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Kfiçük kasabalarda posta 
memurlarının oturmalarına 

mahsus binalar yapılacak 

Arda ve Meriç köprülerinin 
inıası bitti. Avrupa hattı 10 
haziranda işletmeye açılacak 
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Doğu 

cephesinde 
muharebeler 

hafifledi 
Son Alman tebliği yalniz 

mevzii hareketlerden 
.bahsediyor 

Berıın 31 (A.A.) - Alınan orduları 
başkumandanlığının tebliği: 
Şark cephesinin merkc:ı: ve fi.mal 

k~imlerinde rnevzll Alman taarruzla
n muvaffaklyetıe netıcelenıniştir. 
Geride Macnr teşklllerl ild batı. de
vam eden muharebeler netıceslnde 
bllyük Sovyet kuvvetlerini imha. et
nıt.şierdlr. Bu muharebeler esnasmda 
dUşman bir miktar esir vermiş, 4300 
öltı, 21 top, 97 mayn topu ve mitral
yöz ve çok miktarda sll~h ve cepha
ne kaybetmiştir. 

Harkor muharebesi eımasında bir 
Hırvnt alayı bilhassa temayüz etmiş
tir. 
Şimal buz denizinde hava ve deniz 

kuv\·etıerlıniz tarafından lkt gUnd~n
be1! ya~~i.tn şiddetli taarruzlar neU
c:estııde iat.betıer nlan blr düşman ka
tr.es\nln baklyelcrınden 4 b!lyük ge
~ bombaların hnsara uğratılm14t.ır. 
l:!u taarruılnr esnasında cereyan eden 
havn muhr.rebelerlnde Tomahawk ve 
Hurrtcane tiplerinde 6 d!lşman av 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Alman hava 
kuvvetlerinin akını 

Rerlin 31 (A.A.) - Sal~hlyetıl as
keri kaynaktan öğrenildiğine göre, 
Alman hava kuvvetleri dün Ladoga 
gölü kıyılarındaki Sovyet malzeme 
dcpolnrile bu göl Uzerlnde yapılan 
Soy-yet nakliyatına hücum etmişler
dir. Bir garda dört marşandiz treni 
ve 88 var.on aı;r hasara u~:-atılarak 
Lenlngradın bu yoldan yapılan 1aşe
alne önemli z:.rarlar verd1rllmlştlr. 
İlmen gölünün şimalinde Alman 

uçaklan Sovyet iaşe kollarına ve·nak
llyatınn hücum etmişlerdir. 40 kam
yond:ı yangın çıkarılmıştır. 

Sovyetlere göre durum 
l\loskOVI\ 31 CA.A.) - Sovyet öğle 

tebliği: 30 mayıs gccesl kuvV<?tlerimlz 
İeyum - Barvenkovo istikametinde 
dilşm:ın tnnk \'C piyadesine karşı mü
dafaa savaşları yapmışlardır. Cephe
nin başka kesimlerinde öneınll bir de
~lşlkllk olmamıştır. 

Sovyet tebliği eki şöyle demektedir: 
ııKallnin cephesinde Sovyet kuvvetle
ri. mühim meskfın mahalleri ,işgal et
nılşler ve düşmanın yaptığı üç karşı
lık taarnızu püskürtmüşlerdir. Düş
man tıu çarpışmalar sırasında 300 kişi 
ktı.ybetmışttr. 

İki tarafın kayıpları 
l\loskova 31 (A.A.> - Neşredilen 

hususi bir tebliğde, Rostof çevresinde 
münhasıran bfıvük Alman taarruzuna 
mrtnı olmak fiicre yapılan Harkof 
meydnn muharebesinin sona erdi~l 
bildirilmektedir. Almanlar 90,000 ölü 
ve e.,,lr vennlg, 540 tank, 1511 top ve 
200 uçak knybctmlşlerdlr. Ruslar 5000 
ölU, 66,000 kayıp vermiş, 300 tank, 832 
top, 124 uçak kaybetmişlerdir. 

Reuter muhabiri ne 
diyor? 

l.ondra 31 (A.A.l - 'Rcuter'ln Mos
kovadakl hususi muhabirinden: 

Almanlar, saatlerce süren bir çar
pışmadan ve bu arada 30 tank kay
betUkten sonra İzyum - Barvenkovo 
cephesinin bir noktasına çekllmek zo
runda kalmışlardır. Muazzam blr mu
harebe alanında karşı karşıya bulu
nan kuvvetler çözülmez bir şeklide 
birbirlerine geçmiş bulunmo.ktadırlar. 
Sovyet tanktan, düşman gerilerinde 
Ani baskmlar yapmakta ve uzun men-
7JlJi Sovyet topları faallyet göster
mektedir. Sovyet slper havan toplo.
rı Alman piyade safları arasında bü
yük kayıplara sebep olmaktadırlar. 

Müstahkem köylerin her evl ~ 
ayrı iki taraf arasında alınıp veril
mektedir, Bovyetıerln ana mevzileri, 
Bovyet komutanlıJ!ınca ismi ifşa edll
mlyen bir ırmağın sol kıyısındadır. 
Sovyteler bir müddet için bu kıyıya 
geçmişlerse de sonra tekrar sağ kıyıyı 
tutmuşlardır. 

Meksika'nın kararı 
Londra 31 (A.A,) - :Meksika kon

gresi Meksika ile mihver devletleri 
arasmda harb hali mevcut olduğuna 
ittifakla karar vermiştir. Meksika, 
Btrleşlk Amer!ka'ya katılan 11 lncl 
Ame?rlkan devletidir. M~kclka.'nın 
mihverle harb halinde olmasının de
nizaltılarla mUcııclrlc husıı.ı;unda bü-
Yilk yardımı ola<.'nktır. Bunun iı;ln 
Mekslka'dakl kıymetli hava üslerin-

Libya' da 
muharebe 

son safhaya 
girdi 

İngiliz tebliği durumun 
elverişli olduğunu 

bildiriyor 

Kahire 31 (A.AJ Orta ea.rk İn-
giliz umumt kararglhı teblıtl: Diln
kü cumartesi gflnQ Knlght Bridge 
çevre.st dolaylanndaki ça.rpUJm.a artan 
bir hızla devam etm.lftlr. Dllşm.an 
zırhlı kuvvetlerine, kara. ve hava kuv
vetlerimiz tarafından dınmadan ta
arruzlar yapılmış ve çok ~nemll •
ratlara uğratılmışlardır. 
Mtlşmanın mayn tarlalanmwda 

yaptı~ delllder içinde ~ddetu sava.e
lar olmuş fakat düşman buralannı 
çok büyük güçlüklerle kullanabilntl4-
tlr. Dört gUndUr süren çarpışma BQn 
safhasına glnnl~ bulunmaktadır. Du
rum gayri mflsalt delflldlr. 

Alman tanklari 
çekil mitler 

Kahire 31 (A,A • - Beklzlncl tn
gtllz ordusu umumt ltararglht nezdtn
delc:I Reuter htısıısl muhabiri Alman 
tank kuvvetlerinin Kntghts BrJdge 
cenubuna çeklldlklerlnl cumartesi ak
şamı blldlrm!ştır. 

Alman tebliği 
Rerlln 31 CA.AJ - Alman ordulan 

başknmandanlığının tebliği: Şimal 
Arrlkada mü<.'adele devam etmekt~ır. 
Alman ve İtalyan av tahrip tayyare
leri 25 İnglllz tayyaresi dUşUrm!lşler
dlr. 

(Devamı sahife 2. sütun S. de) 

OOOtayyare 
Almanya~ya 

hücum etti 
---

Bir çok yerlere bomba 
atıldı, Kolonya'da büyük 

yangınlar çıktı 

Londra 31 (A.A.) - İngiltere Hava 
Nezaretinin bugilnkil pazar tebliği: 

Dünkü mühim maç 
Fenerbahçe, Admirayı 

2 -1 mağlQbetti 

Afrika' da ki 
bütün lngiliz 

kuvvetleri 
harbe girdiler 

Kolonya 
şehri 

harabe haline 
gelmiş 

Fenerliler çok yükıek bir oyun çikardılar ve 
galibiyeti hakettiler 

Almanların açtıklari 
iki gedik topçu 

tarafından kapahldı 

Akına 1250 tayyare 
iıtirak etti. 3000 ton 

bomba atıldı 

Kahire l (A.A.) - Llby&'da mu.ha- Londr& 1 (A.A.) - Almanya'nın ıto-
rebe bütün §lddetlyle deram edl.yOr, lonya fehrlne yapılan akın baJrJnnd& 
Reuter'ln a.~kert muharrtrt netıccnln tatsUAt gelmiştir. Akına. ıs mohtıelU 
'8 saate J.cada.r a.nlaşılacatını tahm1n. tipte 1250 tayyare 1'tlrlk etmltUr 
etmektedir. Şiddetli bir mcalt hllldlm Birçok yUk8e krütbell mi>ltler akmul 
sürdüğünden lkl tarafın kuvvetleri do netlceıertnı goolerlyle gönnet için t&J-
bltkin haldedir. yarelere blnmlşlerdlr. 

İtldalll tah~re göre üç gUn Hava kuneUerı Kolo~a'nın tızerl-

Dünldl maçta Alm1111 

lçinde dil.şmanın 600 nakliye vasıta& ne gelince ışıldaklar ve 500 uçalts&rll' 
ta.hrlbedilml.ştlr. İngHlz tayyareleri topu harekete g<>çmfotlr. Fakat. t&r· 
ordu lle sıkı 1.~lrll.ğl yapmakta, mlh- ya.relerin çokluğu yilzünden bunlar 
verin na.kil vasıtalarını talırlbetmet- bir tayyare bulup onunla utraşamı
tedlr. Blrl Hacheln mıntakası ya.n- yarlardı. 6 8!l.lllyede blr tayyare 

kalecisinin Fenerli mubacimlerlo müciadel--ı Mlf mihver tank ve ka.myonlanyle ~- dikine dalarak bomb&lannı atıyord1L 
- ludur. İngilizlerin tayyare tayıbı ta- Kısa blr zaman sonra ,ehlr blr aln 

[Yazısı 5 inci aahlfemizdedir) tıll aRırdır. Fakat ha.va kunetıertnln kaynağı llallnl alnuftı. 
-------------------------- hareketi dlişmaru.n pllnlanna ağır Almanlar, ekseriya yaptıktan g1bl 

A Pa hattı F d tesir yapacaktır ş~rtmak için şGlırln dışında saht. vru ransa 8 BUdlrlldlğlne göre 00 ıncı tümenin yangınlar çıkarmışlardır. Fakat 100 
bazı kısımlan haı1Q olkak üzero Af- misil büyük hakiki yangınlar kolayt:t. 

açılıyor Yı•yecek kavgası rlka'daki blltiln İnglll2J kuvvetleri ayırt edlleblllyordu. Bu sırada sahll 
meydan muharebesine glrm.lşt!r. Mu- müd:ıraasma mahsus tayyarelerlmts 
hnrebe dUn akşam en büyük ~ddctJnı Alman sahillerine, ha.va mcydanlanna 
bulmuştur. Ka.hlrede ltldalll blr lylm- şaşırtıcı akınlar yapmışlar ve müda.-

Köprülerin tamiri bitti, 
1 O hazirandan itibaren 

trenler iıliyecek 

Ankara 31 (Akşam) - Arda ve Me
riç nehirleri üzerlnde)d köprlllerln 
tamiri bltiınlftlr. Şimdi tccrllboler fa
pılmaktadır. Tecribeler da.ha birkaç 
gün allrecelı:, ıo hazirandan itibaren 
hat işletmeye açılacaktır. Bu aureUe 
Avrupa ile doğrudan do~nıya muva-
sala temin edllecektir. 

Kasabalarda posta me
murlarının oturması için 

bina yapılacak 
Ankara 31 (Akşam) - Posta tel

graf idaresi kllçUk kasabalarda posta 
binalarlle birlikte memurlann ot.ur
masına. mahsua binalar yapmak üze-
re bir program hazırlamıştır. Bu 
program yavaş yavaş tatbik edilecek
tir. 

Halk iaıe mağazasina serlik vardır. fllerı oyalıyarak iyi netice elde etmlf-
D!~rnan ı;~nlş olmıya.n 2 gedik a.ç- lerdlr. 

hücum etti. İki polia mışsa da topçumu?: bu gedlklcrt ka- Aln!aııya'nın üçfinctı şehrt olan Ko-
"'"'tm•"tll'. lonya da hasar akıl ve havsalanın ka-

öldürüldil .~Londra. ı (A.A.) Analist L.bya mey- bul edemlyece~l derecede bUyüktllr, 
-- dan muharebesi hakkmda diyor kl Buradaki yangınlar Rostok ve Lubet 

Parls 81 (A.A.) - Parla Botr gaze- tıMuharebe en çetin noktasına gelm!ş- ~hlrlerindektlerle kıyas edllemlyecek 
tes1nln IOl\ saat sütunlann.da fU ha- tir. Rommeı geldiği rnevk11erl sağ- ~erec~d: geniştir. Ertest sabıı.h ş&h· 
ber okunmuştur· lamlıı.ştırabutrse İnglllz hatları tehll- n uz~rtnde 5,000 metre yüksckllk

-k.cye dllşer. Bu mevkileri tahkim et- te duman ta.bakası vardı ve bunlar pet 
Bu sabah Belne .ıııokatında G'J nu- mealne lmkAn verilmezse kendialne uzakt..'Ul görUntiyordu, 

marah 1qe matuasınm &ıQnde fid- yol ~ geri dönmete oahlmaıta .AXm& en yeni tayyareler 1ştirlk ~ 
d~Ul bir arbede olmut&ur. Mataa:va mecburdur. Dil.pnanın mu1'Uala hat- ml.§Ur. Bunlar içinde her biri it toa 
hucum eden halk, ıııd& maddelerini lan uzundur. Hattıml21da. gedikler bomba taşıyan Sterllngler, pek btıylltt 
yağma etmeğe başlamlf n sotakt& açarak bunu kısaltmap ve kolaylaf- Hallfalcsla vardır. Koıonya'ya 3,009 
sıra bekllyen halka atınıftJ,r. Pollsle- tırmağa çalışıyor.• ton bomba atılmıştır. H tayyare 0 .. 
rln mUdahalesl üzerine blrkao el sllt.h ,. yıbı mühimse de harekete lştırak eden 
atılmıştır. Bir polisle blr blslkletll '•ch:r 1 <A.A.) ~ 4 iOndU.r. Te>b- to.yyarele-re nl.cıbeUe bu mlkdar ha
muhıı.fız öldllrillmüş ve blrkBIJ potu rukun cenubunda çöl ort.amnda. cere- fiftlr Almanlar İnglltere'ye son akm
yaralanmı.ştır. yan eden muharebe inglllzlere çOk pa,- lannda 50 tayyareden 7 tane kaybet.

halıya mal olmaktadır. DUn Inglllzler mlşlerdtr. Bu nlsbet kabul edllse fn-
2~ UÇa.k k_aybetmı.,1er ve 2.000 cslr glllzlerln 140 tayyare knybe?tmeled 

Ankara.' da ihtikar auçu 
ile mahkum edilenler 
Ankara 31 (Akşam) - Şehrlmlz 

mllll korunma mahkemesi yeniden 
fazla fiatte mal satanlar, evlerini faz
la kiraya verenler hakkında atır ce
zalar vermiştir. 

venntşle-rdır. Irtzım gelirdi. 
Bu hareketin en mUhlm hususiyeti 

l<ıtlkbale yeni bir nazarla bakmanuı 
mümkün oldu~nun görUlmestdlr. 

İngiJtereye bir akın 
Dün gece 1000 den fazla bomba uça~ 
Ruhr havzasında ve Rhenanie'dekl 
askerl hedeflere taaıTUz et.m~erdir. 
Ana hedefi Kolonya şehri teşkil et-
miştir. Tam raporlar henüz hazır S değilse de hava. kuvvetıerlmizden aıı- Sigorta aracıları aatte bir uçak 

Sovyet 
cephesinde 
son durum 

Lonclra 1 CA.A.> - Dlin ~oe Alman 
tayyareleri cenup inglltere'de bil 
şehre bombalar atmışlardır. Rücum. 
kısa, fa.kat ştddt'tll olmuştur. nazı za
yiat vardır 

nan ilk raporlar. taarruzun kayda. de- 1• • \'aPJııton 31 (A.A.) - BlrkA9 e.y 
ğer bir muvaffa.kiyet olduğunu bll· ta ımatnameıı içinde, bataklık olan 12' kilometre 
dlrmekted!r. Ankara 31 (Akşam) - Sigorta ara- murabbalık bir saha ilzerlne Ford 

Gün doğarken, taarruz sahasında cılan tallmatna.mesı karara iktiran 'fabrikaları 7enl bir bomba uçak fab
çıkarılan yangınlarla dumanlar Ho- etti. Bu aracılara prodllkU5r adı ve- rlkası çıkml§tır. Bu fabrika gündü
landa kıyılarından görülcblllyor ve bu rilmektedlr. Prodüktörlük yapabll- v.ün ve gecenin ~r saatinde blr bom
sabah erkenden yapılan bir keŞf ha- mek için sigorta 1Şlerlnl l!yıklle ya- ba uça~ı yapacaktır. İlk bomba uça-
reketı, hedefin 500 metre üst.ünde elA.n pabilinek şart koşulmaktadır. ğı fnbr!kadan çıkmıştır. 
duman siltunlan çıkmakta oldu~unu ı11111111111111111111111111111111111ııııııınıııı1111111111111111111111111111111 

tcııblt etmlt bulunuyordu. 
Bu hareket yapılırken, bombardı

man, kıyı av ve ordu koordinasyon 
komutanlığı servisine mensup başka 
uçaklar, düşman hava alanlarına ve 
kuvvetlerimizi yakalamağa. teşebb!ls 
~den düşman avcılarına. taarrtra et
tnlıılerdlr. Bu hareketler sonunda 44 
'ıçağ'ımız eksiktir. 

B. Churchill'in tebriki 
Londra 31 CA.A.) - M. Churchlll, 

bin uçak tarafından Kolonya çevre
sine yapılan İngiliz hava akınından 
sonra bombardıman flloları başku
mandanına gönderd1R1 tebrik telgra
fında şöyle de?m~!r: 

cıBu akın, İııglllz bombardunan fi
lolarının gittikçe artan kuvvethıe de
lildir ve her şeyden önce Alman şe
hirlerinin bugünden ltlbaren blrblr1 
ardınca tatscaklan şeyi temsil ede
cektir.• 

Alman tebliği 
Berlin 31 <A.A.) - Alman ordulan 

ba)'lkumandanlı~ının tebllR1: 
Manş sahlllerinde av tayyareleri 

tarafından yapılan bir akın esnasında 
İngiliz hava kuvvetleri dUn 1kl tay
yare kaybetmişlerdir. B!r Alman ka:
flleslne karşı Hollanda sa.hlll açığında 
dü~man tarafındnn yapılan bir taar
ru; neticesinde Alman harb filosunun 
muhafaza. kuvvetleri 8 dl\şman tay-
yaresi düşfırm~lerdlr. .. 

İngiliz bomba tayyare?lerl dun gece 
Kolonya şehrinin merkezinde bir tet
hlş t:ı:ırruzu yapmışlar. yangın ~e 
lnfllh bombnlar1le bilhassa n eskun 
mahallelerde büyük h:ıımrler !wsule 

~;- · 
"1fJ!Hrrıı.ıı11nf 111~' 

ası 
9'l ş 8fl 

~ 
Hayvanlara yem veilkası"verlldlkten sonra: 

Yeni bir vurguncu/ ... 

Almanlar cephenin zayıf 
noktasını bulmağa 

çalışıyorlar 

Londra 1 (A.A,) - DUn Rus cel)h~
slnde mühlm blr ha.rekeb olmam~tır 
Almanlar So\ryeuertn za.yı.t nokt.'alan~ 
nı bulmağa çall§tyorlar. Doneo nehri
ni geçmeğe çalı.,an Alman kuvvctıorl 
anudane mukavemetle laLrfıln.umıolar
dır. Almanlar bir piyade alayı ve 27 
tank knyt>etml.'1erdlr. Alman tayyare
relerl bilyülc faaliyet cöste~ de 
Rus avcılan bunlara. mukabele otmtş.
ler. il Alman tayyaresi dllştımıü.şler
dlr. 

Cumartesi gunü 143 Alınn.n tayyare
si tahrlbedllml.ştlr ki evvelce blldlrl 
len mJkdardan 49 tana fazladır 

Fln körfezinde ve Karo.denlzd; birer 
Alman vapuru batınlmı:ştır. 

İngilizlerin hava akınları 
Londra 1 (AA) - İngiliz tay

y~releri düıı Hollanda açıklarında 
bır balılıcçı gemisini yalıcmıılar 2 ge
miyi lıcaraya oturtmutlardır. Belçilca
da demiryol lıcavupk noktalanna, 
salapuryalara, Şimalt Franaada bir· 
çok noktalara bombalar atılmııbr. 
4 düıman tayyaresi tahribedilmi~tir. 
6 İngiliz: tayarea: kayıptır. 

Alman askerlerine 
taarruzlar 

.. ~nd~ .t (A.~. ) - Çarşamba 
gunu Parıs te bır Alman askcrincı 
tapılan hücuml!n faili l O gün zar
fında te3lim edılmezsc 1 O rehinenin 
idam ~dlleceii veya kürek cezasına 
çarptırılacağı bildirilmiıtir. 

Prag' da n!ifuıu olınıyan 20 Ç<-k 
daha idam ec!ilmi~ir. Hcidrich'iıı 
•'-hl durumu d~itmemiıtir. 

Çin harbi 
Çinliler Çekiang'ın 

merkezini geri aldılar 

Londra 1 <AA.> - Çin kuvvetlı.-ı1 
Hd glin ev veı bQflllttıklan Qeklyang'ıq 
merkezi Klnhva şehrlul geri almıt
lardır. Japonlar 700 kl.şl ko.ybet.mtş
lerdlr. 

Çlnlller Yangil:l nehrt yakınlarınd
taam~ g~mişler, birçok mevkllerl 
geri almışlardır. Yunnan vlllyetlnde 
J.,.ponların yardımına giden btr kol 
tuza~a dUiUrlHmllştür. 

''fohy ı (A.AJ Yokyo'dan blldl-
rlldlğlne göre 86 ncı ve 87 ncl Çin 
orduları sarılmış blr vazlye~lr. 
Çunking tebliği ise Klnhva şehri ya,. 
kınlarında şldd~tll ça11>ı.şınalann de
w.m ettiğinden b:üısedllinektedlr. 

Yunaniıtan'a yiyecek 
Londra 1 (A,A.) - Bir İsveç gem.lal 

Hayfadan un yUkUyerek YunllJ'lktan•a 
hareket etmlştlr. Unlar Kızılhaçın n .. 
zarebl altmd& dağıtılacaktır. 

Paris'teki tecavüzün 
failleri komüniıt imif 
vıch1 1 (A.AJ - Pads'te bl.f' 1af1 

mn~azasına yapılan tecavüzlln tatl
lcrt yakallUUnl§Iardır. Bunlardan tıt.. 
r1nln elinde bir ta.banca bulunmakta 
idi. Mütecavizlerin hep>! bir komllııll* 
te.şekkulfinc mt'llsupturlar. 

Bir ay içinde batırılan 
vapurlar 

Vkh1 1 (A,A.) - Berllnden öğre
ıılldlğlne göre, Alman dcnlzaltılP..n 
mayu ayı ıcınde mecnıuu '7G7.000 tc!lt. 
lAtoyu bulan 140 eemt•l t,11.t.u·•r11•l&r-dlr. • ....... 
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Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

Harb tebliğleri 

lngiliz tebliği 
---

Sicilya'da Katania 
yeniden bombalandı --

M.Morton 
Daily Telegaph'ın eski 

Ankara muhabiri Misirda 
bir otomobil kazasında 

öldü 

Dally Tclegra.ph gazetesinin mem-
Kahire 31 (A.A.) Orta Şark İn- lekeUmlzdekl muha.blrl M. Morton 

glllz hava kuvvetlcrt umumt kararcA.- geçende Slrcmı.lk çölllndekl hn.rekdtı 
hınm tebll 1: ta.Jdbetmek tux>rc bu gazetenin harb 
Cumartcsı bütün gün hava kuvvet- muhıı.blrllğinc tft,yın edllmlş ve mem

lerlmlz, Slrcnalk hat'b cephesinde mü- leketlmlzden :ı.ynlıruştı. Londmdan 
bıadi ve btiyük bir faallyct göster- gekn haberlere göre M. Morton Mı
mlşlcrdlr. sırdn bir otomobil kazası netlccsinde 
Düşman hnvn ve knra kuvvetlerinin ölmüştilr. 

flddeUl blr mildahalt.sl karşısınd:ı. ı.ı. MorlıOlı TÜrklyede uzun mild
bomb:ı. ve av t.ayyareJerlmlz kam kuv- det kalmış ve Dally Telegraph g~
vetlerlle sıkı bir ~lrllği halinde düş- teslnde mcmlcketımız hnkkındıı. bir 
mnnın makineli kollarına tıı.ıı.rruz et- çok maknlelcr ncşretm4U. Burada blr 
mt5lerdir. Tannuzlnr, bfiyfik bir §id- çok dosUan vardı. Ölümü haberi ken
det ve azimle sonuna kadar götürül- ıstn 
mfiş ve çok miktarda maklncll taşıt d 1 tnnıyanlat arasında umumi ~-
tnhribedtımı., V'C'ya hnsarn ur.rrntılmış- esmir uyandırmıştır, 
tır. Dllşmnn kuvvetleri arasında bü- Lonclra 31 CA.A.) - B. Morton kly
yük blr knrgn"alık husule getlrllm.fş. metil bir gazeteci idi. Hnrbdcn evvel 
n bomba taarnızl:ın neUceslnde bir uzun müddet Knhlrede Tlmes gnzete
~ yangınlar çıkarılmıştır. İk1 dfiş- sinin muhablrt ol.anık bulunmuştu. 
man avcısı düşllıiilmüş ve galip bir 1030 d:ı bu gazeteden ayrılmu, ve Da
lhtlmalle ba~ka tayyareler de lahri- 1ly Telegraph'a g~mlştl. Harbden 
bedilmlşt.lr evvel yazdığı makn.It-ler bütün dilnya-

Cuma günü gecesi Tmlml, Bingazl nm dik.kat nazannı çckmtştl. 
ve Sollumda bazı hedefler nıüesslr B. Churchill'in oğlu bir 
surette bombalanmıştır. Hava knrar-
dığı zaman bomba. ta.yynrelerı. Deme otomobil ka~aıında 
Um.anına truı.rruz etmişlerdir. Dilşma.- al d 
nın bir gece 11\'Cl.Sl alevler içinde dli- yar an 1 
türülmü~Ur. Cenevre 31 (A.A.) - Londra-

Slcllyada Katanın hnvn meyd:uu dan bildiriliyor: lngiliz Ba§vekili 
cuma gecesi yeni bir taamı1.a. hedef Churchiil'in o~lu bir otomobil ka-

ıoJmuşkve boz:ıklbad~ .. ~elertmlzln yo- zası neticesindr- lskenderiyede bir 
unu esen • ~n gece avcısı k i h _,._1 d"l • • B' 
d~ürülmüştür u er aataneye DllK e ı mıştır. ır 

Geçen cumartcst gecesi Demenin lngiliz harb muhabiri ayni kazada 
başlıcn hava meydanı bombalanmış- ölmüıtiı_'r_. ---· 
tır. 

Malta fı1.erlndekl düşman hava fa
all,ret!" mahdut blr ölçüde devam et
miştir. 

Bu hareketler esnasında 14 tayyare
miz dönmemişse de 3 pilotumuz sa~
dır. 21 ile 28 mayıs nrasında yapılan 
hareketlc.r esnasında kaybolduklan 
blldlrtlrn 4 pllotumut şimdi tısıertne 
dl:inmüşlerdlr. 

B. Laval 
150 teıkilat komitesine 
hükumetin siyasetini 

anlattı 

... 

, ...... - ..--- - ~ ...... iilııiiiiilii---...•--- ----- ---~-~- ___ ., A , 1 

, HARB IO>U~UMU 1 vustralya da 1000 tayyare , 

ı Almanlar Doneç'i 
'geçmeğe çalışıyorlar 

Harbiye Nazırı clyi taliın 
\ görmüş bir orduya lüzum 
~ var> diyor 

Almanya ya 
hücum etti 

(Baş tarafı 1 inci aahifede) 

get~le,tdlr. Umumi blnalar ve f 
Sidney .31 (A.A.) - Harbiye kll1ae ile 2 hastnne bu arrula hnsafllı 

Nazın M. Forde ıöyledi.ği bir nu- u~. Münhasıran .ı.vıı ıınıkA 
tukta Avustralya için iyi teçhiz edü- kal"§l yapılan bu taarruz eSllMIJlcıtı 
miı ve iyi talim eörmüı bir ordu lü- İnglliz hava kuvvetıerl am derecede 
zumunu belirtmq ve ıöylc devam a~ kayıplara. ulra:mı§lardlr. Gece ıı'/ 
etmiıtir: cDurum hissedilir derecede t:ı.yyarelerlle hava b:ıtnrynlnrı 36 düi
düzelmiş olmakla beraber, Avwı- man bomba tayyaresi düşürm~lerdlr. 

