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KONUŞAN MUMYALAR 

Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 
.. Yavuz Sultan Selim ehramlar önünde 

- -Cumarte8İ günü baılıyo111% 

• BU SABA.Biti 

TELGB.A.FLAB 
Bu sabahki 

Sovyet tebliği 
Her tarafta büyük 

muharebeler olduğunu 
bildiriyor 

Macarlar Dinieıter neh".. · 
rinin ıark sahilinde 

ilerliyorlar 

- Türk sulannda. :vetl§cn balıklar 1çln İzmir fuannda akvacyom 
yapılacakmış! ... 

- ıaten tuardaı:ı makw~ Pll'blrlnl t.ammıyanlan ta.nıtmalttırl. 
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....... ı 8 Temmuz ı 

v.e •• Haberler 

1 Harp tebliğleri 1 Paraşütçüler 
lngiliz teblifi faaRyete 

ı.ndn 7 (A.A.) - fncills bl\Ya ne
sardlnln tel>lltt: Puaı: günl aafak
tan biraz sonra bombN'dımarı a'!I'V'Jsl-

ba,ladllar 
ne mensup Blenhelm tayyarelAi. ol- a: _ a.1--=-~ • • 
mal denlz1Dde bir :mltdar dtlfman ta- Sowıet aauanD111 Seruai-
rakoı gemisine alçaktan muvaffakı- • • • •• ·_ı 1 1-
,etll hucumlar yapmışlardır. Buse- Cle ıiddet1.ı muc·v.e~ .... 

-----zarm Karasu 
kazasını su bastı 

lzmitten gönderilen sandallarla su 
baskınına uğrayanlar kurtanldılar 

mllerden dört tanesi tahrip edUmlf ve -L--
tam ı bet alan dltec Ud. vapm: aldd1 va"~or tımıH 1 f'l'ellılonl&T - D&'t bel raEdems1de..,_JI.1aJar Knmld .tf:aıl 
hasarn uğratılmıştır. .. • - gtlndenbert mtltemadtyeo J'alan Jal- .-. QaMhane flbrtb.R 

Amerilran 
kıtaları 

lzlanda'da 
Bunler lnsiliz m velle 
rini temamliyaeal( veya 
lianlarin ~riai fulacali 

Daha sonra, bqka Blenhelm tayya- M • 7 '(AA .- il- m11rlar burada. n -AJbalratta zarar- dıım: IM1* mayı ~. ~ ! ~)' - B. llOa : elt 
releri Hokvanboland açıklannda. düş- _,.. ·ı - ,,_yyet lara ~ ~. OeJYe kaza- ~~de bir mle oliıi&n ~ ....... ptrr-* hlan-
m:.m karakol ge:nllertnl bombardıman hadanıun atiUU1da, im -.Etan mmn ~den leoen ~ tafmJf Jer su ortumda bllmllarchr. -de Bipek1U!e pptıtı bir arıl8fn>& 
etmiflerdlr. Bu gemilerden bil ~ bcıqwd wf -..s•-B1eıf w -. Z1ıaat t.Dkam, BeledtJe, htttmet vtli1eth:ıden 1aunJ'(lll)ada mue:iblııce AmeırJbn kıt&JArmm bu-
.ı.ne isabet vaki olmut ft pek nıuhte- .. ..-k• kri tılvil dalrell 8afmdet1 ID8Jdaıılari ıu Jı::ap- pderllJD!f ft im flaJ'ede ~ t.ılmda,. 111.. ı.t ntaıerin1 
mel olarat bntınıştll'. Diler bir gem1 ger taraftan So~t u er ' .lamıftır. GeyTe kaza merteztnllı lla.- deki köy1tllertn, gere1c MnJbJara ~Jdtrmtp;tı'. :.&merBwı deDlll aDUıen-
hasara uğramıştır. müdafaa tefkillh ve nihayet sivil J:jçıle IDUftalMi kelfbn11tlr. pıl&rak ötede beride bnıdUtrtne d&z bt&Ja1'1 :tnams kav o llH1ral ta-

A, cı rııolannm hlmayesinde seyre- ı.a~ aramada mütemadi bir m\ica- Adape.zarmda flabrJa nehri bul nacak 1>lr atq bulaııJ&nn m.amlJyacak veya buniann yetine fka-
deı. bombardıman tayyareleri tarar... . . yeılerde Dc1 buçuk metre::ve tadar,-... turtarıımıftu'. mo edileceklerdir. 
dan şimJll Fransa ilP-rine de hüeum- deh ~eyaft eılmok~r. V~el°'" .selm1ftlr. Ka.raau ka•amı mlat bu- Vlllyetln aldı~ tedblJter aa.yes!nde B. RooeeTeJt pderdilt memjda 
Jar yapılmıotır. IJlle metalürji fabrl- ri, munakalltı bezmll, l>enzm 4h- Dllf, ~ bu !taraya. san- fnaanca zayiata me1dan ver1lmendf diyor ti: 
tasma fiddeUl infiWc kudretinde bir polamü ~ .... .,. Alman dalarla J'&l'dmı gonderllmltUı'. Vall ı.e de maNınl zarar IGnaQfttir. Btı- c0arp yarma kilreslne tarp yapıJ-
1ttrl bomba. isabet etmlftlr. Clvardatl l>omLardmıııtiı ~iae • retler ft 'ftl1 muaYlnl teab eden tedblrle!Slı tfin arazı R alAldadJl'. vııt.yn Jan- ması muhtemel bir h8ıemlula 1nJtül
demlryolu ıstasyonlanna da bombalar _ • iP . aJıamMI 11De alt.tadar olmaJı: l9ere duma 1c1pan4anı emııQın DLIMiilrtl c batmundan~ava -..,. deniz tıs-
atılmıştır. Hedeflerden btıyilk duman vererek bunlaıi hedeflenne ... .n1ır. ~il~. ve nman ftllll tuttuma aıneD7f91n· e:n . 
dtunl:ın J6k-1mt.tt;r.. <-- ..... T _....__ 2 .le) t.mltın 1 :tDamıelN ,.mnndald Ja- de bızat bulamn~. (Denmi salalfe 7 aihm 1 41e) 
Avcıl nmw, ıı dtlfman avcı tana- ---. --

rest du~ürmüştür. 

Alm~ırı teblifi Biiyiik bir lıava Türkiye harp 
muharebesi 

F!"•JUA üzerinde İrzi!iz 
ve Alman tayyareleri 

çarpiıblar 

dışında kal
mak istiyor 

llqvekilin nutku miiı;ta-
1ebetile T emps gazete

ainin mableai 

Rus köyliJleri 
cekiidikleri • 
fehri ateşe 
veriyorlar 

Yunan 
bahriyesi 

Britanya Akdeniz 
donanmaıile teıriki 

meui ediyor 

Bombardimuıa 
hlr tehirden l.ta 

selen ana o;.I 

Bayan X. Avrapanın 
madi bombardımanlara 
bir ıehrinden küçük oğtuyle 
likte l.tanbula ıebnit. K 
ne aor<ıum: 

- Ne yapardınız') 
- Her gece yatmadan 

ltaryolamızın yaiıına mi • 
bir çanta koyardık. içinde 
azı bir lı:at ~amapr. Şayet 
ıniz yıkılırsa, Belediyenin 
vaziyette muhtaç kalanlara 
receği kaba saba e11aya m 
olmıyalmı diye. Bavulcukta, 
za, paramız, mücevherle • 
ıcnetlerimi .. , sair kıymetli e 
lwnız.. Alelacele giyin ece - · 
melbusat arasında da, bilh 
kalır. yün ~oraplar. 

- O da niçin} 
- Sığınaklar gayet sofu 

duiundan yaz mevaiminde 
Jneanın 'bacaktan don 
A.ıl enteruan teferruat: 
mizde bir sofra hazırlardık. 

- Allah AUah ... 
- Evet, behemehal bu 

ziın... Herke• böyle yapı)' 
Zira. bom'bardıman esna 
laap öyle bozuluyor, ma 
de de öyle acıkılıyor ki, ' 
o yeraltı mahpuaundan kur 
kurtulmaz ilk iı olarak kayb 
kuvvetini yeniden ihyayı isti 
Fakat o Taziyette aofra ha 
yacak mecal yoktur. Onun 
daha •'"elden tertı'bat al 
Düdükler c;almca demir 
penkleri örtülmeden haydi 
zenlere... Aksi takdirde kap 
kapanına oldufun yerde 
liyece'-in... Sokaktaysan 
koyun yere yatmak k 
icab-. .. Bütün bunlara m 
lı:ahnak latemiyenler, yatak 
nı mjınaklara daimi • 
nakletmit. llep orada ya ... _ 

- Sıiınalctakilere liomhs 
rar vermiyor mu) 

- Benian bulunduğum 
Cle 'bombalann Gç kattan 
tahrip ettiği 'bile prülmedi. Y. 
nız bir Hler. ...ar d ... 
diifmek pral>etini ır&eter• 
Mml)a. daha .,aidarda 
'bat nptı. 

- Yiyecelı: içece.IC vazire 
Bayan X. hapın hazin h 

s:JladL KGi;iik oğluna ıa.t 
rek: 

- T eAiyeai bozulda ya 
caiın.. - dedi. - Bir e 
vcraeniz. yansını yiyor, ya 
«ne olur ne olmazb diye 1 
biutm alhna •khyor. Kıtlık 
san ,,...... c:la. •• 
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~KŞAMDAN AKŞAMA 

Bir Sovyetlinin 
kalası içinde 

seyehat 

ev!'~terem kariim, bundan daha 
zinl e r-:zdaiun üç makalede si
kak~likte Rusyayı, Moakova so-

.. ve evlerin içini gezdik. 
Buaun de, gene berab sev· ed bir erce, vasat 

L_!. . e Sovyet valandqmm 
~ dolqacağız. (Ger • bö l 
bar seyahat olma çı Y e 

z aının· h ı b' tetebbüa ed-ı:_ -. e e ar 
"'11111·) 

yedi delikten bir=-'ı ::.-:...1 b lu., • • ... m- u-
.. açerı dalalun. Derhal büyük bir 

ınucadele ile kUldataca y • 

Baza esk. dini gaz. 
llalık. ilihı.ru.. er, .•.İY~!k• ve de
llladi y birıbU'lyle müte
daba 111~ıut~da farzeder. Hatta 
ara. üteı:akki edyana memuplar 
ile' mda ~ile Rahman ile Şeytana 

1 nıubanp tasa tur t vvur edenler çok-
ıne~ naanlar ve görünür görünmez 
ku cudat d- kumen ve küı birine 

rnen ve ı-~L ''b" .. ' 
lnuşlardu. ILIUI o urune tebaa ol-

Sovyet)' d fcai .. 1 e a,ağa yukarı bütün 
n&b böyle .. .. B • ra1ta, Korur. urıuazi bir ta-

habanı pr~letarya öbür taarfta; ha 
lillftai l 1arrnadarıı boğuşuyorlar. 
'ltıÜcade;'ı ~aldınanız altından bu 
larda ç~~:lıyor: Kapitaliat diyar
ler kokli.aan ~· ını • açıyor? Zengin
lenin b ayedır ! Bunlara ame-
l'Ünüyor'f1u dı.. mı arada sırada ıü
İatiaınar 

1 
Keyıflensinler de fazla 

bıİ .,._: ;-unlar İçindir! Sair ,ür 
ile, bol ' ikSayet sınıf mücadelesi-
So-et ı~vı •eflerinin medhine 

- ı reJlni • • 
)ahut KIZI) ::ıan ıenaaana, amelenin 
lıirnrnet ~u'! Rayretlenmeaine 
:ıtır bi . fill . 1 ~lfse mutlaka mu
de bikir 14 euu. olacak. l.in için
faatini smafan bir bile •e ınen-
~ı ... 

SoYyetli 4enc1· 
......_ ~ INo- iril 1 memleketinin dı· 
lliclir. ( k . ik yaptlmadıima ka
~llllrlt~e ~iL komünist 
~a ~IYeti müstesnL) 
te!dcmı büYiik ba11rperver te-
1111 ~d m~~ana Retİrilmiue, 11• 
..:...1 • el•ını tavsatmak f'kri f 
-..aneaınden d 1 ı a-
~etpea-ver 0 aya~"· Avrupada 
1c..,_alald dveya dındar i,çiler bir 
'-- ı Yar un • • --... bu harek ct!lnlJetı laarırnq-
ta L:_ et Ya bir ahın-•-•-•-..... .... noluan 'f ClllUIKı 
"etice ib'b • 1 ı ı ade eder ve 
"-u..i -::. c (~ayet k1.ZJ} sendika 
cilrtiıir y ) dunya inkılabuu ...._ 

e Z.rtrfıd... ·--
L Bu kavRan 
UUl'İuaziııiu k~ Proleter zaferine ve 
dar Iİttik ~~!ekün olu,una ka
e::tneq .s:• ~etlenerek devam 
'iit.- -• Yyetlinin be-=-d ki 
~Ray~· t-•- ....... e em 
~ lu ~ ~il eder. Beşeriyet 
( 1ani ~-- idealin tahakkukunda 

) .... ._, sınıflar _ı.. d 
c:a cennet ul ona an kalkın-
fevkincle bi: e iillc" at-:caldır. Bunun 
ıne"''-'Ucl dt:ii)d~· bar manevi hayat 
llkubat ... Uirun;~ .. ~e ahret, ne 
fanac&Jc eırı 1 olunecelc ve ya-

,. e lr.ıcak budur 
ıekınil • 

G • rnelctep)er • 'd nıveraiyeıi k d • ıpta aiıinden 
1.b ne a ar• t •--·ı . - • küçük hiki ! • . e&ını kıtap-
lariıu..e kadar ye ~ınden felsefe 
a.rı hütiin . • hepıı bu noktai na-
...._d mılJette halk _._ k • • -·"'Y ana Retiril • • .. •. ..-,e ıçm 

ffiira6.a.. mlftar. 
LiJdi&:-' uz~ Bu çerçeve 'aç:-de ala 

"tlilllllZe d.. .. -· • 
ebneie u•unmeğe ve hareket 
liirıı b~ Cahil değilsiniz: Şayet bü-
1 ._ ara hazmetın • • ev •ulakta d ' lfSenaz ... (Ve-

Bu tab .1~ Oillta olarak.) 
Sovyetli. 

11 B ~ınadan evvel, bir 
Arap atanı .;"~. ıokaklannda bir 
sayar.ıc. 0 dunnüştü: cBurjual• 

. Fakat •on 
de h ra, o topraklar .. • er •evi 1 uzerm· 
lunduiu file~ Dro.etaryaya aid bu-
da artık. « ra •• kendiıine verildi. O 
ter ınill. . Dünya vatanım, nevi be-
kiireiarzı et;" 1• deınemeğe batladı. 
tinde 

1 
... ~1 ham bir elma aure

lcend' • oruyo.-. Yalnız. üzerinde 
baıttır ':'Ôt, ! ... dıiı kaaun olsmıJat
bİQ Ye ~ ~ra~ar da Marx. Le
erıeç kıvStaım m ır,adlan aayeainde 

anu..ı bulacakt.... Simclilik 
'ben (Va - NU) 

e:...: nu sahife 4 sütun 3 de) 

Bugünlerde kendilerine 
tevziat yapılacak 

Ticaret VekA.letı tarafından İstanbul 
vll~yetl emrine tahsis edUen bin üç
yüz çuval kahveden ilk kısmını ~kil 
eden beş yllz elli çuval kahvenin tev
ziatı tamamlanmıştır. Tevzlattan alı
nan neticelere nazaran, ilk partide 
ya~ılan tevziat istanbulun ihtiyacını 
tam olarak karşılıyamamıştır. Ken
dilerine numara tevzı edilen tahmi
nen elll bin aile kahve alamamıştır. 
Vlllyet tevzlattan istifade edemlyen 
bu em bin ailenin ihtiyacını kar~ıla
mak üzere derhal tedbir almıştır. 

'l'oprak mahsulleri İstanbul şubesl 
elinde bulunan bir kısım kahvelerin 
süratıe öğütülerek tevzi edilmesl ka
rarlaştırılmıştır. Karan tatbik etmek 
üzere dün sabah vllAyette vali mua
vini B. Ahmed Kınığın riyaseti altın
da Toprak mahsulleri oflsl İstanbul 
şubesi ve Belediye kooperatif müdü
rünün lşlraklle bir toplantı yapılmış
tır. Toplantıda ofis, İstanbula Ticaret 
Vekaleti tarafından verilen kahveler
le karşılanmak üzere vllayet emrine 
kahve vermeğe ii.made olduğunu bU
dirmlştlr. Bu ıtlbarla kahve alamıyan 
cm bln ailenin kahveleri bugünlerde 
kendilerine tevzi olunacaktır. 

Başvekalet vilayet<.ı gönderdiği bir 
tamimle. çekirdek kahve tevziatını 
yasak etmişti. Halbuki vllayct çekir
dek kahve tevziatını daha pratik bul
r.-ıaktadır. Bu ltlbarla çekirdek kahve 
tevziatına müsaade edllmesı tçin Baş
vekalete müracaat edilmiştir. 

Sıtma ile 
mücadele 

Vilayet Sıhhiye müdür
lüğü bir porgram 

hazırladı 

VllA.yet sıhhat müdürlüğü bu sene 
yapılacak sıtma milcadelesl için bir 
program hazırlamışır. Vilayet dahilin
de sıtma mücadele mıntakasına dahil 
bulunan yerler tesbit olunmaktadır. 

Mücadele mmtakalan, aıtmanm 

derecesine göre sınınara ayrılacak ve 
mücadele çok sıtmalı yerlerden az 
sıtmalı yerlere doğru bir sıra takip 
edecektir. Bu I§ için vllA.yet blltçesln· 
de mevcud tahsisattan ba.şıta yeniden 
beş bin lira tahsisat ayrılmıştır. Mü
cadele esnasında kullanılaoak mazot 
ve gazyağı temin edllmlştlr . 

Türk Hava Kurumuna 
teberrüler 

Türk hava kurumundan: Meşulam 
Ay~ Oğ. 1.200, Mehmed Celaleddin 
Kulluk 1,000, Moiz Avakil 1,000, Or
yant Export Ltd. Ş. 1,000, Manoel is
tr.ıngUos 700, Zeki Bilmen 500, Cömert 
Zadeler 500, K. Karllyan 50iJ, Politi 
Gomeı 500, Anadolu lnkipf Ş. 500, 
Yadigar Oğ. Kardeşler 500, Teberrük 
Oğ. 500. Kloopulos 500, Mehmed Efen
di Mah. 400, Refael ve Hayim 400, 
Trak Türk Anonim Ş. 400, Albayrak 
Mustafa Nezihi 300, Şükrü Ulay 300, 
Nuri Faik Gılovan 300, Kanaat kü-
tiiphanesi 300, Yani Devlet Oğ. 300, 
Isak Bahar Yuda 300, Hasan Bezran 
200, Numan S:ı.dık 200, İsmail Hakkı 
200, İsakldis 200, Vitall Nesim Fis 200, 
Setrak Setrakyan 200, İlya 200, Yaser 
Yuda 120, Nail Mehmed 100, Robert 
Bali 100, Sari Kostl Panayotı 100, 
T~of~n 100, İlya Anjel 100, Şevket 
Zühtu 60, Sari Nikoll 60, Hümü Cep 
ot. 50, Mehmed Sadık 50, servet 50, 
Topuz Oğ. 50. Aleko 50, Kara Yorda
nldi 50, Koço Andonyadl 50, Davud 
Nazmı 50, İhsan 30, Mustafa Mazhar 
30, ömer Sudi 30. Mlhal Papaz ot. 30, 
Cavid Tunca 25, Alek.sandr 25, Bodos 
Maya Ol. 25, Samoel Tercilman 20 
Retael 20 lira t.eberrü etm1flerd1r. ' 

Nutuklar söylendi. denize iki 
muhteşem çelenk atıldı 

Sahife 3 

Ankara radyosaman sabah nepi. 
yabnda dün piyangoya dair ataia 
yukan tunlan dinledik: 

Piyan1ro etrafında hayal kurao
larm çoğu: 

- Eier piyango çakana ti)yle ya· 
pacağım. böyle yapacağım. Şöyle 
eğleneceiim, böyle zevk edeceiim-.. 
diyorlar. Halbuki piyangoda ka
zanmak daha ziyade bir azim n 
irade meaelnidir. iman: cKuana
cağun. Mutlaka kauucağun... V • 
eliıne seçen para ile de büyük itler 
yapacaimı ! .. ıt demelidir. 

v akia telkin ile bazı hutabkl.rm 
bile tedaviye kallolclıiau ifitmittlı. 
Fakat talih perisinin b-.. konmen
nm bir azim ve irade meaeleai ol
duğu - ne yalan aöyliyelim -
meçbulümüzdü. 

Su halde: 
- Ey talih periail.. Ey talih kut11 

mutlaka tepeme konacalum... kıt,. 
ladm mı? .. Konmadaim takdirde 
kU'1'mam senin kanatlamu. tüyleri
ni birer birer volanm. Hele bir te
peme konma da rör ... diye direttia 
mi mesele kalmayacak ... 

Bundan evvel piyaqo günlerinin 
arifesinde hemen bütün evlerde 
tatlı tatlı. ılık dık hayaller nı. 
lurdu: 

- Bir çıkım ••• Hele bir çalwn. .. 
Artık bir çınar gölgesinin altına ku
rulup, elimde yaprak 1İgara11 pü
für de püfür keyif çatanın. .. Ömrii· 
mün son giin)erini biraz dinlenme 
ile ~iririm... Zaten Yat albnlfa 
yaldqıyor yahu... latirabat haldo
mazdır ... 

- Eeeeeeh... Mesela bena çık· 
IDlf. Sulh de olmut, yollar ~ 
Şöyle nefis bir deniz seyahati. .. 
Vap.,... süvertesine UZNmDfw .. 

Jah aiinet 1rözlülderi sözümde. .. 
<>ooooooh... Siilnmetl •• Tath bir 
rüqir ... Gel keyfim .& .. Bir clalaa 

Kasunpaşada yapılan merasime öl bir kaç enstantane dİİnyamn daidaiah itleriyle mi at-
Refa.h vapurunda tehld olan bah

rlyelilcrimlzln bltırasını taziz etmek 
lc;ln dün sabah saat on buçukta. Ka 
sımpaşada deniz komutanlığı bahçe
sinde hazln meraalm yapılmıştır. 

