ye fidanlann etrafma toprak DOMATES· Domat f'd lerl • adını kaldırıp yerine kfirek ımhktlm-
orduıanan tlddetli mukavemeti ile çekilerek boiazr doldurulur. Patates urdan"". bö:ı:n:... t::..:; lana :raplldılr cibi bir Dallllra ft

taarruz lrablliyeti krnlmıı Ye aomm- yapraklan tamamen aarannca mahnt etmelıdir Ba fidele . pi lria 
1 
.- receiiz. Tarihalılik JiiziiDden sokak· 

da aol eenahı Be:rtlkktiprtl lıtl1ı:ame- yetitmft demektir. Çrkanlıp brututur. .. · na t ,.~ ••· larma atllDllra koyan Amerilralı b:r 
tim tncih edilen bir taarrula •e· PAIULYA: Paa111-lann her .. ·--' iNii ıonnilt olması llznndır. Pidelen Türk tarihin ..ıı· ısa ..a. bu " ,. ...._ temin ettikten aonra oc:alı: e ıp o Yw, aaa-
rt atılınca aal cenahı bir panik ha- bir çqldi ekilecek lıe alınacak to- karlar içind tat yeti • ~i ta• detl dallar ılbl dolar yıtınıariyle a.. 
tinde rlcate mecb11r o1mQftıır. huınluk dellkais olmalıdır. Faaulya • bl cloaıatea ~ t(~ ıtın 1 I'- da,_.udi. Atatürk'tinı '"Ttlrldlaa dl-

06rtil8Yor ki, lillhlar ne kadar ier kun:ra bıraktlacü ite clinC4li Sanlı ""-•te.: cİı B ala 1'eD• ne ID9tlal. Yecüıeabıhı 11a1r:1rat1 
tekemmlll ederse etıin. onlara karsı yerde, J'•til iken ,,_uecak lae u stt- nk llo _..,..lln qrı r. u ra •· baclarl 
nlba7at mukabil tecDılrler bulunacalc ne$.li veya ıölı,.Ji yerde yetiıstirilme- -· haymalıftada 1_2 

111defoalclu~-~~~ ~~ ,_ ·™--- .....ns ...................... ... 
ve bu nretle muharebelerin aaır- lidır \ ı· ı · · L fı ...... ıa. 11"' ... , .... •o.!u 

dan el ed . se ır. yısı, .. ., domatea dilanektlr aaaaa • ca ---
lar beri evam en aevlritlcent Tue fasulyaların • ulanmaya ihti- Kır domateaini dillilditi ciln. •e ~ Dlt&ll llllt ... •.ı;; ... it.il .. 
ve tab17e eaaaları daima sabit lrala- yacı vardır. Ayşekadın, cah, barb\an- &iin ıonra bol su verilmek etl)'I v:ff::!, p •:c: A 
calctır. J'• faıulyalarmm sınk üzerine sardı- nr e SOllllDı .. ,." ••• te.ae ,. * * nlmaaı lbımdır. Yer veya kir faaul- (Son• 4 llncl •'*adi) 1tıa.u.ı1t ODALAll ,___ ..... ~, ........................ . R• ordaaWlllD .,... ...... ia lalnet :ralan için urrlı lıtemez. B11 çetitlerin ~~----------------...;.;.~~~~.;.;~;.;;;;;;.. 

tenltt• ıran ,.paMleeett nemli topraklarda sulanmaıma da ·u- ,tııı•ını•ıııı•ıııı•ıııı•mı•ım•ıııı••• 
teYler, mevaf taarnularla düfln&n•- nm yoktar. Cok kurak samanlarda •1111•1111•111 

m mflmlıln oldulu Jradar bırpaltl- bir l1Iİ defa aulanmalan faydalıdır. =.- YALOVA KAPLICALARI -.= 
ma1r, mtlmlritn olcl8ta lrac1ar swl Bahçede birbirinden H-40 aantirl'et 
aürmak Ya harhansi bir hatta kav- re arahklı ocaklar ve71 çiısttar açına. -

vetle t11tun11p Mlyiilı huırlık!ar YllP- b ve ber 11calı veya çizJiyı 20-SO san- =1=""' o T E L T E R M A L -.= 
mauna kudreti yettllf kadar manf dmetre derinlikte itle7ip hasırlama· 

itleri yapmakla meualdtlr lClar çlasileft toham ekilecekse, bir- ,... 
olmaktır ki, Ruı orclaaa da burfln bu bdır. Her ocaia 5·6 faaulya ekiJlr. i _ ı= 

