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Harbin gidişinde 
dikkate değer 
değişiklikler 

:ikinci cephenin açılması ol
m~ bitmiş bir iş gllii Heri sürü
lüp İngiliz Nazın M. Cripps «Ber
llne kadar gidece.ğizıı derken Al
man ordulan Tobnık kalesini 
Aldılar ve Mı~r hududuna 00... 
Janclılar. 

• 
BU SABAHKi 

Rom mel 
Mısıra mı 

yürüyecek? 
Londra' da T obruk' un 

aukutu resmen 
teyidedildi 

'l'ELGBAPL&B 

Sivastopol' da 
Rus hatları 

yarlldı 

Ruslar, ana mevzilere 
çekildiler, vaziyet 

naziktir Gerçek İngilizlerin Libyada 
htç talihleri yok. Bir defasında 
haıyanları Bingaziye kadar sür- Londr& 2! <A.A.) - B.B.C,: Tob- Londra 2l <A.A.> - B.B.C".: 81vu-
düler, geri çekildiler "Q,,., altı ay ruğwı düştüeü dtln akpm Londrada topol, muhuara111 flddetl• devam • 

~ resman blldlrllmlştlr. Bu hUIUAa et- mektecllr. Dün 'tece ııepedllen ltUI 
&ce, gene taarruza geçtiler. ranı maıtımat alınDllf ise de cumar- tebllğlne göre Almanlar tıJradıtJan 
Hattil M. Churchill Almanlara tesi sabahı, kuvvetli mihver tank tef- ağır zayiata ratmen Slvastopold& 
iAmt 1 .: 1 A •1 d f h klllerhıln şark ve cenubu prk!de.a blr yerde Rua haUannı yarnıata mu-
""ı?' en ~'ı 8 luhlarla 1 k e a ar- Tobruğ& hücum ettıtt. bunu da ha- aftalc olmuf}ardır. Dtter 1ı:eslmlerde 
be girişildiğini büyük bir sevinç vadan ağır blr bombardıman tak.Lbet- esaslı detl§llillk yoktur, 
l'e emniyetle ilaı-. etmişti. Hayli ı ..... __, tııtt öğrenllmlşttr. Miltealdben mlh- 20 haziranda biten hafta içinde 
Uerlediler, gene geri çekildiler. ver lstlhkAm ve piyade kıtalan mayın Ruslar, 103 tayyare taybetınelertne 
Bu sefer Almanlar saldırdı. On Afrikada yeni harb sahnesi: Libya • Mısır hududu t.a::v~~~ :::!t.ae~~~m~erd~~l- =t:!ıe!:. Alman tanarest tah-

g(ln önce M. Churchill, harbin met.ıer hakkındaki iddlala.n resmi Moskovadan gelen haberlere g6re 

gidişinden çok memnun olduğu- Tobruk Mu••ttefı.kler·ın sı·vastopolda maHimat alınıncaya kadar ihtiyatla Sivastopol ilzerindetı tazyık flddeU• n lı:arfılamak dotru olur. devam ediyor. Bu tlddetU t&Z71ktaD 
U, kumandanın raporunu oku- General Rommelln mukavemete dolayı Ruslar, blr kesimde ana baı. 

Y'tll'nk Avam kamarasında söyle- du•• n sabah en bu•• yu•• k ı•stı•hkaA mlar imkAn bırakmamak için moıörlO lara çeltllmeğ.e mecbur kalJflardır. 
?nişti. kuvvet.ıerinl Mısır hududuna gönde. Vaziyet hlll naziktir, Almanlar 41. 
İ . receğl anlatılmaktadır. maJ ve cenuptan Rua ı.tihklmlanna 

ngillz dO'llanrnası Akdenlze Mihver zırhlı arabalan Bardla ya- şiddetle hllcum etmete bafiamı.tJar-
hAkim olduğu, .İngiltere hava tesıı·m oldu derdi : Gemi zaptedı·ıı·yor kınında görülmüşlerdir. İngllls ha- dır. Ruslar, anudane dayanıyorlar. 
kuvvetleri çok arttığı, Mısır yo- va kuvvetleri, garp çölUnde mütten.. Muhasaranın bqlangıcmdanbert 
lundan ve Akdenizden istedikleri k b kin rlcatinl himaye etmlfler, Gazale düşmanın zayiatı 5 Alman Te ı R~ 

l k l • ayı 1 f f tayyare meydanında 20 mihver av- men tümeninden ibarettir, Slvaato-
kadar asker ve silah getirmek Romme uvvet erı A man ar, dün de cısını tahrlbetmtşlerdlr, pol lı:örfezlnln karfl&1lldaki Rua kale. 
kudreti ellerinde olduğu halde, b . k L . Vicby 22 CA.A.> - Llbyada Mısır ıerı pet kıaa blr mesafeden Alman.. 
<ıeniı aşın çölde bu mevsimde 25 bin esir, ırço enrn istihkdmını hududuna doğru çe!cllınekte olan İn- larla topçu dilel109U ya.pmattaclır. 

' Roosevelt - Churchill gll'- ku etlerin! mlhv- zımıı tuv Öövüşen Almanlann Tobruğu /d ld l ~ vv ~~· -1 eVOZlm Q I •• ·· • d b 1 Q 1 ar vetıeri taldbetmektedlr, 
alarak yeniden Mısır sınırlarına goruımesın e u mese e Vichy 22 CA.AJ - Londranın siya.. 
gelmeleri müttefiklerimiz lçln bilhassa tetkik edilecek si mahfillerinde, LlbyadaJcJ tena va-

Bardia ve Biirelgobi de Ruslar, yeni Alman zıyetln, iaşe güçlilğilnden tıert gel-Pek parlak bir sonuç sayılamaz. ditl söylenmektedir. 
Halbuki fngiliz kuvvetlerini dün Mihverciler tara- Loncln 21 <A.A.> - Libya harekAtı taarruzlarının püskür· Bu güçlükleri ortaya atan da geml 

<ıağıtmamak ve yerinde kullan- fından ·zaptedildi bugün de iklncl pUmda kalmıştır. tüldüğünü bildiriyorlar noksanlığı olmuştur. 
Günün en ehemmlyetU hldlseslnl B. "I h 22 (AA) L"" da Ro eı rnak için Uzak Sarkın, Malezya ~ c '1 • • - 1.1.1ya mm Churchlll'ln B, Rooııevelt'e yaptığı zl- • kuvvetleri Mısır hudud'""' dayan. 

bu Bedin 21 (A.A.> Alman ordulan Bf.rlin 2 J (A A ) Al ...... v apurun e gözden çıka- yaret teştll eLmekte devam edlyQr. · · - man lll.lfbr. Geııetaı Bltıelaia'DID 1llradliı 
ld k k ·• 1 dt ~danblı ~ Jnrook ......... mftt•eeme ~ ilııNalan ....._..d-"lw teWiiiı 

n 1 aç ere ~Y en · Geneıal Rommel komatumdül Llb>'a- meaeıeıert, 11r:1 dmet aoamı Sivutopol kaleeinin timal kaiminde atır lı:a~ardan mm. 1Maracl& 09 st-
" #-· arasmdat.l '6rilfmeJerde Udncl c~ ın uti amı a ün elimize düt-

Harkof'ta 
şiddetli savaşlar 

Almanlar, Rua mevzile
rini >9armalr için hOyGk 
.-ayretler aarfecliyorlar Hi"' şu"phe yok ki İngllterenin Alman - itaJvan kuvvetıert dtbı Tob- ı.en· .. bk~ d d tebldlrb.lr kuV\'K topladıft bDlntnemeıı:-

rult müstahkem kaleainln böyilk kıe- h lesin u " " B ti elinde. Alma:nlara karşı karada e meac den sonra tetklt ed e- muıtur. u •ure e aahil istihkamlan Rommel kuvvetıerlıiln "u tıerlle"'•I • 
mını hücumla zaptetmlf bulunuyor- ktı s d Tim 1 lbl h · ı ak "' J.., L d 22 (AA.) R bir cephe kurmak kudreti varsa ce r. un ay es' n yazdıtı g anç 0 m üzere Sivutopol'un ıi- Süveyt kanalını tehlikeye dllfllrnıil.f on ra · - ue :remal 
larBduı. sabah bir İnglllz :tnüzakerect Llbya zaten ötedenberl ikinci bir mal kesimindeki bütün istihkamlar oluyor, tebliğinde zikredilmemesine rainıea 

bunu, Sovyet Rusyııya yardım- cephe te§kll etmektedir. B, Oarvln.'in Almanlann eline geçmİf bulunuyor- Londra 22 CA,A.) _ Şimdi. Mısır Harkoha da fiddedi prplflllalar ol-
dan ziyade Mısın kurtarmak :=~ I~~:ı~ek.ı::~=~:a ~~~: ~h~Y ~:1esa'de ~,:;_rı~tl glb\ e~ du. Bunlann aruında Stalin, Malt- hududunda bulunan İngllla kuvvet.- maktadır. Düıman Rm hatlannı 7u-
1çin kullanacaktır. Almanyanın, teallmlnl teklif etmlftlr. ~hlr ve ll- dl~ tçı:de :uı':ı~utu:u~ ~~= e:1; ~im Co~~i, .Molotof istihkamlan gibi lerl blr üçken teşkil etmektedirler. mak için dehtetli pyretler aarfedi
llusyada taarruzdan önce, bu el- man işgal edilmiştir. Ştindlye kadar ya~nda batınlan gemiler yapılan- ~ku1vv1 etlı ıatıhlt&mlarla bir çok e•ki Bu tlçtenin tepeleri, Baltaya, Sollum, yor. Fakat Ruılar, bütün keaimlerde 

birçok generallerle beraber 25.000 den lardan fazladır. Buna kar., l8e diit- l' e er v~ to~~u mevzileri de var- ve Kapu?JO'dur, tutunmutlar ve bazı yerlerde muka-
\'ertş.siz mevsimde Mısıra saldır- fazla esir alınmıştır. man, kaybettllinden fazl;· denlzaltı dır. He~uz dutman tarafından ıid- V J • • bil hücumlar da yapmlflardar. 
?nası Avru~ada bir cephe açıl- Çok büyük miktarda aUlh, harb yapmah muvaffak olmuttur detle mudafaa edilen ••lıil istihkam- 8DC00Wer te SiZi Viclly 22 (A.A.) - Von Bock 
tnasını önlemek içindi. Bu plft.n malzemesi, mühimmat ve ıaşe mad- Gemi kayıbı hakkında gÖsterUen larma da ginnit olan Alman kıtalan topa tutuldu ordulan. Haıkof kesiminde Ruslana 
Yan yarıya başarılmış demektir. deleri Mihver kuvvetlerinin eline geç- kaygı Llbyadakl muvaftakı,.etalzllll- burada daha bir kaç blokhavzı mü- elinden. kıpa itsal etmİI olduklara 
Çünkü Mısın ve Süveyşi, yani mlştlr. Yenilen İngiliz kuvvetleri do- lerln yaptıtı tesirle A.deta teıat te1- dafaa eden düımanla göiüa göğüse Londra 22 (A.A.) _ B. B. C.ı toraltlannna en eon parça11nı alm.,. 
A Ruya doıtru şiddetle taldbedllmektedlr. kll etmektedir. Libya muvaffakıyet- ç~rpı~maktadar. Müatahltem cephe- Kanadadan bildirildiğine göre. bir lardır. 

kdenizle bütün Orta Sarkı teh- Bardla ve BllrelgObi'de tarafımızdan slzllklerinden dolan neticeler gizlen- nin cenup keıiminde Alman ve Ru- Japon denizaltısı bir buçUk uatVan- Volkof keeiminde birçok Rua ta-
likeye düşürmemek şi~di İngil- alınmıştır. İ dul m~mekle beraber bu bölgede cereyan men kıtalan bir çok hücumlan pü.a- coower adıuındaki tel.iz merkezini arruzlan pÜllr.iirtülmiiftilr. 
terenin bulıca kaygısı olacaktır. Roma 21 CA,A.> - t.alyan or a~ eden askeri hareklt blr futbol ma.- kürtmüılerdir Yapblı:lan b h'. b b d l :..;. V 

~ umumi karargO.hının 754 numara ı çına benzetilmekte ve bunlara blr cumLarda dü. . . • rp. u- om ar ı'?an ey em•-: ancoo-
Almanva daha çabuk davrana- teblltt: Düşman mukavemetlnt kıran maç kaybedlldlll zaman du)'Ulan minde eru ~nın &etıhltam ... te- wer Amerı~~ hududu cıvannda ve Mihvere darbe !'ak, Avrupada ikinci cephe ku- dünkü şiddetli çarplfDlalardan son?' teessürden fazla blr ehemmlyet ve- Hav: it gedıkl~r ;açm.':'lardır_. . Kanada ı:ahılı yakınındadır. . 

t bu sabah 21 haziran saat 7 de mu- rllmemektedlr Halbuki gemi kayıbı k• uvvetlenmız dun de 11tih- Aleoutıenne a.lalanndaa Kiaka d • d• •ı k 
tulmadan ngtltereye karşı asıl zaterecı bir İnglltz subayı 21 mel kol- İnglllzlerl en Çok dllfllndüren blr me- l ~~ar etrafın~• yapılan muharebe- adası Japon iıgali altındadır. Bu ada De re e 10 1n ece 
cephevl Mısırda açmı_ştır. ordumm komutanlıtuıa mtiracaat et- seledir. Çilnlcil İngilizler zaferin de- er~ 

1 
~t~lemlfl~r ve ıehirdeki jqe Dutch Harbour'un 9.50 kilometre 

Bu hareket nPreye kadar gl- mlf ve kendJ komutam namına T~- nlz üstllnliiğilne ve müttefik mlllet- ~~18 ennı Y~ ~·~ana girmiı olan garbındadır. Amerikan tayyareleri Va~ 22 (A.A.,) - Ret& Rome
i!er, nerede durur, bunu kestir- ruk müstahkem m~kllnln teslım lerin istihsal kudretine ballı olduğu- d u~man ıreın~lennı bombalamıılar· Kiaka'nın iç limanında bir Japon veıt ile Ins1lll Bapeldll ChurallUI 

k boşt Bu bl tetllflnde bulunmuştur. na kanidir, ~r. ..Y alta lım~nına karıı yapılan kruvazörünü hasara uğratmıtlar, bir ara.sında ıörlfmeJer devam etmettıe-
Jneye çalı~ma ur. r Mihver kuvveUerı müstahkem mev- Observer gazetesi batırılan gcmller bır _hucumda bır Sovyet eeri botu düıman naldiyıt gemİ8ini de batır- dlr. Oör'Otmelerbı yaplldılı JfJr u,.. 
Yandan Almanyanın büyük harb kli, §ehrl ve limanı lfgaJ etm.lşlercllr, hakkında Londrada neşredilen yeni sahıl bataryalanmız tarafından o mıılardır. Aleoutienne adumdalci edllmem)ftlr, 
Pl!nına, öbür yandan fngillzle- Aralannda blrçolı: generaller de bu- bir l.statlstlğl bahis mevzuu ederek derece hasara uğramııtır ki batmıı muharebelerde 3 Japon kruvazörü, Şimdi, 80rplan yedne sual flldur: 
rtn Mısırda müdafaa kudretleri- ~unan 2~.0001 esir ~ıınz:ı.s::. Elde edl- vapur sayısının harbin netlceslnl ta- olması tahmin edilebilir, Rostock'a bir muhribi ve bir ırambotu hasara .Nerede ne zaman. nuıl mtıttıe. 

en go.n met er ço m h dlr. • yln edecek bir lmll olacaRını yaz- karıı geceleyin yapılan hava hücum- u-ramı !ardır flltler mihvere darbeYi tncllrecetıerh 
ne bağlıdır. Londra radyosu ne dıyor maktadır, B, Rooseveıt vapur işini lan ıehrin bir çok mahallelerinde .. t ..... ı ..... i1111HHIHHHHHHHlllHIHHHIHHHHI-................. .. 

F'tckat Libya hareketinin böyle ı.ondra 21 (A.AJ - IJbyadakl va- bir dağıtma meselesi diye tavsif et- büyük yangınlar çıkmaaına sebep 
ı:ıemmiyetli bir şekle girişmesi zıyet hakkında tafsllAt veren Londra mı.,tır, Amerika bir taraftan yığın olmuıtur. 
h d radyosu Mihver kuvveUerinln Mısır halinde harb malzemeaı yaparken dl- MoskoYa 21 ( A A ) S 

arbfn gelişimini bir ereceye hududuna doğru yürüdüğünü ve Bar- ıer taraftan bu malzemenin İngll- tebliğine ektir: Si~u~o olun k:~:~ 
kadar aydınlatıyor. dlydaya va~~ıtınseı yyablldlrİnlyogrl.llz Ykıintealab~ !:~~ln~u:~in ~=~~~~~a~!~ya:U marı müdafaacılan ye;; Alman hü-

Mevsim ilerlediği halde Rus- ra yoya gore r · curnlannı püsk0 'rt " 1 d'f a· 5 
h manın cenahını hırpalamağa de- durum, lklncl cephe meselesi üzerin- u muı er ı . ır ov-

Yada beklenen büyük taarruzun duş tımekte ve Tobrut mlldafaacılan de esaslı blr tesir yapabilecek mahl- ye~ topçu batarya11 3 günlük muha-
başlamamaşı türlü şüphelere ve ~amh~cumlan kaf1ılamata hazır bu- yettedlr. r~ e ea?aıında 7 Alman tankı tah-
tetsirlere yol açmıştı. Almanla- ,se kt d Sunday Tlmea gazetesine göre yal- np etmııler Te düımanın 3 piyade 

.unma a ır. nız vapur meselesi blle Churehlll - taburunu hezimete uğratmııtır. 
rın, nasılsa giriştikleri bu işi ba- K ı • • f • Roosvelt gör1lpnelerlnl tntacetml.§ o- Londra 21 (A.A.) _ Moakova 
!St'.rn.mıyacaklannı ve onun için B. a ı n ı n ı n Jablllr. radyosunun cumartesi günü bildir-
~U!'akhdıklannı söyllyenler ol- • diğine göre, bütün gün aüren r•rpıı· 

b. kalesı c0evamı aabife 2 aütmı s de> d 5 ,,.. llu. Henüz hazırlığın bitmediği 1 r ma ma a, ovyet mevzilerine aldıran 
yahut Napolvonla Hitlerin uğur 60 tanklık bir Alman zırhlı birliği 

.T - - ... k k .. e. e ... tamamen ycSkedilmittir. Almanlar 
lty°' seçtikleri 22 Haziranın bek- H" l d .., h • de 60 tankı ileri •Ürmeden eYVel tid· 
hndıgvi ileri sürüldü. Bu bedava ıt er, ogu cep esm G. ı· . l detli bir hava bombardımanı ile ; ... 

.. t geçecek rz ısız p aro a b ı ı .,,-tahminler ne derece doğrudur umumı aarruza Af amıı ardır. Dütman tankları. 
bilmiyoruz. Ancak, Almanyanın kudrette değildir tankaavar top~annın ate,ile kar11· 

.. . Filamn km bayan falan baban- lanmıılar ve bırçoklan aavPf dıp bı-
't'e Rtı:eoy~ın olilm veya dirimi~e - nm tabancaum karıftınrken çdum rakılmıılardır.. ilk •İperleri aşabilen 
Uglll btlliik bir d~vada çok basıt Moskova 22 (A.AJ - Sovyet Cüm- L.- be • • bet •-:·tir' Fa tanklar da genden top ateıine tutul-

, - 1 l 1 l f1 ası relst B Kallnln .... ,un ynıne ua e,.a.... • - ,_ la 1 
törüşlcre yer olmadıgına nanı- hur yet er 1 r · ruzunun' tanın b~aiı yere düterek kazara muı ve •ona ıı:a n ar da _ Sovyet 

Alm h b nda ya Almanyanın Rusyaya taa.r • ,___ F''~- tanklanmn taarruzuna ugnyarak 
yoruz. anya esa ı .. yıldönümü münasebetiyle izvestiyalkalbme sap...unıttır.. uan pence- t h . d'I . 1 d' 
lll!mış, bir çıkmaza girmiş, Rus- gazetesinde yazdığı bir mablede dl- reden bakarken sokağa diitüp öl- a rıp e 1 mıı e~ 
yada bir daha taarruza girişe- yor ki: ımiiştür.... .. . . . Almanya' da 800 bikim 
ini k d k lmuş ola- cHltıer, doğuda umumt bir taarruza Bu ııibı gundel& bavad11lenn ma- l dil . 

yece uruma so u geçecek kudrette değlldir. Mev- nasını anlamayan kalmadıima ıöre az e mıı 
btlir. Böyle de sanılsa, kollarını zil taarruzlar yapab!Ur. Alman or- bu buit aaklambaç niçin. kimin için MoakoYa 21 (A.A.) - Sovyet 
bağlayıp teslim olm~yı. herhangi dusunun maneviyatı sarsılmışur. o, 1 oynanıyor •e ne ite pnyor? resmi ajan•ına Ceaevre~en çekilen 
bir ~on aenemcye tercih edecek artık mütecanis blr ordu değildir. j Bu linumam ıarabeti deiittirmek bir telıırafa göre, M. Hıtler tarafın· 
=--~,)idi ı Rusya ile İnglltere arasındat.l bal- ""- uıiilaim davaya aça kODUM8"c dan yapılan yeni bir tasfiye üzerine 
""'&' r . 1ar 11t11 tıt VUly~Umls ' 
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1ID Geceki ve Ba Sa .e 

Ankara ilkbahar 
at yarışları bitti 

-~-.. ,. 

HARIB DURUMU ı1'. 
\1--------------------------------------------:~I T obruk bu defa 24 

Almanya'ya 
hava akını 

Harbin gidişinde 
dikkate değer 
değişiklikler 

Muhtelif yerlere «na. taralı 1 nci aahifede) . 
Reisicümhur, koşuyu baştan sonuna 

kadar takip etti 
saat dayanabildi 

Almanlarin Misir ve orta Şark' a doğru büyüli 
bir taarruza giriımeleri muhtemel görülüyor 

bombalar ahldi 
:
1 ŞU balde Rus cephesinde, Hit-

ıj ı . lerin geçen kış .ınksık söylediği 
\ Londra 21 (A.A.) - Ingfltere Ha.va ilkbahar ta.a.rru.zu y il lcdiğl 
~ N:ızırJıtı blldlrlyor: Kuneııt blr tn- az er 
ı glllz ha.va tcşk.lll dün gece Em.denle halde niçin başlamadı? 

6500 lira mükalatli ( Reisicümhur kofasıi) na prena 
Halim'in Romans'i kazandi 

'{ batı Almanyada ba§ka bl.tçok hedef- Btınun doğru cevabını ancak 
/ Iete ve Hollandtıdaltl hava alanlarına Alman genel kuımayı verebilirse 
ı ta.arruz etmiştir. Yedi İngtlls uçatı 

\ 
ekalktır de, !On ayların politika ve ham 

bulduğu halde tanklar harbe de- Ber~ 21 CA.AJ - Alman ordulan hAdiselerinden bazı tahminlere A.frikadaı 
Yam edebilmektedir. Tobruk\ı 1 başkumandan1ıınun tebliği: varmak da mümkündür 

Dlln Berlin,... Romada nqre- alan Milwer kuvvetleri Bardia'yı ) İngiliz bomba uçaklanrun Em.dene ' 
dilen fevLJlde tebliğler Mihver da ele lfeçİrerek Mıaır hududun- \ yaptıklan gece bDcumla.nnda bllhassa Almanya Sovyetıere karşı bir 

Ankara 21 (Telefonla) - l!kba- Bugünkü koıunun en mtıhimi 
har at yan~lan bua\in (Reiaicümhur (Reisidimhur koıuau) idi. Bu kOfU
ko§usu) ile ıona erdi. Reiticümhur yu Prena Sait Haliın'in Romanaı ka
lamet fnönil refil:alarile birlikte gel- zandı. Rei.iciimbur lamet İnönU, 
diler ve tribünlerine çıkıncıya kadar Prem Sait Halim'i tn'bilnlerine kabul 
devamlı l\ırette alkı~landılar. Tri- ederek tebrik ettiler. Bu koıunun 
bünde Büyük Millet Meclisi Reisi mük!fatı olan 5500 lira da at aahl
Abdülhalik Renda, Ba§vekil Dok- bine verildi. 

kuvvetlerinin Tobruk'u zaptet- da.ki İnailiz müdafaa hatlamuiı 1 ıtametgAh semtıerlnde yangıtnardan nevi din savaşına gi~tiği za-
tiklerini bildirmiftlr. Tobruk 1fe- &nüne gelmi§lerdir. Acaba bu- 1

1 

Uert ~len hasarlar olmll§tur. Gece ma.n öyle samyordu ki bütün 
çen aene Mihverin Mıııra karıı rada duracaklar mıdır) ..• Taar- l avcılarımız ve bahrlyeye msnsup uçak 
yapbğı taarruz esnasında. her ta- ruzun gidi,üıe bakılırsa Rom- \ savarlanmız hücum eden uçaklardan Avnıpa ile birlikte komünist-
raftan çevrilmit olmasına rağ- mel'in bu hatlara aaldıracağı ve \ onunu dQşünn~lerdlr. llk düşmanı İngiltere Ve Ameri.: 
men, arlarca dayanmıı ve Al- Mısıra girmek isteyeceği anlaııl- ) Franıa üzerine akin ka hoşnut olacaklar, arkasından 

tor Refik Saydam, Parti Genel Sek- Yanılan ıonuna kadar ta.kı1>eden 
retcri B. Memduh Şevket E.se.ıdal Reiaicümhuı, &'elitlerinde olduğu ai-

man - ltalyan kuvvetleri bütün maktadır. Bu tahakkuk ederse ! Londr& 21 CA.AJ - Dthı, gecenin gelmeseler bile Rusyarun ezilme-
gayretlerine ratmec bu kaleyi Almanların, Rua taarruzundan büyiik kısmında, P"ra.nsız kıyısı ve sine ses çıkannıyacaklar içten 

da vardı. bi gidi§lerin<Ie de allatlandılar. ele geçirmeğe muvaffak olama- evvel Orta §Arkta bQyiik ölçüde Mano denizi tstlkarnetınden gelen ' 
ml§lardı. Bu defa bu müatahkem bir taarruza geçmek istedikleri- şlddetıı top sesletl ve 1nfllı\k gftrfiltü- birlik olarak Rusya sırtından 

Vaşington 

görüşmeleri 

Henüz hiçbir şey 
bildiri1medi 

Vaşington 21 (A.A.) - (O.F.İ.): 
Dün ak.şam, Churchlll'ln lk~tlnln 
1klncl gUnü de tamanılandııtı halde, 
Beyaz saray harbin güdümü hakkın
da Rooseveltle Churchill arasında. 
ynpılıın görüşmeler hakkında hiçbir 
teY blldlrmemlştır. HükOmetln söz
cüsü Stephcn Early, henüz hiç bir 
tebliğin düşünülmediğini söylem!§tlr. 
Vaşlngtonda sanıldı~ına. göre gö

rüşmelerin konusunu Llbya. muhare
besinden ziyade lklncl cephenin açıl
ması meselesi teşkil etmektedir. 

