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Maddeyi elde 
etmek kolay, insan 
yetiştirmek güçtür 

---
Hava Kurumu Kurultayının 

topıaruşı Türk1yede havacılığa 
gösterilen ilginin belirmesine ve-
111Ie oldu. Raporlardan anlaşılıyor 
k1 mlllet Kuruma elinden geldiği 
kadar y~rdım etmiştir. Asıl dik
kate değer nokta bu yardımın 
gitgide artmasıdır. Bu da hem 
tcşkUA.tın iyileştiğlnJ, hem de 
memleketimizde tayyare denilen 
\'asıtarun bugün ve yarın millet
lerin hayatında oynadığı ve ~y
nıyaca~ rolün anlaşıldığını gös-
terir. 

Milletin her yıl Hava Kurumu
na milycmlarca lira vermesinin, 
tiün Etimesut'da yerlt mal bir 
tayyarenin he.valanme.sının ne 
demek olduğunu anlamak için, 
Mtııi Mücadelede kınk dökük, 
hazan uçan, bazan kalkamı
ye:n bir tek tayyaremfz oldu~nu 
hatırlamak yeter. Bugün, mllletin 
anıav:ışı ve i)zverlsi sayesinde or
dumll'r.un hatırı sayılır bir hava 
kUvvet.f var. Memleketimiz içinde 
munta7.am hava postalan işliyor. 

On, on be~ yı1 önceye kadar tay
yare, ve tav:varecflJk kimsenin 
görmediği, bilmedi~ adetA. gizli 
ve yasak, erişilmez ·bir sır hA.linde 
fken bugün memlE:ketimfzde tay
yare fabrikalarından bahsedilt
yor. çacuklar hava yolculuğu ya
pıyor. 

Neticeden sevinmemiz gerektir. 
Fakat daha ilerlslnl, daha faz

Ja.ıunı istiyoruz. HükO.met gibi, 
Hava Kurumu da, millet e!kD.n 
<ta gayretlerin hızlanması isteıtfn
dedir. Bu yolda çok çalısildığı, 
çok emek harcandığı, değerli ve
rlm ler alındığı lnkA.r olunamaz. 

Tayyarenin hnrb si!A.hı olarak 
ne işler gördüğünü antanuyan 
kalrn~dı. Fakat havacılı~ı. sadece 
harbe varar sanmak yanlış olur. 
Memleketimizde tayyare, bir spor 
ve taşıma vasıtası olarak da ller
IemeHdir. Hattı\, harb tayyarecl
Uğl son derece gelişmiş, havalar
da üstünlük kaza·nmış milletler, 
yıllardır hava sporuna ve hava 
taşıtına önem venntş memleket
ler oldu~ hiç şüphe götürmez. 
Artık herkesin blldlğ, bir hald
kattır ki harb tayyareciliğinin 

mektebi ancak ve ancak sivll ha
vacılıktır. Çilnkil tayyare denilen 
maddi ~leti'n, fabrikalarda yapıl
ması, yahut satın alınınaS1. ne 
derece değişmeyen bir 1mkA.n ve 
bir teknik ise, tayyarecl denilen 
ayn insanların yetiştirilmesi o 
derece güç ve uzun bir iştir. Ay
da binlerce tayyare yapan seri 

iınalA.t, tayyarede tatbik" edilir, 
fakat tayyareci yetiştiremez. Tay
Yarecillk bünye ve ruh sağlam
lığı, yürek ve sinir denkliği, orta 
insanlarda bulunmıyan cesaret 
·ıe serinkanlılık tstlven bir mes
lektir. Bu da, yaradılışa. katılan 
uzun bir hazırlanma, yani terbiye 
ve spar meselesidir. Her zaman 
11erı sürdü~ümüz dAvayı gene telC
rarlıyarak diyeceğiz ld ha.vacılılC, 
lnadde ve A.tetten ziyade insan ve 
ruh fşld.fr. BUtün gayemiz ha.va
cılı~ı seven, tayyareclliğe hevesli, 
~ava spanına merakla. sanlını§, 
u me.cıteğin gerekti kıldı~ı beden 

ve ruh esentt~ni, karar kudreti
nt, cesaret büV{\klUğünü elde et
:ye çalışan gençler yetlştlrmek-

Bunun mektebi gene tayya-
red ı -r. - 1 r . .ou tt"'ı·btye. kOç!llı! tayyare 
lllodellert yaptırmak, arasıra 
tavvareye h ._111 tndirllmek, dünya 
•11 Ct)('ltind 

P ~·C'tl~miş mı>shur 

l\;r"""l"r1tliT1 ~~ılalc 

Rus 
cephesinde 
çarpışmalar 
şiddetleniyor 

Etim es ut fabrikasın
da yapılan ilk uçağı
mız dün havalandı 

Almanlar merkezde bir 
köprübati vücuda getir· 

diklerini bildiriyorlar 

Başvekil, genç liavacilarimizi teftlı etti, planör· 
cülerimizin akrobasi gösterileri çok alkitlandl 

Ankara 7 (A.A.) - Türk Hava Şenliklerin pervane <lurarak lnt1. 

8 11 7 (AA ) - Ordu b~umıı.n- Kurumunun ıekİ:tincl Kurultayı mil- pllnörlts akrobul, beden terblyaa~ 
dan~~ğı~ bolşevıİtıorln dün Leningrad naaelletilo bugün Bğleden evvel Eti· tayyare ile akrobasi, minimini yav• 
çembert cephesinin m.nteaddlt nokta- mesutta tayyare meyd&:lında hava rulari:lan b~. • vı:ralt lite talebelerln
lııtında tabur ve bölUk mevcuduna ,enlikleri yapılmııttr. den mGt'ekke• bir gençlik kütlesinin 
varan slll\hlı kuvveUerle :kı~1:ua Saat 10 da lstiklrıt marşı ile açılan liendi yapt}kl~ pllnlSr ve tayyare 
:~ı:!~=e ~~~~~uı~ılar ~~~u ~ ~u şenliklerde Baıvek~ Dok.tor Re- modellcrfnln ğlM~rllerf, paraıilt ile 
piyade ta~fından açılan mllşterck fık Saydam adına Mıllt Müd~aİ atlayıı ve filo ile uçuıu ihtiva eden 
ate~ karşısında a.klm kalmış ve Sov- Vekili general Ali Rıza Artun a' program bUyUk bir muvaffaldyetle 
yetler kanlı kayıplarıı uğramışlardır. yanında Ha~a mllıte~n general Ze· ba~anlm~hr. Vekillerle melluılari-

Volkor cephesinde Sovyetler saat- kl Doğan ıle TUrk He.va Kurumu k t-,_ 1 '- '-"l h lk '-Ut\--L · E ..._. Ş"'~ U K mızın ve a ava ,.. o r a .. ~ 
lerce siiren bir yıpratma ate~ı hazır- başkanı rzurum meousu uu . o- • b .. yü:Z bir al&ka lle taldbettiklerl 
Iı~dan sonra taarruz& geçmeğe kal- çak olduğu halde genç tayyarecılerl nın u . . d h 
kışıyorlardı. Alman pike uçakları bu teftiş eylemt,, bunu takiben Etime- bu hava ıenlilderın •_programın ~· 
t*bbttslere karşı tesirli müdafaalar- sut fobrikasında yapılan ilk tayyare men her aafhaaı hazır bulunanların 
da. bulunmuşlardır, alkışlar ara•ındıı havalanmıştır. takdir ve alkıılannı toplamışhr. 

Cephenin merkez kesiminde hatla· 

rm gerlslndo kuşatılm14 bulunan mn- Bı·r Alman t&addlt Soyyet gruptan yakından a-
k~tırılmış ve birçok mevkiler alın-
mıştır. Çember lçlne alının~ bolşev1k 

1 
• 

kuvvetlerin~ karşı llerl hareketi e>- genera inın 
nasında ağaçlıklı arazide şlddetl! sa-
vaşlar olmuş, buralardıı Almın kıta- • • 
lan düşman mukav11metinl v.orltunlŞ- gızlı mektubu 
lnr. mliteaddft bol.şevik tankını tahri
betmlşler ve birçok noktaların Alman-
ların eline dft~mes!.nt ~mln eylemlt- I B h" h' 
ıerdlr. Marefa rauc ıtsc u 

Ceph nln bu kesiminde b~a bit d h 1 h k t "' 
noktada bir gün evvel teşkil edilmtş er a are e e ~eçmege 
bulunan bit köprübaşı genlşletııerek davet etmıt 

Mussolini'nin 
siyasi vasi
yetnamesi 

Öldükten sonra yerine 
Ciano'nun geçmesini 

istiyor 
diğer bir noktaya kadar götilrlllmUş, 
bu suretle iki .tarartan llerllyen iki Lnndra 7 CA.A.> _ Brltanova ajan- Va ln(ton 7 (A.A.) - Unfted Pre.;
Almıın teşklll arasında irtibat temini sı blldlrlyor: Alman orduları eskl sin ttalyndan yen\ dooen ~l Roma 
mümkün olmuştur. Kazanılan topra.- başkumandanı Feldmareşsl von Bmu- muhabiri Pachard diyor k1: cMu&
~ın bllyUk bir kısmı n~lıklı arazı- chltsche bir Alman Generall taratın- soıınt, ham bitmeden ölecıeğt kanaa~ 
dım mürekkep olup buralan gcrt ka.- dan yazıldığı b1ldlrllen bir mektubun ttndedlr. Bunun tçtn btr s1ya.st vasl
Iıın bo~evtk kuvvetlerinden t emizlen- blr kopyeslnt Almanyadan çıkannak yetnııme yaparak oıtmıtınden sonra 
m1ştlr. Dtijmnntn yaptıtı rnliteaddit- lmklnı hasıl olmuştur. '.Bu mektup yerine Kont Clıınonun geçmestnl bll
dlt:er h!icumlar muvaffııktyetsizllğe geçen kıt Almanyada heyecan uyn.n- c!lnnlştlr. Musrolini birçok to hasta
uttrrunıı, ve Sovyetlere bfiYQk kayıp- dınnış ve mUnderecatı gizlice her ta- hklanndan muztnrlpUr. Son flllm-
Ior vel"dlrllmlştlr. ı-att.a yayılmıştı. Yalnız Brauchltche lerde 90k ihtiyarlamış görüniiyor.• 

Bu hareketlere de Alrıuu1 uçakkın dejttl, başka Genelkumıa.y aeneroııe- Muhabire göre, Mussollnl lSIOrse fa-

BU 8.4.BAB K i TELGBAl'L.A.B 
ti • • .• • • r. . 

Midway'da 
Japon 

bozgunu 
Amerikan batamlrali, 

bu muharebe Pasifikte 
vaziyeti değlttire· 

cek, diyor 

Londra 8 (A.A.> - B.B.O.: Havay 
adalarının 2,000 l)imall şarklslnde 
Mldwnyın garbında. bUyük deniz ve 
hava muharebesi Aınerl.kalılann üs
tUnll\ğlyle inkişaf etmektedir. Japon
lar, Mldway nuntıa.knsındnn çektlmek
tedlr. 

Rommel'in 2 
taarruz kolu 
püskürtüldü 
İngilizler Harmat'ın 

garbinda yeni bir mevki 
zaptederek yerle§tiler 

Londra B (A.A.) - B.B.C.: Llb/a'
da müttefik kuvvetler, Rommel'Jn yar 
pablleceğl en .şlddcut tıuırruzlan kır
mışlardır. Almanlar, İtalynnlann da 
yadımlyl~ İnglllz hatıaıııı yann!ljt:7. 
teşebblls e~lerse de muvnftat: ola
mamışlardır. 