,,-------------------! BANYOLAR 1 ! 
A':ı1:m ~b:f: ..z::=-;J::!:'l:ikt ~~~: i Bütün Kq Kevslmlılde Açıktır. ! Bu Akfam 

ŞARK 
Sinemamda 

.KIRILAN BiR AYNA-

Kahkahalar ıuvaresl. .. 
Zevk ve New'e tufanı. .. 

BAHTSIZLIK 
Nereye kadar gidebilir . 

BIR KADIN KAPRiSl-
ve KAHKAHA KIRALLARI-

THEQ LINGEN HANS MOSER 
WOLFF • ALBACH PETTY 

7 Sene Betbaht 
Filminde en elleneeU sergüzeştleri geçlreceklel'dfr. 

~--· MEVSiMiN KAllKAllALAR FILMt 

i Yqur: B• •balı 9.11 • Klpr#Jtüa -
L A L E Sinemasında ı= Yalova iskelesinde Otobiı Vardır. (618) ~ 

mı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı11ı•ıııı•ıııı •ıııı•ıııı•mrl 

~!'~::. 1~11~l:~~~ 'tPEK SJ@lSıNDA 
Akıam Bu 

DOUGLAS FAIRBANKS Jr. 
TULLIO CARMINA Ti 

gibi 3 b~ Jl)dız'ın yara"ılr, qktu hayat ... Mücadeleden 
heyecan alan en atıze1 filmdir. 

Ldtfen numaralı yerlerlnlzl evveklen kaılat.uuz. Tel: ft595 

1 • GANGSTER 'in BABASI 
Bat Rollerde: 

KANE PICMOND • EDW ARD 
MORRIS JUNE GALE 

Amerikmm methur GupterJenntn korkunç hıyah 

ıran ve ıenifllti 5 kilometreden 
fl&Ja obn171l Johore boiumm tJmal 
~da. blrlqmlye bqlamıflardır, 
~ c1en1a Oa1erl, ao,ooo tonluk 
lemJleri lçlııe alacak kadar büyük 
'1a tamır havuzlan ve diler mühim 
lakerl tesisatı burada bulunmakta
tır. Bunlardan baulaı1nm fimdiden 
lapoıılar tarafından tahrip edlldill 
iddia olunmaldadır. Japonların Sbı
lapura kartı karadan taarruzla aneak 
bciJ'(lk toplarını bu aahil boyunca yer .. 
~ IQDl'a ıeçeceklsl tahmin 
Olıun.,.or. Karadan gelecek bir taar
tuza karii Ufl derecede hazırlanma· 
llllf olan Slnppunm. .Japon donan
bıaamm Cenubi Pulfile hlklm vaat• 
»'eu. buJnnmaal doJa.7ıalyle denizden 
de tnınla Ye Am.-lkan donanmalan 
tarafıDdan hlm9" edileml1ecell ve 
~ .kuvvetleri almakta l(lçlQk 
•eceli wınedilmektedir, .Japon ta
-. dm1a ... baft laa"'"'1slnla dal· 
1111 tebdid1 altmda bulunan Slnppur 
t.Jr c19ı1a tllli1 olmaktan da cıkmıf
tıır. Buna .ralmen Stnıapurua, lrarp~ 
-..aldp Cava ft 8uınatra adalarm
"1d hava Galeri tanımdan müdafaa 
•111:11 ... llU1ı lJllllla ,.. Amert .. 
q. laaVfttlai ıeUncl7e kadar mi· dtf.a~kalabilectii omu ____________________ ,_, ______________ _ 

~. Amerikan deni& " ha· 
.. ~ IClll ıGnJerd• ilan
... adalarına turruse
~ ,Japoalar!n blrcolı: denk ,,. 
.... lllerlnl tahrip etmlılerinln Sia· 
•ı iU'l8l JDOdatwamada mO.bet bir rol 
~ kanaati mevcuttur. Havai 
tıı.I a. Avuatra!7a are..,.,altl JQhm 
...... 1ııuhman llanball adalan-