Churchlll - Roosevelt gö~elerlnc 
Amerikan yüksek subaylannın da iş
tirak ettiğini gösteren hiçbir belirti 
yoktur. Bununla beraber görüşrne
JerdP. donanma kumandanı Amiral 
Klngle ordu kumandanı General 
Marshnll haz!r bulunuyorlnrdı. . 
Romanya'ya 
hava akını 
Plosti yerine Buzau 
şehri bombalanmış 

Vasfnı:ton 21 <A.A.) - BalAhlyetll 
ukerl mahfillerde, 12 haziran gecesJ 
Romanyaya taarruz eden dört motör-
111 Amerikan uçaklarının, Ploestıdeki 
petrol tasflyehanelerlne hücum için 
havalandıklan, fakat, arnzl durumu 
bakımından takriben aynı mahiyeti 
gösteren başka bir şehri yanlışlıkla 
bombaladıklnn tasrih edilmektedir. 

Ploestl o kadar maharetle maske
lenmiştir ki, geçen ııene buradaki tas
tty'ehanelert bombalamak teşcbbilsün
de bulunan Sovyet pilotları da bu is
teklerinde akamete u~mı,lardır. 

Su harekete dair olarak alman ra
por, Ploestlntn 90 ttlometre 4lmal 
doğuınmda bulunan Buzau şehrinin 
Amerika bombn uçakJan tamfmdan 
bombaianarnk vahim hasara uğratıl
dığını blldlrmcktedir. 
BUlndlği gibi Ploestt şehri dem1r

yollan düğfun noktasının yanı başın
da ve nehir civnnndadır. Buzau §-Oh
rinde önemli hiçbir sınat tesisi yok
tur. Fakat burıı.sı bir demlryolu dü
tüm yeridir. 

Petrol tasflyehanelert bulunan ve 
Köstence Ue liman bnğlnntısı ola.n 
Yaş şehrine de tanttuz edllm~ de 
burada yapılan tahribatın derecesi 
hakkında h<'nfiz bir haber bulmıma
maktadır. 

-=----~~-----

B. Laval 
Bugün mühim bir nutuk 

aöyliyecek 

Vıchy 21 (A.A.) - Resmcıı bil
dirildiğine göre, Vichy Bn,vekili M. 
Laval, yannki pazartesi günü aaat 
2 de cmahalli ııaab mühim bir nu
ruk. ıöyliyecektir. Nutuk radyo ile 
neşredilecek tir. ------

Bir Rus 
mevkiin 24 aaat içinde dÜJmesi ne hükmetmek lazım gelecektir. lerl duyulmuştur. Bilyftk §im.şek sulha yanaşacaklardır. 
h d k H lbuki a.tlslert İngiltere kıyısından açıkça J: t ı 

•YTet ayan uaca tır. a Do g"rlllme""""' idi. Zaman --·n Dun- aponya şe 41\:anşmadığı iç n meııele basittir. Tobruk ıu ae• iu cephesinde: u .. ,., -.... .. 
bepler yüzünden uzun mUddet kerque lle Bologna a.rasındalcl. bölge- Avrupa harbine henflz gfrlşıne-

denizaltısı mukavemet edememiıtir: Sivaatopolda ıon muharebeler nln tutuştu~u ve yandığı sanılıyordu. yen Amerika efk!rırun Rusyada 
oluyor. Ruslann müdafaaya yar- İngiltere cenup kıyılan, cumartesi ellı d gid Al 

1 - Mihver, bu defa geçen ta ..... 1 ....... n -at 23,.0 dan ftA-r -babı a a e'n manya ile an-'- dım için karaya bahriye ail&h en• AA ""' .,.. " ......- .... 

•eneye nisbetle çok büyük ır.uv- Clazlan çıkardıktan bildirilmek- saat 2,30 a kadar stımı fiddetll top laşmayı kabul edeceğini de belki 
Karadenizde bir İtalyan ~ 

hücumbotu tarafından 
batirıldı 

vetle taarruz etmittir. Tobnılı: d H k d l atışlarlle sarsılmutır. sanıyordu. 
k te ir. ar of cephe~ e bat a- .. '""Y 

müdafaaaı bu çok ve üstün uv- • h b J h kk d Belçika Üzerin.de İşler ter" çıktı. Japonya, Ame-vetlere karıı duramamııhr. yan yenı mu are e er a ın a a 

2 - Tobnık·a deniz yolile dün yeni bir haber gelmemi§tir. Berlln 21 CA.A.) - Alman radyo- rikayı da Almanya aleyhine har-
sunun verdiği blr ha.bere glire İngiliz 1 

geçen seneki gibi devamlı yar- Uzak doiuda: hava kuvvetlerine mensup bir teşkil be soktu. ngiıtere, Rusyayı ye-

t dımda bulunulamaınııtır. dün l)tleden sonra Belçika sa.hlllerf necek bir Alman;ya ile barışmak 
Roma 21 (A.A.) - talyan orduları / 3 _ Mihver tanklannda, ta- Japonların Çindeki ileri hare-

amumt kararga.bınm tebliği: Ka:tade- ı üzerlnde uçmak ~ebbQsfuıde bulun- flk1i şövle dursun Sovyetlerle 
nlzde: Korvet süvari.si Curzlo Ca.s- §ıt vaaıtalannı ıoğuk hava terti- k'eti bir parça yavaşlamı~tır. Bu- mu.ştar. Alman uça.klan bir çeyrek i bl • nI i ' 1 ta.gnaccl komutnsındald cM. A. B.• batı yapılmıştır. Bu sayede •ı- na mukabil Avustraly. etrafında saatte 8 Spltflre uçağı dQştırmüşler- yen r a aşma mzaladı, iklnc 
İtalyan sert hücumbotu Eruoka Bovyet caklık gölgede 50 - 55 dereceyi hava hareketi şiddetlenmi~tir. dlr. Başka. bir İnglllz a.T uçağı da cephe açmayı kabul etti, hava 
denizaltısını torpllle batırın~ ve mft.., ''1'"~~"-'!.....,.""""!!!lııll!~lllııll!'"-!'!lı!""!!!""~~-9!"!'-"""!"'~~~~~~~!'!"'!'!'!"'!'!'!!"'!~~ Franm ıo.htllert açıRı.nda Alman u- akınlarını şiddetlendirdi. Alman-
rettebattan birkaçını esir etmiştir. -.c- .~ ·- ~ ·- --- -- ~- - - --- -- - --- - = - - - -= -- çatıntı tarafından dfiş11rillml\ştnr. ya için, Rus harbinden sonra 

Olüm vakaları lstanbul'un fethı·nı·n sulha varmak düşüncesi suya 

Hint müslümanları ~~~~ ~~ı:a~~~;a, ~!ı~d~e fı!: 
latanbulda en ziyade 
kalb baıtalıklarmdan 

/JOO ÜllCÜ yı/dÖnÜmÜ Dıttehlike karıüinda ~.1:'!!::':ı=;'1;ud:~:: 
Hintlilerin birleşmesine lin, Rusyada büyük bir taarruza 

oluyor karar verdiler girişmek ve bütün kuvvetini ora-
Yüks ek mimar Sedat Çetintaş da şim- ya vermekten ibaret ola:n 1lk Al-

BaşvekAlet ıstatlsUk umum mü· J b J f Kaınta 21 <A.A.) _ mnı _ Mtlslü- man plA.nının değişmiş olmasına 
dürlüğünün hazırladığı son <İstatU- diden haztr tğa aş anmaStDa tara tar man konferansuım. W.,ında ~ lilly- çok ihtimal verilebilir. Bir yan-
tık yıllığı) nda. gördüğümüıı:e göre, llyen Blngale Başveldlt J'azlulhak, dan Rusyayı sıkıştırıp yer yer 
1932 den 1940 senesine kadar 9 yıl ı. bAlen mevcut tehlikeler b?'fL'lllldn 
lçlndo İstanbul vil:\yet merkezinde 1953 İstanbul'un fethinin beı yü-1 Demek istiyorum k1 fethln yıldönü- eski siyasi dü.,rnanlann blrblrlerile kazançlar elde ederek cepheyi 
türlü hastalıklar ve saire yüzünden züncü yıldönümilne rasiıyor. Bu mü- münü kutlamak, yntnız Fatllıln pJl.- blrleoerek memleket h~etlnde aynı tlerlsl için daha elverişli bir du
ölen.Ierln .sayısı 68;510 erkek, 60,888 b\Jn ve tarth1 hld1sen1n şerefiyle uy- sf,yetlnl tesit çerçevesı 1çtnde kalma.- mesullyetıerl kabul ettiklerini gör- nıma sokmak diğer taraftan tn-
kadındır Bu ralta.mlardan anlaşılıyor gun bir şekilde nasıl ıtutla.n.ma.sı 11- malı, b11hassa btı ktıh dolayıslyle meıcten duydu~ aevıncı belfrt.m4tir ' 
kl erltekier daha fazla. ölmektedir. zun gelditine da.it geçenlerde esld phslyet1nl 1ktf3abeden İsta.nbulun Konferans fU taktir surettnt kabuİ gtıtereyi, A~pada başka cephe 
Ka.ydett1ğlmlz bu 9 senellk umum! ~ehrcmlnl profesör cemil Topuzlu- Türklüğünü kutlamalıdır. 'etın1ştlr: açmaya vakıt bırakmadan can 
yeldl.na dahil bulunan 1940 yılı tçtn- nun mütalAnlannı neşretnılştlk. Fatihe gelince· Gemllerlnl Kuım- cBb:l yoketmetı istihdaf edinen alacak noktalarda vurmaya ça-
dekl ölüm Y&ka.mıı ele alalım: Yal.- lndlrm · tehdidi ortadan kaldırmaJt ancak h....... k b lA ilk dı ı 
nız 1940 yılında ölenlerin sayısı şehrin tarUıl Abldelcrl etrafında paşaya. ek için yürt1yl1.ş kapısı böyle blr birlik temeline dayanmakla. ~ma u p nın a m arı 
14,489 dur. Bunun 6,M4 n kadın ol- tıymeW maiümntı olan Maarif ve~a- ol~e :~:abahç_e sahlllert J'a.tUıe mümkiln olablllr.• olabilir. Belki Mısır hareketi Si-
duğu halde 7,945 ı erkektir. letı ~bldelerl koruma heyetl Rölove Ab Rı gt.bt 0 gemllertn kJzak.. GI t dükü' •• Ü vast.opoldan sonra Rusya taarru-

BU:l bu ölüm vakalan tızerlnde dur- bürosu şen yiiksek mlmar B. Bedat tar üstünde Halice 1nd1l1 Kaamı.pa- ouces er n n . 
duran .sebep, ölümün en fazlıı. hangi Çetlntaş ne gör;ı.,ti1ın. B. Sedat çe- şa da. Fatihin bir A.bld.esı ıçtn milna.- seyahati zile birlıkte pek yakında baş~ıya-
hastaııklar yii.zünden TUku bulduRu- tlnta.ş, bu mühlm mevzuu, da.ha. bir slp olur. Baydarabad 21 (A.AJ _ Gloucester cak, belkl de Şark ccphesınde 
nu gene a:ynl ıstatıst1klere daya.na.- buçuk sene evvel alA.kalılam hatırla.- _ Gemilerin Dolrnabcı.hçeden baş- Dükü Haydarabad Nizamının toprak- geniş çapta bir hareket sonraya 
ra.k kaydetmek, halkın ve alA.kadar.- tarak be~ yüzünd yıldön\lmünün lıya.rak Ka.sunpaşaya doRru bir gü- larma gelm.Lş ve Falalmuma tatosuııa bırakılarak Akdeniz ve Afrika 
1ann ölfun Ta.kala.nnı ~lta.n has- yak13flll8Sı dolayısiyle •lmdiden icap zergAlı tatibettıığl mce muhakkak gl.tmlştlr Bu ziyaret, Düldhı 80!1 ille- dö .. ·· ö ril ekt" 
talıklara karşı da.ha sıkı tedbirler al- eden hanrlıklann ,.apılmasını llerl mıdır? Başka yerleri meselA Topha- ynhatlncİe Hintli bir prenae yaptığı vuşune nem ve ec ır. 
malannı taTıdye etmektir. sürdQtQnü myledlkten sonra dedi ki: neyi Uer1 sürenler v~'t. Uk ziyarettir. Her halde İngillz - Sovyct an-

1938 den 1940 eenesıne kadar üç Tftrk fstanbulun be§ yüzüncü Be ytl ll laşması, Churchlllin Vaştngt.on 
lene içinde çiçek, veba vakalöann- yıldlinümUnil T8 - bu kelimenin de-ara!ınınz ::~ey~ı:! ~~~- Müttefiklerin en seyahati ve Almanların Libya 
dan ölüme rulanmamakta.clır tüme nı tızerlndekl şa.hsi._Unl --~~ f rlnd 
en fazla sebep olan huta.ııtı&nn be. me umu ,,_ - Hk olamaz. Arazinin 'f'Ufyetlne blr d d• za e en sonra harb, daha çok 

- b11ttin ehem.mlyettıe kutıayabllmek mlmar gÖ'Ztle bakarsa.Jt en muvafık bu·· yu·· k er 1 •• dikk te d ğ bt 1 . . ti 
fllld& <kalb hastalıldan) ıellYor. i"ln mesele •imdiye kadar matbuatı.. Dolm b . a e er r yo a gırmış r. 
1938 yılında 1stanbulda 2638 1939 da "' ' " saba., a ah~e - Kasımpa.§8. IÜ- B R 
2357, 1940 ta da 2806 k1§1 katb h - mızda okuduit'um flk.frlerden daha zergllhıdır. Ötekiler clddt olmıyan Gemi kaybı u yaz, ucya taarruzundan 
talı.tla dan ölmıı•t" Bundan 84 _ geniş, daha 4UMullU Te bl1ttln mlna- taraziyelerdlr. ibaret kalacak sanılan tek yollu 

nn ~ ur. aon siyle azametlidir 
ra da (teneffüs cihazı veremi) gel- · Fatihin heykelini dikmek için da- (Bq tarafı ı nci .abifede) gidiş artık ortadan kalkmıştır. 
meıctedlr. 938. 939 ve 940 senelerinde İstanbulun falan semtine Fatihin ha münasip yerler de vardır. Mezelft. Görüşme hakkında Dallı budaklı hareketler görece-
bu hastalıkla. ölenlerin sayısı da heykelini dikmek, yahut di~er bir Bizans surlannı aanıa arsa karadan • • ğiz. Çünkü iki tarafın da son 
4226 dır. <~r veremıer) den tıç semte koymak, bence ~aksadı doyu- Türk ordulannın şehre girdltı sur Kanada gazetelermın ümfd" k daklııl kt kal 
sene içinde ölenler de 918 kişidir. Oe- ranuyacak bir dtlş11nce ma.hsulüdUr. medhnll de Fatih lbldeel için yakış- makaleleri 1 arşı ezme e • 
ne aynı senelerde le-keli hummnda.n Bir defa fetih hA.dtsesindeki askeri maz mı? . mıştır. 
8 ölürn tesblt olunmakta.dır 1939 ve projeleri ve hareketleri göz önüne Ottawa 21 CA.AJ - CO.F,İ.) · B. 
1940 .senelerinde lı::ızıldnn öİen olına- getirmek 1;\zundır ki bunu askerlik Şehre girdikten sonra Uk ziyaret Churchlli'ln Biri~ Amerika eeya-
mı.ş, fnkat 1938 de 4 kl.§1 kızıldan öl- tarlblmlzt bUen otorıtelerd~ sormak ettiği Aynsofyanın önüne de gene btı' batı hakkında. tefsirlerde bultma.n 
mtiştür. Ölthntl arttıran hastalıltlar 11!.zmıdır. İklncls1 Fatih büyilk. btr ku.. heykeli konabll1r. Fatlhln, Bizans Kanada bMUU, bımı.ın ba.tlıca sebe
lçtnde (kanser, diğer habis evram) mandan olduğu kadar bil' lllm, bu şehrini işgal ettikten sonra en yük.. bini ~8 c:?helerdekl dnnm:ı.un na
da bulunmaktadır. Bu ytlulen ölen- 1tlba.rla llme ve lllm menıruplanna sek medent blr tuıdl Ue :tunn~ ol- :dkllğmde gormeıctedir. 

Necmeddin Sadak 

lzmirde 
terin sayısı fU suretle tıesblt olun- 90k derin aaygı duyan blr mntefek- dutu FatUı cami.siyle medreselerin- Ottawa 1ournaı töyle ~: «Dün 
m&ktadır: 1938 de '737, 939 da 665, kirdi. Taassubun en koyu bir zama- den mürekkep Fatih ilnlversttesinln Londra radyosu Libya c~~slndeki Sıcaktan bayılanlar oldu. 
l!>fO da da '134 ki tiç aene içinde nında. ~m Belllnl'ye portreslnl orta göbeği de Fatihin he;rtellne lA- durumun nazlkll~den ve Rusya.dan Termometre gölgede 
Yetfuıu 2136 11 buluyor. Memnun!- yaptıracak ve Aya.<k>fyanın mozaik- yıktır. gelen nazik haberlerden açıklıkla 421 ;retle kaydetmek Lrtertz ki (frengi) ne bahsetmfştl.r. Bu fllrllar altında bir- • 
m1lcadelenln 1Y1 neticeler verdiği bu lertn.1 palasının uciyle tötm~ğe uğra.- HulJ,sa. İstanbulun bil' ~ top.. çok klmseler Churchlll'ln yen1 cep-
Jstattstıkten ga,.et gü.zel anı ılın&k şanı yumnığlyle yere serecek kadar rağı ~ktur ki Fatllıln 4Ms1yetlnden henin açılmnsında.n ziyade mevcut 
tadır 1938 39 40 sen lerlnda.ş (f - sanat ~rlerlne b&ytanlık le hür- iz taşıma.sın. B1naenall'1h J'atlh lbt- cephenin takvlyeısl hakkında g~e- lxmir 21 (Telefonla) - İzmir 
gi) d~ öl~erln sa~ 14 tQ 8 (~ met duyan Fatllıln p.b.sl.yetl tlzerln- desi, bu aa.ydıtım yerlere dlkllebtllr. ceğlnl dü.,ünl1yorıa.r. Churolılll'ln ~ b\ll'Ün ıiındiye kadar görUlmemİ§ 
maca) dan 1 sene içinde ;ienı rln de ehemmiyetle durma.k; Mkerllk, Görülüyor ki t.şi dar ~eve için- yaretl bize hart> durumunun Aza.mt derecede aıcaktı. Termometre göl
,.ekCnu 58 41r ti frengi yüzü:n~e fikir, anat, hulAsa ~?1 fa.ztıetıere de dQ.şilnmek kAn gelmfyeceırtır. derecede nnzllc devresine &lrdl#ln1 aede bir gün evvel 40, buıünse 42 
ölenlerden 24 fazladır. n tlmsal olan ve ta.ı1htn ana hatlann- Onun içindir k1 ben, t1md.lllk rölöve göstennektedir.• idL Pazar olduğu için herkes denize 

Ölthne fa~e sebep olan haata- dıı.. bir böl1bn yam.tan bu bftytlk: ada.. se~ı gailesi altında. phsa.n bu me- Gazete, İnglllz Başveklllnln mtıza.- koııtu. İnciralh plajı çok kalabalıktı. 
lJk1ar arasında (idrar ve tenasnı et- mı ldyıldyle ve etraflıca dft§t)nmelı: seleyi tafsile ve mtıspet bir proje kere edilecek acele ifleri olc1uAu için Karvıyakada deniz kenanndııki ev 
hazmın diğer hastalıklan) da bulun- IAzımdıl. ballnde dÜ§Ünemed.lm. Bu hu!utald Kanadayı tekrar ziyarete Taklt bula.- banyolarile Karataştan Güzel yalıya 
maktadır. 1938 de bu ba.stalıklıırla. Da.ha. sonra, bütihı cihanın dille- flk:lrlertmı fırsnt bulmam ayn ma.- mama.sını mu:litemel görmektedir. kadar bü.tün yalftnrın banyolan geç 
ölenler 625, 1939 da. 668, 1940 da. da rinde güzelliğiyle de!tan olan f.stan- kalelerle yamı.ak 1st1Yo1'11Dl. Gazet.enln tahmhılne göre, Roose- vakte kadar dolu idi. Sokakta ııcak· 
G53 tür kl tıq aenellk Y,ekfuı 184G eder. bulun p.hstyettnt, (Tl\rJı:i İet.anbul) _ Beş yilzüncQ yıldönümil mllna- velt - Churchlll g0rfişneleı1nde Ka.- tan bayılanlar oldu. 

Amerikan zabitleri Gazetelerin zabıta nknlan arasın- lasfını kazandıktan IOllra görllyo- sebetlvle büytllc blr 1ergt açılması nadayı orta elçi IJgbton Mc Carty 
da a.rn sıra gördil~üz katil V&ka.- ruz. ftkrtn; ne dersiniz? temsil edecektir. 

bulunduklar yerde lan da re~ tutmaktadır. 1938, 39 Montreaı da şöyle dl.yor: cKa.nndıı.. Batırılan vapurlar 
evlenemiyecek]er ve 40 senelerinde bu yflzdc-n Olenler O ®recede kl fetihten sonra bir - PoJı: münaslptlr, Ancak bu sergi ~ekili B. 'Mft.ckenzle Kln3'nln Vaşington 21 (A.A.) _ Bahriye 

140 ktşlyl bulmaktadır baçuk asır geçmeden, İdanbtdtm.bü- tar1lı! ve k!Utütcl olmalıdır: BGLün Churcbtll'le hat!b meselelerini görüş- N 1 v b'ld' d•V• .. k" "'k 
Vaşington 21 (A.A.) - Hnrblye Na- • tün tepeleri şaheı::erlerle doldu!tu için dthıyarun tarih ve arkenlojl fıllmlerl- mek tızete Amerlkıı.ya gitme.si mu- b'azAır ıgm!k" 1 •r. !gCame ~obre, duçu. 

zırlığı, yabancı memleketlerde hizmet ı-H ku b .. 17 nci asırda. Sultanahmet en.misine nl çekerek bütün dünya. mfızclerlnin hnkknk deltlldlr. Çünkü Başvekilin .•r men n gcm!sı . rnı es e~ı: 
eden Amerika ordusu mensuplannın ava rumuna te erru yer bulamadılnr. ve vezir Ahmet pa- bu mevzuda. eserleriyle SşUrAk edebi- meşgul olacağı iç meseleler vardır. zınde ve ~nşka bır Nıkrn~a geınıSJ 
o ml'mlekctlerdekı Amerlkn ordusu Ankara 21 (A.A.) - Ankarnda §a sa.rayını - aıı,,ap olduA'tmdan leceğl zengin blr sergı kurulmalıdır. Fakat askeri mahiyette kararlnr ve- de Atlantik kıymmn 60 mıl açıkla-

~ · · · _._ ____ 0 -··-- _c;Al'nT Türk Hava Ku- sınan eserl olmnsına rağmen yı- İstenirse bu ıterglye iktisadi, sınai rilecek olan Vaşington görüşmelerine lrında batırılmıştır. Her iki gemiden 
.. - ..... __ ... -- ___.m;ı...rn1r ... n .. ih.ıııll 'll"n~ftdn. ~nbnvlan da. kurtulnnlnr d?ğu kı) 111 limnnlarınd n 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Şu küçii.k diinya .•• 
( Ş E R i )lıııeı•r çırpıda il 
-~~ .. 1111!'~~---~-----;.;;;;_.;;.;;.;;;;..;;;;..;;.;;..;;;~;;;..;;..;;.=-ır.ııt-.J- 80 yaşında bir 

Sıcaklar ,_ Istanbulun meşhur sıcakları -~ Kaoısız kabristanı 1 okuyucunun mektubu 
-·-

Methur Franaıs generali 1tfurat, 
Napol&on Bo-.aparte'a demlt kh 

- sı. dünya kadar bUyiika~ 
lı.omutanıml Fakat dlin7a tize a8reı 
ldıçüktür. ••'! 

Bu ılS:dl, lQlnde bulunduiunm 

Termometre CiUn Clo 
g8lge<le 35 derece İdi 

harbe Cle tatbik edebilirba. 
- Sen dünyayı kaplıy~ ka· Şiddetli sıc~ devam ediyor 

Katırlı dağına buz 
getirmeğe giderken •. 

Maçka kabrislanina 
omuz vererek giriliyor! 