Almnlar, taarruzlarını ikl istika
mette yapmışlardır. Blrtncl taarruz 
kolu mayın tarlıı.lannın de>!;UJuna te 
vccclih etmiş, Utlnclst BllrülMk.lml 
almak istemlşUr. 
Şarka doğru ~'Ürümek ıstıycn mih

ver taamız kolu, seklzlncl 1ngUlz or
dusunun me~-ezlne kuvvet ve kAtl

Mtdwa.y'ın gamında devam etmekte- yetıe hücum etmiştir Fakat Al
dlr. Ş1mnll Paslflk'te vaziyet henüz rnan hücumları İngiliz ~lyade ve top. 
mUpbemdlr. Orada neler cereyan et- çusunun şiddetli ateşine çarpmışlar
tıttınt gözlerimizle g.'5remtyorsalı: ta. dır MOteaklben Inglllz ve Amerl.k.an 
harekAtın devamı şClpheabdlr. ta~klorı taarruza geçerek mihver 

Mldway muharebesi bekleniyordu. kuvvetini gerlye pUskllrtmllşler ve ta
Bu mu~arebede aldığımıs ncUcelet, Jtlbe devam etmişlerdir. Occeleyln in 
PasJtlk te ham vaziyetinin değişme- glltz ve Hint kuvvetleri Harmat'ın ıo 
sine mUe~r olacaktır. kilometre cenubu gar'btslnde bir mev-

~rllron filosu başkumandanı re 
genel kutmay relsl arnlre.l Kln.g yuka
rıld beyanatta bulunduktan sarım de
vanı.al demiştir ki: 

- Hro.ek!t, hem ~malt Paslllk't.e 
Dutch Harbour bölge inde, hem de 

Japonlann gemi lnş:uı.tı. anoalt Blr- klden Almı:ı.nlan tardede~k yerlcş
leşik Amerika te?.gAhlaruıın yarm ka- mf4ler ve bu me\1cll muhafaza etmlş
dardır. Japonlar, Mldwa7 ndasını lerdlr 
zaptctmek flkrlyle hareket etmt,,lerdi. Al~lar, BllrülhAltlml nlmak için 
Fakat muvııffıı.k olamamışlar ve attır 70 tank, nıtır toplar ve makineli plyı<de 
bir darbe yemişlerdir. kuvvetleriyle iki defa hür Fransızlııra 

Mercan denl.zt muharebestnln neU- hücum eylemişler, fil.kat her tklsln
cest de Japonlar 1çln knU b1r muvarta- de de p!lsktlrtUlml\.şlerdlr. 
kıyets1zllk kıellınelerlyle tavsif edfle- Ta,yyarelerlm!z, muharebe me«dnnı 
blllr. Önümilroekl hn!tnla.t'da Mer- üzerinde fasılasız fMllyette bulunu
can denizi muharebesine dair yeni yor. Ha.va faıı.llyetımlz. f.eV'kalAde diye 
tat'sflAb vereoeğlııı1z1 umuyoruz. tavsif edllmektedlr. Tnyyarclerlmtz, 

Londra 8 fA.A.) - B.B.O,: Avustrel- Napoll'yt ~ PnntelArya adasını bom
ya'da.kl müttefik kuvvetler baŞkum.an- belamışlaroır. 

danı general Mac Arthour, Mldway"- İngilizlerin çevirme 
dakl Amerlknn :tllo.."11 kumandıı.nı aml- • 
nı.l Nlmttze 11\1 telgt'nfı çctmtattr: hareketi 

«Parlak 1'13!er1nlz, bum.da büytlk ,;e. Vuln~ton B <A.A ) - Llbyn'don ge-
vlnq hlslerl doğunnu.şıur. Muvsttıık len haberler, (!!maide İnglllz kuvvet
olnc~ız. • lerlnln mihver kuvvetlerini çevlnnc taal bir surette l.ştlte.k etmtşlerdlr. rlne de gelmlş olan bu mektubun or- şızm aleybtAın lsyan hareketinin ba

Sıkıştırılan ve çember içine alınan taya çıkmlSından blraw sonra vıın şına Mo~aı Badogllo geçecektir. 
Sovyet kıtalnn, Alman s:ıv~ uçakla- Brauchltsch atledllml.ştl. Nazi hükt\- • , J J • 
tının bombalan ve tayyare sll~hlan- metine ve bu hUkftmetln harbt sevk Amenkanın Rusya ya apon ar Çın - Rus 
nm ııteşlle insan ve hal"b malıeme- ve ldare tnmnn karşı şiddetle hücum 

harekeUerlne devam eUiklerlnl gös
rermektedlr. 

Tunus 8 (A,A.) - Llbya'da muh'lre· 
be Inı;lllzlerln hatıfçe lehhtde devam 
ediyor. İngilizler Harm:ıt, To.nar, 
Knlgnsbrldge'da saA-lam bir surette tu
tWlmaktadır. Cepheden gelen 110-

berlere göre Llbya'dıı ce .. e:;an et.m·ş 

olan çarpışmaların en şlddemsl, şim
di vuku bulmakta.dır. lkt tarar ta 
Mva.şa. mUhlm. kuvveUer sürmekte ve 
sıra Ue tıeşebblisU ele nlma~~dır. 

sı bakımından ağır kayıplarn uğramıt- <eden bu mektupta er.cümle şörıe de- yardım şartları } d k k 
tardır. nllmekte ldl: yo unu a esme 

Sıvastopol'da orYıllarca bir plln taldbettık fa.kat. Madrlt 7 CA.A.) - Vaşln.gtondan 
Mo kova 7 <A.A.) - Sıvastopol ü- kumanda heyetl.mlz bu yolda taklbe- blldlrlllyor: Blt'1~1k Ame~& hti- • t• J 

zerhıde Karadenl2ldek1 bir Rus deniz dilen amaca doğru çok da ilerlemiş met merk&ıinln dlplomaWt mahtllle- IS IY0 f ar 
üssüne karşı Almanlar tarafından ya- görilnmUyor. Büyük zaferler elde et- rinden blldJttldlğlne görıe, Birleşik A-
püan yenl bir hUcum esnasındt. ge- lllc. Fakat esas dilşmanunız olan mertıka. Sovyetler Blrıtıttne, ancak bu Uz&k 
çen lldnclt~rln v& UkkAnun ayların- İnglltereye karşı katt btr tek d~u:tıe memleket, Japonya.ya karp milca.de- Vlch,- 8 (A.A.) - . Doğ'!-
da oldu~u derecede §lddetll hava mu- indlrdlıc ml?• lesinde Çungk.lng hilldlmettne yardım dan alınan haberleTe göre, Kangıu • 
harebelerl cereyan etmektedir. Al- Mektupta İnglllzlerln DW1kerque• !tme~ taahhüt e~ takdirde genlf da Japonlar Çin ile Ruıya arasında· 
man bomba tayya.relet1, her taraftnn den nasıl kuttuıduklan hatırlatıldılc:- olçüde bir yardımda bulunacaktır. ld yola doğru ilerlemektedirler. Çine 
gelerek kara ve deniz {berinde g&z\lt- tan 1e>nra şu sualler soruluyor: cO B • h ft d Al malzeme gönderilmek için kalan en 
mekte ve Sovyet a.vcılarlle uoaksa.var zaman bizim kumanda heyetl.miz ne ır a a a manyaya ıon demiryolu budur. 
toplan tarafından şiddetle karşılıuı- ya.pırordu. hava. kuvvetlerimiz nerede 7,000 uçak hücum etti Vicby 6 (A.A.) - New-York 
maktadır. fd~• ktu ta Al Londr& 8 (A.A.) - 30 mayııta Sun gazeteıi, Rusya ile Birleşik 

Cepheden Kızılyıldm gazetesine ge- hü e ~t ek! m~şenerinln ~us~~a Kolonyaya yapılan hava akınından- Amerilta arasında, birl~miı millet• 
len bir habere y!Sre Sıvastopol mtl- blrc~~e ~ı:l~ıkl c~&~~ llme~te v: beri Almanyay• 6.~00 111 7,000 lere Sibiryada elveriıli Uıler veril· 
dafUerl iyi dayanmaktadırlar. yn.zıer. şöyle devam s edum!~ır: r .Bununla uçak gönderilmiıtlr. 8 gün zarfında- ~esi müzakcrele~ine devam edildi· 
ce erkek ve kadın pas!.f mildaraa et- beraber Alınan mUletl MIA zafere kl kayıbımu: t 69 uçakhr. ~ınl ıöylemcktedır. 
mdma. yardım ederek ya.ngınlan SÜ- A..Jı.p,, yürUdn~-üzü s:ı.nıyor. 8,.,. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
ratle oondünnekte, halk ise her m.- U'.lf>•.. "&Ulil ..... 

.nıanld glbl cesaret Bl1nillderl vermek- General, babls mevzuu olan şeyi d:ı.ha 
tod.lr. su ve elelttrlk tevzii servisle· ıyt b!llyorsunuz. Sizin lçln Alman 
rlle nn.k.11 vasıtaları el'an hiçbir m- mllletln1 kurtarmak: zamanı gelıntş
rar görmem.lştir. tir. Blzi kim mahvolmağa. götürüyor. 

s gündenberl devam edan şlddetll Mlllotln blzı:at temeııertnı kim sarsı
akınla.r esnasında. SB Alınan tayyare- yor? General &!rhal harekete geçme-
si dllşUrlllmllştıUr. llslntz. • 

Admira Galatasarayı 3-0 yendi 
Alman futbolcular dün çok 

güzel bir oyun çıkardllar 

Günün . . , 
tazıyesı . .•• 

Almanlar, iki gUn evvel, cuma gll.nü 
teşe-bblisU ele almış bulunuyorlardı 

Rommelln yaptığı yarma te.şebbU&ll 
akim kalm~ ve kuvvctıect Knlghst
brtclge'den atılmış, biraz geı1d11 top
lnnmışt!r. 

İnglllz ve Hint. kıta!An dlı.r;ııumm 
gerilerinde mühim yerlere glrmcğe 
muvaffak olmu lardır. 

a Sivastopo 
muharebe er 
Ruslar, Alman hücum

larının püskürtüldüğünü 
bildiriyor 

Londra 8 (AA.) - B. B. C.ı 
Dün gece yansı neşredilen Ruı teb
liğine göre, Almanların Sıvatopolu 
almak İçin ilç gündenberi yaptıklan 
anudane hücumlar, düımanın ağır 
zayiatile püakürtülmü"tür. 

Düımaın, yüzlerce bombardıman 
tayyaresi kullanmııtır. Sıva.topol H• 

malarındaki muharebeler, geçen ter 
riniaani ve kAnunuevvel aylanndakl 
kadar tiddetlidlr. Sıvastopol müd .. 
filerinin mukavemeti devam ediyor. 

V•fİngton 8 (AA) - Ruı cep
hcısinden gelen haberler, Alman ilk· 
bahar taarruzunun tamamen akam .. 
te uğradığını göstermektedir. 

2 Avustralya 
limanı topa tutuldu 

- Ağlama hcmtire, o :yattıkça Allııh s.:ın ônıür versin ı .. 

Londra 8 (A.A.) - Bu ıabali 
gelen haberlere göre, iCCCI yarıaı-ı• 
dan ı:onra Japon tı1'htelb11.Mr!elt 
Avus.tralyada Sidne:1 ve N-ew Cloıtla 

Bak ı · l . ıman arını topa tut:: '.ıtl•r<'ır. Haıa-
Ubyadı ıUndcı beı }>ln, Harkofta on bin, Kolonynda yirmi bin, 
manyada .Ul t;ln luan ölUyorl., Hele Yunanistanda .... 

Bır- t l f. f · • k ra 1a ı tır, f\P erl •c•i .. t :ıı\r~ı•. ul-
ramamıştır. 



Sahife 2 AllŞAM 8 Haziran 1942 

1:-------------------------------1 ... Diin. Geceki ve Bu. Sabalıld. Haberler 

Harb tebliğleri 

Alman tebliği 
BerJin 7 (A.A.> - Alman orduları 

başkumandanhğının tebliği: 
Do~u cephesinin cenup kesimlnde 

düşmanın münferit hiicumlan Alman 
dağ kıtalan ve Macar teşkilleri tara
fından püskürt.ülmüştür. 
Doğu cephesinin merkez ve şimal 

kesimlerinde cephe hattı gerisinde 
çevrllmlş düşman gruplan etrafında
ki çıember, teksif edilmiş hücumlarla 
biraz daha daraltılmıştır. Düşna.nın 
karşı hücumları şiddetll muharebeler
den sonra püskürtülmüş ve ağır ka
yıplar verdlrllmlştir. 

Volkof cephesinde Ruslar birçok 
yerlerde hücumlarını tekrarlamışlar
dır. Bu hücumlar, pike uçaklannın 
destekledi!H ç<?tin müda!aamıza çarp
mış ve neticesiz kalmıştır. Düşman, 
yine .nğır kayıplara uğramıştır. Bu 
tayıplar arasında 18 tank vardır. 
Manş çevresinde Alman av uçaklan 

hiçbir kayıp vermeden 13 İnglll.7. uça
tı düşürmüştür. 