Libyada Tobruk'un cenubunda muharebe devam 
ediyor - Almanya üzerine büyük bir hava akıni 

Doğu cephesi: 

Harkof kesimindeki Sovyet 
taarruzu tamamen durmuştur. 
Sovyetler tarafından neşredilen 
bir tebliğde bu taarruzun Al
manlnrın Ro!tof İstikametinde 
ilerlemelerine mlini olmak için 
yapıldığı ve bu hedefin elde edil
diği bildirilmektedir. 

Harkofun cenupundakı Al
man taarruzunda da bir duralc
lnma vardır. 

Gelen haberlerden anlaşıldı
ğına göre Almanlar ıimdi ou 
mıntakada Doneç nehrini geç
mek için bir köprü bllfl elde et
meğe çalışıyorlar. Bunu temin 
ederlerse Doneçi geçecek Alman 
kuvvetlerinin derhal Rostof isti· 
kametinde harekete baılayacak· 
lan muhakkaktır. 
Doğu cephesinde, Moskova

n:n oima.linde, Kalinin mıntaka
ııında da çarpışmalar olmuştur. 
Fakat hunlar daha ziyade mev
zii mahiyettedir. 

L"byada: 

güçlüklerle kar§lla~tıklannı ııöy
lüyor. Kahirede ne~redilen Jn
giliz tt:bliği hn.rbin aon ıınfhasınn 
girdiğini, durumun lngiliz.ler için 
müsait olduğcnu bildirmektedir. 

Hava akmlan: 

ı h 1 b -'-l L Balıl.iye topçulan sahll bölgesine\~ 
tra ya a il ir ten i~eye maruz hu- di4manın bir bomba tn.yyn.reslnl dil• 
lunmaktadır. Hükumet. Avustralya- şfirmüşlerdlr. Genernl Kaııunhuber 
da harb malzemesi imalini hızlandır- kumandasında bulunnn bir gece te~
mak ve dışardan gelen av ve bomba tıll bu harekAt esnasında 600 Qnctı 
uçaklarile top ve uçaksavar batarya- gece hava ~erlnJ. yUzbn.şı Strc1b 25 

1 lannı arttımıak için elinden geleni ve 26 ncı, teğmen Knacke 20 incl ge
yapmnktadır. Avustralya AmCTikn- ce hava zaferini kaza.nnıı§laı·clır. 
dan gönderilen çok sayıda asker Londra 3 J (A A ) _ B' d n 

Londradan gelen haberlere gÖ- iç~ Birleıik Amerikaya bi}haua fazla bomba tay;..ıı~esinin lşti:k~c 
re evvelki gece t'ııgiliz hava fi- mın~tta~dır: ~u aııkerln tftlı"! ve dün Almanya üzerine yapılan ha.vn 
lolan, l 000 tayyareden fazla bir terbıyesı, ınzıbah -ve mlnevıyatı ak 1 .,. h k et1 • f A ile b .. ını ngı.ız a" a uvv crı tara ın-
kuvvetle Alınanyanın Ruhr ve k mentl a~an ug'ul~c. kladd~r çık~ıı dan bu kadar gen~ ölçüde tertlbedi-
Renani vilaytt1eri üzerinde uç- uvve erın en tesır ısı o utSunu goa- len ilk akmd B d lk' kı 

b • k h' 1 b b termektedı'r.> ır. un an evvc ı a n· 
muş, ır ço şe ır ere om a- larda 300 den fazla tayyare kulla• 
Jar atmıştır. Kolonya baş hedefi nıldığı olmuştu. Evvelce İngiltere 
te§kil etmİ!!. bu ıehirdc bir çok L•b d h b l ya 8 mU are e üzerine Almanlar tarafından yapı· 
yangınlar çıkmıştır. Dumnnlar lan pddetli akma 500 tayyarenin iş .. 
5000 metreye kadar yükseliyor safhaya gı·rdı• tirak ettiği tahmin edilmektedir. Ge· 
ve Hollandadan görülüyordu. SOD 7 
B. Oıurchill bu harelcet müna- çen ııonteşrinde Berlin, Kolonyıt 
ıebetiyle C:lemiotir ki: cYapılan (Bat taralı 1 inci aahifede) ve Mımnheim üzerine yapılan taar-
taarruz Jngiliz li'ombardıman · ruz esnasında pek büyük kayıplara 

· Reuter muhabirinin uğranmı" ve bu akından 3 7 fngı'Jı'z • tanarelerinin kudretinin arttığı- "' 
na delildir ve Alman ıehirlerinin telgrafları tayyaresi dörunemigti. Jngiliz hava 
birbirini müteakip yiyecelclCTi Londra 31 (A.A.) - seklzincl İngl- kuvvetleri tarafından o zamana ka .. 
darbderin öncüsüdür.> llz ordusu umuml karargll.hı nczdlnde dar ~apılan son büyük a1un pek fe-

fngiliz Bn!}vekilinin l:iu sözleri ve muharebe meydanında bulunan na hır haıvaya tesadüf etmi§ ve İngi .. 
taarruzların devam edeceğin( Reuter'Jn hususi muhnblrlnden: liz kayıplann:n hemen yansı bu 
göstermektedir. İnglllz zırhlı kuvvetleri tarafından yüzden olmuştu. 

hırpnlannn ve Ha~m - Gamla'dald ------

d 
Uzak doğuda: mütie.tik hattının gerlslnde kıyıya 

La'bya h baılayan ıiddetli mu- doıtru bir bam yapmış olan bir Al- Amerikada benzin 
harebeler dt:Vam ediyor. iki ta- Çinde Japonlar ilerliyorlar. tank kol ~..... "-ü K '" hd d 

f d 
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ra a ~um ırtınasına, ıi eti Dür. gelen haberler Cekiang vi- hta Brldge yul iltJsak noktaQ cenu-
sıcağa rağmen altı günden beri liyetinin mt-rkezi olan Chinuan bundan ötelere çekilm,ek zorunda bl- Nevyork 31 (A.A.) - Benzinin 
dlimU\dan çarpıpnaktadır. Al- ve bunun cenubunda Lanchi mıştır. Burası Tobruk'un 25 ldlo- kart usulüne tabi tutulması üzerine 
manlar, fngilizlerin maJWl tarla- ıehirlerini zaptettiklerini bildir- metre cenubundıL bulunan El.ademden Birlepk Amerikada otomobil seyrü-
lan ort~ındı-n bir yol açarak bir mektedir. Chinuan mühim bir 30 kilometre tada!' cenup batıdadır, aeferlerir.delci kısıntı aebebile kaza 
miktar ilerlr.miılerdir. Şimdi müııtahkem mevkidi. Japon Almanlar daha fimdlden, hedenert- adedi pek ziyade azalmı§tır. Bu su-

Paria 31 (A.A.) _Hükumet re- Tobrck'un 40 kilometre cenu- kuvvetlerinin ileri hareketi Çan ~=~:ı.. bü~ sayı~cJ:1~ retle mayıs ayında ya.Inız 60 kaza 
isi Laval, ili defa olarak Pariste 1 SO bunda :zırhlı kuvvetler çarpı~ Kay Şek kuvvetlerinin karıılaş- Tobruk kalesine kadar bir: delme ha- ?lmuıtur. Geçen ıenenın mayısında ltalyan tebliği 
tqkilat lccmitesinin ıeflerine hitap maktadır. Bu muharebenin neti- hğı güç1ü1'leri arttırmalı:tadır. Bu rekeU yapmak olduıtu a§lkArdJr. ıae 451 kaza olmuotu. 

İngiliz amİralı ile Tuğay ederek onlara istihsal ve ixilcr hak· ceai nziyeti tlyin edecektir. kuvvetlerir. şimdi hariçle hemen ~n ma.Jmatıaonı teşlf için 
komutanı esir düstüler kınd~ hük~et tarafından talcibedi- Londra, Almanlann çok tank hiç alakası lr.almnmıştır. lngilte- ,\ söz söylemek henüz pek eriten olmak- Amerika müzika aleti 

------ • len aıyasetin bl!~lıca hatlarını anlat- kaybe:ttiklerini, münakale hat- re ve Amer:.ka ancak hava yo· \ ln. beraber Alman lruvvctlerhıln ş!m-
mı~br lannın uzunluğu yüzünden lcıva- Juyla yardımda bulunabiliyor- ~ d1 cenuba doğru bir baskı teşcbbUsil- yapmİyacak 

Roma Si <.&.A.> - it.ayan ordulan La · . . . t • • h da b'. -k J h ı bul V • umumi Jt:ı.rargfthırun tcbl!~: . val, ye'!ı Avrupada bır m.ev~ı nm emını ususun uyu ar. ne azır &IUIU# unması dıı. nıüın- afincton 31 (A.A.) - Ameri-
Ma.rmarlk'te muharebeler devam ışgal etmek uteyen her milletin ı~ ' -.._ ., n u , kilndilr. Blrllha.şlmdckl müttefik kada her türlü müzika nleti imali 

etmekte ve düşman yeniden ağır ka- sahasında fızami gayret sarf etmesi meTizlerinln mu'lmvemetı .Almruı la.şe önümüzdeki haziranın 30 undan iti-
yıplnro uğramo.ktadır. S:ı.yısı 2000 1 liz:m gddiğini aöylemi~tir, Laval Atlantı.k'te Yenı· mebuslar ve malzeme tıeekllln1 ehcmmlyetıı haren yasak ediJmi§tir. Mevcut mü· 

d 
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geçen eslrlcr arasında Amlral Slr Oo- emııtır ı: lar beş gün geçcce>k ıa'şc mnddelerl z.ı a aıe en as r-r rr.uzııu ara agı-
wnn Edward ile bir tuğay kumandanı Avrupa camiası için yapılan hu almak suretlle ~rplf:lID.ala ba.flamJŞ- tılacakbr. 
bulunmakb.dır. Bundan başka. 343 muazzam mücadelede Fransa kendi Almanlar yeniden 22 Parti namzetleri ittifakla larsa bugün sıkıntı çclanekte olduk-
tnnk, 21 zırhlı keşif ııro.bnsı, 53 top topraklar.nda ve hudutlannın d11ın- b d I lan mu'ha.kk.ak aayıJablllr. Suikastçi1er aranıyor 
ve 200 den fazla kamYon alınmış ve da bu gayenin tahakkukuna çalış- vapur atır ı ar seçildiler Bunun aksine olarak İnglllz ıaşe 
ya truırlbedllmlçt.lr. HnYa kuvvetleri malıdır. ~l mükemmel işlemektedir. İngl- Prag 31 (A.A.) - Prac radyo-
dfi,m:ın kollannıı karşı taıırruzlanna llz ı ı d"" k' • d B h tekrar bn.şla.nuş, birçok taşıtlar yak- Berlin 31 (A.A.) - Alman umu- Ankara 31 <A.A.) - Acık olan An- ı~:_~ lln dağıtmnk için Mlh- ııu un Mgece ı n~rhıynkt!n n, o Hem· 
m~ veyn bunl!lra isabetler kaydet- Bulgarı·standakı" mi karargahı tarafmdan neşredilen kara mebusluğurtıı Emekli General ;::,r b~ında~ yapılan devamlı cece yda' vh~ koravya 1 ü umeıinin i-
ml§tlr. bwıus.i bir tebliğde Alman deniz- Nihat Anılmış, Bursa. mebuSlu!ıuna c. m ardıınnn an tam:ı.m1le akamete ne e arşı yapı nn suikast foille-

Tobruk mühim hava tcşklllert tam- Polonya tebaasİ altılarının garbi Atlantikte yeniden H. P. Gen~ı Sekreterlik ba~tıtlbi Dr. uğt'amışbr, rini bulmağa yarayacak malumat 
tından şiddetle bombala.nm~r Al 106.800 tonluk 22 vapur batırdık- Ta.!ftt Slmer, İzmir mebu.sluğunıı. İt- .Alm.anlar laşc yollarını kısaltm:ı.k verenlere ilave olarak on milyon 

· - Sofya 31 (AA.) - Hükumet mir C. H. P. vllftyct idare heyet.t reis lçln dün Blrllha.şlm.den ylnnl kilo- kror.luk bir mükafat vadettiğini bil-
man vel İtnlyahn ~ .. tal yyarelerlndc kİna.r- Bulgaristanda oturan Polonya tebe: lannı hildırmektedir. klll tre .kad .. ld Ş1 yapı an mu n • .,.,e er csnnsın a - al I k Al d 1 1 1 ve Dr. Hüseyin Hulki Cura., Kars me ar suma c bulmıan mnyn dirmiştir. 
glllzler 16 tayyare kaybetmJşlerdlr 2 annın top ar.ma amplarında göz- man eniz.a tı fi osu bu suret e mcbusluRuna. Manrlf VekAletı teft]a tarlası içindeki gedikten gCÇm(!k :ls-
t.nyyare BlncazJ ve Apollona in~ek altı edilmelerine karar vermiştir. mayıs ayında 767.400 tonluk 140 heyeti reı.sı Cevnt Dursunotlu, Kastn- tem.Jşleh:Ur. Bu te~bbllslertnde kıs-
zorunda bırakılmış ve bunların mü- Bu}garistandaki Polonya kolonisi vapur bntırmt§hr. monu mebusluğuna. protcsör Hnynıl- men muvaffak olan Alnuı.nlnr bu yol- Meksika körfezindeki 
rcttcbntı esir edilrnlştir. 3 W.yy:ı.remız takn'ben üç bin ld~i kadardır. Iah Diker, KocaeU mebUSJuğunıı. is- la biraz malzeme ve ~ gcçli'ebll- Amerikan kuvvetleri 
üslerine dönmemlştlr, Amerikada tevkifler tanbu1 vll3.yetı daimi enen.men tız:ı- ml.ıJJerse de Baston bomba uça.klan ~ k l "" 
Bomb:ı tayyarelerimiz yük.sekten ve mıdan SuphJ Artcl, Kilttı.hyn. mebus- İngJlliı topçusu dtlşman tqıt kollan- omutan ıgı 

aıçııktnn uçm:ık sureuıc M:ılt:ının ıuı- Parmaklık demirinden NeYJork 31 (A.A.) - Federal Juğuna. Emeklı Oenernı Aşir Atlı, sey- na büyük zararlar verdlrmt§ttr. İn- Vqington 31 (A.A.) - Bahriye 
va meyd:ı.nlanna t:ı.am.ız etmişler ve harb malzeme'Sİ araştırmll büro!'u cumartcai günü han mebuslu~nn Maarlf Vekfıletı ta- glllz ve müttetııc kunetıerfnln mane- nazırlığı, tuğamıral Jamea Lawrcnce 
refakat nv tnyynrelerl bir Spltflre'l Ncv - Jeraey' de Edgewarter' de bir llrn terbiye heyetıı basından Ahmet vlyatı mükemmeldir. MOtteflk kuvvet- Rauffman'ın Meksika körfezindeki 
tahrlbetmlşlcrdlr. Bir tayyaremiz üs- yapılacak polis baskını yapmıo ve bir çok Al- Kutsi Je~~~: ve Zonguldak mebuslu- ~~~Almanlara ht~ rahnt vennemekte- Amerika bvvetleri bnş komutanlı-
süne dönmemtşUr. B:ış~ tnyyarclerl- Londra 31 (A.A.) - Hide Par- man tebaası ile ba§ka yabancı düı- ~a a ~ nsaı Bilgiler okulu müdü- • ğına tayin edildiğini bildirmiştir. 
mlz ölü ve yaralıların dönmüşlerdir. kin iki kilometrelik kısmında kaldı- man tcbaalannı tevkif etmiıtir. Bu- ril profestlr Mehmet Emin Erl§lrgll Sl 
Akden.zın ~rkındn to.yynreJerlmlz nlan parmaklıklardan dört yüz elli rada aila}.lar, küçük deniz ta§ıtlari ~ay;! 1

: 1P3za.r günü yapılnn 1nt1- Birmanyada temizleme Mev•ı"mı"n ı"lk tenı"s 
3000 tonluk blr vnpun1 ke"'ederek ton dernı"r çı'-anlmı .. tır. Bu dem'ırler h · 1 .. d ı a.p P namzedi olnrnk 1ttlfnk.la h k • a ~ ~ ~ ve arıta ar musn ere o unmuştur. sec;UınJşlercıır are etı 
torp!llemlşlcrdlr. Bir denlzaltlDllZ üs- harb malzemesi imalinde kullanıla- · müsabakaları 
süne dönmem'" mfircttcb"tının - 1·- cak Ankara 31 (Akşam) - Münhal bu- Tokyo 31 (A.A.) Nişiniıi ~. "' uzu.-- tır. I A Ş b lstanb:.-1 Ten:S Aı'anlıgıw tarnfından 
ba.'!1 keyfiyetten haberdar edllmlş"..lr. Amerikan kuvvetlerinin urum nkaro. mebuSluğu için bugün im un gazetCJinin bildirdiğine gö· 

Dün gece Meslnay:ı. \'e Komlza lle M k "k d "hti"k" k · . . scçlm yapılmıştır. Müntehlbls:ınt olan re Birmnnyadaki Japon ıeferi kuv· tertibeclilen mevsimi::ı ilk tenis mü-
VlktorJıı. arasınd:ı.Jd sahaya blr miktar . e Si a a ı ara arşı ıaıesı bütiln büyükl~rlmiz belediye salonuna vetleri umumt karargahı, Binnanya- sabakalannın final karşılnşmalan 
yanı::ın ve lnffilk bombası atılmışs:ı tedbirler alındı Vaşington 31 (AA.) - Kirala- gelettk reylennı Jrnllanmışlai'dır. daki dü§man orduları tAbiyelerine dün güzide bi• kalabalık önünde 
da insanca :ı:a.ylat olmamıştır. Eundıın llibon 31 (A.A.) _ Portekiz ma ve ödünç verme kanununun tat- karşı yapılan temizleme hareketle- Dağcılık l'"Ulübü kortlarmd yapılmış 
evvelki bir akın esnasında di.tı-ilrfilmiiş hükumeti ihtikara mgel olmak için bikına memur olan M. Edward Stet- Zam aören vergı"ler rinın ıona enniı ıayılnbileceğini bil- ve ııu neticeler alınmıştu: 
olan b!r dilşmn.n tayyaresinin müret- 'dd tl' db" l l p tiniıa dün ıu demeci yapını§hr: 6 dirmi§tir. Tek erkekierde Fehmi - Niııann, 
teb:ıtını te~kll eden 5 k4t Meslna. el- 11 e 1 te ır CT a mı~tır. ara ce- Amerika sefer kuvvetleri, ve bil- Bazı vergl ve reslmJıere (ha~ çift erkeklerde Nişan Fehmi çifti -
vanndn esir edilmiştir zalan 3oO.OOO c-skUdo ya kadar çı· ha••a lrlandada1-ı" Amer''-an kuv- verglsı, damga resmı ve aalre) znm S H "f · k b 1 d · kanldığı gibi ceza g8rerek kapatı- "" iL ur. H d d uat, asan çı hne, tc ayan ar a 

Sovyet tebll
•gv 

1
• lan mUcsse.elcr memurlannın maa- vetleri memleketten değil, kiralama ~hakkında kabul edllen b- in İatan' a benzin B. Grodeski - Sinncnc, galip gelerek 

pnı -Yermeğe de- mecbur tutulacak- ve ödünç verme kanunu gereğince nun" layihası buzün<Ien 1tlbaren yü- azlıği birinci o!muılardır. 
;.;.,., }ardır. Büyijk Britanye.da bulunan ıtoklar- rfirlu~e gfnnektcdlr Küçükler araunda yapılan tek 

lloskova 31 <A.AJ - vısleyln neş- dan beslenmektedir. BuaPok 31 (A.~.) - D: .. ~· ~:: erkek birinciliğini Tiberyüs, çift er-
redllen Sovyet tebJJğl: Avustraly~daki Amerikan kuv- Dördüncü defa kurtulmu• ~elhl radyosu, benzın e.hı1dıgı yu· kek birinciliğini Enes Tiberyüs çifti 

Bu gece İzyum - Barvenkovo doğu- Babnlan ] ı ı · · · d ı :r zünden Bombay eyaletınde otomo- ı__• .. nmııtır. Muhtelı't ma,.1 hafta 
aunda, .. u ..... etıer'-'- dn-an pt ..... Ae vapur ar 't'et er nln ıaıcaı e aynı ıuret e tc- St kh 1 31 (A A ) D N B b 1 ..a...... ~ 

.. • • uuu. ~ v.... j 1 d"J k d" 0 0 rn · · - · · ·: i ve otobüıı nakliyatının hissedilir araııında 0 ... nnn"'caktır. 
Te tank kuvvetlerine kar"t mu"da.,,a. Vaş ngion Sl (A.AJ - Bahrly~ Na- m n e ı me te ır. t ·ı· h b 1 ., .. savnşlan vennlşlerdlr " ~" zırlığı torpWenen İııclllz t.lca.ret ge- ngı ız a er er servisi, Atlantikte nispette azaldığını bildirmektedir. 

Bqka kesimlerde 6~emli bir şey ol- mlslnden kurtulanlardan '12 Jd§lııhı Bisiklet mukavemet torpillenen bir İngiliz ticaret gemi-
mamışbr doğu kıyısı Jlma:nlarından blrls1ne çı- sinden 72 ki§inin kurtulmağa mu- Macar basİn direktörü 

l\Josko~:ı 31 (A,A.) - Sovyet tebll- kıınldıklıınnı blldlrmektcdlr, 23 t1 İn- birinciliği vaffak olduklarını bildirme1-tedı'r. 
glll 49 HJntll lan kaza.zedeler ·~ Berlin 31 (A.A.) - Berline ge-

tıne ek olnrnk neşredilen tebll.ğc göre z ve u o Bisiklet mUJcavemet birinciliği Bunlann arasında, bu harbin ba•ın- len Macar b"asın direktörü M. Zilahi-
Kallnln cephesinde Sovyct kıtnlan s:ındallnr içlndıc 36 saat suyun akın- dün aab&h Toplcapı ile Kumburga:ı: " 
~emll meskun ycrlerl ~ııl e:.mı...~er tısnıdır ıı. tdbl olarak denizde kntmşıla.r- arasında 'VC 100 kilometTelik blr d~nberi dördüncü defa olarak tor- SeScs §crcfine :Alman Hnriciye Na-
Tc üç karşı hOeumu pil kürtmü,Ier- · mes<ıfe dahilinde yapılmııtır. pıJlenmek vakruıına maruz kalan ge- zırlığı matbunt ~cfi orta elçi Doktor 
dlr. Dfümıan bu muharebede 1100 A "k Muhtelif kulüplere mensu 1 O bi- mi süvarisi de bulunmaktadır. Schmidt tara'·nda..-ı bir öğle ziyafeti 
asker kaybetmJrtlr merı an Kızılhaçının 'kl • . . • k •W• b kp k verilmiştir. 

· eı etçını:ı ı•tıra ettıgı u oıu ço 'il:::============= 

Ne demeli? 
Ajar.s haberleri nrnsındn şöyle 

bir ihD.re: 
cFil:lnca memleketi biz.im iş

gnl etmemiz üzerine, ora halkı, 
mÜ!stnhE-k ole.tuğu idare} e kavuş-
mu5tur.> 

Bu mevkrJe cluyık olduğu> 

E k• Ç C.. h . . yardımı heyecanlı ve n:.untazam olmuıtur. El ·.. K E t"t•• .. 
e 1 e - um arreısı Va~ington 31 (A.A.) - Amcri- Neticede Toı::knpı kulübünden Mu· azıg .ız ns 1 usu DOCUM tabiri daha fazla ynkı<nr. cMı.is-

Gnzetcmizin aerbnyii B. Cevdet t. hak:t umumıyetle fcaa hi~<'Y Pras: 31 (AA ) - Dr. Hacha 1kan Kızılhaç reisi M. Normnn Da· zaffm- 3 snat 33 dakiknda birinci, Elazığ 31 (A.A.) - Elazığ Kız 
dün ~k ?~ r?dyoda Çe~ milletine 

1 
vis. orta şarkt4>. harb felaketi gören aynı kulüpten Hamzn ikinci ve Hi- Enstitüsü 1941 • 1942 sergisi Hnlk

ya·p·h"" bır .. hı•.el-edt- c kı Cümhur- 75 000 den fnz.la kimseye Ameri- lal kulübünden Aliieddin UçUncü ol- evi salonunda general Abdullah 
rcı• BcnL~ ı bı nıın-aınlı millet düı· knn Kızılha~ı ta.rafından yardım edil- muşlnrdır. Birinciye bir kupa ye di- Alpdoğan'ın huHrlan ve kalabalık 
m:ırı olar k v sınn~dırmı~tır. lmit olduğunı• söylemi§tir. ' ğerlerine birer madab'a Terilmittlr. bir halle kütles\ 8nünde açılmı~tır. 

Kökaal'ın dün gece bir kız çocuğu hakkında kullanılır. cC ya 

Y 
mÜ'ltnh k . Fakat: cMulca-

dünyayn gelmiştir. avruyn uzun , f lA k 
ömürler diler; ana, babasını tc!>rik I Lata av.ı ·:ı 
ederiz. ,.~-------------) 
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~KŞAMDANAKŞAMA ( C! 8 8 . a 0 48•aL:ı:81 111 ..... ~ ......... 0 Soluk redingotlu a"ilam _ --'!!' 1, 
~---------------------------' Yarım perdelik Şairin ı «Karamızda aünet - Alet D • " .. 1 ;fiiiiiiiİİİiiiiiil M k 1 b . k . k I E k. b. h b~ aankıt di:re tasvir ettiii .ıcak bir aımı encumen er a ı ır t et ı .• . lllıiiiiiiiliiiıiiiiı..i, s ı ır ma zen komedL •• 

günde, çorak !>ir .arazide, toıda bir 
toaede yüriirk etekli bir adama 

~aladım. «Dah~ deyip Jıaraaı.ail· lnhilil edeceli i.zaliğa lstanbulda kapkara İlmi tetkikler için Salıner Ulelide bir evin mutfaja. ... 
ruyor. Merakımı uyanchrchı Kö:ylU ki ·ı • k l k "--··· ı s inil, kıuaL'- mı? V.1.ıı..-• bakılrua mıe seçı mıyece e e trikle aydınlabldi V7Ul.)'&.n ili" - U mualuau_ ~ 

uu:ı ~.... kirll bardak, bır aürahi T••del•- -· ... 
birinci ihthnal kuvvetli. Tıra, aırtm- 11 d • ' -.. ---
da. kavaa elbiaesinl andıran parlak Koca.ell nıebusluiUna Halle pa.rUs1 maru ar yetı•şı·r leeee Unkaparu ile ~ebql anı.sın-~ içi telveli bir kahve fincanı. bL 
düğmeleri donuklllflDlfl IAciverdl na.mzedl olarak g(ısterilen B. Supb1 düi 1st1mlt.k 8ırosında ZeyreJt oamis1 çınko mll§l'aba. .. 
....... •hml da neftil ...... ;., hele Altel umumt ınccILt encilmen Aııu:m- karşısında Blzaııslıl&rdan b1m& esld Perdo açıldığı zaman, kırmıza p 

.. ~ ~ •• ,.. .......... dsJm1 enetımende btr bir mahzen meydana çıknuftır. Eat1 ko matraha au muıluğuna bakarü 
:;,uz yerleri tüıelenmiş bir rediııa0~ :_;:~tmekted1r. Yedl~imiz marullar kaç cinstir? hır manastır, yahut bı.r su hutnest .mirli sinirli bağ'\Tmaktaduı ~ 

• Da1m1 encUmen a-- ·--umt ıneo- olduğu sanılan bu mahzenin •Aınde _ A ___ ne o'-·· bu ... ____ , __ 

. «-Kim bilir. kaç yıl önce. banai 113 tarafından seç~. Meelb, ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lllli... Hikmet Feridun Ea •1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11_~ i1m1 ~rt== ~bu- tuna b:ı .. Saı=btanı,;. m;: 
:bıtpazanndan dütürmUttür.~ diye şlliıdl 1~ halinde bulıınmarlıatzL- ranın ay a relmll. ve tarlaya bqladı. .. Su •kdac:•i'i.,... 
11.klJn\dan geçirdim. dan daımt enellmene yem b1r A.zıa in- elektrik tesisatı :val>ılınıtw'. babire ahklar 

Fakat: tilıap etmek 1çfn meclisin :topJanm.. Bütün bir :tıf ;rıldm p&nl penl ya- serfJ9edir amma hem oc* da2ı& e~ Ş!mdl bu esi binanın 191 prı:llert* fil de sanld :,~ ... M~!:; 
- Zab i.linh. ne tarafa teırif ba- l!zımdır. Ancak, &ıtım.il!ldeki e,Ullde nan leblebl19 llmd1 mtıtıbJt bJr rakip betli, hem de IezzeWd!r. Yapraklan tedkitatı yapılacak ve buradan. ne,._ -.ıa ._._... .. L. Ne ~ 

:runıluyor, ben{endi?. demesi ü-. yeni belediye 890ımı yapı.ıa.catma -.e oııktl: Manıl... ys,Rlı gl>tdir. zaten onun~ cYatıı kllde 1sU!ade edebllmek mOmkün ol- kendia" bul. Su h ' •k iirnidA9 
tine hayrete düştüm. meclisin de 80!l denesi oldutuna g6- Artık marulcu cgüniln adamı• dır. kmrcıb diyorlar )'a.. duğıı. anl~lacaktır. •. r ini ~-- ......... ...... 