«80 yaşında bir okuyucunun bn
zuile aldıiım bir mektupta denili
yor ki: G~enlerde blr yazınızı o'lm
dum. Bunda 40 - 4S sene evvelki ı. 
sanların midelerine ne kadar diif
kUn olduklannı uzun uzun anlab-

uKapl31Z k.aJ:ırlstan• başlıltım ıören di • okurıa.nmız 1htdmal ~ı cm
9 

yor ve yorsunwı: kh 41ar bUyildiin. ey Dalı Merrlh'• Tennometre dün de öA1• vaktl gölge-'. 
~ı ... Fakat dünya sana ıöre ~ !•_ '!d.ddereoeye kadar 9ık:mıftu'. Sıoa
clik... •- r etlıj.deıı re.hatça. nefes a.1me.k 

buzlar "!iv~t~p~ bombar~ edilir- ~~,,! b~ ~;;1 =:: ! ~ Borsadan Edirneye götürülen 
Jıhinı ~~~ Karad~ ıeçmiıa bah pek erkenden pl!jlan., Boğaza, ~ 
lan zin.:.1 .. ':.~M .. 1~mobUQ 1~ Adal~ akın etm1ftir. B1lhassa Flor- ~ Hikmet Feridun Es 1·~!!!!!"!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!~ 

böyle oer olur muh diyeceklerd.l.r «Paça yemek için BeJkoa. baemrelı 
Halbuki İstanbulda. böyle bir ka.b~ yemek için Sanyere. Joiurt y tıek 
tan vardır. Bu kabristan, İstanbulun içbı Kaıılıcaya. incir yemek lçia 
hemen ortasında. bulunan ve birçok Anadolukavaima. kaymak yeımk 
tanınmış insanlann defnedlldlğl için Eyiibe Kfderlennif. .. Acaba b..-
Maçka me-za.rbğıdır, ka dertleri. batJca pi)eleri yok 

Maçka kabristanına cena.r.e defni muydu? .. » 
yazın en sıcak gllıılerl.n1 ~1.rlyo- başııı denUen ada.mm riya.seti altm- ll<>n seneler :t.a.rfında. yasak edllm.13· Evet, çok doiru ııöylü onuııua. 

ruz. R~rın bU• bir vapur ocdının ·da btıy{ik heyetler cı.kanlınn.ış •• , tlr. Fa.kat burasının bl.r kaıpısı val'dı, Ben de dediğinb seneleri~ 
I •- ~-.. ım;.errer leaanu.- Ya. trenlert görtllmemJ.o derecede Jta.- ,------------·• 
arla t~dedilen bu haberi duyun. la.balıktı. eertn yel! bula.tllmek üml-

ca, harıta kar1111nda hazin baı1n diy1e §ehtrden kaçanlar o kadar 9oJt.. 
bafını sallıyan cihangir Yavus Sul· tu k1 dün öğleden sonra .sokaklarda., 
tan Selimi dütündüm 1 tramvaylarda Metıa. b1ssedllecek da· 

- Ey dünya... Ne kadar küçük· recede tenhalık vardı. Buna mu.ka.-
rnütıUn... bll ak§alll saa.t eek.tzden sonra vapUf-

Arz. cidden bize dar geliyorl lar, trenler mütemadlyen oehre halk 
Ve insanların g&terdiklerf hın, tB.§ımıotır. 

kopardddan vel 1 bakik Tramvay Idareslntn 1y1 bir karar 
IWreye nazar ~eb~~ •• m. l aten, vererek cumartesi ve pazar akşamla.-

an pe u,.ua.... 111an- n Tflnell geoe yansına kadar lşlet-
lık bu kad!': ene~ji aariedecek va· mekte, bu .suretle ~lerden dô
:dyete reldıgme göre. artık bir top· nenlefl evlşr!ne rahatça a.vdet etmek 
rak toparlağı ile kifayet edememeli, 1.mkAnını bulwbllmektedlrler 
fenni daha ilerleterek baıka yıldız· . 
lara da geçebilmeliydil! Maliye Vekili geldi 

Tarihte, beıeriyetin uğradığı bU· Maliye Veklll B. Fuat Atralı, dün, 
yük ııkmblar neticesinde, yepyeni şehrtm12"At gelmiştir, 
ufuklar karşısına çıkılmJllır, Meııell, 
Osmanlı İmparatorluğunu kuran 
nüve, Cengizin tazyikine uğramlf Dispanserler 
da garbe gelmit. Amerikanın ket· 
fi, Hint yolunun tıkanma11 yü
zünden... Onun gibi; belki insanla· Veremle mücadele cemi-. 
rm tu dar küreye aığamamalan da I b• d' 
bu harbden ıonrn netice verecekı yet ır ıspanser 
Stratosfer a11rı gideceğiz 11. daha açıyor 

ihtimal. .. 
Fakat elbette ıimdilik ıırf ha· Verem mücadele cemi.yeti Eren-

yal iL .•• tt-• • köyde1c1 94 yataklı sa.na.toryumdan 
başka. EyUpte, Beykoroe. birer dfspan.-

Amma. hayal olmıyacak bh el· ser açmıştı Şlmdi Fatihte de blr dls
het var. Ne yazık ki. fU cebir ve panser aç~ğa. karar verm1şttr Bu
zor devri biter bitme-z, bütün insan· nun için Küçükmusta!apa.şad~ bir 
lık ıulha, ıükuna, rah~ta kaVllfm, a.rsa o.lara.k, bir bina. yaptırılacaktır, 
bulunacak. Batım dinlemek içm Cemiyetin faydalı çalışmnsını mem
herkes yuvasına kotacak. Yan aelo- nun1yetle gören Sıhhlye Vek!letı ce
cek. Mümkün olduğu kadar hür, mlyet emrine yüz bln 11.ta.lık yardım 
rahat. ferah, avare yqamanm ko- tahsl.sa tı ayırmıştı, Bu pa,ranın elll 
layına bakacak, bin llru:ı ge~. Dl.ğer elll bin 

Gönül, ,öyle demekten kendin1 Ura. da yakında. gônderl.lecektlr. Bu 
alamamaktadı.rı para ile cemiyetin faallyetı arttın.. 

Ruhlarda biraz daha ıabır azinı lacak ve veremli hastaların teda.v1s1 
ve iman olsa da, harbden ao~a 1ıev- 1şl. genl§letı.ıecektir. 
ıemeıek... Amerikada. Almanyada, 
Ingilterede, Ruıyada, Japonyada, Turistik yollar 

İzınirin turizm yollarinin 
inıası ilerliyor 

hülaaa her yeTde, hpkı harb sanayii 
istihsal edercesine, disiplinli., gece 
gündüz c;alı,maklı bir imar ve ulah 
siyasetine geçilse... Biltiln bu yıkı
lanlarm yerine getirilmesinden son• 
ra, fakrü zaruretin ortadan kaldırıl-
ması için de kütle halinde iatilıaal- 1zmir 20 (Akıam) - ı ...... : · t • 

1 ' ' il Mil 1 d l b ... ~nn u e;e gırıı ae.... yar ~ca o ar, u rizm bakımından bUy{lk değerini 
ugurda s~rfedilse... Butçeler hem~ arttıracak olan turiatlk yolların inp
tasdik edılerek kamaraların ve reıs• atı ilerJemiıtir. Şimdiye kadar İzmir 
lerin imzasından bir hafta içinde oehrini çevreliyen yollar, dokuzar 
geçse .... T~kmil İptidai ~ze!."'-~er, rnetTe geniıliğinde lnp. edilmiı, gU· 
tekmil qçı kollan, tekmil dah~cr, zergAhları tanzim edilmi§tir. İzmir • 
mütehasıuılar hep kalabalık kütle- Karııyaka, Paralıköpril - Bornova, 
lerin ihtiyaçlarını önlemeğe aarfo· Alasıncak • Paralık8pril, Halkapı
lunı;a... Düşmanla dövüşüldüğü g1.. nar - Ba.yra1dı, Turan • Karşıyaka, 
bi canla batla itirazsız. bir gaye. ui· Bostanlı - Karııyaka, Cilzelyalı ~ 
runda uğraşılsa... Sefalet ve ihtıyaç lnciraltı - Ilıca turlıtik yolları ta• 
isimli düşman da yokedilae... Hem mıırnlıınmııtır. Şimdi Eırefpaoa • 
bu ıefet' beşeriyet birbirinin Buca v• Torbalı - Selçuk yollarına 
gözünU o~arak deiiJ... Elbirliği başlanmıştır. Bu yollann da ıilratle 
ederek .•• Müşterek dii$mana kaJ11... bitirileceği tahmin olunmaktadır. 

Her halde yıldızlara yayılmak lll· Bilhassa Selçukta Eıfeı harabelerine 
zumu dahi hasıl olmaksızın. cihan· kadar uzanacak Torbalı - Selçuk tu
gİrleTe küçük görünen fU fani dün• ristik yolu bliyiik ehemmiyotl haizdir. 
yada da baylı saadete kavuımak lzmirden otomobille muntazam blr 
nıümkün olurdu. ıoseden KUçUk Menderea havzası 

(V! • Nil) aoılacak ve meıhur Efeı harabeleri 
.. • ......................... n•• ....... ~ kolayca gezilebilecek, aynı giln zml-

V akıflar idaresinin re dönülecektir. Karııyakadan Ya· 
manlar dağına kadar yapılacak tu-

sabunlari ristik yol da Uk plAna alınmıştır. Bu 
Vakıfiar idaresinin, memleketin sene inoasına baolanacak, kıoın karlı 

muhtelif mıntakalannda birçok zey- havalarda lzınirden Yamanlar dağı
ttnUkler1 vardır. Bu sebeple piyasa- na ldenler çoğalacaktır. 
ya geniş mikyasta zeytin ve zeytin- g 
yağı çıkardıRı gtbl. bir müddettenbert eeykoz'da faldrlere yardun 
sabun da. Yllı>tırmakt.adır, Beyk:o:a yoksUllara. yardım kurumu 

!da.re, piyasanın ihtiyacını gfüı onu.. tarafından kurum lılınayestndeki 
ne alarak sabun imaJlne eh&nunl~t muhtaçlara. be~er k.llo tasulye, ildfer 
vermlf ve yenl mahsul sabunlan cı- kllo zaytlnya~ vt birer kilo zeytin 
karma.ta b&41a~. dağıtılmıştır, 

ağzından gellyormll§ glbi sıcak sıcak Eıkıyanın kucağına ölfilerlni ztya.ret etmek ısttyenler btf söylediklerinizi yapbm. ç e w be esti~ bôyle zama.nlarda. kristal bl.r d, b } kapıdan gireblllyorlardı. Belediye, bll' yerlere sırf • d min 58!~ 
bardak içtnde getıl.rllen soıtuk bir üten uzçu ar. . . ıcao ay evvel caddeyi genlşletmek tim. • mı e arzuaile ıı; ... -
suyun kıymetln1 k\m. 1.nkA.r edeblllr? .. HattA b1r defasında ga.yet ga.rl.p için kabristanın bir klsmını kesmeğe 

Geçenlerde ~teıeroe bir vatan- bir vaka olmuştur. Bu seneki glbl ta- ka.rar verdi. Bu klsımda. bulunan Lakin midesine eıı diifkün iıuaa-
da.§ın Fatih semtinde h19 buzcu ol- tanbulun meşhur ve saf.Jlı sıcakla.. ölüleri. bulunanlara kabirleri başka lar olarak 40 • 45 sene evvelki neall 
madığında.n yana. yakıla. bahseden rmdan blrl de 1182 yılı cemaziyel- yere nakletmelerini tı!n etti. Sonra. göstermekte çok büyük hakıızlds 
mektubunu okudum. Bl.rçok yerlerde evvel ayında bastırmıştır, lşe başladı. Fakat ka'brlsta.nın blr kls- ediyorsunuz. O nede yetifınit olmak 
artık tarih• ka.nŞ8.n buzcu dükk!n- O vakitler buzun erı. 1y1sl. en daya- nu kesilirken, h19 bl.t s&bep olmadığı dolayuile müıaadenizle bunu protea
lan bizde, sıcak yaz günleri hA.IA. en nıklısı Gemlik kazasında., Katırlı da.. halde kapısına da duvar örfildü ve to edeceiim. Vakıa 40 • 45 sene e-v
büyük kalabalıRı kendislne çeken yer. ~mda olduğunu söylerleıınlş... Ka.- içeriye girme~e ımkA.n bırakılmadı. vel yaşayan adam ı.aça yemek içİQ 
ıerdlr, tırlı daıt serin serin esti.ti 1çln uzun Şimdi kabristana g1rmek ıstı.yenler ta Beykoza kadar giderdi. likin on-

Muhak.kak ki su soğutma. tşlm.lz zaman buz bulunurmuş, arka tarattan dola.şıp ya mnuza. ba.- lardan daha beterleri vardL Bizden 
gittikçe a.srlleştyor. HattA. asrileştyor Bunun için o yıl sa.rayın karcıba- sarak, yahut bir kalas bula!'8.lc yukan 8 iki latanb llul 'd • 1~~e2 deıtıı, maldnel~yol'I .. Kuyuda, kova şısmın may!etlnde büyük bl.r heyet, çıkıyorlar vve u ar mı e lf 
sallandınlarak so""•tma, yer kilpü., y_anla.rında b~""""k h83'Vanlarla bera.- Beledi · kabrlsta __ ,. çok daha üstattılar. Ve onlar l ~... .....,.v ye nuı a.n~ bir kıs- b" k • · k dab ı sırlı küp, testt. hasırlı karlık fllA.n ber Katırcı dağına. çıkmışlar, buz ve mmı kesmiş, diğer kısım şlmdl.llk ır yeme ıçın ço a uzun yo lan 
derken 1§ geldi beyaz buz dolaplarına kar yüklemete başlamışlar. .. muhafaza edUmtştlr. Böyle oldu~a. ıeve seve, oynaya oynaya ıtÖA 
kadar dayandı, Kuyuya su sarkıtma, U .kln bu sırada o zamanlar Ka.- göre bum.ya girmek için bl.r ka.pı bu.. alırlardı..:. 
yem1ş sarkıtma, kuyuyu bir nevi. frl- tırcı dağını kasıp kavuran bil' Arna... lWlması lAzınıdır. Dört taralı duvarla 80 yqındakl okuyucum inektu· 
jlderı halinde kullanma. !lemleri bt- vut eşkıyası sarayın karcıbaşısile çevrUmlş, glrecek yert bulunmıyan bunda daha evvelki nesillerin mide 
zlın edebiyatımıza. kadar glt'ml.ş, uzun malyetındeki adamları, hayvanlan kabristan olamaz. Belediyenin bu düşkünlüğünü iabat ebnek için bua 
uzun tart! edllm.l.ş bir şeydir. yakalayıvermJf. garip vazlyetl tıamtr ve ıslah edeceği- vesikalardan bahsediyor. 

LA.kin bu esnada küp çok ihmal Eşkıya :reMı nt fun1dederlz. Bunlardan ancak birini bulaba-
edllmlştlr. Zavallı küpten hemen h\9 - Ben saray fllAn tanımam... Ya ba.hsolunma.mı~ır. Halbukt bunların bana padişah ~.ooo k:urılf gônderlr. dün. Hakikaten pek garip... Vak· 
içinde, öylelerlnl blllrlın ki suyu, en Yahut sızın hepinizi öldllrürO.m ve Balkondan düıerek tiyle Çekmece ııöUerinde çakan pisl 
sıcak yaz günlerinde blle tatlı bl.r se- blr daha da bu daRlardan sara.ya buz yaralandı balıklan fevkalide bir lezzette imit· 
rlnllkte tutar. Şlmdlki buz dolaplan- ve kar göndertmem!.. ler ••• Bilhana bu balıkların tutulur 
nın yerlerinde eskiden bu neviden, D!ye ültimatomu vernı.tş... Kartal Maltepesinde oturan Yant- tutulmaz, canlı canlı tavaya atılıp 
suyu her zaman softuk tutan. çamuru Slcak günlerde buz gelecek diye nln 50 yaşındaki kansı BofJ.ya., dün kı.zartılmalanna can dayanmazm11 ••• 
nadlde küpler dururdu. tl"stıerinde bekllyen padişah karcıbaşiyle adanı- sabah 8,30 da ev1n1n '1 metre J1lksek.- Buıaun için İıtanbullular kayıklara 
temlzllk:ten ve uğulmakta.n sapsarı larınm Akıbetini öğrenince neye u~- lljtindeki balkonundan y&re dtlşerek binerler, aahilden sahilden ta Çek
kesllml.f bir tahta kapak, etrafında radı~ı oaoııını.ş ... Ta.1:>11 Gemlik ka.. ağır surette yaralanmıştır. Yaralı, bir mecelere giderler, burada kendi el
beyas blr tülbent ..• Ve ka.pa~ üze- zasma irade irade üzerine, em1r emlt' taksi lle Haydarpaşa Nibnune hasta.- let"ile pisi balıklan tutarlamut .. 
rln~ de henUz yeni kalaylanmış gı- üzerine... neslne kaldınlmıft;ır. Yapılan llk • • cır gıcır kulplu bir bakır maşrapa... İstanbulun ha.tın sayılır sıcakla.- ta.hklkatta Soflyanın düşmesin• halı Bunları deıııızden çıkar çıkmıu: de. 

Bu maşrapa yalnız, kUpe mahsus- nndan blrt de 15'71 yılında. olmq- silkmek üzere çıktıtı balkonun' çôlt- rütaze iken. tereyağı ile kızartıp te
tur. Başka. h19 bir ,,ey ora.ya giremez. tur. mestni sebep oldutu anlaşılmıatJ.l'I. navül eylerleu mit. Hem görüyor-
Bu mu lAzım? Ka.pa.k kalk.ar, küpün Yaz gQnlerl İstanbuld& buz ~lnt ,. ___________ ......_, aunuz? Avrupaldarm yaptığı gı"bl 
a~zındak.l örtünUn bir ucu kaldırılır, bir elden idare etmek için bit karcı- balığı tereyağında kızartıyorlar ... 
kalaylı maşrapa sokulur ve su alınır. başı tayin olunurmuş. • Okuyucu Pisi baJığı yemek içbı lıtanbuldan 

Mamafih bazı cins testiler küplere Bundan B - 9 sene evvel İstanbul kayıkla Çekmecelere gitmek, paça 
taş çıkartırlardı. Hele bunla.nn etra- buz l~lerlne meşhur bir muharrir. bir mektupları için Beykoza gitmeif baahnr. 80 ya• 
tına. ıslat: tülbent sarıp, ağzına da edebiyatçı bakıyordu: isınall Müş- ---0- ıındaki okuyucumun ve onun men-
blt' llmon tıkadıktan sonra. hava. ce.. tak... aup olduiu neüin ırünahma gİrm&o 
reyanına., blr pencere önüne, balk.o- Blr defa beni buz fabrlkasına. gö- Ortaköy de bir /irin ıim. Onlardan evvelkiler çok daha 
na, tahta.boşa. tll!n kGydunuz mu?.. türüp gez:dtrmlştı. Dönüşte tUmuml baskmmışlar 
En ucus ve en demokrat frlJlder en- buz bnytb: ihtiyaca yetmiyor .. 
n1zln altında de.mektır. - B111yor musunuz? Bu da gazete- --o-- Ve galiba nesiller ilerledikçe mJ.. 

Hasırlı karlı~ de. kendine göre !e- c!llk glbl kitleye alt bir ff ... Ga.ze- deler arka plana atılıyor •.• Ve belld 
rah ver~i bl.r manzarası vardı tede bir makale yazarsınız on bln- Yakın zam.ana kadar Oıtaltöy'- de bir eün mide kör bağırsak fi1An 

Va.ktly\e pek meşhur bl.r muharrl- ıerce ki~lye göntll tera.hlı~, yahut de tam yedi tınn. val:'dı. IIJ9 b1r1 gı"bl vazifesi ve vücuttaki rolü ıüp• 
rtmız, bir yazısında çarşıdan balık başka bir his verirsiniz. Buz bal'ii de de z1yan etmezdi. İhtlyaçtıa.n do- hell bir U%UV haline ııirecek! •• 
alınanın ne kadar ca.n sıkı~ı bl.r ~ol- kitlelere serlnlUc veriyor... ğan bu m.llesseseler, nedense, birer Hikmet Feridun El 
du~u gayet komik blr tarıda an- Zavallı İsmail Mllştak baylUğl müd- b!.rer rekabet saluı.smdan çekll-
latmuştı. Balığın sularının akması, detlnce ga~tecl aı:ıkadaşlanna. her me~e başladılar, Blr gün geldi kl. 
kesekA.ğıdmm dellnmest, uskumrula.. gün he~ olarak buz g1lnderlrdl. bütün Orta.köy, sahlpler1nln mtış-
nn «ceeeeeı. der glbt başlarını dışa- Mahallebici «ÇlDÇID• lari terek oldu~ söylenen, 1kl tınna. 
nya çık.arma.lan muhtaç kaldı, Bunlardan blrl. de 

Büt'ı- bu mı1ıi:: Sıcaktan ve buzdan bahsederken belediye 1n ,,.,..,. tt "'" dl 

ra mwı.uha & .... \UIQ tete.rnıatta.n son- gözümUn önüne "'"a""'n bir -'--e n ~a ı&• on re Y• 
rrlr Şllph kt kl """ 3•.- ı:RU1ll dahil olduP;uııdan, şimdi kooa. 

şıdan alırım · t. e yo ur çar~ gelir. Eskiden Yenlcaml avlusunda. semte bir tek fınn ekmek yetiştl.r-
lıktır.• dlyo~ en gilo olan şey ba.- garip bir pazar kurulurdu. Pek §1.d. meıte çalı~o'.11. 

Zannederim kı detti sıcaklarda burada buzlu şf.ra. ve Bu yüzden fınnm öntl her an 
buzu mınutm sapn meslelcdaşım buzlu şerbet satan bazı a.de.m.la.r pey- kale.balıktır. Ekmek ı.stılhka.ln içhı 
b i b ~·- Çocu.kkeıı ba.za.n da. olurdu. B ..ıkt İs 
e!: uzellnalm.a~a. gönderdlklert zaıruı.n Uikln bu buzlu oıra. ve şeıt>etler1n e~. aş, ha.ttt ta.nbul 7Glculu-

ln 
g ceye kadar, htddettmden hall görtllecelt -vdl Bardakların ıtuna çıkanlar oluyor, Ka.nıe usu-

c 1!rlt kesllirdlm. 
1 

y-., lünden bir maksa.t t& halka ko-

Halbuk1 bı.. çinde koca.man birer buz pa.rçale.rı. la l k ld ,..,... d""""" Ortak11.. .ı..ı.ı zam.anlar padtşahla.r Şerbetıerl., §lralan 1'--1er b~ y ı o ut!i ........ u ""l"'"en vr 
saray 1çln t~ Bursa.dan Edim.eye buz ,....,..... lüler, alA.kadar makamlardan bu-
getırtlrle~ . uzun uzun emerler, sonra haydi gene na. blr çare bulunmasını tstıyor-

1571 sene8l.. barda~ içine püsk.llrtrilrlerdl Şlracı lar. 
· yıazında. Bursa kadısı- veya şerbetçi bunun tizerln• yeniden 

n:dl ve ~nlçert ağa.sına verilen blr şırayı. yahu' oerb:?ti doldururdu. ~---·--------·•' 
P §ah emrtnde Bursa.dan, gayet Havdı b"'"-ka. blr mn.,.,. ... rt.ye acele o'--k ıoo mn.. ~ ...., Wi'"" ... insanı güldUreoe'k derecede -...ıp••-• 

.u1.1.a. 3 ... buzun Edlme Bir de yaz günlerinde sokaklarda ~-· ·~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cerrahpaıa halici bir 

Çocuk bahçesi istiyor 
Cerrahpaşa ve elvan halkı, kencıt 

muhltlerlndekl çocukların bllh~ 
mektep tatUl zamanında. oynayıp et• 
lenelbl.lecek bl.r bahçeden ma.hnıaJ 
olduklarını ve bu 1Ubarla. soka.klanı& 
vakit geç1rd11tlerln1 ileri sürerek ~ 
cult ~ Kurumu vasıtaslylt 
belediyeye müteaddit bnzalı bir isti 
~erml.şlerdlr. 
İstidada Koeamusta!e.pap. cadd 

üzer1nde bir arsa. ta.vsl.ye edllmek 
dlr. İ.stlda, beledlye tm.ar müdürl 
tünce tetklk edlliyor. 
...................................... 

Ölüm 
d~airrayına. gönderllmesl blldlr!lmekte. caddelerdQ mahal~lcl. dondu:rmac~ Ben. birkaç evde kapıdan gf1'f g1.r .. diikkA.n me:ı: buz dolabı lle k!U111qtun. Hele Sabık Bahriye Nazın Hasan Ra 

Bunun için İstanbulda bu lşa yan- çın m:ar:.:;ı llnünden geçerken «Çın bazıları nerede 1se bu aSr1 dolabı paşanın t.ol"lltlu, mütekait Deniz Y 
yace.k kayık!Q tıoplanmlf bunlara ki ~ahıa 8 bl.ıl ses 1.IJl.tll1rdi, E9- mlsaflr odaların& yerıe;tı.recekler ..• bayı Mıı.hmut Kocaborarun. oğlu G 
hırlstiyan esirler yerleştİrnmtş ve a 

1 
lleıb1ci dt.lkkAınla.rında, yaz Bu dolabının asri ve sotuk havalı bir lata.saray mezunla.nndan ve Süme 

Mudanya.ya. gönde~t1r 1:ı:ırı;:da böyle oın çınlı bir l!!llat iş- ctel dolap:. tan farkı nedir ki? .. bank fabrika muhş.5ebe memurla 
Kayıklaıı en ıron süra.tl~ Mudanya- çm :esi moda. halin.de idi ... Ve bu om Onun da tel dolap glbt ye.rt mutf~ dan Sellm Koca.bora. uzun bir h 

dan Rodosou.k lsk.eleslne, yanl Tekir .. tdl eski yazJ.ann melod.lsl i1.b1 tır, lıktan sonra. dün vefat etm.Lşttr. 
da~na uçmuaJ.a.rdır Oradan ımtır.- ··· Ametlkade. belki 20 panstyon do- cenazem bugiln ~le nama.zınd 
lara. yüklenım buzl~ doğru Edl.rn&.. n1 Şl.m;!' :S.U: dolabının yıldızı pınl pı- ~~t4lm. Blltün buz dola.plan mut- sonra Heybelladada:Jd evinden tal 
ye,.. ki;:ıslna. nerede o konaklar:ın bir fakta 1d1. Blzde ıse buz dolabını mut.. nlal'ak Heybeli mezarııtına. defn 

Yaz aylannda İsta.nbula .. A i ~d $ duran mütı&va.zı ldlpler, tap s:>km.alc Adeta ası1 konfora. kar- lecektlr 
ua. c va.r nere e ohndlld fl.DlAnk b dGl ı bt h ka t ddedlli • yerlerden, vUAyetletden yOzleroe Y'Ük Bugilnldl bizlnı uı ap e.n... fi. 1 a re a Yor... Garip NOTı Köprüden 12 de kalkan 

buı gettrnırmlf ... Bunun. tçln cBlU.Cu.. dolabının ko U:~!.ı:n ~::ka.bu.21 zıııntyett.. pur Heybelladaya ~tl• nam.azma 
n ....... yer h te.n Blkmet Feridun F.11 tlfl.r. 

• 
Bay _Amcaya göre ... 

- At binenin, kılıç ku~ananın 
derler a bay Amca, iı de J:>ecerenin, 
bu muhakkak 1 ... 

... Şu bizim Halicin ~imdiye kadar ... Ahırkapıdakl Tencko gıahalle~I ... Burada acaip, yoıwılu bit ı.nA· .. , Bir de oiındi gön Birkag gün B, A. - ~ başına gelen 
köprü üstünden nasıl göründüailnU yi kaldıralım derken... halı. pq4a •tmlıtlkJ •• t içinde mavna m.ahalleahıJn yarısı nülUl bl.r zat olsa gerekl .. 
bilirsin! ... Mavnala~d~ deniz ıl>- rokoldul... K1m ,apb l>u iti aca- - Alça.kgönüUülükle bunun ne al 
rUnme.ı; olmu§tuI •• ~ ' I ba>_ •• , kası ola.blllr? ... 