Japonlar 
Çin'de 

ilerliyorlar 
Cin kuvvetlerini bir kaç 
kısma ayırmak istedik· 

leri bildiriliyor 

Tokyo 7 CA.A.} - Klangsin cephe· 
sinden bildirildiğine göre Nançang'ın 
cenubur.da Fuçeu'yu zapteden Japon
lar ilerlemelerine devam e~ler ve 
Çckiang demiryolu üzerinde bulunan 
Tug!:langı ı;aptetmek üzeredirler. Şid
detli yaitmurlara rağmen Japon ana 
klıvvetıeri 40 bin kişiden müteşekkil 
olan 79 uncu Çin ordusunu savaşa 

n-.~cbur etmişlerdir. 

Tokyo 7 CA.A.) - Domei ajansı, 
Çeklang cephesinden bildiriyor: 

Çekiang eyaletinde Çoaçemu isimli 
mühim stratejik noktanın alınması 
ftzerine Çungking Çinlilerinin üçüncü 
harb çevresi Japon kontroUt altına. 
maddeten glrmlş bulunmaktadır. 
Çungking eyaletinde bulunan Çung
ttng kıtalan son derece büyük blr 
pşkınlık içindedirler. Üçüncü ha:rıb 
çevresinin kaybedilmesi askeri ve ik
tisadi bakımdan Çungking içln son 
derece şlddetll bir darbedir. 

Çung-king- 7 CA.A.) - Bugünkü pa
•r günü neşredilen bir tebliğde FU
ohow'un sukutu ve Şunsien bava ala
nının Japonlar tarafından Lşgall ha
ber verilmektedir. 

Çin tebliği 
Ç1ıngking 7 (A,A.} - Cumartesi 

günil neşıredlJen Çin tebliğinde şöyle 
denllmektedir: Dün Şwıienin dış ma
hallelerinde muharebeler şiddetle de
nm etmiş, çarpışmalar fecirden ha.
va kararıncaya Jı:a.dar durmamıştır. 
laponlar Çin mevzilerine birkaç kere 
hücum etmişlerse de topçular tara
fından müessir surette desteklenen 

Almanya'ya l''HARfi-ÔuRUMU 
yeni hava· ] 
akmlar1 Libya muharebesi aym 

Libya' da 
muharebe 

kızıştı 

Milli piyango 
Dünkü çekilişte 25000 
lira Ankarada ıablan 

bilete düıtü 

Atılan bombalarla 
Emden şehrinde birçok 

büyük yangınlar çıkti 

Londra 7 (A.A.) - Hava Nazırlığı 
tebliği: Bomba tayyarelerlmizden mü
rekkep bir teşkil, cumartesi - pazar 
gecesi Emdene taarruz etmiştir. Ha
va müsaitti, Tayyarelerimiz hedeften 
ayrıldıkları zaman fıüyük yangınlar 
hAll yanmakta bulunuyordu. 

Bomba ve av servislerine mensup 
uçaklar geceleyin d~manın Hollan
dadakl bava alanlarına hücum etmış
lerdJr. Bu hareketlerden 9 bomba ve 
av uçağımız dönmem~ir. 

Ber1in 7 (A.A.) - Askerl bir kay
naktan blldlrlldiğlne göre, İngiliz 
bomba tayyareleri dün gece Alman
yan.m şimali garbi sahllinde bir şeh
re infilak ve yangın bombalarile taar
ruz etmişlerdir. Bilhassa şehrin mes
kiin mahallelerinde çıkan yangınlar 

dolayıslle hasarlar kaydedllmlşUr. 
Alınan son haberlerde altı düşman 

tayyaresinin dil,utüldüğil tasrih edll
mekOOdir. Alman tayyareler!nden mü
rettep teŞ'klller 7 /8 haziran gecesi hiç 
bir kııyba uRramadan İngUterenln ce
nubu şarklsinde bir l]ıllhre muva!tald
yetle taarruz etmişlerdir. 

Alman tebliği 
Berlin 7 (A.A.) - Alman orduları 

ba.şkumandanlığırun liebllğJ: Kenter 
burl §ehrl ve dola.ylan, dün gece Al
man sava.ş uçakları teşldllerl tarafın
dan infilak ve yangın bombalan atıl
mak suretUe bombardıman edilmiş
tir. 

İngiliz bomba uça.klan dün gece 
Emden şehrine hücum etm1ştit, Sivil 
halk arasında kayıplar vardır. Bil
hassa ikametgah semtlerinde blr çok 
binalar yakılmış veya hasara uğra -
mıştır. Altı uçak dü.,illiilmüştür. 

lngiltere üzerinde 
Londl'a 'l (A.A.} - Hava ve Da.hlli 

Em.niyet Nezaretlerinin tebli~nde Al
man ta.yyareler!nln dün gece az mik
tarda olarak İngilteren.In cenubu şar
kblnde bir bölgenin üzerinden uça
rak da!Pnık ma.ba.Uere bombalar at
tıklarını kaydetmektedir. Hasarların 
az, ölü ve yaralı adedln1n büyük ol
:mad.ığı bildirllmekted1r. İki Alınan 
tayyarf\'li düşürülmüş, bir Alman uça
ğı da Hollandadaki iis5ünc yakın yer
de tahribecUimlştlr. 

Amerika'nın hazırlığı 
Nevyork 'l (A.A.) - Ordu ve donan

ma gazetesi, Almanya.ya yapılacak 
hava taarruzuna Amerikan ordusu 
hava kuvvetlerine mensup en az 400 
bin ~inin J.ştlrak edeceğim yazıyor. 
Gazete bu rakamın, Amerika hava 
kuvvtleri kumandanı General Anıol
dun bir demecinden çıkarıldığını bil
dirmektedir. 

___;;...;;;.;.,--~~--~~ 

Bir lngiliz 
kruvazörü 

şiddetle devam ediyor 
Doğu cephesinde çarpışmalar şid

detlendi-bava akınları devam ediyor 

Libyada: 

Llbyada şiddetli muharebeler 
devam ediyor. Dün Londradan 
bildirildiğine göre J.ı.gi]iz kuv
vetleri mühim bir mevkii ele ge
çirmişlerdir. Diğer taraftan Mih· 
ver kuvvetleri Knigt Bridge" e ye
niden taarruz etmi~, bütün gün 
süren muharebeden aonra, Lon
dradan gelen haberlere göre, ba 
taarruz püskürtülmüştür. 

Biri Hakeim etrafmcla el' an 
şiddetli çarpıtmalar olmaktadır. 
Dün Mihver kuvvetleri buraya 
2 defa taamı:: etmi§ler, fak.at bu 
müstahkem mevkii müdafaa 
eden hür Fransız kuvvetleri bu 
bücumlan t&.rdetmiştir. Bu mü
nasebetle hür Fransız Harbiye 
Nazın general Gentillhome söy
lediği bir nutukta demiştir ki: 

<Biri Hakeim çok mühim bir 
mevkidir. Buraya 1 zırhlı, 1 mo
torize tümeninden mürekkep bir 
İtalyan kolordusu 1 O gün hücum 
etmiş, bu hiıcumların hepsi tar· 
dedilmiştir. Diifmanın 40 tankı 
tahribedilmiş. yüzlerce esir alın
mıştı. Düşman bundan sonra 
muvakkaten çekilmiştir. Fakat 
onlar çekilirken kendilerine ta
arruz edilmif, yanlarındaki 600 
Hintli esir geri alınmıııtır. 

Bir müddet sonra general 
Rommel Almanlarla birlikte ye• 
ni kuvvetlere taarruz emri ver
miştir. Fe.kat bu hücumlar da 
püsk:ürtülmü12tür. Buradaki hür 
Fransız kuvvetlerinin kumanda
nı general Conig 4 3 yapnda bir 
Alzaslidir. Bu mevkiin cesura• 
ne müdafaa!l Libya kuvvetleri
nin zaferinde mühim amil ol
maktadır.> 

lann hücumlara geçtiklerini, fa
kat bun1ann püskürtüldüğünü, 
merkezde bir gÜn evvel teşkil 
edilen bir köprü bqının genişle
tildiğini, bir çok Sovyet kuvvet
lerinin imha edildiğini bildiri~ 
yor. Sovyet tebliği ise cephede 
hiç bir Clcğioiklik olmadığını ha· 
ber veriyor. 

Alman tebliğinde bahsi geçen 
hareketlerin mahallt çarpıpıa
. }ar mı yom geniş ölçüde bir 
taarruza başlangıç mı olduğu 
henüz belli değildir. Almalann 
cephenin cenup kısmında taar
ruza geç~elderi fikri, hemen 
her tarafta bir kanaat halinde 
yerleııniştir. Bu aebeple Alman 
Başkumandı:mlığının bu kesim 
yerine merkezde taarruza kalkıt
ma.ıı1 ihtimali vardır. 

B. Hitler"in Finlandiyaya yap
tığı son seyahat münasebetile 
Finlcrle birlikte şimalde, Mur
mansk ve Lerıingrad istikame
tinde bir taarruzdan da bahse
Cliliyor. 

Hava akınJan: 

İngiliz hava lmvvetlerinin 
akınh.n devam ediyor. Dün ge
ce Emden limanı taarruza uğra
mış, büyülıt yangınlar çıkmıııtır. 
Hollandada ve İşgal alhndaki 
Frandada muhtelif yerlere de 
l:ombalar atılmıııtır. 

İngiliz tayyarelerinin altın 
yaptık1an gündenlieri Kolonya 
üzerinde bulunan dumanlar da
ğılmı,tır. Bunun üzerine ]ngi1iz 
ke,if tayyareleri uç~ yapmıılar 
ve 20 kilometrelik bir sahanın 
harabolduğu, hiç bir mahallenin 
bombardımandan masun kalma
dığı aı la12ılmıştır. 

İngilizler ilerleC:liklerini, 
Almanlar da 4 bin es~ 
aldıklari iddiasinda 

Kabir.a 7 (AA.) - Orta ıaık 
İngiliz tebliğinde denjliyor ki: 

Milli Piyangonun J O uncu tertip 
2 inci çekilişi dün Ankarada Sergi• 
evinde saat 15 te yapılmışhr. İkra~ 
ıniye kazanan numaralan aşağıya 
yazıyoruz: 

25.000 lira kazanan numara: 
307293 

Bütün gün devam eden çok şid· 10.000 lira kazanan numaraları 
detli savaşlar esnasında zırhlı birlik- 073909, 077142, 303798 
lerimizden birkaçı e.vvelce 21 inci 
tümen tarafmdan ifgal edümit olan 
Hamıat'a vamutlardır. Sabah.leyin 
düşman başlıca zırhlı kuvvetlerini 
Knightsbrid.ge' deki mevzileri tutan 

6.000 lira kazanan numaralar: 
043698, 099087. 133512, 271332, 

287742 

kıtalar.mıza kartı harekete geçirmiş- 2.000 lira kazanan numaralar: 
tir. Piyademiz ve topçumuz zırhlı 013575, 032925, 033291, 044839, 
k'uvvetlerimiz tarafından desteklen• 065156, 074587. 0867i5, 089215, 
mek auretile bu hücumu tardebniş- 125442, 171110, 213026. 218279, 
ler~ir. Öğleden sonra şiddetli savar 246976, 250996, 258484, 268638, 
lar devam cbniştir. Düpıan bahya 283156, 284019, 348649, 376095 . 
püskürtülmüştür. 5 haziran gecesi 
Harmat batısındaki düvman mevzi
lerinin içine yerleşmiş olan İngiliz 

1.000 lira ka:uıınan numaralar: 
003347, 005381, 008233, 012073, 
012162, 03615~ 049465, 05231~ 
056215, 060724, 072191, 074916, 
084590, 085249, 085613, 103396, 
106295, 116387, 122312, 137155, 
143152, 153776, 156511, 180761, 
182495, 183744, 18628f, 188888, 
197006, 216815, 217046, 229342, 
240952, 262043, 265854, 266061, 
271955, 273825, 275965, 279992, 
281999, 28 7294, 268116, 291666, 
295238, 296509, 297097, 298163, 
311755, 313068. 339451, 342065, 

' ve Hintli kıtalar bütün gün aıkı tu
tunmU§lardır. Biri Hakeimdeki hür 
Fransızlar, bütün gün devam eden 
iki hücumu püsklirterek diifmana 
ağır kayıplar verdinnİf)erdir. Hava 
kuv.vetlerimiz lı:ara kuvvetlerimizle 
sabahtan akşama kadar devam eden 
savaşlarda mükemmel neticeler al
mak suretile işbirliği yapm112lar ve 
düşmana çok kayıplar verdimıişler
dir. Harmat Knightsbridge'in cenu
bunda Knightsbridge ile Biri Ha-
lieim ara~nda yol üzerindedir. 352658, 356705, 369767, 370229, 

Berfin a CA.A.} _ Alınan ordulan 370989, 375M3, 376113, 399240. 

başlrumandanlığuun tebliğinden: 500 lir '------- aJ 
Şimal Afrika.da Alman ve İtalyan .. • ............ numar ar: 

zırhlı t.cşklllerlnin, büyük hava kuv- Son ~ort ~akamı (0892, 8647 ve 
vetıerlnln yardımı ile yaptıltı kal'll 9648) ıle bıten 120 bilet. 
hücumlar muvaffaklyetll neticeler 100 lit kaz _, __ 
verm.lştlr. Düşman geri a.tılmlll veba- a anan numarAUU": 
zı yerlerrle çevrilerek krıh& edllmtş- Son üç rakamı (300 ve 451) ile 
tir. Dü.şman yemden 30 tan'k ve blr biten 800 bilet. 