Merasimde İstanbul komutanı, de 
nlz komutanı, merkez komutanı. ami
ral Hüsnü Gökdentz, emniyet müdü
rü ve di~r bir çok zevat hazır bulun
muşlardır. 

Komutanlar, bahçede sıralanmıt 
olan kıtalan teft!f ettikten sonra İs
tiklal marşı çalınmış ve merasime 
başlanmıştır. Müteakiben deni:zaltı 
gedikli et'başlanndan Fazıl Darman 
kürsüye gelmlf n güzel bir hitabe 
lrad ederek euümle demlftlr ki: 

cArkadaşlar, bugün burada niçin 

Adliyede 
yaz tatili 

20 temmuzdan 6 eylôle 
kadar devam edecek 

Bu ayın ylrmlslnden itibaren eylft
lün altıncı gününe kadar adliyenin 
yaz tatili başlıyacaktır. Bu blr buçuk 
aylık tatll esnasında alelade davalara 
bakılmıyacak, yalnız mevkuflu ve 
müstacel olan davalarla icra işleri 
görülecektir. 
Ayın on beşinde, Adliye Vekli.leti, 

bu sene nöbetçi olacak ağır t'eza, as
liye ceza ve asliye hukuk mahkeme
lerinin listesini gönderecektir. 

Nöbetçi olmıyan mahkemelerin hl
klm ve Azalarlle bir kısım müddelu
mwnl muavinleri ve sulh haklmleri 
bu müddet içinde aenellk tatlllerlni 
istimal edeceklerdir. Tatili müteakip, 
nöbetçi olan mahkemelerin hA.ldm ve 
Azalan senelik atlllertnl alacaklardır. 

Vali ve Belediye reiıi 
Y alovaya gitti 

Vali ve Belediye Reisi Dr. B. Latfl 
Kırdar bir kao gün lstlrahat etmet 
fizere Yaloftya gltmlftlr. 

- _,..k b' ~-- 11 • raemakl •• Bırak Allah ....._ ileme 
toplandıltamız heplmlzln nıaU'tmudur. mazide çuı-u ır ~·e e .. aponya • ek ben • L-'d ? 
Bugün diyorum, zira bugiln 18 mllyon sularında şehld düşen Barbaros to- mzam nrec: mı ... un •• 
Türkün kalbinde açılan ve tettav18t runlannm unutulmadıfll\ı söylemiş, Fakat handan sonra piyancoda 
imkansız yaranın tam on dördüncll merasimde hazır bulunanlan, Refah kazanmak İçin artık ba aibi hayal. 
günüdür. Kalplerimizi ya.kan büyük vapurunda şehid düşen azız Türk ço- lere Yeda etmemiz. onlarm arlra
iztırap fırtınası, bizimle dalma bera- cuklaruun h!l.tırasmı tebcil lç!n bir undan mendil aallanwnnr lian ... 
berdlr ve kıyamete kadar beraber gt- dak!ka süktite davet etmiştir. lecek. •• 
decektır. AramrT.dan aynldıklanna Bunu müteakip muzlka, matem mar- Artık piyango arifesinde h•"
inanamadığımız temiz ve cesur Türt şmı çalmış, mera.slmde bulunan zat- ciddi ciddi oturacak. kimse kurda
denlzcllerlni milletimiz dalma kalbin- lar, atır adımlarla sahile dotru Jil- iu ba7allerd• ~ 
de Y•tacaktır. Yeglne teeelltmls, bu r11mllflerdir. Sahllde blr ~ mflf- Azim inci ifad ecl bir ~ 
Türk çocuklannın vatan utrunda va- rezesi tarafından havaya ile; ti slllh Ye • • en ta 
zltelerlni yaparken şehld dilpniıt ol· atılırken iki muhteşem çelenk de de- U.lar çabk ~ ...... : 
malandır.• ntze atılDllftır. - Kuanacaianl .. diye moılda-

mlwak 
Erbaı Fazıldan eonra a alan dents Bundan başta Banyerde, lalcele el- •• 

üst teğmenlerin den B. Sermed Klper, vnnnda küçük ölçide bir tbtlfal ya- - Kuan.raan ne yapacekam 7 cli-
kahraman Tiirkün mazisinde buna pılml.f, aziz şehldlertn hltıruı anıl- Je sorulursa ciddi ciddi bazı te7ler 
benzer facialar oldutunu ve yakın bir mış, denize çelenkler atılml.ftır • aöylenecek. .• 

KÜÇÜK HABERLER 

* Ahmed BıçtıN!r isminde biri, 
Muzaffer isminde blrlle mtınaka.la et
mekte iken, Mmafferln arkadB.11 Se
lim, eline geçlrdil'l bir bardağı kafa
sına atmak suretlle Abmedi yarala
mıştır. Polla, yaralıyı tedavi altına 
aldıI'Dllf, suçlu yakalanarak haktın
da kanımı takibata glri§Umlştlr. 

* Beşiktafta Yenlmahallede oturan 
Mardlrosun oğlu on iki yaşlatında 
Fcrlç, evin taraçuında oynarken mu
vazenesini kaybederek a.p.ğı diişm~ 
yaralandığından Etfal hastanesine 
kaldırılmıştır. 

* Taksimde bir gazinoda çalışan 
garson Hiiseyln. lokantanın merdi
venlerinden düşerek yaralanmıştır. 

Beyazıt meydanı ve 
Koıka kaldırım intaati 

ihale edildi 
Belediye dabJll encilmenl dün öğle

den sonra Beyazıd meydanı Te K<>*a 
caddesi kaldınm lnp.atını müteahhi
de ihale etmlftir. Bu inşaat nıtım• 
Iı:ün oldutu tadar ailratle yapılacak, 
cadde ve meydan moloıdardan temlz
leııecektlr. Enctlmen dibı aynı za
manda Barbaros ttlrbe.ı clvannda 
bulunan Beflktaf karakolu binasmm 
yüılma.suıı da ihale eımtltlr • 

Ahır kapıda 
bulunan cesed 

Ortada bir cinayet 
olmadığı anlatılıyor 

Bundan bir hafta kadar evvel, Ahı!'
kapı sahlllerlnde bulunan bir kadın 
gövdesi hakkında zabıta Te adllyenln 
yaptığı tahkikat neticelenmiştir. Ce
sed üzerinde mork'ta yapılan otopsi 
neticesine dair tanzim edllen rapor, 
müddeiumumiliğe verllmlftlr. 
Kadın cesedinin lAatal ftç ay kadar 

denizde kaldığı, bu kalma neticesin
de muhtelit yerlere çarpmak. balıklar 
aratından didiklenmek suretUe kollar, 
bacaklar ve katanın kopup gittiği. 
gövdenin de artık tehaccilr etmiş bir 
şekil aldığı teayyiln etmiştir. Bu su
retle hadisede bir cinayet ihtimali ol
ması mevzuu ortadan kallanı.ştır. 

Cesedin, Sillvrlde parçalanan Sal
vator gemisi yolculanndan bulunması 
faraziyesi lruvvelenmi.ştlr . 

Belediyede terfiler 
Belediye itfaiye müdürü B. İhsan, 

muamellt müdürü B. Zühttı Çubuk
çuotlu, konservatuar m1ldilrt1 B. Ziya 
ve muahesebe mlldilrtı birer derece 
terfi etmlşlerdir. 

Fakat bana öyle aeliyor ki sene 
herkes dıtmdan böyle aöriinmelde 
beraber içinden: 

- Bir çaksa bir çakaa... diye 1Lk 
ılık hayaller, İspanyada tatolar kur
makta devam edecek. •• 

Hikmet Feridun Es ........... , ................................... .. 
Sahte memurlar 

Kendilerine tlat milrakabe memu
ru süsü vererek bazı tacirlere mtl
racaat eden kimseler olduğu hakkın.o 
da alakadarlara §lkA.yetler vaki • 
muştur. Gerek flat milrakabe komla
yonu, gerek zabıta, komisyon mem~ 
oldutunu söyllyerek muamele yapma. 
ta kalkışanlardan mutlaka MvtJet 
varakası sorulmasını allkadarlara 
blldinnlştlr. -----
Deri talebleri artmağa 

baıladı 
Bu yıl harice pek az tilki ve çatal 

derlsl satıldığından dahUdeki meT• 
cutlaı ı fazlalaşbnlınlftır. Son Riln• 
lerde harp halinde bulunan bazı mem
leketlerden çatal ve tllkl derilerine 
mühim talepler gelmete batlamlftır. 
Evvelce 70 kuruta mllfterı bulamıyan 
çatallann çitti 120 kuruşa tadar ya. 
selmlştlr. Diğer taraftan elde bulunan 
70 - 80 bin tWcl der1slnln de flatled 
yükselmektedir. Bımlardan dabUde 
lstlfade edilme.si için de tedtltler :ra
pılıyor. 

Ba;J' Amca:f'a sire •• 

~:on~rvatuar, eski musiki-ı ... Bu karara 
lllıt ba~ tc:~~~r gün yapacak- tsmau dede... · 

göre bir g(lnl ... Bir gün Bacı Arif bey... 1 ••• Bir gün ıtrt .. : 

1 
... Bir gün Cemil bey İstanbulı B. A. - Ne yapılsa nafile, sazlı 

göklerini çınlatacak demektir!... kahvelerdekiler kadar çınlata
mazıarı _ -
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1 Gördüklerim, duyduklarım 1 rilcir ye ~an'a~l T:~~:~~~:~:.i 
L"---·------------------_..1 lazım geldiğini söylüyo• 

" enaissance,, dıVFinde 
"La PIBiade" şairleri 

Flıl.t müraknbe komJsyonu d un v~li 
mttavlnl B. Ahmed Kınık'm relsl 11-i 

y&mplü Fatmanın yüzünden •.. 
ıalJımd& toplnn r k peynir flaUeıfol B"" .. L b b hb l d il k 1 w "d · 1 b l • ıeı 1«Uôk etmış ve bnzı toptancılardan uyu~ a nz;rıın a a p a.~? an e u agı:l .. gı c~. gıt~ez atan u a berikini çıkarmışlar. G ören 
ın&Uy t rıatıerlni ist.emlştlr. ! Kabataşlı lbrahım bey gençlıgınd c, damlıyoc ; o da gozdagında: onu sanıp sözü kesmişler. 

Peynir toptancılnrının verdikleri yani Abdülaziz devrinde İsıanbulun - Karıyı nikah ettiğin gün hem Hatunlarda gene baygınlık!~~ 
mnlömatn nazarnn bu yıl t eneke ve aı :)'akışıklı erkeklerinden imiş. Ba- sadraznmın, hem seraskerin konak- fakanlar : aynklara kapanıp yr 
-süt !latıertle nakliye ücretlerinin nrt- harda Kiğıdhane, Silahtarağa; ya· 1:-.rına koşmaz.sam, seni tardettirip ma yakarmalar: 

On alhncı asırda irfan ve san'at teceddüdü -
cPleiade ~airlerinin vaaıflari - Birkaç 

manzumenin tercümesi 

ması ve dnha bazı l\mlllerln mevcu- zın C öksu, Sarıyer: güzün Çırpıcı, Fizan.'\ sürdürme:uem g~vur dinin- - ikimizi de ecelsiz öldii~ 
di~tl pcynh1n mnllyct flatinf yilk- Velefcndi mesirelrine dolan, kışın de can vereyim!.. sin. Alh•h rızası için fazla deii 
s~~§'ltlOr. B'lu5nıar ~~-~ene beyın.:!,:Yin- Kalpakc;ılarbaşı, Divanyolu, Aksa- Yamarılardan. O gece konakta hafta, hiç değilse üç gün d~ 
nuaı - ve """9<'r pcyn rn:u.u • la d k ik 1 1 k d . ''LJ k d . . Al 1 . ~ de 120 _ 125 kuruştan satılmam ieab ray pıyua rın nn c s o mıyan yatmı~ o an ar qı geceı.ı&. e ota- ar ~ığım. eme rezi ve ~ 
edeceği mütn!A.a.smdıı bulunmuşlar- ev tavukları, yosmalar hayrana imiş. rurk'!D hemer. fesini, elbisesini, fo. olmıyalım. .. ~ 
dır. Bıyık buruşuna, gö~ kırpııına, kaş ti=.lei ini alıp kı1itliyor: Koca konak davetli, seyiıcİ • .l' 

Yazan: JZZET MELiH M.Wıe.tabe komisyonu bir taraftan oynabıına nail olanlar dünyanın en - Haydi timdi git bakalım pllı- balığiyle inlemede; sofralar "' 
elde bulunan mevcudlıı.n tesbit eder- bahtiyarı: hemen sevdalılarını, pa- pi... dolup boıabnada; incesazlar, 

.-.•ular_ -~--ler. 1 .. a9 da ötdn•"\ :ken dlter taraftan da ıstllıaal mm- ralılanını, belalılarını atlatıp onun Biçare birader çıkmazda; Eyüp- dedler ortalığı çınlatmada. ~ 
15 ktınunus:ınl ve 19 şubat tarlhll "J.. • .. .._,_....... "" ~ .. takalanııdakl yazlyett tedklk eım~e 

rn'lkalelerlmde, P . de Ronsard ve J . zaman, buJlmamış birçok yazılan bu- 1 lft Al k Uc 1 ö emrine fıma~e. Yanağında bir beni ]ünün i9e iki eli böğründe. (Bizimki Geli.nceiiı: (Beyim beni 
du Dellay'nın hnynt ve eserlcrtndcn ıunmuştur. :ı Yeırka.şa~na~l~~rı:~reA~ olduğu için likab da takmıılar ; nerede kaldı)) diye bekliycdur- medi mi) diye boynu bükük· 
bnhsederck b:ızı şllrlerlnl dlllmlzc çe- Remy Belleau, 15a8 de Fransa.da aıtış rlatl ~it edilecektir. Benli lbrahim bey. sun, bir gün yok, bq gÜn yok, on rümcanımlar: (Yezit oğlan k.ç~" 
vlnnif, cLa PleladeDı aynca anlat- Nogcnt-ıe-Rotrou'da dilnyayıı. (eldi. HA!en İstanbulda uzun müddet ih- İki ablasından büyüğünün kocaaı gün yok. kaçacak mı) diye şaşkın ta~
mnyı vndctmiştim. Işte bugün ele al- O da Coqueret mektebinde RonArd'ın tlyacı kafşılıyacak derecede stok bu- taşrada mutasarrıflıklarda gezer, - Yaaal.. . Demek muhabbeti güvey somurta somurta bir J 
mnk lstedlğlm mevzu budur. arkadaşı idi. Ron&ard, Belleau'13 ıTa- lunmnsı ve 1.stlhaal mıntıı.kalarından mirimiran payeli ve pap, küçüğü- bukadarmış. Böyle şıpaevdilerden bir yukarı bahçeyi dolaşmada. 

• • biat ressamh dermiş. Oğluna hocalık normal surette mal gelmesi ~ebcbllc nünkü Serasker kapısında Dan ıura hayır umulur mu1 Kimhilir kimi 
Fransa'd3 Orta Ç.ığn, irfanın cUzun :!~e~• a:;;:~~aLo, b~l~e.İ~~ hlçbblhsr sur:1ııe peynir sıkıntısı mcv- dairelerinden birinin reisi, ferik rüt- buldu) diyerek eşyasını toparlayıp Yatsı oluyor. Benli zoraki ıt# 

bi r geeesb de- Udi. Bu hüküm ta- J-J"" zuu a der; ldlr. b 
1
. ._ b" d b ı_! . ,_. hali d "" L _ 1. Su d d 

rr>amlle doğru deRll; zlrn o devir, Com- gitti. 1577 de Parls'te öldü. y ., k b" ed"l" e ı ve gene paoa, ~ayın ıra er ey esıu .emtine ve gene .. ~ı ne o· nareme ge ıyor. ratın an 
mlnes ve Vlllehardouln ayannda ta- J . A. de Balf'in Güller'!: ag ato U teı ıt 1 ıyor de bu eniştesinin maiyetindeymi§. nüror. bin parça. iki dudağında ,ı1_ 
rlhçl nô. irler ve serser\ Vlllon ile Ey tabiat! Çiçeklerin letafeti pek Yat tla.tlerinde görülmekte olan Hemşireler gencin fazla gezginci- ilk. hrsattn Akaaraya ko1&n ve kilit. Duvağı kaldırıııı bile hışJ 
as1lzndc Charl d'Orlcan.s gibi kıy- çabuk &'~lyor Ye lhsanlanna kavuş- tere!tü devam etme~tedlr. Alman liğindcn, ele avuca sığmazlığından evi bomboıı bulan İbrahim bey ah-- yüzgörümlüğünü veriş başa Ç 
m uı şaırler yct.'.ştlrdl. Ancak, On be- tutumuz daldkada bunlan bir fdiket malümata göre bazı buyiik eermaye- b"lh k.. ..•.. lalannın ocag"ına dü•üyor: casına . 
.. ncl asn n y:-nsınd:ın sonra blı' lnhl- elimizden kapıyor, diye şfkiyet ede- darlann bir çok mıntakahırdan top- yangın: 1 assa uçugu muazzep. ,.. ~ 
"' ..._ ıa .. ~,_ ... -5lan b·-"-nelerde '""'"'-- Zira kardeıini himaye eden, memu• - Kaltağı dehlediıri, yanndan Hemen soyunup yatağa ciref 
tat, bir klh klık ba.şl:mıı.ş ve . Rennis- ınL ......_.ı ..... " ~ .... Al>I. • k b • ı d. • ı b z1 
srulC"• denll ., teceddude. yan! On nl- Güllerin ömrü ancak bir ıiiıı unn- dıkları Ye bu sebeple tlaUerin 120 ku- riyete kayırıp yanına alan, paıası. lezı yo enı ev en ırın tue iraz na anıyor: 
tıncı nsra kndnr sürmuştü. Resim, hatunda sürer. Gençlikleri göriJnclüğii tu§tan HO kuruşa kada.r yükseldiği (Şu çapkın oğlan havalandıkça Memnuniyetten boynuna aarılan - Benim uykum yok! •.• 
h c-ykd ve mımaridekl inklş:ı.!ı bir t a.- anı!l\ fhtiyarlıklan koşup yet.işlr. anlaşılmıştır. Milrakabe koınlsyonu havalanıyor, gittikçe işi azıtıyor. Ev- aanlana. Gene gelsin kız sağlık al- Berikinin canına minnet. Yo 
ıara bırakarak cdeblyatn b:ıknlım. Gün yıldızı, sabahleyin gök yoluna şehrlmlzdek1 btızhanelerle depolaıdıı- lendirelim, ~ını bağlıyalm da du- malar, görücü gez.meler. nı çekip horultuyu tutturmaz~ 

Edebi yen Jığl b~şlıca iki s.bep do- çık:ırken doluşunu temaşa cttftl rü· ki yağ mlkdannı ve sa.hlplerlnl tc.sblt rulur belki) diye dunnadan kız O sıralardn bir gün Osküdara ge- Horozlar ö terken gözünü açıp 
~wmuşLur : Bit i, Türk rethl uzerlne lün, ·~m. dönüşte, yqlandıtnıa gö- etmeğe başl~ır. arıyorlar: kapı kapı görücü gezip çen oelikanlı Doğancılar yokufUn• •m ki zavallı gelin, baoında tel 
I tanbuldan kaçan Yunan fıllmlerinin riir. istenildiğinden alalarını buluyorlar: da bi: dilbere raalıyor ki epiz, cm· vak, kanapenin üstünde mum h 
k :ya'ya cctırdıkıcrt kndinl oıır, snn'nt <Fak:ıo bu çı~e1t1crin bir ı1wtı var AKŞAMDAN AKŞAMA aı . ş ff f w 1 d ki . . wı d lt.i, nz umanda ölmekle beraber biri· {ıöyle güzel, böyle edepli, çok kar- s sız. e a yqmagınm a bn a :ıçın jçin ag ama a. 
ve ırran n ıo, lklnclsl, eski şaheserle- k h il ) d • k d- d"" biri nrdından tekrar açılır ve menim- dın kadıncı a i iye medhini sıması hp ı ayın on or u: sonra 
r ln yayımını kolaylaştırnn matbaa. Jerinf m:atır. Bı·r S t/ • • geçı'yorlar·, delikanlı ise boyuna b'oy bos, geniş omuzlar, incecik bel. lbrahim bey güçbela iki 
t.e<'fl Iialya'ds başlıynrnk Flornnsa.·da. ovve ının 
~~(d cıs. M hno'dıı . s rorzn, Mnntovn.'- Ey kız! GüJü, taze açmışken koş, J {olurdu. molurdu) ]arla yançizme- Tunuıbağında bir kona~a giri- sabretmiş. o müddet zarf.-ıda 
d:ı. o onzague. Fcr.-are'da. d 'Este sülfı- kopar. Gül gibi solup ihtiyarlıyacatını kafıası ı·cı·n Je de. Daha zorladıları mı cevabı ver- yorlar. Takipçi, köşedeki bakkal- küdara uğrama :yok. Aklı fikri E 
leler nln ve Napoli'de hukumdıı.r Al- düşün. 1 Uı mede: dan oranın bilmem ne beyfendinin lü Fannada. 
phon e Le Magnl! lque'in teşviktle Her- a!: de Ronsard'm Cnssandre':ı ntşl- Seyehat - Esaret halkasını mutlaka boy- konağı oldueunu, biraz evvel giren- Dört döne döne arnyıp tarar~ 
llycn eRenalssnncC• hareketi Sekizin- Nazeninim! Gel bakalım: bu sabah, numa mı geçirccckainiz) •• Acelcs.i )erin haremiyle kerimesi idüğünü mahud kocakanya raslayıp ha 
d Ch!lr les, On ikinci Louls \ 'C birinci M liğ .. w · Ha d" 1 k 1 w b 1 5 ··1 · fi da. 