B b". ı:.. k llanan ne aca- re B. Supht .Arteldeın 1nh11Al eden ,e- Leblebi daha s1yade muayyen bir Marul 80D derecede hıtb.ıam ister. ,.. ___________ .. =~°[~~e •. oK~~~-~-d~ 
• u -~e •• ıç~ aıı;ıZ u " yeni bir rızanın aeç11m1yeceli 'ltuv- sınır arasında ~ idi. Halbuki Ona çoculc gibi babcahuım. Su7U- Ok yucu ... 7va. ~ - -~ 

fıp koyluydu? w vetle tahmin ediliyor ın.arulun saltanat aOrdiltü muhlt son nu çok verlrsentz olmaz, u verli'senlz U zek ne olacak!.. Beni de bö;rle IM>n.-
Yan yana yoJ arkadqlıgına de- Mamamı. diğer he~ hangi bir ,,._ dettce ~.Ve yeşil etıekllkl1 ~ hiç olmaz ... Tıpkı meme verlr gibi mektupları boı mide:ifo ac bıraktı ... 

\'am ederken merakım artıyorda. bepten dolayı umumi meellsln fey- ma bu m&Vslm ıkadar htç bir sene bu muntazam zamanlarda ne fazla, ~ [Suyu kesik muıluk ecvap ver-
Kim olabilir? Hangi içtimai auııfm kalA.de olarak tçttmsa daveti lft.zun kadar o<>k A.şlk bulamamıştır. eksik olma.le şartlyle sulayacaksınız. mez. İşitmcme7Jiğc gelir ... Gene ..... 
mensuplarından? Her halde ağzuu gelll'99 0 zaman bu tçt1ma.da dahnt Bir tld yıl evveline kadar bütün bir Mutlaka fiç kere çapa. ister ... Hele Qfl- Bakımsız ve harap !ıkla Arjantinaya benziyen bir ıeyler 
11.nyacak, bulacaktun. Buna adama .. enetlmene blr ft.u seçlml da yapı~ be.har ctlfo af18l olmadım!• dlye aR"- panm birlnl yapmayınız... Bir yol çalar ... Lakin bu esnada bula~klar 
kıllı niyetlendim. İyi cim bir aigara caktır zına tek yeşil yaprak sürnılyenlerln Bu seneki raJıt>eti evvelden tahmin araıından kirli bir au bardağı büyük 
uzattım. Adeta dalkavukça Wr min· blle manıla lltlfat ettiklerini g&nyo- e~dlk baştanb• bbstanlan marul bir hiddetle haykırır. J 
betle aldı. Yakmadan tütününU kok· Mevva bollanıyor· ruz. Pek olmanı:a permanganatlı suda ne doldururduk. Amma nereden bi- 1 - N)fantafı k&rakolunun kar Kirli bardak - ilahi •u musl-:ı:-l d ona bir banyo 1'Qptırıp daha rahat l~llm? .. Somu. ôy'le de ucum verdik şısında <Ihlamur yolu> deniJ.en blr 115• 

a 1: Nef. N-~ , bir gön fille mideıye 1ndirlyorlar. ki... cadde vardır. Burası okul, hasta aibi yerin dibine bat e mi 7 •• Dilerim 
- • Ooob... ıa... C11"•

111 ı- Hem de bili.yor mmunuz. hsspalar Biz bostancılar marulu toprakta •- ne, apartı.man ve ıkalal>ahk evler AUalıtan Rni mualuldar götürsiiııs 
• dedı. Çilek 40, kayiıi 60 bu sene etlerine dolgun, guöekli gö- tam. satıcı gellr ona: .t.ste §U taraf- dolayı.siyle çok i§lek bir yoldur. yelloz... Simdi fllrlmun •U'UI ... 

- Bir tane daha alın... kuru•a ı·ndi bekli, Meta cllUanmvs gibi de par- takt .~.ooo marul senm .. kaç pe..ra ~- FaJaı.t, her n~. b:ı.kımsız, ha.- a rezil? •• Baksan a ben kir içinde-
- Allah ömriinüztl mltzdat br ~ lak... rlmn? .. -. dem. o marulu alır, al'aba- r:ap ve unutulmuş blt halde bu- yim. .. Küçük barumın bütün clad• 

YlU"Sun! Kabuklan ayıkland.ıktan ve bol su- lannı gettrlr, yerlnden ke!er ve gôtn- lonmaktadır. Yılla.rdanbert bozuk boyalan olduğu gibi kenarlanmcla 
Onu da kulağımn üstüne taktı. Bhbo glhıdonbert İst:anbula Btet .. da yttandıktan oonra. onlan evine rllr... Bu yıl en pahalı zamarunda bir Arnavut kaldırmüyle döşeli duruyor. [Yanındaki telveli bir 
«- Neyle meıgulsiinüz?ıt mil di- llden bol çilek gelm.ek:tedlr, Kilosu gl!re kA.h blr ka.yı.lc ta.bağının, Wı bir marulun tanesini ikişer kunıştan ver- iken geçen yaz parlceyo çevrildi. kahve fincanına dönerek] Amaa 

Ye sadede gimıeliydim? Yoksaı pere.kendo 40-46 kutıLtB satııcyor. ~ kalaylı tepsinin içine yatı.np, setin se- dlk. Bu kadar ra~t gOrecetınt ne- Keşke çevrUmescyd.1 Çünktı fimdl kardeşim, bu bizim küçük hanıma 
«- Siz kimsiniz?» diye mi? .... nı zamanda Bursadan d& çilek gel- rln, parlak su diı.m.1.alan, yeş1.1 ve sa- reden bUellm kl'P.. dn.ha bozuk blr şekli aldı. Ne ise, da fena halde ıinirleniyonnn ;ra. .. 
«- Siz nerelisiıôa?:t diye mi?... mektedlr. Blrka9 sene evveline kadar nya kaçan yapraklan nstilnde J41}da- Bu esnada b~ b1r bahçıvan ce- bunu otomobillerle geçenleıı dü- Ne zaman beni parmaldaruun.,.... 

B ı.: Bursad& çlls yettşnezte:n llOll .,_ ya ışıldaya orta.ya getl..Hyorla.r .•• Bl.raıı vap verdi: şünsiin. Blz yayac.ılar nasıl oısa 
u meseleyi halledemem.ittim ,.., m.anlarda bu.t'ada 1rl çlleıtler ,.et14tl- tuz ... AMalsmdan yapraklann çatır- - Ehhhh ..• hd marul cıoo d!ftıem• basacak blr ta.o bulup geçiyoruz. na alıp da ağzına ııötüne, hemen ke-

yolunaköteb'!.anird1?dyan bir odtomobil ~ rllmestne bef]•nm11 1'9 ~ mu- dısı .. Tabiate dOnOşl ..• çıy. e n vi- ekmek yer1nf mis gibi tu~ ... En Ancak yaya kaldınmı denecelt bir narlanm itte böyle luplannuıı k~~ 
zuta.r ~ ı. anımız an PÇua.o vaffaklyetle netıoelenmS,ur. Anı&nt- tamlne kanı§lllal.. Jyt Jrann doyuran marul ... • ,ey ete kalmadı. Solda bir bJna. Y"'··· Rezalet dofrusu... Ne k__. 
ıırada, farkettim. içinde bizim mite- k~den de ptyaa,.a çllelc pındertl- Eve R'fdtnce ayni r.ıamanda bir an- yapılı,or. Ya.ya kald.ınmını ol- boyamna •I ••• 8- lrocuı obam :ra-
abhit Adil oturuyor. mektedlr. Bu çlletfn kUoıra ftmdlUlc Kaç cin• marul var dklopedt kadar ııengtn otan nmes dutu gibi kapayan blr tahtıa.per- pacalmu hilirclnnl .. Fakat ta m-.. 

Efekli ve redingotlu adam. sözle.. 80 kurUftUI". W. Redhouae'tln lftga.tlnf kanft;mr1cen de çevrildi. Geçmek bbll delil. laiun Mtrün ,.ediği halta ne bu)'1D'1I'" 
rm• de 1. ___ b:.. ·-·L, L~--.ııı- na- ~·tta 100-120 kW'Ulf. atıl&D Dün .soyu sopu manıl yeUfUren 1h- tesadftfen ...-m marul kellımes!ne Yapı blttıtı halde tlhtapeıde &:J- lar? 

n:n.ı .. ..-~- ..... \""&& ~ ........ tııar bir bahçıvanla bu menu et.ra- 6U"'u ... 

bqladı: kaym perakende 80 kurUf& ln•U-69-· fında kmiUfUrken bir feY dlktatıme fflltl. lardanberl kaldınlmıyor. Kar- Su m1111luia {Birdenbire ıinirled 
_ Hmh hıb ... _ di;re adeta dit- Ktru SO-CO kanıl& atıJJıor. çarptı; bam meeelelerde pelc ealdllzl.. Orada da Eşek marulu, Göbekli ma- ıı taraftan da ~yorus. Tat· 1wııpı..._ sibi kahbhalarla sülmeoo 
ı~ p:udattı. - imanlar Wi;rl.. .., _ _ _ · öntım.Oze mnuluı marula - §&,_ :· ~~ b;::~d~ =ruı stı- ~m=ar;:. ı:: ~ le -.ı-J ... Of ... Aman. •• Nel• aö-
dır ... Gentı t~... TammlP Alemclail ormanı yangını •Viyorsak - 1ftalıa ne yerlll. Llkln ~ell •Maral BMth tıahafnn&~t- pıdan çıD.n toprak n tqlu' JO riboeamL. Kala bla lımh... ~ 
mazlıktan ıelecek.., KAnratao. Eski- Alemdall cınnuVMI• endt1 ıtn bqln OlcumUf, ~· hattA mtı- mifti. Demete 1rt lhtlJ'U' bia~an dolt- lwı Jtenarlıannı blpadJlı l'lbt ara- bbw kal.. .. 
den bin bir mUdahene De ,........ ~ JUlllll o ıreoe llhdtlrtllniGf&I,. nenet ceçtnenlerlm.IBe. ra ~lftYormufl balardAıı döktllen topnklar da (jçi telın:li fıncanla, kirli au bar-
plirdi.... Sİlnclİ ite... Eeeeb... Dit- Yangın bir al -*' DA batb bir - Yedllln m.aıııı bO clıı8tlr •· dl· ·· RDanet Jl'erWan ~ yolu tol ve çamur h&Urıe .-ır- daiı tatkm tatkın l>iri"birlerine b .. 
mez kallanas bir Allah... taraftan tıe11:ar bqlurnı ft bu it. 1e sonatını fl.Şlnr -n ıdze cevap vere- meictedtr. Hele bir otomobU 1'99 karlar, mualujun böyle labhrcasma 

Araba ıı9(ti. Fakat Adilin te1'tb = din aut il de aınd1lıillebfl- m~ de ihtiyar bahçıvanla. görüş- Atatürk ve Karaköy mesm. Geçenler ve lk1 taraf eıv- gijlmeainc bir mana verememitler--
bareketlerle toföre bir .. y1 .. aö1'e- . _,...en -ı -·-·lu -..ı-- bir cins k.. ··1 • • d"lecek ıert Libya çöllerln1n kum fırtı dir.] 
dilini i.niml .-lenerek 300 hektar orman tama.men ya.om.ıı.. ™"" ....... ~ ........ ~ opru en tamır e ı nasına tutuluyor. Fincan _ rcı. .. ı...._ --·'-- -la-
beni ~!~ ~. tır. Yangmm neden çıktıllt arqtınl- olarak bmntlm. Balbuld Munafabey İ8tanbul beledlyeıd bft'lıQeSlnden A- 2 - Her sabah bir keç1 w toyun ~ .,...... -

çaguu'A.... • I matrt.ıac:tır armudu, Akçe armudu, Amasya ehna- tıatth1t K ,_.. ....__, sesi le r her sabah m ia] Ayal ne olda aana. .. Böyle d• 
- Nereye gideceksen bırakayım · sı, ferik elması, SultanselJm ınft•..ı mı 

1 
veto ara'"'y ku.,. u.ertntn ta- 1 uyanıyo ' pı- liler a1bi -=~1ecek ne var? •• ,_"' n c1n o bin lira a-' .... Kö dan çıkarken davar p!sl1klert üe:e- ... K ... 

• diyordu. Kavak inctri ve saire glb\ marulun da · ,, ... m&q .. ır. P- 1nd l h b\r Musluk - [Gülm-'-ten do;... rüler .....,z ..... lan i""'"'d ı ...nd r en geç yorum. Yaş nd.e.m qı. __ 

Redingotluya haftan savma birı Konyada iki katil ctnaıerl V&rmlf .,.. .,.., ......... e esas 1 şel\.ll e ve buatı yaşlı blr kadın yedi,•· dürüst cevap vermez] Aman ... cc;... 
- Eyvallah ... Haydi sana ~ idam edildi Bahçıvan ~ IQDlan aoyledl: ~n~~ mOcHlrlota tıs koyun ve Jteçt lle ~ ı..-~ .. PtS. pek bl-

olsun! • diyerek davete icabet • .... __ a ( ...... __ ) _Altı -• _, - M&nıl cln.ııleri 9C*tur amma bun- Pıla.ca.t: tamınabn Dlaleel ._._ --!!- ve yanmuızda bulunan ~ P- haf hiır maasanı. •• r.L '-L lrala.-
• ---.. ~ ..-& .......,... lan bUenler &Ildır. Hatta bu ctnsıer- .,._, ...- ... -- ı... bunl otla.__ .. -. -

tim. Karamanın Kın lc6yQne gttmek ha.- den bir kısmı da y&'V&f ~vat kaybolu- ~ hazırlamKtadır. ııstanbuna ~ ~or, arı -,,...., J&~. Giiluwktw kaaddaran. lrUl'fUll bo.. 
Fakat merakımı balledememek- haneslle çarşıda ldrala.dıklan araııa.- yor dlldlın1yor ortadan kalkeyor oğlu arasındaki mmtaka 1çbıde ta- k.aldm,w ve klmae ae. çıkannı- nnn ~atlıyac:M. .. 

ten hayli müteeasir bir halde... nın sah1bSn1 öldürüp kuyuya atmak ft Mesell bun~ 25-30 sene M~ mtrat esnamıda mllnablenın eekte- rı:~t~:ı=ı:~ bir mahalle Kirli fincan - Tabü. .. Ke;rfin ~ 
Bereket mabadini müteahhit ta· ytlzünün dertshü soymak suçun.dan LAnga ve YedUcole bostanlannda ye uğa.maması JçJn aynca ltmlmlu 3 - (Sa~lık Evi) hastan6.!lnln rinde defil mi? •• Sen tarla aöyle... 

mam1adı. Hoa betten sonra sorduı nıaJıkQm ~ilden Osman ve arkada.- kapkara marullar yetiflrdl. Nasıl IA- tedbirler alınacaktır. karşısında bfiyil1c blr ara 'Vlll'dır. Biz ıaauzlalrtan lonlalım... Bi1Iİıll 
_ Bu Azrail'le senin ifin ne ka· §1 Salih idam edllmlşlerdtr. bananın beyazı ve lı:arası varsa ma- K hl fı · l Yı1lardanber1 buram ne .satılır, ne balimDe gülüyorsun anlatddd .• 

? .................................... =.. ru1 da. böylece Hd çefltti. Ve Iı:a.ra nıa- apa an rın ar yaptlı.r ve ne de ba.kılır. Btı1 fl!llh- Mmluk - rBir ;randan arülmı re 
zum 'A il "? mitim. ,imdi gÖriince kafamı ~Yirl- rulon birçok mera\ililan vardı. On- Belediye teftiş he,'etlntn yaptJ.tı tef- zade ıroııatının yen olan bu arsa- devam ıederkea] A;rol cörmb• 

- • zra nu f-'- ..:-..1: --.. .. o zamanki ~ lan beyazla.ra detfftinnezterdt. BattA tışler neticesinde on~ fıTınm ta- da bı-,k .. M"'lar ar v-·-- od ? Ba'""" L!-!__ ~ 
Eakı~en, korl..-ulan, -at ~ ~~ kadar p.ndiki ald.... buılan buna ırArap marulu• dei'1erdl. patıldı~nı ~bk. Heyet fehrln suz 'i:Ja.ni:r..,.. b~~'e:C; ~ ~7atc1:i::' .;:a; 

ebemnuyeti. kalınamlt ~ ~)'J -·-•-L-- luılr.areti de taltii deid Mideye 1yt geldiği ~len1rdi. muhtelif ae:mtıermdekl fınnlardan istifade ettiler. En ufak blratae& 
habrlar gı"bı. kendi kendine Plim-~~ penerek çalım ... Bugün artık kara marul tamamlyle nilırnune almış vt bunla.h tartmıştır bile tıyamıyan ~ Proıst bu ~or... Hani 0 cBen T.,deı.. 
aedi ve bafmı ıalladu .__::,; _._ ..1 .. J&D • ..1. M ortadan kal~ Geçenlerde btr On gQn içinde alına.n nnımmelerden h u bilse tıretı 81Zlar B gtıııe nim! •• Sulana en •ili.• incesi oJ.a 

-Azrail ya •.• Azrail .. Hepimbin ~~a. Para,,._-.-. •111111'-ı eY• dellb.nlıya kara ~lu söyledim de 18 bin ekmeıtfn n'lksan oldutu anla- ~iş ve :ğa.çlıklı arsa'. b; mol~ Tatdeleno.. Benimle ötelaeri yWaa.. 
yüreğini hop1abrdı. .. Slitmda redin· kiinden dltll. (ahmnna kat)wm. .. bana 1nanmadı bile ... Şlmdlti genç- şılmı.ş ve buJruretle on yedi fınna lqe ve sttprü.ntü saııuı olm.uttur. mak. bea Y..-ı-.ie lndı--kL 

tu L .. da kJrmm fesi; koltuian- ....................................... ler arasında siyah marulu yiyen yo"t mftd"OrlftR'Qnee un verilmemesi tarar- Eğer sa:tılmıyacaık veya b!f - Ne miineu•et?-. S.. aacak __.. 
~ ~:"k~antuı. köte batından P- İfimW bitinait. .-f cllDBJ'orduılr. tll.. laşbnlmıfbr. Tettl.ş heyeti, elmıek ya~altsa bart ~ midelerde ,_. bala--. a.. Hapl-
ründü mü. bangimisin damım hafma F.pldJ aclw .... ....Wık. -.. Ondan sonra bir alaca manı1 vardı meselesini ebemmfyetlt taldp ettlltn- mlz ~k bahçest haline lr.oyaun. ta yalepkte hlla L wk içim cleil. 
geçirecelr hansimid kapı dlf&l'l ede- teüldt: k1 b1l da on beş, on altı sene enellne den suçu tekerrilr eden flftneltan ad- Okul, hutane .,. a.partı.manla.r wak ..ide içilmek iıçia ~ 

k d' ~ümiis koparda... Şimdld - S1r tofBr ... Ş. ai•Nm möaim tadar tek tt\k ye~trdl. Bu peıt Uyeye V'Crmektedlr, ortasında bulunan n 0 ıa.ratıa.r- pmclv ... 'W"llk ..... ......-...... 
ceib. 

1
!e pel -=·•=. bilikit idi- bir ..aı,. clalaa u .... kiırdır... stirudrah del1Jdl. Ş f" I . da bqka bir umuml bahçe de bu durwda. .. $a maiiw 'rlllfClel ; ... 

l"l ı sune eım-......_, • deci' Öteti marul çeşitlerine ge:ıınce ... Bir arap ıat er.ı artmıyor lunmıyan bu yerde bir çocuk balı- Une bakns 1imıli. .. KJrli arak,-. 
çük daflaı; yar~ oamel- '" L .ı ... L- elime inat ıeçer- wParlak manıb, .. GM>ek saran-.. •Pa- Şa!laptann Jıtreelıiden tııagamSen 1tl- çesl diğerlerinden daha deltttll 
llydi ... Haczi bir biııfta. Mt giln, bat· ~ cBir-=. • • 1 ifadesile muk marula•, ıKmreık maruh, ırYağ- battn ıo kurut mumam mını mtlda- olur. Hele sabahın aaat altt6Ulda.n )'Ol'... Oooola... Bi:dm daz ıUlıl 
tl basan bit saat aedktinneü için .. ~ .... ~erm& • • • lı tmrcık•, 4Eşek marulu•, cAcı ma- faa vergMI alınacaktır. İnhhıa.rlar itibaren halı sllkmcğe başlıyanla- Terko.:ı ıulan o1maL idi de ...--. 
köpek gı"bi bizi yalnrbrdı da, elinde belr.m. Mdcin. ·~JMI••• ümit ruh, .Göbekll•, cYal>an marulu• var- umum mftdiir!l B. Adnan Ta~ar nn bombardun.a.nı andıran sopa. ruinin tu yUnkler amı halini s&--
olan bu i;riliti ,.pmaz, • ndifldil m fakat akw ibüyan toır huhıtıina dıt ... HattA. maruldan bir vakltler bir bunun satış flatlerlne teırır yapmıya- gftrfiltülerlnden ve tozlardan ma- meli idiler ... Amma nerede onlar! •• 
anımızda autama binerdi. Bundan bot-ak yolumuza denm ettik. de cMarul st\ttı. denilen bir su alır- cağını. fURP tıa:tıertnt:n artmıy~- halle kurtulmtıJ, biz de biraz sa- Kab .• kah .. kalı ... 
da adeta csadik. ltir sevk duyardı... ••• .. Iarmı.ş ..• Babam anlatırdı. nı sövlemtştlr. balı uykusu aımıo oluruz. _ Oyun bu suretle deTam ed• -

V Adil Kemaleddin Kimi'd• F.-ld bü7ük müellifler; - Mevla• Eaklden İstanbulda en çok "Pamuk ----- 4 - Halkın milı'aca.a.t ve flkl- Hilcmet Feridun E. 
b" ! okud na1ar, Şeyh S&di'ler, Lafontain•'· tnarulu• ektıırdl. Bu marul yunıuşnk- Konya şehrinin pla"' yetlerlyle derhal Ugllend111nl C6r-

D' ,ur u ı ı. lııa ele seçinels .irim tır Pek fazla g6bek yapmaz, ıe-zzetı nı diltümütı beledfyem1z bu eiftlia-
Sevgilim, senin de geçer zamanın .- mauw • ~--ı..__ d . hafitti Konya (A'qam) - Nafia VakAletl rm kontrolüne memur olanlara. 
Ne şöhretin kalır ne hüınü 8ınnl bilir n...ı ~! m:ıııımla. --- e r. şehir mütehaamı B. Ölsner tara.fm- bu ihmalin sel:>ebhıl 80ra.rsa bele-

Devamla: ~~~~ al.cak bercelo- Liigat kitabmda marul.. !:1 ~en Kon,a imar pU.- diye nJz.amlanna aykırı blrçıok 117-
- itte onan da. gerçi c.Aırrailıt WMlne __. • •• • a k ve !rapor beledıyede g1ı.muzluklann &\'il aıımmo olur. 

töhreti dmlııyor amma. mütekait bir Bwe, daha em,•~ mü= Halbuki lk1 aen~Pam~nbul ~~1~-bir heyet ta.rafından tedJdk Herkes aldıtı parayı nzue.tnı 
A-aiL Ne eelııee bi bLla. hat- .... wma tabloya ~oram. bostamlatmda hemen my .... ma- WWW&OI"". yapmak suretıyle Memeie mec-
aotu. •• 'A,....... ~ ötec1':.,.... da d"8a8P Wr bayat felsefesi ça- ruıu tlııllm11or. Onun yerin~ •Yağlı o~ bit ~r memıeatı btırdur. Nlşa.ntifı 
ridea ...._, FırJddee m&cla•••• braWlme. hieee kapana ne mN~)a- tı~"!:nı~tıan b1rlS daha 11Avesl ~= buıı c!JletJerhı ~-------•B-A.iı.ıı-~ 
yw rLl'ı........, ...._ ......_ (Vl- u . 

Bay Amcaya göre_ 

-•-•••••-••••www-us•www--11•1•--,ı-.11-* Çarpbp"dt. Memtonlu Kara 
Mustafa 1lf& mednı8eslndıe Çocuk dl9-
pansertnde tk1 bin 9Qeuta tifo .,. """" 
çele &flSl 1'Qpılmıftır. 5900 çocut m,._ 
yene ve tedavi edllerelc 1l1çla.ı'ı beda.Ta 
ver1lm1ftlr. Mua,ene her cin _.. 
a.ı dokuzdan ftlbaren bqbJuü 
saat on bel' tadar dlnm ~ 

. re önlerinden sar-ı . .. Hanımeli 7erine aamakal>ağile ı .. • Yalll1%, bu it hakkında bir de 1 ... Fakat ayrıca ıebzc edebiyauna 1 B. A. - Edebiyatsız sebze lmu 
:-- Bedav8:. dıığıtılan sebze fıde-1 •·• Bu y~z pdnce ate.s biber sarka· süslenmiıp ç~rdaklarda keyif •Jirüle- br* ~p ~taı.o.kllllf... ne lüzum var, domatesle kabaiın ne dostum. Düşün ki, Jale devri ~e oıı-

lerıne çok raghet var bay Amca... ~:.~ yenne om ' cek demekbrl... oldui~u berkee bilirl... taya bir Nedim divanı çıkarmıgtı ••• 
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Tecellüt ve kara kuvvet 
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Göztaşı ile Camekan fidanla- Karanfili kurutan 
Kontrakt briç 

!MEŞHUR ELLER 

·ı A 1 nnı havalandırınız kurd 1 aç ama Osnanlı ~ınlan araoıda. B- yalım ola.rak huzura. girdi, SelA.m ve 
El No. 21 

11 n•,,~ Havalar ı.sın..l. ::.ı i"'n canıekaruar- Ev bah.ruoloriııde karanfillerin ol· bilı9suud Tt Kemalpqa zade gibi en tebtyyetten sonra.: 
.Cöztaıı ile bazı mahıu er~ ua. ~ .,.. ,,... .... m ........ •.1ei1 d ki l..,'ba 

H b • ..-. da, ıaalon1arda bulunan her ç"'•it ve duğu gibi aaranp kuruduldan aörül- , ......,....ıu yanın a mev ve "~ r - Fetva erbabının vazife.si lslam. 
• 10 & 8 
'I 7 IS<! 3 
:+ A 8 6 
4AV2 

lama zamanı sel.mittir. att& -- he cin lid I -w k B 1 k sahibi olmUf bir de Zenbllll All eten- sultanının ahreti emrin1 mullaıte.za 
yerlerde erken yapraklanmıt olan r • . an an bo1ca havalandır- me tedir. un ann unımasına .•e- dl varoır. Ger~ Ebüssuud, gerek etmektir. İşittim. ,ki elll kimsenin 
fldanlann birinci d&~lanmuı bitmiş- mak l&zım gelir. Camekln ve salon hep, toprak altında Y&Jıyan ve öm- Kemalpaşa !&de padl§S.hlann nzala.- Jçatline ferm.an taalluk etmış, Şer'an 
tfr Göztafl ile illçlama, yalnız ne- fidıuılan ara.tına kaktüsler dahi da- rilnü Uç ıene toprak altında geçiren rıruı açıkça. muhalefet etmeden sözle- katnıert vttcubu sübut bulmamış ol
ba't l)aııtalıklanm meydana getiren bildir. Bunlan da diier fidanlar gibi mayıs be>ceiinin kurdudur. Eğer ka- rint, reylerln.1 yürütmek yolunu bul- duğu lçin bunların katil caiz deA'lldlr. 
mantarlara tAtbik olunur. Bunun ne- bol bol havalandırmak icabeder. ranfiller olduğu yerde aolmağa bnş- duklatı halde ZenbllU A11 efendi hak Fetva .sahibinin nzl:tesl. ha111'enhı a.h
vileri ve zararlı alanlan çoktur. Bağ- Eğ kA l l · · Jamışlar ve dalından tutulduğu za- ve hakikat blldiğl.nl pervasızca. lleri retini sakmmııık, bu makule eehlv ve 

er eame n ann pencer en genıı kök · d k l lıkl k !!tlımekte teferrüt eylem1.ştl. hatam. oldukta meneyieme,,..lr•, larda yaprak ve filizler, salkımlar üç ise pencereleri tamamen açık bırak- man .. . yerın e~ . o ay a opa- ... ~ 

• . AR D 4 ·+11'1<!32 
• D 10 7 4 

eı . 4 D t 2 
'I R 10 15 1 
• 10 8 o. !}, 

O, 
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mal k'"-J t--l ··n te rak butiln fidan elınızde kalırsa, bu· All efendi biliün vaktlni lllm ve lba.- Dedi. Pıı.dlşah bu defa da müftünün ' 4 V 1 '1 
defa illçlanmalıdır. Meyva a§açla· ı ve came an arın .raz. agu eı - L .. k h d ·ı k k''kil dete, Kur'an okumaıw. , derse ve tet- n-,..""atmdan m'~-faU oldu. .• AD V n a d bilh ftal l iri il fid nl ak · · m nun ırn tara n an yenı ere o n ı;... ....,.,, w.J • .. 