60 lira kazanan numaralar: 
çok top, araba ve otomobU kaybet
miş, 4 bin esir vermiştir, Bu suretle 
düşmanın Marmarfllı: muha.rebesinin Son üç rakami (294 ve 995) ile 
başladığı 26 mayıs tıar:lhln.denberi biten 800 bilet. 
kaybı 550 tank. 200 top, yiizlerce oto-
mobil ve on btn eelre varmıştır. 30 lira Lapen_, llUlllAl'llları 

H h k Son Uç rakamı (147, 221, 441, 
ava are ati 644 ve 752) ile biten 2000 bilet. 

Kahire 7 (A.A.) - 6 haziran ge-
cesi av ve bomba uçaklanmız Sire- 10 lira kazanan numaralar: 
naik muharebe bölgesirıde hareket- Son iki rakamı (77 ıve 99) ile b~ 

'ler yapan düşman taşıt ve iate kol- ten 8000 bilet. 
lanna sürekli ağır hücumlarda bulun- 3 t! __ k umaralar 

B. . . • k 1 1 .1.1111 azanan n • mu§tur. ızun ıçın az ayıp ar a ne· • 

Dünkü Alman tebliği Libya 
muharebeleri hakkında malilınat 
vermi:vor. İtalyan tebliği Mihve
rin ıiddetli bir taarruzunun mu
vaffakiyetltı neticelendiğini bil
diriyorsa da bu muvaffakiyetin 
nerede olduğunu zikretmiyor. 

Alm'\n tayyareleri de İngilte
renin cenup doğusunda uçarak 
bombdar atmııılardır. Bir mik
tar hasar ve nüfuaçı. bazı k:ayıp
lar vardır. 

Uzak doğuda ı 
ticelenen toplu harekat esnasında Son rakatn! ( 4 ve 5) ile biten 

1 birçok düşman la§ıh tahnôedilmit 80.000 bilet: . • 
ve hasara uğratılmıştır 3 Messer- 25.000 lıra ıkrarnıyc kazanan 

Doğu cephesinde: Çinde Japonlann ileri liare- schmitt J 09 düıürülmÜıtür. 307293 numarah bilet Ankarada 
lteti devam ediyor. Japonlar ti- Cuma günü Martuba ve Derna satılmıştır. 

Doğu cephesinde muharebe maiden de taarruza geçmiıler- iniş meydanlanna yeniden hücum -----------
faaliyeti artmağa başlamıştır. dir. Bu suretle Çunking kuvvet• edilınittir. 
Dürı.kü Alır.an tebliği Leningrad lerini her taraftan çember içine Bomba uçaldanmız Napoli )ima• 
ve Volkof cephesinde Ruıı- almak İstedikleri anlaşılıyor. nını ve limandaki gemileri bombala-

'9@_n ~~~!!!!!I!!! g ~zgr:a~ ~----~ ~~ mıştır. 
Dün sabah düşman uçak.lan Mal· 

Hindistanın Deniz ta üzerinde faaliyette buJunmUJtUr. 
avcılaruruz iki Yunkers 88 ve iki 

Maddeyi elde 
etmek kolay, insan 
yetiştirmek güçtür 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Çin .~ıy~desi __ bütün bu hücum~ ge- Malta'da 1000 
rt puskürtmuş, bin kadar du.şmanı • 
öldürmüş ve yarala~ır. nın taarruzuna 

tayyare
uğramıı 

mu••dafaası muharebes•ı Yuııl::era 201 dütürmüştür. Bu hareketlerden üç uçağımız 
dönmemiıtir. 

tayyarecllerin kahramanlık hik! .. 
yeler! anlatılmak suretile ta ilk· 

Şusienln şlmall şa.rkislnden hareket 
eden bir Japon kolu cenup istikame
tinde bu şehrin gamında bulunan 
Hangpu civarına kadar tıerlemlştır. 
Şehrin cenubunda bulunan Japon ko
lu sivil elblsell askerler kullanmak 
suretile Çin hatalrma glrmeğıe teşeb
büs etmişse de bu askerler yokedil
mlşlcrd1r. 

Japonların l!imdi cephede 8 tümen
le dokuz livaları vardır. Bunların 
mevcurlu 120 bin ~l kadardır. 

Çin söı:oüsiine göre, Japonlar Çini 
birkaç cepheye ayırmak istemekte
dlrler. Aynı söz.cü bütün cephelerde 
seyyar Çln kollarının Japon cenahla
nnın gerilerini hırpaladıklarını ilave 
etmiştir, Japonları Lungling ve Teng
hungdan çıkarmak maksaclUe yapılan 
Çin ııerı hareketi Japonlann yeniden 
takviye almaları fizerlne durmuştur. 

Almanya'ya 150,000 
Fransız işçisi 
gönderiliyor 

Stokbolm 7 (A.A.) - Vichy"
den Afton Bladet gazetesine gelen 
bir telgrafa göre 150.000 Fransız iş
çisi pe:C yakında Almanyaya gönde
rilecektir. Bu hususta Laval hüku
meti ile Franr.ız ve Alman sanayi 
adamJan arasında görüşmeler yapıl
mı§tır. ileride claha başka i§çİ kafi· 
leleı-inin de Aimanyaya gönderile
ceği bildirilmektedir. 

Safraköyilnde yangın 
. Mahmutbey nahiyesine bağlı Safra 

köyi\nde Ali Ekinciye ait bir ahır Ue 
samanlık dün gece 24,30 da yangın ne
tice.sinde be~ manda, bir !net. ve 1ld 
malak ile beraber yanmıştır. 

Hint lideri « Şiarimiz 
ıavaımak teslim 

olmamaktir» diyor 

Neyyork '1 (A.A.) - İngiliz Penelo-, 
pe kruvazörlbıtin siivarJal Nlcboll, bu 
gemhı1n tamırlerinl tamamlamak fi.
zere Birleşl.k Amerika.ya gitmeden ev
vel Maltada kızakta dururken 1000 
den fazla Alman ve İtalyan bomba Dombay 7 (A.A.) - Kongre U
ta.yyareslnln taarruzuna uğradığını deri Pandid Nehru, Britanova ajan
ifşa etmlştır. Düşman tayyareleri on 111 muhabirine aşağıdaki demeçte bu
beş gün müddetle Penelope'a karşı lunmuştur: 
günde birkaç kere taarruz etmişler- Hindistanın müdafaası hakkında-
dlr. ki mutalaam, orduda yüz milyonlar-

Kruvazörün toplartle üç Alınan tay- ca insan bulunması merkezindedir. 
yaresi düşürillmüş, bet tayyare de ha- Yalnız ordunun çalışması kafi değil
sara ujtratılını.ştır. Bir ay devam et- dir. Her erkek ve her kadın harb 
mest lazım gelen muvakkat tamirler · · b" 1 ı d 
dört günde bltl.rlhnlştlr, ıçın ır ıey er ynpma ı ':~ or u .~u~ 

Bir subay ile 11,. er ın-ıı9 ,,0 _ harebe meydanında yenılmıe muda-
"' u~""'l. "' er ya f .._, l d l'd' 1 

ralan~tır. Penelope bmıda.n &:>nra aaya oun ar evam etme ı ır er. 
denizde torplllt İtalyan tayyarelettnln Şianmız imkan olduğu kadar şiddet
taarnızuna. utramışsa da bu taarruz- li ve devamlı aavaımali ve teslim ol· 
Jar hiçbir netice vermemJş ve gemi bir mamaktır, 
Amerikan Jlmanına kadar hiçbir A.rı- Çin mukavemetine l)aktıkça bu 
zaya. uğramadan ge~lr. tealim olmamali azminin Hindistana 

A rika • , ka?fl bir Japon tecavüzünü aldın bı-
me . , Çın e rakacak yeg&ne çare olduğu hakkın• 

yardımım arttiracali daki kanaatim ku"ftV"et bulmaktadır. 
toncira 7 CA.A.} - Tlmes gazet.esı. Sovyet milleti Cle ayni ıian muvaf-

bqm.akaleslnde dlyor tı: fakiyetle takibetmiftir. Hindiatanda 
Birleşik devletlerle Çin. hilltfunetı bu kanaatin vücut bulmasını iatiyo

a.rasında tmzalanan tıraıama ve ruz. 
ödünç anlaşması, vesikaya dayanan Pan'C:iid Nehru, fU sözleri ilave et-
bir garanti teşldl etmektedli'. Bu an- miştir: 
latnıaya göre, Amerikanın Çine yar- B8yle bir ori:lunon hazirlanması 
dımı sadece devam etmekle kalmı(ya- hilyük ölçllde teçhizat meselesidir. 
cak, fazla olarak artacaktır da. Fak'at H" d" t d "Iah t d 'ki ba-

Amerikanm Çine verdlği 1kincl bir ın .. ıs .'.'"° a 91 e arı 
teminat da HJndJ .... --d b 1 A şanlmaz guçluk.ler arzetmiyor. Tam 

"ı.a.u. a u unan - b" • . 1 k - ç·· k • meriknn ordusudur Bu ordunun ga.- ır rmnat a onuıuyorum. . . uıı ü 
yesi Burma bölgeshu tekrar ele ge- Hindiatandaki durum zannedildiği
çlrnıektlr. Büyük bir kafllenln hi9bir nin ço~ üstündedir. Eğer idare, Hin
hiidiseye uğramak.sızın Hlndlstana. diııtan hllkOmetinin çolt ihtiyarlamış 
vardığını bildiren ve bu aaıbah gelen ellerinCfen geri alınacak olursa istih
blr ~lgraf, bu batım.dan Qldu.kça Jllıl· ıalimiz bugün iki mlaline, lıatti. !iç 
nalıdır. mWIDe çıbnla~Wr .. 

Amerika donanmaıi bat Belçika sahili açiğinda mektepte bB.§lamalıdır. Biz, bu .. 

kumandani bir tebrik bir Alman torpitoıu günkü şartlar içinde, memleketi-
• · • b ti ld · ıni2de tayyare fabrikasını, ihtiya-

meıaJı göndermıt a n 1 . . cıınız olan tayyareleri yetişti.rtnelC 
Londra 7 (A.A.) - AmırallıJt i in d v. 

d • • • b .. k" __ 'L. hı ç egil, tayyareci olacaklara. a lngi n aıresınırı. ugun u pazar l5Clll.Ja er- . A • • 

V ş on 7bCA.A.) - Am.Ame~ 1 ken saatte neşrettiği tebliğde denili- ımalat hakkında bir fıkir vermek 
donanması aşkuınandanı ra ki · · lü 1 .. .. ·· T 
KJng, cumartesi Amiral N!nııtze aşa- yor : ıçın zumu gorunız. ayyare ve 
~ıdakl mesajı göndermlştlr: Teğmen Lloyd'un emrindeki ha- bilhassa motör, bugünkü dar 

Donanma, bahriye slla.hendazJan ve fif kuvvetlerimize menııup bir devri· endüstri hayatımızın henüz yet
sahll muhafızları Mldway adasına. ye Belçika sahili açığında sayıca çok kin olmadığı bir ok b ·· "k · an 
d~an tat'afından yapılan taarruzu üstün ve en az iki modern torpido . ,, ç uyu Y 
cesaretle ve mües.str bir surette geri muhn"bini ihtiva eden Alınan deniz ımalata, bilhassa seri inşaata 
püskürten donanma, bahriye sllil.ben- kuvvetlerile temasa gelmiftir. Bu muhtaçtır: Elektrik endüstrisi 
dazlan ve orduda.ki kuvvetıerlmlze teması takibeden kısa bir çarpışma gibi. Bugün harb tayyarelerinin 
hayradnlıklannı blldlrlrler ve .silah esnasında 600 tonluk Alman muh- içine konulan yalnız binbir türlü 
arka aşlarıı:mı düşmana chart>ln blr • l • d b" · • b" 
cehennem olduıtunu~ ispata. devam n~ ~nn en ı~nı!1 ortasına • !r tor- ölçme, öinleme gibi Aletlerin çe-
ecteceklerinden emin bulunduklarını :.~ ~abet Ne~llıştır •. Bud ~?rpılı a~dan şldi ve inceliği akıllara hayret 
beyan ederler egmen eı emrırı eıu torpı o . . 