ı B. A. - Aksine olsaydı, gözll y 
seklerde olur, orasını. göremezdll ... 
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senelerdcnbcrı ruyetten mahrum 
sağ gözümün ameliyatı yapılmak üze
re yattığım Cerrnhpaşa hnstah!lnesl 
GÖ'L paviyonunda hastalığımla fev
kalt\.de blr ltinn ile ynkından alaka
dar olmak suret'ie büyük bir tevec
cüh ibraz eden ve hazakat ve mnha
retlle pek nazik olan ıımellyntı mu
vııffakıyetle başaran kıymetli ve gU
zlde göz proresörü bay Naci Bengl
su'ya minnet ve şükranlarımı ve 
yatbğım 58 giin zarfında dalma müş
fik ve kardeşane muamele ifn eden 
asistan Tevfik Zeytlnoğlu, Fohml Çe
tiner, Cafer Bc.yramoğlu ve hııstaba
kıcılara sonsuz teşekkürlerimin lbH\
Cınn gazetenizin tavassutunu dilerim. 

'- • m mu 

Kır domatesi çok 

sulanma malıdır 

~ı 

Margerit mi, 

Saray patı mı? 

Hokkabazllğa, Manyatizma ve _Hi p. ..~ p::~:.:·::ü, ........ 
AJnns hnberlerl, lMO Şarkılar, lS,03 

notizmaya dair bazı hatıralar il ~~~ ~f!~trı:ıberl~~·~0 1~11 ~:~:i 
makamından §arkılar, 20,15 Radyo 
gazetesi, 20,45 Blr halk türküsü öğrc-Adı üzerinde olnn Jur domatesle- Margerit, Saray pab, Ren Marge-

rini, bahçede dikilen aırık domates· rit, bunlann her üçü de aynı cinsin 
leri gibi ıulayacak olursanız; kır do- değişik çeşitleridir. Margetit daha 
mateslcri yalnız boylııoır, çiçeklerini ziyade sak.ılarda yetittirilen ve kışın 
ıilker ve hiç denilecek kadar az soğuktan korktuğu için aera veya c:a
mahsul "'erirler. Sırık domatesi su- mekanlarda, ılık snlonlarda barındı· 
yu ıevCT. Zaten.aınk üzerine bağla- nlan saksı çiçckleriındendir. Bunların 
nacak kadar uzadığı İçin sulanma· üretilmesi için funda toprağında ve 
aındn zaruret vardır. Fakat kır do- cnmekfın içinde çelik yapmak llizım
matesi tamamen nksi tabinttedir. Su- dır. Tohumdan üremeleri çok güç
lanıraa meyva vermez, sulanmazsa tür. Margeritlerin beyaz, katmerli 
meyva verir. Bunun için kır doma- beyaz ye ıan renklileri vardır. Saray 
t~lerini iki defa suladıktan sonra pab büsbütün başka bir çeşittir. Bu
(can suyu) denilen bol miktarda bir nun ömrü ancak bir yaz mevsimi ka
defıı daha eu ven1ir. Can ıuyunu dar sürer. Kıoın bozulur. Tohumla 
verdikten sonra ertesi günü doma- yeli§tirilir. Tohumlan marttıın itiba
teslerin boğazı dolClurulur. Boğaz ren mnyua kadar ekilir ve temmuz· 
doldurulması bittikten ıonra doma- dan birinteşrinin sonuna kadar çiçek 

- cZati Sungur'un Ses sinemasmdaki marifetle-ri münuebetile:ııı - nlyonız, 2l,OO Ziraat Takvimi, 21 ,10 
Knnşık şarkılar, 21,30 Konuşmn, 21,45 

1906 da Galatnsnmy lise.sinin son sı- ~ıınız Bostonlu'nun mAhut kit&bı bl· 
nıfmda iken dünyo.ca tanınnu§, 15 sc- zlm kiracıda. vanllll meğerse. O da 
ne evvel İstnnbula gene u~rayıp mcthl bu işe çoktan merak saldınnışlar
MJA dillerden düşmemiş olan hokka.- danmı.ş. 
baz ve man}"(!Uzmacı Kaznöf tekrar Evdeki u.şo.klardan İskilipli Bekir! 
memfeketlmlze gelmişti, önüne aturtup sıvandı. Ellerllc ps.slnr 

Hnlep çarşısındaki Fronsız tiyatro- maslar (Sıen ~mdl uyuyacaksın! Uyu, 

Senfoni orkestrası, 22,30 Ajans ha
berleri ve borsalar. 

Yann sabahki progTam 

7,30 Program, '7,33 Kıırı;ılt progrnm 
(P].), 7,45 Ajans haberleri, 8,00 Mü
zik CPU, 8,15 Evin snatı. Kalev Kohen 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sunda, bir aralık dD. Şchza.deba§lllda rahnt rahat uyu!) deıtcen uyutuvcrdl. ============== zen, öğle namnzuu müteakip .saat on 

t1ç buçukta Beyoğlunda Ata camii 
şerillnde mevlüdu nebevi kıraat edi· 
lcceğlnden akraba, ehlbba, Ue arzu 
buyuran zevatı 1ı::1rowın lQtten teşrtr
ıerı rlcn olunur. 

şlmdi Milli slnemn olem binada oyun- Ardından ynva.ş ynvo.ş fısıltıda: 
ln.r veriyor, scytreller dolup dolup ta- - Caminin yanından Vefa'ya ln-
şıyordu. !ilk... BO"Zacı dükkAnma. glrlyoruz. 

cereyana kapılıp herkes glbl ben de Iç bakalım bozayı. Tarçını mı az dnha 
gittim. Sahnede slllncllr çaptnlı, fırak- koysunlar .. Afiyet şeker olsun .•. Şlmcll 
Iı, beyaz eldivenJJ, bıyıkları matruş, Direklerarasında Kel Basanın tlyat-
50 - 55 yaşlarında görünen bir adnm. rosuna giriyoruz ... Bak, Mlnlyon VlrJl-

Mevlidi Şerif 
Çok sevgili refika! hayatım, muh

rem muazzez annem.iz Bayan Rahime 
Raif Somer5an'ln ırtlhallnln sene! 
devriyesine mfisndlf 22 Hazlrnn 1942 
pazarte.sl günü ebedi hltırasını tazı-

t. llaif Somersan, Zerrin S. Gii
reı, Dr. Suat Gürel. 

teelere arbk su verilmez. verir. 

Şayet yağmur yağarsa ne i.la. .. Saray pah, yani Ren Margerit cin· 
Y nğmazin bile domates meyvnlannı sinin altmıtı kadar çeıidi vardır. 
esirgemez. Şayet hava mcyva zama- Bu fidanlar bahçelerin orta ve kenar 
nında çok kurak gidiyorsa, boğazları tarhlarını ıüılemek için kullanılır. 
açmadan domatcıin ortasından hah- Kutru l S entimetre olan büyük çi· 
çe lc:ovasile bol bir ıu vermek fay- çeklileri çok makbuldür. Kokusu 
dalı olur. Fakat bunu on beı günde yoktur. Fakat renkleri çok caz.ip ve 

MarlteUerlnln ekserisi yerıı Yahudi nl (Varanlnnl) knn~nu söylfiyor. o 
ha.tkabazlarda 'kördüklerlnılzln blr tanıdığımdır benim, kızmaz: haydı bir 
gömlek daha rabıtalıcası olarak, e.şt; kere öp onu. o da seni öpsün ... Key
faknt lskamblllerle yaptıkları haklka- fln tamam mı? Vakit gecikiyor, eve f 
ten hayret çekici 4eylerdl. dönelim artık-.. ] 

lstanbulda Liseler Alım, Satım Komisyonu 
Reisliğinden: 

bir defa y pmıılıdır. göz alıcıdır. 

Floksia nasıl bir 

çiçektir? 
Magnolya nasıl 

arttırılır? 

Mesela kolalı gömleğinin yenleri sı- Beklrclğ'e gene paslıırla, (Uyana-
valı, kollan havadıı, avucunda deste, caksın) telklnlerlle gÖ'Llerlnl açt.ırdı. 
çe\1rlrken bir de bakıyorsun ki kt'\ğıt- Bizim İskiliplinin rüyasında Vefaya 
Jar, hem renkleri, hcmı as, rua, snyı gl- gittiğini, boza içerken bardağınn fnzla 
bi nevileri yerlerinden deıt~eden bi- fazla tarçın koyduklnrını, Hasanın ti
rer sanUm küçiilmüş. Her çevlrlşlnck yatrosunda Minlyon Vlrjlnlyl öptüCü
ufala ufala, posta pulları haline gel- nü, onun da kendisini öptüğünü an
dikten sonra Cptif!) deyince yokoluve- latmasına ne buyurulur? 
rlyor. Yervant E!endldekl Serge Lamette'in 

Zaten en ustalığı bu lsl:ambillerdey- kitabını derhal kopye etm!ş, birçok 
mi§. Hatt!i rivayete göre, Avrupanın resimlerini de krokl halinde çlzınlştlm. 
büyük kumnrhanclerlnde, Monte Knr- Vefa yangınındaki evimizde yananlar 
ıo filli.nın salon duvarlarında herifçi- arasında kaldı, 

Floks denilen floksia'lar sü. hah- Magnolyalnnn iki cinsi vardır. Bu oğlunun ngrnndl.snan fotocrallan ası-
çeleri için çok zarif ve göz alıcı renk- cinslerin her ikisi de kırmızı renkli lı lmiş,., Bilmlycnler tanısınlar, onun- Aşağı yukarı gene o zrunanlnr, Be-
Jerile yaz. mevsiminin en güzel çiçek- tohumlar verirler. Magnolya tohum- la oynayıp kül olmasınlar diye,.. yoğlunda, (Odeon> tiyatrosunda blr 
leridir. Bu çiçeklerin hemen her rengi !arını kozalakları içinde muhafaza Burnda görülmedJklerden blri de de hokkabaz Yunanlı İskender!dls 

d B 1 1c- -k f k t manyetlzına, hlpnoUzma numaralan türemlştd, Bir ramazan, İstanbul tarn-
vaı ır. oy arı uçu • a a yaygın- etmeli ve camekanda yahut tında, Şehazdebaşında, sonralan Le-
<lır. Çiçt"..kleri küçük, fakat yediveren kanlı "'astıklıırda l:a·~İar k ca)'md'e- idi. Bu da meseli\ şöyle: · ı "b" .. d' b .r "" a e me ı ır. Beyaz fistan giymiş, sa~ın. narin tafet apartunnnı yapılan yerdeki 
cıns er gı 1 "?utema ıyen ve ıon a- Ek.im zamanı sonbahardan marta bir genç kadını, yüzü arkaya dönü~ (Şt'ms) kıraathanesine d(l gelm~ti. 
~ra katar çıçek tJar!r· ~rt~ .. tirh- kadardır. Yeni ıürecek genç fidanla· Saııdalyeye oturtuyor, birkaç lşaret, Onun da harcı llemlerden başka 
;.kı'l"a, be.nakr dt~fr ahrı1 c or. ur ere n •oiuktan ltorumak lazımdır. Bir sesHmnıe ile hemen uyutuvulyor. Par· bıı.ş numarası, gelin elbisesi giymiş bir 

ı ı ırse ır ·a ı e a ı mnnzaruını y~tıından sonra tohumdan yeti~tiril· mağmdaki yiizilğiinü çıkanp, seyirci- kO:Connyı kerevet üstüne yntırıp teste-
venr. ~ magnolyalar soğuktan korkmaz· ler arasına inip yüzüf:ü ıstlyene sak- re ile kıtır kıtır bacağını kesmek. 

Bu çiçeklerin iki nev'i vardır. Bir lar. Açıkta ekilmiş tohumlar kııın latıyor. O kimse bir başka.t;Ula dn ve- Istanbula misafir gelen Karnd~ 
nev'i daima tohumla yetiştirilir; to· çürüyebilirler, rebllmek şartlle. prensine, Siyam vellahtına, Sırblyn 
hur.-ılar martta ekilir ve fidderi iki Ekilecek tohumlar için dört kı· Ardından. sandalyedckfne emir: .kıra.ima Yıldız tlyntro6lında môrlfet-

Beher kilo İlk T. Şartname B. Ekslltmenln 
Clnsl tahmin F1, Miktan Llra Kr. Kr. yapılacağı 

Kr. Kilo gün ve sant 

Dağlıç eti 170 5700) 3185 25 213 26/Vl/942 cu-
Karaman eti 160 5200) ma @nü saat 
Kuzu eti 155 8900) 15.15 00 
Sığır etl 135 7900) 

~an 22 40000) 2769 185 • • • 15 de 
Patates 38 74000) 

Yumurta adedi 5 381000) 1428 75 , , , 15.25 de 

Zeytin 70 13300) 898 25 , 1D .. 15.30 da 
Silt 38 67000) 1624 50 , • , 15.40 dn 

Reçel 130 8000) 780 > , • 16.45 de 

Odun çekisi 850 1317) 840 il • , 15.!iO de 
(Gürgen ve meQe) 

KomlsYonumuza bağlı altı yntıh lisenin yukarıda yazılı 1ht.lynçl:m kn
p:ılı zarf usullle eksiltmeye tonmu:ıtur, Eksııtme Beyo~lundn Liseler Satln 
Alma Komisyonu blnıısında yapılacaktır. İstekliler ilk temlnnt makbuzu, 
1942 yılı Tlcarct Odası ~slltnsı ve tekllfierlnl havi 2490 sayılı kanunun tn
r~atı dairesinde hazırlayacakları kapalı zarflarını yukarıda. hlznlo.fmd:ı. 
gösterilen saatten bir saat evveline kadar sözü geçen komisyon reisliğine 
makbuz multablllnde vermElerl. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Teminat yab.rmak ve şartnameyi görmek lstlyenlerln Galatasaray ı., .. esin-
de komisyon tA.t1pllğlne mfirncanUıın. (5845) 

d f Kalk! lerlnt gi)&ermlş, göğsilnü onlann nl-
e a ı~ırtmadan sonra haziran ipti- aundan iki kwm çürümüş yaprak. çü- - ı :1 şanlarllc de doldurm•,. Olan Mu-'k"l ı ı 

dasında bahçeye dikilir. Bol tohum rüğü, bir kısım bahçe toprağı ve bir O, 0 zamanlar <sa r fllmenıım) de- -.. L.ı .. İstanbul Belediyesi ilanları 
verirler. Bu fidanlann boyu -40-50 kısım ince dere mili denı'len kumdan uilen somnambullar gibi gezinirken hümayunlu <Hoklk.abnzı şe-hrljtırl) ·---------------------------

] 
ikinci blr emir: Cemil Bey Meşrutiyetten sonra Askerl 

sııntimetreyi geçmez. kinci nevi yapılmış hnrç kullanılır. Magnolya· _ Yüzüğün kimde? Bul!.. müzede, k!n kadime uydurularak şu- Tahmin 8, 
ömürlü olan çeıitlere maliktir. Bu çe- dan çelik olmaz. Ancak ağacın genç Başka Uif p:ırolayn yany:ıcak tek bedebazlıklarda bulunm~tu. 10030,00 

tık teırıinatı 
'752,25 Darülfıceze müessesesinin yıllık ihtiyacı lçln nlı

şitluin kökleri kııın toprakta kalır dallan üzerine teneke huni geçire- kelime yok. Kadın, gene gözleri ka- Merhum yıışlandığı ~in eski el ça
ve ilkbaharda yeniden sürerler. Bun- rek ve İçini yukarıda yazdığımız palı, sahnenin önfuıdeki beş nltı basa- bukluğunu kaybetmekle beraber gene 
lnrın da üretilmesi hem tohum ile, harçla doldurarak daldımuı yapılır- mak merdivenden tıpış tıpış iniyor; seyredenler afallanırdı. Kııfestekl ku
hem de köklerinden süren sürgün- aa köklenir. Dalın toprak içinde ka- halk ara.sına dalıyor. Yi.izük elden ele şu yokedlvermek, delik deşlkslz pirinç 
lerin nyrılmasilc kabil olur. lan kı mını çak1 ile kabuğunu çepe- geçip t~ neredeki saçlı sakallı bir bey- çembelrerl bir araya halka edip nyır-

Bu neviler bir metre kadar yükse- çevre çizerek yarnlamnk kök salma· de, mnk, su ve kırmızı terlt bulunan bnr-
lebilirler. Renkleri çok muhteliftir. sını kolaylaşhnr. Daldırma yapmak Sarışın kadın doğru gidip, ncinmca- daklnrm yerlerini değiştirmek, plya~ 
Kenar tarhlarına muvafık gelir. Ken- d b ı · 'b b l b'lZl.n yelek ceb!ne elini sokup, mühür tabağını kırtl> parçalarını ta.b:ıncanın 

zamanı a u ayc an ıtı aren aı ar. k sini 1 1 d k dl ttll.-~- - namlusuna doldurd kta bl 
di kendine olduğu yerde çoğalarak ese n ç n en en ,,. ..... utiunu c;ı- u n sonra r 

knrmıyo mu? atışta duvardaki -rçevell ldvhalarda 
.,, CEVAPLARIMIZ belirtme-k gibi meharet.ıer yapar. ta'-

8450,00 333,75 
no.cak (14) kalem yaş sebze. 
Dnrülaceze müessesesinin yıllık ihtiyacı için alı
nncak patates, soğan, yumurta ve limon. 

Tahmin bedelle.rlle ilk teminat mlkt.arlıırı yukarıda yazılı mevadı gı
dalye satın alınmak üzere ayn ayn tııpnlı zarf usullle ekslltmeye konul
n:uştur 

. Şartnameleri Za.bıt ve Muamelat Müdürlü~ kaleminde gorültblllr. 
!haleleri 217/9'2 ~rşcmbe günü .saat 15 de Daimi Encüınımde ynpılacaktır. 

Taliplerin llk teminat. makbuz veyn mektuplan ve kanunen ibrazı lazım 
gelen diğer veslkalan ile 2490 No. lu Jı::anunun tarlfatı çevresinde hazırla
yacak.lan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar Daimi Eııcüın-ene 
vermeleri Ul.zımdır. (6589) 

2-3 sene içinde bir tarhı doldurmu" ı r ,,.~ 
olurlar. Bu fidanlar yalnız bahreleri : b ,. Kaznöfün manyetlzmncılıktaki kuv- ağın bir kenarı eksllt çıkınca taban· 
s~slemeğe ya~ar. Şıktır, zariftir ve 1 vetı hakkında yakıştırmn uydur.nas- caya eksik koyduğu o parçayı yerde * 
bılhassa bol çıçek açtıklarından do- Patates kurduna çare? vonlar da duyulurdu Şimali Amerlkıı- bulur, yerine gNlrJnce tam tamamına Bakırköy - Kazlıçeşme yolunun katran kaplama. tamiratı açık eksilt-
layı tercihan dikilmelidir. • da mı cenublsinde ~I btr akş:ım yep· uyardı. meye konulmuştur, Keşif bedell (9625) Ura (81) kuruş v~ ilk teminatı (721) 

. Gerede' de Muhittin locecikoğluna j yeni ~nnyetızma c;cşltlerl göstereceği- ... Ura (94) kuruştur. 

D
•• k•• ı J cevap: 

1 
nl, bunlara tnm dokuı.da ba.şlıyacağını Sünnet düğünlerlnln Çırçır ve Hiin- Ke~ ve şartname Zıı.bıt ve Muamelat Müdürlfiğü kaleminde goriıle-

0 U en meyva arı Patateslerin ize geçen sene a~ rız 
1 

UAn etmiş, kAr suyunun. Çamlıcadakt i.tbade ve blllr. ale 317/942 cuma günü saat H de Daimi Encümende yııpılacakt.ır. 
Merdlvenköyündekl uft- ...... Taliplerin llk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 3 giln 

olan ye.,il tırtılın bu ıene kı• dola'-·ı- Tiyatro dopdolu; bekle bre bekle m""11a m .. -..ırelerl-

yakınız 
,. " ,, • nln gedlklllerl y b dl h kk b evvel Vil~yet Natl.a Müdürlüğüne müracaatla nlacakları fenni ehliyet ve 

aile tekrar baı a0··stermesı' ı'htı"maJ: saat ııerllyor. Ayaklar bastonlar vu- n u o a azların .. • yardaklarlle royta l·'·'A 1 t kantJıen ibrazı !Azını gelen dlıter ves!krunrlle ihale günü muayyen rontte 
azdır. Mamafı'h ı'htı"yat tcdb"ırı' ola- ruledursun, ortııya çıknn yok. Nihayet n J.!Ulin, IJ §e ıpası 'mt • de k lkm H k n yutup öğüre öğüre botu!mnlan düdti- _oa. Encümende uulunmalan. (6836) 

Her ne kadar bu sene §İddetli kış- rak derhal Ziraat memuruna gidiniz. per a ış. 0 a.bkaz cenapla ğil ü!leylp yii7.lerlnl .....ı:..•erlni 'unlara -----------------------------
) k 

. • K d' . d k .. -'-k b (.Efendller, oyunumU7.a b~lıyoruz. sn .,v.... Ü k""d A k 1·k Ş b • B k 1 ..., d 
ta_n mem e etın bırçok yerlerinde en lllln .en. Urf~n .. "!U?CA e ~tın- atlmlz dokuz!) deyince, bekliyenler bulamalıın gibi, her zamanki beyllk- S U ar 1 er J U eSl a, an lgln an: 
bocekler, ve muhtelif böcdc ve kele- ~ hangı ?~r zehırlı lltıç varsa ıste- (Onu buldu!) diye haykırmı.şlar... !erinden başka a~zlamıdan kulaç ku- 31/12/941 ta.rıhlnde kıt.Mından terhis edilen H/4/942 tarihinde şube-
bek yumurtaları bozulmuş ise de; Y!°ız. ~~ ilacı ı~ı~. aud~ ve toprak Kaznöf, csnatıerlntzc iyi ~nkınl) de la.ç kurdele, avuç avuç toplu iğne çı- m.lze müracaat ederek 2/103 mrnsına kaydedlımı,, ve Sellmlye Harem iske-
gene muhafazalı ve kuytu yerlerde bı.r kap ıçındc erıtınız. Fht tulumbnsı mlş kn:m:ık, donun paçalarından on beş lesi caddesi No. 28 olarak adres verml.ş olan Yd. P. Tğm. (51488l kayıt 
kalmış olan böcek yumurtalarından gi~i bir püıkürgeç aleti ile patates· B~kmı.şlar, tnm dokuz. yirmi yumurtııyı düşürmek gibi mftrf. numaralı Osman Oğ, irfanm fubeye ~ermiş olduğu adreste mükerreren 
bir miktar böcek kelebek ve brtıl- lenn yn~raklannı, gö.vde ve aııpları- Gflya mnnyetıznıa ve hlpnotızma ııe retıerlne ~lar, bmılan becereme- arar.masına. ~en bulanamamış olduğınıdan İstanbulda ise derhal, taş.. 
lar çıkmıştır. BütÜn bu znrarlı hay- nı güzelce ıslatınız. Bu ilii.cı tırtıllar herkese onu dokuz göstermişmlş, .sin diye gömleklerini, yeleklerini, ço- rnda ise Uk vasıta ile mektup ve telgrafla behemehnl f\lbeye bildirmesi lü-
vancıkların bu ıene daha fazla üre• yerlerse derhal ölürler. Esasen ilaçlı Gidip gördilğümüz, bunlıın da duy tnplannı ters giyip gidenler oo çoktu. zumu 11An olunur. (S'7T7) 

meden ortad n kaldırılması ıa·zım yaprak ve dallardan tırhllar kaçınır· doğumuz için, smıftıı hepimizde mnn- Sernıet Muhtar Atns 1 
.. eJir C'::.er bu sene ı k lar. yetlzma ve hlpnotızmnyn merak da -,-----------.. ~ inhisarlar U. Müdürlüğünden: ~ . ~ ve ge ece sene merak IJI .._ __________________________ _ 

devamlı b;r mücadele yapılır ve mev Şayet ziraat memurunuı.da bu <Mainl!tısme anlmnl) in mevcutluğu Devlet Konservatuvarı Hl/6/942 tarlhinde yaptırılması evvelce llln edllmlş olan blm :tabrlknsı 
cudun ~.hasına çalı~ılır~a, gelecek ila5l~~d~.? .. biri yokaa ':ilii>:e~ Ziraat nu, 18 inci nsırda., 1779 yılında Alman yaş küsbe müzayedesinin ihalesi yapılmayan kısmın yeniden nrttımıaya 
seneler ıçın rahat edılmış olur, Bu· mudurlugunden ecele ıstetınız. Av- doktorlarından Mesmer'Jn onu buluşu- temsilleri konması tekıı.rrll.r etml§tır. 
nun için bu ıene meyya ağaçlannıza rupanın hususi bazı ilaçları da bu işi nu, (hypnosc) dt-nllen sunt uykunun •ANTEGONE. ReJl, Prof. Carı İhale 23/6/9'2 salı güntl aaat 11,llO dadır. Yeni şartnnmeyi görmek istıl• 
her sene yaptığınız gibi, ilaçları tek· görebilir. Fakat bu ilaçlar bugün Is· ilk önce Fransız sinir hekbnl Chıırcot Ebert, milzlk: Ferid Alnnr. Kor0- yenlerin Kabata§ta. levazım f\lbe:ılne gelmeleri. (6588) 
rarlamnlttan geri durmayınız. Göre- tanbulda yoktur. Beliti Ziraat mü- tarafından keşfedlllştnl. (hypnotız- nun iştlrlldle. 
ccğiniz böcekleri, kelebekleri mer- dürlüğünde bulunabilir. Tırtıllardan ma) ya dair bahisleri kltaplardl\ tal14· Biletler: 50 kuruştan başlar. 6 Yüksek Mühendis Mektebi Satın alma komiayo• 
hamet etmeksizin derhal öldürünüz. bir ilti tane yakalayıp Ziraat idarcsi· tırırken mektebin demlıt>aş hocala- ı ve 7 temmuz gece 12 tenımuz ge- nundan: 
Ağaçlann üzerinde raslıyncağınız tır· ne veriniL Cinsini tayin ettirmeğe nndnn clnllnln clnllsl Sarret'ye, zır ce ve g(lndüz SES alnemnsı.nda tılları ve kurtlan toplayıp..eziniz. Bü- yardımı olur. dheli :erdrard'a, sahte vakar BI:ın yalnız 4 temsu, glfe her gün saat Me'kteblnılze kapalı sa!f usullle 100000 adet ekmek alınııcnktır. Beher 
- b db' 

1 
d b y c onga a soruyor, basmııknlıp ce 14-18 e kadar neıktır. Tel: 49169, adedinin bedell 10,50 Ituruttur. İlk teminat '788 liradır. Eksiltme 24/6//942 

~~b. u te k.' :.r :n, a,ka ~s:nlçların Fasulye hangi toprağı va.plar alıyorduk. M illi saat 15 de mektepte yapılacaktır. c6245t 
ı ıne gere ruzgu ann tcaın e, ge- Daha azıttı.. Ame 'k d n.....t~ da -----------...:.::.._..=_ 
k · · · b.. k 1 . ? A. rı a a, ~...,ıı •••••••••••••• re ıçını oce veya tırtı yemıe ol- sever. bu işle ~ bir enstıtn vnr ,. 