nn a ve a.sa te i, annut, e - 'ı ~•- ~ art Y marn~-ıçınilecak• - sapından kopanlnuş olduğu arılaşılır. vaya hasrederdi. Beş vakit namazı - Bu ıı saltanat mühlmnıatında.n• , ·+ R D V 
ma ağaçlannill yaprak ve mısyrvalan, arın lll;erıne yan yarıya JUieç .. - cemaatle kılardı. Kerim. idi; küçUkle- dır. mema buna müdahale edecek "° R g 
çileklerin yapraklan, ıebzelerden hi- nıtınlmıı killi otpraktan yapılacak Böyle ~ir karan~ toprağıı:u der· re büyükler glbl muamele ederdi; olursa umuru mülkiye llıtllft.l bulur, Her Dt1 ta.raf zonda, 
yar. kabak i1e meyvalardan karpuz bir badana ıuyu ile biitlin camlan ı1 1haldça~a ile adçıc.kı~.li~ok kısmı~1~u- zengini, fakiri bir tutardı; kimseyi Siyaset riyaset mukt.azasıdır. İm.hal Kllıdı veren: Cenup. 
ve bilhassa ka.-vunlann yapraklan, badanalamak lazım gelir. Havaya un ugu yer e ır s~rı ve yeşı tm- suthallle zikretmezdi; dili f'fuhş ve ve ihmal caiz değildir, Sen emri sal-
çiçekleredn güllerin, karanfillerin, v • • 

1 tırak renkte 2 - 4 aantımetre uzunlu- k1z1pten ta~ır. 1dl. tanata taarruz ediyorsun. Pa.d.l.şıa.h- Deklirasyon 
dalya der.ilen yıldızlann yapraklan ç~anl~c~k fidanları agaç altı gıbı ğunda bir kurt bulacaksınız. Bu kur- Bu mezıyetlerinden dolayı 1dl ki ıar emrü nebi bA•bında. mftkr&!eıruı ey-

Uzerine göztaş1 ıerpmek, bUtUn bu ~e;a:~a~i:: s~a~::eal:;ept~k:r~: du~ ya~. ay şek.li?de bükülmüıı ol- ;:;x;~~:~: !~~~ z:ı:ı::.~~ ~~ek erba1lı elbab A.dAbından ha.rl9- Cenup 

fidanların mantar hutalıklanna kar- melidir. Yalnız kaktüslere su püs· d~~nuKgorecf:lkksıruz. Kurkdu tutup nü dinletmek kudretince onun dere- Diy~ ttabda bulundu. Müftü efen-
11 mukavemet C'tmelerine yardım kürtmeğe lüzum yoktur. Salon fi- e~nız.b __ :-Xan 1 b uhrut)an d ur~ bç~m cesbıe kimse varamamıştır. Yavuzun di ısrar etti; evvelce olduitu gibi bu 
eder. d nJ d k'ld h l d agacı wunan a çe er e ço u u- t.ab'ındak1 rıtddetle her M't"nJ.,,..,a"'n- defa da '"u ı...ı~ padı.~n"'·- Aıı..-~•-e 

1. 
•• 2• 

Pas 
Pa& 
Pu 

a anOI a ayD? şe ı e ava an ır• C' d y Y ,,_..., Y"•~• l.i ~ y<WLU~ iAl.LLn:;W.U 

Bu ilaçlamayı yaimurlardan •on- nur. ıvar a çam agacı varsa gene da Ali efendinin lllm ve dinı.yetlntı, taalluku olduğunu, din l§lerlnde bü-
ra 1 - 3 defa yapmalıdır. Kullanıla- malıdır. Yapraklarını dökmeğe baı- bu kurda bahçelerde raslanır. adalet hislerine ıstinad~n wb.r ve kümdan kayırmak kendi zimmetine 

Oyun 
Kozcu: cenup, 
Oyun: 4 kör. Cak oo"zt""l ilaAcını hazırlamak ı',.;n bir )yan azalyalar bile bu usuJle derhal M b.. v. • d . eek1netl gallp gelm!l}tlr. terettübettıM .. ı söyledikten ............. . . ,. -. ..,..... k] .. b 1 1 a:rıs ocegının yaşama evresı ı;uu ...,. ... ... 

toprak v""'a emaye kap içine on ki- yapra anmagı- aş ar ar. . b l k k d d . k Sultan Sellm İranla tpek ticaretin1 - Allah binasını yıkım.ak mutlaka _,, I ıca ı o ara , ur u aıma topra ta k t 1 ti B 
1 Jo su koyunuz. bu suyun içinde iki bulunduğu ve böcek daima toprağın yasa e m ş . u ellll'e muha efet emrt ıer'ldir. Affa mA.ni cünha.ları 

Garp plkln rua.sını çıktı arke...'IJJl
dan asını geldi. Şark evvelA altılıyı 
sonra. iklllyi verdiğinden garp flçllncD 
pike devrun etti. Ortağı dam lle aldı. 
Dördilııcü elde prk karonun onhısu.. 
nu geldi, Kozıcu elindeki onörtı yerln 
aBlyle tuttu, Yerden bir kör oynıy&
rak rua.ya pas yaptı, beşinci leveyi 
elindeki dam ile aldı. Blrçok masalar-
411. altıncı elde cenup elinden trefl 
dokuzlusunu oynadı , yerden M ile 
aldı ve yerden bir koz oynıyarak şark
ta.tı:ı ruaya karşı bir pas daha yaptı 
ve gene ellne geçti, Cenup eli bir defa 
daha yere vermek lmk!lnını bul:ı.ma
dığından şarka körden blı· ıeve ver
meğe mecbur kaldı ve bir içcrl gırd1. 

CEVAPLARIMIZ: ettikleri için dört yüz tacirin mallan varsa şer'an ida.mlanna hfilmıohuıur. 
yüz elli gram göztqı eritiniz. Bir içine yumurtladığı için, bahçelerde müsadere olunmuş, kend11er1 !dama Terb!yelerlnl muc~b! hal ne ıse beyan 
püakürgeç (pülverizatör) ile alqam bu kurtlardan kurtulmak için, ak- mahkum edilmişlerdi. buyurun. Mücazatlarma. h11kmi ter'l 
llatü fidanlara serpiniz. Eğer bu ıu- Zonguldakta 315 numaralı abo- jpmlan alaca karanlıkta uçan kahve Bu sırada padişah Edlrneye gidi- JAJh1k olursa fetva vereıım. E~r gli-
yun içine yüz gıam şeker, yahut me· nemize cevap: renginde 2 • 3 santimetre boyundaki yordu. Zenbllll All efendi teşylden nalJılan yoksa padlşahnmzı gttnaha 
!i., bu dn olmazsa yanın kilo sıcak Tavukçuluk 150, Bağcılık 100, bu böcekleri yakalamak lazımdır. avdet ederken bu siyaset mahkfunla- lroynuyalım! 
ıuda eritilmi~ on beş gram Arap Ancılık SO. Karanfil yetiştirmek 50, 1 nnın bende çekilm1ş olduklarını gör- Bu teklif traerine Sulta.n Selim me-

Gül bahçesi l 00, Pratik çiçekçilik 1 Jkt" h• dü. Sebebini sorup anladı·, döndtı·, seleyi anlattı. zamkı katarsanız, illç yağmurlarla apa ır su alı:ıp 50, Sebzecilik 50, Salon çiçekçiliği Ç ' at üstiindc padlşa.ha millA.ki oldu. Müftü - Kabahatlarma göre tA.z1r 
gitır.ez. t 00 kuru~tur Adresinize gönderile- - Bir takım adaınlan bendetmış- ko.fldlr. Affederseniz necat buluısu-

Gül bitleri 
bilir. Bunlara 60 kuruş posta ücreti Havalann yağışsız devam etmesi, ler. Eğer murat katıl 1se Allah 1ndln- nuz. 
ilave ediniz. jbütün balıçelerde sulama işlerini de h elal de@dlr. Zenbllll All efendlnln ortaya koy-

önemli bir halde arttırmıştır. Mayı- Yavuz - Ya mevlana! Nizamı ~leuı du~u a'hrette ukubete u~mak te'h-
Mayısın sıcaklığı heı tarafta gül- Meyvaları .. 1 . d ki h !çln sillüsU Alemi katil milbah değil didl Sultan Bellm üzerinde nihayet 

•~n son !°°
1 

~r~n de artakn sıcak ar a- mldlr ? Böyle birkaç zelllln bir avun matlup tesiri hasıl etti,· hiddeti sn-
leri birdenbire açtırdı. Yediveren kJ • • • Y seyre eııtırıruz zır:.n gun.erını~ e ço . . saca geçe- kanını - dört yüz kfş1n1n kanını! - kOnet bulunca. Yavuz: 
gu"ller bilc bol çiçek verdiler. Bu se- ~ ı- tt B t b 1 b Kritik 

cegıne a ame ır. u ı ı ara ae ze ı.~tlksar caiz mi? - Katlllerinden vazgeçtim. LA.ldn 
ne biraz geç olmakla beraber ırüller F~nerbahçede Osmaın Ero1'a ce· jve çiçek bahçe:erile yazlık ekinleri ı Ali efendi_ Cihanın funuru halel- kapımda durmasınlar! Yuka.ndaki oyun tam altıncı le\·e
en iyj bir durumda çİçeklendiler. vap. . ·w· . . 1 ııulamak zaruretı hasıl olac<ıktır. . p<:>zir ve büyük bir fitne zahir olduğu Diyerek a.damlah affetti. Bunun 11_ ye kadar doğrudur. Kozların va.ziyet1 
Güllerle beraber bu güzel çiçeğe Bu sene dıktıgınız genç m~va fi. I Bahçe ve bostanlarda kuyular vakit mübah olur. Bu öyle de~dir, zeri.ne müftü ile padişalh dnb1.sat ve anlaşılınca, oyunun şeklınl ona. gbre 
musallat olan gijl bitleri de meydana danlannın meyva vermelerim hoıı vardır. Kuyu5u olmıyan yerlerde lpek alıp satmakta Alemin intizamına mül!lhazaıı dairesinde milsahabete lro- değiştirmek lcabeder. Çünkü alelO.de 
çık.mıştır. Her nl!' kadar çok ıiddetli görmeyiniz. Hatta meyva verm.İ§ 1 d h" T k d'• 1 1 b h ne halel vardır? Onları öldürmek yuldular. Meclis şanunda. Ali etendt: bl.xı feldlde oynanacak olursa şark 
geçmiş olar. kışın teairUe bu böcek- olanların me)'valarım koparınız. Bu 1 al 1 eri 08b':l~yaFakıger sku ara a - zaleme züınresinln yoluna gitmektir. - Ahl'etinlze müteallllc olan h1zme- Jı:.örden. bir leve alacak ve oyun çıkmı
Jerin yumurtaları donmu~ ve bozul- hareketinizle fidanın hem gelecek ı çe er su ana ı n. at uyusuz ve .~. Padlşa.hm emrine muhalefetten tı ifa ettim. Mürüvvete müteallik :ya.caktır. Bu va.ztyette oyunu çıkar. 
muş ise de, gene bir miktar yumur- •ene için daha fazla meyva vermesi- ı susuz.olan bahçe ve tarlalarda mah- buyük halel olur ınu? Meml~~ttc bir sözüm daha kaldı. me.k 1ıç1n yeg~e çare yerden 1k1 de!a 
ta kaldığına göre, bu bitlerin gelecek ni, hem de bu sene iyice beslenerek sullerı kurur.ıaktan muhafaza etmek emri cali olmıyan padl.şa.hın millkil- Dedi. Padişah bunn da söylemesini daha kör oynıya.bilmektir. Bu da an-
aeneler için çok müthiş bir bel& ola- kuvvetlenmesini temin etmiş olacak- lazımdır. B\Jflun için mahsulleri 

1 
ça- nün zevali serl'dlr. emredince bu dileği arzettı: cak trefl da.mı garpta 1se mümkiin 

bileceği ıüpheaizdir. Bundan dolayı sınız. palamak sure-tile kurumaktan kurtar• Bunların muhalefet ettlklE:ri sa.bit - Aıı Osman Adetı cefayı müteakip ol~ halde kO'ZCU trefl daanını garpta 
aiil bitlerini ve aynı .uretle giil1er Eskiden dikümiş meyva ağaçlan- mak mümkündür. Zaten meşhur bir . değildlr. Zira ipek aş~n almak üzere vefa ve ihsan icrasıdır. Hiiddamı bulursa oynunu çıkanr. Ümit buna 
ilzerinde, ag" açlarda barınan kOrük sözdür: iki ç~pa bir su yerini tutar! !Bpekdve damlAblatr emt inl.klll t~yin e1dilın1ştir, mahsusat §9.haneniz ola.n bu kulları- ba11olıdır. --aenaleyh altıncı lever~ " nızın Üzerinde çok ve dallar üzerin- e ı... d sı ıkanJ __ _.,. 1 r1 " .o.uı 
bit ve böcekleri kuvvetli ve azimli ı u a e ar e ruın r nız nanpare z ç ıp v-.ue e k&- elinden trefl dokuzlusu oynar, yerden 

de 9l1c ıık meyrvalar mevcut ise bu der er. Bu söz tatbikat sahasında da Bu itirazlar Yavuz Sultan °Selimln ıılltnce hidemntı seıfllede bulWlm~a. ~aeyı ..._~yar. p .... a geç'nce ""'rden bir 
bir •ekilde imha etmek bir zaruret- ı d b" 'k ,_ d " b. t' · h1 • ....., .... 1 J-y meyva ar au ır mı tannı .,.oparır- ogru ır ne ıcf!' verır. ç hoŞUna gitmedi, Hllnktlr çatık bir ve el a.ça.ra.k solmlclatda dllenmeıte tldncl kör gellr. Şark 'beşllyl verirse 
tir. Gül bitlerinin üç çeşidi Tardır. ıanız diğer kalanlar hem . daha bil·] Çapalamak demek, toprağın yapı- çehre, s_?rt bir eda lle ıu cevabı verd1: m

1 
....... ~bur olacaklar. Bu hal saltanat ellnden dc,kuzlu veya seklzliyl koyar, 

Biri yeşiJ ve kanatsız, diğeri yetil ve yük hem de daha lezzetlı olurlar. sını meydana getiren maddelerin - Mülke ait tedolrlere ka.rI91Jl8k ·~ .. ,a !Ayık değlldlr, Na.npare veri- onluyu verirse vale ne alır t.kınct 
kanatlı, üçüncüsü de •İyahbr. SeyTekJeştireceginiz meyvalar, daha 1 aralarında bulunan delikçiklerin slze .Idz~1 Umurdan değildir! Urse beytülnı.Al muelpsiz ızrar edilmiş kozdan 80nra el1nden tren rua~ oy-

Bu üç çeıit gül bitini inceJiyecek ziyade dallann uçlarına ykaın olan- ağızlarını kapatmak demektir. Bu Müftü efendi de: olur, Muktamyı devlet bımlare. ka- na.r yerden blr defa daha. koz çevlre-
olursanız, her birinin bir hafta içinde ]ardır. Ağacwı gövdesine. yakın olan- delikçikler çapa ile İ§lenen toprağın üm- dAhreblttn! izd ilh;ı;ı~runl dıanlddıür. Bu bahatlerlne göre tft.Zfrle mamalı ve bım'.ıek için rua.yı yerin o.sile tu~r, 
binlerce yavru meydana getirdiğini l Jı: ur a z m a um z var gi mu- vazlfelerin1n iadesi, böylece af Te 1na- 1.tçfuıcü Jtorı; pasından sonra şarktaki 
a . .. - ç k L 1 lık' v_ı an oparmayınız. üzerinde bulunur. Çapa yapılırken karrerdir. Eğer bu adam.lan it.lalı: yet61ulntllonru1Sellmdir. Senin -- c-""l·bun a ... üzertn.n d"şer, """'"' 

g niHunuz. 0 ır;.o ay Ul çog1Uan Mll(ka'da Nıuif Kaıner'e cevap: bu delikler kapablmıo olur, Kapatı- ederseniz feibfilıa ve 11IA büyük 11mb an - bu «ın.re oe- ;..kar""' .,~ "' ıı ~., ~~ 
bu hayvancıklıı.n bUabütün ortadan lan deliklerin içine gu"necı nüfuz ede- korkusu vardır! mukabelesinde bu- faattni kabul ettmı. Ama hlzm.etlerin- Y'" • 

L_ 'dırm- '- iri .. kom 1 la bl 1'1-te İrmik yapmak için pirinçten dahi y 1"'•"'•...,••=•=•=••'""1""••=•=•=••=•=•=••=•=••=•=•=••=•=•=••=•=••=•=•~••=• 
-...ı ~ .,,.... ıu ar r"" mez. Bu sureti~ toptağın alt tabaka- lundu. Hayatının tehlikeye glrec~i- de taksir ettlkleri l~ln kendilerine tA-
l>üti.in güilerin üzerinde bulunabile- istifade edilebj]}ir. Ancak pirinci un larında me-vsut olan rütubet tebah· ne bakmayıp selAm vermı~rek hld- zir ederim. - Coddlnlz Fatlh merhum a.hdil 
cek bitleri ilaçlıyarak öldürmelidir. haline getirmemek 18.zımdır. Kahve dctle padlşahtan a.yrıln Mürtil - TA.zir euıta.nııı re;yhıe mu- Aman 1hsaıı ve bir kıta ferman da.hl 
En pratik ilaç: Ak•am ~;ne•in hata- değirmeni ile bu işi yapabilirsiniz. hur edemiyerek toprağın içinde ka- üft- .. . favvazdlr. onu ... _ b414·""-·-. B1z1m •e- ita ey1 ....... ı0t1, Bunlar da rajv"•Pti k.a-

" &" " V• • v lı b k"kl . M unun bu tavır ve hareketi Ya.- 11"'4 .u.u.;s.&ıl.12i Y ~~ n~ 
cağı hır sırada bitler üzerine her Bu degınnenı ayarlıyarak kalın ügi.i· r ve ne atır. o erı tarafından vuzun gazabını artt d . ,._1 rlni """ fa.at ettiğimiz nesne bize yeteri bul eylem1şlerdir. Şertatlmiz lktlza-

bar b 'I k k'ld d' 1 · · • ' 'l' Ça f'd 1 1 d ır 1
• gv,. e ....... n hangi Lir ilacı sıkmaktan i ettir. te ı ece şe ı c ış erını gevşetınız. emı ır. payı ı an arı su ama an bürüdü; fartı hiddetinden atının dlz.. ZenbUli Ali etendl meşk:ılren hu- amca bunların can, ırz ve mallarını 

Bu maksadı temin için çeşitli ilaçlar O zaman pirinci ıslatmadan değir- 'ı veya yağmurdtın bir iki gün sonra glninl çektl. zurdan çıktı. Sultan Sellın ga2.'bını kendi can, ırz ve malımız gibi muha.-
vardır. Fakat en kolay hazırlanan ve mene koyunuz. Birkaç defa çeviri- yaparsanız, delikçikleri tıkanmış O ande hatırından mürtünün idamı celbeden takylt81zlllı: b1r daha vukua faza.ya botçluıyuz. Bu yolda. onlara 
tatbikı da kola~· olan Üacı iten diniz niz. Şayet istediğiniz kalınlıkta çık- ı olan bu toprağın içindeki nem 5-1 O mı geçml.~i? getlrllmemeıt ta.ahhftdlle hırka daire- cebir d1nhı esasına dokunur. 
yapabiliuiniz. Bir bardak suda iki mıyorta tekar ayarlayınız. Pirinçten gün için faydalı tesirler yapar. Esa- Saltan~t mevldblni teşkil eden er- sinin bütlln memurlanın, hademesini Diyerek tekllfin §e'r'an caiz görüle-
gram Arap ••hunu eritiniz. Bir kaba bu ıuretle meydana gelecek parça- sen "apadan maksat dahi bundan dun ve rıcal atlan üstünde mebhut ~erinde jpka etti, miyeceğlne 1tta etU, Pad4'ah fermam 

ı ! "' uruyorlaı·dı p ~ahın ka All efendi lnı<ll'etJn1 bqka blr me- ıörmek istedi. 
boplbmz. çine bir kıdwe fincanı cıklar aynı irmik gibi kullanılabilir. 1 ibarettir. Bu suıetle iki çapa yapıldı- mekte terPddüdtia h ra.r ver- selede de ~ka bir surette gösterml§, Pa.trlk Teollptos (1512 - U!20) fer-
dolwıu pamuk, zeytin veya mum ya- H~tta her ağız bunun lezzetini ir- ğı zaman. nebatlar bir defa sulanmış ha.yet Sultan seıtmi~J:'!!e0~~~~= ıecelltıdil ne Yavuzu nıtıya.r etmek ıa- manm bir ya.rıgında yanm.1.§ olduğu-
iı clökiip iyice kanıtınnız. Bu ilacı mikten ayırded~mez. kadar faydalanırlar. ne galebe ederek )'oluna devam etti. tediği pek mühim. atyul. bil hareket nu blld1rdi. İo blr kat daha sarpa 
bitlerin üzerine serpiniz. Haftada --..... --... •-11nH11-------•-111• ........ ,,,..., Konak mahalline varınca mahpustan ve tedblrckn m~eylemiştir. 18l'dı. 
l - 3 defa tekrarlanacak bu ilaçla B U L M A C A M I Z N l se-r'bcs bıraktırdı; 2aptedtıe:ıı malla.- Halife - PadJşaıhın WAm. 1&Vket ye Zemıbill1 Ali efendi bu defa: 
bOtlin bitler mahvolur ve alenler ıi· orveçten A manyaya rırun iadesini eınrett!. haşmetını en yilk.sek dereceye OJ)tar- - M8dden.bı 1Sbatı dahi tU'idir! 
,...hlaııır. ı ı 3 4 5 6 '1 8 g 10 gönderilen İşçiler zenbllll A11 efendi başta bir lırsat- mak emel1nde bulundutmıa. n.tıf o- Dedi, İhtiyar yen.ıçerlletden .iki~ 

ta büyük bir nıedenı cesaret· daha lan ulemada.n birçoğu Osmanlı idare- divanı hümayunda. fermanın veru-

Dikilen fideler 
neden tutmazlar? 
Bu aene ziraat aef erberliği dolayı

aile birçok bahc;:e .ahipleri bahçeleri
ne çiçek yerine domatea, biber, pat· 
bcan dikmeyi tl!'rcih ettiler. Bu yeni 
lıeveaklrlar muhtelif yerlerden al
dıldan fideleri diktiler. Fakat bir
~k bahçelerde dikilen bu fidelerin 
,.ansından ziyadesinin tutmayıp ku
Jaduğu ve yerine tekrar fide dikmek 
mecburiyeti hasıl olduğu görülmü,~ 
6, Diki1eo. bu fidelerin kurumamun 
lı; sebebi olabilir: 

1 - Dıkilen fidelerin iyice hava
lanchnlmıı olmamaaı 'Y• bu ıebeple 
ldelerin pifkin bulunmaması ve 
aaımıı bulunmalan. 

l - Dikilen fidelerin topraiırun 
f7ice ve eski gübre ile gübrelenerek 
:JmDUJ&tUmamı• olmaaı ·n netice 
olarak köklerin lüzumu kadar topra
la mkıımılamıyaralı:. etrafında hava
plll cereyanına yardım eden boıluk
lun hlmaaı. 

3 - Fidelik toprağı ile bahça 
toprağı arasında fiziki mÜıvazeneıiz
lfiin fazla olll§u ve bunun neticeai 
olarak da kökll!'rin gerek çıkarılır
ken, gerek dikilirken zedelenerek, 
yaralanarak fidenin canlılığını gider
mesi. 

Böyle fideler ne kadar su verilirse 
'Yerilsin tutmazlar ve 2 - 4 günde ku
rumağa baslarlar 
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Soldan sata ve yukarıdan aşağı: 
ı - Arzu etmek. 

Londra !U <A.A.) - Stokholm rad- ;100tcrdl: sindeki hıristlya.nlan 1sl&.m.1yete ithal nı1f olduıtuna şehadet etti. Mü!t1l 
yosunun cumartesi ak$mı yaptığı d b 1 l --ı. H"-1.A _, .ıı bu ..... 'h .. .ıı....ı.1 .-" .. " bul d Sultan Sellin CHırka.1 Ba.adet) dai- arzusun a u unuyor aA-. ~ı-rın ... en\.U ,_.......,."'e ... ~ un u. 
yayıma göre, Norveç ticaret evlerin- re.si hlımetine kırk has odalı tahsta bu yolda tel.klnler1e kuvvet bulan Bu wretle hırlstlya.nlar içln umumi 
de ve fabrikalarda çalışan işçilerin eylemişti. Bmılann gece, gündüz bu emeli kandJsln1 hem dln.1, ~ ısl.yast galle ve tehllke bert.anıt oldu. Zem.
yüzde otuzu Alman 1§ cephesinde ça- dairede oturup Kur'an okumaları ve idari bir teş&bbiı...<rO. kuvveden fiile bllll Ali efendinin bu teşebbüse engel 
lışmat 1lzerc ce-bren toplanmıştır. şamdanlan :vaknıa.la.n, ylmıl iki gün~ çıkarmak tasmımıne sev.ıretnıiştl. olmakla dıevlete hlzmet edip etımedl~ 
Oslodan gelen blr haberi zikreden de bJr dalren.ln kapısının, pencereıe- Fatih Sultan ~hm.et hırlstlyanla.- esa.<nnm münakqasma glr~ek de
radyo spikeri, bu suretle topla.nan Jş- rlnin, dolapla.n.nm, duvarlarının, sair ra aman ve.rmıı, ve pa.tr1klerln.e birçok tnJz, Bu ayn bir ba.hlstır. Biz bura.
ç1lerln üç grupa aynla.caklannı ıır&ve yerlerlnJn tooJa.rını glll .suyu 1le ısla.n.- imtiyazlar 1hsa.n ey~. İ.sta.ni>u- da bu kudretli ,ahsiyetın oeriat ah.-
etmektedir. mı .. tülbent _ .. _ 1 lun Tilrkler elinden ıstlrda.dı için Rum kAmım, d1nt vaclbatı muhafaza. ve 

Birinci grup Alınanyaya gönderile
cek, 1klnclsi Norve9teki tahkimatın 
yapılmasına yardım edecek ve üçün
cüsü de batı Norveçte müdafaa mev-
zJierintn inşası ~inde çalışacaktır. 

Macaristanda 9 kişi ca
susluktan mahkUm oldu 

y ve oı.u.ıger erle almalan bftyüklerlnln besledikleri tuıa.vvurlal'- tatbfk myd.lyle Yavuz Bulta.n Sellıne 
kanun olmU§tu. HünkAr blf gün an-
sızın bu daireye geldi. Bazı yerlerin da.n babası Sutan Bayezit mmanmda kallı kanaat ve 1.ma.n ile nasıl fıe.. 
kanuna. göre cnıuanber T8 mutam. .. daha Eall olmamış olan ve.,,veseyi tö- cellfiıt gösterdlAini izah etmek ıste
olmadığuu gördü, Memurlara n ha.- tünden kazımak mslr.sadUe Yavuz dik. 
d Sultan Selim 8altan.atmın aonla.nna Şu cibetı dikkate pek şayandır kl: 

em.eye gazabederek hepsinln ida:mla.-- doğru Rumlann tsIA.mi.-H D!>ul ~- Müftü Zembllli All e!endkı.ln Ya.vım 
rmı emretti. ~~.... -J 

Bwıl bü lemeler1n1 yahut Osmanlı d.iyarıını gtbl !haşin ve insan kanı dökmekten 
ar yük korku .içinde müftil- t.ıerlkedlp gttmelertnı ferman et.miştl çekinmez kalıhar bit htlktimdar fuı:&-. 

!enam Ali efendiye }Jeyfiyetı glzllce +- • 
ihbar ederek oataatı.ru. d1ledUer .ı.q mühlmdl. Bu irade ortoddks k1I1- tinde blle nüfuz ta.za.nması ve ona 2 - Bir Rum kadın 1sm1 - Tersi ıt

kArdır. 
8 - Veltlllikler Budapeşte 31 (AA.) - Askeri 

fı - Btr nevi ~a.ra • Tersi katil- mahkeme. ecnebi bir devlet lehinde 

ŞehJslaımla.r divanı hftma • sesini bilyllk tehlike içinde bırakıyor- ıstedl~ln1 yaptırab1lmesı ülema.ya. ta.-
bulunmazlardı. Ancak fkt.12a. = du. Ortodoks patrik.hanem ortadan tibedllmem hem şa.hısla.n, hem s:ımf 
gerek divana, aeret padJfa.hın buzu- kaJ.kaca.'.k. hiç olmama bin tll3ur sene- ve tatlltları men!a~ülerlne uygun bir 
runa gelerek htlnkA.rla ına'Atat -..-... llkm ..... mbUl'ak.ammıolaA",,..başk:a yere nakl~~e battı hare'ltet gtbl görünmüştür. lere verilen cem. casusluk cUrmü ile dokuz kişiyi b~ 

15 - Harb vasıtası furuhte eden. soneden 15 ıe.:ıeye kadar kürek ce-
ft - Başına cP.t ge11rse nlk.ap olur - zasma ve 4 ıeneden 1 O ıeneye ka-

Çirldn, d d . . • h k ah 
., w -eıın b k k 8 ar me enı ve ıııyuı a tan m ru· - ~. e a :ma - urı mey-

dana ~karma. miyete mahkOm ctm.İ§tir. 

1- Şakacı. 

9 - Haneye birdenbire girecek. 
10 - Yakın olan - Datıışikh güref. 

Geçen bulmacamız 
Soldan sn~a ve yı.lkanda.n aşağı: 
1 - Sakız, Reme. 2 - Acı. "Ö'füreıı, 

3 - Kızarıyor, 4 - Aya.ralan, 5 -
Zurafa, 8 - Fırancala, 7 - Rüya, 
Cenah, 8 - Erol, An, Na, 9 - Me,-a.Jc
Janan, 10 - En, Ahane. 