· muhriplerimizden biridir. Alman ge- verir. Bunları bir araya getırebil-
miainin bathğına hemen hemen mu· mek için büyük endfü;trinln 

Heidrich için milli hakkaJi nazarile bakılıyor. Şiddetli bütün şubelerile yerlesrniş ol· 

cenaze merasimi h_ir çarpı~ad~n !~ra ~metlerimi· ması, yiiksek teknik mekte~ 
.BerUn '1 CA.A.) - Führer, Alman ~ın he1?8i ü~le'?11e do~muıle~e de ha- lerde yetismiş, ihtisas sahiple-

baıml muavini muhafız kıta.lan gru- fif blrliklerımızden hır tanc~sı az hasar rlnin ~ 1 it B .. 
punun yüksek

1 şefi ve polis Generali alm~hr. iki ölü vardır. çoga ması şar ır. ugu~ 
Heldrleh iç1.n milli cenaze merasimi için fazla hayale kapılmıyarak 
yapılmasını emretmlft;1r. Merasim tayyare yapısını, maliyetini gÖZ 
Berllnde yapılacaktır. Fransa • İıveç ticaret önünde tutmadan sadece mille-

13 kişi asıldi anlaşmaai tin kudretine, men~leketin imkan· 
Bem 7 CA.A.~ - CO.F.İJ: Pragdan Stokbolm 7 (A.A.) - Fransa Iarrna bir misal, ve tayyarrcilere 

blldirlldiğlııe gere, devlet mahkem:-U ile İııveç arasında hususi takas esası- bir tatbikat mektebi olarak nlklş-
2 Bl kadın olmak üzere 13 kişiyi dun d b" • t I • 
idama mahkt\m etmı§tir na ayanan ır ticare an llfID~sı •'?': Ianz. Fclliat tayyareden ?:iyadt? 

• Bunlahn zalanmı~tır. Bu anlaşmaya gore ıkı 
arasında hükfunetJn btr iktisat mü- lek t d "b d 1 d'l tayyarec.iye, maddeden fa"h in· 
şavirl, lle bir mühendis, bir sana.yicl, mekm ıİ araadmı" a .mhu a e e el kı e- sana ehcmmivet veroiö-.'.'"tli7: icin 
bir eczacı bir de gazeteci vardır c ma arın egen er mem e et . 
Mahkilml~an a.ıtısı Heidrlch'e ya~ için 2 milyon kuronu bulacaktır. la- bütün sevinç, giiven ve ınırur 
pılan BU1kasdl doğr'u bulmaktan, geri vç Fransaya demir mamulatı, maki- duy~u!anmız gerıc pilotlar Oze· 
kalan yedlsl de sil!h taşımaktan 811~- ne, klğıt ha~uru verecek, Fransa rinde toplaro··"r . 
ludur. ~mlar asıım11. mtlltler1- da, kumq, kimya maddeleri, ecza, ı 
ne el konmQftur. prap v~ ispirto aönderecektir. Necmeddin Sadak 
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. ak Km um haziran ayı tçınde evıo-ı ... Bir hayır kurumu da damatıaraı ... Sen ae7re7le 

ine ~ıerın en giizelh1l Çocı.:k Esirge- yuzwıaen evıenemıyeıı vemıekle evlemneted upa baJa. artta-
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Fırınlar 11kı surette 
tefti, edilecek 

Belediye teftiş heyeti İstanbul .,. 
Beyoğlu fınnlanndan sonra tJKDdar 
ve Kadıköy fınnlannt o sıkı m.rettıl 
tertllJ etml.f, boBUk n nokaan tanılı 
eJmnek çıkaran tınneılan cezalaadu'-
mıfb.. 
Yapılan bu teft!flertn tekrarla.nma.

sı uygun görillmüştılir. Bunun için 
teftif kaıdroSunun ııenlşletllmesı lht1-
mall vardır. 

ı Bundan baq& lokanta, a.bçı dü.t
klnı., b~e ve sal.re glbt halkın 
sıhhatiyle aIA.kalı bftt1ln mttesseeeler
de de temizlik ve tarife bakurundln 
devamlı teftişler yapılacaktır. 

0 ıamaıı. clftle:rbıl B. A. Eğer mat.sat ç ıı saa-
detiyae k.aynanalan da hatıran çı
,tarmamak lbımdırı ... 

, 

• 
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Ba~, bahçe ve ev ~iraatl J 
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Güllere göz aşısı 
• 

mavı-Ortancaları 

zamanıdır leştirmek zamanı 

1 TARiHTEN SAHiffLER 1 ~ördüklerim, duyduklar~ 
Büyük başlarm gün ahlan ! Eskı lst anbulun meşhur lokantaları 

Nuruosmaniye. camiein~n anünden 1 Karıcı~ı pek genç yaşından ve-
Omıanlı devletinde ilk mürteşiler Sokollu'nun ölümünden ve me§" yürti: Çarııya ıırme, eaga kıvrılıp remden vefat edince, teessür, elem, 

Aşılanacak yabani güllerle me- Beya:r. veya pembe, erguvani renk· ulema ıı•ufında, yani böyle bir aey- hur olduğu Uzete Musahip Şemsi Pa- Sandal Bedestenini geçince ıola dön; keder, (Acabl!\ ben de mikrop al-
ııekşe gülü, diğer küçük çiçekli gül- te çiçek açan ottancalan mavileıtir- yieden en ziyade çekinmeleri ilim §Wlln Üçüncü Sultan Murada kırk bu ilk ıokağın adı (Mafazacılar içi} dım mı?) filan derken evham bas
lerin senelik yeni dallan artık az çok mek. çok kolaydır. Meraklı1an bu iti ve fazıllarına layık görünen zümre- bin altınlık büyük bir rüıvet lokması dir. tırdıkça bastırnuştı zavallıyı. Boyuna 
ııelişmeğe başlamııtır. Aıı gözU ah- ya pek geç veya lüzumu kadar iti~ de zuhur etmiştir. Aşıkpaşazade ta· ı' yutturmasından sonra Osmanlı dev• Mıgırdıç Tokatlıyanın oradaki erimede, eridikçe sinirleri, hazım ci
nacak olan gülleıin de yapraklarının ile yapamadıklarından, fidanların rihinde deniliyor ki: letinde rüşvet memnu ve merdudol• aşçı dükkanının iılek gUn)erine yeti· hazı da bozulmada. Midesinden, 
koltuklarında gözler kabannaktadır. çiçekleri ekseriya lekeli ve soluk cOrhan Gazi leşkelerini ziyade et- 1 maktan kaldı, deni1se mübalAğa ~medim. Zeytinyağlı patlıcan, yap- baraak!armdan şikayet şikayet, per-

Bu tt. ibarla bu hafta içinde güllerin mavimtırak renklerde açat. Ortan- _] K d Al dd l 1 rak, ilhana dolmaları; balık, midye hı·z perhı'z . .. mek dileoi. ar eşi - ae in edi miş o maz. 
ıilrgün göz aşı~> ile aşılanmalarına calan mavi renkte açtırmak için çi- Pa~ __ eder: Üçüncü Muradın sadrazamların- dolmaları; bol .armıaaklı pilakiler; Bir gün, avuç içine sığacak kadar 
başlanabilir. Bu aşı zamanı temmu· çek koncalannm henüz hiç teşekkül _ Anı gazilere danııı l dan Arnavut Sinan Paıa ilk aadare- un, .Ut ve ıekerle yapılan, tarçın bira francalasile dalıyoı Agoba. ö~-
za kadar devam edebilir. Aııeak ha- etmemiş bulunması lazımdır. Bunun Ol zamanda Cendereli Karaca , tinde divanhanesine: ekip sıcakken yenilen (havlç) gibi le olmamış, boş yer var. Sütlaç isti-
valann 11cak devam etmesi yllzün· da zamanı hemen hemen bu günler- Halil Bilecikte kadı olmuştu. Ana {Laanallahüıraşi velmürteşi) ( 1) Emıenikbi yemeklerin her çeşidi yor. 
den a!fılann ve aşı yarasının kuruyup dir. Saksı veya tenekede bulunan fi· dahi danıştılar. lavhasını astırmıştı. Ancak ikinci de- oradaymı!J. Bir de baksın ki bitişik masadaki 
bozulmaması için, her a,ıyı yaprak elanlar için iş basittir. Saksılan veya _ İlden yaya çıksın 1 fa bu makamı işRal edince, bir veziri Dairelere memur, boğazına dür ıiıko adam şapur şupur mis gibi ci-
nya Uğıttan bir keııecik ile hiç ol- te.ıekeleri her ilci günde bir mavileş- Dediler Çok kişiler kadıya rüşvet azam için albn ile sıvanacak birçok kün pqalar, beyler, kuyumculardan ğer tavasına çatal atmada . .. 
mazsa 8-15 gün gölgelendinne1idir. tiren tozlarla sulamalıdır. verdiler: delikler bulunduğunu görerek bu Kapamacıyan, Şahbazyan, Tolayan İmrenerek, (Battı balık!) diyor. 
Aııyı, mümkün olursa, akşam aerin- Mavileştiren tozun terkibi şudurı - Beni yaya yazdır! lwhayı kaldırmış, artık pervasızca kıratta kalantorlar devamlısı imİ§- De.ha öteııi var mı, çıkar çıkmaz kar-
]iğinde yapmalıdır. Beş gram çivit, yahut beş gram en- Deyu.> ve alabildiğine mal toplamağa ko- Mıgırdıç Efendi uyanık adam. şıki (Madella eczaneai) ndan 40 

Şayet aşılanacak fidanlar çok ise, digo boyası, be:ş gram adi şap. Bu Aşıkpaşazade tarihii1in başka bir yulmuştu. Galiba 1S93 yılında Beyoğluna kol gram İngiliz tuzu alıverir ... Agoba 
sabah erkenden işe başlamak ve sa- iki cismi beş kilo kireçsiz su {Ter· yerinde sonralan Hayreddin Paşa ' Malının çokluğundan kinayeten, atıp, İ§İ alafrangalığa da döküp sesleniyor: 
at 10 dan 3 e kadar fidanlara .. ~~ kcn) içinde ertimeli ve fic!anlan su- namile veziri azam olan bu Candarlı halk arasında (kimyaya malik) di- (Spleodide) isimli kahve ve Jokan- - Bana da bir ciğer tava!lıl 
vurmamak daha doğrudur. Çunku lamahdır. Demirli ve alüminli kır- Kara H11lil Efendiyi uklimi rüşvete 'ıye şöhret bulması bundıın sonradır. tasını açmış. Francalayı cebine sokup üç dilim 
güneşin fazlalığı hareket Eazlahğı mızı topraklar dahi ortancayı mavi- bağlamakla:. itham ediyor. Bu sadaretinde Sultan Murada Gene şimdiki yerinde, bugünkü ekmekle koca tabağı temizliyor. 
husule getirerek . aıı yarasının zor· leııtirirler . Yerde dikili olanların et- Bu müverrihm Candarlı sülalesine slınulan bir varakada (Sinan Paşa- gekerleme <ve paııta kıamile yan •· Olur ııey değil; midesinde, harsak-
lukla kapanma~ına ııebebolur. - En fı l b l ']A l 1 1 Ak d. lonun yansı kadar, lSnU kahve, aerisi 1 d h y ] k k · ra nı açma ı ve o ca ı açı su i e su· hiç teveccühü yoktur. Hayreddin nın evvelden kapısı irti§adan pa i _ı. "' ann a zu urat. agJT ı , e ~ıme, san-

ama ı ır. u su amaya çiçek on- Paşanın oğlu olup kazaskerlikten ve- Şimdi mürteşi olmak ziyade aciptir. cı yo : aıciıı vücu un a ten Ü· müsait aıı zamanı akşam ve batta I ] d B 1 k ı ) cM. T.> markalı kriatal camlarla k bil~'-' d d ( d 
gece1eyindir. Elektrik IAmbaaile ge- 1 ) k d d _ _] 1 bölmeydi. Köşe ha•ma dayanan otel rü lük) h " · h k d · ca arının açı ııır:a a ar evam eai- ziri azam oian Ali Paşanın da rüşvet denilmişti. b' k Y s , atta ışta ı o a ar yerın-
celeyin aaılnnan fidanların sabaha l ki k ki 1 1 ınası yo tu d ,_. ,,_. • b y d h h 