İ al esvabını '""' .... alnına seren •"' ne) erhamet edin, §U genç ·-im- ogreruyo•. Y ı so u so uga a • a mııı: u e:rmanıye tara ann 
l"r nçol dc-vlrlcrlnde. talya. h!ırble- .. -·-. .. - ı 1 ki d 1 b 
rının temin etti •i tem:ıslar neticesin- akşam üstü, lurmw libasının lovmn- (Bat tarafı 3 üncü aahifede) den biraz daha kam alayım!.. a arına: · ostiy e ernber. 
de Frnnsn'yn geçm1'. bilhassa. Birinci larını ve shinklne müşabih tenini • ----'ıkl . • b Hep 0 çiçekten bu çiçeğe konan - Hıç yorulmayın, alacağım kızı Saka kıyafetine girmiş: taşlık:,; 
F ıçois ile hemşiresi Mnrgu<!rltc de kaybetmiş mi? sız, dH~u ıshmız,!oNnun ·~ "tibaam- bir kelebek... l)uldum. Çabuk Üskü<lara gidin, küpe au boşaltırken Eyüplü 
N v rre'in himayesini kazanmVJtı. lleyhatl Bakınız, canım; az zaman-~ ayır. ayır azarıye wı • hasna müstcsnalığını gÖTÜn ve sözü görünce sevincinden çılgın. E:rt 
•H<'ptameron• adlı serbest ve cplato- ~f'12k" ~:!_~rlnl nasıl 7ere d~üş; ?!'e. . «~-•!~b liol~~ Evvel :bahar, fulya mcvsımı. kesin. gün Osküdarr. bo~ kağıdı, scV' 
n ,. n h'"" "l rl b " vve ... ~ 1 J...... ....... sıze IUPllK'&I fUP e ~- c·· .. .. "d" 1 k la d Ak d k" A . . o ~ • =<>Y< " yn:r.an u mune r • J.• d kJ b" 1 bi i k ak ~ Benli bey bir cuma günü Silahtar- orucu gı ıyor ar: ız yan nna e saray a ı eve. mırı 
P nscs dalma snnntkfırlan yanına :&a cm oy e r ç çe • ane şe- lar Bunun 1..--ka aebebi vardır· Şu · k H · ı b" b" 1 · b · ··ı " · k 1• :rakt:ın guruba kndar dayanıyor sen · u-. •• : ağadan Eyübe dönmüş. (Kırk mer- çı ıyor. emıııre er ır ır erme a- enışte paşa o uverınce, artı • "' 
.ılmı", mc el ı zarif ve hassns Clement bl akI • • olgun Sovyet vatanmın feyzı açinde d' ) d .1 k k kınmada · den pervası var, başından aşağı 
M rot 'yu, Platon mütercimlertnl, ey ta at! H katen merbametsfzsin. ...:.- • • "zclir kaf d la ıven eru en yo ugu çı ıp mezar· · • b 
Plutarquc·ın l\leşbur adamların ha- o halde, nıızenlnirn, yaşınız yqll Y~~etnlf8lDI ' anız a a! . !ıklar aras111da taze soğan, aarmısnk, Güzel taze: pembe beyaz, ooy- tas sa, tövb ekar edip nikahı 
~cıırı'nı fr nkçcye çeviren Jncques y~lliilnde çiçek açarken gençlillnlzi "! ~ter taşı!~nunuzdur; lecrube- çayır peyniri, hazırlop yumurta abı· luca, tombalak amma maclhedilen mış . 
.Amyot'yu ta ~dir \ "C himaye etmiştir. biliniz ve ondan istifade ediniz: fbti- awmiz. Onun ~ cyabancısınız!~··· bran kalabalığı geçip Fulya tarlası- kadar değil. Nelerine )a:r.ım, beğc-- Fakat o d erece kıskanç ki 
Bu lliı mlı nçık hnvıı. içindedir ki cLa. ~rl~, şu çlçeie yaptıtı gibi, sh.Jn de D~ b~le; ~ _çeyrek uırl~ m- na varmıı. Etraf hıncahınç; bir ke- nen hcğcndilcten aonra •.. SözU kcıı:i- ccrelerin atorlarını kaldırtmaz. P 
Pi 'nd • zUmresl toplandı. busnu anınm solduracaktır. lolap ÜJIDI treÇB'1ll de tam mana- ck'I · yorlar d eleri topluigw nelerle igw neler, k• 

Remy Belleau'nun Nls:ın ça.rkısı: ,· le ınsan· olun. Fakat I..!!.. -=·e nara ç ı mış. : . . .. .. •. 
Hem nrd, du Bcllny ve J . A. de Bal!'- Nis:ın hem orman1ann hem de ay- ry •• • :· ııuıny~ Kadın kümelerinin birinde peıi Velime ccmıyetı gunu guvey kol- sokağa çıkartmaz, h nmama 

ın tanL'ltllnsı üzerine ku •- b ' de •oz ~...ıiritir ha. Mesela bü- ğ • • li · · d akl ö k d" · - ·· ·· k h d b 1·1 . nı~r. u lann fahrü şerefi; tomurcuk pamuğu - • K""6U •• kocakarılı bir mavi feraceli. Yao· t~ !' gu?.P ge nan ınce u~ .• a r- e:ı 181 goturup a ve e cı-
mahfıl , R<>ıny Bellc:ı.u, P. de Tyrrd, altında ,.avrulannı be!ıleyen mf'yva- yük ~ur:-~· Y.adınu:! mağı kalın, aralığından göı.leri bile tülu yüzune bakınca ne goraun) ..• alıp gelirmiş. 
Daurnt ve Jodelle'ln fltlhaklle yedi şa- lann tatil ümidi nisan; Artık nazil. enn yah·ad· ~ ~ampamı görülmüyor: üstelik •emary· e ile de Dediği kız değil. Afallamıı halde 20 seı,eden fazla çıtlan çıkıf'! 
lrd n mbrr-kkep oldu. (« Plciade• tabi- bastı~ ı d y '"' d d --L ı ,, 
rlnln kndim Mı."1r'da , Yunan'lı kral- Ziynetli esvaplannı nazenin bir be- ;ıı;• ı~~n ar~ onenmız. ara· yüzünü knpatıyor. Bununla beraber o a an ~ıp para arı serperken iÖ• dnn yaşamıılar. Fatmanımm Bur!'~ 
ı r an Phlladelplu! Ptolem e zamanın- TC5in renk ftDk bin!~ çlc:ekJe nıl.: d~ seynnı gerı ta>:,Y~sek d~; nazcninlerden ve yanındakinin bas- ziine ne İlipin) O ayın on _dördü bağı var. Satıp parasiyle lstnnhu1 . ..ı 
l1 t nılmL'I yedi ~lrc tz:ı.fe edlldlğlnl neıe:ıtt 7C!P1~n, eıa kırlara. fabra ~ dmaunmu. ~ı t;demea1DJZ kı olduğu besbelli: ahoau da be- pembeler giymif, merdiven l>aşında bir ev almak için, artık emniy~l1" 
r. muştuk. Sonrnlnn nyri isim, V. §ere Yeren n n. lô bakukan alil bır 'absiyet olmak· lalılardan ki bukadar çekingen va- aeyird. , kazandığı kocasından izi:ı istemı4·, 
H o'nun ,..,•,.:uı.sile ""rlnu":- ·rom" n- •••·•··· · ··•····· ••··• · ·•••••••••••••••••• la kurtulannız. Şayet kendiniz · a_ı.e-.:.tık L::ı.t=::nden -~ .. ~hal abla V k lkbkt b" n l>iı' .,.. " ,.... ,, ... , • .. Ey nisan! Senin elindir ki havayı Tc • • •. ' nyetıe. ~ ııını ... 1 -tSu a..... • apur a an ıraz ıonr r' 
t ue.lerc de verllmt,Ur.) topnp ko1tularla dolduran ltir çiçek ~· .~ ~ babalan- Karııdan karşıya liirbirlerine ha· lara ba~er:. • _ denbir~ bi: lo?~s fırtınası ki clıı 

rPl ladea, J . du Bell:ıy taratın- f'e myfba Jıuadım tablatm ıölsün- nn,. ~~. ~·~ silailece ~- kış, i~aret ~et derken, mavi fe· - Şimdı rnabeym kap18lna gel- lann kırenutlerını, bacalannı, saç.t 
SC\ glsl, .s:ı.mimt duygular tıı.hllll ve den çıkanp sat.ar. na~ lfÇaı uenız, ıız de (naza1erm raceli yaşmağını aralayınca biltıl sinleri... larını uçunıyoı. 
a !et tcınnyullcrldir. Ronsard ve nr- Prusya asilz.adelerine tekahül ede- "b" "k" L 1 •L• - ı· - Koltuktan dooü•teki a·'-1 r-.... ~ . _ B b · d ....,,, k d •• • · • • · • • ·• • · • · · · • · • • • · • • •• • • • • • •• • •• • • · •• • • gı ı ı ı ~aı a ı&ı gove a goze genç ,,. ç ur. n .,GD u avaya gemı ııynn ı•· 

. a~lnrı, m nl, şarkı ve koşmalnrla • Ntun, (GiittUJk llibesl) Cyprf.s'in cek derecede) SoTYet aaihadeaısi· bayılm,.._ Kolayca anlARm.-Lrı ge- resini aezen kadnıcığazlar çarpıntı- l>atml§ aitmiş, karım da boğulro11f' 
n"ıın:ı ebetl kesmek !renk nnzmını • · . iil- ti· ,_ "kJ rd • Amma L-- --:.. bil bul ··-v- -.. ~- '----"- ... • ' J · • rl .kndim Yun an'! R 'l i i l' ışvesı le r ll!J ' h'-'Uln, ge e en ,.a- nız. • uu .--.. e e uıı- rilere &ic:lip konu§mutfar. Baalcılılc ..rıa ıcğirtiyorıar ve ppa oturu- tur!.. Ôerken, brahım bey ıl1 1 ve omn ı ~a. r <'r e yılan kokana daran Dahlann rayiha unız birinci aımf iman olmanız ibti la Y • •· • lillAh Dantc, Pctrarque ve Boccace glbl mu- sı. • • • - eden kocakanların daha ziyade va· yor r. • cnı guvey tcrter tepınmc· a · · • 
nsır Italyanl~nn yı:ı.zılanndaıı mfil- mm gene kabil deiildir. Zıra. ar:z.et- aıtalığa yaradığı da malUm de: 
hem olarak yeniden yaratmnk ister- •t;;·~~a;·;·~Ü~i;~!·Ükb.~h~n ~ aib~ 1917, la~ ~~5 tenha-i Yosma, mCfhur r.;.;eptÜ f&tma. -.Aldattiuiz lieni. Dediiim kız l§in garibi TU11usbağındnki b~ 
lcr ; o zamnnıı kadar cBliyük.lertn müjdeleyen «etl~l lnlşkn, ktrlanııç- R~ İnl?lap hareketine iltirak etme- Adını, sanını duyd"8u halde yüzü- m•drven bapndak:i pembe Batan- mem ne beyefendinin b üyük kert' 
Mzmetlnde yaşıyan şiiri yük.set ve 1an sen gert ~lrlrsfn. diniz ki... 11ü 0 gün 1ıören Benli 0 dakika Jı:dJ. Ben ~ abp P:liyonun. mcsi, başka kocaya vardığı, torll~ 
muğrur bir o n'at sayarlar: şiir bir So'Y)'et Tabmper'Yerliji, miUi,.et. ~-t.: r...:,_1- d __ ,_ bel-.ı • ı;.~-aaıdar bu ey(Je durmam! lara lian•bg:w. halde ille ve ilr.i a)'IP' 
d indir; şair ise t erennüm ettiklerine ··•··•·• ·••••• ••••· ·•• ...... · .. · ••• ·•••••• 1!%! fikri de bö lece d~ .,....... L.IJ'u . ., u e m11&a coe. -lıL..-.- ~-ır.-..:ı:ı• • l: · '"L ıeıt 
ebediyet. bUış den, olmez, UAhl eser- Mayıs; .eriııllklerinJ, elpu meyya- pernr.ugı Y vpuUf - Beni buralardan uzak bir ,.era, _ ~ ~p ~uuogı, .o.~ ocasını oir türlü unu!mnz, göz.,) 
kr yaratan vakur, müst.ıı.ki?, beye- larını Ye letafetini ralayan fe,izıt cıtı, o~or. ... bir odacığ& kapat: .eniale beraber k.QfC'Ye ~ra~ ~z ~d4:11 ıJDlf. yaşara yaşara: (Kabrı nur olsu 
c:ır.lı ve şerefll bir rahlb mesabesin- :!~çla~b~~t.ı, tatlı tekeri Te sarı t.... &--..l-- • olayım, zeytin dem* T&ZJ3'UDL. Caılol tıicffldiii ıh. l>lyl)t <lurw- diyerek rahmetle anarmı~. 
dedir. 1 m ~ ır. _ •e size Sovyet Ta----.IDID di- ken lı:lçAk nlandirilmiyec:eii :iı;in, Sermed Muhtar Alut 

•La Plclade, J . du B"'llay tnra!ın- Fakat, ben .koplikla ~enlzclell •eima maimda. fehele, İçtİmaİyat telüki- İbrahim be Ak.ara da iki oClalı 
<lan kaleme alımın Jo'renkçenln "11Üda- hbüsnü an Dihfl!ıinin likabmı ~,.an l«i araamda ~ bir l(ftİntİ ı;· V• t Y Y "li• · 
fa:ı 1 ve ltıt • ·81 başlıklı kitab v~ taslle u ayı sner, tenih edel'lm. , A • ·- _ ır cvcegız .. u~Uf; sevsa ım or~ya 
nıu:ıı.rlyelerinl llftn etti Bu b<' _ U'.Atın f&irleti nJsaııa, lıleuis cyier- {Va· Nü) aıınnıı. Kuçuk abluının konagın-
rıc nln ilk kısmı, Uıtİnce ıı k\~J::n elas, Yani Cyth!re lllhesi Venu.s'e it- -""'"""""'" ___ """'""""-"""",.., da yatıp kalkardı ya, fimCÜ ayaküı-
2nı:.dcı ıhumanlsteıler nleyhlndedlr· ha.f edllm!§ ay derlerdi.) R A o y o tü görünür ıörünmez gitmede; me-
ıPlcladea ıransızcn yazmak ]uzumu: luet Md.lb muriyetini de aerdiii içjn pap enit-
nu guder. Iklnci kısmı, çall§lllayı ha- teai aakal •nzlamacla: 
ı-ır gören şairlerin lhmnlinl ve kayıt- Mesut bir Nı'•-~L· IBugu""nkü" programı - Bizim kayıaço artık bu sefer 
sızlıt;ım tenkld ve cs1t1 dillerin eski IUUI • ld B • iqöz ol 
<'dt:blyatlann :µırdımlle lisanı ~ngln- İstanbul Belediyelll Vet.erlner mii- ;gcmı azı~a • ~. ~ ~ • • 
le tlrmefil tavsiye eder: yeni kelime- dilrü Esat EVienin otıu geno liü:aık- Ötle Ye akp.m mam ~o~~ detpl, lculhanı~m kula-
ler lcndı, uode, sonnct. epopee, el~le. çularmuzdan Ha.san J'laet Enen He •• ı. bukun, yoksa 1'apaeaaunı ben 
U\17.ında mfihlm edebi nevilerin tabu- Mete& denet bmJ>l emln1 8al1h Kul- 12.IO Program 20,45 Ohoplnden i>ilınm .•. 
hı vesaire... daim km Mukadder K'uldqm Dfllhı l2.S3 ~ pWr münıebap Harumı hatunda da, .İfİll iç :yjz&-
Fa.kıı.t nazariyeler ve kaideler şahsi- Vl/~1 süııü mümtaz IW: ~ 1ar parçalar PL nü duyduju için, elemdM keden:lea 

Bir çocuk bir tramvay 
kOAdiiktörünü yaraladı 

Tramvaya asılınca kondüktörün 
tekme ile YUrm.. huna sebep olmııf 

yeti ve llham Uı.zellğfnl b<>Pr&a., eski- huzuru 'H mWıterem VallmP Lfavt, 12,46 Ajana ha - 21,00 Ziraat Tak. kahrolmalar. 
l"r ıışkı taklld derecesine vanrsa &an'- Kırdar, O.Pdfnaey& ~ DlftM berlerl 21,10 Hafif fasıl E ·· lü F tın J\hu~ ti . . .. rtJ' 
nt zarar görür. Nasıl ki, Pleiade 1ç1n Mardlnl, avubt Necatı y._. Ti 1uo Tüı11çe plAk p•ııaıı . yup • a • :-- . Dün 1'urtuluota bir tramvay ~ ve geliftguzel birkaç da 
d{' bazen boyle oldu; zümrenin, Yu- E!Strtk, Tftunvay, Tql ~ lar 21,30,KÔn~ odac!kt:' ba,ırv nqır. Ge1diii rfin· kondüktörüne karşı kin besli}len rurarak, Adili göks\inden "" 
nnnlı, ve Romalı ŞQltlere aJd bJlgllerle umanı mitd6r11 Mmt&ıa HuJkl Ere- U,15 Ka.rıJ1k prog 21,45 KlASik prog- dcnhen aokaga, hMe& ~ •• blh bir ..,.,...tr bir clııayet ı.~..wJa+ır· kalbi altından ehemmiyetli stJ" 
doldurulmuş eserleri kalmadı, öldü. min §ehadetlerlle BeyoRln cvleıune ram Pl. mm. adımını atmamı§. F..-.allerı gıhı ne ~....... ~~""' • 
Yuşıynn parçalan, tnklltten kurtula.- claJreslnde akdcdllmJttıır. 18,03 Salon orkes- 22,30 Ajans ve pa giyim kupm: ne pudıa. ı.vanta; Kurtuluşta oturan on uç yaş.- rette yaralamıştır. 
bı1mlş kalbi ve ferdi §Urlerd.it ki, Ron- Gençlere aadetıer dllerlz. tnırı ra bonıaısı e do aakız, fıa<Lk, ~ isıriyor. Tü- lannda Kemal, dün sabah 67 nu- Va&.Jıı müteakip işe el kovttıl'J 
&ırd ve du Bllleny'de pek çOk ve de ıs•" Memleltet haber.liti din getirmese cigara bile içmlyecek· aralı Kurt ı Be azıt tram- · 1.ll 
B:ı ı r ile Remy B~loo.u'da.n bir miktar VEDAT ttRFi TEMS" .. _....~ ""' 22,•s CaZband Dl. L-ı· J __ ' m u uş - Y zabıta, yaralıyı derhal ŞJJU Et rı 
bulunur lUl.ırdU postası f IJ9l ınacn meımnuı... vayına atınmuz bunu gören kem- '""' 

· Tablmde Mtm~pe tlyatrc>sıuıda ıı 18,40 Salon oı.1tcs- 9 teınnwz ~ar- Fakat yavqtan yavap tuttunnu~: . ~· w ba.9tanes1ne kaldırmış, carih " 
•PlCafde.ın en bll~ mümesslllerl temmuz perşembe akfarnı trası şa:mlta ııababı - clilem i9nde cioatum, düt- düktör Adil, çocug'a bir tekme. cuk da Beyoğlu müddeiumurnfıh 

Ronsard ve du Bellay'den blrltaç K A N ! ! ! ... li,80 Yuva saatı 'l,.10 Brogra.m nun var. &.ni nikahının altina al, vurarak aşağı lncllrmlştlr. ~ile ~im cdilmi§tlr. 
·~onneta yl türtçeyc çcvlnnlftfm. BQytk .aer 3 pen1e Oılf;.t J.'llm :re- lO,lti =n orkes.. 7,33 Hallf po.r- ölünceye kadar aana aad.Utten Kema.1, kondüktörün yapt.ığı -~~ı lise eli-· Uadedtt 
Bunlara, Bal!'ln ıGüller:. adlı bir §liri- .JIP:I ......_. 'Orfı ~ ~ ro- çıı.t.aı PJ. • ynlmam. bu muameleye muğber olmll§ ya- Kc.lllllLI, po ver gı _Mil 
rri ve Remy Belleau'nun ıNlsan.uıdan Jbde), :M:f Da~. t~ lUO ~~ ha. - 'l,46 Ajans ha - Benli l:Mana 991ttan ruı Bir gün nında bir sustalı Mln bww'.ınu Adilin kiındisine atnuş oldtll--1 
birkaç kıta IJAVe Ve avnl """"'•"'-'A -eU 't'c -t -'-- .... _,.....___ bcrleri ' ~ - tek d J "l kin besl_,ı~ 

..... _.._.,......., ...,..... ... ~.. -.ıllN - .. ~ıu 11 5 8,00 Haf"ıf ...,.,.._ hlasınıl çıtlatırken bdcı •ark.adak rara.k A-dllln se'erden dorun" cslnl me o ayısı e, ona ev ~nsard'ın cGüller•e pek benzeyftl dan mftteşeldtıtl hl(vQt:: Mmatl gnıpu, s; .4 Fasıl Mil ~ :w ı. 
Ca~-andre'a Neşide'stni tercfime ede- 28,JS Jtadyo garı.e- çalar Pi. ~Ü§Üp l:>ayılıyor. Sular serpilerek, bek~· tir. ğini ve bu işi yaptığım itiraf e. • 
ceğlm. Ll'lkln bundan evvel J A de tes1 8,30 Evin saaU lımoıılar kokla .. iarak ayılıac:.a açıyor ış miştir 
B:ılt ve Remy Belleau•ya c1aır

0 

bİraz Şubeye davet ağz,: Kondüktör Adil, servisini lk- ·--------
ınaınmat vereylru: • FaMIJ AA' ffk 6aln•n*'1: A _L l 25 yıllık evimi barlumı taru· mal etmiş, Kurtuluşta tramny-

Jean - Antolne de Batr, baba&mlll a. a. n.. Jile. ~ ellu A1"Mııl partıman SiW.İp eri! d L h p _] vi •t k ·· 
sefir btılunduğu Venedikte 1512 tart-~ Oİl'f8> \!Ok 8C8'1e .-bere mft- mar mı e eceuİR ınz.ır} ap. au· dan ayrılmış ve e ne gı me uze-

Rumen tekzihi 

hlnde dotdu. cCoqaeret. mektebinde ı.aatı mil olaMlr. Bot dairelerinize iyi kiraci yar~a alima~lah. o anda beni bo~r. re yola koyulmuştur. Adil, Bant-
Roıuıard'ı tanıdı. Kl'8.l Onuncu Qıar. ... l>ulmak için cA K S A M• ın ~~· ~em~nyetınden ~!ar. Benım hane caddesinde bir köşeyi dön-
les'in litibl iten liir 'Ye M'lllliki Aka- YA..Jl;rMle ~. Kanber 'ol!u Ferit KOÇOK ILA.Nl..ARJ ndan iıı- yuregune ıner, sen de fiitGau ahme· . . 
denüs:Pnl kurdu ve lfi7ı de eseJ'lerlnl CGlll> oot aoele ~e mÜMCaatı tifade ediniz. re muhtaç halde r.iirüaörsün. mekt.e ıken, Ke_!l1al, elmdeki açık' 
dört cllt olarak çıbrdı: §Urler, AikJar, Dln olunur. Ta~~adali büyük abla da, mese- sustalı çakı ile Adilin üzerine atıl-

Bükre. 7 (A.A.) - SıoYiJ:et .-efİ' 
liğinin iddiası hlMfuıa o1'Nk So~ 
yet tayyareleriltin Ploeett'yi bo~ 
b3rdıman ettiklui kati7_o~ tck-
ed ilmektedir. 