Ölüm 
Millt!la Kadem tıeklre5! şeyJ:ıl xo.eı:

hum Balllı.a.dd1n Uyanık re!ika.sı ve 
önyüzba§ı CeUl.leddln AJt:ııntaşın tey
zesi ve Alemdar 1\dnc1 ilkokul ntret
meni Adalet Zola'run halası m.erhunı 
§eyh CemU kızı bayan Refia \rya.nık 
ve!at etmlşt1r. Cenazesi dünkü par:ar 
günü Merkezefendl a.ııe kabr.!stamna 
dc!nl'dllml~t1r. M:evUI. rnhmt>t eylesin. 

IUQ """"r --v ........... ı Bundan sonra, hele hlcrt on blrin-
=~ Zen.bllll h All efendi mUttO.IfUt Dl~er taratta~ bu tedbir dahllde cı umlan ıtıbaten böyle tecrübeler-

a mının e enımi'yetmı, ~ nüfusça. ve lkt16aden 1aJ>S.Calı tesir- den b!rer ders gibi istifade eden file.
çok arttırmıştı. Zanıanmda 1ıtta ma- dıen baŞ.e. Avrupa. hır1stl.ya.n 0Jem.ln1n ma devletçe ve pa.dlşa.hla.rca. Iı:a.Uyen 
kamı kB.Za3lı:erllk ?e ~ fevkl- Osmanlı devleti a.Ieyhl.ne ltıtlba.t ve lbmal edilemez bir kuvvet oldu 
~e Y12k~!:mi§t1· Habert alınca hemen kıyam eylem~ıertne de sebebolabll1r- Şehisl!nılardan, ka.2askerlerden·, dl· 

vam uma.yuna vardı. dl. iter b11yttk, kftçük filem.adan niceleri 
Vezirler Müftü efendinin 1m1zar hl- Padişahın bu iradesi. vezi.rlert uıtıxa.p bu kuvvet ve kudretlerini su11stlma1 

lA1ında divana gelclli1ne hayret 8"1- 1çl.nde bıre.kınıştıı Fakat Yavuzun ettiler! Halkın taassubunu tahrlk 
ler; kendfalnt 1kra:m.larla b.rşıl~ heybetin<ien, gazabından h19 ldmse cehlin! meramların:ı. Alet ittihaz et~ 
mec.ı.wn .sadnnda. oturttular. muhalefete cüret edemiyordu. tileri 

- Dlvruıa gelm.eğe dAi ve \>Adi ne Nlha.yet devrin en derin fakıhlerin- Devletin her l.şlnde kendi emellerl-
oldu? Hlzmetı nedlı"I den olup yukarıda yazdır;ımız gibi pıı.- n.f, hırslannı temtn yolunda <;erlat 

Diye sordular. All efendi: di.,c:.alıın bazı şedit ve mfıfrltane hare- hükmüdUr) diye ellerlndekl fetva 
- Baadetlft PadJ§ah hazretlerinin ketlerlni önlemc~e muvaffak olmuş iktidarım enine, boyıma kullandılar! 

pAıyel serırı A.I~nna arı:ı. ldzım SÖ'lıfim bulunan müftü zem'billl AJi efendiye Devletin başına getirmedlklerl bel~ 
vardır. müracaatla bu 1.şe de blr çare bul- lo.lmanı 1 

Demesi~e keyfiyet padl.şaha arzo- m9Sl1ll temenni ettller. 1 Kara kuvvet 1 

1undu, JıJn sadır olunca Ali etencll Mürtii efı:ndl Sultan Selime; j Süleyman Kanı lrtem 



Bir ruhiyatçı! itibaren her dükk&nda kibrit bu-

Kunduracılar ara.ında aç.1lan lunabilecek 1 -
L Bu vaziyet kartısında akla ge-
&Öselesiz ve deriaiz ayakkabı mü- T d 

hak len ilk ıoru ıudurı eır: uyma ve 
1a asına epeyce ömek gönde- L 
Ji) tez duyurma rekorları ~ıran gaze• 

diği bildirUiyor. telerin bile günlerce ıonra duy-
Bu örnekler içinde pek orijinal duldan bu haberi, vurgun için fır-

- yani acaip, garip, manhğa aıi- ut kollayanların kulaklanna on 
nıazl -- pabuçlar vamuı. beA """- lince kimler .fuııldıyor 

Fakat uıl dikkate çarpan ta- " ....... 
raf, bu yeni ve orijinal biçimlerin ac~:~~ ihtiyata teııvik eden bu 
hdın iskarpinlerinde denenmlf fısıldamanırı gökten gelen bir ıes 
olnuu.ındal.. değil, bir insan ağzından çıkan 

Bu müaabaka, kunduracı denen rivayet olduğu muhakkakhr. Bu 
%anaatkann yalnız insan ayağın· l>akımdan ekonomi İ§lerile uğra-
dan anlayan bir hünerbaz değih ıanlara ağulanm sıkı tutmalarını, 
orijinal bir nesnenin - ~irkin de vaktinde ve yerinde açmalannı 
olsa - kadınlar taramdan mut- hatrlatmak lüzumlu bir tavsiye 
lale beğenileceğini bilen usta bir olsa gerektir. 
ruhiyatçı olduğunu da meydana. Ekmeksiz yolcu 
koyuyor!.. 

Mudanya vapurlarından biriyle 
Bir tavsiye yolculuk eden bir zat anlattı: 
Esnafın bu kadar husas olduğu c- Vapur nhhmdan aynJ.dtJt-

başka devirler oldu mu bilmiyo- tan sonra bir ganon elinde bir 
ruz; fakat, son günlerin olaylan. deherle aalonlan dola§arak öğle 
bizim satıcıları dünyanın en kuv- yemeği isteyenleri yazdı. Ben de 
lftt)i antenler~e teçhiz etti ıanki1.. iltedim. Vakti gelince de ıong 

Kendi çıkarlanna olan her İ§İ vurdu, herkesle beraber yemek 
rutinden günJerce, aylarca eT• salonuna girdim. Ekmek karnem 
'Yel sezip haber almakta g<i5ter- cebimdeydi. Çıkanp kestim ve 
dikleri ustalık gerçekten pşıJacak önüme yemek tabağını koyan gar-
derecededir. aona uzathm. Ga11on hayretle yü-

Mesela, günün birinde bir kutu z:üme baktı: cBiz ekmek vermi-
librit arıyorsunuz. yok. Arama- yoruz hayıml> dedi. Ben daha 
dığınız, sormadığınız dükkan kal- büyük bir hayretle ona baktım: 
DUyor. Bütür. kibritler sanki bir cAman, nasıl olur, dedim, her 
anda yanıp kül olmuır .. Kibritten lokanta gi.bi ıburada da ekmek ve-
vazgeçip sebebini anyorsunuz: rilir diyerek vapura ekmeksiz: bin-
cKibrit fiatı artacakmış da ... > dim. Şimdi ben ne yapayım~> 
ıihilerde bir )af dolaotığını g8· Garaon: cOraıını biz bilmeyiz, 
rüyorsunuz. Aradan günler geçi- diye cevap verdi, turada bir lev-
yor, kibrit fiatinin arttığına dair ha 'Vardır, onu okumalıydmızl> 
bir alame-t bile belirmiyor. HattA Çareaiz, yemeğimi ekmeksiz ye-

IST ANBUL HAY ATI 

Para nasıl 
yenirmiş! 

Stiztilen cazlerinin akı lmıhl•ı
mtf, benislerf Nl'aJ'IDlf, ba..Jdan 
1'3"vdelerini çekemiyor, h• adlmcla 
dizleri büldilUp ayaklan bhibhine 
dolapyor ... Üçü de karanlıkta mer
cliTene brmanır ıibi sendeliyerek 
benn kapuından girince, epeyden
btıri sessiz duran cazbant birdenbire 
canlandı, yerinden firhyan sakaofon
cu borusundan acı çıilıklar çıkara
rak onları karıdayıp arka Gstü yürü
ye yürüye bo· ~ Kötürdü. Ön
de yürüyen aarı saçlı, kıaa boyla de
likanlı cebinden çıkardıfı kaim 
banlmot d8tesinden bir on liralık 
ayırdı. ucunu dili ile ulabp aakaofo
nun üstüne yapışbrdı. 

Çarpıla çarpıla sandalyelere otur
dular. Gene sara aaçlı delikanlı yum• 
ruğunu masay:'\ vurdu: 

- Haydi, içelim. Ne duruyo
ruz? .. Benim kafam yerine gelmedi. 

- Bizinı de öyle ... 
Hakikaten üçünün de kafalan, bo

yun)annm iistüne iğreti konmllf gi
bi dört yana çerpıhyor, bir tütlü 
yerinde duramıyordu. 

- Gnnoooı.... Çabuk ol. .Şarap 
ptir, rakı. viaki, daha başka ne var
aa hepsinden getir ... 

Y anlanna aokulam kemancı da on 
liralık balıfişini alıp ıaVU§tu. Şifeler, 
tabaklar masaya dizilirken, k&lı kö· 
teYe sıralanan yan çıplak kadmlann 
tilki bakı,Ian onlara dikilmiıti. Ho· 
varda delikanlı kadehini yan1adık
tan sonra kadınlara döndü. Kaş göz 
ifaretleri, yılışık gijlümsemeler, baqı 
eğerek davetler derken, yiizü ıine
ma afişlerindeki boyalı resimleri an
dıran bir kadın nazlı bir eda ile kalk
b, kınta kın ta yanlarına geldi: 

.kibrit satışları yavaş yavaş yoluna meğe mecbur kaldım .•. > 
girer gib\ oluyor. Anlatılıyor ki vapurlara ek- - Safa geldiniz efeeem ... 

Fakat, bu krizden, mesela, on mekle binmek mecburiyeti halka Masayı san saçlı delikanlı idare 
beş gün sonra bir de gazetelerde flln edilmiş d~~dir. Bir, dostu- ediyordu. Boş iskemleyi kendi yanı-
bakıyorsunuz ki cKibrit yarından muzun baııına geleni burırya yaz- na çekip kadın; oturttu, başını gÖğ-
itibarer: dört kuruşa ıablacak> makla bu hiZ!Jleti yapm1ş olduğu- IÜne yaslayıp kekelemeğe başladı: 
haberi Vl'Tiliyo• - Yani yarından muzu !!anıyoruz. - Sana dargınım. Dün akşam 

~~- -~-~ ~~- ~m~ı =d~o!~;p ":a~a~:t~a;::~.ilim,: 
.. O Bir daha buraya gelmiyecektim 

~ :\ t O O, ~· ~· arkada,larunı davet ettim 

Pırlanta istlhsall art.yor Kadının elini avuçlannm içine al-

Şimdiki harb en ı:iyade pırlanta artmlfhr. Aynı ı:amanda madenleıin dı: • 
istihsal ve işlenmesi işini mUteesair iltihsali de arhntfhr. - Haydı banşalım artık .•• Am-
etmiştir. Bunun sebebi pırlantanın 1938 senesinde 11,600,000 kırat ma. bu akşam kaçmak .yok ... ~aa. .. 
ham olıırak çıkhğı Cenubi Afrika "'!'e pırlanta çiltanldıiı lıalde, 1940 ıe- Buradan beraber ~dap gıdec:egız. Ne 
Cenubi Amerika ile pırlantalann ır- nesinde bu miktar 14, 140,000 ve lçecekse:rr e~et. • 
lendiği Garbi Avrupa memle~7tlerl 1941 .enesinde 16,000,000 kırata Kadın. ~· ~ır cöz işareti ile 
araa.nda her türlü münakalenm ke- baliğ olmuııtur. Bu ıeneki istihsal garsona. emır verdı: 
ailmiş olmasıdır. miktarının yirmi milyon kırattan qa- - Dır koktey ... 

Harbderı eV"fel bütün dünya pır- iı olnu:yaeağı tahmin ediliyor. O sırada gelen diğer iki kadın da 
lantalarının yüzde yetmişi Belçikada l düdikt n ötekilerin yanlarına oturdular. Gar-
Amrers eehrinde ve kalanı Hollanda ~· ~1~ k~= k d ~~ ~~.~ aoa durmadan koktey kadehi t&§ı-
ile AJmanyada tıraş edilip işleniyor- 1razikı tUr ~ l k Jeli a ta ır.:.._;11g~i yor, hovarda delikanlı mütemadiyen 
du. Ne lngilterede, ne de Ameri..,_ e .' ger and.! '. fpe vt • ll tlerde teSleniyor: 
d 1 

~ tm tezymatta, ıgerı enn e · 
a pır anta tıraoı ıanatı teeııaus e e- Garsooon Bayanlara bak 

miştir. Ham pulantanın i.stı"hsali in- Pırlanta gayet 1ert olduğund.an ma- - • • ... • • ••• 
·ı· l 1 Am ·k 1 I inh:..... al- deni &Jetleri lılemekte pek lüzumlu- Kendısı de kadebmı boşaltıp sal-

gı ız er e erı a ı ann .,,..... • k dakl ... ·ı ·ı k 
d d F k 1 t lal'lD iAlenme- dur En ıert çelik aletler anca 8, yalı du annı yumrugu ı e aı ere 

hn a ır. a at pu an a ,.. • . . _ .ı .. ) • 
· · h' A rupa karuının garp yahut 9 deı-ece sertliktekı maaen çu- aoy emyor: 

aı ın ısan v h ,_ · ... • b Jd bud • p • • 
lcımı emleketlerine mahsustur. buk ve lAv asını .-;estıgı a e, pır- - Hayat ur qe... ara yıyıp 
B~ ~zden hsrb baş)adığındanberl Janta 1 O derece .sertlikteki madenle- ~alı. Diin de dükkanı ~Hım· 

ham p rl ~ nta etoku eeneden seneye ri de keımektedır. Aaah; fU bahama ne kadar küfret-
• "" Mm yeridir. Sağlığında beni okut-

Elektrik cereyanının telsiz 
verilmesi 

maya uğrqacağına, birkaç dükkin, 
apartıma.n daha yaptınaydı. Enayi 
herif; mezardan bqım kaldırım da 
l'Önün; para nasıl yenirmiş! .. 

M.. ff M koni'nm' ... : .. tanı trı"k trenini, telsiz olarak, vani hava- Ve .,,...._ ..... sonu --x...-p kadınla· uteve a ar ......., ~ .. --- •- "4"Au• 

profesör Şnayder, Rapalo' da Mar- dan cereyan vermekle işletmittir. ra koktey ısmarlıyor. 
lr.oni'nin radyo teknik laboratuva- Profes~r Şnayder elektrik cereya· Bir aaat sonra fut kadına Taksim 
nnda keşfettiği bir aletle elektrik nmı telsiz olarak naklettirdiii mes~- meydanmdn raslad~ San ıac;lı bo· 
cereyanını telsiz olarak nakledebil- fenin uzunluğunu bildirmemektedır. vardanın misafiri olan tela~lı teli§lı 
miştir. Bu mesele üzerinde muhtelif Bu sebeple, yeni keofin henfiz l!bo- arkadaşlanna anlahyordu: 
memleketlerde birçok fizikçiler de ratuvar tecrübeleri sahasından çıkıp _ Siz iyi kurtuldunuz. Ben bar· 
um.aAmnktadır. Bir müddet evvel k d b J 1. _ .ı· B b' .,.. " kl çı ma ığı i inmemeıdeoır. unun dan -·'·arken enayinin elinden ır 
Amerika.ı gazelelerinin yazdı anna "°" ba 

ı 1 • için, hunun pratik aah.aya da ne za- elli liralık kopardun amma, köşe -
göre, Amerıkıı Birleşik dev et erın- k 
de yaQıyan Hırvat mühendis Nikola man Ç?karılacağı henüz belli değil- flllda sokağa sapıp savuşuncıya a-

" d dar da epeycu sıkınh çektim. Pek de 
Teııla da Miçigan aa_h_ill_e_rın_'_d_e_e_ıe_k_-~_ir_._____ bz bir ,ey. Yarın akşam gene kafe-

• l "diifer. 
Açık meydanda sınema Hep birden güliiftüler: 

uzak phe - Böyle kular olmasa bizim ka-
Zağrepte yakında açık meydanda ' buçuk .aat 76 metı:e • tan ce = fesler boş kalır 

. - 1 k s· __ ı._ ]erde ve cephe genlermde harb, as !1. 
bır ııınema açı aca tır. ınema, ırc:u- k.rt ha d. fil'-'- . . la Cemal Refıa: e va ıe UDJCrmı paruız o • 
rin merkezinde Yevaçiç meydanında rak seyredecektir. Sinema 20 bin kip ...................................... .. 
olacaktır. Burada halk, her gün bir alacaktır. 

iilltllailı#iım 111~ ~ _i 

DUnkU mühim maç 
it 

Fenerbahçe, Admira'yı. 2-1 yendi 
Fenerbahçeliler, çok yüksek bir oyun 

çıkardılar ve galibiyeti hakettiler 

Alman takımı sahaya çıkarken, kalecinin nefia bir kurt-... 

ŞehrlmJzin niliıaf1rl bulunan Alman l riren bu a.kmla.rı t8b.l.1U81Jı btr f!· J'atat l'enerlller Adm1ranın bu can.. 
Adm1ra takımı diln ilk maçını Fener- kilde fl.tlatan J!'~erııler fİ.'Mf it.vat ~ ayın canlılıkla. ve biroz d& 
bahçe stadında. Fenerba.hçe lle yaptı. açılmaıta. ve rakiplerlnin bulı:ısıhdan t.a;:i~ blr m11da1aa sistemi tatbik e
Stadı dolduran ve on btnı aşan se- kurtulmap başladıla.r. derek mukabele ettiklerinden neti~ 
yircl önünde oereyıan eden bu müsa.- Neteldm bu sıralarda KüçtUt J'ila'et alınamıyotd'u. 
baka başından sonuna. kadar canlı ve tin enfes blr otitti Adm1ta b.Jectsmt ADMİRANIN GOLtt 
o nlspettıe heyecanlı bir ha:va içinde epey koı-kuttu. Dakl.:kala.r lletledikÇ(I Alman futbolcularının çalısmıısı nı. 
ge9tı. Fenerlilerin canlılıitı artıyordu. Blmn ha.yet 38 1ncl dakikada semeresini 

Içlerlnde Alınanyıı.nm göz.bebeği gl.- geldi k:1 ortadn yalnız qn hteivertli- verdi urban geriden cıkardıtı topu 
b1 sevcllğl ve dünya futbol llcmlnde lert gör~ğe başladık. B1lhasBa. küçük uzun· bir pasla soıı~e geçlrdl Bu 0 • 
şöhret yapmı.~ oyuncula.nn da bu- paslı oyunlan ve 1nce ça1ım1an :ra.klp yuncu güzel bir vUcut çalımı ·uc Mu
lunduğu takviyell Admlm takımı llk takımı bir hayli yoruyordu. Arada. 112- radı geçerek ,ntünü f.!lvurdu ve gc
~açında k~ndlsinden beklenen oyunu rada Admlra'nm cenn.hlardan yapmak l'iden yetişen sağ-açıkları bu şi.iLü ta
gosteremedı ve sabadan 2-1 mağHlp ıstediği akınlar Fener müdafaasın· mamlayarak Adm!ronm e • 
olarak ayrıldı da Esadın haı1ku1Ade müdahalesi ile lünü ya mı oldu Y gane go-

Memleket sporunun her şubesinde bertaraf edlllyordu. Herhangı b1ı: P ş · 
büyük varlıklar g&tererek zaman, boşluktan sızan Admira. §{ltıeri de kıl.- Beraberlik ümidi bellrinrc Aclmıra 
zaman spor efUnumumiyes1n1n tak- leci Sabrl lle iki müda.11 Murat ve Mu- oyuneulan fldet.a şahlandılar. Fakat 
dlr ve al~larını toplayan Fencı•balı- ammerin canlı ve yerinde ~ı1nşlarne bütün enerjllerlnl kull::mmalarına 
çeliler dün rutbol kalltesi ıtlbarlle çok önleniyordu. rağmen Feneı• müdafaasını bir kere 
yüksek blr oyun çıkardılar ve kuvvet- Oyun 25 1nc1 ıta.k.lka.ya kadar Ud da.ha. aldatamadılar ve müs:ıbak:ı bu 
ll rakiplerinden n.ş:ığ"ı. olmadıklarını kale arasında ve ortaJaıda devam et- netice deJU~eden 2-1 Fencrbah~cnin 
ispat ederek sahadan pek haklı ola· tı durdu. gsJebesi Ue nihayet buldu. 
rak galip ayrıldılar. 32 nci dakikada. Urbanın nefü; bir ŞAZi '.l'ezcnn 

San H\clvertlllerı kıı.zandıklan bu sıyrılıştan sonra çektiği ~tü Babri 
kıymetli gale'beden dolayı tebrik eder- uçarak kurtal"dııtından btlyük bir al- D 
ken memleket :futboltt namına büytik loş toplndı. Bu hücuma. Feneruıer de avutpaşa ikinci küme 
bir sevinç duymaktayız. mukabelede gecllanediler. şampiyonu oldu 

Dün büyük bb: dikkatle oyunlarını FENERİN BtRiNct GoLn lk k 
taklbettiğlmlz Alman futbolculanru Barı lflclvertlllerin tazyik çomberi İnci Üme kulü?leri arasında ya· 
maalesef umdu!umuz gibi bulamadık. gittikçe darlaşmıştı k1 atdan Küçük pılmakta olan terfı maçlarının son 
Berlin ollmplyatıannın hılrilcası ve Fikret!n ortasına Admfra b.Iec.141 Jsa- .karıılaımaları dün ıabah Şeref sta-
Alman milli ta.ıomınm sol.içi Uıban bets1z bir çıkış yaptı. Kale önü Jra- dmda az hir kalabalık önünde oy
blle dün sağiç mevk.ilnde semeresiz nştı n müsait vaziyette topu ya- nanmııtır. !Ik maç Anadoluhi,ar ile 
blr şekilde dldlndl durdu. Bomba gibi kalayan Naci güzel ve görüşlü bir ıaı.- Hilal .kulüpleri arasında olmuş ve 
şütler!nden, delici hficumlanndan fa vuruşlle takrm.ının »k aolünii attı. Anadoluhisar güzel bir oyundan 
eser göremedik. Bütiln oyun tmtida- Bu sayı Alman futbolculannı hız- aonra Hilali 5 - 1 mağlup etmiştir. 
<bnca Fenertıahçe kalesine be., altıd:ın landırdıysa da va.kit geld!Alnden devre Günün ikinci karşılaşmasını Da
fazla şüt çekilmediğini kaydetmek bu §ekllde 1-0 Fenerbahçe lehine ka- vutpaoa ile Eyüp takımlar y 

idi t d lı: ~ pandı l ı apmış-
maçın g şa ını mey ane. oymaı:;a · hrW-u i , ar "e Davutpıışalılar yüksek bir 
klfayet eder. UUJ'jc DEVRE ·· f d k 'lk d . 

Alman futbolcular zaman, zaman İkinci devreye rüzgAn lehine alara,Jt enerJı •ar e ere 1
• • evreyı 4 - O 

topu o kadar fazla ayaklarında. tuttu- haşlayan Adm1ra.nın va.zlyetı. teiAiı kazanmışlardır. lkıncı deYTe tnma
lar kl hazan yerli maçlarda tesadüf edeceği üm1dedl.l1Yordu. Fakat da.ki- men Davutpaşanın hakimiyeti altın
ettlğimiz kendi t.a.kımlannuzı bile göl- knlar ilerledikçe bu ümit tahakkuk da geçmiş ve iki gol dnha yapan 
gede bıraktılar. Sık, sık paslaşmaları etmedi. Fenerıuertn canla bafla oa- Davutp~ahlar maçı 6 - J galip bi
bilha.ssa bilerek yaptıkla.n hareketler lışa.ra.k kuvvetli rakiple-rlne boyun et- tirmi~lerdir. 
güzeldi. Fakat bu pn<;la§lllalar derin- mediklerl görüldü. Bu wretle dört haftadunberi de-
lemcslne yapılmadığı hçln kendi FENERİN İKİNCİ G.OLtf vam eden terfi maçları nihayetlen-
aleyhlerinc tecelli ediyordu. 8 1ncl ~klkada .san llclvertııl~r mio ve Da.Yutpaşalılar ikinci küme 

Neteklm onların bu Iosa paslı oyu- sağdan Küçük Fila"et Ta&~• stı- ıarnpiyonu olmuşlardır. Puvan va
nu Fenerlilerin oyun s:ıstemlne t.eta- ~tün~ ebidür. hüc'!1!,~Aıı..!1-~~-_?Çale ziyetlne göre Anado)ulıi~ar ikinci, 
buk ettiğinden san li\clvertliler haki- şen "")'U. ~ ...... muuıwll~.rı! Htlll il ·· ü E ·· d"' d" "d·· 

uzakla"ır"-nA •• ıertA-. ,,.,.,_ uft. .• çunc , yup or uncu ur. 
m1yetı iılmakta güçlük çek:nıedller. 9" Gil.UlloU.l u_. ""...-U .Q.00 Dünktl d 

Rakibinin oyun tarzına ehemmiyet llt .s:ıla bir fOtlc Fen.etin 1Jd.nci ıroldnü ?yun an •onr~ Futbol aja-
vermeden kendi sistemı.nı tatbike de çıkardı. nı B. Nur: Bosut f&mpıyonluğu ka
kalkışmak dünkü mağlubiyeti Adıni- Oyun 2-0 vaziyete 1ılı1n94l Admira- nnan Da.vutp1t,alılara merasimle 
raya hazırlamıştır. ve bunu da blr1.nc1 lılar kendilerini toparla~. Pruıla kupa vermlıtir. SeHİz aadasız ve 
sınıf futbolcular için büyük bir taktik ~ışmağa. b~ladılar. Bu ~ httcum mütevazi liir ıekilde ~lı~n Davut
hatası olarak kabul etmek 1ca.bEl(}er. fa1kiyet1 onlartı ıeonı.if .., satlı 1K>llu paoalılan bu ınuvaffakiyetlerinden 

Fenerlilerin yerden ve kısa. paslı inişler Fene}' ka.lesbıt tahltkeye .!IOk~ dolayı Jlararetle tebrik eder ve birin· 
oynadığını gördükten sonra o:vunu muştu. ei kümede muvaffakiyetler dileriz. 
a çık1arilc ve uzun paslı oynayarak 
tA.blyelennl değ14tlnnlş ol..saydılGr ne
tlc_e herhalde başka türlü olurdu. 

Içlerlnde sa.ttaçık, sağlç, santır!or, 
solaçık, santrhaf, ve sol mtidafl en 
m uvafrak olan oyunculan tdl. 

Fenerlilerde başta kalecl Sabri ol
mak üzere Esat, Kücük Flkret Naci 
velhasıl bütlin takım vazifeslnl yaptı 
ve hatta vazlfesln1n :fazlasını bile 

Varolun Fener11Jer. Göğsümüzü 
0

ka
barttın12. 

!\IAÇIN TAFSİLATI 

lstanbul atletizm bayramı 

Topal da askere ahnmahdırl 

Saat tam 18 de halkın coşkun te-

l mhilratı arasın.da. beyaz pantalon ve 
beyaa forma. ile sa.haya evvel! Adml
ralılar çıktı. Onlan Fen.eriller t.akl-

1 

betti. Kısa süren bir memsimde her 
iki ta'raf birbirine kendl bayrak.lannı 
hediye etti. Ve takımlar §U şekilde 
yerlerlni aldılar, Admlra: 

fuki Yunanlılarda Spartalılann disini askere almıyan muayene he-

1 1 ı dıkıarı irin yetine dlSnerek -Ryle dem11· ı ask.ere elveri§ i o up o ma ........ .., 
1 · k A edo hı· - Zannederim ki, aize bub mq~ yapı an bır ae en muayeıı k .L ' 

dronoid isminde bir Spartalı topal m.ıtndan ~oaa. '" geri eeklleoelıt 
olduğundan ukere almııı&Dllf. Aıı· uker = ı::u ~ ~~ 
~onoid bu kwıurundan dolayı ke:n- ,acak 

Garbi Avrupada l~slzll~ ~ 
Asıteri lıezimetten 90Dra Hollan- BelcibJı lpiz de rıan.aa 

da, Belçika ve Fran.aada lkt:fsadt 't'1r ribıı1ttir· futa Parb
ziyet fenı.la~tnı§br. Bunun iıetkeal F~aıun ~-aktııdu· Bu 
o~rak HoUanda'da -420 bin. ~ .. ta~· eıYUlft tfcarmt, .... bmnet:l, 
kada 600 bbı ve Fransacla bir mil- ifalzlerin en ıola 0 .,.Bndendir 
yo!lda~ fazla lt1iz vardır. Almanya- maden T• memuat •n Balıçlk ~ 
da, 100 bin Fransız ipizi çalıp:yoL HoJlandadakiler anayi, ah 
Alman:ı ada ça1Jşan Belçika ifsizlerl Pranaadaki lpizl• lae ticare! ~ a• 
jec 2CO bindir. Aynı zamanda 30 b~ aındandır. 

.......... , .. ...., 
tı:;:· ............. ...... 
. ....." .... ................ -""""" ............. -......... , .................. , .... .. 
llQıırlıldıf. 