~asından dolııyı dökülmüş olan bü· Başprofesörü SC~ Lnmette'ln de ;::_ 
tun meyvaları toplayıp yakınız. Ya- Bir okuyucumuz fasulye çeşitleri tik bir eseri mllyonlrcıı satılıyorrr.uş, 

Bu akıamdan itibaren 

TEPEBASI Belediye Bahçesinde hut derin bir çukurn gömünüz.. Ya- üzerinde bazı tecrübeler yaptığını ve Bu kitabı edlnmeğe kıılk~tllı:, AltL
kında deniz varsa denize dökünüz. netice itibarile Ayşe1'adın, barbunya kadarlardan be§er, onar kuruş toplan 
Bu tedbirleri meyva ağaçlannızı ya- ve çalı fasulyelerinin kırmızı toprak- dı, Bf'Yo~lu Jı::ltaçılanndan birine ıs
nnın tahribedici parazit böceklerin- ta yetişmediğini ve bunun da bu ciris marlatmıının yolu da bulundu. Fakat 
den kurtarmak için §İmdiden almalı· t~~:a.kl~.nn aıkı olmııııındnn ileri gd- o kltap ele gercmedi gittiydi. 
sınız. dıgmı soylemektcdir, O sene!er Kıım.kapıdn, ecdattan kal- ALABANDA 
....................................... Fasulyelerin yüze yakın çC§idi ma kArglr binamızın nlt katını Yer-

vardır. Bütün bu çeşitler çok kireçli vant bllmemneyan isminde bir gazl

Kazanç ve am~ 
buhran vergilerinin 

birinci taksiti 

topraklar müstesna olmak üzere bü- nocu ltlrnlamıştı. 
tün toprnklıırda 'yi mahsul verebilir- Yirmi yıl Amerikada. bulunmuş; 

görmedl.ğl, b1lmedlğ1 şey yok. Her taşı 
ler. Fakat her hangi bir cins fasulye kaldır, nltandan çıkan sıvnslı bir Er
oluraa olsun, ekilecek toprağın iyi meni. 
işlcnmi:. gübrelenmiş olması §arttır. Gô'Llle gördüklerlnden neler ruıla.t-

Kaznnç, buhran ve mUli m~ Fasulyelerin ve bilhassa boylanan mazdı: Meşhur Amcıikn şarlatanı 
dnfua vcrgılerlyle karneli mü- ve sarılan cinslerin ekildiği yerler Barnum'un cambnzhanesindekl To-
kellenere m:ıhsus verginin bl- mutlaka biraz gölgeli olmalıdır ki me Poucc ndlı r.üce. İngllterenln Jum-
rlnci tnks!Unl bu ayın sonu- iyi, bol ve gevrek mahsul verebilsin. bo denilen mllll fili; Nlyngnra ~1§.le-

22 tabloluk Reri - 22 Bale - 14 orijinal Milli OJ1ID -
10 Koro - 20 Müzik - 10 Artist - Şmdiye bd. 

aöriilmemit yenilikler. 
Yazan: EKREM RESlT - Midkı CEMAL REŞtr 

Bu akp.m GALA ,erefine Orkestrayı CFldAC RE$T. ~lzzat 
dirije edecektir. 

()ynıyanları 

SAr iVB 
MUAMMER Karaca na kadar f>demck la1.ımdır . ~ Ku fasulyeleri güneşli yerlerde de leri \!zerine 1p gerdirip, g&llerlnl bağ

Bu muddet zarfında vergilerini iyi yetişir. Fakat sanlıcı olanlar mut- lnyıp, tek tekerlekli bahçıvan arnlY.ısı
öd m\:; n mukelleflerln vergileri 'laka gölgeli yer ve oldu'·.ça bol su, na otmttu!h.ı kadını 50 metre yüksek- l 
Y

üzd ~ft-• l t 1 te k ı SAF YE'oin okuduX..- eaerlerı 0AO.--ri"'' v A""'"' v L.__a._.ı __ . ~1e.ıımiıtir. Senelerdcnberi snhne-
" on ce.......,y c al nır. Kari- ,isterler. Kırmızı topraklar gübreli ol- n ba~Byal geçdl ren e_~Jstz Fransız •.a ~ c.ı un IV"\.UV'A ~ ~ 

lerl.m zln bu huırusa naz:ı~ı dik· k d 
1
.. k d cnm :ızı on n ve b<Ure mizde rakipsiz ıeaini dinlediğimiz eanatklı SAFIYE"nln b.i R&VO'do dalia üstün varlıiıiıı da görecek•iniz. 

kn*lnl c lt<>cler!z mi n ve zam~nın ~. 1 uzumu ·a ar su-1 Laf arnsındn bir gün"' Knznö!ün DİKKAT: Saat 19.30 dan 21,•o a c-dar L-~--1_.n _:....1..t-em SAZ HEYETl. REVÜ lam aant 
ll~29m~:Dl!!!~•an~niC!mlJ . anın~~ şartıle mu.-ı:mmcl mahsul l manyetizma ve hypnoUzmo.sındD.n iL ;;J &a ~· u mmı -• 

jverebılırler. nçılclı. Mektepte ele geçirm<>ğe çalıştı. .,.,_____________ 21.30 da~. i.1'.W-14.2890 

' 

, 
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SÖZÜN6ELiŞi ~~~ 
Genç ressamlarımızın Jk • • b • 

lSTANBUL HAYA Ti 

Süt ve terkos 

talisizliği ıncı cep e meselesı ~~&t~r.:::i'~ 
Beyoğlu Halkevinin tertibettiğl «Sanat , ayı» münasebeti- ~~orlanntf. Bu ltayvaıxıklara 

le genç ressamların yine orada açtıkları reslın sergisi, b!1' ~de :Venl~leri sütün yeküna 

açılma günü davetiye~erin getirdiği kalabalık hesaba katılmaya- lsviçreli bir mütehassıs, bunun kolay = b,:lr~n &Ü~~u~'Jta::· ~ 
cak olursa, maattee~ şu kadar zamandanberi, günde beş on bin kiloyu geçiyormuş... Ne sihirdir 

meraklı tarafından zıyaret edilen C8!l1Slz blr sanat gösterisi olarak bı·r ı·ş olmadıg- ı n 1 go·· sterı·yor ne keramet... Acaba. aradaki OD beş 
ka~tır. Bu ilgisizlik, bizim de gördüğümüz gibi, genç ressam- bin ~yu müteaviı far" .~~e:n 
lan ne kadar kederlenirse yeri \Tardır. Çünkü 80 res.cıamın bir ... .. .. . ~ıln~~r. Bu hususta fazla duşunme-
tabiat parçası önünde turu .. astı t Son zama.nlarda Avrupada ikinci İngiliz hava kuvvetinin ne miktar gı agır darbelere ragmen el an l:uv- ~ lazam Yok: cevaban hm vere· 

. .. O P günlerce Ve aylarca, bir sana bir cephe a.çılmumdan tık ıık. ~h- tayyareye malik old~u n İngiliz. vetini muhafaza etmektedir. İngiliz Yırn. Beı bine yakan bayvalllll ydi$fj. 
heyecanı içınde goz nuru dökerek hazırladığı 90 eseri 90 kişi ge- sedili:ror. İsviçrede çıkan Joumal hava endü.striainin iatibsal kabiliyeti- milletinin usanacağım, cesaretinin nımediji sütün noksanım da - Al· 
llp seyretmlyorsa bu hal sanatkA.rda ümit na.mrna blrşey bı.- de Geneve bu meaeleye dair dikkate ni 'bilmiyoruz. Bildiğimiz bir ıey ıvar- kmlacağını hesabetmek de ya.nlı§br. lah raa ol~un - Terkos RC>li tamam 
rakmaz. pyan bir makale nqYehniştir. Ma· n. 

0 
da Ame:rikan istihsalinin çok İngilizler sonuna kadar &"idecekler- hyor. Yanı İstanbul halkt süt niyeti-

Netekim üç gün evvel dostum Cemal Nadir'le sergiye gittiği- kalede deniliyor ki: arttığı ve Amerikadan Avrupaya dir. ;: i=~ ii1:d:m.w~:ı t-;,';ks ksuu: 
miz zaman orada üç kişi vardı. Bunlardan blrt de sergtye eBer İngilizler, Kolonya'ya brıı hava akın halinde tayyare gelmekte oldu· Tecrübe gösterdi ki bir muhue- n&§taa. 

akınına 1000 tayyarenin l§tirak. et- ~-.J A-1--d b · Am rib.lıl benin neticesi aiyasi, ukert, iktisadi 
veren ressamlardan biri idi. Akşam ilstü, feJer:ln tatil olduğu bir tigwirni bildirdiler. Almanlar 15• • ~ ...... 11'"'ur. 7~ an erı e ar • A1dağunz sütler_e dikkat ecli-
ıı: da "i "' ... _ Şrmali frıandada ve lskoçyada hava ve manevi bütün sililılar arasında DiZ. Kaba k bir kaç d 
aman genç Türk ressa.mlan sergisinde ild kişi! Hem de bu ruz eden tayyaı-elerin ancak yüzü meydanları yapıyorlar, Groenland öir birlik olmasına bağlıdır. Bir ha· lendirdik OYUP •• saat in-

sergi şlın~iy~. kad.ar. sanat anlayışı bakımından aralarında bir bulduğunu ıöylecliler. Bin rakamı adasının cenup ucunda da tayyare- va taarruzu, ne kadar şiddetli olursa da açık Y~ =e ~ta~=: 
aynlık gordükl · ı ha.Iind çab yn mübalağalı olabilir, fakat yüz de 1 olsun, iyi organize edilmi~ bir nıem- t ..-,-

erı ıçın ayn ayn gru.p ar e şan, a azdır. M•ma6h m~ele t,...,..,.rerun· ler topluyorlar. ngilteredeın gelen- da olur. şte. iu.Yafet deiiştin:relr ayn gil 1 rin a ..... -..,~- l leketin a.skeri kudretini kıramaz. ser er açan genç ressamların «Güzel» de birleşme e e adedinde değildir. Esas, akınların ler yalnız Londrada değil, ngiltere- süt şekline ıiris> lttnclisini lark ımr.. 
doğru ilk adımı te§kil ediyordu. Eserlerini yan yana seyretmek, sık sık yapılmasıdır. Mesela her iki nin her şehrinde pek çok Amerikalı Yalnız bu taarıu.z devamlı olur ve ta sattıran terkos suyg o zaman 
!arklan gfümek kabildi Halbuki koca bir gün 800 000 nüfuslu günde bir kah şu şehre, kah bu oeh- tayyareciye rasladıklaruu söylüyor- lcarıı tarafın İstihsal kabiliyetini. mu- meydana ~yor. Demek ki, siih;ü· 

· ' ' 1 l il b .. -k b' ha d kuemet imkBnlarmı zaafa dü~üxür- n·· ··~·· ı · d çalkal çalk 
bir şehirde iki kişi bu meraka kapılıruştı. Yazık! re taarruz yapılırsa ortada münferit ar.haln_g. talere uyu Aır vika meyk a: se 0 zaman io değişir. launna gugumb d""enn e b" anad~' ~ 

G · . İ akınlar değil, dikkatle hazırlanmış nı ını ll11§br ve mer a, as erı \ ~ı onen su, mtz mıenıp 
alıba bır seneden fazla oluyor. Genç Fransız ressamları g.. bir plan olduğu söylenebilir. hazırlıklarını bitirinciyc kadar hava· İngilizler hava taarruzlarile., garp- akb baf111a gelince •ektile yaşadıiı 

tikl~ caddesinde, şimdi ayakkabıcı dükkA.nı olan blr salonda Hava seferinin çok miktarda tay- da. harekete geçmek isteniyor. İngi}- ta kabil olduğu kadar çok. düoman Terkos gölünü hatırhyor ve yağlı sü
e&erlerini teşhir etmişler, kalabalıktan günlerce içeri girmemiz yare ile yapılması için büyük hava terenin timclilik Avruparun karaam• kuvveti tutuak Ruslaxa, dolayısile tün aras~da d~a fazla oturmaya 
kabil olamamış, polis halkı sıraya dizmek mecburiyetinde kal- kuvvetine ihtiyaç vardır. Albay da yeni bir cephe açması pek muh· yarclmı. etmek istiyoılar. Yapılan he- ~~ül edenuyerek ayrılıp onun 
mıştı. Gösterilen eserler de genç Türk ressamlarının çalışmaları- Baldvin adında bir Amerikalı müte- temel değildir. ta.plara göre 30 kilometre ı~iğin- ~ r,~: . d _ w 

hasın bu hususta fU hesabı yaprnı~ H h 1 Al k de Ye bu kadar derinlikte bir harl> ozu su ıçıyoruz emqe aıı:-
nı yakından bilenler hiç te hayrette bırakmıyordu. Asıl O sergiye br: Her gece bin tayyarenin hava· ar den evve manyaııın as ef sahasında hareket için 160 tayyare- zım vanmyor. Çünkü uütü bozuk» 
gösterilen ilgi ile bu sergiye gösterilen ilgisizlik insam hayretten ri kudreti. olduğundan daba hafi ye ihtiyaç vardır. Bu kadar ı.vvare- tabiri ahlak dii$. kialüğü ifam eder. 

lanması iç.in hu kuvvetlerin kuman• göriildü. Ablukanın Abnanya üze- "" l --L-'da --L le hayrete düşürebilir. 1 d OO 3500 nin uçmuı, karada 700 uçak bulun- st..._. Y•Y~ şe)' r .ar~ danının e in e 30 - tayya• rinde ,.abuk tesir •apacağı zannedil- d bil ..__..___ L __ , __ .... L -L"-

Fak t b" h k.k t d ki gi · talihi kal b lık blr y " masına hağhdır Şu Lalde genio bir a esı.z aa~ı - ımaaır a ızce a ı a şu ur o ser nın a a renin bulunması lazımdır. Çünkü ge· di. Halbuki Almanya iptidaiı madde sa.h.l " . d h. L • • kacl s.m:ID'. Çileklerin yüaü boyanıp aa-
cadde üstünde bu sergini:n talih..~izligwi sapa bir sokakta olmasın- rek. pilotlann, gerek makinelerin ia- b · k -'- · 3 1 uzeun e are~et ıçm ne ar tıl b' --' k-u -..... L-~-L , ~ ennn sı ıntısı ç~mıyor. ay k ta: "hf ld v h an U' menue <aAe su • .,. su aa ...... , 
dadır. Futbol oynamak istiye'nlere bir meydan bulan sayın Vail tirahate ihtiyacı vardır. Bundan baş- sonra harbin üçüncü yılı bitecektir. ~~d"J hY!l~reyAel ı ıyal ç 0 Augu esa- devede kalak kusulardan sayılır. 

B . . . ka 30 - 5 O bin kişilik bir kuvvet is· oc ı e. ı ır. man arm vrupaDlll Hadi biiyiikl ek hnaz, 
Ve eledıye Relsımız genç re~mlanmıza da şöyle ayak altında, ter. Her seferde, geri dönmemek, Alman ordusu, çetin Rus seferi neti- hemen her tarahnda hava meydan- ere P • nı:a" o 
eserlerini asmak için bir duvar gösterinceye kadar bu talihsizlik _ . . . eesinde zayıflam.lş olmakla beraber lan olduğu. bir yerden ba~k.a biı fak~~ çocuk~ar~ ne diyelnn ? .. 
d . .. .. . .. .. .. hasara ugramak ve ı11aıre gibı sebep• hala hlıinci derecede kuvve.t1idir. ere ok bult ta re önderebile- Süt Li'.lekirhgı yalnız btanbula 

evam edecektir. Çunkü halk bır dagdı:r. Ona gitmek, ona gotür- lerle uçan tayyarelerin yüzde onu S H ,_ f ha " • b Y ç_ ça yya. g mahsus değild"'1r ha! •. Anadoluda da 
k . • on ar&o mu reveaı unu mey- ceklerı de unutulmamalıchr • • • • 

me ıcabeder. Şevket Rado kaybedilir. Binaenaleyh bu hava kuv d k Fak t Alm 1 d · eski ucuzluk devırlennde bile süte 
verini daima hin tayyare ileı hareket Aana .koymu~tu:h· l ka b·ı· a~ ~'da Mamafih Jngili.zlerin, bir müddet su kalan hilekarlar vardı. Vaktıle 

. k k bil. b l d men anın ıstı sa a ı ıyebnı cı - . . kal v ___ Lk• I Anad I d b. _.,,, bul··- .ı yapabılece a ıyette u un ur· d. likk" l Am "k üd _ sonra netice.sız ınaga IJUW um o· o u a ır vııayette unı..u.t· 
mal: iç.-ı günde 100 tayyue yapılma ı te. . ı etmez er, .. en ~ m a aa bile, bir ihraç teşebbüsünde bu- iuın sırada yerli alaba.plar beıU illaz 

81 ve her gün 300 - SOO ki§İnin pi· halesının ço~ geç olaeaıı~ soy{erler- lunmalan miiı:nkündür. Mahdut bir tetmitlerdi. Fazla koyun ve sağu: bes
lotluk. diploması alması lazlmdır. Bu se hata etml.§ olurlar. İngiltere orta- zaman için bir kara eepheşİ, teşekkül nea bİI' köyden ~e süt getirirler, 
suretle senede 36500 tayyareye ve dan kıillcmış olsaydı, bu hesap doğ- etmekte olduğunu gördüğümüz. cep- Puuda sabclya soranım&: 
fOO bin kişiye ihtiyaç hasıl olur. ru olabilirdi. Fakat İngiltere, yedi· henin tamamlayıcısıdır. - Sütün iyi mi? Su kafılaumıq 

«Nemize lazım - Hayır, nemize lazım bizim, , ........................ n11H11111111111111n1111111111111111111111111111111111111111ıaa11ıuu111Hı•u111nının-.w ya L 
1 . Köylü ellerini kalch.,., yemini 

~:;~1~~~;~~~:~;~i~!~;;.::: ı•• ı aıaMı ~ rm l8B :;~:~::.::·: .. :: b. . , 
ızım . .. » 
İki zatın iki ayrı şikayetini din

ledik. Birinin şikayeti otohüstendi: 
Yıldızdan bir otobüse binmiş

ler. Vakit öğle sonuymuş. Dörtte 
üçü yolcu ile dolu otobüs, tarife 
üzere, Beşiktaşa gelmiş, şoför 
arabayı her zamanki durakta dur· 
duracağına doğruca bir lokanta
lltn önüne çekmiş. Hiç kimseye 
bir şey söylemeden İnmiş, lokan· 
taya girmiş!.. Yolcular, güneşin 
altında dı.rdukça kızışan otobü
sün içind .. bekleşe dursunJar, haz· 
ret bir masaya oturmuş ve bir gü
zel karnını doyurmuş. On beş, 
yirmi dakika sonra da ağzım siJjp 
dişlerini karıştırarak gelmi§ ve yi
ne kimseye bir şeycikler demeden 
otobüsü T c.ksim yoluna sürmüş f.. • 

nm numaruını gazeteye yazıp il- . ma lehçesine uygundur. Fakat işin 
gili amirlere haber vermekti. Fa- Beciktaş halkevinin atletizm bayramı İçinde başka İ$ var. Köy yolunun 
bt biz bunu yapamıyoruz. Çün- Y plıre yakın yerinde bir ç~ vat· 
kü, eğer umumi hizmette bu çeşit d.Jr. İsmi de «Musa çeşmesi» dir. 

~e:~ıtşt~~g:::~da:ı~c=i::: Mu··sabakalar çok muntazam ve heyecanlı oldu ~w:::~:ı~b~:ı: şı duydukları .kayıtsızlı.lc, c:nemize luk bırakır n yolda güiümleri Mu-182.llll bizim> z.iboiyeti, daha hü- aa çeşmesine .,.ayıp a:z.let:in.e su-
yük bir suçtur. Bu bakımdan, bu yu doıclurur. Şelıirde sonılunca; 

iki işçiyi değil. yoıcuıan muahaze Fenerbahçeli Kemal ciridi 59,41 t atarak dki 11öziim ra. o1sun • katt:msa:t 
etmek gerektir. me reye diye yemin ederken bir taşla iki 

de~i;g;:rif:n~:ı~: ~=b~~~~ yeni Türkiye rekoru yaptı ~~!!:arıas~r::;\:; 
re göz yumanlar: yann, ~of örün Beşiktaş Halkevl tarafından terU· bir harf oyunu ile yeminin giinahm· 
lokantadan sonra kahvehaneye bedilen atletizm müsabakalan ve dan da pya kendini tebriye eder. 
veya berbere uğradığını; vatma- sportif oywılar bayramı dün Şeref Suyu kendisi katmamış.., Musa. yani 
nm don, gömlekle tramvay SÜ.,.. stadında büyük bir kalabalık önünde Musa ç~mesi katmıştır. «Su kattı-Bunu ~latan zata: 

- Hiç biriniz bir şey söyleme
diniz mi?.. diye sorduk: 

düğünü görürlerse hiç ~şmama- intizamlı bir şek.llde yapılmıştır. Mü- ınısa11nın aslı ocsu kattı Musa:.dır. 
ltdırlarl.. saba.ka.lara muhtelif kulüplerden ge- Gazete:uin bilc:lirdiiine ıöre. İs• 

- Kendi kendimize epey söy
lendik amma, şoföre ağız açıp bu 
eıcakta bir mesele çıkarmak iste
medik. Nemize lazım bizim, de
dik. 

Cevabını verdi. Öteki şikayet 
de bir vatmandandı: 

Havalaıın sıcaklığı malUın. Bir 
.,atman, zahir pek bonalml§ ola· 
cak k.i, it başında yakasını paçası
nı fora etmiş, çıplak ayaklanna 
birer ezik pabuç giyerek arkasın· 
daki kadın, erkek yo1culann gö
zü önünde, klasik bir şerbetçi tu· 
ya!etile tramvay yürütmeie baş
lamış! ... 

Bu ıikayetçi ye de: 
_Vaziyeti bir kontrol .memu· 

runa bildirmediniz mi?·· dıye ıor· 
duk: 

«Kendisi muhtacı 
himmet ••. » 

Tan arkadaşımızın c:Oikkab 
sütunu yazan huswıi müesseaele
rirı işçilerine hala um yapmaclık
lannı yazıyor ve bilhusa İstanbul 
Havagazı tirketinin memurlanna 
zam yapmadığım belirtiyor. 

Bir hususi müessesede çalışanın 
öteki hususi müessesede çalışan
lann halinden anlaması ve onlan 
düşünmesi kadar tabü bir şey ola
maz. Dileyelim lc.i Dikkat sütunu 
muharririnin kendi durumu hak
kında yazamadığı dilekçeyi, Hava
ııazı tirketi ınemurlaıı kaleme alıp 
neoretsinlerl .. Zira yazarın •ken
di muhtacı himmet bir dede ..• > 

~ 
Deve kuşunun intiharı! 

• d kopar ....... •• ve o -.at ölmüpiiI. Münih hayıvaııat bahçesın e ga- Dl ......,.. 
• b" b•d" )mu tur Bir .. ok ae· Deve k.UJUDUD bu intihan, bahçe 

np ır ı:ı ıse o ı · " .. d"" Ü •• y ıJ · ·ı · ·· ·· - .. d olma•aydı ı'dar-•;..i d:ı.:o.. urm ftiir. ııp an YJrcı erm gozu onun e o • ~- uor.... ... _ 
bu h!diseye kimse inanmıyacakmı~. incelemelerden anlaf1)dı~. ~ore, 
Hadise ıudur: Bir deve lcu§U. içer~- hayvanın son zamanlanla dışısı l>l
einde bulunduğu bir kafesin demır .. Erkeği ola.n deve kuou bu 
pannak1ıklannın arasına birdenbire :i~ U:ıerine teeesü~den yemek, 
başını solunu,, kanatlarını çırparak . d kesilmiş, çok 19tırap çcki
l>oynunu bu demiT parmaklıkları ıçıne en Nihayet deve ku~unun in-

k ak .k " ça- yormuş. 
anısına sı ıştırar oparm.aga. . tib b d ileri ıeldiği anlatıl· 
1ıpn10• Bahçe hizmetç.i]eri yetış!Jl· an, un an 
ciye kadar hakikaten hayvan, başı· mışhr. 

Leylekler ne yerler? .. 
Ç k ki 1 leyleklerin kurba· te zararlı olmasından dolayı çıfçı-

o mse er, w 1 b"" .. k hizmetler ederler. 
v dikJ · · l Bu dogru ere uyu d""' · S O ga ye enne manır ar. B' l le w • yuvasında, ye ıgı 

değildir. Leylekler, bulundukları kad::. ::.yı~böceğini~arbklan hu· 
muhite, mm takaya çabuk alışırlar. lunınuştur. Leylekler fare de .!erl~r. 
Mesela, çayırlık semtte böcek, çe- Tarla farelerinin, pek çok türeıd_!k· 
kirge yemeği tercih ederler. Hesap ]eri yerlerde leylek ~~n çoga• 
eclildiğine göre bir leylek, bir sefer- hr. Leylekler, tavuk cıvaın de yerı 

' ek nadirdir, 

1 

niş bir atlet grupu iştiı"a.k etmiş.tir. taDbul sütı;~i de sütlere k.eud.ilew 
İstiklfi.l marşı ve bayrak merasimin- rioiD 111 katmadığını, ikinci eller&a 

den sonra Halkev1 namına B. Kerim •ui sabeılann kattıimt iddia edi-
Kanok'un söylevi lle müsabakalara. .1 

başlanmıştır. Alınan teknik neticeler yorlaımş. Bu İ$i baagi kınlan elleriıa 
şunlardır: yapbğmı arayıp bulmak vazifesi 1»

üo deiil Belediymndir. Bayanlar 
80 metre 
1 - incı 11.1, 2 - Çani, s - Hadiye 
80 metre m.inialı: 
1 - Startıyadls 15.5, 2 - Radiç, 

Bari süt sabcıları da bir kaç ter
kot musluğuna cMusa çeşmesi» İs· 
mini koysalar da, sütlerini oralarda 
auJ.ndınp yemin vebalinden kurtul

3 - Hadiye. 
Güne atma: 600 metre koşusunda atletlerin mücadeleli ve kalu 

salar. 
arasmdaki 80 Cemal Refik 

1- Nermin 10.19, 2 - Papadopulos,

1 
metre koşanım depari. 