Al manyaya 
yeni hava 
akınları 

F ransanin İşgal altindaki 
yerlerine de bomba .. 

lar atıldı 

Denizlerde yıpra ma har cBey> isminde bir Suriye lima
nı olmadığına göre bunun bir 
tertip hatası olacağını düşündük:. 
Fakat doğru da olabilirdi. Zira 
bombardımana uğraynn gehirlerirı 
hali malUınl.. Hepsinin hiç de
ğilse yarısı yok oldu. Bu resim * 
bombardımandan sonra cnıt> suz 
kalmı~ cBeyrut> un manzarası 
olabilirdil . Böyle yepy.eni bir 
resim elde edip n~rettiği için de 
Vatan refikimizi tebrik etmek la
zundır. 

s.!t:;~~~!.,,hü~~ ~·d~~ Alman - Rus harbi 1'1giltereyi yı 
~~:v:~~;~ ~~::al:gı!z At:: muharebesile alakadardır 

ratma 

Aı-kadqunızın liu muvaffak.i
yeli de Yam ederse :yakmda Va
tan aalrifelerinde. alt.lamıda IU 
Dimler yazılı resimler görülecek 
Clem.ekt:ir: 

Lon (Londra). Ber (Beılin), 
Kös (Köatence}, Frank (Fıank
fart).. ... ilh. Be}gradm altına 
da yalnız bir (B) harfi koymak 
~afi gelir sanınz 1 .. 

Mevzu aahaii 

işgali altındaki yeı1erde aanayi mer- İngiltere, kıtalara ı:~mıı impa-
l:czlerini durmadan bombardıman r-
ediyor. Evvelki gün Britanya tayya- ratorluğunu bahri nüfuz ve siya-
releri ıu mahalleri bombardıman si hulUI ile tesis ederken, danan-
ederek büyük lıaaa.rata •ebcı> olmut- ma varlığma en büyük ehemmi
tur: yeti atfetmiş Te muazzam impa

Osnabrück.. Maydeburg. lef eld, ratorluğunun bekasında her §ey-
Rotndam. Bırçok yangınlar çıkmı,_ . 
bilhassa petrol depoları, elektrik. den evvel donanma lruvv.etıne bel 
ıantralları ve fabrikalar hasara uğra- bağlamıştır. Filhakika. Ingi!terc, 
mı§tır. 1914 harbini takip eden sulh dev-

Y eni akinlar resinde mall müşkülU yüzün-
Londra 7 (A.A.) - İngiliz hava den donanma i~atını asgari 

kuvvetlerinin tebliği: İngiliz hava hadde indirmiş ve masrafı azalt
kuvvetlcrine mensup birçok tayya- mak Jçin harp gemilerin.den bir 
relerdesı mürekkep bir grup dünkü 
pazar giinü Almanyanın ıimali gar- kısmuu !esh veya kadro harici et-
bi kısmına birçok bombalar at· miş ise de deniz ticaretinin harp 
mıştır. kayıplarını telfıfi etmek için gerek 

Bir limanda sıralamnış Alman deniultılan Miinster'de bazı hedeflere yeni- inşaat tezgfilılanna ve gerek va
den §iddetle taaruz edilmi~ ve pek pur kumpanyaıanna azami ko
büyük y;ıngınlar çıktığı sarahatle !aylıklar göstererek deniz müna- nin ilkbaharından itibaren bu iki lerde yıpratmak bahis me\ 1u 
görülmü§tür. • 

Ruhr ve Rhin endüstri mıntakala- kalatının inkişafına layık olduğu silahın ~kyan~arda ve Akd<>niz- olunca, Alman yüruyu unun ır _ 
rına çok miktarda yangın bombaları ehemmiyeti vermiştir. de İngilız naklıyatına ağır darbe-, distana doğru uzn.n c w ına k 
ve yüksele infilak kabiliyetli bomba- İngiliz milletinin Avnıp::ı. kıta- ler fndinheğe başladığı ve zayia- ihtimal verilemez. s , et Alm 1_ 

lar atılm~tır. Düsseldrof, Kolonya, sından denizle aynlınış büyük bir tın ciddi endişeler doğurduğu en ya, Rusyaya galip elirse c 
Emden lı~anı ve Ro.tterdam ldokla- ada üzerinde sakin olması ve dl- salahiyetli ağızlardan işitilmekte- dava nı ('-'ani lngı·ıt revi ",o-
rına da nısbcten hafıf taaruz ar ya- w li S d A 'k .J pılmıştır. ger milletlerden evvel davranarak c r. on zaman a merı .~~n ratmayı) gaye ittihaz cd r 

Zuyderzee üzerinde cereyan eden deniz aşın müstemlekeler elde et- tayyare taşıyan gemilere buyük muayyen bir sınnda duım 
bir muharebe esnasında Yunkcrs miş bulunması, bir taraftan de- ehemmiyet vererek yuk vapurla- buriJet'ndedir. Bu sınır, n 
88 tipinde bir tayyare düşürülmüş· nizcfliğe, diğer taraftan deniz yol- nnı tayyare gemisi haline getir- ihtimal · d i t. 1 t.. w tt•W• .. , zengın em r. pc ıo •c 
ur. lannın emniyet ve serbesti.sine ha- mege gayret e ıg1 gorfilmoktedir. yiyec k madd k k 1 
Fransanıo §İmali garbi mıntaka- 4 • • B tedb' • l ,, e avruı. nnı l ı-

, !~~~~ ~~~ 0 D 

d B t d 
• - .. b sl h d f yatı bır layınet vermesın! muclb u ınn a ırana.sına yegune th a eden Baku • Ural h ttı C' 

ittihaz edilmiştir. Alman harp gemi- o_ıınuştur. Yırmmcı :ısnn bıdare- se p, ayyar~ erın1? ~~- bilir. Bu takdirde Alnı nya R -
sın a rcs enız. ussu aş ıca c e . . . . be · Alınan t J • • • 1 · 

lerinin bulunduğu doklar şiddetle tınde kemal derecesınl bulan In- cınnuna.. karşı Atlantıkte Ingılız yanın tersanelerini \e ta 
bombardıman edilmiştir. Brest li- giliz ticareti, Merkezi Avrupada ve Amerıkan vapurlarını tayyare f b .k . 

Ye ~~ryllzUnün en ihtiyar çifti 
manı da ağu surette hasara uğra· inkişaf ec'!en Alınan sanayiinin ile himaye etmek düşüncesidir. a rı ~annı tahtclbahır, \C h \el. 

mıştu. • .. . . . denl:ı yollarile dünya pazarlarına Şimdiki halde Alman hava kuv- kuv;etı yapmağa tah is . eder • 

~unun en :ihtiyar çifti Hin
~dan 88yap.maktadır. Bu çift, 

1852 senesint!e air Temyult, he
nüz. orı dört yf.,.1nda bir çocuk iken, 
en asil Hind ailelerinden birinin an
calC dokuz yaşında bulunan kıziyle 

Bu harekattan uç Jngılız tayy4\resı tı w 'h t k d v ti kt 1 ld w denızierde bu vasıtalarla In ilt -
üssüne dönmemiştir. yap gı ı raca arsısın a sende- c şar a meşgu o ugundan, re ·i rat w 

Londra 7 (A.A) - (B. B. C.) lemiş ve az bir zaman zarfında Atlantik muharebesine daha zi- 'i .YlP maga son hızını vrt -
~ sene evvel l . 
"111', Koca. · T ev enın11lel'-
lb .. da ol e.ır B ctnYtılt Nariına na· 

lngiliz hava kuvvetleri isgnl altında- İngiliz malı maruf pazarlarda Al- yacle tahtelbahirler devam etmek- cek-tır. 
ki Fransada Cae~ hnvalisinde ha· man emtiru;ına yerini terketmek tedir. Rusyaya karşı vuku bulan Bunun bu yaz iclnde tah ~ itmıJ: kol~~y şehrindeki fi-

;,,a_ı- Ieıının fahri direkt--v. Mıunan h o
!lelıe •oalliınlik ey l>u kollejde 60 

evlenmiştir. va meyd~nl.nrını şı_d_detle bombardı- mecburivetinde kalınıştır. ış· te bu Alman tan-uz harekatında. İngil- edip etmemesi Rusvamn m•1 
mnn <:tmıştır. fngılız hava kuvvet- . . • • w • • ' t' bawl d H l ld sıhhat ı · Lil h · d k. d . f b 'k 

1 
iktısadi rekabetten dogan ve ha- tereyı demzlerde yıpratmak gaye- me ıne g ı ır. er 1a c 

Yapm!Jbr. 
Bu liahtiyar kan kocanın 

ve nqeleri 7crindedir. 
en şe nn c ı cmır n rı a a- · · 

nna karşı da çok şiddetli bir taar- kikattc bir Alman - lngiliz milca- sini de istihdaf eden bir münase- Ingiltere \"e gc>r k Am rıkada 
L ruzda bulunmuştur. delesinden başka bir şey olmıyan bet armak acaba doğru olur mu? ml ve tayyare inşaat nda gorul ı 

?n .. ____ İSanSIZ İnsanlar f Kahire 7 (A.A.) - (B. B. C.) 1914 dünya harbi her iki rakibin Gerçi Almanyanın Rusyayı istila muazzam faaliyet. bi.ıtw A\TI
1 

..._:~nd ~AnıetlkaJı cov.ı.tya filbnl Britanya taY!areleri Trablusgarbı yekdigwerini yıpratarak magwlübi- emeli, bir mukavemet haıbine sanayiine dayanan Alman t, r-
•q~ lunuyorlarmı.ş. Yalnız a•- --...... - d dd ti b b d fa. ton'Qfına.Jc bllnııe Brezfıya dağlann- m blllyorla~. ""# "'~ :~::ıişt~:.ece şı e e om ar ıman yete duçar etmesi gayesite dört h~lık ~biri. olarak mütalaa ~uz silfilılru:~~ deni.zl rd . · dı-
~ btr eaı Yen Ynn1 llsanı. ol- Kn...,_,.valılar, konn....,n dlll olm"'- K-.... ~- 7 (AA ) ı .1. t sene sürmüştür. edılernktedır. Filvaki bu mütalaa ~e kadar gorulmemış milq tn. 
1ıhr1 bu HindUJ'trll ka.blle bulmuştur. -....... _.... .. llGIJ"e . . - ngı ız ay- • llıhıı VerıniftJr "!:'~~Ye Kuragava. ~- dığından a.ralarında işaretlerle anla- yareleri Bingaziyi §iddctle bombar- O harpte Almanya düşmanını Rusyanın iptidai madde ve iaşe girlşecegi yıpratma haıbine kar 
töre bunlar · --.uıı'nun ldd1nlanna şıyorl:ırmış. Erkek ve kadınlan biri- dıman etmi~lerdir. denizlerde yıpratmak emclilc !ev- kaynaklarını ele geçirerek harbi ko~ağa matuf olsa gerektir. 
1-l>Utrıennı,: ~~~ l.nsaıııar sayı- birhıden ayrı kulübelerinde yn.şıyor- Alman tayyarelerinin kalbeşer gayretler sarfedcrken uzun müddet idame etmek bakı- Hülfu>a; 1939 dünya harbinin 
leçlnlyorl .,,...vaJ.ıla.r avcılıkla lanıuş. Beraber bir kulübede bulw-derecestnd~~~enlyetın en aşağı duklıın, yaşadıklan nadirmiş. taarruzları dört yıl sonra kendisi bitap düş- mından, Almanya içln bir zanı- dönüm noktası addedilen Alman _ 

' c basanı~da bu- Bu lruıanların dini de yokmnt- Londra 7 (AA.) - Pazarı pa- müştür. Kayzer Almanyasımn ret olarak kabul edilebilir. Rus harbi bir taraftan Almanyayı 
T ---------- urte~iye bağlıyan gece. ancak pek açıkdeniz donamnasını yaratan Fakat. denebilir ki, Rusya hare- kıtada yıpratmağa yararken di-

"SJ .. --- tbbi gramofon plakları 1 8;Z mık.rar~a. Alma~ _tayyar~i ln~i- büyük amiral Tirpiç hatırabnda katına, Ingiltereyi ve hatta onun ğer taraftan İngiltereyi den~l r-
eJd~onun günd1??1 gün liz aahıllcn_nı geç)~tır. Şarkı. f ngıl- Alrnanyanın Umumi harpteki imdadına koşacak Amerikayı de- de yıpratarak teslime mecbur r..ıl-

.... met•~ oldn~ e gtamofonu darbelerin tesbıtı do-· olmu..,.ordu. tereye ve 11mali ngıherede bır nok- - 1• b' ı· be le . · tı ·zı rd t lr1l ....: '"&"' malfund b• ~ " taya birkaç bomba anl ... ••tır. c--lti mag u ıye 1 se P. nnı araş. . nr- nı. e e. yıpra mak esası hakim- mak plarunın başlangıcını ifade 
ı...._nıoron SOn .,.!!.,.,.,_, __ ... urteb. Fakat Oart>eler, tam olıırak yalnız gramofon .._ ..,... k Al mill t i d k di B f azi '""'4111et etıne~ ~a abete lngilterede az miktarda ölü vardır. en, man e ın • Emızın a~ r. ır ar ye olarak Alman etmektedir. Öyle görünüyor ki, 
bıb hastaJıtı e haşlamıştır. Bahusus plAğilc tutulup teeblt edlhnektedlr. Bir miktar eY de yıkılmıştır. dir ve kıymetini takdir edememiş ordulannın Rusya üzerinden Hin- harbin bundan sonraki safhası 
~r Şhnannm teşıııısı 1J1ruı yara- Bu sebeple kalbin vuruşu gramofon d ld talbin vu·nışun~~J8dar doktorlar. p!Ağınıı. alınmağıı. başlanmış ve bu iş- Londra a öğrcni iğine göre. pa- olmakla itham etmiş ve «Harp distan seferine girişeceğ1 ileri sü- denizlerde ve havada cerevan cde-
ltaete ~Yorlardı <#eamkaeklt !_. tesbdelt. et- te pli'Lğın büyük hizmeti görülmüş- zan ~aza~tcsiye ~lıyan gece lngil: ba§lar başlamaz, Alınan tahtelba- rülmekte ise de İngiltereyi deniz- cektir. • A. B. 

• .. ~...,. fala.r tür. tere uzerınde 3 dupnan tayyaresı hirlerine İngı·ıtere etrafında ras-
d .. - ··ı .. ... ' 
uşuru muı ur. Iıyacakları her gemiyi kayıtsız, 

J!lzd Çay salatası 1 Avustralyada talim şartsız batırmak emri ve.rilmiş oı-
-.. ... _ e ~Yln yalnız ıçndJır.ı bl saydı, düşman teslim olacaktıı> 6~t Şarkta bazı 6 ' linlr. rarak üzerine tuz, biber, ekdikten son- gören .Pi.lotlar bir demı'c::."~r. Filhakika _,.n Ummnt 
~_hafta Yem~ıetler çayı içtik- ra biraz da. zeyt.lnyatı koyup salata ) :.-w t>-Y-

.....,wının b er. Garbt Hin- yaparak yerler. Çay sala.tası Hlndlile- mıa ı arttı :i1arpte Almanya bitaraf devletıe-
8ellıe gıtıı !o'! eYn}etıertnde halk. çayı rtn en tatlı yeme~ı 89.yılınru• ve Melboume 1 (AA.) - Ha:w'· rı" ve bilhassa Amerikayı aleyhine 

6ıuııa, ~rmuaJr.:Ia kn....,ptı- H!ndll ı v 1 1 1 

l,~~;':"";~~~::~::·,:~~::,:::~ı:e:r~ta:ra:f:m:d~a:n~ç~ok:.ye:n~lmılş:~' anmı~ o an. P ~ muc~ince Avuıt- çevirmemek kaygısile tahtelbahir 

G • . N. . tralyada talım goren pılotların ade- h b' i ı"-~- 1 'dd tt tat-

Milli piyango çekildi 
40,000 liralık büyük ikramiyeyi 
161,619 numaralı bilet kazandı U u N AN s· KLO p E D. s. di iki misline çıkmıştır. ATUStralya- ar ın ~11 

o an şı e e 
~ 1 1 1 da ~mdi yalnız. planda derpif edilen bik etmekte cok gecikmişti. Buna 

miktar~a değil bu miktardan çok rağmen, İngiltere, Alman tahtel- Milli pjyanıonun 6 ncı tertip 10 lira kazanan numaralar: 

S C H U M AN 
fazla pılot bulunmaktadır. Hava bahirlerinin vurduğu darbelerin 3 üncü A-L:ı:..: .l·· E.k=--ı.· d 

N M E b h 
·h ~ t-Un 'r'l'ır ata - Sonu 59 ile bitca 3000 bilet. 

nazı~ı ac v~n. u ususta a.ırı tesiri aıtnıda bunalmış ve mağ'h1- yomunda 17,30 da elcilmi • Ka-
Gaze malumat vermıttır. . ç ftir. 

...... _~ek! •Guzel gözlü kız :ro-
1850 

Diğer cihetten Avun 1 a . biyetten kurtulması, tahtelbahır zanan numaralan yazıyoruz: 4 lira kazanan numaralar: 

~ ınn.ı~ ..... -- • de yerleştiği Dusscldor!'ta ağır ray nın mu- h ro· . üdd t edd-t--ııl geçıı. ~"li\3 Schuıruı.nn"ın biıı beyin buhranına kal dı 
1833 

dafaaıına tahsis edilen kıtalar tak· a mm uzun m et er u 40.000 lira kazanan numara: 
ısıo da ve 184.5 de ilk buhra.nl~ı ~~·ttlren viye edilmektedir. ler geçirmesine medyun olduğu- 161619 

dolan Robert.Almanyada, Zvlckau'da ~hastalık onu cinnete sürükllyecek- nu itiraf etmiştir. Halbuki At~- 10.000 lira kazanan numaralar: 
~ bestck!J.rı==~· me§hur Al- italyada t ~ b Dağı~ılacaklçivi ve ya, 1!}39 harbine b~lar başlamaz. 005369 119691 227469 

rlnd!~~k~ H=berg .ünlversit.elc- eı.k iylleştly!ıa~:~.:ne~=:~:t~~~- . çımento ar İngilizlerin deniz nakliyatına ma-
2499

3
9 

::r~dı:ırtusikiye ~ı~~~nrı ~:! te kendini Rhln nehrine attı. Kurtan= vıJi:~c!:;~~e:=ı:ı~nL;ii~~ ni olmak gayesile bilatereddüt io~~ira kOJ~~~ n~f38;6 
6nc~·ce c c Vfcck'tn talebesiydi. Dk ggtü~~~~ evine, sonra tımarhaneye çivi ile çimentoların tevzllne dünden bütün deniz ve hava kuvvetleri- 103660 159861 192831 

De 1.Yl PlyanLsttı. 
1856 

d ltlbaren başlanmışt11r. Bu r.lvl ve çl- ne, İngiltere adası etrafında gö- 2085 12 264999 
... lno~annağının seri>estıstnl temln a vefat etmiştir. mentolar inşaatla meşgul hususi eş- - . • 2.000 r k umanlar ~ ' ~. - pa l?ın bi llm.i Pek çok eserleri varclır Bunlardan hasa teVZi olunacaktır. Çıvl ve çimen- rulen bılumunı vapurlan - bita- ıra uanan n. . : =:: plyan1!1~-r tasa~rbı~t imi çok, kimi az kıymetıİdir to almak isteyenler ihUynçlannı kaza raf bandıralılar da dahil - batır- . Sonu 6674 ve 7655 ıle bıten 60 
1>.un üz .sat eli alilleştJ. Schumann bu- Nlşanlıhıc devresinde yazd;ğı eser- knymakamhklarına bildirecekler ve mak emrini vererek denizde en bılet. ,. 
dl. A~rlne kendlnı bestekıirlığa ver- lerde cidden fairanelik vardır Pi ancak kaymakambkların müsaade . . . t.000 Lra kazanan numaralar: 
tııııl\ı ._zamanda da musıkl münek- 1ç1n vücude getirdi~ bestelerd y~o ettiği mikdarlaroa çivi ve çimento şıddetlı bır yıpratma harbini tat- Sonu 1727, 9228. 9202 -.e 9678 

ı:. ., .. pıyordu. hassa •Senfonik etıidler. diklı::~ ceı: :ılablleceklerdlr. bik etmiştir. ile biten 120 bilet. 
1834 d• L 1 ... beder. Al h ı · .. . 500 ı· k ral ederek '" JYr.ıg'dc bir gazete teı;ls Sch H rnan arp p anına gorc, nı- ıra a.zanan numa ar: 

ırıU&ıklfırnusıkldek1 ııert hareketi gerı girlştl~~~ıtgen~ kompozisyonlara ollanda, Finlandiya- hai zafer için lngiltereyi ya istila Sonu 0589, 5337, 1911, 9778 
ClıoPbı na!Jara karşı müdafaa etti. mını kaybede;. ymetınden bir kıs- daki mümeuillerini etmek, yahut onu çok zaman ge"· ve 3892 ile biten 1 50 bilet. 
dltıı:atınre BlbraJınıa üzerine halkın 1>' 250 lira kuanan numaralar: 

1830 
ce eLtı. Muhtelit .senfoniler bestelemiştir. geri çağırdı meden yıpratıp ezmek esastır. Sonu 0525, 6803, 3192, 7852, 

1ere do:~ Ien:ı unlversltesinden !el- Bunlarda bi~ ağırlık vardır. Oda. l..ondra 7 (A.A.) - Hollanda hüku- Yıpratma harbinin sıklet merke- 6505 ve 85 75 ile biten 180 bilet. 
"1arıc vı rl~A-unu aldı ve genç bayan ınusfki.şine mutealllk eseıl.eri daha Jn(:tl Finlandlyadakl siyasi mümessil- · · d · kr tı te kil t k 100 lira kazana nn--ar•lar.· llrıır J>lyeck Je evlendi. Zevcesi birinci cazlpl.ir. lerinl geri çağırmıştır. Resmen beyan zını e!lız na ıya ş c me • -·· .. 
lerva• .. aan13tıerdendl. Lei""'"' kon- edildiğine gbre Hollanda hiıkumcti tedir. Ingiltcreyi deniz cephele- Sonu 484 ve 554 ile biten 600 

.... rı I""''"' SChumann'ın musiki tenkidine dair b"I :blanııanın Profesörü oldu. Sonrn. Al- eserleri ıss. de cMusiklye ve musiki- JC'hılandiyacla bir d!plom:ıt.lk hcyd rinde yıpratmak için kullanılan 1 
et. 