Y irae, çiçe er oyu mavi ren i o a· aldığım söylüyor. Sinan Paşanın Süleymaniye k.ü- R hm l' .Ahın R l •· (Q.....h e .ıu uı;;ıncı ta ngı a emen emen 
kadar ilk kaynaşmaya başladıklan k 1 Ek' .. 'hl d . l M ı • 1 d bL a et l et aa m ın ~ lr gl>vdeye abverecek. 
ve gündüzün güneı doğduğu zamana ra açar ar. f s Ali mEufve~.' ;1~ ~n ) a nız (' ~s- ! tüphanesind;kı mecmua ar an l ı- mektuplan) na glSre, yeni açıldığı Ne dersiniz) O günden sonra per-
Ladar ••ı yarasının ı'l'- kapanma v"- ta a ecı ' ı a,anın ırtışa rinde buldugum maruzabndan an a- 1 ,_ ha fillt '-.ıı: -s 1'. .. l d .. · ) ld y 1 y · ) · · sene er aeoze çor 81• o, ma.ıı:ar- hizi bozmuş, en sıhhatli zamanından 
ziyetinin husule geldiği görülmüştür. CEV APLARJM/Z: ~yıp arın ak ~.uc~~~p l ? b ugunu şıldıgına göre, bu «)lırna > üzenne na kabilinden ııcak yenecek J'1!mek- daha da etlenmiş, canlanmıştı. 
Nebatlarda bilf' yaranın kolaylıkla . e:an edtme ~~ ırf:k .ıgl er erı u zatın 1 Sultan Muratla Sinan Paşa arasında ler, mtünde İsputo llınbaııı ıve ıahan 
L . . . l''- l" dı ırtışasın a mutte ı tır er. bir muhabere kapısı açılmıştı. k _,_ 'b bulu ı•_._,L 
.ıı:apanması ıçın ıenn IA azım r. Sulama zamanı Aşıkpaşazade, Yıldırım Bayezidin ,.,_.. .. s 1 M b k onacll1'. tem at nan 1151& te- fiHp, Karaköyde, bugünkü pos-
Aıılanacak gülicr yirmi dört saat ev· ki . t b l h d s· · 1 uçuncu u tan urat u vara tan kerlekli hayvan araba lle mUıterlye tanenı·n yenn· deydı'. Çok -skı· ımı·. 

l 
ne v ttır? stan u umu a~arasın a, ı:ıans un- b h d k s· p .. d d' ~ ~ ve] onar saat aralıkla bol bol ıu an- a • h k ld ıl a se ere • ınan aşaya gon er ı- getirilinnlş Abdnl&z.izin Tophane camisindeki 

malıdır. Bu sulama dallarda öz su• Fenerbahçede bayan ldil'e ce- lparat~r~nu~.' md ud~!~rba.nınl. ~l ıAr 1: ği hattı hümayunda: (Kethüdanın ve Öyl t b.ld tu M--'dhre _ı,. ___ ıeI•mJııc..-d dö ü b") b L ma!!l ıçın gon er ıgı ır e c;ı ı e 1 M t f d t' t t .. 1.. • d g e a o ccı ·~ , _,...... a. ısuı an nen ıı m u ıyılll 
vnn bolla .. ması"'\ ve devetanını tam -p· \P ·· kd. •Y• • .. 1 usa anın es ı e avu u :ı.ıya e t bld t 25 ku • AI-'--- da var b · '} 1 k ·· ·· ~ - ~ " ... • aşaya ru,vet ta ım ettıgını şoy e . . . . • . a o u ru... ll1'.•.. • ma eymcı er, yaver er aya · ustu ora-
olarak yapabilmesini temin eder. Bu Çiçekleri, sebzeleri ve hatta her b'ld' · . 1 mesmudur. Ceddım Tuhu ıçın ikısıne Biftek 5 kuru• ffJ&to 6 kunıtutavuk da --Lı.,hnrlar akab' d H ah 
da fidanın aşı için azır anaca n.evı fıdarı1arı ıu ama ıçın en muna- (Tekfur dah~ balık önderdi. i i- a 1 sıyaset 0 unma Vl!.Cı .0 ~u~~ur. köftesi 7 kuruş, en pahalısı ıkon• kilheyl&.nlarma ı..tlayıp kimi Beşik-h 1 

k . . l k . . .. l ı ırıyor. d h' . l k 'b 1 Y• • ~ .,, , ın e aB ır 

clallannın, kabuklannın kolaylıkla sıp zaman akşamlandır. Akşamlan ni c.ltın ve gümüşle d:ıdurmuş: Xıi s.en buhn~ara ~atkıf kol~snı, bıld~çr?1ı~g: maz 1 O kuruş. taı ıarayına, kimi Yüksekkaldnım 
kalkmasını miımkün kılar. Hazırlan- sulanan fidan1ar sabaha kadar suyu / ' ' sın zı. ır muş ere sın, anın 1 ın ı • k .. _ 1 k 

d 1 ( ) ı ak 
. .. Paşaya geldi. Paşa dahi sandık ile ' d • ) Tokatlıyan 1895 ta Boiazlçinde• yo uşundan dortnwa yu ıırı vurur-

mış olan fi an ara anaç vuru ac eı_nere~ ;ıerın ha':'.ada. ve s~~un mu· ıve kese ile balıklara karşı vardı. Zi- ı maz .e ~rsın . . . ki (K.a1ender) gazlnoıunu da tut• larmıı. 
gözler, gövde~'c en yakın dallar üze- hım hır k1smı guneşın tesırıle zıyaa t h" tl" 1 'd·r lha el Dıye çıkışmış, bu ıtaba, Sınan Pa- mu _Lıamlan ork-•tra da --'a- S ı d (O 1 C ) 

d d 
'k d'I ı·d' v ra gaye urme u e çı ı ; su g - . . ş, aA. - 'iCLI • onra an oranın a ı e enyo 

rin en te arı e ı me ı ır. ugramadan faydalanırlar. Bundan . . .... k d'I d Al' şa şu cevabı vermısb: O - '-•t] T b "dakl t il 1 J bul l k 1 dikil' k k d b h k d 8- I O mıştır; ııozu esen, ı tutan ır. ı 1 • • • • mış... v~ı er ara ya o e o mu§tu. atan un en nam ı ran-
Anaç ne adar itina i e .· . ır vk bat ~ a .şam an ~. a a ~ ar \ Paşa hünkara vardı. Gayet temelli'ik (Ben tamah ve ırtı!8 ıle muta.do]- daha meydanlarda deiih (SUmmet devu yeriydi amma, şimdiki (müp-

bakılırM, ~ ~P.dar kuvvetlı olara. saatlık bır zaman ıçınde kokler bol etti.) · lmadım. Ne kadar ishğna eyledımse Palas} lııe (BUyUk oteller ıirketl) tezel) mA.naya aelenin değil, bir ah· 

• T 'h .. .. d .. 
1 

. dd I . . k ı ırım .. su a razı o u. ... nın m . ap ou uşmaga, onuşmaga ene-aşıya e]vf'nşlı daUar meydana geb· bol nem ve su aldıklanııdan toprak- ı y ld d- lh ld 0 kadar aına miiyesser oldu. Taze- · al b la t_· l v k y d 
nr. ercı an goz llJl•ını anacın gov· tan a entı mış gıdama e erını o- K · · · · • LAtf. p liaimde yapma<lıgyımı iki ayagvım çu- ._ 
desıne degı , a at gov enm ~m- layhkla çekerler. Esasen bunun se• d t 'h' d At· p · · kurda iken mi yapacıı~m} Kapıın• Nuruosmanı'ye Lap••ından t"'-r•ı· K dıköyü H d Ad l · Y•ı f k ·· d · 'L-- 1 anunının venrı azamı u ı aşa ... n.u. 

.v d l1 ak . . . . . a an ın e, . ı aşanın mesavısı .,,. .ıı: - .....,. ,.. a , ay arpaf&, a ar 
da bulunar; dıgtr a ara vurr ~ebı ı!edır kı, ~ütün fidanlar gecele- arasında rüşve~ dahi bulunduğunu daki bendeniz mülakata gelenlerden ya gir, Kalpakçılarbaşt denilen ana yapurunu kaçıranların, kerahet valc-
muvafıktır. Aşılanacalc daUann ur- rı gelışmektedır. .. t · H d b · • bir el armagyanı alır ola Yoksa mas- caddeden Kuyumcu ,,.arııa·- ·-p, tin it.ah k J • d b kl 

k 1 k 1 1 
... d .. .. • . gos erıyor. ammer e u vezırı · ., ...... ... e 11 rı: ı çe en enn e aş me • 

fUn a em a ın ıgm an, serçe par• Gunduzlen yanı sabahları sula· .. 'rt' d b h d' . lahat görmek "-"Ttile rüıvet namına ııola r-·lıyan direkli dı'reklı· ikinci d y k l l w kad 1 • 'd' k azamın ı ışasın an a se ıyor. ..,... - nıy ı. 
magı a ın ıgıncı ar oması ryı ır. ma hem zararhdır, hem de mantar d h l b l nesne ~ldığını bilmem ve nzam sokağa döner dönmez gene ıolda, 
Daha b ~alın .~allİrda A'ıtın kayn;- ~utzalıklarındın hu~ul lüne ıebebhola~.i- lu (Şu ~ı~~akk~kyi: ~arabi;~~n :u= 1 yoktur.) MJgtr Pamukçıyanm atÇı dt1kk&n1 Ali Efendi lokantası Sirkecide, 
md aslı ırazd.~uç od ulrla. }1 ~mıd ş hl ı- kı~.kl aran L~dven en 'ııluyudn enuzl hafaza edecı ancak sadrazamın hi- 'ı Üçüncü Sultan Muradın hattı hii~ vardı. ;vukan çık.an tramvaylann durağın• 

an ann ıger a n u:zerın e ç• ö er tarallfl an emı me en evve ' d b h •"i d I 5· · k 1 bir çiçek veya konca bırıılmuıyıp b h J 't 'd' Öyl . ı _ leleri olduğu cihetle - imparator - mayunun a a ~ettıg a. am ar ı- Mlgtr Ağa de Ermenik&.rl yemek~ <la idi. O ya anın geniş, en tem :ı. 
koparmalıdır. Bu fidanlann 15-20 :ak~s: u~kgı:ı:;::~ 1~:~. ıf e~ık~i:.J=- her sene Ali Paşaya altın ve w gümüş- 1 ?8:n '.aşanın eskı ve r~n.1 kahya la~ le:°1in lezzeti ve her ke9eye uyıgun· en Hateııi ~olgıın ve rağbet göreşı Jo-