M6jde: LALE'de Disnerin Renkli Mlkelerhıe Bql170r 
Bu Akpm Hollywoodda Yıldwar Resmi GeçidL 

w.....mı 

2 • Sevlmll Haydut'un intikamı 

- AlllerDmhlar tuafmduı lgall, 
~·~atnppu .. 
l'a, Cava ve Sumatraya daha bQy(lk 
bir mmbetle harp ınallem ... ,,. tü
"'19 lmvvetlerl 16nderilmeatnl mant
- lallıcaktır. J'Wptne Ammilı:a tak· 
1"9 laanetllrt ıeldtll baJdnndaJtl 
.......... .ı...- ............... blltGn 
....... biklm olmadtlmı ....... 
..... ltlbm17ı. ll7DI dikkattir. 

~· DiKKAT .... DiKKAT .... 

Bu Akıam TAK S 1 M Sinemasında 
2 pheserden mürekkep müstesna ve fevllalAcle blr procram: 

Madam La longa Yasayan Mumya 
Bq Rolde Bat Bıalllr4e: 

,Bfltfln llttraplann toplandıil büyak bir film ..• Niçin bu adam 
bir cfııayetle ittlham ediliyor? .. Onun kurtannak JstedJil kadın 

hqiskUr? ... 

Bütün ba 
ınuamdave 

bu IUaDer 

Slnema
•da 

L U P E DICK FORAN • CilllLLA BORN ve MARlA ANDERGAS'f 
WafmdaD fnkal&de htr tanda ,aratdm 

VALiZ Wallance Ford BiR DOKTOR'un ROMANI 
Gaz kamqtlnoı bir _,,.Dltk.. cFRANmTBIN> den daha. Franmca aözlfl filminde balledDdilini lörecekainb. 
te olan bu fllmde ı yeni ~ d~~1:.!~ Yana alqun SMt 1,31 u 

dans g0··rece'-sı·nız. 1 y·· ·· -10 lBRARlM OZG"CR ve ATEŞ BÖCEKLERi 
ft, er... unıyen o 

~--------------r11~ CAZ ve TANGO KONSER 1 

Renkli ft muaam pl1111r: Bq Rollerde: 

HENRI FONDA 
ı'- J A C K 1 E C O O P E 1• 

61119-• TYRONI POWIR'ln -.--. 
Lincla Damal ve Basil Rathbone 

De ...... :ruattall.,. itti Wta • 
SARAY Sinemasında 

1 BmsaJatz mUftffalaptler b•Ddrlı libe1 ve harebıtli 
i ZORONUN iŞARETi 
.,Süper Filmi; BiR BAFl'A DAHA Gôlterllecebir 



--• TAN ;..vn:':.::.. M ~...:~" TURK ANALARINDAN RiCAM: 
madan 1011ra ca~ bafif bolas Ynralanmz lztn sfltünibden aoma en mfthlm muavin gıdayı tefkil eden w 1915 911leıdnden-

p- 8-.ta!d ı lnelde doldarmuı ;papmabcbr. :a. clomat• beri her feY8 nlmen tevakkufsuz mesaisiyle sizlere lılzmoU bir vatan borcu sayan ÇAPAMAR-
kuvvetler bulunduramaz. Onu mık istema. Her cimi toprakta Je- KA her zaman olduğa gibi bugünde vazi!eler1niıde ~ hizmetten asla geri durmıyacatı.ır. 
§arit cepheSJtlde kullanmak ihü _ ~· ~ir ~ &ı; fide dlhwlidir. Binaenaleyh sizlerden hassaten ricam: 
yacuıda buldnduju kuvvetleruı -~ ~ HY•. Domates llulnaa J'az1a ihtiyati tedbirden dopcak hareketinizle kencftnbr gibi ha1dkl vazlfedar amJan dam~ 
d«:n bir kısınım bafka cephelere BOL su irtBYBN SBBZBLER: ktll vaziyete sokmaktan tevakki etmenizdir. 
&önd~ye mecbur etmek, şark Patlıcan. llnk domatelli, biber, pua- ÇAPAMARKA. müstahzaratuıı latfen fhtlyacmu bdar alma. Bu münasebeıte memleketin 
aıelermi tehlikeye dii§ürebilir. O- -. 1lbana. lranubabar., kermsıer, her tarafına pmil Atıf ftatlarımız &flllıda gösterilmlftlr. • 
mm. için İngiliz ve Amerikalıla - Briibel llbanaa, lmmm bahce puca. 
mı ilkbaharda Alman §8l'k taar- n, 1U mpanatı &lbi memeler bol sa 
ruzu baflar bqlamaz Avrupaya isterler. Banlar 7UID 7etiftlkleri içuı 
asker çıkarma te§ebbtislerl mu • kolqldda •e bol ölcüde nlanabile
vaffak olmasa bile Alma~yanın c:elc 7erlerde 79tiftirilmeat lbma selil'. 
-..ı. sefe · i ,,,,..;.u:_. b ak bilir Yalnız ilkbahar ISp&Dap Huirau~ 
.-- rm n~~~ız ır a . • kadar mahnltlnll Yerd1ii !cin bana 
~anın Norveçte 9ws - Kartta elrmelictır. Toluuna dikenlidir. 