Deyhle - Gerlıaıi, Sehllllng _ Ze- -
hetm.eter, KlaeJ, llanreiter • lılaleeld,. DünkO 
Urban, OancheJ, lehalebld, .artt. 

ll'ene.rba.hçe: Babri • ~ Her .ene aynı tarihte tekrar edi· 
llurat - Ali Bna. Esat. .A.Tcbn .. l'lk· len İata,obul atletizm bayramı müsa-
Mt, Nacıt, MiiJ4at, ömer, Ballt, bakaJan dün Bebekte, Amerikan K~ 
BU:eın: Kemal Halimdi, leJi sahasında büyük bir kalabalık 
BöytHc J'lk:retle Cllıa.dm Fener ta- önünde her zamanki gibi intizam = oyn.a.yacafı hakkında çıkan içinde yapılmıştır. Alınan neticeleri 

tahattnk etm.emlş ve bu ha- sır asile bildiriyoruz: 
ft'ket Fener taraftarlarını da.ha 11k . 
datBaıdan 1nk1Arı hayale uğratm.ı.,tı. 1 00 : Cezn:ı ( C.S.) 1 1 . 5 
OJmıa ?"Öl'IAf1 lehine alarak Fener- 200: Cezmı (G.S.) 23.3 

lUer bafl&dı. İlk dalı:.ika.larda Alman 400: Raşit (Ankara) 53.4 
fufbolcularmm ~rden stoptu hücum- 800 : Ahmet (C.S.) 2.9.2 
~ iO'.r.e çarpıyordu, İk1 Uç dnklka 3000 : E'ırt ~ (G.S ) ') 0.5 

lmaliçeai 

11 O manialı ı S~ (F.B.) 1 e. 
100 BayanlaT: tnel (B.H.E.) 

14.1 
Cirit ı Kemal (F.B.) ,9.20 
Gülle : Ateş lbrahim (Ankara) 
Disk : Melih (Kolej) 
Uzun : Ömer ( E~kisehir) 

. Yüksek '.Hoylofin (Beyol'iluspor) 
Üçadım : Ömer (Eskic:chir) 

Çekiç : Ateş lbr .. h"ın (Ankara) 
Sı!ık : Muh.<ld" :ı (G.S.) 
füıyr .. !: · G . .:ı t Lın ı. 
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HER AKŞAM 
BİR HiKAYE B Y G 1 N üdaf aa Ve kale inden1 

cKelebek ve tırtıl eüıslei'lnl tetk.1kı bnh1s okU)'Ql'du. Askeri 1.16elere, Konya :ı.sJcet! orta okuluna ve cedlkll ha.nrlııma 
cnstıtüsü.t şehlrden. epcyco uzaklt. Art.banın lı;hıde hattt ~ ltoku dal- orta ~ tn.ıebe alınıyor, 
Bunun 1çln Rıfa.t Fa.hrt lhUyat b!r g~u. Rıfat FaJm al.\lSlra. ki- ı - ı EylQl 942 ckı bqlıyıı.cak yenl ders devtesi için Konyadn xn-
ombacı lle e.rilap1§tı. Gen9 böcek tnptn.n g&.ıenm tnldırıyordu. BaJcş... ıeıı. ~ehirde Mnltepe ve Bursa. askeri 11.selerile Konya asked orta 
mfitehnssısı şeb:rhı sarlanna kadar ~ Sanla C~ edam sanki mii- okulunun ve Kayseri gcdlldl erl>a.ş hazırlama orta okulunun her 1lç 
tramvayla gcllrdl. 01'.nda al'Qb:M:ı Fet- hlın bir terl>lyesizlik yapmış gll>I nuih- suutına, Merzifon gecUkll okulunun blrlnct, 1klncl, fiçtincil sınıflamın. 
ta.h af:a tek atlı ya.yhsiyk, k.Cll..dls1ni çup b2r tanrıa tekrar b8.§ını kitabı- Kırıkkale sanat okulu ve Ankara muslkl gedllcll okulnnun yıılnm bi-
beklerdl. Rıfat Fahri. Jhtıyan elaıerl- nın üzerin eğiyordu. Böylece epey r1ncl aın.ıllanna MaarJf liselerinden, MaııHf orta okullıırmdan ve nıc 
yıı UYlll'ken bulur, ıa.rabnnın için.o~ gJtWer. okul mezunla.nndtı.n talebe :ılmacaktır. 
dikten sonra. ona scslentrd1. Bıı atalık Rıfat Fahri daha bir 2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olmıw, sıhhi muay~e 
Fettah~ hemen kamçısını. ha.va;.. ~ :vurnca.k.tı. Çünlrtl gen~ ltadı- sağlam çıkmMJ, ist&kll nded1 lhUyaçtnn fazla oldugıı tnktlrde ya-

da şaklatır. cU.slu kJZ» admdnkl m- nm e:ıını kend.l omumnda hl&Set~ piliı.cak' seçme sınavında kııza.nması şarttır. 
yıflıktnn kenıiklert dı.şanyo. fırlamıt Hayretle ona baktı. Ga.ı1p şey... KA- ı - Tıı.bslli terk edenler, her ne sebeple olursa olsun yaşını bU-
hD.yvan aheste cheste ~ bact-- dının gözlen kapml:l'lllŞtl. Solulu in- yütm veya küçülm~ olanlar, bulundukları okulların son sınavların· 
lardı, Güneşli ve toTJa Yollarc:IM. OOe- ttnımım kay~. VQcudil kasb.tı da sınıfta veya bütünlemeye kalmış olanlar, ~lan, boylan ve nğırlık-
tnnlar içinden, tezeJc kok:alan ara.- ~crt.ı ... Ba:yılnuştıl. lan askert ııseıer taılına.tındaki hadlere uygun olmıynnlar kabul olan-
6Uldan Uerlerdi. Enstitil tA llendeli Rıfa.t Falll1 olduğu reıdBn seslMd1; mazlar. Yahu: ged1kll erb~ hazırlıınıa. orta. oktıllannn bir m. ~ sene 
sırtta beyaz boyalı bh' blna. fd.l. ".'"'" ~ aeaı .. mtah ııi&I.. tahsUl terk~ olanlar almablllr. 

Rıtııt Fııhrl bamn. a.rahaıım ma- Ibtlya.r ba.şını ~ to 8eJlO ka.dı- ,4 - Bu şartlan ta.flynn !steklllerln bulunduklan yerlerin uıterllk 
f,'.Ullba.la.n nfasmdan gthıeş altmda ca- nı Rıtaı. Fnhr1n1n la>l1an G1'3Blnda g6. vubclerüıden diğer kaydı kabül p.rtlannı Öğfennlelert T• oktıllarca 
yır cayır yruınn bosta.nıan. ktrlaıı tOnee evvea de.lışctl1 şaşızxh, fstck1Iler haö:ında yapılmakta olan ta.hkibt neticelerlnbı 8eÇme sı-
şeyredcrdl.. Ekseriya da ellndekl kB2m Kelebek mtitehass:ısı he.men Jzıı.hat navla.nıı& kadar tamamlt\.narak J.steldUerin bu aınavlar& gtrebllmele-
utll, ya.bancı l~l:ı. yazılmı§ kitap- vCl'dl: rtnı temın lçln 15 Mayıs 942 den itibaren blı-er dilekçe ne ve açık ıta.-

lıırt okurdu. Blr glln pek tu1laf b1r şey - Bayıldı. bayıldı.., Ne ya.pa.cap met adreslerini ve niitusa kayıtlı bulundukları yerleri d.Uek~lerlnde 
oldu. Çarşamba 1d1. Ve Rıfat Fnhrl §hndl? .• Aman yn.rdmı edeltınl, göstermek üzere derhal girmek ıstedl.klert okul milc.10.rtftklethıe nıfi:ta-
ç.:ı.rşıımbalan enstiticyo tam öO'te 'ftstt1 Telmı.r d1zginler k:ı&ıldı. cUslu km» can.t etmeleri ve M1ıar1f okullarında sınıf geçme sıruıvlan bittikten 
giderdi.. Sn.at ynnm~ tramvaydan durdu. Fettıa.h a~ yerlnden atmdı,. sonra da dlğet kaydı kabul kAğıUannı hazırlıya.ralc nskerllk şubeleri 
indl. Gene kenc:Us1n.1 uyuklıyıırnk bek- Onln.rın yanına celd1: yolu ile en geç 10 Ağustos 942 tarlhtne kadar okul mtıdflrlüklertne 
Uyen Fettah nğanm nraıxım her m- - ZS.viı.llı ~ ... Pekte dilberi .. dl- göndermeleri ntm olunur, (3267 - 5538) 
mankl gibt kara sınetıerıe dopdolu yordu. ·lf.!!!lll~:M:!:!::::t:::::==:t:::z=:ı~z;::=:::::.:::::!::li!!j~m=uı::~m::ım 
ldl. a.Uslu kızı olduğu yel'de tepin1yor, Rı!a.t Fahrl: 
vücuduna konan slnekleı:,1 laı.çırtmnk - Şimdi sen d.llbez:l .filAn bıtak ta._. 
için pörsüın~ derlsl.nt yer yer oyru.tı- Bunu a.yıltmap d~:vra.no.lım .•• bir.az Maliye Vekaletinden 
70~~~ç ndam araba.ya gtrdl, Fakat 0 &UüJ!~;,. epey uz:ıkt.a vo oo, Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden 
cunü her zamankinden çok daha ııız- kırlnnn ortnsında idller. Etmfta ~ kaldırılması hakkinda ilan 
la düşürceH görünüyordu. Bunun da meye fllb benz1yen blr §e'1 de ~- Eski nlkel 5 10 ve 20 p:ı.ralıklnrın yerine dantelli blr kunışluklarlıı. bronz 
sebebi tu"dı. Saba.hleyln nrkada.Şlan tu. .. Gene adam: on .r;>aralıtlar d~ ve piyasaya ktıfl m.lktarda çıkarılmış olduRundan cskl 
onn niçin evlenmedlğf.nl sormuşlar " - Ah blmz k.oloro-a ol.sal .. diye mı- nikel 5, 10 ve 20 parnlıklarm 30/6/942 tarihinden sonra. tedavftlden ltnldıiıl
evIUlk hnkkındn. uzun konferalslar Jıldıı.ndı, Fakat kolonya da n~ nıası kararla;tınlmıştır. 
vermişlerdi. Rıfnt Fa.hrl şl.mdl llk defa ki?.. Mezkftr ufak parnlar ı Temmuz 942 tarlhlnden itibaren artık tedavül 
bu me .. eleyi dO.,tinilyordu, Vo ~P Fettah ata: etmlyecek: ve bu tarihten ıtll>arcn ancak bir sene müddetle yalnız Malsan-
§eY!. Bu onu taıunınlnde:n fa~ıı. ~ - Beltı onun Ç3.D.tasında vtll'dlr ... dıtlarlle Cümhurtyet Meritcı; bankası şubelerine Te Cllmhurlyet Merkez 
gul etmeğc bıışlnmı..~... Kadınlar yanla.nnd& ta.oırla.rt.. d1ye bo.nka.m şubesi olmıynn yerlerde Zlrnat bankası şubelerl tarafından kabul 

.Arab::ı. parke tru}lann üzerinde .sar- mınldandı. Ltıkın Rıfat Fnhr1: edlleblleccktlr. 
«ı1a sarsıla sur knpımın ynkln,.'IIIll.Ştı. - Olur mu hiç?.. Tanıma.dığımIJ1 Ellerinde bu Ufak pa.raln.rdan bulunanlann bunlan Malsandıklarlle 
Blrnz sonra şehirden çıkacaklardı. Çok bir Jaıdının çıw.tıamnı nas:ıı açarız? Oümhurlyet Merkez bankası ve Ziraat b:ınkrun şubelerine tebdil ettirmeleri 
boC'ueu blr sıcıı.k vardı. Güneş ta.ın - Nefesln1 de güç alıyor., llA.n olunur. (5605l 

incecik kalını., üst muşnm.basındıııı kn.dınm ya.kasını ç&zd1l ve g~ 
üneş1n yuvarlak pa.rlakl$ farkedm- a.otı .. 

yordu. Fettah ağa: 

Devlet Demiryollari ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanlari 

tGpcde idJ. HattA aııı.bapm esk1l1kten - Bunun iraer.fne Rıfat Fa.hrl genç 

1 
Ta_ın sur kapısından geçerlerken 1n- - Ben do ıro.,a.yun. fil arkadaki boa- -=========================== 

ce bır kadın ~1n: . tandan biraz su 1stt,yeybn, •• Biz on:mı- Muhammen bedeli 154200 <yüz elli dört bl.n 1kl yiiz) lire. olup e.k&iltme-
- Arabac~ .•• Amb:ıcı ... Durl .. dQe ıa u~ hele d 0 bağırdığını ıştttller. Fettah ala en.. İhtiyar böyle söyllYerek a.rabenm en m teveım masarif ve wrglle.c1 ayrıca tediye olunma.t fi2ei'e 6000 ton 

ghılerl kıstı. Arabayı durd.urtıu. Rl'- otura.eü: rlerinden bU'.lnt:n aıtmdM çlm.ento 15/ 6/1942 pazartesi günll saat 15,30 da kapıılı n.rf usıilil ile An.ka
t. t Fahri gün~ korunmak fçtn beyaz b~ şı.ı,e ıka1'dı Bostana dolra n.da idare blnMmda t.oplıman Me-rtez G uncu komisyonunca sa.tin alma-