.. ,_ d .. l 1 ç v • l le dolu on b:ılık t{Ör.dermege mec- ıdı kı, bundan sonra iluaı de ceza lugu kadar hazırc.vapWıl1. pke.eı- ke.nta.aı. Fıe.tler de ate9 pahasma de-
gun Kil ar gun (lf1n IU anma arına re, hern de topıaga zarar venr. s\n- b . .. d" ) ılannı görmüşlerdi Sultan Muradın l ğı bi k ı ll'li n bir tane itil 
dikkat gerektir. Yabani anacın dip- mı§ toprak ve köklerd~ su çabuk unye~ gor ~ · , A • • (Ceddim ruhu içi~) diyerek, baba.at Tuhaf rtuh:f çhk:aJ~nn e hlkAyeferlnf . •• · · 
}erinden aUrecek veya ıilrmUş dal1arı uçar ve bunun neticesi olarak yap· Tacuttevarıh te : (Hatta mervıdır M S l Sel' . d ,,.1 d dd. . ı, Çöp kebabı, patlıcan hefendısı, 
koparıp kör]etmelidir. Aşı gözünün rakların haratet; kaybolur ki bu da · ki, Ali Paşaya zahiren götürdüğü he- K est .u ~8j ~~lın egı e ce ı dmle dur: 1.1panak kavurması, kata UzUmlU be-
yerleştirildiği dahn ucunda yalnn fidanların geJiqmesini güçle;tirecek diyeleıder gayri on büyük balığın ~unı ~ Ja~ bu eym~nın nki:~~ Sultan Mahmutla Kazu ArtinJn ~z pilavı. bol cevizli yusı kada~i~ 
1-2 yaprak bırakmak k!fidir. Geçen hastalıklara yoİ açar. cevflerini altııı ve gümüş ile doldu- ...::ı.. e~~ıe~~. e: a asına d ~rşı PJ lal t sohbetleri: AbdUlmecitle Banıtçu• bele Jki dilkkAn ötedekJ Ermenınıa 
bir yazıda aşının nu1l yapılacağını rup b~zı mekulat ile ziyafet tarikı yua. kır' 'baurrı:ı1et taşıma ıgına de e baıı Ohannea Efendinin, K~oğlu- h&fif la kokulu kaymaklı dondurma-

M ı ~ l .. .. el . ) etme ıtı ne nazara ıayan ır. · ki ll l • h d yazmıştık. agno ya agaç arı uzere ~on eımı~. . . . . . nun ıç em en. n me§ ur u. 

Renkli çiçek 
yapabilirsiniz 

lru k ? Y ld B 
'd' d Bu ıkıncı 1&daretınde yetmıı yar 1935 B"-..:ıı..-d d · dl a· iblrl · t d ..J. • ruyaca p mı ' ırım ayezı ın, zamanın a b l · 1 d ı yaz.mı u.,y ......... a • ıeçır • ın enne gaye an ıran, llJJeD 

~ • k dl . 'kA . . 1 .. .. ' larında u unaı: ve ö me en evve Y• • al b Mı Alt 'La- dı·d ır.· • •Lt bl d dil G .... 0 a ı arın ırtı ap ve ırtışa arı yuzun· ı .. d h\ d k ak. gımız 11r ar u gır ~anın a & en ıoı. ı.ıı: ra er er. a •• 
Şİflide bayan Nahide'ye cevap: den husule gelrn fe~alıklan izale 

1 
daha uç e aa arete geç~e v ıt deşi, Gcdikpqa Ennoni mahallesi- batılan frl yapı. dazlak baı NikolL 

Şiıli caddesinin genişletilmesi için tedbiri olmak üzere aekseın kadar ve ftrs~tını ~ulacak olan Sı~an Pa- nin eski muhtan bay Leon Pamukçı- 1taç muaya yel:İ§en, bahtlti hakk 
Bulgar eksarhanesinin bahçesinden kadıyı Beyşehrinde bir evde yak- ııan1? ru~vet ıtham~na.~şı ~üdafaa· yanla komou otumıuıtuk. Netede, d~ bahacBll. hlr (mAku1 kefere) 

Beyaz renktP- çiçekler açan gül, aynlan kısımda mevcut dört büyük mak istediği amlumdur. Bu hadise 1 ııı hı~ de ku~etlı gorun~uyor. Bı- yarenlikte ağabe,Uinı;ten ı•rl kal• ldi. 
karanU, ma&nolya, ful, kamelya, magnol.ra ağucmın vaktinde yerle- de Osmanlı devletind~ ilk evvel bo- rakt.ıgı .servetin l~emen Rustem Pa~a maz, tarihçi Ahmet Refik merhum 

..:..d k im a k b k 1 1- • .. . I . terekesınc muadıl olması, topladıgı d b b _,_ __L b 1 b • b ld ık x. ] al d gardenya ıgib~ ııaplan az veya çok ••• en çı arı ıy ra ıra ı mış 0 zulan 2umremn u ema heyetı oldu- .. . . a er& er •~ 91& u uıur, Of va- JBtan u a, aç ta, aısaç ar tın 
odunla~an fidaıılann üzerinde yapı· ması ve bu ağaçların muhafaza altı- ğunu pek açıl gösterir. bu ~a~~r kulhy~tlı . se~e\ ar~ın~a kitler geçirlrdlk. bem parlatılan, hem de karın doyu 
lan tecrübelere göre, bu fidanların na alınmaması hiç şüphesiz ki. bun- Aşıkpaşazadc, Fatih Sultan Meh~ l~~y~ r~ııve~ me ı gırmıı o acagın a rulıuı ilk lokantıı. Tepebqı hahçesin 
çiçeklerini renkli yapmak kabil ol- lann k~.rum~ı~ı netice1endir:_cektir. lmedin lstanbulıı muhaearaya hazır- 1 ıup ~. ı.~a mıyor. Ekonomi lo~tuı, Ziraat banka-- deki, bir de Sirkeci letasyonunu 
maktac:!ır. Beyu ve hatta pembe B~ dort büyuk ~agnolya ag~cının !andığı sırada, Bizan\i imparatoru- . Üçuncu .Murat zamanın~a. artık •sun yanındakı aokaktaydı. Yemek· ltarıısındalı:ldir. 
renkli ~içekleri abraşlı, çizgili. be- bin lıradan dah..ı yüksek kıymeti var- nun veziri azam Candarlı Halil Pa- rıcal ve kıbar - pek az ıstisnallll"' leri nadide, pahalı, o devrin Pandeli- Galatuara,ya hemen kapı kar 
oekli ve hareli olarak açhrmak için dır. Halbuki bu ağaçlar mükemmel şaya da kannlan florilerle dolu ha- dan sarfınazar - irtikabı alel&de bir siydi. gelen. (Clt~ de Pera} daki (Per 
anilin boyalan kullanılmaktadır. IUJ'ette yerlerinden çıkarılır ve başka !ıklar gönderdiğini beyan ediyor: varidat kaynağı gibi telakki etmeğe Sayfiyede olan pqalar, beyler, M) m Horozlu lokantası züğilrt ha 
Kullanılacak bu boyaların kesif ol- da~ lü.~ml~ bir ye~e dikileb~.irdi. (Tekfur eder: başlamışlardı.. . ıimdiki 1&atle dokuz buçuk, onda cıydı amma. i§ler de işler; zira ade 
maaı lazımdır. Bunun için bu boya· ~ugunku. vazıyette agaçların kokle- - Türkü.. bızimle komşuluğu do- Kaşık ucu ıle ':'.eren ke~?e .. ile çı- köşklerinden çıkıp dairelerine yoll~· l>edavuına. Et, aebze, makarna v 
lann auda eritilmiJ mahlölünü hazır- nnden b~r kısmı . topraktan dı?arı ğanla kttrganın komşuluğuna benzer. karıyo~. Burada Y\:1.z ~uyu dokup top- nırlar. Fazla kı;runtulula.n (Lokan· ya pilav, tatlı yahut yemiı, ekme 
lamalıdır. MahlQJü hazırlamak için çıkmış hır h~ld~ır~ Esasenu bıraz Eğer bu Türkten kurtulmağa çare ]ıyan o~ede aç gozliilerl doyurmak talarda ıununla, bununla temas e~r ve bir fİ§e ıarap da beraber topu ıto 
de bir cam tüp içine bir santigram sert ~ııece~ bır ~uzgarla bu agaçlann olursa, dostumuz Halil Paşadan olur. \ için dagıtıyordu. yor} demeainler diye yenıeiinl evın~ pu çeyreğe ... 
ieteni1eo renkte anilin boyası koy· devrilmesı ve hı·· kazaya da sebebol- B l kl ö d k kt' Bu senelerden itibareJı Osmanlı de yer• derin da..ıı-.... iyen deryadil· Sıvan gık deyip çık. Ya ıervUıi ih . r d o·· 1 a ıcı ar g n erme gere ır. • ır~·· , 
duktan sonra üzerine iki gram ııu maın tıma J var ır. orl magno • D d' B l v k II il l devletinde rüıvet hemen hem~ açık ler de Kı5prüye ayak buar basmaz. d~üğü garıonların ayağına ça 
loyup, iapirto lambası ilzerinde JBı• yanın her birini - geç kalınmış ol- d Ide ~ l a.ıg~ n ~nını ~.1 dr ~ıbir şekilde Tanzimata kadar devam doğru bu Ekonoml'nhı yolunu tu· buklu~u. BUyükdereli Koço isminde 
tıp eyice erittikten ıonra bu boyab makla beraber - derhal fıçılama ~ ur Hu ti' b j ~ 8:.a~; goH:~ı etmiştir. Arada geçen iki buçuk aaır tardı. karayağız bit garsonu vardı ki Ja 
suyu bir prevaz ıiringasına doldurup usulile muhafaza altına almak ve bü- b ~:· ~~ek a ıgı ge ı~ ~erk d ı içinde öyle mürtekip ıadrazamlar, Ufak tefek almqa .latanbula inen ponea ve Çince bile dahil, tam 1 
kullanmalıdır. tün yaz bu vaziyette bakılarak, au- K8;. ~l ~e ı; amını t 8~~ ıgHü 0~~ u. şehislamlar, vC2irler, kazaskerler, bazı banımefediler Karakaydeld m!- dile lfina. Dünyayı çark çevir:miş ı 

Şiringanm iğnesini çiçek dalının lanatak kışa kadar olduğu yerde ~d:·e n tt~ozH~ kAu ud n ara valiler, kadılar görülmüştür ki tafsili hut börekc;i fınnının yukan katmda, kaııla gö:z: arasında Şima1i Amerika• 
JıenUz teıekkül etmlt, falcat biç renk- muhafaza etmek ş.artüe ~u kıym;~i ge ı, ;rze ;· un .. a~ · e e)rı hayretler celbeder. Hnü kafesli. her tarafı toz toprağa, yı, Cenubi Amerikayı, Japonyayıı 
lqınemlt koncaa1nın tam albna gele- ağa~Jan kurtarmak kabıl. o18;bılır. - az 0 sun g~re ıml . Tanzimat, rüşveti men', hediyeyi yağlara bulan:rnıt darata, dedifim Çini, ora denizlerinin tayfunların! 
eek 1Urette ve yalnız kabuğun altı- Ahi halde ağaçların hepsı bır a.y Hamm~r de Halı~ Paş~nın Bızans- tahdidetmek iatemiıı idiyae de tsnUne (Ekocıomi} den pniç kızartmuı, gil- anlatırdı. 
~a ıokarak boyayı oraya ıııkmalıdır. geçm~den hkuruykacakl

1 
ardırd. B~ktu· lı~~rd; rüşvet aldıgını bırkaç yerde geçememiştir. .veçte türlü, bıldırcınh plllY setirtir• 

D:i gram boya on kadar çiçefe ki- 11.JSta alAkıı ma am ann a at zı re ıyor. G h . l . O l d l lerdi Ardından da aa.ray lokmalan Şimdi arsasında Saint-Antoinll 
layet eder. Açılacak. koncalardan nazannı çekmeniz çok faydalı ola- Peçevi İbrahim Efendi, tarihinde . da~ m~ art,rırhe_r~. smhanhı. ebv~ gelcll mi. börekçinin hakkı da ta· küiaeııi bullXlan meşhuru ulem Kon• 

'f--'L 1 i _L, d l' cakb K • . . . e,_ D R" bn e urupe coıye, afi§ - k 1 d kJ sarı ıwu.lf ı ç ç1:.ıt1er mey ana ae ır. r. anunmın vezırı ClLamı amat us- .. d'll · d l .• L b alnız mam. ordiya tiyatrosunun av usun a 
ak 

smı ı enne o ayar-. unu y 
tem Pafa h kında fU şehadette bu• Şak h b ' . "b' .. (Devamı sahife 6, sütun 3 te) 

"'111 .. 111111111111111111.. B~ gec~den itibaren 

Sineması 

ve .. 
Tiyatrosunda 

Müthiş bir cinayet mi? ... Hayır!. •• 

ZATi SUN&UR 
Bütün cihanı hayrette bırakan, hünerinin .kıl erdiremedili 

esrarlı hünerlerini gösteriyor. 