~!D riyaseti altında yem bir Çiçek toboma aerper &lbi aerpme ola
hükUmeı vücude getirmesi, bu rak ekilir •e tarak ile örtllliir Tarla
memleketi de mihvere bajlamıya am topratı sfibreli deiilae i7i. maıı.aı 
tefebbu.s etmesi bu tehllkeyı sez •ermez. Fakat 1Nıbcelerde mahlAll .... 
dijiııe deWet eder. rtr. 

Norveç, Alman istilisma uf - Patim, pnua, 1lllana. bnubahar, 
ramJf memleketler içinde mtis- Briibel ıaıwıuı, kök kere.isi, biber 
tevlilere ıkarp düpna.nlık İöster _ 7et11tirmek i~n. fide almalıdır. Pide-' 
mette ed ileri glden memleketler ler tek tek cikihr. 
den biridir. Norveçliler Alman _ Pırualan bir sin dneete bırakıp 
Jara karşı her 'Vak.it soğuk dav • 110nra dikmellcllr. Patlıcanlar, biberi• 
-n 1 ı Alman --ı·- iki defa ıapalamr, fakat me)'Y& •erin
.. m f .ar, ve yaya Ycuu.ııu cqe kadar haftada 2-3 defa nlaıur. 
dan daıma kaçmı§lardır. Alman- 11979& •erdikten sonra me7ft)ar top

a Norveçi i§lal ettiği~ bu landılcça nlınmaa lbm;ı selir. 
nıda parJ.amento vasıtasıyle kra- Sun ihti;pacı olcluta zaman patlıcan 
lDl azlini temin etmek İ&tem.5f, •e biberlerin ;paprakları .. rıana;pa bat
fatat muvaffak olamamıştır. Bu lar. Pırua, kölr kereYizi, llhanalar A
lıeiebbüsü 1940 da temmuz ve ey iaatoe llOll1IDll kadar nlaıurlar. 
llU aylannda ild d~a yaptığı bal Bahçe pancarı, kınmn pancardır. 
de daima menfi netice almıştır. Tobamla ~ı~ttrµtr. Tobamlanm Ni
Bunun üzerine doğrudan doğruya ADda elrmelulir. 
ir Alman idaresi kurmıya mec t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!!!l!I• 

tiar olmu,tur. Halk hiçbir zaman , 
AJm•n i§laline karp sempati gös r' a ~ ~~ l t.nwniftir. Hatta İngilizlerin n.n ~ 

karaya asker çıkarma teşebbus- il" • 
MHni sevgi ne karpladıkLumı an Fıyatları 
ukhuna!ll'flardır. 

Şimdi Almanyanm Ol'8U Quls
~ın riyaseti altında mibvtte 
'Mdıt yerli bir hükümet tesis et
meeinden maksat pı olabilir. Bu 

-S.flıl lltdl• &.! ~ 
l lııei _,,, ... ,._, IOO 
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MERC UNU 
BEZELYE UNU 
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• llO 
ük!mıet Almanya ile Jtti.la.IE akıe 

decek, seferberlik ilin edeRk bir 
~ vücude getirecek ve bu ordu 

tle lnbiliz ve Amerikahlarm ka - --------·-~ !'aJ'& ..ter çıkarmasuıa karp du-

Tapa tçfn fstanbal'dül anbarlara, İstanbul için plyaadakl mılazalan 
çmber m.araflan müe11eıenin yukarıdaki satış fiatuıa dahiklir. 