S - Fatma. =============================ır . ~2~ 1·-··-•-IAm•ropuı.. Dünkü yüzme yanşfan 
........................................ 
lleri spor kulübü Aksaray 
Gençler birliğini 1 O. - O 

yendi 
1 - Startiyad1s 1.25, 2 - Danm, 

s - Rad1ç 

Erkekler 
100 metre erkekler: 
ı - Doğan 11.11, 2 - Nejat, S -

Muzaffer. 
!ff met~: 
ı - Doğan 24.2, 2 - NeJat., S -

Mita.kidJs. 
800 metre: ı - Ahmet 2.8.2. 2 -

Adnan, 3 - Süleyman. 
1500 metre: l - Ra1! 4.29.4, 2 -

Ahmet, S - Tlsa.nJkls. 
(60 metre: 1 - Remzl 55.1, 2 -

Adnan. 3 - Süleyrna.n. 
GilJle: Sema 10.67, 2 - T1sanl.k:ls, 

3 - İstepan. 
Yiksek: 1 - Gilner l.70, 2 - 61-

nan, 3 - Levent. 
Uzun atlama: 1 - Güner B.!55.5, 

Namık.. 3 - Muza.f!er. 
Cir.H: 1 - Kemal 59.41 (Yeni Tilr

ktye rekoru), 2 - Cevdet, 3 - Süha.. 
Müsabakalardan sonra Halk.evi na.

mına derece alanlara mtlkAfa.tları 
meras.i:ınle verllml.şt4r. 

* Kadıköy Balkevinden: Evlıniz 
yaylı sazlar orkestrası tarafından şef 
Eşref Antlkacı idaresinde 22/6/942 
pazartesi akşamı saat 21 de Kadıköy 
opera sinemasında. konSer verilecek
tir. Davetiyeler idare memurluğım.. 
dan alınır, 

Mevsimin ~Ik müsabakasını Beykozlu 
yüzücüler kazandı 

Kadıköyde •İlertspor kulübfo diye 
yeni btr gpor kuJübÜ \eşekkül ıtti~inl 
yazml§tık. Bu kulübün futbol takı
mı dün Aksaray Gen~lerb!rliğ! futbol 
takımı lle Hasanp~a sahasında bir 
maç yapmıştır. Maçı 10--0 İlerlspor 
kulübü futbolcuları kazanmıştır. İstanbul ını sporlan ajanlığı \a.r&

!ından tertibedllen mevslmbı ilk yfiz
me yarışlan dün Moda yüzme havu
zunda tntlzam altında yapılmı.ştır. 

Büyük bir kalabalık. tarafından al1-
ka. He tak1bedilen bu müsıı.ba.kalar 
mevsimin llk yanşlan olma.sına. ral· 
men yüzücüler fl.rMJD.da gentş bl.ı' 
l\lllka uyandırmış ve denlJJin adam 
akıllı ısınmamış olma.sına rağm.en 

muhtelif lrnlilp ve mekteplerden 66 
sporcu müsabakalara. l§tinık etmlştlr. 

Karşılaşna.lar daha. fazla Beykoz 
kulübü ne Haydarpaıa ıısesı yüzücü
leri arasında çekişmelere sebebolmuş 
ve mevs1m1n bu 1lk y~şlannda Bey
kozlu yüzücüler gerek büyüklerde ve 
gerekse küçükleroo rakiplerine terev
vuk etmişlerdir. 
Suların soğuk olması yüzünden yft

züciller fazla antrenman yapama.ma
Ianna rağmen dünkil yarışlarda 
Mahmudun sırt üstl.lnde 1.17.9, İbra
hlmJn 400 metrede 5.54.2 llk derece
leri pyanı dlkkattır. Müsabakalarda 
alman neticeleri sırasile blldiriy0rm: 

ıoo serbes: 
ı - Rauf <Taksim llsesD 1.9. 2 -

Osman (Bölge .sanat.), l - Necdet 
tsanyer). · 

100 serbes küçükler: 
ı - Llzo (Beykog) 1.16, 2 - Cengiz 

(Beykoz), 3 - J"ak {Beykoz). 
ıoo autüstii: 
ı - Mahmut (Haydarpaşa Jtsesl) 

I .17.9, 2 - Gültekin (B~oz), S -
Şahap (Beykoz}. 

50 sırtii~tü ki!:iilcler: 

Kürek müsabakalan 
D11n ~ah~e tle Gilneş kulüp

lm aras:mda İ.5tin:re koyunda hususi 
mahiyette- kfue.k musabakalan ya
plbnıştı.r. Kaı-şılaşmalıır çoıt samimi 
bir hava iç.mde geçmiş muvaffak.i,et· 
le nUıaJet bulmuştur. 

1 - Rasin (Beytoz> 44, 2 - :Be-hl!: ..................................... -

(Beykoz). 3 - All (Fenerbah~>. Mahmut (Haydarpaşa lisesi takımı). 
100 Kurbağa.lama: Türk ıtayrak kiiriikler: 
1 - Tevfik (Beykoz) 1.29.8, 2 - ı _ Leon, MUstafa, La7.o (Beykoz 

Ahmet (Beykoz>. 3 -Ta.rık (Sa.nyer). ta.ıwm.) ı., ~ _ Ra.sin, Harıtoıı, cen-
liO lı:vrbağalama kiiçü.kler: giz (Beykoz takımı). 
ı - Suat (Beykoz) 41.2, 2 - Mus- Kwe aUamalan: 

tafa, S - Harlton (Beykoz). 1 Fuat. {Beykozl 27.38, 2 - Ma-
400 seıbes: hlr (Beyko.zl, 3 - Necdet ~ykoz), 
ı - İbrahim (Beykoz) 5.~4.2, 2 - su topu: 

Tatrul (Beykoz), 3 - Necdet (Sarı- son olarak kırmızı ve beyaz takım 
yer). arasında Orhıı.nın hakemliği nltında. 
~00 serbes küçükler: yapılım su topu mihı.bakası çok he-
1 - Leon (Beykoz> 30.3, ~ - İnalı yecıınlı olmuş ve kırmızı tnkıın, bc-

(Beykos), 3 - İ.stefo (Beykoz). yaz takımı 4-2 mıığ'liıp etmiştir. 
Türk bayrak: Gelecek b:ıfta yine Modo. ha.:vuı.un 
1 - Fuat. Tevfik. Vedat <BeykM.{ da ytizmc teşvik ynrışlnrı yapılacak 

takınu), 3.40.2, 2 - Bedri, Ncjat, tır, 
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Leyli Tıp Talebe yurdunun Tıp ve Eczacı kısmına 
alınacak talebenin kabul şartlan 

ı - İsteklilerin. aşağıda. yazılı vesikalan tamamlamış olduk~an halde 
ımı... ve tıp ve eczacı kısmından hangisine girmek istediklerini, v~ sabıt ve açık 

adreslerini bildirmek suretile doğrudan doğruya Sıhhat ve Içtl.ıruı.1 Muave-
, Genç kadın divruım üzerinde doğ'-ı paze olduk işte.·· Ada.mm hakkı net Vekllllğinc istida ile müracaat etmeleri lflzımdır. · 
ruldu, ~ önii açıldı. LIUdn vaıı ••• Beni de bl.rlsl böyle rahatsıı Tam evrakla. yapılan müracaatlar sayısı kadro ihtiyacından fazla. 
ıı> bunu farkedem.lyecek derecede sl- eUıe yapaca~mı. 'budur ••• Herif mede-- olursa., keyfiyet gazetelerle !11n olunacaktır. 
Diril 1d.l. Göğsti hEf{ecanla inip kal- nl hakkını istiyor... 2 _ Kabul muamelesi dilekçenin alındığı tarihe göre değil vesikaların 
tıyordu, Ayakta duran eı'keğe dllt dik Bundan sonra kavga k.ı.sılt SC$le de- tamamlandığı tarihe göre yapılır. Eksik evrakla müracaat edenler vesi-
bakara.k: vam ett4.. Birlsl yere atıp kırm.n.k kalannı tamamlayacaklan tarihe kadar müracaat etmem1' .sayılırlar. 

- Nasıl?., Nasıl?.. Benimle bu üzere ellne bir şey ceçl.rlrse, öteki cDilekçenin alındığı isteklinin adresine blldlrilece~ gibi, kabul edilip edil· 
jtar?.d& konuşma~ sııc.ımıyor mus- fıriıyor: med.lg1 de zamanında ayrıca yazılacaktır.• Vesikaları baR'lanmamış dllek
sun? .• diye bağırdı. - Delltd.ln mi?·· Klmbilir ne ~- QClere cevap verilmez. Ve bu dilekçeler üzerine h!Çblı: muamele yapıl
ı Erkek onu büsbütün çileden çıka- dar gürliltY, olacak! .. Bıraltrd onu .• mAZ. 
ıracak bir soğukkruılılılda. cevap ver- d!yerelc lonlacak şeyi alıyo u 3 - F.K.B. sınıfına liseyi veya lise derecesinde olduğu Maarif Vekil
di: • Nllıayet böyle yavaş sesle t:avga et- llğince tasdik edilmiş okullan en aşağı iyi derece Ue bttlrntlş olanlar alınır 

_ Sı.lolmıyoEI muyum? .. sen bu mekten bıktılar ve yattılar. Ukin F.B.K. den yukan fakülte sınınan lçln bulunduğu sınıfı pek iyi veya iyi 
IUali kendi kendine rornasan a... fkJs1 de uyuyamıyorlardı. Aca.ba te- derece ile geçmiş, yabancı dil ve askerlik imtihanlannı verml4 olmak aTıp 

Kadın et.rafı mavi sürmeli açlk lefonu açıp kendilerine çıkışan klm- fakültesi 3 üncü sömestri için F.K.B. sınıfını iyi derece ile bitirmiş ve vi.. 
renk gözlerini süzerek, adamakıllı dl?. Seslerini, gürültülerini işitecek zelerini en iyi. veya iyl derece ile vermiş olmak• lazımdır. 
!kavgaya ha.zırlanmış bir kedi ta.m ta.nıdtklan, nhbaplan biter bl.reı:: göz- 4 - Müracaat edenler, aşağıda kaydedildiği vechlle kabul sırasına k<>-
üe: lerlnln önüne getiriyorlar. Hep.si nuhırla.11. 6 ncı maddede yazılı vesfkalan tamam olarak göndermiş olmak 

- Kaba adam! .. diye mınldn.ndı. hakkında ~ suali .soruyorlardı. şartile, 
Süreyya MlA sa.kindi: Acal:ıa o mu?.. I> ıOlgunluk imtihanı ve lise bitirme dereceleri. apele iyi olanlar. 
- Sen zaten ancak kelime halin- Saba.ha karşı daldılar.~ IIl Olgunluk imtihanı cpek fyı.. lise bitirme iyiıı olanlar. 

deki kalabalıktan anlarsın... Halbuki ••• ID> Olgunluk imtihanı ciyi• lise bitirme cpek iyb olanlar, 
ar••'71nrından tek b1r fena SÖ'Z çıkma- O günden sonra artllt adet haline VI> Olgunluk imtihanı ve llse bitirme dereceleri dylıı olanlar. 
clıgı halde, gayet kibarı görünmek girdi. Ne zaman kavgaya başlasa- V> Tıp fakültesinin muhtelif sınıflarına devam edenlerden cpek 1Y1 ve 
sevdasında bulurum birçok klmsele- lar... tCırrrr! .. • telefon! .. Aynı ses: iyi derecelllen. 
rln öyle kabalıklan vardır ki ... Mese- - Canım erendim, .. Gene mi kav- 5 - Yaşları 22 Y1 geçkin olanlar, yurtta okumaya. ve Uerldıe mecburl 
1A sen de bunlardan birisin işte... ga.? .• Gene ml blzi uyutmıynca.ksı· hizmetlerini yapma~ engel olacak bit has1ıalığı veya arızası bulunanlar 

- Alçak!. nız? •. Sabaha bırakın şu işi!.. ve evillcr kabul edilmezler. 
- Gittikçe nezaketinin derecesini Diy:ordu. Artık Süreyya ile kansı 6 - Göndeı-llccek vesikalar şunlardır: 

gösteriyorsun.. ismini bilmedikleri bu adama ıTele- aı Türkiye cümhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfuz hüviyet 
- Re-Lil!.. tonlu ukalil.• adını takmışlardı. Evet, cüzdar.ının aslı veya rotoğra!lı ve tasdikli suretı. 
- Haydi, haydi gayret! .. Bir parça Telefonlu ukala. Kel Kadı gibi onla- b) F.K.B, sınıfı için lise bitirme ve olgunluk şahadetnameıerinin aslı, 

daha. bir parça da.ha... inceldikçe nn bütün kavgalarına ka~yordu. veya şa.hadetnamesi henüz tasdikten gelmemiş ise lise müdürlüıtünün bi-
inceliyorsun.. Bu adamdan evin içinde kavga etme- tirme ve olgunluk derecesini de gösteren fotoğraflı ve tasr'llkU bir veıikası 

- Manda gözlü... ğe lmk:An yoktu. Kan koca artık ge- abu vesika. talebe tarafından doğrudan doğruya lise müdürlüğünden dilek-
- Çok oluyorsun ama... Lnkln celerl sinirlerine hAklm olm~a Ça- çe ile istenir ve müdürlükten Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Vekilliğine 

ben senin boyalı saçlarından bahset- hşıyorlardı. Gündüz kavga edebilir- göndPrilir. Liseden bir yıl veya daha önce ıruızun olanlar bu müddeti 
nılyorum... lerdi. Fakat blr gün öğleden sonra nerede ve ne suretle geçirdiklerini bir vesika ile bUdinneğe mecburdurlar.• 

- Ah canl adam!.. Canl adam! .. şiddetli bir kavgaya tutuştular. Te- cı Tıp rakülte&i birinci sınıfı ·için F.K.B. lıntih:ın notlan, ve üçüncü sö-
c 1 d ı S'-lrl de be t deli l f aldı mestr l.çin F.K.B. imtihan notllc vize notlarını bildiren Dek.anlık vesikası (bu an a am ... uı m n n e on gene ç ... 
edeci!k ... Ben boyalı saçlı ha!.. Ben _ Canım efendim... Herkesin bu vesika istekli tarafından Dekanlıktan alınarak dilekçeye bağlanır.• 
b l 1 l ı K til' K tlll t '""I k tt lh bi dl Okudukları liseden veya oranın emniyet idaresinden alınmış iyi oya ı ~ ı 1a.,. a ..• a •. sıcak ıı. "'ô e uy usuna ya 16• r za-

- Öyle bağırma! .. Bu derece şir- manda böyle bağınp çn~rmak dof;ru h:ıl kaC'ıdı. 
retllğe lüzum yok... bir hnreket midir? e> Basılmış örneğine doldurulmuş ve üstünde tasdikli fotoğrafı bu-

- canavar ... Bıığırncaı;un iştıe... ve telefonlu ukal!i. kendilerine uzun lunan bir sıhhat raporu chastane baş tabiplikleri bu raporu mühürlü zarf 
Bağıracağım ... Hem de avnzım çık~ bir konferans verdi. içinde istekliye verir.• 
tığı kadar bağıracağım! .. Herkes se.. Kim olduğunu bilmedikleri için ona Muayeneler, Ankara. Diyarbakır, Erzurum. Haydarpaşa, Sıvns, Nümune 
nln ne mal olduğunu anlasın.. çıkışamıyorlardı da ... Ya pek hatın- h:ıstanelerlle İstanbul Çocuk hastanesinde ve Adana, Aydın, Balıkesir, Bur-

- Herkes benim değil, senin ne nı saydık.lnn, hürmet etUkleri birisi sa, İzmir, Konya, Samsun Memleket hnst:ıneJcrinde yipılacaktır. Muayene 
A " için istekliler, bu hnstanelerin bulunduğu vilayetlerin sıhhat ve içtlmat meta oldu~unu anlıyacak diye rekl- lse! .. Ukin cTelefonlu ukalır.• y.._. 6 

" ah t muavenet müdürlüklerine bir dilekçe ile bizzat müracaat edeceklerdir. nlyorum ı .. zünden evin içinde şöyle rahat r a , 
f} Altı tane ~otoğraf .cepheden. alınmış ve 4.5X6 ince kağıda basılrnı!J 

- Ay beni çıldırtacak bu herif... - tiı.blr caizse - ağız tadile bir kav- olncaktır.• 
Boğulacağım... ga etmenin lmkii.nı yoktu. Halbukl 7 - Kabul edildikleri kendU<!rine tebliğ olunanlar, yurda iltihak eder-

Kavka iyi.den iyiye bu- yu- du-. Artık onlar sık sık ta ka'ıK'a ederlerdi. En k ö 
·"' en, meğl aşağıda yazılı ve noterlikçe tasdikli bir taahhüt senedini bir-

erkek te soğukkanlılığını kaybetmi~ büyük zevklen de kavgalardan sonra ilkte götürtneğe mecburdurlar. Taahhüt senetsiz veya örneğıne uymayan 
ti. Birbirlerine karşı ağızlarına gele- banı1ma.ktı. Lnkln kavga etmeden, taıı.hhüt scnedile yurda müracaat edenlerin kabul muamelesi yapılmaz. 
ni söylüyorlardı. Ve bilhassa avazları darılmadan, naınl barışmak kabildi? .. •Bu senet LstekU tarafından aynen tanzim ve lrm.a edilecek, ve alt la.ımu 
çıkt!ğı kadar b:ı.ğınyorlardı. Aksi gibi evlerinden de son derece örneğinde görüldüğü glbi kefili tarafından keza aynen ve tamamen yazı-

Her zaman olduğu gibi sözlerle memnundular. Haklkaten pek: giUel l&.:nk imzalanacaktır. 
hiddetlerini alamıyacak dereceye gel- evdi. Ucuzdu, kullanıı1lı idi, her yere TAAHllÜT SENF:Di ÖRNEÖİ 
diklen zaman cam, porselen ve aynR yakındı. Manzarası pek fevkalO.de idi. 
kabilinden bardak, çanak, vazo ve La.kin gelgelellm şu kavga edememek Leyl' Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir tıp fakültesin-

i ela..f ıns· a la ... _ k.a. a. etm"k den tabip olarak çıktığımda 2000 sayılı kanun mucibince yurtta g-irdivim sa reye el attılar... mes ........ n r....... vg " , -,. o 
zamanll\ ıtatiller de dahil• üçte ikisi kadar bir müddet •+• Bu sefer bağrışları ara.sına şangır. içini bağıra bağıra dökmek de bazan 

tılar da karıştı, İşte bu sırada telefon bir ihtiyaçtır. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin lüzum göreceği mahallerde 
Bilh N b 1 ok: s1 ı ı hizn:et ifasını kabul etmediğim veya muayyen müddeti bittrmeden himleti çaldı... assa azan u şe ç n r e-

Erkek: nlyordu: terkeylediğlm takdirde yurtta benim için sarfolunan paranın ikl katını 
_Tam sırası! .. Gecenin bu sa.atin- _ Nedir bu kuzum? .• insan bura- ödeır.eğl ve tıp tahslllml terkettiğlm veya sıhhi ~epler cl1'ında. Fakülte-

de teıeron eden de kim? •. Bak şu te- da. çıkıp ta. f()yte ıst&<ll~l g\bl batı.ı-a.- den dnlml olarak ~ıkanldııµm yahut yuı-tta blr soneden az bl.r mtiddet. ka.-

Ev m1 b ? di d lara.k yurdu terkeylediğ!m takdirde benim için sar!edilmiş olan parayı lefona... Ben fena halde sinirliyim.. mıyor... u .. yor u. 
V il hı tel f lır Nihayet Jstemıye l·ste-••;e 0 guze~ ı tamamen ödemeği ve bu taahhüt senedi muclıblnce benden istenecek pa. - a a o e onu a parça •u.y 

parça ederim ... sen bak... evden ~a yere tafındılar. ra.1ar için, ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % g faiz yü-
Adam akla•tı Teler aldı Sesi Oh Artık bu- ... - _ ..... _ttıJ-• ~ rütülme.sinl ~ 2000 sayılı kanunun di5 er ceza! hükümlertnbı de hakkımda °Y ':l • OnU , • "' L<>UA UW1"" <U\ ""!"'J & 

nin biraz evvelki hiddetli tonwıu masra.t etmişlerdi a.mma. bundan son- ta.tblldnl kabul ve taahhü~ eylerim. 
değlştlrmeğle çalışarak konuşmağa ra canlarının istedlğl glbl -kavga imza Ye sarih ik!lmetg-ab admd 
başladı. edebilirlerdi. İstedikleri kadar bağı- Yukarıda. adre.ı ve hüviyeti yazılı olan nın 

bilirler -tebeı1y1 d kıra lardı bu taı:hhütname mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders 
Telefondaki ses ise şunlan söylü- ra ve 

0 
e r · yılı için üç yüz lira olmak üzere bütün tahsil müddett için ceman 1800 "ordu: Nitekim bir hafta sonra ilk k:ı.vga 

' tl dı Art·'· l rlnl kı.sm"ıı. ı- c:XX. lirayı ve 1k1 katını öd-eınek mecburiyeU hasıl olduğu takdirde 3600 - Orası Silreyya beyin evı deıı.u p:ı ıı. • .... sese -a uzum 
tt kt B' ...... i l rln b ~-nıı... b aXXX• liraya kadar parayı, falzlle beraber borçla ile birlikte müteselsil mi efendim •. Rica ederim, ben slzln yo u. u u r e e aır. ....... ...,.. aş-

ladılar T .. ,_,_ ta b rad t 1 r kefil ve müşterek müteselsil bo,......lu sıfatile ödeyeceğim, 
konıııularınızdanım ..• Şimdilik ismimf • .........uı m u sı a. e e on ·ır 

" Idı Hidd~'ı bir ı ..x ı Kefilin mesleti n sarih adresi söyliyecek c:1.eıı.mm ... Fakat o kadar ça · ...... see on ara vvY e 
tt ır... rd •+ 11 Eczacı olmak lst~yenlerln tanzlm edecekleri senetler •Leyli Tıp ba.-•ırıyor, o kadar gürültü ediyorsu- çı-ı.ro u: 0 B gürül-t- 1 ""' .. _ Talebe Yurduna. kabul edllerek Devlet hesabına okuyup eczacı çıktığımda. 

nuz kl uyumamıza lmkAn kalmıyo.r.. - u ne u ca.nun • ~- ge- . 
l ll blr hafta. bil 1 3989 sayılı kanun mucibince üç sene müddetle Sıhhat ve Içtimal Muavenet Saate baksanıza a efendim... Ya4'Unl e e o maden mahalle-

. nin bu-tun- sültı1ne~•-ı ..._.. Ke- Vt-.kAlctlnln .................. iliıhıı şekllnde yazılacaktır. geçiyor değil ml? .. Istırham ederim wu U\Tuuunuz. ' ft•- ... kavga c:XX• F.czacıtar için 1200 lira kavganızı yarın Sa.baha bırakınız. ve <UU ,,,. yı,,. v telef ka dı cXXX• Eczacılar için 2400 Ura. (6757) 
scslerinlzin tonunu daha alçak per- e on pan ·· 
delerden akort ediniz... Çok rah:ıt.&2' Dilanet Feridun Es 
oluyoruz ... 

Süreyya telefonda kendisine söyle
nilen bu söz.Iere son derecede hayret 
etmişti: 

- Affedersiniz erendim ... Faknt siz 
kimsiniz? .. 

-- Birisi!.. İsmlml ne yapacaksı
nız? .. Gürültüsüz uyumak: lstlyen bir 
vatand~I .. 

Telefonu kapattı. Süreyya karı.sına 
döndü: 

- Gördün mü? .. Rezil olduk. Ke.. 

Yer değittirecek 
kiracılara tavsiye! 
Akıam" ın KOçOK !LAN. 

LARI" ru dikkatle okursanız 

kendinize en elveriıll yurdu 
yorulmadan bulabilirsiniz. 

Sümer Bank 
iplik ve dokuma Fabrikaları· müessesesi 

Ereğli Bez Fabrikası Müdürlüğünden.: 

lKi AŞÇI ALINACAK 
Fa.brika.xmzın birinci sınıf iki wşçıya. ihtiyacı vardır, Taliplerin bon
servia ve a.&kerlilc voolkalarUe birlikte tahriren 30/6/1942 tG.rlhlne ta.
dar Fabnkam17.a müracaatları. 

1 SiN6APUR KORSANLARI J 
Tefrika No. 124 :Yazan: isK.ENDEB F. SER'JELLt 

Ka.v~ - Mura., Şamam.anm OJ.ftm. ıtinç olmU mı? HaIUJa pusa lcutlıı
habertn1 aıacatından o kadar em1n.di eaktm?-
ki .. güvertede dolaşırken, kendi iten- - KurdumM fakat, tam Onümdea 
dine: geçerken tırlathğun balta ~ .._ 

- Ta.şo bu 1ş1 herkeBten iyt becer- medl .• yab.landlm.. 
~. diyordu. Artık yeryüzünde h1ç - Eyvah_, Sonra ne oldal 
bir düşmanım kalmıyacak. T1 - Piyi - Mertçe döğilşellm, dedtm. Uf~ 
nasıl olsa günün birinde g~n.e ben eıe oyunlarında mahir olduğum lçm ona 
geçireceğim. yenllmiyecetıml umuyordum. 

Yamada bir aralık Ka.va. - Muraya. - Budala- Şamama gtıı b!ı ~ 
yaklaştı: in.san döğü.şeblllr mi? 