hepslnt knpatt~ mn~ın.ba.lArdaıı bt- ~ata bqıa.Jı. Şlıudt nraha4a. k1ı\- ca:tt;~ i§e girmek Jstiyenlerbı 8960 <sekiz bin dokuz ~ altml§l Urahk 
~~~hnfl&~a =hkladt. Arabamn la.r ortasmd& Rıfd Fahri ba.J'l}an U.. muvakkat temına.t ne kanunun ta.yln etUet nslkalan v. tekilllerlnl a.,ynl 

• • m ~ dmla. yapayalnız kal.aıı$ı. gtın. ııınat 14.30 a kadar adı geçen Komisyon Relsltğine vermeıert IAzımdır. 
genç, gnyet alımlı ve şık blr kadm <111- Bir baygını ayıltmak :1çın t..ll.df#t. Ş&rtnamcler (1) llra mukabtılnde Ankara. ve Hayd:ırpqa veznelertnden 
nırorctu. i>Mnn usulleri ta.tblk edlyurdu. temtn olunur. (5972> 

ihtiyar arabacıya: Nib.3yet cen~ kadın oon detCeed9 
- Bent çım~ tada.r götüriir m'\\- ü$llmil§ gtbi ürpere tttpcre cazıertm -------------------------

sfin? .. dlye sordu. açt.ı .. : EvvclA hayretle genç adnma Diyarbakır Belediye Reisliğinden: 
Muşamba perdeler Jnik oldutu 1ı;!n. bı:ı.ıtıı. Bonra. 1şi kavradı: 1 - &1410 Ura 80 kuruş k-eşlf bedell1 parke yol lnşıı.ııtmm 46000 liralık 

Rıfat F::ı.hrlyl görmcmt.ştt, - Affodorsmız, .. Slz1 fwkaltı.do ;ra... .._ __ k lı ft_.. __ .,., ı d tlb 2• -- Od 
Fettıı.h n~a: .......... u apa z...... ...,.uue ı 515 '942 tarfil n en ı aren u 6 ...u m <!etle ek-

hatsu: ettlm. Çoctatıuğumdan berl ba. tiltmeye konulmuştur. 
- Muşterlm var!.. deyince gen9 br- bayılmak hayu bende vardır dedi. 2 - İsteklilerden aranacak vesikalar: 

dın ince kn.,ıannı çattı: BayJe söyliyerek te~ gfi;;eı göR- a - Bu lh:ıle~ girebileceğine dair Nafla Müdürlüğünden verllml~ 
Eyvahlar olsun ... Buralarda hlo sünil kapadı. OOğmelerlıı! lll.kl~ ttslka 

araba da yok ... 01lneş başıma geç&- Arabacıyı bekcmeğ(; b~~ b - 3450 Uralık muvakl:at teminat mektup veya makbuzu 
CCk ... Ne yap:ıcağmı?., dedl. :Fettnh $gitti geırtıeıı:_ uçtu koımım:: e - Ticaret Odasında kııyıUı bulundujtuna datr veaika 

Sonra sesini alçaltAl'nk: Bu esruıdn. kmk doktlk c1lmlelerle m- 3 - İsteklllerln llıale grtntı olan 9/6/942 salı gtintl saa.t ıo a kadar tek-
- M(iştertn kadın mı? .. d1ye sordu. nu,,uyorlnrdı, lif mektuplıınnı Belediye Riyasetine vererek makbuz almalD.n ıarttır. Bu 

Kadın muhakkak ara.banın bir kô- Rıfat Fn.hr1 blr a.n içinde kendl.slnl s:ıatten sonraki teklifler kn.bul olunmıyacaktır. Daha farJa nıalfunat ııı
tıesine de kendi binmek lstlyecckU_ b1r :roman kn.hram1ı.nı oluvernıJf sanı- mat ve şartnrune ve k~\tnameyi görmek lstiycnlerln her gün mesa.t saati 
Bu serer Rıfat Fahri muşamba per- Yordu Bu baygınlık hayatında sa dahlllnde Dlyarbal:ır Bekdlyo Muhasebe Mildiirltiğ'üne mürncaatınn it~ 
deyi iyice nçtı, Arnbt. bulamayıp,~ defa ı'.asıadıtı en fcv1aılı\de ~ hldl- olunur. <565G) 
le üstü, kıZgtıJ n~ güneşi altında. se idi. Muhaklaık k1 kıend.lshrl c:iıBh& -•mnınmınnmıuııuıııuwı ımn11111unıumnıınıunn1W1tıuuwunıımn ............... ınınımuıı_,_ 

tozlu yollnrdıı kalan genç kadma acr mühim bazı vtı.tnlarn s!.rükll 1ı:U.. 

1 
1 

.Dll§tı. n~ndlslnln de hayret ~ bf! Hat.tA belk! blr a§k. bh ~e R A D Y Q · 
c~t.e ona: Nllıayet Fettah a#a göı1lnd~ en'DMI .. ~ iŞ bulmak fÇ(n 

- Eğer rahatsız 0Jma:ı:s:ın12 bı.ıytü"a- _ -
nuz siz de bfnln.1z: A b en1$lı'. Rı1at Fn.hr1 anı.bayı genç Javlmıa. 
İstedlflnlz yere k:Ödar ragideb~l - gideceği çırute kndnr göttlrtttl Soma Bqiinki Drogram 
dedi r cn.stitQye d&ıdti. LLk:ln ° g{lncWı sca.- 12,30 Pr<>iram. 12,33 Şarla ve t.üt-
~ın: bir kere ba.11lAn bdmı g6i'- tülor, 12.45 AJa.ne haberleri. 1'.00 Şar-
- Pek teşekkür ederim. .. Raha.tmz :medl. Hl.1A ııa:va.tında 01nca4mı san- lalar, 18.03 Dana oMestnıs. 18.6:> 

olmaktan deR'fl, ralıntmı: c~tten dılı bü:111k ~ bekllJOr... W i'Mıl heyeti, 19.30 Ajans bal>er'lert. 
korimYofımı efendim. .. cevabını Verdi. arabaya blnJştnde yanında b&~ 19.4:5 Konuşma. 111.H Ş3m ve Wrldi-
HlUA tereddüt. ~inde kil. Fett.ah alta lan gftzel bdmı hatırlı.Yor. l•r, 20.15 Ra.d;Jo gazete:sl. 20.46 Bir 
d& sırtını çevtmııo, em mU$crlstne BUanet Feridııa &s ZllaI"f öğrcntyorm. 21.00 ztnat TskVt-
lıayrctJo bakıyordu Çilılkit Rıfat Pah- JDi. 21.10 Kan§lk mabmla.Man şar-
tlnin böyte bir hallnf ~ g6rmttş ._ nrd NEŞRİYAT: kılıı.r, 21,30 Komışmı. 21.45 senioni 
l,tlldl. Perd orltestnı..!1, 22.so Ajnm J:ıaber'lerl ve 

Nlhn:vet ko.dın ~ girdi. ve eve Sahne borsalar. 
Rıfat Fahrlnln kal'flStlla. oıWntu. Yol- Perde ve Ba.hne mecmuasmın had.- YAl'Jll bahkl proınun 
lanna devam ettiler, Ernt:' teüar ra.n m:rm ı>ek ZC2l(:tiı m1bıd:eıecaila 7,30 Prognun. '1.33 Müzik (Pl.), 7.45 

Uzun, uzun dütünme· 
ğe lüzum yok! 

cAKŞAM> a bir KÜÇÜK 
iLAN vermek Ufidir. ldtn.bma. cMertnl lnd.ltd1. Kelebekle- ~. P'lntı her yerde y:lrm1 ku· AJa.mı h:ı.berlerl, 8.00 Müzfık (Pl.), 8,HI 

tfn d.şık olma mevstmleıine d:a.1r b1r l'tl§tur. Ta.V'S1J11.? edem. Evin santı. •••••••••••ııİİ 

:r efrika No. .1 oı 
- Eğet istemen onu scnln a.yağı.n.a Muronm yanına. gitti ve ona 

dÜfÜI'C'jim.. ~la matnır bli1 ndamı. aöyledl: 
krı.qında ynlvanr görmekten ho~lanır •-Bu gece ruynm.da. b1r., 
m:ı:sm? dm cOrdt!m. Gilneş ~altın 

- Böyle §ICY'den 1uıngi kndm ~ nız oturuyordu. Gökten b1r 
laıuruı.z? tim: (Ben güneşin oğlusu;m. 

KtWa - Mum bir lloktanın do. a.y- Munı.yn. g1t, haber ver .. kanS 
dmla.tıımrumn istedi: gon nıezarmm Yolroba.maya 

- Toşomn,ya o,ptı:.l dedln... sersem lstiYQr. Göklerhı h!klml bu 
dedbl... gerçekten o ~ slb1 oldu. Yokohamada. teıı41Blne 
aptal ve sersem Nr adam mıdır? şem bir mc~ y~ 

- GörftndQğilnden !nzJa oı>tlıldır. Tanrılar Tanrısı, yer vo göklt 
- O halde ~eki. haztneyt na.- kimi ondan mcmnmı kal 

ı61l elde etmış? Besi, tlY'IUld®m znmruı. blle 
- Babasından mlııı.9 ~ df.jW"' da dtıytu: gjbiydh:n. Yataktan 

la.r. knlkm~ 6IZll geldlm.ı 
- Apt.a.l ols:ıydı, bal>Asllıdan m.1rBA Kava - MUra. 1htiyn:r bilgini 

kalan bu hnz.1neyt yıyıp b1~. lerken tüyleri ürperdi: 
- Bttırememı.. çftntt bir ,.andan - Zavallı :knncıt'DD1n, bu 

para gellyordu. memlekette ruhu mu:ır:zep old 
- Adamhn ortalığı ha.rnea k~ ben zaten ilk ~ünden .ı::u.;;::;çı...ı.11 

m.1§lerd1, d~ mi? Onun m.C7.ruml Yokoham~n n 
- Evet. Diğer sl~nn ya.pt.lğı mek va.zl.fcmdlr, dedi. 

cibi.. Ko.va - Mura, lhtıya.r bllginln 
Kn.vıı - Mum valin1n g&ııde.sln1 :lylce suuı. innn.1D1Ş vo kendJsine s 

benhnsnmıştt. Kal'ı.sı Şl.nagonun neı~ m~ 

mu unutmak. 1'çSn, böylo heyecanlı Bu hlidlse Knvn - Murayı bir 
günlerde onu nncnk Çan - lı'o g.ib1 gü. diifündüt:dü.. meznrcııa.n ç 
zel, ş!r1n ve şakrak blr kadın oyalıy&- ı:ıagon için yeniden b1r ta.but 
bllirdl. Fakat, vnlln1n bu fU:ı.rd.ak tırttı.. toprağını nçtırdı. c 
gözdesini aea.ba KnV':lo - Mum.ya bıra.- rnğlyle beraber tnbutn yerlcqt 
kacaklıır mıydı? - Onu Yokoruunaya kendi 

••• götllrüp gömeceğbn. Mademki C 
Japonlar Osaka'yı neden §1.n o2'lu) böy:te istedi .. onun 

yakmak istediler? olııcnk. * 
Kava - MurtL kararg1bmı vallnm Ti- Pi hllelerlnde devanı ed 

köşkünde kıllmuş ve buraya yerfel- Güzel Şln:a.gon mezaf'mdan 
mlştl. Şehirdo lhtillı.lcllcrl:ıı k:urdU:u ken. bir yandan da ~hrln b 
ve koyduğu yeni nizamlar tatbik 001- rinde birden ya.ngmlıı.1' çıkıı:uıte. 
liyordu lamıştı. 
~ın hazinesi şehre getiril- Kava - Mum gök yüzüne 

mı., ve omdan de. blr muhntız kolu yükselen alev sütunlarını görd 
ııe Ynmndaya gönderllm1ştl. - Fel!ket.. felA.ket.. burad!l.ll 

Kava. - Muranın emrettiği (adale~ malıymı, 
diV':Uu) kurulmuştu, Bu divanda. Diye hn;1tınyordu. l{ıı.va -
OsaJaı. ve clvımn.da yalmln:ıo.n dere- yangınlnn söndürmek lçhı. şi 
beylerle slyoconlar birer birer so~- tedbirler alırken. öteden beri.den: 
ya çeklllyOTdıı. bir uğursuzluk 1.§aretldlr.ı glbl 

Kavn - Mura yeni .sevgillslnJn w-an r1n de tes1d altında. kalıyor, 
üzerine Toşom.ayı idamdan kurto.r- büsbütün bozuluyordu. 
mağa. ve (adalet dJvanı> n~ göndCl'- Ti - Pi saman nltmd!ın su Y 
memeğe knrnr vetml§tt. lttl:nü Kava - Mumya. sezdlrmed 
Şehir muha.tızJığı vazlfe:s1nl gören lışıyordu. 

ve Ka.va - Mnra btrn.z sonra g1d1nce Ka.va - Munuun yen\ &e\'gl.ll31 
onun )'Cltne kalacaJc olan n - Pi şlın- Fo da yangını ul;~luk sıı.y 
diden e:tn valinin bu gt1zcl g(F.dcsl- bunun etrafında dönen d 

ne g6z kaym~tu. Gerçi ötede beride: ln~~c:aka:-:a: - ~ 
ıÇ::m - Fo. Kava - Murayn llıyıktırlı dln?I _diyordu_ An1ı ~ b 
dtyorsa da, el altından Can - Foya lroYnlıyan bu :remketıero setlep n 
sıı.mydan knçırm:ı.k lçln tedbirler nl- Ben çocukluğumdan beri. osa 
ma.kt.an gerl dunnu:rordu. _ yangın görmedim.. ateş gömı 
Şamama da Yamadaıya gonderilen İhtllllellerin geldlğt gündenberl 

tıazıncıcrle birlikte Yokohamaya sev- l~lndc fclrıketıcr blt1>1r nl ta 
kcdllrnlştl. yor. 

Kıı.va - Munı., OsalaL §ehrlnde :ı..-cu- Knva - Mum sevglllsbıl boş yeı 
dlsl içln tehlike tıc§1t.ll eden hl~ bir selll ediyordu Genç kadını mı; 
ktmse görmüyordu, Murn aleyhinde gizliden gtzllye 

Kava - Mum köşkte yerletıen arka- llyenler vardı. 
daşlanna: Blr gün Knvn - Mum arktı.d 

- Çan - l!"o bcn1m oldu. Bundan sordu: 
romu bnruı. hizmet edec~ d~tt. - Tl - Pi! Ben Yokolvımnyıı. 

Kava - Munuun ~dAşlanndnn mek lstlyonım. Bu yn.nguıla.r 
Ti - Pi başta olmak Uzere hepsi kcn- maneviyatımı bozdu. Giderken Ş 
di!1ne boyun ~ti. gonun cesedini de beraber gOt.ü 

- Kava. - Muro. (Büyük Japonya)- ğbn, Sen bumda şehir muh:ıfızı 
yı kuracak Jrurta.tıcının (ynni Yama.- rak kalacnksın. Fnlmt, ben gttt 
da.) nm sağ elldlr. Ona blltiln varlı- sonra şehirde blr k:argqalık 
Cımızla bağlıyız_ cn~dan emın mt!ln? 

Sözlerini her zamıın vo he.r yerdo - Ben, OsaknWann bize k::ıI'§'1 
t6ltttU'l:ıYIP dorurlıu1cen. bu anı.da kaldırm$ yelteneceklerinf 
'n - Plnln g!zl.l g1zH tertibat nl.d$ h~ dan bile geçirmem. Dlva.nn 
kimsenin aklından blle geçmezdi. derebeyletınln ve 81yogon vurgu 

Ti - Pi eı altından yerlllorle konu- lanmn da hesabını görür ve mlll 
§nr.lk. bazı klıruılelerı şehri ~ gözü Onihıde hepmıı cm:::ı.ıanwn", 
t~ etnUo ve cAncak bu suretle bize ka.l'fJl itı\ç k~ el ve cm 
Kava. - Murawn elinden ve tahAkkil- Rn cesaret göstcrm~. 
mtmden ku.rtulabll.lrs1niz. Zira ~ - Ben, derobeylerlndcn bizlmle 
va - Mura. yancmdan çok t:wtı:ar ve blrtiğl yapoblleookleıi de kı!.ır.ntU 
ya.nem ç.ık&D. tefı1rdc otunnıız. kt\- arnznım alnuı.k tua1:ndeytnı, B 
çar!• deınl&U. anı.smd& rnını kuvvetlere ilttca. e' 

T1 - P1. Kaıva. - Mumyı Osob. ııctı- :lst1yen olunı.'I., onlıın reddetm.ıyc 
rlnde.n blr aıı &ıce bçırtm:\Jc tsttyor- aro.nuza. alalım. Nlha.yet onlıv dfl. 
du. Şobirdo böyle bJr Jı::argnşallk ç:ı- yurdun ~uklnhdır. (Büyük ve 
kıU'ısa, T1 - Pi yerliler vasıttıslyle •· Japonya) nın kuruluşuıuı. yardılll 
?'83'dan. Kavn. - Mnnının yeni sevgm. mok :l.c;tıyenleri geri çevlnnlyellın.. 
stn1 t:aÇ'l~ muvaffak ola.caktı. larln. birleşelim. Bu suretle mllll 

'I1 - Pl, bir gQn llıtfya.r bllglnierden vetıerlmlz daha ziyade ~em1ş. 
blrlnt knndırdı J'apon bilgini Kavn - yümilş our. <Atkam vr.t 

P ER I• L 1 K o A K biz kadeh viski içersuw: değil mi doğru uzıınan yımıacın garp tarah mürordu. ken ittihaz ctmİ§ olan meçhul 
M. Wataon?, batan günetin eltm 1§1klan ile pml Acaba bu çocuk ne olmuıtu? kolaylıkla girip çıkmak için bu 

Damdan aalooa indik. frankland, pırıl parlarken, öbür tarafı gölgede Tepenin yan taraflaruıda mağaı- tikııyı açmııtı. 
eelci bir v.iaki ti~ açtı, kadehleri kaldığı İçin kül rengine bQrlbıG- raınsı birççlc kovuk.tar a:ıralanDUf da- Nihayet mağaranııı methıılinc 

:rcfrlk:a No. 76 Çeviren: AllME'l' llİLA.Ll to\U§turduk. Bana gösterdi~i misa- Yordu. ruyordu. Ba kovuklann önünden diın. İçc.ıi.si bombot gö~üyo 
• • • • • .. w.. •• •• • firperverliie tetellü: ettı'ktcn sonra Ilozhrda derin bir aiikü.net, Adeta geç~ birer birer tetldk edi;yor- Acaba Aradığım meçhul phıa r 

• Çocuk., •on bir defa <laLa arkaaınalblr yazife glirdugwıu gt>a&.erır. çiflik yolunu tuttum. Frankland. ba- bir ölüm aükGneti hüküm eGriiyorda. dum. Bunlu anısında, üatü kapalı,,. de ıni idi? 
~ 80.nra yamacın arkuıni!a - Banduı aüptl~ mi edi7onlll" na çlfliğe kadu relakat etmek iste- Rilzglr tamamen dinm.i,ti. Etrafta içinde bir adamın ferah ferah sıama~ Ayaklanm.ın ucuna baaa bua 
liaybolu~crdt. ıwı> Çocuğun bu barckctiai bir J>O"" eli. Bu niyetinden vugeçirlnciye ka- en küçük bir hareket bile eezilmi- caiı bir tanesi. dikkatimi ~ Ko- iara;ya ırirclim. içi ltaarnlıktı. Cep 
.ı!ub.mlip.'h~°ten •onra Fra.ııkWı· lia bile söne. vazifeeüıbı mahiyetiııl dar akla kar~ eeçtiın. yordu. Kalbimde anlatılmaz bir kor- vujun içi )'U8)'UV1lrlaktı. içine bir nerimi yaktım. İçi bo§tu. Meçhul 
u-.ı ıra.z cıvv ana a!btadiklerinln ıuılemakta gtlç1Gk çekmez. Fakat lbtiyaruı beni görebiloceii bir ku vardı. g<Sz ~ yiireiim Mlecan- Ju.. muh.allak ki 0ozkırda. d 
~~en dofnı oldaiu- kanaat ben J). ketfim.clen katl)'eııı polialCN meaa!eye gelioeiyo kadar f08Cy{ tl- CölcyGzünde btiyiik bi.r b, l:>ap. dan çupmağa ba,ladı. yordu. Günq batmak üzere bul 
gctardun.. • . bahaetmi,ycceğim. Sizdcıı <le, eö7lo- kibettim. Sonra eaia aaptını. Çocu- mın üzerinde daireler çizbıordu. Bea Ar.dığun meçhul f*}ııa. muhak- duğu için neredeyse gelecekti. 
Cödenmı telea~opun ad caındeD diklerimdcn ,,., buradaki mu,.hr iun. arka&ında kaybolduiu yamaca ile o bıt. bu saatte bu koca t>ozkırda kak bo kovukta oturuyordu. Çünkü Heyecandan vücudmn zangır ı. 

yukan,ya kaldıtdıgun zurnan Fnuılc- denizden kim.aeye bir t01' söylem. doitu yiirümefe ~ladan. Yeırbe canlı )'lira.tıklan tetld1 edl- etrafta gördüğüm izler bunu ispat gır titriyordu. Gö%lerimi mağar 
lıuıd, l>~na e~rdu: . • mcntti rica ediyorum. Anbyor mu- Yolda giderken, Franldanddaıı yorduk. ecli7ordu. Fn nihayet 'meçhul ada- dört tarafına çevirip balayordO 
, - Söyledıklcnm ve. tahminlenm aunuz M. Wataon) ipttıklcrimi zihnimden birer birer Bu 7U1ıc:J. ıw,, geceyi g~mdt mın ,aklandığı yeri lnılmuftUm. içinde gördüğüm izler, burada 
Öoğnı mu M. Wataon ), - Söz veriyorum, kimıeye bir ,ey geçiriyordum. Talın artık bana gü- için konacak münasip bir yer an- Ha,erat.çı St.aplcton Lir lcclebeği ya- adamın oturduğunu şüpheye n1ıJı 

- Doıd_,oğru ~~m~ ... söylemiycccğim. ler yüz gös~e?11eğe bao~ı;u~ Şimdi yordu. Ben iee bozkırda dolıı.pn C9'- luılamak isetd.iği zaman. yııklarının bırakrruya~ak aurette iapat cd~o 
~u .. ~ocugu~ ~mm oglu oldugwıu _Çok tc,ekkür ederim doıtumı mesele, talihın balışettıgı nnktinlas• rarcngiz ıshem lzfnl anyordum. Ucun& hnaa ba.aa bin dikkat ve itina Öteyo bcnyc atıhruş paket kAgıtl 

ban ogrenebıldmiz mi), polisler bana karp münasebctai7.ıoe dan istifade ed.~ilm~n;de topl~m- Bu klraç ve :w1z saha. ruha kaavet ile nuıl yürliyona, ben da aynı ihti- h~n~ şekil v_e ı~nlderi:ı~ knyhclı1l 
- Hayır. davrnndılıır. AJcıyhlerine çacağım y~rdu. Bunun açın biltun enerjim!, ıvc korlı::u veren &ı esrarengiz iru:iwa yat Uc mağ.u ya doğru üerlcmeğe Inl§ aıgara kull~n, aradı ·~ meçlı 
- '\caba, çocuk yerli mi) davada, bütün bu noktnları birer l:it- bütfuı zekamı .toplamam ve serlet- köş~i, beni. i'tiklerlme kadar ti~ başladım. Her ihtimale k.arşı taban- a~aml.I'., ~urasın; ka~Sh ıttihıı:ı: 
- Znnnetmem. Eğer çocuk bu rer ifşa ettiğim zrunıııı, her~ par. mem lazım gclryordu. yordu. c:ınu aağ elime ıı.ldım. GürüJtü ç:ı1callo mış ol.dugunu ~östenyordu. 

civarda oturs ydı, muhakknk onu mak. ısıracak ve halk polisin bumu B .defa gayretlerimin bo§a gitmi- Bu tqlık yerleor<lo ilertedikQe mU.. mamnğıı dikkat ediyordum. HaTa- Es_k! zaman ı.nsanla:ın~ . m~ • 
tanıyacaktım. Çünkü birçok millik dibinde dola§rul haydudu yakalıya.. ycceğinc ve muvaffak olıtcağıma da- temadiyen etntfu gÖz gezdiriyor. run scrİJ>. olm.aama rağmen, alnını- ~ın ıçınde yatalc v~:sını gof 
J>ir çevre dahilınde oturan köylü ço- mamak hususunda -gösterdiği bec ir bende kablelvuku brr his Tnrch. canlı bir ynratık: f11'17'0Tdum. Fakat d quk terler akıyordu. uzere tesvıye et~iklen duz ve ye 
cuklannı birer bırer tanıyorum. riksizliğe guleeek. Kimseye bir ot::r ralcı'bettiği..-n yol. uzun vo aarp etrafta canh htçblt ICY yoktu. Franb- Tepenin ya cınd.a, taı parça).ın ~c :; iV'~ t'krul§ ~ynb P r~.nsı 

- Çocuğun tepeye tırmanırken. söylcmiyeeeğinize dair sör.: ıvcriyo:P- idi. Ja,Iarn bau. ~ ilediyonlum. landm ~meçhul 'ye armmd ~olan yılankavi ibir ~ .nde d ın yun ttanıyc-
ikide bir başını çevirip, tukibedılip sunuz değil mi? Son ve milstakbd Tepenin zirvoelııe vardığım. giz &t eri~ g6ıdi1- patika. w nm methalinc kadar mıı unıyor u. 
edilmcdı~ini anlam k istemeesi. gizli muvaffalcıyetlerbn fot'Cfinc eentmp ~ Y!lV8t ~ atıy~ ~ iijpı da ~ .:. 19, ko m~ •8$) 



• 
1 Ha:ıiran 1942 AKŞAM .. -

Devlet Deniz Y ollari lıletme 
Miidflrllil banlari 

Umum 

,, 

1 - iŞ ARIY ANLAR 3 - SATILIK F.ŞY A 
1J -~ Kaıvdarpafa. ~. IMb'F-dtl - caddeboatanı ı. 

llE'l'IUmt C JJR&Y& - J'eneryolu d- YAZLIK KQıAI.JK -Tepebql 1-b-~ J11P1M* tadUl.t ft tamirat illerf 1ıapaJı art uaıııtyle eli 
nnmta 1 dftntbn f evlllt ara. 'MftTa- resine uar ~ .....,Nla et :?'9 mıuım.uwıur. 
eaat: ~k Tttıt ıı:mıAt ömertblt han odalı bir .~ dülll bir la.sim teBln - D.sllt.me 11/Halllran/1942 peqembe llDI au UI) ele İdare met 

AKŞ• ... •RI fJD SAAT - Yahut pTJLll[ llUZ VOLAlll - D. R. f. ---1-t ,.., - -...l .. __ D dek1 Alım Batım komtqanunda yapılıoüm 
...,...,. l'liglda.l llLilW ..... ~,o. liO, .&V : ---vo. . ııea. ewa.sne tepinSenele bd&r ldra~. 1) - Kewlf (rl4.0A2) ura Te muva.kbt fJeımlnM "30,11) Jlradlr. Bu i• 

elver~ maaşla btlt.lln gün çall§mak 3'1 ınodeb!. ~ -~~tıl*td. ıaı:_ ._ r.1B&YA-, odalı tt1 n ttıddl.- Ha~ elektltk, -ı:t-::--· or.. al4 eına't komaiyond& ıa.r ctbL drtlleblllr. ., 
tızere J'ranBır.caya ve muamele vergisi mam b oadd:i'in _ 2 dar dftrında llow.t· Belek Ttkt: Jeton. üJSI. BeıJotJu, •dıdlııll 4) _ Nipler Jbale tarihinden .T&W gtmled b.ario• 111 M iç ıün evvt 

~.:.~~U:a~p ~=n~ 1e Emll'g • l.mWc ömeıtbt& ._ -. bt Mo. 21. Bursa Puarı Wlnde lfo. l80 - 1 b&- ba ile benzer en az on blıı. llıahk bir iti bt.fard*'..,,. dair enakı milsbtte 
a SATILIK YAZI llAKtıaad - Ucuz Tel: mea. n. ııe. _ J'8ll Haeeft mtlracaat. · - ledıYle bllftkte Vmam MDdllltGle 2IUda Be m1ltt.caa\ lderft alacakları eh 
--------------

1 
ftate .satılık bir port&tlt JUi maktnM 3000 ı.ta.&Y.& ACD.a UftLD[ JIJet ~ Jraı,_ "111111 olaJ"lılc ~ ıoııt mc.ırtuplanıı 

FRANSIZCA, İNGiLİZCB - Türkçe -.ardıi'. Kamköf Mel~ ban lfo. 1 e HOOO LİBAYA - Galata clnımda KÖŞK_ lleJleıWJl oabrluede bet lale sln1l 8B&t U4) e :tadar tamlqon rl,.-öne ~ mata.bll!nde ve 
ve ~se.p bilen blr bayan börolarda milracaat. - ı S dilkkAn. Mtıra.caat. Selek Tttrk Em- odalı lkl aı ft blr dDDtm aıulllle tıecıelılerdır. 
iş arama.kt:ıdır. BYlerde de ma~ SATILIK BistJan-Dlbbp Lilb Wı:. Ölnertblt han lJdne1 tat No . .23. t>erat>er. Dlftn1olu Mo. 1 Rmmn. PaMada olan meıclkmeter bbul ecmm-. . 
zeJllk edefJIUr. Akfamda Miran rümu- Dl1L?'kah pek M tallan,,,,.. bir adet re!. mG. D. lJto. - Tel: 2180'1. - 1 (0795) 

zuna - 1 ........ ...,. ı.&.--L-1 D-'lecli--' o~-1&ft., 1 · yeni b!slklet •t.ıbktır. XaU&allly ov- ..... LiRAYA - :Bota*eeen eln.- SARAÇllANEBAŞlNt>A _ HCJttlor UUlUUI uc ,,__ lllll 
GENÇ TtJRK BAl'AN1 - Okur ya- ğntıiiçeeme 2 lncl dK No. 418 ha- rında 130 Ura 1ratıı apaı1ıman. ııata- eaddesinde a odalı ah§ıap hane noo ._ ___________ ...;.;;;;.;;;.;.;;;...;~;;.;;.;.. ____ _. 

zar avukat buna mOmasll yam.hane- neye a.k.p.nıları ad 8 dan sonra mü- caat: Belek Tilı1t EmlAk Ölnelfııb1t. han ıtra.ya eatdıttlr. euıtanaJımet Dhan- Belediye ft HU8111l ldaıeler emetn ve oır.tblıedndıan ae nmnaralı kan• 
lerde telefon ufak yazı işleri gösteril- racaat. - 1 ttbıct kat No. 23. '.l'e1: 42388. D. 119S. JOlu No. 9 Numan. Tel: 2180'1. _ nan bSrlnc1 ma4cletıılne '"'1bn ,_,,... anaameıeatne Ubl bulunan 
dlğl takdirde datilO.VU da yapabillr SATJLIK KAMYONLA& - 88 Doç h. l - B!mLt meeaa1 IJmnQuı mtlfıebft n ~r. 
ırtldat tabWyeti yüsettlr 30 llra .ts- 39 1 motörled. bllttbl dmmı ta- 30000 LmAYA - Şlfll ctvannda 132 KUMILU'I NİŞANCASINDA - f 2 - 'l'aiı.t1le dılTua ecltD da~ 
tcmektıedlr. Alqam'da (Telefon) rli- m1! ~tt1lb\ştlr. Şoıf~ mllhalll karo- l1ra lratıı apartman. Müracaat: Selek odalı kAıWlr hane 3aOO nnı,.. acele a- 1-1178.fUU amaı efmemtt olan bı ve·-.. puklıarm 
muzuna"mektupla müracaat. - 3 sert nl a.ptınJmııl&lr. Tel: 21449. Tftrk lllmll~ ömet&bıt han ıtıneı kat tılıktır. SUHana'bmet Dtnn10lu Ho. 8 Yoklama muamelesbıtn ,apılma•na Tı _, etlmdalıl&rmın tebd.1llnl 

ye y - a No. 23, Tel. 42381. D. llM. - Numan. Tel: 2180'1. - ba~. AlAbdaıiarm doldmtacakJan Dmlbabetlerl remnl senet l1l&al 
TAM DEVRELİ LİSE OLAN -Amc- UIOO LİRAYA - Moda clvanndıa 10 .,. nlful efllıdankn .,. birer adet fotogn.fan tle blr!Jtte Beruıtta Beled11' 

rikan tolleJtnden mezunum. DaktUo SATILIK OTO - Busullde u kulla- odalı gQıtel ev Mtıracaat· ~ Tllık 1 - :MOBlLYALI VE MOBb.YA- Zat İtleri lıdıd1llltıll teni\ IQılmma nılncaıa.tıan llln olunur. (5962) 
yazar muhasebe lflerin1 de yapanın. nılm14 Kadct Opel marka Balarkôy İs- l!)m)Ak ÖmerAbtt han ndncl tat No sız - Blr ,adıanıe aranaor. 2 - Ttı- --:-------------------....:.._..;,__---1 
Ayriyeten İngill?.Ce, Türkçe, nansız- tuyon caddıest battal PapaSJ8J1 eme 13 Tel: (2368 D 1195 - · tün ve mlı*:lrat ba.yWl1 yapablJee.et lıtanbul Elektrik, Tramvay Ye Tinel iıletm& 
ca Ve •--v. yazar oturum. :Uilna- ba:y Al1.fe. mtlracaat Tel: 11-TO. · · · · blrtncl Te 1klnc1 sınıf eaddelercle bir I • U 

~..,.,,..... en mum m.n-'ürlil~~nden·. 
!ip bir 1f anyorum. Alqam'da Milh. BATILIK PIYANO-Melbar Alman 10000 LİRAYA - Taksim clvannda dükkiı.n aranmaktadır; bot •e:ra dev- uu •-
ıümuzuna mtlracaat. • - 1 Bltltner marb 1200 liraya atıııttır. 6 odalı beton ev. Müracnat: Selek ren ldr&lanalıülr. Galata Halil I>&§& I - Muhtellf clM tzıoıe tel mektubla tetHf 1.stıemek aaeWe satın aıına-

Slrkect fhnend1ter garı el~'k: ~r- Türk EmlAtc ömert.blt han ldncl kat aokak İntılıah ban No. 'I de Nurullah caktır. 
ASKERLiKLB AJ..!USI OLMI- l No 23 Tel· ........ D 11"" - Bert.kaynata m.6rac&at ıctDmest. - 2 2 - Muvaokb.t teminat maktuan 240 liradır. 

"AN - .............. il - emniyetli bir ba• '9ist Nuri Akman'a mftracaat - . . . ......vo. . ""· 
... ... ~· 1&1.1<' ..... , 3 - Tekliflerin Levazımdan parasız t~darlt edilecek tartnameslrıdeki ta. 
tüccar :yanında ft)'a bir mües..eaede 8ATIL1K - Buz OO]ap ft baTUZları, 4500 LİRAYA - Orta.köy ctvannda SATILIK BA(; \'E UFAK KAGİR rifata uygun olal'fl.k. 24/8/1942 çarpmba gtıntı saat 17 re kadar Metro hanı-
nı.ünaslp görtllecek işlerinde ça.-- Arzu ettlRinlıden vole gtbeldlr. Baraç- a odalı kAglr eT. Mtlraeaat: Selek Türk HANE - füküdarda Çaınlıcada. Bul- nm f ftncü ka.tmdald Levazım Mildilrlüğilne imza mukt\blllnde VPrllmlş ol-
lı~ak ı.tıyor. Ketll de verebllJr. Ak- haneba§ında balı~ll mahalle'blcl. Emlltı: ömeriııblt ban tldneı tat No. gurluda şey'hlslAm Ömer Lfttfl efen- maa lbmıdır. (5348) 

tam gueıesl 1Jln memurluğuna §1fa- Tel: 21807. - 3 23. Tel: 42368. D. 1402. - dinin erazlslnde m~ur Şeserk&ya p••••••••••••••••••••••••mıııl 
hen veyahut mektup telefonla müra- Y1!K ARABASI_ İki kuvvetll at ytt 40000 LİRAYA _ 160 Jlra tra.tlı auyuna muttasıl yent usul Amerlkan 
caat - 1 arabaslle tem verebllecet:lere ttra.,a Beyotlu clvannda. dört dalrell apar~ çubuğundan dört senelik yapılmıt on 

ta bir dönilm erazl dahlllndelcl bağ n 
ORTA rABSİLLİ _ Askerllkle m- verilecektir. Mftracaat: Saat ona - man. Müracaat: Selek Türk Emlü hane satılıktır. ttskildarda kitapçı 

lfğl olmıyan. 3 aenellk tını hizmeti es- dar: Baha Cilmhurlyct cad. 47/3 Tat.İ Öme!"Ablt han flrlncl kat No. 23. Tel: Sabri Cem:ıle müracaat. Tel: 60578. 
nasında Askeri bO.rod&n aldığı bonser- lllm. - 42368. D. 1403. - _ 2 

Ambalaj çuvalı ahnacak 
Türk çimentosu ve kireci 

A. şirketinden: 
Tisi vardır. Milnaslp blr iş an,yol'. Ak- SATILIK YBNt OTOMOBiı. - Bef 5000 iJRA - Xadıtö:vt!ınde 28 Uza .SATILIK tKJ EV - O'atldar Kımıı 
lamda (BrasJan Tez) remzine yazıl- llstllı: on iti Mil kllomettede PJ'llt u lratlı" Müracaat: Sele& Tartc Emllk tramvay durağı kal"flsında S-l, s-2.! Ol*etlmlz çimento ambala1ma amı eb'ad .,. enarw. çuval atın 
ması. - " temiz 'tullanılmıt blr·cMMıHlı"' ta- ömerlbit han lldnci kat No. 23. Tel: 5-3 arkasında a""788l ve ile odalı I al.malt anusundadır. Al&bdarlann Gala tada Agopyan Hanında Şirket 

ı>alı dOrt bpılı Amerltalt VlDlıi Ha;Jt .. .,3ao D 1405 - ~ıı .. ır yeni - "'"'erı a-• ~· '"-tJı .... merkezi.ne '"''vallan:n eb'adı ne "UVah old .. ıı..• yenili'" -ya .. 11 --ıı 