Dati1, '8Dd*" 

acaktır. Bu sayede Almanya Nor 
reçe büyük kuvvetler göndenni
e mecbur olmaksızın, burasmm 

8etld'al • ÇAPAMARKA ---
nüdafaasım organize etmiye mu 
:affaık olacaktır. Amiral ftaeder 

Norveçe gitmiş olması da bu 
mesele ile ilgili olaa gerektir. 

Görü11,1yor ki, Almanya, Jngi
ttı: ve .Amerfbldarm Norve; •• 
~ asker çıkarma lıtimal -
)Sine kaJ'fl uyumamakta ve fim
dlden tedbir almaktadır. 

·----/ 

Şirketi Hayrıye en 
ahatm 7 ind Cumartesi Sabahından itibaren Yeni 

Tarife Basılıncaya Kadar Tatbikine Zaruret 
Basıl Olan Tadilit: 

iLE SABAH, LE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi farc;alaytna 

1 :... Peardan baş'ka günlerde abalılan YenhruabaDe " 
:Beykoman 5.20 de Köprüye, Atpmlan köprüden ~koza 
21.10, Yenimahalleye 21.15 de hareket eden ilk ve son vap~ 
Jarla; köprüden 11,05 de Yenikctye ve Beykoman 14.40 da 
KöpriiJ8 hareket eden vapurlar seferden kaldınlmlftır. 

Bunlara m1*abll her güıı köprüden 11,30 ela Kavaklar pos
tumı yapan vapur 20 cJakika evvel hareketle fazla olarak Ru
meli tlkelelerine uğrayacak ve A. Kavağmdeu ba defa 13.10 
da hareket ettirilecet vaput da Beykozdan itibaren KancHIH
)9 kadar iki sahil iskelelerine uğrayarak Köprüye gelecektir. 

2 - Cumartesi akpmları Köprüden 24,15 de Kavaklara ka
dar afclen gece vapuru Çengıelköyilnde aeferinl bitirecektir. 

3 - Kavaklar ile ":enfmabalJe arasmda kaldınlaıı iki l8fer.. 
le llble•ere muvasalat mtlerini ve aktarma delifik1ilrlerinl 
elıf1ı IÖ8terir cetve1leriD Jatle w yapuiua _..,.alı IUlll 
~ ilin olunqr. 

1 Askerlik lıleri l J 
tUBIT DAVIT 

BQtrrAI AIJC~LIJC IUBBftlmD: 
Süembü kuıtb A.ttm. Halis ofhl ı .. 
mail Ralııd (iSSi ) ... ııa1ı ...... olarak 
....,. mlrııAatl, 

KURTULUŞ 
BiÇKi ve DiKiŞ 

DERSANESI 
MDd'"91ı .. Pli Pmpu)'llll 
lla:ftacla dart l(ln lredmlva, 

,ande Gcer' saat Framm U11Ult1 
De bJek1 d1lrlt deni tedrla edf1tr 
... 4 Qda llaaritçe muaaddak 

SUMER 8 A N K ••••••-._ diploma vwlllP. Ferlkl,y T•p•· 
~ WU 111 No. Papaz,yan Aparta· 

Merinos Fabn\ası Müdürlüğünden : I ' ........ ~ 
j N Ş AA T T EH 1 R l Franmcabilmu..memım 

il fktnenr•nun tMı de :rapılniaa mukarrer olan CIUmboz dere8l 1 • Ka Aranıyor 
b.,.tma fbe'leelnln a&1l1en 10zuın Ozertne uı Şubat 1942 Puart-1 _. Taliplerin KnlJOl'!llllede 11;_._ 

~--· lld ua& 14 e teblr edDcUll Olnen teblll olunur ..- lllÇat Santral Um!W 8irketlDe 

rarldye Cilllhurly.+1 

ZiRAAT BANKASI 
BmaJut TarJbl: 1888. - SermQesl: 100,000.000 TQrk Llruı. &ube " 

Ajam lldedl : 291 
Zlmt n Tlcaıl ller nevi INmka mamnelelell. 