4Ürektörı kldlter şehirlerinde musiki ıdnaslara dair yazılar .. senıame.si al- l'ulundurulm:ısınıl} Hollandn;1ra hiç silfilılann en tesirlisi tahtelbahir- 50 lira kazanan numaralar: 
u eri deruhte eL~ t• d t.o ı o.k bir fayda temln et.medW kanaatine Sonu 155 ve 453 ile ~iten 600 

m a P anar ne§redllmi§t.lA; • vaımıştır. ile tayyaredir. Filhakika bu sene- .bilet. 

Sonu 5 ile biten 30.000 bilet ik
ramiye kazanmışlardır. 

Kazanan biletlerin 
aabldığı yerler 

40.000 liranın bir parçası Adana, 
bir parçası lstanbulda ııatılmıştır. 
10.0.00 liralar Mardin, Kahtn, Düz
ce, latanbul ve Kayseride ııa.blmış
br. 

20.000 liralar 13 tanesi Ankara, 
l 3 tanesi lstanbul, 5 tanesi lzmir, 
4 taneai Adana, 3 taaesi Mersin, 2 
tanesi Eskişehir, 2 tanesi Cnz.iantep, 
2 tanesi Akhisar ve birer parr.ası d:a 
Ordu, Alc:çcabad. TMsus, Knyserı, 
Artvin, Edirne, lskenderun. Ka t • 

monu, Bartın, Muğla, Çanakkale, 
Niğde. Antakya, Havza, Demirci, 
lzmir, Pınarbaşı, Milas, Samson, 
Malkara. Snfrzı:ıbolu, Kangal, c~
bı;-libereket, Trabzon, M:ı!ntynda 
satılmıştır. Diğer ikramiye knzt.nnn 
biletler de yurdUı., muhtelif ycrlerin
d • satı1 mıştır. 
\ eda-aui 



Sahife e 

HER AKŞAl\I 
BiR HİKAYE Kuzu ve büyük baba Erzincan mektupları 

Ev sahibi: 1 Diye ltirU etm.1ft;1. Bımun iizcrlne 
- Canım efendim, apartunanda da. b{iyWc babanın bOst>Cı\ün Jcafası kıZ

kuzu beslenir mi?.- Diye itiraz edecek mış: 
oldu amma kimse kend~ln sözleri- - Kıs çeneni JUinUrcalcl ·- dlye be.-
ne kul:ı.k asmadı. Bir kere Mehpare ğımı}ftı. 
lu!vcs etmişti. Kapının önfinden: Büyök ba.ba derd içinde 1dl. Muhak-

- Hı:ı.nl ya bir çift kuzu._ Kmnlı k::ık t1 bu evde kuzu kendisinden iyi 
kuzular.. Süt kuzulan bunları. .. diye muamele görüyordu. 

Yeni Erzincan 'çok 
güzel bir şehir olacak 

ORDULARI DURDURAN KADfl. 
Tefrika Na. 179 Yazan: ISKENDD F. s~ 
Dlm.ltrtyos bunu dftşfindtlkçe bcynl - o halde bn.nn blr dahi. De '4111' 

zonlduyor&ı. İmp::ı.ratonın vezlrl, Sa.- dlğiml ııormayın 1 Dün de ~ 
idenin gözlerinin söndürüldül:iine bin Sana •Dimitrlymu görmek fst6'riıll" 
lrere plşm.n.n olmuştu. Zira., vezir oda- dem~lın. Onu blle buraya g~ 
sına döner dönmez şöyle bir hnbcrle din. Etrafımın korkaklarta ~vrll~ 

bağırarak seçen adamı balkondan M<ıeell daha .sabahleyhı büyük bn- Erzincan Vali ve Beledı·ye reı· ·ı· 
görmüştü. Hayvn.nlard.an blrl sanki pa.- 1ba hrunamın kapı.sını nçmıt tuzunun .o::t 

~~k~: ~= ~cı!cn J:~~Jı;:~ :~; ı:a~in. ~de t1rlett1~ muhabirimize etraflı malumat verdi 
dayanamamış hemen ndamı durdurt· - Mehpare evladım... Bu hayvan • • 
muş kuzuyu s:ıtın alınıştı. En alt kat- bımılan bcrbad etml§_ ha.k:lkn.ten bu &zincan .<Akşam) -. Bı: bu~uk 
ta oturan ev sahibi küplere biniyordu böJ'l• olmıyacakJ demişti. sene evel hır zelzele felaketi netıce-
amma kimin omurmıda?.- Apartıma.- Bunun üzerine Mehpare: sinde tamamen harap olan Erzin-
nm a.rka tarafında geniş bir balkon - A-. Baba. o kn.darcılı: hayvnnm can şehri yeniden kurulmaktadr. 
vardı. Kuzuyu oraya. batlaınışlardı. ynptıklanndan ne olacak?- Şhndl Vali ve belediye re.isi doktor Sü
Genç kadın ev s:ıhlbinln hiddetlenme- ben orayı tcm!7Jctlr, süpürttir, yılaıtı- klıti Tülı:el ha ~le gece gÜndüz mer 
sine de kızıyordu: nmı_ dcmJştı. Ve kuzunun yediği -·' ı K d' · • · d 

- O benim kuzmna ne karışır?_. hnltlar hemen süpürillm{Ş, temlzlen- x .. 0 uyor. en ısını zıyaret e e-
Apartınınnındıı. kedi de beslerim, kt>- mlşt.l. ~ rek hu. ~aa_Jiyet ~akkınd~ ~alumat 
p<:k de, kuzu da._ K~ntrntımda cBu Zavallı buyük babanın nargilcshı- vermesın· rıca ettım. Valımız §U be
apartımanda kedJ, köpek, kuzu bes- den halının üzerine biraz kül döküle- yanatta. bulundu: 
lenmczo diye blr kayıd var mı?- O cck olsa hemen Mehpare: - Enincan felaketinden sonra, 
halde?.- - Büyük baba. •. Orta.lığı kirletiyor- mahalli hükumetçe de verilen ka-

Dahn da daya.tırsa nprutımand:ın .sun ... Biraz dikkat etsene .. diye ihtar rar üzerine. halkın acele iskam ve 
çıkarım. Zaten şurada kontratımızın ederdi... · • "k · d. h · d • • · 
bitme.sine topu topu yirmi beş ~n Kuzu lstedlğt gibi evi kirletme~ tı~ar~, J tısa l ayatın. ıa e~ı ıçın 
kaldı. Ondan sonra b:ıhçell bir ev bu- mezundu Fnkat o halıların üzerine bir lrnmılen harap olan eskı şehr.ın tnk
lur, kuzumuzla rnhnt rnhat çıkarız. parça kül dökemezdi. r.iben üç kilometre şimali şarkisinde 
O zam:ı.na kadar da hayvan balkonda Daha buna göre neler, neler-. Me- muvakkat bir şehir tesis edilmiştir. 
kalır.• scJ!'ı kuzu gece yansı gevrek gevret Bu bir intikal şehridir. Maamafih 

Faknt kuzu dıı pek maskara şeydi. sesile b:ı.ğırmağn başlar, herkesi uyan- bu şehirde buiün her türlü ihtiyaç
Gözlerinin etrafı ve n~ının ucu slm- dınr, hattil. komşulnn bllc r:1hatsız lara cevap verebilecek tesisler vü-
slyahtı. Geri kalan tarafı aksine kar ederdi. d . ·ı . . 
gibi. .. Kirpikleri uzun uzun_. Gevrek, Oel gelelim bfiyük baba. kimsenin cu A getıSr~ mıştır. d 
taUı blr sesi vardı. odada bulunmndığı b!r sırada biraz - ınemaaı var u. 

Butün ev halkı onun üstüne titri- Abdülvehabı dinlemek için radyoda B - Misafirleri ağırlıyacak belc-
yordtı Hele çocuklar... AhreU!k kız Mısır ls~yonunu nçsa hemen evdeki diye tarafından temiz bir otel ya· 
günde birkaç deia onu sokağa çıkan- genç kızlar odaya koşarlar: pılmıştır. 
yor. arsa. arsa dolaşarak kendlslne tn- - Büyük baba ... Ort:ı.Iığı ayağa kıı.1- C - Halkın hububatım harici 
ze ot bulmağa çalış~y~rdu_. Fakat ku- dırıyorsun. Bu ne gürültü canun?_ tesiraltan muhafaza edebilecek bü
zuyu, apnrtımanın uçuncu katından Herkesi rahatsız ediyorsun ... derler ve ··k b' b vd 
nşağı indirmek de hakikaten bir me- radyoyu knpattınrlardı Amma biraz yu • ır ug .. ay ~azan vardır. 
sele idi. Hnyvo.n güzeldi amma epey- sonra kendileri gümbür gümbür caz- D - F ennı şekilde mezbahası ya· 
ce ınndcı idi. Merdivenlerden yürümü- b:ınd çnla.n bir istasyonu açnrlardı_ pılmışbr. 1 Erzincan vali ve belcdive reisi 
yordu. Bunun için nhretllk kız onu O do. b~ka... . E - Evvelce vilayet tarafından dokto::- Sükuti Tükel 
kucnC,rınd:ı n.şa~ıyn kadar indiriyordu. D.:ı.hası var dallası ... Ishal oldu diye ldüp olarak yaptırılan, fakat görü-

Çocuklnr gündelikleri ile fıstık üzüm kuzuya kızılcık murabbaı yedlrmeğe len lüzum üzerine gene vilayet ta- sel yataklarından çıkarılıyor. Niha-
alıyorla.r, _!tuzuyu b:Sllyorlnrdı. knllanı§lardı. Nerede ise •apştrdı. nez- rafından Halkcvine devredilen yet bunlar yeni şehir için büyük bir 

Bu henuz yeryüzunde lkl aylık ma- le oldu ... • diye ona sıcak ıhlamur bile b .... k b. 1 d B 1 • "k · d k l 1 
zısı olan hnyvan ev hnlkının sevglllsi lçlreceklerdl uyu ır sa on var ır. u sa on zınet ve ı tısa ana ı o uyor. 
idi· Halbuki ~dlst ne zamandan beri büfe, sahne ve saire gibi müıtemilA· Yeni şebrfo cenup ve şarkına isa-

Mehpare sıksık ahretlik kıza fı(mblh romatlzmalanndan şik!yet edip dur- tiyle birliktedir. bet eden aahada çadırda bulunan 
edıyordu: duıtu halde hiç k1m.se ona aldınş et- F - Maliye tarahndan yaptın- hallan iıkanlan için büyük • bir 

- Öyle hayvanı hergün yıkama._. mtyordu... lan ve hükumet dairelerine tahsisi mahalle yapılmııtır. Burası geniş 
nezle olur._ Hem da.ha pek küçük " _ _ ••• düşünülen, fakat memur ailelerinin yollar ve bahçelerle ayrılmış sıra 
zavallı, hn.stalığa day~~mnz da... Bir gun butun ~ _ halla gezmete iskanlan noktaeından daha elveriııli paviyonlardan ibarettir B d h" -

Çocuklar ona fıstık uzum yedirdik.- gitmlştl Yalnız buyük babanın biraz 1 b. h 11 1 E . . ·. ura a ~ 
ten sonra bazen su lçenneğc talkı- ba.oı ağrıdığı için onlarla gelmemlfti. o an ır ma ~ e var~!r. en . rz:nca~ın 1 3 hını bula~ n.u· 
yorlnrdı. Gezmeden döndükleri zaman ev halkı G - Beledıye teıkılah muntazam fuıunun atagı yukarı yarısı ıskan 

O zaman Mehpare : kuzuyu bulamadılar. Büyük blr telaş ve mükemmeldir. Her gün caddeler edilmiştir. Bu mahallenin geniı so-
- Ne yapıyorsunuz bakayım? ... Siz içJnde ihtiyara sordular: erkenden temzilenir ve aulanır. Halk kaklannda bol hava, mebzUI zjya 

çıldırdınız mı? .. Üzümden sonra ku- - Büyük ba.bcı... Kuzu nerede?. çarııya döküldüğü zaman temiz ve· güneş altında cıvıl cıvıl kayna-
zuya su verlllr mi?. Hayvanı ishal ya- Kuzu?. ve sulanmıı caddeler bulur. Bu te• şan çocukları görmek bayağı fela-
p:ıcak.sınız... İhtiyar dcrdll derdll başımı salladı· · ük • · ·1 1 l k k k B 

IAkln korkulan şeyler başa gclml.ştl. - Ah, ah, dedi-. Hayvancal!'m bl~ mız ııt ı e ame e er a maı~ a- ~t zam~~ı.nı_ unutturuyor... ~aıı?ı 
Kuzu hem ishal oldu hem de dakilca- otlatmak için çayırlara götünnllftüm. dar meıgul olurlar. Tozlu ruzgar goresı bılaıatısna herkes hulcumetm 
da bir apşırıp duruy~rdu. Atsı gibi 0 UyumtJ4UD1.~ İpln1 de yanımda bir ta- eatiği zaman her taraf mütemadiyen halkı himayesinin canlı bir phidi 
günlerde havalar da bozmuştu. Za- §a bağlamıştım. sulanır. karşısında kalıyor. 
mn.n zaman ince ince, bazen de bar- Blr de uyanıp bakayım k.1, ipin H - İlle olrnl binaları. Bu mahallenin ihtiyaçlarına cevap 
dııklardan boş:ı.nırcasına yağmur ya- ucunda ne tuzu var, ne blqey!. .. Öyle 1 - Mükemmel bir spor aahaaı vermek üzere belediye tarafından 
C:yordu. Bunun arkasından etraf kız- acıdım, 5yle müteessir oldum kl! .. :a vardır. da yirmi dükkan yaptırılmıştır. Bu 
gm bir güneş içinde kalıyordu. ~de Meta bir matem havası estl. Hul&aa bir ıehir hayatııı.ın cere- dükkiinlar zelzele talimatnamesine 
Ynğmurdıın ıslanm:ı.m:ı.sı için kuzu- Büyük baba memmmdu ~ yatağı- · · h ·· ı·· db. l · "h · · · 1 

yn balkondan b:ı.şka bfr yer bulmak na girerken 1,.inden· N--• da. n1 yanı ıçın er turu te ır er ıttı az ve ımar proJesı ıart arına uygun ve 
'" • • <W)li 

0 an 1 t h · • · b. k"ld d" B li'ızım gelmişti. Hemen hn.mamı dü- kandırdım!_ .• diyordu. 0 unmuıı ur. ıe re zınet veneı ır şe ı e ır. u-
~ünnüler. Hikmet Feridun Es Geçen sene çadırlardan dolayı nun karşısında da memur evleri 
Şehrin İstnnbul clhetlndekJ birçok papatya tarlasını andıran muvakkat göze çarpar. 

npartımanl:ırdn olduğu glbl onların da YENİ NEŞRİYAT: tehir sahası bugün evlerle dolmuı- Bu luamın ortasından yirmi iki 
h:ımamı ~nyo şeklinde değildi, ala- tur. metrelik bir bulvar geçiyor. 
turka idi ve çok genlştL Yağmurlu DOMiNIK Yeni Erzincan •ehri Yeni hastane ve park 
günlerde hayvanı buraya knpatıyor- M~ur Fransız muharrlrlcrf.ndesı :'ı:' 
lnrdı. Eugene Fromentin'ln yazdığı romnn- Yeni Erzincan şehrinin, eaki ıeh- Bu mahallenin karıısında ve 

Evde kuzuyu sevmeyen blr tek insan ıar !~inde Avrupada çok tanınmış ve rin takriben dört • beş kilometre şi- Trabzon caddesinin solunda Kı-
vru-dı: Büyük baba... bcğenllmfl olan Dcmlnlk romanı B. malinde az meyilli ve arızasız bir zılay tarafından başlanmış ve vila· 

Evet ihtiyar kuzuyu sevmek şöyle Ali Klml Akyüz tarafından türkçcye erazi üzerinde inşasına başlanmıştır. yetin büyük bir titizlikle inşa.ah 
dursun, onu fena halde kıskanıyordu çcvrllınlş, Hllml k1tnpev1 tara.fmdan Bu yeni ıehrin imar planı Nafia üzerinde durduğu yüz yatakh bir 
da... bnsıl~tır. Flatl 75 kuruştur. Bu gü- Vekaleti şehircilik j,leri tarafından haatane binası vardır. Bu hastane 
kc~~r::ı~~ :~~şu dı~°::::ç~e;:: zcJ eseri okuyuculannuza. tavsiye ede- yapılmıştır. Plan ilk nazarda bir birbirlerine koridorlarla bağlı beş 
dar ttlbanm yok .. • diyordu. rtz. Amerikan imar sistemini andınr. s~ paviyon esası üzerine yapılmıştır. 
Bır sabah en küçük torunu telA.ş K u· • ç u· . K kaklar amud ve müvazi olarak Hastane binası çok yakında ikmal 

1çlnde karşısına dlkll.mfş: İLAN açılmııtır. edilecek ve memleket hastanesi bu-
- Büyük ba.ba, muhakka.k kllZUnun Şehir iki esaslı cadde ile dört bö- rada teessüs edecektir. 

tlzümünü sen yedini._ diye ona kafa olruyuculanmız arasında lüme ayrılıyor: Bundan başka gene yeni ıehirde 
tutmuştu. Evet, birkaç dakika evvel EN SER/, 1 - Erzincan ·Trabzon caddeai. park için aynlan kesif ağaçlı yerin 
bir kliçük kese kdğıdınd:ı. gördüğü lca- EN EM/N 2 - Sıvas • Erzurum caddesi. duvarlan yapılmaktadır. Park, yir-
ra üzümleri yemişti. Torununa: Birinci cadde halen mevcuddur. mi iki metrelik bir bulvarın sağın-

- Yumurcak, dedJ, kuzu benden i1s- EN UCUZ İkinci caddenin de projeleri da ve solunda olmak üzere iki bü-
tfin mü? Ne olmuş kam üzümleri ya-
yedJyscm?- . vasıtadır. Alun. satım, lt'İ· pılmalctı.dır. Bu ikinci caddenin ıehir yük parçad-ın mürekkeptir. Bu par· 

Bu SÖ'L üzerine çocuk: ra iflerinde İl ve işçi için İa· 1 j içinden geçirilmesi çok isabetli bir çalar çok zarif kapılarla bir mima-
- A .. Olur mu ammn? Neden yedin tifade ediniz. I düşüncedir. Bir defa yol büyük bir ri hoşluğu arzetmektedir. Bulvarın 

znvallının fizümcüklerlnl?... kavisten kurtuluyor. Sonra her an (Devamı sahife 7 ıütun 3 de) 
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Giizel GOzlii Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (VA • Nil) 

Kucaklaıtılar. 
Erkek: 
- Haydi, sen gene Schumann· ını 

çal... Ben. annenle Burhanın baba
aının yanına gideceğim .•• 

den hallere girdi. Söylemedi. 
- Niçin> 
- Bilmiyorum .•• Hiç bir ıey bil-

miyorum .•. 
- Peki. ne oldu> 
- luar ettim. Bunun üzerine. ta· 

kal'şıl:ı.ştı: n1 görüyorum. Anceloou gct>er~ 
a- Çelebi Mehmed büyü.k bir ordu gilndenberl yakamı bımkmıJorsnn°" 

!le Bizans üzerlne yürüyecekmiş... lbana. bergiln ne fstediğlml aorat<' 
Bu ha.bert getiren, Edlrneden yeni sunuz. Bir mahkfunım ilk veı;an ~ 

gelmiş bir Rum taciri idi. yeceğl. şey hürriyetten başka ne d# 
Dhnitrlyos: blllr? 
- sen Edlmede ordu hazırlığını Yedlkule zlnda.n mu.hafızı ı.eonldfı 

g<Yzfinle gördün mü? cellM Ancelosun ne şekilde öld~ 
Diye sordu. Tacir başını sallıya.rok: den haberdar değildi. O da herkes .. 
- Evet, dedi, elli bin kişilik bir or- Ancelosun aslanlar tarafından ~ 

du h.nzırln.nınış. Çelebi sultan Mebıned .lruıdığuıı sanıyordu. Blrdenbl.ro ~ 
,.Btzansı fethcdeceğimh diye nnd iç- reUnl gl.zllyemcdl: 
mlş. Çok yakında. orduslle beraber bu - Ne söylüyorsun, ded.l, AncelO" 
tarata hareket edeceğin! herkes söy- sen mi öldürdün? 
liiyordu. Saide yerde oturuyordu. 