ASKER•fKTB 8llDlin ÇAVUŞLU- maıb gayet eıtonomltı: teele satılık- - vo. . . ::':'re ve "çer .. •odW>&alı _n,,:;.l .... u b::'- ·~- ,,_ • " '-6... .. ..... a.u .._, -

Jl.u y••MJCI ·--ılltle '"•ı"" ~'-· il k -~ .... so No e _.. " .,.. ı- ar ..... - nıqbk derecesi De na•..ı h!.'tlonda Wırtren nya flfahen teklif gon-
ıu .....- Y - _., """~· ,,.._, tır. Ketene er npısı ..... ,.n.uı1. • • 300000 LİRAYA - 80000 dönüm tılıktır. Müracaat Kısıklıda İsmail dermeleri rica olunur. 
eakl yazı blllr; orta 7 JC kadar Imıall Kemal. -

1 ~Utllt. Müracaat: Belek Türk EmJAk Pehllvan. _ 5 •••ilillllııiilııiliiİlllllllİliiiiiıİlll••••••••••••••••• 
tahsili olan blr gen§ münasip blr .ış ANTİKA _ Tablo, halı. Biblo - eıt- ömerAbtt han Wnct tat No. 23. Tel: 
anyor. Akşamda cSıhhlye• ıümuzuna 18 _ hUBU.11 o1ara1ı: aa.tın aJmır. vasıta '2388. H.D. 127. - SATILIJ[ ARSA - Erenköy kız ıtae-
mektupla. 2 tıı.bul edtlmes. Mntupla BeJolla pos- il bahçesi önünde ömer pqa .aotaiın-

ta tutusu 2183. - 13 55* ı.İRıtYA - 2000 dönüm or- ela 4 dönüm 3 evlek mtlfrez arsa 1aı-
TİCARET LİSESİNİN SO.S SINl- man. Mtlracaat: Belet Türk F.mlAk tıhktır. Tabim Mete caddesi Ştrtn 

-Eml&k Servis-
PINDANIM - Bu )'11 devam etmıyece- attMtlLATÖIU.C - 1 Tolt, a ff Ömerlblt han ıttncl kat Mo. 23. Tel: Yurt Ap. daire 5. - 5 
11m. Bir büronun muhaseb!, muha- c1aha fazla llmbah rac\vO aranmakta- 42388. D. 1407 - Bmlülnlz1 acele satmak, garantı ederek k1rap Termek, teminattı 
bere, yazı )flerlnde ehven ilcre'Ue ea- cıır. satmak Jıırtlyenler Kara.köy raıu ı.ooo LİRADAN l,H0.000 LİRAYA olarH: taınıı ettirmek. temıs boyat.mat, ~lannm ambal!j yaptırmak 

Karaköy Melek han No. 8 

bşırım. - C.Z - remzine ;yazılması. Şevket Karadenlze mf1racaat etmeleri. ISOGll LfBAYA- Aman.da iri lratb KADAR - Muhtelif yeı1erde muhtelif ve nületılrmet, ve ~terinizi takip ettırme't btedtttnlz ıııama.n Büro-
- 2 Tel. 44307. - 2 apartman. Müracaat: Belek Türk Ed- kıymetlerde satılık ev, df1klln, han, muz emrtntu &mıa.decu 

~------------ ~kÖm~dhlthan~~clk~N~• apa~mM,p~J.;ya~~~a~.a~-~~~~~~~~r•.••••••••••••••••• 
DAKTtl.onr tı1 Bb.EN - Eski ye- ACELE SATILIK - 938 model Pil- Tel: 42368 H.D. 128. - aa, çlfilk, hamam ve saire gibi emWt p•~l!ll•••••••••••••••••••••ıl 

nı Tllrkçeıı mükemmel okur yazar bir mut muk:ı. 1Astiltler1 yeni, çalı§ır blt'. almak ve satmak, işletmek lstiyenler!n so b• ı• } k k • 
TÜrk kl7ll ciddi müesseselerde veya taksi otomoblll acele satıht.tır. Talip- 120000 LtRAYA- rakslmde lyl lraUı Selek Türk Emlik Biirosu, Galata }Il ıraya sah } agır ev 
buna mümasil iş araınaktadır. T&§l'll- Jerln ~Y Pasaj garajına milr&- aputunan Müracaat: seıek TOrk Km- Ömer Ablt han ikinci tat No. 23 tele-
Ja da gider. Altşam'da (C.VJ rtbnu- caatlan. - 1 !Ak ömenbJt han Wncl tat No. 23. fon 42368. _ ı Moda bunıanda tamamen denise DUU' 2 tarafı cadde 13 odalı 
suna mektupla mlracaat.• - 1 .&CELi: SATILIK TAKD - 811 ~ 'l"eJ: mA. llD. UO. - ACELE SATILIK AH"'AP EV_""" klrslr bir W aıftumda bahçesl 'Hl'. Benede 2IOO - 1000 Ura Irat get.ı-

. del Jl'lat marta aııdalJ'alı her gtn 19• uv receJr delerde m...aıa.sı 143 metre 
2 _ iŞÇi ARIY ANLAR F1atı garaJmda bay Galit>e 6tfeden ev- DEVREN KiRALIK APAKTIMAN - katlı 7 oda, lkJ mutfak. bJr tqhk ge- Moda bumunda 22 numaravA mtlracaat. Telefon: 60118 

veı müracaat. _ 2 Cihangirde 4 oda bir hol. parkeJI, kon- nl§ bahçe tatlı su tuyu.gu tulumbarlle .. •lliılıiiiliıiiiiiiiiiiıııiiıiiiiiiiiiiiıiliiiiiiiiiıiiıııliiiiiiiililiıiİİİiı••••I 
lorlu. Boğ:ı.zlçtne nezaretli bir daire. ıtı haneye elverişli ve gayet havadar S A T J L J K E V 

iKİ YAŞINDA BfR ÇOCUÖA BAX
llAK İÇiN - Hüsnü ahlA.k sahlbl ve 
lfini blllr bir tövester ve yahut blr da
dıya ihtiyaç vardır. Telefon No. 22013. 

SATILIK BUZ DOLABI - General Mobllye aynca satılıktır. Saat 9-10 elektrik ve sıhhi bir ev satılıktır. Gör- •••• 
Elektrik markalı t"tııs1ll'8WI ~ va- Te 13-H arasında 41495 numaraya met 1ç1n l'atlh Haydar mahalleal Beyotlmıda l"erlkôytlnd~ eet1 Xostantin yeni Ba:y Sungur sokatın-
ztyette bClyilk bir boz dQJlıbı aatJlıkhr. telefon. - 2 Hamam sokak 15 No. J&, ııörilfmek da 9*1 S1 - a·ı. 1'D1 ııa - 116 numaralı ye (9000) llia k.ıymeU mWıam.-
ÜJIUD llln memurlutmıa meıraeaat. için EmlnönU Bahçckapı Sellmet han meneU dahilen yath boyalı ve tiç katlı kAglr bir hane 942/23 No. ıu 
Tel 20881 - 9 DEVREN KiRAJ.11[ FIRIN - Kum~ birinci katta dl§ tabibi Faik Tokluot- dOl)'a ne 4/81942 tarihinde saat 14-18 arasında satılacaktır. Daha faz-

------------ · kapıda Yeni fınn devren klrahktır. luna müracaat. - 3 la lftıhat almak ı.tey9n't'!1n BetoRlu sulh mahlremelerl bnş ktıUpJll'~e 
-1 

iSTENİYOR - İyi torna ve tesvl- KBLVİNATÖB 11AUA - Bava Ak§amlan saat on yediden 10nra tın- lncaat " 
ıe bilen ve otomobil parçalarını :yapa- acele ıratılıktır. Adrea: Bultanahm.n na müracaat. - 2 ÇE~ERı.iTAŞTA - BYkaf mtldll- m lan iıııioiluniiinıiirılıılı••••••••••••••••I 
bilecek bir ustaya ihtiyaç vardır. park karşıa kebapçı seracettın Tes- r!yetı sokağında 13 numaralı ve dört 
Aynca iyi blr ı,te çalıfmak ıst.ıyen ptan No. 22. - SATILIK EV - Havagazı, elektrıt. daireli bln..ylrml lira lratlı apartınıan 
lt'nç .işçiler de aşağıdald adrese mü- MODERN SALON TAK.Dil VE Avt- terkos, banyo ve ba~çell, üı: odak U- on dokuz bm liraya satılıktır. BllAva-
racant ets!nler: Rızapnşa. yokuşu Ne- HALISI 9 ar- cır bir ev 88tılıktır Kurtul~ Tepeüs- m.ta Osmanbeyde Rumeli caddesinde 
luhlye sokak No. 111. - ı ZELER bBlRtACodEM 1 ~ ı1e tü savaş sokak (S7/1) içlndektıere Sa.ray apartımnnındn 5 numaralı dal-

çadan 1 are m em sa on müracaat _ 2 reye müracaat. • - 2 
MUHASEBEYİ - tyı bilmesi şart 3 avize ve 1 Tebrlz hahlı. satılıktır. ----·--------

blr Türk bayan yeni ve eski yazıyı Talt.slm. Cümhurlye& AP. Jcapıcısına SATILIK BERBER SALONU - sır- KISIKLIDA - Sank•yacla tram
't'e ecnebi ıısanlanndan birisini bllen m1lracaat. ~ keclde Ankara caddesinde tanınmVJ ny caddesinde Jlrml dört 1dn &ıll1l 
tercih edlllr. Saat 17 - 19 za kadar R V A MARKALI - 8 lAmbalı gra.- T8 hallhuırda jşler 177 numaralı Boğaza nezareti fevJı:alldesı olan arsa 
Tünel Narmanlı Yurdu altında T. · r ~ bl öbl radyo Ue büyüt tİltbahar Berber salonu• saıhlbl tQf- toptan sntılıktır. Osmanbeyde Rumeli 

1 mo o u r m .. u 4J!.1-" d sablııttır caddesinde Saray apartımanında ~ 
t1ysal EmlA.k Bür06Una müracaat. - kıtada İnglllz martalı -~-~ = aya 5 ... ecç,;o~ .... en evren _ 1 • nunuıralı daireye bll!ıvasıta müracaat. 

aatıııttır. 9-10 n 13-H IU1IOUIUA Telefon (80294). _ 2 
fi - Ayvalık ve Edremit hlleslz zey- numaraya telefon. - 2 K.IKALIK APARTIMAN _ t)'ç yatak -":'.""""----------
Unyat; sabun ve zeytln1nl m:ı.halleler- odası. tlç salonu. Uç banyosu, ra.dyoot, BOÖi\Zf ÇİNDE ACELB 8ATILIK vı: 
de sataeat tlmseler 1Btiyonız. <Balı- 4 - Kiralık • Satılık frlglderl, telefonu olan ga.yet gflzel dö- KİRpa-AbLah~dVeç•!"el" VE 4~~A~A -
tHlr posta kutun: Ho. 8) mektupla -ıı ve gtlneşll bit apartmıan { 9Q için '"Y- ,,_ ..... ~ye .... UAA.&Aa me-
mtıracaat Herkes yapabilir. Ucuzlu- 150ff LİRAYA -1000 dönllm çlftlllt tİraııktıır. Cümhur1yet caddesi 91, kn- safededlr. Yatlı boyalıdır. Bu, elek-
ille rekabet. •• mera. Mf1raca&t: selek Türk EmlAk ıcıya müracaat. - trlt, banyo, terase, balkon, bahçeshı-

EV İŞLERİNi - Evde yatmak şar
uıe gllrecek bir bayan aranıyor W
teklilerln Çal"flkapı Yeni otul 10kalt 
No 8 Hatice Yenal'a müracaatJan. 

. -2 

Ömerlblt han Wncl kat No. 23. Tel: .P de tulumba Mecidiyeköy Büylikdere 
42368 D 1180 _ BEYBELİADADA - Altı odah, tçl ~desi 001) numaraya müracaat. 

• · · yepyeni mllftlmbalı, fk1 mutfKlt. Jı:a-
35000 LİRAYA -Vlll4 lkl da!rell, ~ blll tablm, 1*ele,oe OD dakika. ~m

nlz ~n. Milracaat: sel* Tliric Em- ıara ya'kın, nemret1 fe'vkal!de, bir ev 
Irık ömerablt ban lklncl tat No. 23. acele satıh~ -.e kiralıktır. Oömıelı: vo 

TAŞRADA - Blr inşaat işinde ça- Tel: 42368. D. 1181. - görO.şmf.llt ıst!yenlel' Sirkeci durağında 
Hamldlye caddeslnde Doktor Reştı 

KALAMIŞTA KtRALIK vfLLA -
İskele karşısında Kalyoncu rokağında 
bahçe lçmde beş odalı. konforlu kır
mızı villa mobilyalı Teya mobllyasuı 
kiralıktır. _ 3 

bpak kere Jcompreaör -.e Jronıasör %5000 URA - Beyleıt>eytnde 1 odah Kadriye m1tra aat etmeleri _ 2 
makinelerinde çaııpııf tıecrüıbelJ m&- i1ıç dönüm bah9di ev. Müracaat Belet c · SATILIK ARSA _ SelAml Çe§llle 
öılstlere ıtmmı vardır. VealkalarlyJe Tam BmWc ömedblt b&n kat 1t1 YİRMİ BfR BİN LiRAYA - BeJot- tramvay durağına 12 dakika tıç t•ur 
GaJatada sellnllc Bantam lsttbıde 'il Ro. ıa. Tel: aaea. D. 1182. - !unda Fransız aefaretl karpımda bef dönüm ağaçlıklı, kuyulu mtlfrez arsa •o. ya mtlracaat.ıan. - 1 :tatlı apartnnan plAm hazır bir f!f aa- ehven fiyatla atıııJrt.ır. Adres: Kadı-

ADALARA KARŞI MÖBLE APARTl
MAN - Nffantaşı EmlAk caddesinde 
y~ sahaya ve denize nazır bir daire 
mobllyaslle dört aylık veya bütün e
ne kiralıktır. Telefon: 20549. - 1 

ACELE BATILIK ~ - Beyotlu !lii-
7'* Bayram "*· No. 22 • M :bavapzı, 
su, ele.ktrtt tealsabnı haiz t!"3mvaya 
3 dakika çoJt ehven ~raltle satılık. 
Müracaat: Kır sok. Şahb:ı.z apart. 
Mo. 1 Melunet. - ı 

IÜ§ANTA§INDA - 5 daireli s ş r 
oda denize nazır vUlfA sayıl:ı.b11lr t m 
konfor çok flk, satıl ktır. Tel 4 48u. 

1 

KİRALIK ÇAMLI KÖŞK - 6 oda 
çiçekli b hçe, elektrık t rk h -
gazı gerek yazlık v ya ne!ık vcrıı -
cektlr. Kızıltoprak Fenc ıu k 
No. 16. 

5 - MÜTEFERRiK 
SATILIK VİLLA - Ş!şU BUyUkderc ALMANCA DERSLERt- Usulü ted-

taddest Z!nclrllkuyu virajında, beton- rlsi mükemmel olan bir Alman bay:ı.nı 
anne - kôşk - ahır - garaj - gazino Almanca dersleri vermektedir Paz r
maballl, elektrik, ft, banJOSU TU'dır. dan maada her aün ... ~ f ien 7 ye 
3058 metro araıl 85 metre uf alt tize- "kadar. :t.ıwlı caddesi 133 Hasan bey 
rinde cephesi tlç- 70! atta bir 101 Tıl- llpartımanı 2 el merdiven ı kat ı 
dız Beşllttaşa diğer yol BUyilkdereye numaraya müracaat. 
ve diğer yol da Mecidiyeköy Ş~i)e ------------
gider cadde elektrikle tenvir edilmiş. BtB ALMAN BA~AN ÖÖRE'l'l\U: -
tir. 80 metre çiçek cıımekAnı. Ba.h~- T-ııratmdan haftada. iki veya uç d fa 
de mtıteaddlt çe,fmelcr muhtelif çl · yanm gun Almanca dersleri ve n111-
çek Te güller hey'etlle satılıktır. İs- kaleme :yapar. Spor harek t'erlnc iş
t.anbul İJ Bankası kar ısında Malfil. tırak eder. Ak.şam'da •P. 8. K • - 2 
Cemal gişesine müracaat. - 4 

OSMANBEYDE - Bir apart. 4,1/2 
kat 4 der oda bir sofa bahçe nezareti 
var tam konfor acele satılıktır. F1aU 
fO bin lira. Tel: "3486. - 1 

KARLI İŞİ OLUP - Devretmek ve 
ya.but serma.yell ortak lateyenler :ı ;ı.
~ıda.ki adrese mektupla müracaat eL
sln İstanbul poeta tutusu 146. 1 

.... IJKAYA - Bo8tancı civarında ... , ....... _ ..... ıs lS ·-da tele.fon töv ya-A dd sl N 
DADI ARANIYOR - hl t1flJDc bir ı.taıt.J1 b01tllc arudll Jı:ıonforlu M. wua...... ........ - --- -J 1 

- ca e o 1 berber Va· 
ailenin, dart ve bir Jaflllda iti pu- Mllnııcaa&: 8eJe1c Tllrt l!!mllk ömer- 41369. ban'dan öirenlleblllr. • - 1 xtau.m BACAZ& - ı::mr~nthıde 
tunun terbiye ıpertle metKUl olacU lb1* han Wnel ta• Ho. 23. Tel: 42361. JcbLUIK Btt'l'ttK HANE- 21 odalı. SATILIK lltJBbr AltSA Mad'a'c1a ~ na.zıt dw!'n\ze yüın her ile 

ALllANCA Dıat8' at - Talebele
re. bllylklen ıramer ve muhabere 
denden "t1181illr. Kolay met.odlar 6 ay 
zarfında Alm&nea lltretlllr. Adal • ve 
Botulçfne Pckt>Dlr. Tablm Sıraı
se"ner 101 tapı 9 aon tat Madam 
Sıttar. - S 

Jıı1r dadı mürebbl,e araDJ101'. Tikte T8 H.D. ıu - o&e1, ~ flPIJlata da eı..noıı d&nlz kenannda 3 tarafı ;dde, de- elrt~ bily6k bfr mattta ifrata 
,. ecnebi olablllr. AncK 111 Ulan bD- llllll IJa.&Y.& _ bt 1ratJı ........ _ TepebaflDda trunTaJ eaıddealnd6 bir ntz cephesi 38 metre derlnlıtı 37 et- vertıecektır. Emlnönli Peynırcı soka
mesl şarttır. Yamı ~ ı.ı:::. man • lllllm. lllraca.at Belek Tu; bina tlrahktır. ııııraeut: 201i89 Noi ıa ıe, etrafı beton duvar ve demir~- tında No. 9/1 e müracaat. - 2 

Beyotlunda otu~ etesi idareha- ı:mwc ömeTlıblt han fklnct tat No 21 ıeıetona. m.aklıltla c;evtlll arsa. toptan atılıktır, SATILIK ARSALAR - Bostancı 11-
lttln Taavtrl Efk r gaz _ 1 Tel: 4.2388. H.D. 133. .:.._ • -"-··- ........ _ ...,.

8
nt-.-.. her mlt&Taaat blnl1 ohmmu, Adres: llEKTUPLAIUNJZI ALDllUNIZ 

Desine mtını.ca.atlan ~ aaa.a &' ..,.,,,._ Koda burnu No 22 TeJıefı ..... 80111 t&BJOnuna bet" .elds daklb meaa-
780I I.İBA'IA - FendlJe elvv.ında tlrUl konforu ban ı.teleye yUııı mil- • • --· felerde ağaçlıklı, ve d~ hAk1m. ye-

mz.&CI KALFASI AILURYOB - 6 ter odalı 2 "Ti 1 dükün. lli1ra- tııenmıeı ml)blell H oclah ıeıetcma olu - ı nl asfalt tıstünde ft ufalıta amut 
Oeb7.e eczanesi ıçın tecrübeli bir kal- caat· Selek Tört ~ ömerAbit han 121 numarab )'ah tıra.lıktu'. AQam 6518 LiRAYA - Fabrika.,. depoya sokakta. arsalar ehven flatlerle aahihl 
~ lhtl~ vardır. ttcret '10 liradır. lkln~l kat No. 23. Tel: f2368. D. 118'. llAn memurlutuna mtiraaat. Tel: eıve114u Haliçte İ&tanbul cihetinde tartamdan satıldd.ır. Tel: 4t09'1. - 1 

Guetemız 1darehane.slnl adnl 
Olarak dltermlt olan blilal
ı:nlzden 

il. M. T - 1". N - B. B. - A. P 
Bayan olmuı tercih olunur. •raJlplerln 20681. - 9 cadde ilstünde denize Jakm kAglr b1f 
Oetıze eczanesine tahriren müracaat- METRESİ '1 LİRAYA - Çapada - bhıa .satılıktır. Aqamda M.K. acıre-
lıarı _ 2 tramvaya yakın 1913 M2 arsa. Müra.- 5558 LİRAYA BATILIK EV - Ba- Bine müracaat. 

EBENKÖTilNDE - ~ona b'f Triko - T.T - M,I[ - ... -

daklk.ıı mesafede tmos, havagazı, •.•.• - ııre. 
aat· Selek TÜlk EntlAk ömcrablt han 1ezıtte tramvaya yatın denize neza- -------------

iYi H.!UEK YAPMASINI HİLEN c "ı :ımt No f2368. D. I185. - retli kA.gfr yedi odalı ev satılıktr. Oa- OÖZTEPEDB SAT.iLiK - Oam ye-
Bta AHÇIYA iBTiYAÇ VARDIR - lk1nc . ha: lam Büyük Millet han No. 26. mLt ~açlı 11 dönüm ~ille 11 odalı 
~u edenleı!n TnhLakale No. 96 kun- METRESİ 9 ı.tRArA- Çift~ :;_:. bir köıJk 14.000 ııra,_ satılıktır. Oör-
dura boya ımaH\thnnesine acele mü- lar civarında 1600 M2 arsa. Murac · 13000 LİRAYA - Çok sıkı blr va.zt- met için: ~pe. Kayışdatı cacldesl 

elektrfll bulunln bq oda b1r salon- na.mlann& ,elen mektuplan fda
<!an milrekkep kÖ§ldln tut katı tıra- rehanembıden aldırmalan rica 
lıkt.ır. FevkalAde manzaralı ve çam- ohmUl'. 

ilk içindedir. Erenköy eczahanesine .. -----------..: 
müracaat. Telefon 52-DO. - 1 ,----.... ---------racaatıan. Tel. 21147. - 5 Selek Tllı1~ Emlfık ömcrllbit han ııc.n- yetten ylrmi rtln içinde mutlak satı- No. 13'7. - 1 

ci kat No 23. Tel: .U368. D. 1185. - lılı: bir çift ev. 16 oda 1ç ve dıf yağlı . KİRALl'K EV ARANIYOR - euı-
BAYAN ARANll'OR - Ta.hsill ıyl . Yedl- boya cümle t.onfoıru haiz bulunmaz, KIRALIK KÖŞK - Erenköy Bô- tanahmet De Beyazıt arumda (8) o-

Beyoğlu 
Umum Emlak Büroıu 

Al.IR n IATA& 

BIJollu.1& -- 17/1. 

blr büroyu idare edebilecek blr bayan 7500 LİRAYA - Dörder odalı Mü- tapanmaz ma.nmra. genl~ bahçe. Ad- cetlHt clvannda 80 dönümlWt gam or- dalı ldra1ıt blr ey BeJOllu lt:mt.ıı:ıdt 
aranmaktadır. Taksim Krlsta1 gazl- kule clvannda 60 1lra ira.tlı ıömeev. rAb1t res· Fatih nartıHafab caddeısl Nı- manma muttuıı 7edl odalı~ JtU&. Ut-20> odalı ldraJık bJr 19 U'l1lJJQI\ 

~----nosu_ arkaaında Mllll BmWd.şe. Tel: racaat: Belek Ttlrk EmlAt. __ ......... :_ --lh Wö '111 her dil a&tJebl- ».W. - - - lddv .. a. dolaba ae- ~ Melet ban 1'o. 1 • mtr.. ·-· 



, 

8alitfe B 

Z i R A i SEFERBERLiK 

M 
Memlekette zirai isli.hsal hiçbir zaman 

bugünkü ehemmLyetini kazanmamılJ, 

milletin kendi tarlalarile kendi bostan 

ve hahçE.Jerinin mahsulüne bu kadar ihtiyacı 

olmamışt.. Bu saha:la kimyager evvela mah

sulün yetişmesi ve sonra hasad zamanına ka• 

dar mı.hafazası içira çiftçiye yardım etrneklo 

büyük !.:i:- vazife başamıaktadır. Kimyager İs

bat etmişlİı ki topraktan en iyi randıman alın· 

mak İsi eniliyorsa, neb:ı.tın hayatı için elzem 

olan elt•manlardan fazla miktarda toprağa ve• 

rilm<' lid;r. Kimyager bl!nlar. sun'i gübreler ıek

linde İll2'.l.t ettikten hl!l.lka, nebatın hayatına 

saldıran Laı.talık ve rr.uzır hayvanlara kartı da-

len ha.stahk.lan .iı:ale etmek. auretile Jenedo 

b',n1crce ton mah.ful karandınr. Püııki1rt

mt- Pii~Jar. tarla ve bahçe mah9ulatım um 

~·eHno v~ küfe kaqı rr:üeaı1\r aurette korumak

tadır. Her nevi. ma{uu!atan aıhhati toz ve mayi 

ili\çlar eayesinde h:ıstalıktan korunur. Birçoli 

haşarateı lar~t daima daha iyi silahlar k.~1fe

dilmcktedir. İngilterede yapılan ara~tırm.lfar• 

da dal-~ ileri gidilerek neb?.ttn neşvünema11At 

kontrol eden un;;urlarla köklerin te~ekktılü· 

nii te~v:l t.den hormonlann tablet şeklinde 

imal edilmesi dahi temin edilmi~tir. İngiliz 

k.imya.9,erleri • kendi laboratuvarlannd!l çiftçi 

ve ziraa.tçinin gayretleriN· yardım ederek 

irr.a yeni korUAma vı.ıııtalan aramaktadır. f~vk.ı..lade mah ulle(' te-miıniac yudım et• 

® tohı.ı.ından ileri ıre-Cıv.ılı tohum ilaçları, mektedirler. 

lnıpetial Chemzca/Jnduslrzes Li"mited 

1 
MARKASINA DlKK AT ı Fiata 60 kunq. 

Sıhhat Te İçtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

1 o 

Ve sahnemizin sevimli iki arkt\d~ı 

KEMANİ NECATİ TOKYAY 
ve Tarbuka HASAN TAHSİN 

Bu akşamd:ın itibaren 20 kişilik pek muhteşem 

BiR SAZ HEYETi 
refakatinde 

' Seanslarına baılıyacaktır. Tel: 42633 

T. H. K ~ genel merkez başkanlığından : ı 

3.250.000 adet zarf yaptırılacak 
Kağıdı kurumdan veri;mek: üzere bin adedine U9 lira. fiyat ta.hının edi

len 3.250.000 adet fitre ve zek!t zarfı lmallyesı kapalı zarf usullle eksiltmeye 
konulmuştur. Muvakkat teminatı 731 lira. 25 kuruştur. Eksiltme g Hazira.rı 
942 salı günü saat 10 da yapılacağından istekliler muvakkat teminat mak
buzlarını saat 10 a. kadar genel merkez satın alına komisyonuna veya İs-
tanbul T.H.K.Ş. başkanlığına. vermelidirler. (5773) 

YAZLIÖA GIDECEKLEBE 

Hasır koltuk 
ve mobilyanızı 

ller yerden ucuz 
İstanbulda Rızapaşa YOktıfund& 

66 No. AHMET FEVZİ'nln 

Asri Mobilya 
••• Mağazasından alınız. ••i 

YANIK, 04.TLA.K, EKZEIU ve 
CİLD YARALARINA fevtallde 
tyt ıellr Derlnln tazelenmesine 

rv@m:~~t~ 

Sıhhatli olma.it lçlıı insanın 

ağız, burun, bo~ ve ba.demcilt
lerlnl 6lhht bir tarzd.a. tem.iz bu
lundurması lAzımdır. 

Bu yollarla. giren nezle anjin
ler, grtp, kızıl, kızamık, dllterl, 
kabakulak, çlçek. suçiçeği, me

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

lkraml79 lkranılye İkramiye 
Adedi Mlltdarı Tutan 

l 
3 
5 

20 
60 

120 
800 
800 

!,000 
8,000 

80.000 
91.809 

Lira Lira 

!5,000 25,000 
10,0110 30.000 
5.000 25.000 
!,000 40.000 
·ı. 000 60000 

500 60.000 
ıuo 80.000 
50 40,000 
20 40,oot 
10 80.000 

3 H0,000 
Yekin 'lZ0,000 

Tam bilet 3 

J .ı.1 . l.! .. ...... , • .. -

nenjit .. na..h bul~ıcı hastalıklarda w..ı1•r -• MÜJDE ••• MÜJDE ••• MOJDE.-
NEOSTERfN Yenikapı: SANDIK BURNU 

MiM ÇAKIRIN l'ütverlz:ı.syon veya gargıuası 
şifaya yardmı eder. 

Böyle hastalar ile temasta bu
lunanlan korur, şahsi ihtiyat ve 
tedbirl. aldınr. Ecz:meıerde re
çetesiz satılır. 

Göz mütehassısı 

Doktor Cemil Görür 
Cağaloğlu Nuruosmaniye 

caddesi Oıman Şerefeddin 
apartımanı N. 5 

Hastalarım pazardan baııka 
her gün saat ikiden altıya ka
dar kabul eder. Telefon: 22566 

Refik Fen men 'in • 
FEN ve SAN' AT KİTAPLARI 
Prat. Yıiks. Matematik 130 Kr. 
Madde ve Ziya 60 • 
Elektrlğl anlamak t. 60 .. 
Yeni Elektrtkçılık 3 c. 290 • 
Elcktroteknilc I/1 30 • 

u I[ 140 • 
~ III 200 • 

Tür:kiyenin Eiektr. 40 • 
Yenl Maldnncılık I 30 ı 

• n ill 50 » 
Tel'modltıamlk 100 .. 
Modern O:du (motö.d.) 30 • 

,, 

Ameli Elektr. (eski hart.> 120 • 
,. Makina ( • n ) 50 " 1 

Aylnştayn naz. ( ıı ~ ) 50 n 

;. ..... Njam~mir.i:111A•kibia'imiiAinilc:ı.iiiraİll ... lll 
Zonguldak sulh hukuk Mkimliğln

den: zonguldıak - E.roğU kömürler! 
işletmesi vekili avulcat Avni Hakbllett 
tarafından Kozlu - Ih.saniye ocağı ~-

ve Saz Arkada.jlan birlikte 
Güzel ı1ava. - Güzel servis ve ucuzluk. 

Yangın Sigortası • olanların :ı 
Dikkat Nazarına 

Buıa, mobilya, ev e-şyası, zatı eşya ve her nevi tic:ıret manan. ma
kine, alat ve edevat fla.tlannın çok yüksel.mlş olması dolayıslyle, Türki
ye Sigortacılar Dalrel Merldeziyes! eski düşiik kıymetlerle sigortalnıunış 
olan m.allann yangına karşı olan slgorta bedellerinin şimdiki kıymetlerl 
lle mütena.slp blr surette arttı.nl.ma.1ım ehemmiyetle tavsiye eder. 

Çünkü, bir bina veyı muhtevlyatı meseıa ıo.ooo Türk lira.sına 
sigorta edilmiş olur da yangın vukuu zamanındaki kıymeti 15.000 

Türk lirası olarak tesblt edllecek olursa, Sigorta Kumpanyası, binanın 
tamamen yanması halinde sigorta mu'kavelenamesi umumi şartlarına 
ve mer'i kanun .hüklimlerlne göre, sigorta sahibine ancak 10,0011 
Tüı:'k llrası ödeyecektir. Bfna kısmen hasara uğradığı takdirde. slgor 
talının kumpanyadan alacağı tazminatla., sigorta edUen malın yangın 

a.nmdaki kıymetiyle sigorta. edllml.' olan kıymeti arasında.ki nl.sbete gö
re hesap edilecek olan para.dır. yani eksper ta.rafından usulü dairesinde 
tesbit edilecek olan hasar kıymetinin üçte ikisidir. Bu suretle sigortalı 
her iki ahvalde de alacağı tazminatla ne sigorta ettirdiği malı Y'?nileye
bllecek ve ne de v!Ud hasan tamamiyle tll.mir ettirebll~ktlr. 

Bu ltlba.rlar yangın vukuunda. sigortacıların bu gibi mahzurlarla kar
şılaşmama.lan için hemen kendl slgortalanna müracaatla emval, 
eşya ve mülklerinin sigorta edllmlş olan bedellerini tekrar tetkik ederek 
bunlan haU hazır kı:vmetlertne göre arttırmalan lüzumu hatırlatılır. 

T1JRKiYE SİGORTAC'lLAR DAİEEİ l.\fERKEZİYESİ liıi•lli 

Halkın nazarı dikkatine: 
Hakiki ve kurum.az lasteks'lc hazırı~ cORHİDEo nam 
kabartmalı 

l.\1AYOLAI'IN 
Şeritled 

üzerinde 

ve sahibinin 
ımı:asıru. 

taşıyan 

çilerinden seyi.s Devrekli Va..<ıfi oğlu • Eti.ket veya. da.nı.gaya. dik.kat. ecillınesl. tallid ve çürüklerden Jıro-
Seyfi Karagöz aleyhine açılan, ölü- runma.k için tek çaredir. - Her taraftan sipariş kabul ve seri.an irsal 
ınüne sebebiyet verdlgi, katır bedelin- edilir, İmal ve toptan satı.ş yeri: Beyoğlu istiklal caddesi Tütünc1l çık- ı 
den yüz ııra alacak davasının cereyan mazı No. 5 P. K. 2187 - Tel: 4.0582 
eden duruşınasınd a: M iiddeaaleyh n.l- i•••••lliiiihıltiiiraiilıisiaihiılibiiıi İl: ııiliıGIİsiicıiııinıiıeliıiıikiiııııimıııiiıııı.yiilllilimiiiiıii' tiieih.asiiiiısiL"iiııııııiiiŞıiieliiı1iılrliıiiyiıanllll•ıii 
mına çıkarılan davetiyeye, ikametgıi- 1ll•••••••••••••••••••••••••••I~ hının meçhul bulunmasından bahisle • 
iade edilmesine mebni, mumalleyh 
hakkındaki tebliğatuı ilanen tebliğine 
ve muhakemenin 23/6/ 942 saat ona 
tali.kına karar verilmiş olduğundan, 
müddeaaleyhin me-zkür günde bizzat 
ınaJıkemede hazı.r bulunması veya bir 
vekili kanunt göndermesi geJınediğL 
veya bir vekil gönderm~dlğl ta.k
diı·de, hak.kJ.ndakl mutıakemenln gt
yaben devam. olunacağı, davetiye teb
liğ makamına kalm olmak üııere lll.n 
olunur. 

AKŞ·AM 

Abone bedeli 

Benellt 
6 Aylık 
3 AYlık 
1 A.ylık 

Tilrldre .Ecnebi 

1400 kurut 
'160 • 
400 • 
150 • 

2'100 kU!'U.§ 
1450 t 

800 • 

• 
Posta ittihadına dahll olm.ıyan 

ecnebi memleketler: Benellğl: 
3600, altı ayUğı 1900, üç aylıRJ 

1000 Jru.ruştur. 

TelefonJarunız Başnuıharrir: 20565 
Yazı işleri: 20765 - İdare: 20681 

Müdür: 2049'7 

Tttrkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarih!: 1888 - sermayesi: ıoo,000.000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri . 

Para blriktirt-ulere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ltlbarsız tasarruf hesaplarında en 
as 60 lirası bulunanlara senede t defa çekilecek kur'a ll~ aşatıdatt 

plAna göre ikramlye dağıtılacaktır . 
4 adet 1.000 liralık 4.000 lira 100 adet 50 lirahk S.000 Ura 
4 • 500 'I) 2.000 )) 120 • 40 • 4.800 ~ 
4 ~ 250 » 1.000 • 160 JI 20 • 3.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene tçinde 50 liradan ~tı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlasile verilecektir. 
Kum.lar senede 4 defa 11 eylill, 11 b!rincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir, 

İstanbul Levazım Amirliğinden: 
Ordu için seyyar mubbah ve r11111 yaptırılacaktır. Sanat müesseselerimi

zin te-kııt, kıata.1olt, plll.n ve faturalarım on be§ gün içinde Tophanede İstan-
bul Levazım Amirliğine vemı.-eled, ... 34Uh •5986» 