_ Bu geee bir rüya gördüm. Ta- - Başka no yapablll.;dlm1 Ölilml 
kako çok muztarip olsa gerek. Ti-Pi bile göze ~tı.m .• döğüf arası.oda.. 
onu neden tw.ah d~ürdd.. neden koynumda sakladığım küçük bir banı
onunla beraber çalışmadı.. Davanuz çeri kalbine saplıyacak.tım. 
bir, yollarımız bir .• T1. Pl neden yo- - Sapbynblldin m1? 
lunu şaşırdı? - Ha.yır .• gördüler. Bu 1şt.e ıe ~ 

Kava - Mura reis1 teselliye çalıştı: kala.ndım. 
- İhtirns, bazı klm.cıelero yolunu ve - Bccerikslz. aptal! Ben de senden 

davasını unutturur. Eğer Şa.mıı.ma. bu işi becereceğini umuyordum. 
onun hakkından gelemezse. T1 - Piyi - Tal1him yf.r olmadı. Yakalım.. 
siısturacak ~ne ben olacağım. masaydım, kalbini d~ektlm o ha.J'-

- Şamamarun yenemiyeceğl bir dudun .. 
adam var mıdır? o, yüz tane T1 • Pl - Neye yarar? Şimdi oyuna 
bir araya gelse, gene hak.kından ge- kaybettim demek.tir. 
lir, Talcako kurtulsun da, ondan öte- - Ben de öyle. Zira, şamama dö-
sln1 sonra düşünürüz. nü.şte - ben o vakto kadar .saklasam 

- Ben Takakonun bu tuza~a na- bile - olup bitenleri Yamadaya. an.
sıl düştüğüne hAlA şaşıyorum. Kızın. latacak. 
Hamdun glbi bir pehlivanın karısı - Şamama yoluna devam ettt, 6y-
olsun da Osakada tuzağa. düşsün. Bu- le mt? 
na şaşnamak kabil mi? - Öyle ya. Bent pestil gibl yere 

- Hnmdundan hfı.IA bir ses yok de.. serdikten sonra, boğacaktı. Arkadaf-
ğil mi? lan:: 

_ Hayır Osakadan gelen yolcular Bırak, goemiye dönsün de nasıl 
Ha.mdunun· bir abaldın çıplaklar» dayak yediğini erendlslne anlat-sın. 
ordusunun başına geçtlğinl söylediler. dediler. 
E~r bu haber doğru osa.ydı. Ham- - Demek ki onlar da benden şüp.. 

. helendller, öyle ml? 
dun şlmdıye kadar ~re glnn.Lş ve _ şüphesiz İlköncc her'keshı ak:-
karısını tuzaktan !urtarmış olacnktı. lma. sen getdfu! •Kava _ }.!um, Şa-

Yama.da, Kava _ Mu.ranın ya.nm- mamaya pusu _hazırl~tmış amma, çok 
dan ayrıldı Bu sırada. küçük kayık- bccerlksiz b1rın1 gondermlş... dl.ye 

l~ sahilder{ ayrılan Taşo gemiye go- baıra.1:.ıl~.Mura dişlerini sıkn.rnk ge.. 
Iıyordu. Kava. - Mura. ço~ heyecan- riye çekildi: 
lıydı.. kalbi çarpıyor, ınutemadlyen - Eyvah! Her şey meydana çıkmıf,. 
dişlerini gıcırdatarak: Yarın öbür gün şamama Osn.kadan 

- Ah, şu herifin geberdlğini bir muzaffer olarak dönerse, bütün bu 
duysam.. ne kadar ~vlneceğ~. rezaletler ortaya çıkacak. O zaman. 
Diyo~u. Taşo gemıye geldı. Ve ya.- ben Yamadanın yüzüne nasıl baka-

vaşça. guverteye çıktı. . " cağım? Ya Şamama ... Bu ha.ydut he.. 
Aksi şeytanı Taşo ile llkonce Y~- rlf de, zaferin verdiği gunırla. her 

mada karşılwşmıştı. gün ensemizi tokmaklıyacak, Hayır. 
Yamada. Taşoya sordu: ben buna tahammül edeme~ 
- Bu geceyi şehirde mi geçirdin? * 
- Evet .. 
- Kim izin verdi? 
- Kava - Mura .. 

Kava - Mura kamarasına glttl, ka
~pısını kapadı. Düşiiruncğc ba.şladı. 

Ta.Ş(>nun beceriksizliği onun bütıüıl 
işlerini alt üst etmişti. 

- Ne zaman çıktın gem!c!en? 
- Dün akşam.. 
- O halde bugün a.kşa.m üstü, ya-

ni çıktığın saatte dönmellydln. Ben 
geçen gün, her izinli denizcinin tıe
hlrde yirmi dört saat kalablleceğinl 
söylemiştim, senin bundan haberin 
yok. mu? 

- Biliyordum .. fakat. şehirde canım 
sıkıldı. Bugün gemide temizlik yapı.. 
lacağıru hatırl.adıı:n. a.Ma~lanmla. 
beraber çal.ışrnak: için geldim. 

Yamada gemicinin omuzunu ok
şadı: 
. - Aşkolsun, Ta.şol Ben de senden 
bu cevabı beklerdim. Gemide hiç bir 
zaman vazifesbıi unutmıyanlardan 
blı1 de sensin ı Haydl hemen ~ başı-
na .. 
Twşo hızlı hızlı yürüdü.. baş küpef

teye gitti, soyundu.. el~ bir fırça, 
biraz llt ve kil aldı.. geminin demir 
kıırunlannı oğmağa başladı. 

Kava - Mura. çalışan k.orsaıılara 
nezaret ediyordu. Bir aralık Ta.şonun 
önünden geçtt: 

- Ne haber var, kara tUkı? 
Taşo ayakta duracak halde değll

dl.. bütün vücudu yara, bere içinde 
sızlıyordu. Yamadaya belli etmemek 
için gömleğinin yaka.suu iliklemiş ve 
kollarını sıvamamıştı. Bütün örtün
mesi.ne rağmen, Taşonun müth.lt bir 
dayak yediği ve adamakıllı hırpalan
dığı halinden belliydi, Kava - Mura: 

- Pestile benziyorsun ı dcd.I., ne ol-
dun.. döğüştün mü yok.sa? ..• 

Ta.şıo önüne bakD.rak mırıldandı: 

- Evet. Döğüştüm.. 
- Devle farflJn döğ~est gıı,.. 

Keşkl Ta.,oyu Şamamanın peşın.. 

den göndermeseydi,. kC17kl fChre ken
dini inseydi, 

Kava - Mura, güvertede temiz11t 
yapan korsanların başında durma.ta 
mecburdu.. Kamara.sınd& blr müd~ 
düşündükten sonra.: 

- Yamada bent aratır.. ıtıveıteye 
gitmeliyim., 

Dedi. Fakat, ş.l.mdilik Tqo ile ara
ıannda kalan bu hldise, yann Şa.
mama dönünce meydana çıkama. 
Kava - Mura., reise ne yüzle baka
caktı? 

Kava - Mura. için bir te4t kurtulut 
yolu vardı: Şamamanın dl'Jmneshı• 
mAnl olmak. 

Kava - Mura bunu temin edebilir
se, korsanlar arasında. :rclıdn .. sat 
kolu• olmak şerefini kaybetmem.il 
olacaktı. 

••• 
Şamama, Osaka 

kapılarında 
Ti • Pi bir sabah gözlerln1 açtıCI 

zaman. kendisine: 
- Şam.ama. bir ordu 11& 06aka n.. 

pılarına goelm~ .. 
Dedller,. T1 - P1 birdenbire rüya 

gördUğÜntl sandı., sevgllislnln kol
lan arasında yatan ve artııı: kendi 
nüfuz ve kuvvetlnin hiç bir kimse ta.. 
rafından sarsılmıyacağına inan.an ba 
ad2.m. Şamamanın Yama.daya. sada
kat göstereceğini.. onun tamfındaa 
geleccğ!n1 aklından bile geçirmiyor
du. 

PERiLi KONAK ıu çukurda saklamver. Watson sen riye bir göz attım. Gördüğüm man- gıcırtınaını ve gittikçe yaklaşan ayale 1 meğe inhisar ediyoı-du. 
evi ziyaret etmişsin; her halde dahi- zara ıu idi: seslerini duydum. Stapleton. paviyonun içinde pelt 
lt taksimatını bilirsin. Odalann va- lk.i erkek kartı karııya koltuklar- Adımlar, alçak duvan boylu az durdu. İki üç dakika ıonra tekraı 

Tefrika No. 97 
ziyeti ve tak.imab hak.kında bana bi- da oturmuılardı. Bunlardan biri dos- boyunca dolayan dar yolu tak.ibedi- kapınnın önünde göründü. Aoahtaı

Çeviren: AHMET utı.ALt ru izahat ıveriraen çok iyi olur. Şu tumll% air Henry, diğeri de haşerat yordu. Görünmemek için duvann la kapıyı kilitledikten sonra. tekrar 
taraftaki demir parmaklıklı pence- mütehaaaı.sı Stapleton idi. Profilleri~ dibine çömeldim. Sonra Stapletonun önümden geçerek eve döndü. 

- Tabancan yanında mı Lea- evin pencerelerinden dıfarıya IWlll renin arkası nedir~ Çabuk bana ni gayet vhıh görüyordum. Sigara• ne yapttğını görmek İçin başımı ihti- M -'--- - 'b l b' kta _ı_ 
tr d " 1· b Ll ..:L· 1 l 1 .. .. .._, di. Önl . d ,_, ati k kald k hah erıuunu mucı o an ır no u. a er am a ışır. arnıı .ezer ~ .... ı o uyorum. ıöy e. annı tutturmui'er enn e.u y a yu arıya ırara çeye h t - d h . . . d 

Komiser, gülümsiyerek cevap Oruı acaba ner~dir), . . - Pek iyi bilmiyorum amma masanın üzerinde kahn fincanları. ıüratli bir göz attım. Haşeratçuıııı. ~şera çillw~oz k tm~rc::i~ı Gv 0 

verdi: - Pencerelerınden dıf&Q1'& İfık tahminime ııöre oruı mutfak ola- muhtelif nervi likör ve ...iaki tifeleri bahçen.in köfelinde yapılmıı olan birk godrmem baıgıml ey ıyte, 'stL l etno 
T b b . d b'l M · · H d l B il ,_ _ _ı hl · d d · k .... d d d v a ın aca ne om~ ur ap e on - a ancaa1z ır a uu ı o at- •~ eve empıt ouae er er. u cak. e 5.AUe en unıyor u. pavıyonun apıaı onun e ur ugu· b" H t h 

k .d . d ğil' T ı..__ 1.:- k" 1 ul w _L•-- S 1 d __ _ı k .. d" S l bcd- -onu oe yapDUf r a,era çmm' er• ma a etun e • A04.llcamı. ......_. gece ı yo c ugumuzwı ıoıı Doa....._ - Biraz ötede. pencereleri pırıl tap eton um~an onuıuyor• nu gor um. tap eton, ce ıu en çı· k k k d . d' l k.d' u•W• 
bir zaman üzerimden ayırmam. o~a:ııdır. Rica ederim gürültü etme-- pırıl yanan yer neresidir} du. Sir Hccıry, yüzü sararml.f, mu- kardığı anahtarla kilidi yavaşça açtı. c;e B ~~~ ~şı 1~~ n un .~ ~ 

- Ala! Ben ile arkada§un Wat- yınız. ayaklarınızın ucuna baaa bua _ "em-'- --'on" Orasını· --L-·-- ha b d' r d H ı ta k d · · · d" c·· ı · nuss eu,.. ı. una ıı- esmer guz , ı cır. ~ - ,.~ ta ı~, ın_7~r- u.d Ka vew ~n- v~ ap.ı an kıçenye dgıikr ı. k oz ekrı.- ni, sir Henry'den dehşetli surette kı .. 
son, heı- ihtimali karşılamak için ei- ~yün~ Çünka ~ seslerimizin dmı gördibn. L; va:z.iyetini pek iyi bi- dan en01ge ~r 11. onaga uon· mı pavıyon apısına ere ve u· .. . . d G 
luhlı bulunuyoruz. Yolumuza devam ıırt.ılmesinden korkuyon&m. liyorum. mek içjn. bu zifiri gecede yapyalnız lak kabartarak dinlemeğe ba~lndım. kandıgını bıl.ıyor ~m. enç kadını. 
edelim. Vakit ve zamanında gideee- Artık Stapleton'un eTiıı. giden - Perdeler kalkı.km. Odanın içi- bozkıri:laıı geçmek endişesi. muhak- Bir aralık garip bir gürültü igitir gibi bozkırd8:.~~lıkanh ile baıı b* dola-
ğimiz yere vanrsak çok iyi olur. patikaya sapml§bL Holmea, etrafta ni görmeğe mini biç.bir §CJ' yoktur; kak ki zavallı delikanlıyı. kaygılan- oldum. Bu gürültü, bir kırbacın ha· şırkcn g~runc~, ~tapletonun kopal"' 
Haydi bakalım, tabana kuvveti olup biteni işitebilmek için ikida bir sen buralarım benden daha iyi bil- dırı.yor, keyif ve neşesini kaçın- vnda §8.klatılmasına ve köpeklerin n.11! oldugu muthış kıskançlık sahne.-

Polis komiseri Lestrade. Holme- kulak kabartıyordu. eliğin iç.in sessizce oraya kadar soku- yordu. boyunlnnna sanlı tasmaların bağlı aını hatırlıyordum. 
sin bu kısa muhaveresinden ceaa.rct EYden 200 metre mesafede hafi- lur, ayaklannm ucuna baaarak bo- Bir aralık. Stapleton oturduğu yel"' bulunduğu zincirin ııakırttsına ben- Acaba haşcratçı, genç kadının bu 
alarak sordu: ye birdenbire clurdu. Sonra jplze dö- yunu uzatır, içeriye bir göz atarsın. den kııllı::arıık ~~ çıkb. Sir Hen- ziyoldu. gaybubetini sir Henry"ye nıısıl izah 

- Üstat, bize kar§l çok ketum nerek, çok hafif bir sesle. §U talim.ah Fak.at Allah a~lı:ına. çok dikkatli ve ry, önünde duran kadehi. viski ile - Heyecandan titriyordum. Aca- ctmi,ti> Bütün bu auıı1ler, benim için 
Ôavranıyorsunuz. Nereye gidiyoruz,, verdi: ibtiyatb davran. S~leton kendisini doldurıuak içti. Sonra başını önün• ha Stapleton paviyonun içinde ne birer muamma teşkil ediyordu. Bir 
ne yapacağız> Bize söylemiyorsu- - Bu kadan yeter. Pntikiınin sa- gözctlediğimiz:hı &ırkına vnnrısıı bü- eğerek aigtmwnın dumanlıınm dö- yapıyordu) Merakımdan çatlıyacak aralık, genç kadını bu ücra pavi~·on-
nuz. ğmda bulunan §U bü~ k.a:YtWklann tün pla.nlnnın ~ düşer ha... şemeya doğru aavunnağa başladı. hir Pll'tlziyetc gelmiıtirn. Fakat görü- da hnpsetmio olması ihtimali aklıma 

- Acele etme dostum, sabirh ol arkasında saklanacağız. Ayaklaıımm u~ ;basa basa, pa.• Gözlerim odaya dikili, k.ulaklaron liir korkusile. bahç.eye ginneğe ve geldi Her halde bu noktayı da diğer 
Biraz sonra her şeyi öğrenirsin. K.omiseT Lestrado hafiyeye yeni- tibyı bnnanmAğa bn§ladun vo evin kiri§te bekliyordum. ~evcudiyetim paviyonun bulundu~u tarafa yalda§- müşahedelerimle beraber, Holmese 

_ Ben sabretmegw 0 çok a1ı.:'-nmı. don aorduı cb'abna ihata eden ~ alçak etraftan du:yulm korkuaile, yavaş yır.- mağa ceaar cdemıyordum. l k b h 
0 

.... 
~ B da ,_. _,_,. >::-"'!loı • '~----- H I . '---- • 1 an ataca ve u usustn ne uşun-Fakat mevki 'Ve muhit bana lıoı gö- - ura mı ıoeır..uyece~; duvmı aibine kadar Bokuldam. O. Va§ nefes alıyordum. ıc.saaeıı o mesın 0<1llU ıvennış 0 • d .. w .... k d" . d nkt •• ' r ' • ' • • • Af--~ '..L. L ____ ._. b zl ..l-·L . ta}" k d d'b" UgUOU CD lSln CO SOfllC ım. runmüyor. Etraf kalın bir ıia perde- - Evet. §te bu kayalıklarJjı aıfa- varın dibfn<le aıllrüDere)C. oGanııı: ~ ....-. <nıVann AX&aaWa~ u va - 'l.AQS"' ımat, anca. . ~v~rın .. ı ın· .. 

aile örtünmeğe hn§lıyor. Karııda ~ir amda puau kuracalız, Leıatıad~ aen g&ebilecdt bir~~~~ _ ~ beklerk.en, açılan ~ır kapının den :!C uzaktan evuı ıçını a:ozetle- (Arkaaı var) 

• 
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B Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden : 
22 - 6 - 942 tarihinden itibaren yapılacak tevziabn kupon numaralan ile müracaat günü ve mahalleleri aşağıda gösterilmiş olub: 
1.) - Numaralaiı ilin edilmiş ofan kup()\lllar hi.millerinin nüfus cllzdanlarile beraber bildiri.len mahallere mttracaatlan. 
2.) - AJD:~ So!adını taşıyan birkaç nüfus cii:zdanmın. aile e1racbndan birisi tarafından ibrazında kuponları mukabilinde lsiilıknklannm vcrlleblleceğt 
3.) - Hen~ ilan edilmemiş numaralar tçin miltealdb llAnlanmı:zla tevzi gilnlerl bildlrD.eceğinden numaralan DAn edllmlyen kupon bAmillerinln müracaat etmemeleri. 
.f.) Tevzi ekiplerfmh tarafınclan evlerinhı ır:lyaretJerlnde evde bulunmayan veya henüz tevzi kuponu almamış kimselere nahiyeleri mıntakasmcla tevzi kuponu ~erlleeeğin.deı\ bu 4a~aya ln

tf7.ar etmeleri rica ve 1JAn olunur. 

tlçtlotl liste 
M 22/6/942 

üracaat olunacak m,abal Pazartesi 
Kupon No. 

:· B. Y-:.rli Mallar Pazar lan Bahçe- 12401- 13900 
apı magazası. 

S. ~·Yerli Mallar Pazarlan Beyoğlu 201001-201750 
rne.ı;azası. 

23/6/942 24/6/942 
Salı Çarıamba 

Kupon No. Kueon No. 

13901- 15400 15401- 18700 

201 751-202512 208001 -208600 

:llltlracaat edilecek gtlnler 
25/6/942 
Peırtembe 

• Kupon No. 

26/6/942 
Cuma 

Kupon No. 

18701- 20000 38666- 48050 

209001-209600 210001-210600 

29/6/942 30/6/942 
Pazarteai Salı 

Kueon No. Kupon No. 

66500- 68000 84500- 86000 

211001-211600 338001-338900 

l/7/942 
Çarpmba 
Kupon No. 

86001- 87,00 

•171942 
P-..mbe 

Kapoo No. 
87501-101170 

,36901-,,9816 240001-240750 

1/7/942 
Cama 

Kapon No. 
.ıoı nı-ıono: 

2407' 1-241500 

S. B. YerliMallarPazarlanKadıköy 167001-167700 167701-168400 168401-169100 169101-170600 170601-171300 171301-172000 212001-212700 212701-213400 2U401-214100 114101-214800 
masazası. 

S. B. Yerli Mallar Pazarlan Üsküdar 54101- 54700 54701- 55300 55301- 56000 154001-154600 154601-155200 155201-155800 155601-156400 156401-1'7000 U7001-U7500 1'7501-158000 
rna ~azası. 

Burman Suna ve SüleymanErgene 123001-123330 123331-123660 123661-124000 140824-141050 141051-141375 141376-141700 141701-142000 160001-160300 160301-160600 160601-160900 
Yeni Pos. Aşirefendi S. 58. 

Mustafa Sami Humanazlı Yeni P. 160901-161500 161501-162100 162101-162700 162701-163300 163301-163900 163901-164500 164501-165100 165101-165700 16,101-166000 172501-173000 
Asirefendi sokak 20. 

Sadi Kaplancalı Yeni Postahane 173501-173600 173601-173700 173701-173800 173801-173900 173901-174000 219501-219600 219601-219700 219701-219800 219801-219900 %19901-220000 
Asirefendi sokak 46 

Ahmet Ata Köseoğlu Mahmutpa~a 221001-221500 221501-222000 222001-222600 222601-223300 223301-224000 284001-264600 284601-285200 285201-285800 285801-286400 286401-287000 
başı 1 9 5 / l 9 7. 

Ahmet Güvenç Mahmutpaoa başı 254893-255050 255051-255200 255501-255650 255651-255800 255801-256000 287001-287150 2871' 1-287300 287301-287450 

No. 143. 2_5_s_2_0_1._2_55_3_5~0--~2~5~53~5~1~-2~5~5~5o~o;... ______________ ~----------------------------------------------------
Arusyan Balıkc;;ıoğlu Mahmutpaşa 287451-287750 287751-288050 288051-288350 288351-288650 288651-289000 312001-312300 312301-312600 '12601-312900 .312901-.313200 313201-313500. 
hası No. 1 30. 
Mıgırdıç Baltayan Mahmutpaşa başı 220001-220100 220101-220200 220201-220300 220301-220400 220401-220500 220501-220600 220601-220700 220701-220800 220801-220900 220901-221000 
No. 68. 
Kadri Özüyılmaz Mahmutpaşa başı 276242-276400 276401-276600 276601-276750 276751-276900 276901-277100 2771O1-277250 277251-277450 2774S 1-277600 277601-277800 277801-278000 
Dos.!u ma2azası 9 1. 
Leon Gevelyan Mahmutpaşa ba~1 281001-281165 313501-313650 313651-313800 313801-313950 313951-314100 314101-314250 314251-314400 314401-314550 .314351-314700 314701-314850 
No. 134. 
Remziye Atalay Kasım paşa Uzunyol 188001-188100 1881O1-188200 188201-188 300 188301-188400 188401-1885 00 1885O1-188600 188601-188 700 188701-188800 188801-188900 188901-189000 
Tursucu sokak No. 6/ 1 • 

İhsan ve Hüseyin Özer Hacıköçek 314851-315250 315251-315650 315651-316000 316001-316400 316401-316800 316801-31 7200 317201-317600 317601-318000 318001-' 18400 318401-318800 
camisi No. 15. 

Hüseyin Hilmi ve Süleyman Sırrı 318801-319100 319101-319400 319401-319700 319701-320000 321796-322200 322201-322500 322501-322900 322901-323300 323301-323650 323651-324000 
Kaoalıcarsı Avnacılar No. 5. 
Mehmet Faruk Kapalıçarşı Sipahi 333501-333600 333601-33 3 700 333701-333818 334001-334100 3341O1-334200 334201-3 34300 334301-334400 334401-.334500 334.SO 1·334600 334601-334 700 
!!okak No. 20. 

lbrahim zade Bekir Sultanhamam 107004-107500 107501-108000 148718-149350 149351-150000 280001-280415 294001-294600 294601-295200 295201-295800 295801-296400 296401-297000 
caddesi Ece maR-azası. 

Mehmet Nuri Topbaşı Fincancılar 289001-289500 289501-290000 290001-290500 290501-291000 291001-291500 291501-292000 292001-292500 292501-293000 293001-293500 293501-294000 
caddesi Mahmudiye han 3, 4 . 

Hayri Doğu ve şeriki Fincancılar 340001-340500 340501-341000 341001-341600 341601-342261 176001-176500 176501-177000 177501-178000 178001-178500 178501-179000 179001-179500 
cadde.ııi Mahmudive Han 1. 

Zeki Zerrin ve ortağı Fincancılar 110000-110200 110201-110400 110401-110600 110601-110800 110801-11l000 111001-111200 111201-111400 111401-111600 111601-111800 111801-112000 
Yusufvnn han icinde 8. • 

ŞerminmağazasıSultanhamammey· 324792-325100 325101-325400 325401-325700 325701-326000 326001-326300 326301-326600 326601-326900 326901-327250 3272.Sf-327600 327601-328000 
adnı 1. 2. 

Şakir Şabr Sarıyer Sarıyer caddesi 248001-248200 248201-248400 248401-248600 248601-248800 248801 -249000 249001-249200 249201-249400 249401-249600 249601-249800 249801-250000 
9 - 11. 
Burhanettin Baştımar Sarıyer Orta- 250001-250200 250201-250400 250401-250600 250601-250800 250801-251000 251001-251200 251201-251400 251401-251600 259501-259750 259751-260000 
çeşme caddesi No. 25. 
Hüseyin Özsaraç Beşikta~ Ortaçeo- 103201-103300 103301-103400 103401-103500 103501-104000 241501-241600 241601-241700 241701-241800 241801-241900 241901-242000 242001-242100 
me caddesi No. 67. 
David Bahnr Beykoz Fevzipa~a 348001-348100 346101-348200 348201-348300 348301-348400 348401-348500 348501-348600 348601-349700 348701-348800 H8601-348900 348901-349000 
caddesi No. 72. 
Pertev Kondu Beykoz Yahköy Ça- 349001-349100 3491 0 1-349200 349201-349300 349301-349400 349401-349500 349501-349600 349601-349700 349701-349800 349801-349900 349901-350000 
yır caddesi No. 28. 
Ahmet Turan Beykoz Fev:ıipap 350001-350100 350IOl-35o2oo 350201-350300 • 350301-350400 350401-350500 350501-350600 350601-350700 350701-350800 350601-350900 350901-351000 
caddesi No. 36. 
Hnlil Hikmet Erge:ı Mahmutpaga 179501-179800 17980l-l 80IOO l80101-160400 180401-180700 180701-181000 181001-181300 181301-181600 161601-181900 181901-182200 182201-182500 
lrfanive caddesi No. 16. 
Cemal oğlu Yaşar Tophane Boğaz- 242101-242220 242221-242340 242341-242460 242461-242580 242581-242700 242701-242820 242821-242940 242941-243060 243061-243180 243181-243300 
kesen caddesi No. 112 
Abdülvahap Şehremini Saraymey- 203001-203100 203101 •203200 203201-203300 203301-203400 203401-203500 203501-203600 203601-203700 203701-203800 203801-203900 203901-204000 
danı caddesi 37. 
Fethi Bener Kasımpaşa Bahriye 
caddesi No. 66. 

184001-184400 16440l-184800 184801-185200 185201-185600 185601-186000 186001-186400 186401-186800 186801-187200 187201-187600 187601-188000 

Tekeoğlu Haygaz Mahmutpap. 334701-334800 334801-334900 334901 •335000 335001-335100 335101-335250 335251-335400 335401-335550 335551-33S700 335701-3.35850 335851-336000 
caddesi No. 109. 
Pandeli İlyadis Mahmutpaşa ıabık 330001-330200 33020 1-33o4oo 33o40l-330600 330601-330800 330801-331000 331001-331200 331201-331400 331401-331600 ~31601-331800 331801-332000 
Haçopulu han 6. 
Muhip Alptekin Eyüp Kalenderhane 158001-158100 158101-158200 l58201-158300 158301-158400 158401-158500 158501-156600158601-158700 158701-158800 158801-158900 158901-159000 
caddesi No. 78. 