Dlmltriyos bu hnberl alınca beynin- Kapıya başını çevirerek: ba~rdı: 
don yıldınınla vurulmuş gibi sarsıldı: - Evet. Ben öldürdüm. Hem de ~ 

-- Eyvah! Sultan Mehmed Blza.nQ köpek gtbt boğnr.lıyn.rak. 
zaptedersc, benim dcrlrni yüzdürür. Ve arkasından içini çekerek Jli" 
Snldeyl Ycdikule zindanına attınp etti: 
gözden uzakl~tırm.alıyım. - Fnkat o, beni gatıl nvladı. Uyut" 

Dimltrlyos, celliid yamaklarına bü- ken kahbece üzerime saldırdı ve ~ 
yük hediyeler ve paralar vadederek, lcrlme kızgın mll çekti. 
bir gece kimseye göstermeden, demir - Onu. gözlerin söndükten ~ 
kafesi örttüler. Kudurmuş bir aslan mı boğdun? 
götürüyorlarmış gibi( kafcsl b1r ara- - Öyle ya. Ynnımdnn kıı.çn.uın.d1-
baya b'ndirip Yedikule zindanına gö- Beni tuzakla bir nsla.n kafesinde ıuı.P" 
türdüler. setmlşlerdi. Gözlerimi söndürdü~U ZI"' 

Zindan muhafızı Leonldls, \'ezlrln mnn onu yakaladım_ ve bir hamledf 
s:ıdık ndaml:ı.nndandı. Bu işi yalnız o canını aldım. 
biliyordu. Kraldan 53.klamağn. muvaf- Zindan muhafızı Leonidis bunu dıJ• 
fak olmuşlardı. Fnkat, cellı\d Anceıo- yunca hayretten ha.yrcte düşm\lştü. O 
sun ölümünü saklarnnğa lmkAn yok- da herkes gibi Ancclosun aslanlar ta .. 
tu. rafından parçalanarak ölduğiin' 

DlmitrJyos buıııı da bir çare buldu.. inanmıştı. 
Ancelosun cesedini yamaklar vasıta- Leonldls bu ha.bere neden ıınrre4 
sile aslanların yanına attırdı. Aslan- etmişti? 
lıır ölü eti ycmedlklerı için, Ancelosun Çünkü, Ancelos, Leonldlsln akraba .. 
cesedi aslan yuvasındıı boylu boyunca sıydı. 
ortada yatıyordu. - Vay mclün vay! Demek kl. bcnl!I! 

•Krala cAncelosu aslanlar parçala- yeğenimi sen öldürdün, öyle ınl? 
ıruş!:a dediler. Bu hfıdise de bu suret- Diyerek dişlerini gıcırdatmağa bar 
le kapanmış oldu. l:ı.dı. 

••• 
Saide, zindan muhafızınn. sordu: 
- Senin giYllerlnl BÖndürcn addi 

eline geçml.ş olsaydı, onu aat bırakd' 
mıydın? 

Leonldls merd bir adamdı. Bu 8lJIJfl 
verecek cevap bulamadı ve derhal nı

Tüiklerin Bizans ii7.erine yürüye- rlnl de~tlreret: 
cekleri şayiası dillerde dolaşmaıta bq- - Şlmdl sana acıyorum. dedi, ~ 

Saide, Y edikule 
zindanında .•• 

lamıştı. hat senin deR'!I. Bu cinayetleri hazıl'" 
Blzanslıla.r Türt.lerle iyi geçinmek layan Dlınltriyoa senden intikam al" 

isterlerdi, Türklerin BlmM üzerine ms.k istemiş .. 
yürümelerinin sebebi ne tdl? Saldenln gözleri görmedJti 1çin, mU-

Yerlller bu ha.bere fena sinirlenmiş- ha.tabının ~hreshıde bir anda deli'" 
ıerdl. şen çlzgtıerin lfade ettlğl mlnalaıl 

Halbuki, kral, haa mft..p.vlrlerlnden a.nlıyamıYordu. 
IP.ontaryo.su birçok hedlyelerle Edlr- - Bu latla.rı bırakalım, dedi, Türk'" 
neye gönderm.lşU. Leontaryos henüz lerin Bizansı muhasa.rafa gelccell 
padişahın yanından dönmemişti. hnberl dotru mu? Sen bana bundd 

Blzans lınparatoru, Sultan Mchme- haber ver .. 
din böyle bir işe girişeceğini ummu- - Bu haber herkesin a~da dolr 
yordu. şıyor. Başka bl.rşcy bilmiyorum. 

- Çelebi Mehmedin Blza.nsı muha
saraya niyeti varsa bile, Leontaryos 
pa.d!şahı bu fl.trlnden vaz geçlrtmeğe 
muvatrak olmadnil dönmlyecektlr. 

Diyordu. 
İşte Sn.ide, Bizanslıların çok heye

canlı günler Y8§adığı böyle blr zaman
da gözierlne mil çekilerek Yedlkule 
zındanına atılın~ bulunuyordu. 

* Yedlltule muhafızı bir gün Saldenin 
yanına. gitti. Saldeyt demir kapılı blr 
zindanda hapsetmlşlerdt Kapının üs
tünde küçük bir delik vardı. Leonld!s 
lrl boylu bir za.b!ttt, dcllğe yakla.ştı ve 
S::.ideye seslendi: 

- Bir şeye ihtlya.cm vn.r mı? 
Saide bu sesi duyunca bağırdı: 
- Evet .. b!rşeye ilıtiy::ı.cım var. Be

ni Edlmeye göndennenlzl istiyorum.. 
Zindan muhafızı güldü: 
- Bu arzunu bugün kral blle yapa

maz. 
- Niçin? Kral isterse, bent Edlme

ye gönderemez ınl? 
- Hayır. Çünkü, Türkler blr ordu 

hazırlamışlar. Blzansı mnha.saraya. 
geieceklennlş. Böyle bir mm.anda im
paratorun seni - gözieri oyulmuş ola
rak - EdJrneye göndcnnes1, muhasa
ranın tacll.fnl istemek demektir. im
parator bwıu yapmak tçln çıldırmış 
olmalı. 

pürüz olduğunu hissettirdim. 
Kadın başını elemle salladlf 

- Demek tahmin etti .•• Her ıeyi 
tahmin etti. 

- Acaba> 

••• 
Dünyada csaadetı. 
denilen fey nedir? 

Bir ba.şka gündü. 
Zindan muhafızı Leonldla, 6n1de1i 

görmeğe gelmişti. 
Kapının dellğlnden baktı.. 
SaJde yerde yatıyordu. 
Leonidls yavaşça seslendi: 
- Uyuyor musun? 
Cevap ala.mndı. 
Tekrar ve biraz daha yükset bfl 

sesle: 
- Sa.ide... Saide •. 
Diye bağırdı. Saide cevap vennlyor

du. 
Leonidls şüpheye düştil: 
- Acaba öldü mü? 
Yedlkule muhafızı merakını yene

mtyordu. Arkasında duran nöbetçiye: 
- Şu kapıyı aç bakalım_ 
Dedi. Nöbetçi zindanın demir kapı• 

81111 açtı. 

Leonldls içeriye gtrdL 
Muhafızın içinde bir korlcu vaı-dl: 
- Ya beni de Ancelos glbl öldürür-

se? .. 
Fakat, Leonldls ona hiç bir fenalık 

yapmamıştı. Saldcnin ona el uzntma
sınn lmkiin yoktu. 

(:\rkıısı vıır) 

- Şimdi de zava1lı Aliyec.iğin is--
tırablan başlıyor. 

Melahat, göz yaılarını sildi. 
Doktor: 

-----~ ....... ---..~~--- Rauf, Melahatin yanına girdiği 
vakit. onu yalnız buldu ve ta1ırdL 

Aliye, yatak odaaının önündeki iun ... Sizi o kadar çok seviyorwn - Vehbi Feridun bey nerede), 
lı:üçük ve bembeyaz aalonda otur· ki... _ Gitti .•• 

- Akai takdirde. bana kar11 tel-
savvur ettiğimiz projenin kabili tat- nıHhlerini nasıl izah edebilirim> ... 
bik olamıyacağını bana ihsas ede-
rek çıktı, gitti. - Fakat bizzat o da oğlunun ni-

- Zavallı evladımız... - diye 
batını salladı. - Şimdi ne yapaca
ğız > Yarabbi! Bu işin içinden nud 
çıkacağız> 

muı: Schumann·ın bir senfonisini - En bymetli hazinemi bu deli- _ Gitti mi) ••• 
piyanoda tahlil etmekle uğrll§ıyor- ltanh gelip benden alacak... Ey- _ E ... et. . 
du. vahlar olaun... - Niçin beni l>ekleme<li>; 

Doktor: - Sizden bir le'J' alacak değil, _ Bilmiyorum. 
- Yavrucuğum! - dedi ve k~ babacıiım .•. Mademki beni ıiz ona M l"L tın• • d -'-· ihtiz. 

1 k b d t:!__ k d" l ' . e ana ae.ın CJU ı az Tepe-
unu ızının oynuna sar L - ,;,unn en ı l'lZMllZ a venyoreunuz. .• ri ... n] L d kt dikk .:_: lbett' 

fa• oldu... Burhan bana kalbini M lıi · d "ckc:ek.a· H 1 ...,.. 1
"'-

0 orun au.uo ce 1
• 

v 1:) ki bu tim en Kl. ruh ın... ..a: Erkek. hayat arkadapna <likkatle 
açtı. u en • aana. •e~ _ .':"'un ıun- bakb. ZavaDı kadın, ıolıran ve pe-

Kızcağız, latif bir heyecanla: n~, ~ddı ve maaevı butiiıı mevcu- ripn bir haldqdi Doktoru bir en--
- Sahi mi, baba> ..• Demek ki ..• diyetine ne kadar alqm11bm .•• Ev- CÜ§e almışh. .._ 
- işte böyle... Asistanımın seni len en bir kız. arblc anne babaıının B v tı'- _ '-

1 k . d •V• . le -v dim d !!!1d" B • '- .ded" n· ogazı ır.anarwt: a ma ıste ıgını artı ogren ••• exu ır. u. umunu a;~ ır. t- N ld > N ,. .__,. 
U•arım. sen de bunu istiyorsun... liyorum... - e 0 u ••• e "Yar,··· - arye 

Aliyecik. başını önüne eğdi. Çeh- Son.az bir ıefkatle, Aüye cevap soK~dın Leyec • .._ ,.,_.___ 1 v 
resini kaplayan kırmızılıgv ı böylece d. • n anına Dıuunı o maııa ver ı: v '- d. 
örtmek istedi. ugrap.raa;. cevap ver ı: 

- Babacığım ... - dedi. - Siz h - tbar.:··1 ~İfanhı:n °
1~7 Bu: - Anlablamaz bir ,ey ... Hatta 

razı oluyor musunuz> ~na Vu ıoz.en l sa ın,_~oy ~mde.yı· uzun uzun düşündükten sonra hile 
N 

ruz... e emın o unuz 1U tım 7Ye · • d _._ 1 .._. d 
- e yapnyım, yavrum> •.. Senin k d • • . . h • ıçın en ~ı amaz oır ava ••• 

arzu ettiğin şeyleri bir türül redde- - al~ •1ızın }çın er ne ıaem geae - Neymif) 
dcrnemeği huy edindim •.• Bu hu- oy e a acagnr.... - Vehbi Feridun beye. aize söy-
yuma gene de devam edcceiim... Genç kız. babaauwı kollan ara- lediltlerini bana tekrarlamuuıı aöy-

- Ah, ne iyi kalbliainiz. bal>acı- 1tna atılda. ledim. Fakat tereddüd etti. Haller-

Dolt.tor Rauf T uirul yerinden aıç· kahıız bir çocuk olduğunu açıktan 
radı. açığa itiraf etti. 

- Bunun imki.ni yokl Melahat: 
- Halbuki bö7ie itte... Bu a<la- - Öyleyse bu adam. hayatta 

mın izdivacı imki.naız ıördüğüne kendinin yaptıklarının batkaeı tara
kanaat g.etirdim. fından yapılmll81nı caiz görmiyen

- Faka: onun buraya gelmeai· lerden ... Böyle adamlar yok mu
nio sebebi. bize bu izdivaç tcllifin- dur aanıyonunuL .. Vardır, pek çok 
de bulunmakb ... Nud olur) vardır .•. 

- Ben de öyle sanıyordum... - Öyleyse bu izdivaç) 
Onun yarunda yapbğınız girizgah - Vehbi Feridun bey düıünmüt. 
öyleydi... la§lnmış olacak. Oğlu Burhanın bi-

- Vehbi Feridun bey, kızımızı z.im ailemiz•· bu şeraitte girmesini 
benden resmen istedi ••• Bunda fÜp- muvafık bulmuyor galiba ... Bu ka
heye mahal yok.·· rarını size söylemek ceaaretini gös

- Ne cevap VC!'diniz kendiaine > terememiş. bana söyledi. Öyle an· 
- Mü.bet cevap verdim... Fa- laplıyor ..• 

kat bild.iiin sebepten dolayı da bir Dok.tor Rauf, perişan bir halde: 
açık kapı l>ırakhm. _ Eyvah ı _ dedi. _ Ben. iztı· 

- Eni olmadıiımızİ kendisine rablarm bittiğini. saadetin baılıya-
hiaettadiniz mi) cağını aanmııtım. Demek felek bu 

- Heniz ettimwtim,,. Fakat bir aefw de yir olmad .•• eyvah ... 

••• 
Cahid, Erenköyckki eve gizlice 

girip orada kapılanan ıeneriye: 
- Siz benim babamsınız! - diye 

haykırdığı zaman, Cemal Nermi: 
<- Hayır •.. Değilim ... > demek 

cesaretini kendinde balamamıtb. 
Kendiaine, heyecanla., muhabbet• 

le hakan oğlunu itmek, kendinden 
uzaklattırmak için onda cidden 
fevkalbeşer bir kuvvet olmalc ge
rekti. 

Feleğin bunca darbeaini yemit 
olan. sefaletten sefalete, inkisardaa 
inkisara sürüklenmiıı bulunan serse
ride bu kuvvet yoktu, hayır! 

Recep Can olduğu resmen iddia 
edilen adam, 313 numaralı hapi.
hane kaçkını, biricik sevgili evli· 
dından hakikati gizliyemiyecekti. 
Hazin macerasını anlatmak arzuair 
l.e yüreği yanıp kavruluyordu. 

(Arkası Tar) 
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Ruayanın İ§galinden 
ıonra lnailterenin airf 
müdafaada kalmak 

aiatemi zaferi temine 
kafi değildir 

Suriyede 
son vaziyet E~~n~Gm~~ırı_ ·•KUÇÖ~WiftTARI~ 

aonunda ırtadyommı heyl>etli bpisi 
e yeri görülüyor. 

Müttefikler Huma'a Bundan bqka tahsi.sati gelmi§ Te 
KOÇUK iLANLAR 

84.TILIK HANE - Beşiktaş Yıldız KWLlK MUSTAKİL EV - ll; 

·en-........_ __ ,. 40 kil f d projelerinin hanılaımıaaı bitmek. 
~ 1 İnci sahif-ede )' Ometre meaa e e üzere olan Jikobıı binMİ Tardır. Ferka.IAde ahvalin devamı 

Qırağan caddesinde altında. blr dük- oda. elektrik, sarnıcı kullanı Jı, • 

eheırunıyet Verdiği içindir ki İn- Bütün daireleri istiap ee!eeek ~e-
glltere ile harbi. sırf deniz .. Vichy 7 '(~.'A.)'- Beyruttan ali- Ja1de Narlaca projesi ve keşfi h.a-

mtaditlnee gayri muayyen gb
lerde haftada ıtı yeya üç defa 
neştedilecektlr. 

itAnı "Ye mahiye yimıl lira. lmdı bu- havadar manzaralı bir ev kir ... !.·
lunan bel odalı lirgtr blr ev (2000) w. Bqlktaş Abbasa~ Salnıımc
llra gibi kelepir blr natıe satılıktır. eı aotalc 31 numara gezmek 1çln Be-

deleslne inhisar ettfnnı.. mlanuca- nan son haberkre göre, Fırat vadisi zırlanmış Te 'bedeli temin edilmjş 
kuvv tll °'1• O ca boyunda .ilerliyen bir Britnnya mo- olan hilldimet 1Conağiyle, asli ceza- 1 İŞ ARIY ANLAR 
miş c e Sovyet Rusyaya yüklen- törlü kıtası §İmdi Ra:kknya doğru evi. belediye Cleiresi ve gazhane de -

Taksim meydanı EmlA.k ban 10 No. §iktaf Yenlmahalle Jand:ırma mekte
da Bmllik Yurduna müracaat. telefon: bl sokak 9 bakkal bay Yani. Kacıyn.nl 
44439 _ 1 pazarlık için Akşam gazetesi nfUı me .. 

. tir. Bu mücadelenin ehemmi- yürümektedir. Diğer bir Britnnya programa dahildir. -----------
Jetini ne İngilizler, ne Amerikalı- kolu Merciayun mıntnkasında, Tel- Şim(ljye kadar yeni oc}ırin iman ~Ş=O~ ~ = ~ 
lar inkar ediyor. Bizzat Amerik baloyu geçmiştir. Sufda, Britanya huswıunda ablan hatveler ve ta- harfleri okur yrummn. Avukat yazı
Reisicüınhuru habe erdi a kollan ıiddetli F:ra.n.aız topçu ateşilc mamlannn icıler bu kadardır. Fakat hnnclerlnde, komisyoncu yanında, 
n. ... -1 r V ki Al- karşı)aşmHtJr, ,.. '-A+h.ll'- ... u .. ._uann batırdık} ·-v asıl yeni cebrin tam manasiyte müesseselerde Aa ....... '-6. ,., ... yorum. 
lngUte nln an vapurlar, Damur havalisinde Britnnya Clo- tanzz:uVlıl ve Türk.iyenin bir ıehir Muameleden nnlanm. Askerlltle 111-
geınn re inşa edebildiği bütün nanmasına mensup gemiler Fransız incisi §eklinde tebarüzü için vilayet şi~lm yoktur. Akşamda A. B. D. rü-

erln ÜÇ misli, İngiltere fie mevkilerini yanm saat at'e§e tutmUJ- tarafından .kıymetli adımlar atıl- muzuna mektupla müracaat 
Amerikanın yaptıkları v 1 lardır. DJ

0

PL01\IALI BİR EBE iş ARlYOR-
41.1 • apur ann Kah" 7 (A A ) R . mışhr. 
u.! ntislidir. Demek ol ki İn ıre · · - eutcr aıan- MD.saj, iğne, ve bir hastaya b:ı.kablle-
giltere ve A Ik uyor - llllın haber aldığına göre müttefik Vilayetin 'bugüne kadar takip cek blr Musevi Tatandaş kendisine 
pur . mer a ne kadar va- kuvvetler Hums'a 40 kilometre mc- ettiği katı <iüstur şudur: Yeni şehrin münasip bir iş o.nyor. Gece hnsta. yn
b ~a etseler, bunların sayısı, aafede bultmuyorlar. Kuvvetli Bri- derbeder olmnmnst, nyni znmanda nmd.a. llml:ıbl.llr. Ga.lat:ı. f}alr Zi-

u gtdişle, her sene yan yanya tanya müfrezeleri deniz cephesinde göze ho, cörünmesidir. BWtun için ya paşa caddesi 5 dl.şanda, 3 1çeroe 
~alacaktır. Bwıun çaresi Ame- s~ı:atle iler]iyorlar. Pazar akşamı İn- şu tedbirler alınmıştır: Dudu OVadya - 2 

likanın gemi yapısını üç . lin gılız bombardıman tayyar.cleri Bey- yeni binalar BiR BAYAN İS ARIYOR - Iyl türk-
ÇJkannası değil b"lh mıs e rut mıntakasında ı:ıskeri tahaşşütleri, çe, fransızcayı daktUo ve kı\fi derece-
lerde İnınr d ' 1 assa deniz- ~tr?l de~ol~nnı bombardıman et- İmaT planında yapılacak mesken· de nlmancnyı bllcn bir bayan yazıha-
etm . ı:.· ız onanmasına yardım mıştır. İki Vıcby tnyyaresi düııürül- ler 'VC sairenin biçimleri. kntlan gös- ne ve bürolarda. çalı._c;mn.k istiyor Ak-

~:. ~.·.anı harbe ginnesidir. müştür. terilmiş ve her biçime göre semtler şnmda (N. T. '75) riimuzunn mettup-
Görul l B I N la müracaat. - ı 

+_ . uyor ki liarbin akibetl ayn mı tır. un ara göre afia Ve-
.uıgıltcre bakımından Am rlk • Paraş·u·ıc·u· ler Hı.Jeti yapı dairesinin gösterdiği bü-
nın yardı ' e a- yük kolaylık ve samimi direktifleri 

. . mı derecesine bagy lıdır. Şımd f dairesinde şehircilik işleri mütehas-

Jnnıun·· cıJ:ıe~adoarla.nsub"ureklh· arpi b,irRtausykaat- aaliyete bae!ladılar SISl yüksek mimar Asım Kömürcüoğ-y luna mahallinde teldkikat !)'aptırıl-

tir :gaJj ile şeklini değiştirecek- (Baştarafı • inci aahifede) mış ve yirmi tip üzerine ev şekilleri 
· tısya kaynaklannın ele geç- . hazırlanmıştır. Bu projeler imar 

inesi, Alnıanyaya l gilte . .. mak olan Alman paraşütçüleri ek- planına uygun ve zelzele talimatna· 
VCndiği Am . ' n renın gu- seriya küçük gruplar halinde inmek- mesinin esasları dahilinde olarak 
daha k enka yardımından tedir. Bu paraşütçülerin bazılan kn- yapılmıştır. 

bk 
1Ymetıı, daha bol da'-'anık- dm elbiseleri. bazılan da Kızılordu A h "d · 1 

vasıt ı .J - • ynca şe re aı sınema, ote ' 
deva a ~rı hazırlıyabilir. Harp uruf~rmalan giymekte ve hemen gazino, lokanta, hamam, şehir klü-

d 
m ettıkçe bu istifade imk1iru hepsı nısca konu,.mıaktadır. bü gibi içtimai ve sıhhi müessesele-

a o nf b t Alha S · · ·· ·· 1 · s e te artacak za ~ pırın, pazar gunu zvestıa rin de projeleri ynptırılmı~tır Esa-

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 

EC7..ACI KALFASI ARANIYOR -
İstanbulda çal~ak üzere sanata va
kıf bir meslektaşın yazı lle İstanbul 
757 posta kutusuna. müracaatı. - 4 

i Ki RA ı· AN ARANIYOR- L1sc tah-
sili görmüş iki bayan alınacaktır. 54,45 
numaraya tclcfçm edilerek müracaat 
saati nlınmnsı. - 1 

TEZGAHTAR ARAl\'JYOR - Top
tan yerli pamuklu mensucat 1.şl için 
bir tezgahtar lnzımclır. Gerek bu işten 
ı;erek manlfaturncı yanında tcz
g!Uıtarık yapmış olnuı.sı şarttır. Aşir 
efendi caddesi 20. Gaziantep mıı.~ 

-1 

suru, zafer terazisin' man un- g~etesinde nqrettiği bir yazıda sen dekttik projesi, Nafia villıe
kalkacak m-da! de. ortadan dıyor ki: <Paraşütçülere karşı kul- tinin elekıtrik bürosu tarafından su 
!emek si~ u na halinde bek- lanılan Sovyet usulleri.. n.?zil~rin ~e- ve lağım projeleri de Dahiliye Ve-
artık _mı bu zaferi temine ç~ ~e Hollandndakı aurprıZlenne kalctinin imnr heyeti fen ,efliği ta· BİR KIZ Ç..OCUÖU ARANll'OR -

. Yetmıyecektir. Rusyanın iş- marn olmuıtur. llk gÜnlcrde para- rafından yapılmaktadır. 8 yaşındaki erkek çocuıta arltadn.şlık 
g_cıııne karşılık, kuvvet - fiitçüler, cephede Sovyet askeri bir- • • edecek 10 ua 13 ynşla.rmda bir kız 
Sini yerine t' muvazene- liklerinin hemen arkasına iniyorlar- Bu aaretle ınpat planl&§tırılmış- çocuğu aranıyor. Karabük Demir, Çc-
ltanın h ge ınnek için Ameri- dı. Fakat son günlerde cephenin ı 00 br. Şu halde birinci inşaat planına lilt fabrlkalan Personel sen1slnde N. 

arbe girmesi art ,_. b sayd v h" ·· ı · ı E. adresine mektupla müracaatla.n. 
}eni dünyad Ş tır. Eğer .Ulometre kadar gerilerine de inmi~ u h lifıg~m1ız d§e ~r ~~esseac. en:L e _ 1 

an gelen ha.rpcu r. lerdir. Bu paraoütçüler aık eık Sov- mu te tıp er e uç yuz ev gırma.;-

ACELE SATILlK OTEL - Sirkccl
nhı işlek bll' mevtilnde tıı.nınmı~ 
müşterisi. bol "Ye altında b1r kahve, 
!.ki dükkAn ne blrilkte sa.tlhktır. 146 
sıra numarnsı Tabhn Cmnlıuıiyet 
meydanı Emlfık: hanı No. 10 EmHl.k 
yurduna müracaat. Tel: 44439 - 1 

SATJLJK KONFORLU AHŞAP EV -
Aks:ı.rayda kfıtıp Mnsliht&Un soknjpn
d.a. tramvay istasyonuna bit d:ıklka 
mesafede sekiz oda lçl dışı ynğlı boya 
ve muşambalı üç ta.rafı bahçe fevkn.
ltlde manzaralı ve çok konforlu ahşap 
bir ev maktuen (5000) lita.ya 68t1lık
tır. Evkaf bcdcll vcrllmiştlr. 23396 nu
maraya telefonla mürncno.t l'dllmcsl. 