Pua Wrlktlnaleıe Zl.IH lira lknmi)'e wriJOI 

6aat Benkaamda kumbaralı ft lhbarm tMamlf 1-plannda m 
• IO Llrua buhmanlara lenede f defa G9klleclk kur'a O. ......,,Jd 
,.. dre ~ dalJtdwktr: 

edet 1 .. Llrahk ..... Ura - aM IO U.. ı,a Lh 
.. il IOO • t.a • 1IO • 40 " ..,_ ~ 
" • .. .. t.000 " 1IO • • • • ... 

10I ...... 

DiKKAT ı lleap1ulDılt1d paralar bir ... lcfnde IO Unıden ..... 
~ ...... ~ ,. IO fllllub'J9 ftrfleceldlr. 

-~ar ...... C tlela Eyltl, U Biılnellrba, 11 11.a w 
UllalnDt.rill .. l .. t"'flecelLllL 

• 

monc.atı.n. , _____ .., 
.......... ~ Ot11101 H•hk Hl

klmllll11d•..: MV1128 - llackada 
eü1 KAtdhaDe caddesinde Mete a
partunan 1 No. ela mukim N.-mln 
Dermanertn, Jılaçkada Dilek Apartı
mm f No. da mukim iken halihazır 
Dwnet.ıAhınm meçhul oldutu taa7-
:r0n ed~ llahmuı ~ aJıeJ'hl
ne •edan bofamna clanıd •e mahke
menin Ml/1328 No. 'hl da97uma atı 
uzubaJln bakulı: uau1G muukeme -
imi Ummunmı 1'1 w 1a Jncl mad
deleri ınuctblnce dawtf7e De blrllk
te Dinen teblllfne bnr vai1erıek 
arzuhal ft clırvetiJe ~ tl
Uk edllm)f oldulundan mumafle.yb 
Mahmut Dennanerln ~ arzu
hale 10 IDn ~ cenp waıueat 
'" dwulma lcJn ta7'n edBeD Dil/ 
ta Puutml taAil ... 11 de mab
amede bam bbhmm• ...,. bir 
vekil ı&adennem Hlzumu tıeblll ma
bınma bbn olmak ..... llAn olu-
nur. (llSI) 

ZAYi: A*ert posta laot komutan
blma ait (1'1811) 111 ..,.. 111D17't ._,,im makbmunun birinci nOsbuı 
.._ 1llrmnfltlr. BOlan8 olm•cblı ı-
IAn olm)m. Reoal Yada 

s.bip .... ~ePV.a llDdarl: ... 
LMft DlrdlDel,. Gı ı'ı n• w 
• J ,,. ~~ .. iM ..... 

Tirklye Cimhur.lyet Merkeı 
Bankası lstanlhd Şubesinden 

ftrkbe COmh~ Merkez Bankua hiuedarlarma llln: 
Bankamb bilse ııenetlerinln besinci hesap devresi t.emettaOne alt 

1 numaralı kuponu 1 Mayıs M2 akfammda mflnıriı zamana uhacatm
daa bu kupon bedelini henGs aıanu,uı hlaledarlann meüar tarihe ka
dar Bankama ft7a Ziraat Btınlruma mawt etmeleri lOz:umu Oln 0-

0 

hmur. (10M) 

1rıons1t1ere ~ATRAN HAKKI EKREM 
J r. B. K. Merkez Bqkanlıfmdan 

lllfCICll ve Tacllat Yaptrdacak 
EtlmelUt tanue fabrtkamuıda 7apbnlacak 18808 Dra ao ltura,ıak 

ttdDAt ili bpa)ı sarf uulb'le ebiltm979 koaulmustur. İlle tenJjnatı 1181 
lira H kunıt olan bu lfln eblltmesl 11.2.IHJ Pazartesi sOntl IUt 11 ele 
J'81)decatmctr ı.teklil"' o l(ln saat 14 de kadar usu1Qne lllre ta~ 
lrapah aarfW1nı T. H. K. Merlres Sa-1ma lromkJ'oD1111A vermelidirler. 
Bu ile alt evsalk Ankara T. H. it. Genel Merke&bıd• w ı.tuıbul T. H. 
K. IQbeal bqt•nlıjmdan '11 laınq bedel mukabilinde ftriltr. (811) 

i~tanbur Belediyesi lanlar 
a.,ye1111 Ka,yınalWlll ... cllıc llaraku npqnmda. phtpıd• btıhenan 