159101-159200 159201-159300 159301-159400 159401-159500 Hakkı Sağ~en Eyüp Muhlispaşa 159001-159100 159701-159800 159801-159900 159901-160000 159501-159600 159601-159700 
caddesi No. 65I1. " 
Osman Eren ve kardeoi Eyüp Muh· 266001-266100 266101-266200 266201-266300 266301-266400 266401-266500 266501-266600 266601-266700 266701-266800 266801-266900 266901 -26 i OOO 

lispaşacaddesiNo. 65 / 1 -;::':;-::";~::-;:~~-:':':'::-:":""":":":':':7-:"":'"".""'"-----------------~~---------------------------------------------~ 
Mehpare Heper kardeşi Zeki Heper 267001-267200 267201-267400 267401 •267600 267601-267800 267801-268000 272001-272200 272201-272400 272401-272600 272601-272600 272801-273000 
Eyüp Camiikebir No. 60. 
Kenan Büyükakman Eyüp Rami 115001-115100 115101-115200 115201-115300 
Mahmudiye caddesi No. 2. 

115301-115400 115401-115500 115501-115600 115601-115700 115701-115800 115801-115900 115901-116000 

Mehmet Kafadar Eyüp Rami Mah· 132998-133100 133101-133200 133201-133300 133301-133400 133401-133500 133501-133600 133601-133700 133701-133800 133801-133900 133901-134000 

mudiye caddesi No. 34. 
224501-22-4600 224601-224700 K.avarina Çirkinoğlu Kadıköy Pa· 224001-224100 2241O1-224200 224201-224300 

zaryolu No. 1 5 2 Konca~ül. 

224301-224400 224401-224500 224701-224800 224801-224900 224901-225 000 

Sıtkı Zorlu Büyükada Çınar caddesi 
No. 30. 

173001-173250 173251-173500 236917-237100 237101-237300 237301-237500 237501-237700 237101-2.37900 237901-238100 238101-238300 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ticaret l 
Şubesi Müdürlüğünden: 

8 200 adet ağaçtan bükme ispit 
8 200 > Ağaç Ba,şlık 
ı 250 metre :r:!.nclr1 
ı &00 > kn.p:ı.k zinciri 
15 000 tllo Has üstübeç 
s oco > bir kayna mı§ bezir 
1 000 > Neft yn.ğı 
ı ooo :a Yeşil toz boya 
l &00 > Styo.lı • > 

'150 paket Ağaç vldnsı S,5 x 55 mim. cdcmJr> 
Yukıırdo. mlkdar ve cinsi ynzılı ıo kalem malzeme acele satın alına.cak

ta. Bu mnlzeme kalem kalem de vcrllecektlr. İsteklilerin tekllf mcktupla
rmı 26 bazlron 942 günü akşamına kadar Ticaret fUl>eSine vermeleri. Mal

t ıs o • ıs.so arasında Tlcaret şubeshı-

Sayın Eczacıların, Doktor
ların ve Hastanelerin 
Nazarı ikkatine : 

ln1ıiltercden liu kere ıetirtmit olduğum hakiki Kambrik (Bandc 
Cambrlc) Cerrahi anrgı ber.lerinl muhtelif boy ve eb'atta piyaaaya 
çıkanlnu§br. Birçok doktorlar tarahndan ameliyatlarda, yaralarda 
ve panaumanlarda kullanılan işbu aargı be.:ıJerl ııerek nefaset ve ge
rek.sc sağ]amlık itibarile çok zamıındanberi aranımlkta idi. Mevcudu 
bitmeden ecza depolarından A. NE..Ş

0

ET markasını arnyınn. 
Toptan aipıırl~lcr içinı A. NEŞ'ET Usman Uboratuan Ebwısuut 

caddf!si No. ~7 btanbul, Telefon: 23475. 

--Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından 
Almanyada mah.mr alacaklan bulunup bu alacaklannı Tür1dyeyc ıınvn.

le ettirmek 1st.eyenler1n matJQpla.nmn mtktannm. Jc1m1n nezdinde bulun
duA'unu. neden tevcllftt ett1ltfn1, bir an evve.ı 'l'O.rtOyo Clhnhurtyet Mertte21 
Bnnkası Umum mtıdilrl~e b1ld.trmelet1 TO mukte:zi tomuı.lltelerl 1kmM edil· 
mok tızere bulundulclan maMlle en ya.tın ~1rdck1 MerL.-ez Banka.'il ou-
belerlne milrncaatlan ntm olunur. (8517) 

~DAKTiLO ALINACAK--.. 
Zonguldak Ereğli kömürleri lıletmesinden 

ÇalıfJJlak lizerc 80 - 120 lira ma&§la iki Ciaktilo alınacaktır. Mekll
lerin İşletme Umum rnüdürHlğüne tahriren mllracaatlari. 
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LİMONATASI A s rt Mobilya ill•• Maltazasmda.n alınız. ••i 

Lezzeti o •• içimi kolay Yeni çıkan bir kitap 

Ne için sınıf ve 
MARKASINA DiKKAT: Fiab 60 kurut. 

Sıhliat v~ lçtimat Muavenet Vekaletinin ruhsabnı haizdir. 
ikmal kalıyorlar! 

abrika ahiplerl nazarı dikkatine 
1 adet 100 borulu deniz tipi buhar ıcazanı 120 be'n1r takatlnde 
1 • Buhar me.ıtlnesl 40 beygir taka.tinde 
1 • Dinamo 43 kllovat 220 - 380 A S A marka 
1 • 10 beygirlik takatinde buz tesisatı 8 saatte bir ton buz 

yapan 64 kalıbı ve sair tefetrtıatı mevcuttur. 

Bunların hepsi sağlam ve ı.,ıer nalde sattlıktır. Talip olanlar Gem.llk 
e~ektrlk fabrikasında göreb!Jlrler. 

Bir Lokomobil alınacak 
20 - 30 beygir takntlnde bir lokomoblle ihtly1l9 vardı!'. Satncak 

ol:mlar cins ve bedelini blldirir mektuplarını Gemlllc posta kutu.su 2 I 
göndermeleri r1ca olunur. -

iki Şef Şantiye Aranıyor 
Anadoluda in~aat işlerinde çalışacak Şantiye idare etmiş, tecrübe 

görmüı. kabiliyetli iki mühendise ihtiyaç vardır. Ta liplerin referans
larile İstedikleri maaı haltkında ( Mühendia) rumuziyle lstanbul 
1 76 Posta kutusun a mek tupla müracaatlan. 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Askcrt liselere, Konya asterı orta okuluna ve ged1Jd1 hazırlama 

orta okullanna talebe alınıyor. 
ı - ı Eylül 942 de baflıyacak yeni ders devresi tçln Konyada Ku

leli, Ak.şehirde Maltepe ve Bursa askeri l!selerile Konya askeri orta 
okulunun ve Kayseri gedikli erb~ hazırlama orta okulunun her üç 
sınıfına, Merzifon gedikli okulunun blrlnc1, ikinci, Uçünctı sınıfianna, 
Kırıkkale sanat okulu ve Ankara musiki gedikli okulunun yalnız bl
rıncı smıfianna Maarif ııselerinden, Maarif orta otullanndan ve Uk 
oku! mezunlanndan talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenhı Türk ırkından olması, sıhbt muayenede 
sağlam çıkması, ve Jstekll :ı.dedl ihtiyaçtan fazla olduğu taktirde ya
pılacak seçme sınavında kazanması şarttır. 

3 - Tahsili terk edenler, her ne sebeple olursa ol.sun yaşını bü
yütmüş veya lcüçülmfiş olanlar, bulundukları okulların son sınnvlann

da sınıfta veya bütünlemeye kalmtŞ olanlnr, ynşlan, boylan ve ağırlık
ları nsker1 liseler talimatındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul oıun-

mazlar. Yalnız gedikli erbllf hazırlama orta okullann:ı. bir 111 üç sene 
tahsili terketmlş olanlar alınatlllr. 

.4 - Bu ş:ırtlan taşıyıı.ıı isteklilerin bulunduklan yerlerin askerlik 
şubelerinden diğer kaydı kabul şartlıınnı öğrenmeleri ve okullarca 
istekliler hak.kında yapılmakta olan tahkikat neUcelerlnln seçme sı
navlarına kadar tamamlanarak lsteklllerln bu sınavlara girebllmeıe
rlr ı temln için 15 Mayıs 942 den 1tlbaren birer dilekçe ile ve açılı: ika
met adreslerini ve nüfıua kayıtlı bulunduklan yerleri dilekçelerinde 
göstermek üzere derhal glrmelt istedikleri okul mUdürlükler!ne müra
caat etmeleri ve Maarıf okullarında sınıf geı;;me .sınavlan bittikten 
sonra da diğer kaydı kııbtıl tAğıtlannı hazırlıyarak askerlik şubeleri 
yolu lle en geç 10 Ağusto.t 942 tarihine kadar okul müdürlüklerine 
göndem1elerl 111\n olunur. ~267 - 5538) 

Belsamitol 
İdrar yolları iltihabı, ycnı •e e.skl BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorluğu, Me
sane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koll Slstltıere. Böbrek raha~ızlıkla

nna karşı en mükemmel bir Ulç BELSAMİTOL'dur. BELSAMITOL kul
lananlar yukarıda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütiln Ec-
7.anelerde bulunur . Satış deposu: Sami Ak.su Bahçekapı İş Bankası 

arkasında Rahvancılar sokak No. 5. 

İstanbul Küçük Sıhhat Memurları Mektebine 
talebe kabul şartları 

1 - Türkiye cümhuri~tl tebaasından olmak ve yaşı 18 den aşalı 26 
dan yulcan bulunmamak .20 den yukan olanlann askerlikle iUşl~l kalma.
m:ş olr.caktır. • 

2 - Orta okuldan pek iyi ve iyi derecede mezun olmak cLise sınıfla
rında blı veya lkl sene fazla okum~ olanlar tercih edilecektir. Bunlarla 
kadr':' dolmazsa orta d~recelller de alınacaktlr. 

3 - istekliler bütün evrakını tamamlamış olduğu halde dilekçelerlnl 
15 EylUl 19-12 tarihine kadar leyli kısmı için Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekilliğine, nehari kısmı için İstanbul Sıhhat ve Içtlmai Muavenet Müdür
lülri vasıtaslle okul müdüıhiğüne gondereceklerdir. Kabul muamelesi tam 
evrakla müracant sırasına göre yapılır. Evrakı eksik olanlar. tnmnmla
c!ıklan tarihe kadar müracaat etmemiş sayılır ve haklarında muameie 
yapılmaz. 

Gönderilecek veslkalar !!Unln.rdır : 
A - Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya tasdikli sureti 
B - Orta okul şahndetnamesi aslı cdaha fazla okumuş olanların şa

hadetname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmt veslka.11 
C - Basılmış örneğine uygun ve üstünde Uı.sdikll fotoğrafı bulunan 

bir sıhhat raporu o.bu raporu hastane baştabiplerl zarflayarak üstünü mü
hürleyecek ve istekli tarafından mühürlü zart halinde olarak gönde
rllccektlr.1t 

Muayeneler Ankara, Sıvns, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nümune 
hastnnelerlle İstanbul Çocuk hastanesinde ve İzmir, Bursa, Konya., Adana, 
Samsun, Balıkesir, Aydın Memleket hnstaneler!nde ya.p_ıla.caıc ve ıstek
lller bu hastahanelerin bulunduğu vllayetıerlıı Sıhhat ve Içtımal Muavenet 
Müdürlüklerine bizzat müracaat edeceklerdir. 

D - Çıktıkları okuldan veya mahallln pollslnden alınmış lyl hal kAğıdı, 
E - 4.5X6 boyunda Uç tane fotoğraf ~cepheden alınmış ve ince ktığıda 

b2sılm14 olacaktır. 

4 - Leyli kısmınt. kabul edlldi!;i kendlslne tebliğ olunanlar okula iltl
hak ederken, örneği aşağıda ynzılı ve noterlikten tasdikli bir taahhüt se
ı edlnl birlikte götürmeğe mecburdurlar. Taahhüt senetsiz veya örneğine 
uymayan senetle nıünıcaat etıecekler kabul olunmazlnr. 

TAAIUIUT SF.Nim t ÖRNEÖİ 
Leyli Küçük Sıhhnt Memurlnrı mektebine alınarnk tahsil edip mezun 

olduğumda, Sıhhat ve İçtinıııi Muavenet Vekfl.letlnln tnyln edeceği vazifede 
beş yıl hizmeti kabul etmediğim veya kabul edip de muayyen müddet! 
bltırmeden bıraktığım ve sıhhi sebepler dışında mektepten dalml olarak 
çıknrıld1ğım takdirde beıılm için sarfedllm lş olan parayı tnmaml'n ödeme
ği ve bu taah~ıit senedi mucibince benden ~stenecek parn için ödemek 
mecburiyetinde olduğum tnrıhten ltlbaren % 9 faiz yürütülmesini knbul ve 
taahhül eylerim. 

İmza ve sarih ikametgah adresi 
Yukarıda adres ve hiıvlyetı yazılı olan 

bu tııahhütname mucibince odemek mecburiyeilnde bulundu~u her derıı 
yılı .çın ık! yüz llrr. olmak uzere bütün tahsil müdctrtı ıı:tn ceman 400 h-
r~J itada.. para ı fnlzfl" .. ,.1 • 

Dr. IHSAN SAMI -
BAKTERİYOLOJİ 

l..ABORATIJARJ 

ve psikolojiden gelen bir 
tahsil teorisi 

Yazuı: Psikoloji doktoru 
ZİYA TALAT ÇAGIL 

21 4 büyük aayf a 1 2 5 kuruı. 
Ankarada Akba. lstanbulda 

ikbal Kibevleri. 

Umum! kan tahlllA.tı. frengi 
nokta! nazanndan cwasserman 

ve Kahn teamülleri) kan kürey
vatı sayılması. Tifo ve sıtma 
hastalıkları teıhlst, tdrar. ce
rahat. balgam, kazurat ve su 
tahlUA.tı, tlltra m1kroskopl. hu
sust aşılar lstlhzar1, kanda tire, 
şeker, Klorür, Kollestertn mik
tarlarının taytnl. 

• Divanyolu No. 113. Tel: 209Rl • 

Satılık Arsa 
Kartal kazasının Değirmen 

civan mevkllnde kA!n şarken 
Splro Ralo tarlası, gart>en tarlk, 
şimalen Panayot tarlası. cenu
ben Apostol tarlası ile mahdut 
kayden 1000 zirA ve mıılıallcn 
takriben 2000 mura.bb:ı. metre 
miktarı havı tarla satılıktır. Ta
liplerin Kartalda berber Hik
mete mürncruıUan. 

Prof. Dr. ~ 

K~~~!:a~~~~~u 1 
Palıuı Nv. 14. Taksim. Telefon: 
4 396 ~ Herızüı ı sut 15 - 16. 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdiirliiö-ii f1.An1strı. 

Umum 

22/ 6/ 942 - 28/6/942 tarihine kadar muhtelif 
hatlarımıza kalkacak vapurların isimleri ve kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 
tmıJt hattına 
~lodanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabira hattına 

İmroz hattın• 
Ayvalık hattına 

İunlr ba\h 

Salı 4.00 de Enurum cuma 4.00 de Aksu Galata 
rıhtımından. 
Cumartesi 18,00 de Kadeş Sirkeci rıhtımmd::ın. 
Perşembe Tophane rıhtımından 
Pazartesi, çarşamba ve cuma 9.50 de Marakaz 
cumartesi 14.00 de Sus, pazar 9.50 de Marnk::ız 
Galata nhtımından. 
Pazartesi, çarşamba ve cuma. 8,00 de Sus Oa
lata rıhtımından aynca çarşamba 20.00 de An
talya ve cumartesi 20.00 de Mersln Tophane nh-

tlmmdan. 
Salı ve cuma 19.00 da B::ırtın Tophane rıhtı
mından. 
Pazar 9.00 da Kemal Tophane nhtımından. 
Çarşamba 12.00 de Bursa, cumartesi 12.GO de 
Antalya Sirkeci rıhtımından. 
Perşembe 13.00 de Tırhan, pn::ır IJ ,00 de İz
mir Oalata rıhtımından 

(57871 

NOT: Vapur sererlerl hakkında her türlii rnahim;:ıt a.~ı:ı.ğı.da telefon 
T\umaralan yazılı acentelerimlzder, öğrenilebilir. 

Baş Acente Galata- Galata rıhtımı Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında 

Şube Acenteliği Oalata. - Galata rıhtımı )Dıntak:ı Liman 
Reisliği binası altında 

Şube Acenteliği Sirkeci - Sirkeci, yolcu salonı. 

* 

42362 

40135 

22740 

İstanbul şehir hatları vapurlarında parasız seyahat hakkı verilen paso-
lıırla bütün hatlara mahsus serbest seyahat kartlarının değiştirilmesine 
başlanmıstır. 1/7/ 942 tarıhlnden itibaren eldekl pasolar hükümsüz :ıddo
lunacağui'dan al!kadarların bu tarlhtıen evvel ~letmemlz yolcu yük ser
visine ikişer fotoğrafla mürac:ıat edip pasolarını değiştirmeler~ ilftn olu-
nur. (6885) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idare'i ilanları rı 

İdaremiz ihtiyacı için kapalı 7,arf eksiltmeslle 1000 ton kuru gürgen ve
ya çam odunu satın alınacaktır. Beher ton odunun H. Paşa - Egk:iş-ehlr ara
sında bir istasyonda. ve vagonda tesllm fiyatı 20 Urad1r. 

Eksiltme 29/ 61942 Pazartesi günü saat 14 te H. Paşa 1 inci işletme ko-
misyonunda yapılacaktır. _ 

İsteklllerln 3 7 5 kanunt teminat akçelerlnl havı teklif zarflarını mu
nakasadan bir sa.at' evveline kadar vermiş olmaları lazımdır. 

Fazla maltimat ve şartname almak ısteyener I~letmeye mürca:ı.t etrcell-
dlr. (6280) 

* Muhammen bedeli 4112 !dört bin yüz on iki) lira olan mulıtPilt eb'atta 
450 (dört yüz elll) adet Bilyalı yatak (2 Temmuz 19·12) perşembe günü saat 
(14) on dörtte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tar:ıfından 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstıcyenlerin (30R lira üç yüz sekiz lira 40 (kırkı kuruşluk 
muvakkat teminat ve kanımun tayin ettl~i vesafkle birlikte ek~!Hme gllniı 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe alt ~rtnanıeler komisyondan parasız olarak dattıtılınaktadır. 
(6539) 

* D.D. Yolları Erzurum 10 İşletme Müdürlüğünden: 
Muh:ınımen bedeli iki yiiz elli yedi bln dört yüz liradan se-kiz bin beş yüz 

sek.sen metre mikabı çam tomruk kapalı znrf wıullle eksiltm~ye konul
m~ur. 

Eksiltme 317/ 1942 tarlhir.e mfisadlf cuma günü saat 15 de E!."luruın':ia 
10 uncu İşletme Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

l'.!l:uvakkat teminat mlkdarı on dört bir. kırk altı lira olup bu I~ girmek 
lsteyenlerln muvakkat temlnatlnrlle kanunun tayin ettiği vesaiki ve bu işi 
başarabileceklerine dair belgeyi ve tekllt mektuplarını aynı gün saat 14 e 
kadar komisyon rcl.sllğ'ine vermeleri lazımdır. Postada olacak gecikme ka
bul edilmez. 

858C metre mikap tomruk Oltu'nun Köroğlu ormanlarından 10; 17, 16. 
19, 20, 24 No. ıu maktalardan biner ve 8, 7, 11, 12, 1' Na. lu maktalardan be
şer yüz metre mikabı katedilccektır. 

Teslim yeri Sankam~ Hızar Fabrikasıdır. 
Şartnameler Ankara, Hayd:upa.5a. Erzurum veznelerlnden ve Sank:ımış 

istasyonundan 12 lira 27 kuruş mukablllnde alınabillr. (6485) 

ıc;~f~m!ll·mw1:11•11:11 .. ll!!1111~·ısı:3&111 .. 11•' 

Dünyanın en meşhur 

İngiliz mam~latı 

Cep pillerini 

22 Haziran 1942 

l\'iibel[ Ziraat Enıtitüsü Rektörlüğünden 
l - Kurumumus talebe ve müatahdemtnın 1942 malt yılı sonuna kadar 

b211-.ıeıa: ta.ıııeıert ıçtn lt1zumlu ~ erzak gruplar halln6e aytıiml§tır. 
Ma!>Ammen bedeller 11.terinden lllalell yapılacaktır. 

2 - H~ tJJatıan w~u ecuıen erzat bedelleri mtiteahh1de ödo
niıbzı kanun! verıner. haro ve restmıer llAveten mnessese taratından mll
teahh1de tediye edllecettır. 

ı - İhale 29/8/~ pazattesı güntl gruplar hfzalanndak1 saııtlerd~ rek
törlük blnasındakl mtlteşekkll komisyon tarafından yapılacaktır. 

' - İlınleye fft1rAlc edeceklerin kanuni evsafı haiz olmalan ve gerekil 
vesall::i 1braz etmeleri. 

G - ŞartnameWıl gôrnıet ve daha. fazla izahat almak isteyenlerin ena
tittl satın alına l§lertne mürn.caatıan., 

Behertnın Tutan 
Cinsi Mlkda.n muhammen fiyatt L1rn 

Gl'llp 1 Ekmek 

Grup 2 Kesme şeker 
Ten şeker 

117000 adet 
70.200 Kg. 

4,000 Kg. 
6.000 .. 

Gtıııl 3 Koyun ett 37.000 Kllo 
Kuzu eti 1500 1t . 
Sığır etı 3000 1t 

K1.racl.ğer ckoyun• 1000 adet 
Beyin 750 .a 
İşkembe 300 • 

Grup 4 Sade yağ 
zeytin yağ' 

7500 
7500 Ekstra 

Grnp 5 Süt GOOO 
Yoğurt ctam ya~· 9000 

Tere ya~ 300 
Yumurta 60000 
Beyaz peynir 3000 
K:ışar peyniri 2000 
zeytin tanesl 3000 
Reçel 2000 
Pekmez 4900 
Trıhan 2000 
Tahan helvası 2000 

Gurup 6 Ihlamur 
Çay 
Karabiber 
Kırmızı bıber 
Baharat 
Gül suyu 
Kuru üzüm 

200 
200 
100 
25 
25 
20 

çekir1ek.siz 2000 
Kuş üzümil • lOll 
Kuru kayısı 500 
Kuru erik 500 
Kuru incir 500 
Ceviz icl 500 
Fıstık tel 150 
Vanilya paket 400 
Pirinç 15600 
Kuru fasulye 8000 
Kuru bamya 500 
Böğrül~ 200() 
Tarhana 500 
Kuru soğan 15il00 
sıı.rmıs..'\k 200 
Slrlce 15000 
Tuz 4001'.! 
Salç:t 2500 
Sebze konservesi 200() beher 
Mercimek 200 
Kırmm merchnek 100 
Nohut 5000 
Bulgur 400 

G~up 1 Karpuz 
Kavun 
Portakal 
Limon 
Elma 

500(l 
4000 
7000' adetı 

150{10 ıo 

2000 Kg. 
Armut 5fl0 
Ayva 2:>!> 
Kayısı 20() 
Kiraz 300 
Çilek 125 1t 
Taze üzüm 3000 • 

• fasulye 4000 • 
" b:ım,ya 1000 1t 

Sivri biber 400 • 
Dolma biber 2500 • 
Domates 51l00 • 
Taze kabak 5900 1t 
Patlıcan 5000 • 
Taze bakla. 1000 • 
İspanak 4000 • 
Lahana. 4000 • 
Pırasa 4000 • 
Kerevız 2000 • 
Havuç 2000 1t 
İç bczelyEJ 5()0 • 
Semizotu 2000 • 
Sı:ı.lamura yaprak 1000 • 
T. yaprak 1000 1t 
Taze .soğan 500 1t 
Enginar 1000 adet • 
Kamebahar 1500 Kg. 
Hıyar 

Maydanoz 
Dere otu 
Nane 
K. turp 
Marul 
Patate.s 

Gurup8 Soda 
Yeşil sabun 
Bel•az sabun 

6000 adet 
13000 demet 
15000 » 
15000 a 

250 • 
30G adet 

16000 Kg, 

.sooo • 
3000 • 
3000 • 

Gurup ı saat 11 de kapalı zart 
Gurup 2 saat 11.30 da kapalı zarf 
Gurup 3 saat 14.30 da kapalı zarf 
Gurup 4 saat 14.45 te kapalı zarf 
Gurup 5 saat 15 te kapalı zarf 
Gurup 8 saat 15.30 da kapalı zarf 
Gurup 7 saat 16 da kapalı zarr 
Gurup 8 saat 16.30 da kapalı zarf 

10.75 kuruş 12.577,50 

117.50 • 4700 
97, • 5820 

10520 
100. it 37.000 
100 it 1500 
80 • 2400 
35 • 350 
20 a 150 
20 • 60 

414GO 
225 it 16875 
135 • 10125 

27000 
3() • 180() 
50 it 4500 

400 it 1200 
6 it 3000 

105 3150 
195 3900 
8() 2400 

150 3000 
6!} 2400 

120 2400 
120 2400 

30150 
500 1000 

18000 3600 
350 350 
80 20 

400 100 
200 40 

85 1700 
8() 80 

175 875 
6r) 300 
50 250 

120 60() 
220 330 
15 60 
51 7956 
21 1680 

31}0 150() 
35 70() 

100 50() 
25 3750 
6() 180 
30 4501) 
1: 440 

100 2500 
80 kutusu 1600 
24 4B 
25 25 
24 120 
20.S 82 

34886 
8 400 
8 320 

10 700 
10 1500 
50 100() 
40 200 
20 40 
61) 120 
30 90 
5f) 82,50 
25 750 
20 800 
40 400 
20 80 
25 625 
15 '750 
15 750 
20 100() 
20 260 
15 600 
1() 40() 
1() 400 
20 40() 
15 300 
50 250 
20 400 
40 400 
20 200 
15 75 
20 200 
30 450 
10 600 
2 260 
2 30 
2 30 
2 5 

10 60 
25 4000 

18837,50 
17 510 
70 2100 
95 2850 

5460 

cbelCdlye 
rayici 

ÜZCrlndcnı 

Kımunl vergiler, harç, ve resimler llAveten mn~ tararından m11t.-
ahhlde tediye edilecektir. <6473) 

Fabrika müdürü ve muhasebeci aranıyor 