-4 

SATILIK AP AR'.1'11\IAN - Dört daire 
aynca odalar, fevkalii.d.e mnnzatn, 
vası bahçe, iskele ve tramvayu. yakın, 
Ortaköy Tnşmercllvcn No. 23. Müm
cant 4 ncü kat. - 1 

KlYl\IF.".rLl BİR ARSA - Göztepede 
tramvay nsfnltı yanında. tclefon sant
ralı karşısında. (25X35 m.} klrlzmell, 
Avrupa ve yerll bir çok yeni çamln.n 
ve mcyvn. ağaçlan bulunan arsa satı
hktır. Melek slnemasmdn B. Asaf':ı.. 
mürncnat. Telefon 40868. 

---------------------SATILIK APARTIMAN - Teşvlklyc 
~thane caddesi eski lldnci yeni 
sokak, yeni ömcr Rüştü Pıı..ş:ı. solm
ğmda 21 numaralı ve iki buçuk daire
li apartnnnn satılıktır. İçindekilere 
rnüracnat. Sabahlan 8 - 12 ye kadar 
öğleden sonra 14 - 18 e kndaı - 1 

KiRAUK MÖBLELİ APARTlllAN -
Möblesllc kısmen ve tamamen üç ay 
için kiraya verlleccktlr. Taksim Ab
dülhakhrunlt caddesi P'inızan Pnlas 
21/3 ka.pıczya. mü.rncaat. - ı 

tJç AY İÇİN KİRALIK APARTl
M.6N - Be~unun en merkczl bir 
yerinde mobllyalı mükemmel konforlu 
denize fevkalfıdc ne'Laretll üç odalı 
apartıman yaz lçln kimya. ~lecek
fr . .Akşamda L. M. D rumuzuna mek
tuı>lıı. mürac;ıat. - 4 gesler sadece İngilizlerin manyaenvı·~ yet tayyarelerinin Kızıl yıldız işare- teclir. Mt.IRF..BBJYI~ ARANIYOR - Biri 

'Yatını tut k · • nakJ' l · d B h l"f • altı diğeri beş yaşındD. iki çocuğa ~l . ma içinse bu kar d tinı tapyan ıye tayyare erm en u mu tc ı mşaat imar planın- bakacak ve hlzmetlcrlle meşgul olmak BEBEKTE SATILIK EVLER _ Be-
s• dır. ı e- yere atılmakta ve ekserisinin, daha d.a gösterilmiş ve bir maketi yapıl- üzere bir bayan aranmaktadır. Lisan ;er odalı, iki ev _iiç mutfak, bo.hçe, ku-

İngiıteredc V Am . bir ziyan yapmadan etrafı sanlmak- mıştır. Bu makete bakıldığı zaman blenler tercih olunur. İsteklilerin biz- yu, sarnıç mutcadclld lı:6ın5rlükler 
lleferinın • e erikada Rus tadır.> şehir müstakbel vaziyette göıiilür. zat Çifte-havuzlar, Valı boyu caddesi ltinci ve üçüncü ka\lan deniz görlir, 

neticesi ile J: Alba s · · _,_ 1 • d • _1· ı vapur ve tramvay ,,...,...,_,_nn" ..,.,, alacağı . aponyanın Y pınn, maKa esm e flP1w- npzihn karoıılığı eAa meseleyi 38 No. ya mür:ıcnatlan. .L>,_,JUUUl "' J--
leru Vazıyet çok merakla bek- ye kadar Paratütçüler tarafından teşlı:il etmektedir. Çünkü para ol- BİR BAi'AN ARANIYOR_ Pn.ra.1Ş- ~İ:p~::ıa:~~: ~ :U~: 

Yor demek yanlış olmaz. ~emmiy~tli bir hareket yapılmadı- mayınca bir iş görülemez. Lazım lerlnde çalışacak bir b:ı.ynna ihtiyaç 13 müracaat 
Necmeddin Sadak gı~ı _tem.m e~ektc f.akat ~il?assa gelen para müvazenei uınumiyeden vn.rchr. Lise tahsili görmüş olmıısı ika- ---.----------

planorkrle l.utle balmcle mı§lere helediycye yirmi sene müddetle iki metgfıhının merkczl. vaziyette olması EMLAK ALICILARI VE SAT](JILA
p~k yllında tqebbüa edilebileceii- milyon lira ikraz ebnekle temin deniz ve demiryolu ile bağlı olmaması JtlNA - İstanbul. Bey~lu Kncht6y, 
nı haber vermektedir. edilmiştir. Belediye hazırladığı prog- §M'f.tır. Ynzı ne İstanbul '757 posta. Üsküdar ve Bo~azın her yerinde em-

-

DlJJru Bay Nnrlye telefon. 20681. - 20 

KiRALIK KAT - Kule knpumıd..'\ 
Mileıut sokağında 20 numaralı evin 
dördüncü katı ldmlıktır. İki oda bir 
sofa blr mutfak terkos ve cl~ktrlk ve 
havngazı vardır. Kirası 10 liradır Is
f;eyenler Taks!.mde Uygun n.partıtnaRt 
knpıcısı Recep efendiye müracaat et-• 
sinler. - ti 

KİRALIK GtJZEL m' - Şl~lld Os
manbeyde kalorifer, b:uıyo, parke, r.n
ra.J, elektrik, havagazı basılı her turlü 
konforu havi bahçeli güzel bir ev kira
lıktır,. Antre, hl.zmetçi ve Bruıdık oda· 
L'ın hariç 8 güzel odası vardır. 81378 
telefon numarasına milrncnat (sabah 
s:ı.at ıo dan ~leden 11onrn 2 ye ka
dar) - 8 

ACELE SATJLtK APARTJ;\1AN -
Cihangir Flrtızağa. mah:ıllesi A ha· 
marn caddesinde yirmi numaralı ~
nevi iradı bln yüz kırk llm olup safi 
yüzde yedi iradı bulunan k~ başı 
meydanlığa nazır dört katlı ap:ırtı
:ınan acele s:ı.tılıktır. Her cün saat on 
lkl.ye kadar lçindckilere mUr.ıca. t. 

-4 

KİRALIK ODA - Bir Alınnn mual
llınest nezdinde 1-2 klşlllk moble ve 
kapalı balkonlu büyük blr oda. klmlık
tır. Mektep talebesine de klra.Jannb'Jir.' 
Pazartesıden cumartesiye kadar saati 
üç buçuk ile yedi n.rasmd İ6l!klal1 

caddesinde 133 numaralı Ha.s:m bey, 
a.partunanı, ikinci merdiven birine\ 
'kat G nıımamya müracaat - s 

KADIKÖl.'liNDE 'TILIK APARTI-
1\IASLAR - Moda semtinde dordcr 
dıuırell (2l ap:ırtıman nyn ayn satı
lıktır .._BahçeJı deniz mükemmel gorur. 
Birl }'lrml beş dlğerl yirmi sekiz bin 
liradır. İsteyenler Moda caddesinde 34 
No. ya müracaat.. - 2 

5 - MÜTEFERRİK ~ ....., 
iNGiLtzoı: l'RA."Sl.7..CA Dt::RSLE

Rİ - Tecrübeli blr Öğretmen to.ra
fmdan Jwa. bir zamanda iyi bir me
todla evlerlnde ders verir ikmale ka
lan talebelerlnl mükemmel blr surette 
yetiştirir. Akşamda H. T. rümuzuna 
mekttıpla müracaat. 

HUSUSİ DERSLEK - F:-a.nsızca. 
olarnk riyaziye, fizik, kimya ve tabU
ye ve lt&ln dersleri vertllr. Evlere gi
dlllr, §era.it uygundur. •Ak.fam,, ge
zetesinde I. M.. liimuzun:ı mfiraca:ıt. 

- 2 Amerikan kıtalan 
lzlandada Sovyetler ceoheye 

yeni ihtiyat kuvvet 
sevkettiler 

ram ve talimatname dahı·ı~- _Je bu _kn_tu_s_u_n_a_m_ürn_ .. _caa_t_. _____ -_2 lak! .olup &ı.tmak veya almak ısteyeı:ı-
wo lcr. Istanbul Ankara caddesi Adnlet --------------

işleri yaphracak ve binalan halka 
3 

_ SATILIK EŞYA han 3 numarada TüJ'k enilllk bürosu- ORTA, LiSE - Tale~nl tccnıbdl 
talcsitle temlik eeckektir. na miiraeatlan. Tel: 2060'7. - 12 genç Matematik - Fiz1k - yabancı dil 

Esasen kanun mucibince Erzincan deralerine türkçe veya fransızcn cla-
(Baş tarafı inci sahifede) 

Sil olarak kullan 

OKAZYON - Az kullanılmış spor ACELE Sı\TILlK APARTIMAN - ?'ak çalıştınr. Müs:ı.it şerait Akşam gn.-
oehrinde eri Te dük.kam 'bulunanla~ bebek ara.bası ucuz flo.tle sa.tılacıı.kb.r. Nişanı.aş Teşvlltlye camll clTnnnda !Jetestne •Mn.temat1kn rümuzuyla mti-

talann Alnımı ılına~a müsald nok-
f!dlhncstnı ya tnrafmdan işgal 
Amerika 1 Amerika kabul edemez. 
hükümrn~ırndiki halde bu topraklann 

ra birer e... -ve dükkan yeri Yerilme Görmek ıstiyenler Galata Bot.kurt Çmar caddesinde trı.,ebqı o•uz 1kl rncaa.t. - 1
1 

si lizmı gelmektedir. Han No. 19 da SKF BileH Rulmanlan metre cepheli deniz ve yeŞillk nezare- . . 

1 Günlük Borsa 1 
Türk IJmlted Şirketine müracaat. tl fevkalAdc her kontörü baiz. Betan. MATDIATIK VE fiZIK DERSL"ll· 

anna altı knt on bir d.a.lrell safi iradı Rt - Lise ortaokul talebeleri i~ln hu-

Jılyetlııde ~~~ değ~IkJl.k yapmak (BaJ tarafı 1 inci sahifede) 
ınanya tnrarınru:-~ ~~~ liadaln. lann Al- ld • L • • 
Yapılan lıı.şe ..... _'"ltia glltercye zor o ugu .. anaatindedırler. Alınan 
tlYatını haleı:;~v ~esi sev- kıtalanrun .tiratle ilerlemeleri bu va- l!SIUM Ye T.ıUIViLAT - KAMBİYO 

SATILDC AMERİKAN 1·Azl 1'1AKİ
NESİ - Çok az kullanılmış partatlf 
Tttrkc;c hurufatlı mükemmel bir halde 
Sirkeci Yeni İzmir arnb:ı.nna. müra
caat. - 3 

fazla bulWlan on bir numaralı apartı- susi den vermr. Muracant: Ankara. 
man altmış beş bin liraya satılıkbr. caddesi Adalet han 5 numa.racI;. :Ma
On numaralı dairesine her gün saa.t temattk Kültür mecmunsı idaresine 
12 den üçe kadar müracaat. _ '1 müracaat. - 1 

~ôsterebnır. Bbıaen':~~ hbir mahiyet zi~ müphem bir vaziyete koymuş- •e NUKUD FİATLERt 
a.~urnand u=y ordunun tur B wı1a b b . '1 Temmuz 1941 ARNA \'lJTKÖYDE KİRALIK EV -

Anıertk ::ı.nı sıfıı.tne İl"landıl ile • un era er aynı mah.filler Tramvay ve vapur iskelesine çok ya-
~küı a ve Atn.erlkJ:ı. Ue bll~mnm bugünkü vaziyetin apğıdaki tekil· 4 - Kiralık • Sahim :tın, içinde han gazı, elektrik. tcrkos 
Jnfnın:r: ~Oktalan ara.sındatt deıilz de tasavvur edilebilcc~ mütalea- DEVLET BORÇLU! 8tJYtJ bulunan 6 oda, mutfak Ye b!ln-
etmcsi iç~ ~~ıın eınnıyetlni tcmın sındadırlar. EMLAK l.'URDU _ Ayaspnşa asfalt JO.,!u bir ev kiralıktır. Telefon: 52.309 
ınnsuıı donannı ıelen tedblrlert al- Baltık. memleketlerinde mıtkabit L. K. ta ne!:aretl fevkalldell altında blr mumcaat. 
da ~line agyöa.ndcnıreWm. İzlan- taarruza "'eçen kıtalar 1.Jeıiıin.,..,.c:J 3 '1;!> 933 Türk borcu 1 II m 2

0,30 dükkanı 8 metre ...n. Te Z1 metre de- --------------
-Jd cr,:ıı,,im blr • o·- il ıt 1938 1kramlyell 19 45 "'"' SA'"'LTK BiN. A 16..,.,.,,..,A_ B iİ a Anı,rltan kıtnıa ""'E> me- mıntakasındaki motöılü Soııyet kuv- • • 1933 1ıcramtyell Ergnnı 20:_ rinll~ bulunan dokuz odalı tArglr ev u - ___........ ayır 
d

.!1._ada.hle Ul işlerine hiç brınirınsu~tte cmkeu_ -- vetleridir. Bu mıntnkada başlıca. mu- • t 1934 Sivas-Erzurum 1 20 "5 (25000) Um.ya. sa.tııık:trr. H7 mr& nu- sokağındn '78 numaralı !kl bttn ~r ..,,,.. etmı ··"' L -reb 
1 

,.. ın:ır...slle. oda sofa mııtra.'k hava sazı. elektrik, 
""r .. Yeceklcrlni ve b,,,. __ ge- na e er Dunab"- - Lcnıngrad • • 1934 S!Vas-Erzurum 2-'1 20,35 su alt katta bl od ıı...a k .. - l'"-"" .,eçm b """"<lll -• .......... ..:- mey .... --• ..,._ ........ han 10 No. ' r a .... omur Ur>. 
cel'#,nı t~ıC:: u kıtalann ""'ri ,.,.ı.ne- yolunda kam Astrov •ehrı' cı·vann· > 2 1932 Hazine bonolan 55.50 .1.il&A.:ıJ.U• UüllJ. ı:.ru.w&. mutfak -m.'t--' ..... b ... ı.... """ 11 h 

1;; .._.... "'- .. ~ ~ y da Emlak Yurduna mürncaat telefon: ' ,.._ ,,.._.,.,.. -·~" t;une§ a-
İzlanda hfl~fi al_ulllsl.ne tcyid ettlın. da cereyan etmektedir. Burada ha- • • 1935 Hnzlne bonoları 16.50 

44439 
_ 1 Tadar ayda klrk yedi bQçuk ımı Jdrn.-

harazn edece::ıetı bütiirnrnnhı?ı mu- len, çolı: §iddetli bir meydan muha- • • 1938 B:ı.zlnc bonolnn 26.25 da. ol:ı.n bina dörtehı liraya acele Mtı-

A.LM.~NCA. DERSLERİ - Berlfn11 
blr Almnn muallimesi kolay ve sert 
usullerle almancayı kl.sa bir Yaman
da. ôğretmektedlr. Bu llsnnd:ın ikmale 
lı:alan talebeyi tatıı devrealndc imti
hana mU1'af!ak olacak derecede ha
zırlar. Milnferlden veya grup hali ~., 
talebe lmbul eder. Bu Webeye f'l liıl 
80'Iluna. kadar pek ehvm bir ücret tat
bik edilecektir. Pazardan mnad:ı. heıı 
gün sa.a. 3 buçuktnn 7 ye kadar İ -
lfil caddeshıdc 133 numaralı Hamn 
'bey apartunan, lklncl merdiven blrincl 
kat O numaraya müracaat. - 5 

B Roo r .... ~ tm 1_ d " A. Demlryolu tahvill I - n 45.76 E ıt E N K ö .., .,. N D E ., .. _ lıktır. Yanmd:ı. 00-82 mıma:nrya mü-
"'- . sevcıt ınü•-ı..n..- . . cereyan e ede ır. A. n.-.ı .... olları tahvill m 44,50 .... u """ t ~ıvekUı d -~.u Izland3 tı .• • Alın k lıı ·ı ı . . ~., Kö"- '6-lta A ,,.,. racan . - 1 ntnaqjvr rı"rriK, Kı·~.· Lu:>R -tak n en 1 tem.muzda. b h KlilCl an o nun ı er eyışı A. Demlryolu m~ Benet TJLHt ~.,. - ,,,... ve m_.- .&_""..., .. "" ,..... .. " "'"' 
ald:ğ ınutabak:ı.tl blldirir blr u me: h.ü:bnda hala sarih haberler alınn· kupon kesik tO.- ;raduı gotbt.ilm\ş ~d meyva fidan- lKl KATTAN iBAKET Ki :\UK LEKİ - :8!r orta. mektep oğretm nl 
l'er<Iı:ive nJlll gün kendls!nt ~ mamıtt.ır. Soa malumata göre :bu kol Haydarpaşa limanı 4'1,'15 ~•~d~iisürfım E1~~eı b!!!.~~ DAinE - Babıi.li ca.ıidesl Viliyct tlyaziye, 1clıll\Ytl. fızik d r.n. ha-

bcn.n etıni;tlr. merkezi E.tooyada Parpat nehri H. limanı mümesstl ısenedı uu -\,1.Jlo. ua .-•ıı..~,-.. .ı- elvan Hava kurtunB kanısı Ne. 11 üç %lrlamak veya kuvvetlendirm :!t f -
ü.zsind W"""' • ,1. • d 

1 
kupon kesik 42,- bodrum b.tı üttrlne mebni altı oü n oda. Banyo (Rm-&ı&zlle) 'l'lllef-on 1.-_ J'l'Jtlen ehven şeraltle tal.00 l rin-

Çin harbi 
e a&a ıst~ametin e i e~ _ _....lu mü--.&...aed - O.W.--' bir .__t. .,._,, de .a-- '""'•ebllir Aı.·~~- c N .. dı: edir - ------------ - -.....:• ..._ " · ~ Aa dekilere müraeaat. Telclcm ; 21942 • uıau. ..... • ~ • · "" yan ~ · · Oetrcı: etrnfında ecre- BtsSE s~nt lil'GRnc elvttifli kilk C1MOO' liraya. _ 2 runnmıu. mektupla muracaat. _ ' 

~?rdüncü yı}clönümü 
nıunasebetile Amerika 

&'az.eteleri takdirki.r 
llıakaleler yazıyorlar 

en mey muharebesinin sı.tlılıktır. 148 sıra~. -"'7'"-----------..:.. 
Deticesia.e mtizaren bu kolun da~ Tak.sim meydam Eın1ik: han 10 No. EİKAI.IK HA.lif I.l.Tr - ErnlnOnün-

,__ _ _ T C Merltez b:w.kası 121 ü de Em · mut o--. aaimaü vardır. T. 1f banku.ı nama muhaaeır ,- da Emlik Yttrdll!l& m rnc:ıat tel~on : tak Banlract yarunda 46/1 Mo. h 
.o:~tav • Ybalpva mıntnkasmda T. İş bankası (ha.mile alt) ~!:: '4439 - 1 Nail bey hanmd& len.it üat kntl, C 
.&~anın cenu tmlda _,_ hır' muha- T t ba ... Ü 18Elhane 'le gerek ~thane olmağn suı;ı • ş n .. ası Dl messıı his. 130.- AYASPAŞADA SATILIK AKSA - çok elverl$i olup, kiraya ?erllecet\n-
sara altına alınmış olan Sovyct kı- A. De.mlryollam tlrketı (~ IG) 25.'75 Gümfişsu711 hast.anesl civan feTkaHide dE"!l lftteklllerln Han kahftC.fsfne mü-
talarına ııdince: Bu kuV"Y'ctlerin mu- A. Dellllryollan flfrketl <% 1Cl8 41.- nezaret.11 yirmi metre genlşllk Ye yinnl racaatları Jilzumu ilin olwıur. - 3 
kavemeti zayıEladıiı ve uzun müd- Eskilüsnr çimento şirket.\ 8,35 matn? derlnllği bulmıan arsa., metresi 1--------------
detkd~vam. edemi.7eceii teeyyüt et- elrkctl. Ha.,yr.lye 26.- ylrml. beş llradan satJlıktı.ı:. G2 salılfe SATJLDr HANP. - Pt\rkn nnzrr, bii-

!MK AIUN AWntL°'l~ 
Guetemlz lda ıe!ı.&ne61nt . t.ıi-"'81 

olar~ a-östennlf o?!ln tiu'ile!
mbdıen 

A.::- il 8.-E. E. G.- Jıl. 5. -
Me. - ~- M. 3i - H. M. -'il . .&. 