TQm 1 dit lcinde llhDıl Olkmlım -~. (U'10) 

T. H. K. lstanbal Ş ... sl Batk• ...... 
~uh•m•• lluh•m•• ltk temlllatl 

Cini Mlldllfl tl,yatl tutan Lll'll Kunt 

Plftno 10000 ıtno 
..... 10000 • 
Sa4t!Plı • aooo • 
~ 4000. 
Be7u ubml JOOO -

ıU'"Kr. 
12 • 
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aoo 1bı 
l200 • ... 
"800 .. 
1400 • 
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ım • 
Aabnda lmfteıl* okulu ~ MDeUk lbt:IJ'aa ola 7Ubrt

cla dm, mllrtar w fl7atlad ....._ cemm tf400 Ura mah......., be
delli eu1r lrapelı zarf ~le ebtl..,_ lreaulmutbar. Ds•ı+me 1.2 MI 
Peqembe ıantı sut 15 -de T. il. K. Genel Merkezi mm alma komls.ro
aunca ~ UhlrlO.. mt M de bclar' 1ae llra1* Dk tılmliıa
tr muhtevi a•ı•Ooe lf!tte ltçatdauf IDlpl1ı zar&rmı 1D.ırGr lramls7.ona 
Termelidirler. 

Bunlara aft ~ .... ...., wrüı h• lb -- ldn t1ma lm
mlqoaa bqlranlılındalı ft ı.tanbuı '1'. H. it. IUhell befbnlrjmdan pa-
ıas olarak ftl'illr. (11'1) 
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40 
40 
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400 
400 

4000 
80000 

84H'1 

20.000 
10. 000 
1.000 
2.000 
1.000 

soo 
100 
IO 
10 
2 

s.ı.ta 

20.000 
20.000 
20.800 
80.000 
40.000 
40. 000 
40.000 
20.000 
40.000 

'180.000 

480.000 
Yllz bllette 11,24 bllet kull11aoak 

T•111 bllet ı. Varfm bllet 1 llNdar. 
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ALI NACAK 
Maden Tetkik ve Arama Enstltisl 

Genel Dlrektörliiğünclen 
Yatılı ve param olarak Zonpldakta açılnnı .._ 

lanan Maden &gçaVUf Mektebinla mart 19'2 de 
bqla;ratak devreli icla aecıne 1111avile talebe al-. 
c:aktır. 

Bu teknik mektebin biri ameli dllat nazari el
mak üzere Od sömestre a7J'llımf iç 1eneHk tahliH 
vardır. Ameli devrede talebe madenlerdeki kazana 
ile &'eçinir. Ve kendllrine birinci, fldnd mul ameli 
devrelerinde 100 kunlf, üçüncü l1D1f ameli dene. 
linde 120 klll'llf yevmiye verilir. 
Apıtıdaki l8i'tJan hab olan llteklllerln ~ 

23/2/942 akşamına kadar 7.onpldak Maden Tek
nisyen Mektebi Miidürlütlne ve1lkalarlyle blzat 
miiracaatlan lüzumu ilAn olunur. 

L - Türkiye Cibqlıuıbeti Wlaaımdaa ve TlılE 

2. - Doğruluk kifıdı sWennek -J940 -Wı 
den yılı mennlarlyle halen mekktep talebeai olu
larclan bu belge~ 

8. - Bulqıa hut.ahklarla mal61 obnamak, hlla
yeai maden oeaklannda ameli ~ milalt ba
lunmak "Ballık muuenesi Zonnldakta yapılaelk 
br.,, 

4 - hk mektebi bltlrnıe veelkumı röatermeli, 

5 - En u 16. en cok 2.5 YUUU bltirmit ~-
~ 

6. - Nifus hlvlYet dLüam Ye dört adet ftlllb 
foto&Tafı •ermek. 

Bu f8l1ları haiz olu ldekllier 26 pı.t 1941 le 
ilk okul derslerinden yazılı imtihana tAbi tutala
taklar Ye mUftffak olanlar ameli ltaJlarma .... 
lamak liRn oeelrlana dailtııaealdanbr. -nM-8'14" 

POKE 
El T raı Bıçakları ........ 

BIÇ&KLAIU paA ıa• ... 
& JroRUSTAN 