S. K. - A.B.D. - J. J!. 
namiarınA gelen mekt.~PJ tfJrı

reAanemlzden aldırmabn ~ 
olunur. N y: me tedir. Şirketi Hayriye temettü ıt.- ntnn:ıra.slle. yük bahçen, içi ve dlfI yağlı boyalı ve 

k ew. ork 7 (AA.) - Ameri- Mi k S 
1 

Taksim meydanı Emlak han 10 No. yen! muşambalı 8 oda ve bir hamnm-
.. n ~at~uah Çindeki muhnscmabn nıuhaı;:be - mo e~k ceJ?.hcs~nde ECNEBİ TAUviı.LDİ da. Emlfi.l:: Yurduna. mfirncaat telefon: ~ Ye tatlı su kuyusunu havı gayet P•••••••••Zlllliliidlnl 

dorduncü yıld "" ·· ·· d bab d • asıl Stalın hattı uzenncle 44 .. 39 _ l sıhht bir hane satı1ıkt1r. Çocuğunuza Dadı .__L onumun en set- evam etm k d" B ... ~tedir. New-York Tunes Çinden §iddctli ~L~ !e '.~· urada Ruslar KrOOl i'orı.slye 1D03 98,- B:ı.kırköy, Kal"taltepe, Kara.kol so-
tak~ir ve "ta~le b~ed~elt ç· tcdi 

1 
~bil hücumlara geçmek- • • 19II 93,- SATn.IK KÖŞK - Büyükndı:ı. Kadı- kağı No. 19 j 

dcnıoh • . d .. !11 l r er. n resmi tebliği Alma.. • • Amortı 60,- yornnda ç:unlıklı b:ıhetm ve aynen 1ki ACELE SATJLllt APARTI. AN _ I 
zını g Idn::.! .. en omek alınması la- ann Dni~r nehrine vardıkla • .. Kupon 1.- odalı müştemllltı bulun:ı.n (12) odalı Cihangirde Clban-'- m"hallesi Gu--

e ıgı:n yazmal.-ta ve §Öyle ele- bilclimıektcdir nnı ----~-.;:_______ ~ senevi yedl yüz lira mevırunllk ir:ıdı ,.... .. 
lnclttedir· İs li ask • NUKUT otan.bir köşk (10,000} füa~a::ıtJlıkt.Ir. neşll sokak 56 numaral1 köıre başı yiiz-

<Çi b. k veç ez.i mütehııasuılıua göre 'Pebim meJdnnı Emllik han 10 No. de yedibuc;uk s:ıfi trndı bulunan hlT 
i:i İçinnl ~ adar cesaretle harbetti- Şarki Cnliçy:8' ile Bukovinada da bu- Tilrk altını d:ı F..'ml:ik Yurduna mü.mca.at telefon : b!=' kon foru mükeımncl iki buçuk knt-
f.cd· Angiltcre daha k.uvvetlcnmck- na benzer bır vaziyet vardır K" f K6lçe altın bir gramı 24

•
95 

44439 _ ı 1ı a.pnrtıman on bin beş yüz liraya sn-: ~~~a~:t~1~!~=:t!: ~~i~~~tl~ ~:;:n~~~~ Osmanlı bankası <b__,,:ı_n_kn_o_tl ___ ;_:~_; SATU.m: MVCEDDED llANE _ ~!1:~·1c!t~;1feld :C~~~rrın:: 
~ı .... oy.le. harikalar yarat~ hürriyet. "le. ve Rumen k·---~ı'enn· ı"n .:ec:tc~- KAımdl'O Şl.şli Et!al luıstanesı. ycı.kınında evkat at dokuzdan on ikiye kadar mürncn-
.. ···~ .. vv=.ı ~ ,.. o- tavlzl verilmiş 3 sene vergiden muafl- at Heı tır.> büa ettikleri çcwirmc hareketine karşı Londra üzerine 1 sterlin 5.24 yeti bulıman sencvt beş yüz lira iradlı · - 'l 
~ . a~_T n'liıne diyor 'ki: cÇinli- koymak maksadile fiddetü mukabil Nevyork üzerine 100 dolar l!G,0250 be~ odalı müeedded ktirgir ha.ne (8000) KİRALIK DAİRE- Knrtul~ta trnm-
~ tıl~Temeti valı~i miitecavize bücumlarda bttlunmaktıadırtar Bu Cenevre tizerlne 100 banlr ~911115 liraya. satılıktır. vay durak yerinde 23 nwnaralı Mil-

Bulmak için 
cA~> ın KÜÇÜK lLA.N

I.AR: en aüratli Te en ucuz 
vasıtadır. -..ı.~ ~~etli bir cevapbr. Çin in- rada Rusı.r iizeDn.c yapılan ~ Madıricl !Mleı:lne ıao J.«eta llU375 Tabim meyd.a.aı EmM;t :un 10 ıso. zcyyen apartımanının 3 numnrala Te 

--.ıı ._.. vazifeııini Yapmlftıı.:t ı:dtcr«Mdi.'.Jcn ar&JDAkt..».ı. ~a bukıe 100 ~ Sl,1375 da Eoifiı& ~~&el~: Uç odalı daireal boştur. İstlycnler herl 
MokJaalm, tkeılııe 100 kuımı O!DO'tı ffOI ~ ı gi!n gezeıtlllr. ' - 2'l ,_jıl•İll•••••••••tl 



BULMACAMIZ .,-._, 
ı 2 3 4 s 6 1 s g ıo G·· 1 ,oz .. u m ~ 
.--.-...-ıııı-,...,.. ...... 1 uz e -miOTOK SF.RMAYF.sl DOCIWllJmUR: 

agam· 
ve iştabJı.I 

De.W Demiryollari ve Umanlari lıletme 
Umum iClareai ili'nlari 

Jlvbemmm '*lell ('lllO) Ura olan 30000 tDo b.rplt (H/'1/Ml) puar
'811 cini. .U (11) on beflıt Bqdarpapda Gar blıı&R dahll1ndetl Kcnzıı.. 
J'OD tantmdu. tapah zaıf 1lllUllle satm almacaltu'. 

Ba ile liım* lıl&e7m!Dı (551) Ura (25) Jcuruıtluk muvatta.t temhıat 
" bnmımı taıtn ettSl1 ftllblvla tetllflerhd. muhten IU'f1vmı &JD1 ctm 

iLE SABAH, öGLE VE 
ilet, ............... trc .,. _ ..... 

............ flrplQum. 

AKŞAM 
ı. 

-t Ut> on cHlrde bdar lı:omlqmı re1allline vermeleri lA.zımdır. ------------------------.., 
Ba ile akl fl,l'tMmeler ~ param ola1'ü dalıtılmaktadır. 

IWdaD ... " 7111Eaman ..... : 

ı - Bir c1na lrı*ula lf)bf. 
1 - Ta.nıfllclık, 
S - Bl rertH 1lm1 
4 - Teni eatı ldetler - T..a ..

iti. 
5 - Oatiivane lf*llnde totDk dlıJmSr 

ftbL 
1 - Batma cY• leline '"•m 
.-ım . 'Zaddma. 

, - ilet llJ1n ulılı. 
8 - ZereWrllen. 
• - Beklim - ı.tllna. 
10 - Kaadlima - Hane - 'al'll f* ..... 

. --·~ .......... ..... 
1 - .aq,&baldq, 1 - 1tlaJel. ... 

1 - Papu, imar, ' - ANJar. Çl, 
ı - Bealemet. s - m. AmaUJe. , -
:treıeeec, ı - Dem. Kic, n, ı -
Ataç, Yezit, 10 - Yerine il*-

ZAYİ -1,frnanlar ltletme U. K. ia
tanbul aemstndeıı aldılmı 31 liraya 
alt 177 aa71 ve 22/ 2/ Hl ıtııııı "9l>O 
mübuzumu zayi ettıthnden ibrazında 
hitmü olmadılı llAn olunur. 

fakir AIJtaç 

Y UID aayfiyelerde hoı Yakit 
ıeçirmek için mqhar 

AR SEN 
LUPEN 
~ •e ~-=- .,_ 

..;.ini ol&aJunal 

• 

* Mnhamnwı bedeli (Mtı6) llra olan muhtellf eb'atta 230 adet Ctnlı 
ampal WT/1Ml Peaf&lllbe c1ln4 mat (11) on birde ~ Gar bl
DUI daJ:ıDfn....., K.cımtsJQD tanımdan açık elaılltme uauHle satın almecat
tır. 

Bu Jft clrmıelt ı.tl1enlesbı Mil lira 38 tunlll'* muYUııtat •inat Ye 
lı;anunma taıtııı ettlll 'ı •te blrUkte eblltme gGntı matine Jmdar Kom»
,... m8:racaalan lA.swnclır, 

Ba fıle .n şartnameler JeomlQ'ondan paruıs olarak dalıtılmattadır. 
(11138) 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 
1 - Adana - Kman JOimıun M+908 - 58+10'1 ldlometrelert arumda 

J&pılacak teınf1e Te .... infa&tl (40156) llJ'a (57) kurut Olerbıden kapalı 
art uall. Ue eblltmeJe Ironulm.Qftur. 

ı - r ntme Wl/Ml tarDdlle ma..uı Plrf• ı"' _.. llU on binle 
Wll9t .._. w- zlaıLtt J9~1tmdm tap.aa adlar • 1111 lnl ..u.; 
... '* iMii ................. -- lnl aaclmeD ı"UllM wıu.a. .. ...... 

ı -t.- ıiler1"1 ... d aıılfbııa .. " eutmreltd lkm• •-
mildtrllllM ~ edeblllrlel>. 

4 - İ.lt*lllerln <SOU> Ura <'14> tunıt mmakkat teminat vermeıerı Ye 
ehllyet ve.slblan aJmaılc üsıere bu lf1 yapat>llecetlerine dair bonaervlelerile 
Ticaret Te Sanayi odall vedı:alannı, iti adet fototraııarmı. blr adet <SS>, 

Kullanıyor bir adet (8) lcuru'1uk damga n bir adet de bir turufluk tayyare pulunu 
yukanda ltincl maddede 7Ullı günden tıo g1ln eneı dlle'tçele~ ballamalc 

-------ııııilıııı-••-... aurewe Vlllyete mOracaatları IAzımdır. Posta ne gönderllec:S mektuplann 
Çocaldannm wıaiilden SAN· dlf zarfı möhilr mumu lle lJlee ta.patılacattır. Postada olacak gecikmeler 

-~ lcabul edUmez. (5405) 
iN dit macun111111 ktıllanmıya 

SANİN dil macunu ile ciiJıde 
üç defa dişlerini fırçalamaya 
ahftmım. Gürbüz ydifmele
rinl t.emin etmlf olursunuz. 

Eczanelerde, büyük Itriyat 
mağazalannda bulunur. 

lle)'otl• Öfinci Balla Bakult lll-
ldmJttlnden: Hl/1893 

•••••••• Beki ailelerden birine alt •••••••• 

BiR ÇiFT ZUMRüD KUPE 
Temmuzwı 10 uncu Pertembe güntı Sandal Bedesteninde satılacaktır. 

.. ••••• Meraklılann ıörmelert tav.siye olunur. 

İstanbul Defterdarlığından : 
İttihadı mllll Tün: Sigorta firketı, arttınlan yüz bin Ura aerm.ayeaini 

teman etmek üzere çıtaracaRt beheri 20llra kıymetinde dOOOh numaradan 
115000• numaraya kadar .sooo. adet hisse senedinin bin lira damga re.s
mlnt, 10/ 3/ 937 tarihli ve 990872 / 5052 sayılı makbuz mutablllnde Defterdar
hlc vezne.sine yatımu.ttır . 

Keyfiyet, Damga resmi kanununun 39 uncu maddesi hükmüne tevn-
Bu 9el'i 6 i:Uyük ve reaimli cilttir. 

BeJollu Vatıtıar müdürlQil tara
fından Tarlabaşı cadde.sinde 44 nu 
nuarada SalAlıaddln Usal aleyhine 
açılan alacat dava.sının muha.teme- tan illn olunur. q5537• •••• 

1 
T. 1 Ş B A N KAS 1 

Beher cildin fiati 80 DanJI. 
fi ~ilıllilt tııltitr1i 
birden alanlar için 

liati: 4 lirıulll" 
Teni yeri: AKSAM matbau 

tel: 20681 

ainde dl va edllene gönderilen daTetı- E • •• •• Orman Bö"l Şefi• "" • d • 
ye blll teblil iade edllmif olduğundan mınonu ge ıgın en• 
!llnen tebll8at terasına :tarar veril- Untapa.nmda THlrdalı tateJNfııC!e miiadere olunan 212.5 kental ka-
~. muhakeme gOntı olan 1517/ Ml 1UJ ve lilrren odunu 2S/'1/H1 tarlhlne mü.tadtf çartamb& gilntl saat an bef
saat ıı de ~ plmell ,abl te Untrap•nı""• Orman böl9e teflllinde •vık arttuma Ue atılacaktır. 
halde divanın gıyabınızda görüleceği Beher kentallntn 135 kurıl4 muhammen bedeli vardır. 
davetiye matamma kalın olmalc nze- AlacaJclılann o satten evvel temüıat parası olan 28 lira 70 kuruşu Zi-
re Jlln olunur. raat. bankasına yatırarak İdarede bulunmaları. (~521) 

YWt yirmi Wsonto k...-
Bu kuponu keaip cAKŞAll 

MatbaUJ Kitap servisin• _.. 
tirir •er• ıönderireeniz fiat 
üzerinden ıize yüzde 20 iako•· 
to yapılacakhr. 

F abrilıa ı;e matbaaya 
elveri,li bir BiN A 

SATIUKTIR 
Caialolhmda fahrlb .,. 

matı.& lttUınma eherltB 
betonarme yeni bir bina .... 
tdıldlr. .&qam. lclarellne 
miiracaat: Telefon: 20681 

Dr. A. A11m Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehit sGriiltiieünden uzak bir 

yerde liG,;ik bir parkın içinde 
Ye çamlann ortumda fnkal&· 
de sOzel manzara& çok temiz 
n i7i bakımlı. kadın. erkek 
her türlU hastalara aç1k lauaat 
butane. Sinirlerini •e )'OJ'IUD• 
luimıu dinlendirmek Ye neb· 
hat denini ıeçinnelı: •ti7•· 
lere m.ı.u. Yealne mDeeeeae. 

Telefon: 42221 

Cağaloğlu ç·ftesaraylar Bahçesind 
10 Temmuz perıeınbe günü aktamı k ymetli Ülta

0

t 

MONIR NUREDDiN 
Ye ark..~dqlannın lclUik Halle türküleri ve yeni eserlerini büyüle 

bir zevkle dinlemek fırsatım kaçırmayınız. 
Bahçemiz k;KtslzDIR müıterilerimizin İltirahatleri temin 

Ereğli Kömürleri işletmesi 
Umum Müdürlüğünden: 

E...lce ahucajl ilin olaua 

180,000 kilo Sade YaCj için 
yapılan teklifler haddi l&)'lkında bulunmadıiından pazarlık eure· 
tile mübayauma karar verilmittir. Pazarlık 14 Temmuz günü aaat 
1 S de Zonıulclakta itletmenin Tıcaret müdürlüi\iDde yapJacakhr. 
Y ukandaki miktann tamamn1ı tealıbüt edemeyip kwnen teahlıüt 
edebilecekler dahi pazarlı;- cirebilirler. ilk teminat .. zde edi 

buçuktur. 

BULUNMAZ FIRSAT~ 
KadılcöJde Mühürdar lle Penerbahte arumda deniz kenarında 

fevkallde nezaretll bazı yerler satılıttır. 
ı - Klglr 've hiç bir tamire lüzum olmadan oturulablleceıc 13 

odalı blr hane, artasında birlcaç ytlz &rflll ve ataçlann tamamen ıöl
geledill bir bahçeli. vardır. 

ı - xatorlfer ve 8ICat aa telllabnı havi, alonlan pam, ,atlı 
boyalı 11 odalı Ulta tlrglr bir bane. garajı Ye teraalan nrdır. 

s - 1500 metıv murabbaı, İatanbuJda emsall nadir balmıur. de
niz kenarında bir ara. 

İatanbulun en gilzel nott&lahnda lelin olan. bu yerler muıavun 
hacet lcalmadan dotruclan dotruya aahlbl tarafından aatılmalc nlye.
tlndec:Ur. 

isteyenlerin Beyotlu İstlklll caddesi 471 numarada Hafllll'a 
müracaatıa:n. 

·---------· edilecektir .. ••••••••••• ................................ 
SAMAN ALINACAK 

ZONGULDAK'ta ERECLI KÖMÜRLERi 
iŞLETMESiNDEN: 

20/ 6/ 941 tarihinde yapılacağı ilan edilen. balyalı olarak teelim 

900 TON SAMAN EKSiL TMESİ 
verileL fiat badeli layikile ıörülmediiinden. 11 /7 /941 cuma sünü 
... t 14 te açık pazarlık auretile yapılacakhr. Alakadarlann 9' 
7,S teminatlarile birlikte yultanda ıöaterilen tarih ve eaatte Zon
ctıldakta lıletme Malzeme eervieine müracaatlan. 

Şartname ve mukavele projeei Aııkarada Ehôank Umum Mü
diirlüiünden, latanbulda Ehôank bUroaunduı veya Zonguldakta 
laletmeder iatenebilir. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Açılc olan teblll memurluklan için lise ve orta mektep mezunu olan 

erkekler arasında •tahsile devam edenlerle 18 yqınclan küçüle ve 35 ya
fllldan bilyilk olanlar kabul edilmezler. 2117/ Ml tarihine milsadlf Pazartesi 
günü saat 14 te İstanbul Unlverslte bahçesindeki Hukuk fakül.esinin BUU
fında müsabaka imtihanı yapılacattır. 

İmtihana glrmeJc lstiyenler ataltda yazıh vestkalan hlmllen bit istida 
lle 1817/ 941 CUma günil saat 17 ye lcadar Defterdarlılc Sicil kalemine blz-
:at müracaat ederelc fototratıı kabul kartı almaıan llAn olunur. 15453) 

1 - Ta.hsll Teslkası 
2 - Ntıfua teKeresl 
3 - Hil.snilhal tAtıdı 1 Bu iki vea!b. lmtlbanı lcazananiardan b1Wıare 
4 - Sıhhat raporu alınacaktır. 
5 - 4 x e ebadında 1kl fototraf. 

Kücük ta•ıırrul /a(!aaplm'i 1941 ilırıımiye plam 
KEŞ İDELER: ' Şubat, 2 Mayıs, ı Aiustol. 

1 bdncltepln tadhlerbMle ,....m. 
1941 İKRAMİYELERi 

ı acld !000 Liralık == zoeo.-- Ura 
3 " 1808 " == 3000.- " 2 " '750 

" = 1500.- " 
' ,, 500 " =HM.- " 8 " !50 

" == 2000.- " 35 " 100 ,, = 3500.- ,, 
80 

" 50 .. =·--- ,. 
300 

" !O " = 6000.- " 

Ankara Belediyesinden: 
ı - Belediye fU8batı için alınacat olan. 380 ton motorin on bet ctl8 

mQddetle ve lcapalı zarf usullle etalltmeye lr:onulmuttur. 
2 - Muhammen bedeli c72580• llradıt. 
3 - Teminat t.4879• liradır. 
4 - İhalesi 1517/ Hl aaıı ıtıntı saat ıı de npıJaeatmdan p.rtnamelbll 

&örmeıc ve e.364• kurut mutablllnde almalc ıateyenlerin her gGn encümen ka
lemine ve l.steklllerin de fhale günQ olan. 1517/ Hl aa1ı gGnil saat ona ta• 

dar usulil dalresb:ıde tanzim edecekleri telcllf melctuplarmı belediye dalrealn• 
de miltefelclcll dalnıl encilinenıe vermeleri. (3731 - H85> 

'l'tlHIJ'• Otlalaut,.atl 
ZiRAAT BANKASI 

Klll'111111 tarlhl: 1888. - 8erm&Jesl: 100.000.000 Tart l1n& lube ft 
aJans adedi: 285 

Zirai ve tlearl her nel'I banka maamelelerl. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye -,ert..._,. .. _ 

ZJraat Bantasuıda kumbaralı ve ihbarımı tuamıt hesaplannda en 
az 50 llr.ım bulunanlara senede 4 defa çelcllecek tar'a ne af&lıdalr:I pllna 
ıröre ikramiye datıtııacattır: 

' adet 1,000 llrabk 4.000 Ura 
' • - • !,iM • 
' • - • 1,880 • " . ı• . '·- . 

100 adet 50 llrahk ..... Un 
uo • " • .. •• 
18' ...... . 

DiKKAT: Hesaplanndalcl paralar blr sene lo!nde IO liradan afllı 
rliimt!yeı.lere llcramlye eıktılı talcdlrde ııır. 20 tuıulle veruecettır. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylGJ, 11 blrlnelkinun, 11 mart ft 

11 hulran tarllıleıinc1e çeldleeeldlr. 