CANLI BiR iNSANi 
Herkesin gt;zü önünde destere ile kıbr lobr kesiyor. 

Baştan başa yeni proğram 
ZA Ti SUNGUR'uıı SES Sinema ve Tiyatrosunda son Pl'Oil'amıdm. 

H r g C(' saa t 21 d e Cumartesi ve Paza r Matine aaat 16 Cla 

lu ak d r a ma sus ır zeınıme gı ı go.,. 
nm ta ır: tenneğe ça}.ıfırler. An~ &arp deY· Aşçı Agop Karaköy• de, timdi 
(Bu devlette irtişa vazu o iken let ricalinde do bu zemimenin her orada . (Çiflik) mezeci ~anı ve 

bJr defa "izesi defterine kaydolu- zaman, muhtelif ,eldllerde teza- ııaire bulunan eaki Konaolıt hanının 
nan mana11p erbabı azil yüzü gör- hürleri görülmüştür. MeaelA Fran1a.- altında. Uç a~ım en, ııeklz on ~d?" 
mezdl Mürteıilerin fıayet ehli hısa- da bir Tal.leyrand ıvar ki irtifa ve ir- boyda, kU~Ucilk, kapkaranlık bır ız· 
fından idil Menkuldür ki bir defa tiklbm müşahhas bir heykeli gl.bi- bedeydi. , . 
E'nunım beylerbeyisi at pahası de~ <lir O kadar dopdolu k.ı bot hır masa 
beı J)liı altın ibda eder. Üç binin:l Talleyrand 1797 de iktidar mev• köıecl§i bulameam. Hanın avlusun
ahp (o manaı'bm l>undan dyade ıa.. kiine g~r ııeçmes hu.uıi menfaat- da, göz o kuytuda, sıra b~1iyeJ'l 
hammHln yokturl) der ve iki bbılDl ler teminine baılamI§h. Napoleon'un bek}iyen~'. Biri ka~arken yer!nı ~ap
lade eder.) . son ıenelerinde poU. prefeai olan maga ıegır.ten aegırtene .. ~~le~. ~z 

Pıeçevlnln Riiatem P~ (O.- Puanier _ ki bu vazifede pek çok buçuk geçsın, yemekler aılınıp supu· 
manlı dnledıide trtfta ..«ahlı} • t!>"ler lS~endiiine ,Uphe edilemez-- rülmii§, paydosl:: . 
fatmı ~ ~ol:ru olma'dılı, 'b1I Hariciye Nazın Talleyrand hakbl- . BuTa~ın da cı~er ve ~ı~ye tava-
yolda oaa ~ddUm e<ienler 'mı~ da al(hn h rly • (2) sıle halıs tereynglı keşkegı, katıksız 
~ ~ ~ mi- ~i>:amı ~= 6., 

0~tun 4 le) s~tten, ev A hare: Frenk arpalı sütlacı 
.Derle aab!ttb. ~cii Ra.t.em f,a- agızlara layıktı . 
f& pıd ma.blrn iblır ~ fcc:ja""fbı. (l) A1lab rtılvet verene ve ala.na Tam sırası i~:~· bu sütunlar~a 

1 Bumm ~ ilin:ninın tKı ·CDl1JID8i- :anet etti. evvelce bahsettıgım, ?nneannemı~ 

Sinema pro jeksion 
makine ·eri 
SES TERTlBA Ti 

AMPLIFİKA TÖRLERl 

\J EciPye ~cı:a5 Esi 
lstıınbul Beyo vlu, t tiklal 

Ccd. 193 fmıe ~~ ~ ~ an,. (J) Me.urloe PaJeoloque Romm-tis- amcazadesi doktorun bır menkıbesı· 
htşılryd7. ~ me et diplomatfe. ni nakledeyim: J ~E~~l"'lizr.ii:;B;~::;:;ı 



SÖZÜN GELiŞi 
Sayfiye 

K 
ı-- · .__.,f..__ bahçeleri ve tertemiz havasile köy veya 

ırJ.IU'.1.~ .-g~.., ....:~-onttt dolu 
şehirlinin t!birile sayfiye, ka.ranhk to71U ve 6 ......... 

lehlrden elbette ki daha ziyade hürmete layıktır. 
Halbuki şh:lrde büyük bir nezaket ve kibarbk havasa içinde 

eden insanlar sayfiyenin iskele veya istasyonla· 
)'aşamaya gayretd ği-•a tanınmaz bir hale gelmfş olarak inerler. 
nııa tamamen e ~ ..... :.r, bir 
Daha şimdiden her tür1it kabalığı JrtikAp etmeye hazırlanmış 
giyimleri vardır: Şehirde hiç bir zaman ce~etslz, kravatsız,e :~ 

.. d 'ğiniz ütüsiiz pantalona sinırlenen. boyasu; Y 
rapsız gorme ı ede ceketini omuzuna at-
kab1 ile sokağa çıknuyan yaşlı zat sayfiy b ... na 

tı "kiip go"mlegın"'' in koDannı sıvamış, acagı 
nıı.,o:ı krava nı so 'ynıfş 

..:ı miş eski ayakkabılannı çorapsız gı 
lekeli bir pantalon çek • d hı 'k duyulur duyulmaz 

O un şehir e cecı , • 
olarak karşınıza çıkar· n . ... bük' kibar 

tini ktlğınız ~man bır ayagım en 
bir ı::esle konuşan, e . sı in olanca kuvvetile uzaklarda do
kızı hoyrat bir kılık içınde sesin n büyütiildüğil 
la.c,an birini çağ-ırmaktadır. Pek iyi bir terbiye e kı 
.. 1 n on yaşındaki mahdum bey insana. r-

soz arasında tekrar ana tah . aki ~ın· f hatırlatır. Kibar 
1 ·ı . car bir np .m n~.~ 
ara salıven mış a . . 4-,.( • d Jma kutulan. gazete par-
d kanı;r ıse hızme~ nm o 

a :mm sa~n kll~tlar, ve her tiirlii çerçöple ortalığı ber~t 
ça an. yatT ı inlemektedir. Çiinkü şehnn 
etmesine ses cıkarmadaıı başml d 

d indirilmiş bulunuyor. 
De7alcet yiikii omuzların an 

1 
.. _. d kavrulacaklarını 

amadıklan için alev er .ıdn e 
AteslP. oyn ... 1 h • kibar aileleri tara-

hayallerinclen hile geçirmeyen agaç ar şe nn Jd tarı l çiğne 
~dan biitün bir mevsim kundaklanacak, sa n a ar : 

• kler volunacak meyvalar daha olmadan dal necek. masum çıce · : 

IST ANBUI.: HAYA Ti l 
Bugünkü alaminüt 

aşk! 

di 
Ferhat. Şirinin uğrunda dağlan 

dehnif, kayalar, Yarımt· Kerem, As
h için tututmuo. yanmış. Leyli ile 
Mecnunun, Arzu ile Kanberin heye
canlı, büzüıı1ü aşk maceralan ciltler 
dolduruyor. Vay budalalar vay ... Bu 
aşk deeil, delilik'... Demek ki. eski 
inııanlar medeniyette olduğu gibi 
gönül iflerind~ de pek geri imişler. 
Divan pirlerini bir keman kaJ uğ
runda bülbül gibi feryat ettiren, bir 
ahu bakış için ciltler dolusu ifkna
meler yazdıran eski aşklar meğer 
marazi bezeyanlarmış ••. 

Alman futbolcular dün çok 
güzel bir oyun çıkardılar 

Gönül meselelerinin de alal, zeka 
qleri ile at baş' beraber ilerliyerek 
&§kın, sevginin bugiinkü kemal mer· 
tebesine eri,tiği devri görebildiğimiz 
için ne mutlu bize! .. 

Şehrimizin misafiri bulunan Alman 
Ad.mira takınıı dün üçüncü ve son 
maçını Fenel"bahçe sbadın<la Galata.
sarayla. yaptı. Ve yüksek bir futbol 
nünıunesi göstererek 3-0 galip ~ld1, 
Alman futbolcularının dünkü maça. 
büyük bir ehemmiyet verdikleri daha. 
ilk dakikadan itibaren belll olmuştu. 
Bundan evvel yaptığı karşılaşmalarda. 
zaman zaman kısa pa.slı oynayan 
Admir~lılar dün bu hataya. çok az 
düştüler. Uzun ve derin paslı oyna
yarak netice almak için çalıştılar. ve 

Bir, eski üzücü, göıoül hırpalayıcı GalatasarayWann da bozuk oynama.
aşklara. bir de bugünün bir bardak smdan istifade ederek bunda tama
Karakulak suyu içmek kadar kolay mile muvaffak oldular. 
alaminüt aşk, ııevgi şekline bakmız. Maç saati yaklaştığı zaman stat 

mahşeri bir hal almış bulunuyordu. 
Vaktin nakit olduğu fU devirde On bini aşan büyük bir kalabalık t.a.-

B§k u.ğnında ömür feda etmeğe de- kımlan sabırsızlıkla bekliyordu. Nl
ğer mi?.. hayct coşkun tezahürat arasında ev

tan solnçıklan kaptı. Ve .sıkı bir şüt
le ikinci defa olarak Galatasaray ka
lesinin ağlarına taktı. 

Bundan sonra. Galata.saraylılar 

açıldılar ve hlç olmazsa bir sayı çı
karmak ttmidlle bütiln gayretlerini 
sarfederek Admira kalesine ytiklendl
ler. Bu sırada. müteaddlb korner ka
uındılarsa da bunlardan istifade et
mek lmk~nı olmadı. Bilha.see.. hava
dan gelen toplara. btty1ik blr hWm!.~ 
yet gösteren Admira mMaf1ler1nden 
topu sökemiyorlardı. 

Oyunun son dakikaları geld ği za 
man Alman futbolcular hakımıyet 
flhıuş bulunuyorlardı, 

ADMİRANIN tlÇfuiıCtl GOI.U 
43 üncü da.klkadn ylne meıke?deıı 

yapılan btr Actmıra hücumunda saf 
SA;ı.kları Malekln1n çektiği bomba gib 
bir ~t Fa].'.Uğun müda.halesıne rat
men üçüncü defa olarak Galatasara' 
k.ales.1ne girdi. · 

Ve müsabaka bütttn çalışmalarn 
re.Rm.en bu netıee değişmeden 3-0 Ad
mtr:anın galebeslle nihayet buldu. 

2 franga bir koyun! 
F ransanın en ihtiyar kadını ekmek
lerden, pahalılıktan şikayet ediyor 

larilc be-raber asağıya indirilecektir. . • • . 

M h b• muharririn dediği gibi, sayfıye, ~ehirlilen yer 
es ur ır • kt d' B J 

• .. .. ;;.n" mabJdklan haline getırme e ır. un ann yüzunnn en m ....... ..,. • 
• --~- t'ınıarhanede raslamr ... KövJiilerin bu densizliklere esme an ..... ,. 

Tramvayda gözgöze süzgün ba- vel~ beyaz formalı Admiraiı1ar biraz 
kışlar. mônal; tebessümler; ittasyon- sıonra da oaıatasaraylıalr sahada gö
da b~ 00 adım takip ... İşte. iki gö- ründü. Her iki tarafın birbirine he
nülde &§kın ilk kıvılcımları parladı. dl ye ettiği bayrak ve kısa SÜl'('n bir F ransanın en yaşlı kadını madam ıu })ile içsek İnııana zarar verir. Bu
Kö§e ba,ında ayn)trken de ertesi merasimden sonra taklmlar şu şe-kll- Panis 107 yaşını doldurmuı, 1 08 nun için itidalden ıı.ynlmam. Çolt 
gün için bir randevu: de d1zlldller. Admlra: . yaşıınıı. basmıştır. Bu münaaebetle yemek yemem, lüzumundan fazlıı 

Dayl - Şiling-, Gerhart - H:ınrıter, bir gazeteci kendisile görüflllilttür. uyumam. Açık havada gezmek, y~-
- Saat iki buçukta Eminönü du- Klatsil, Miri~tzke - MaJekl, Urban, Madam Panis ıunlan ıöylemiotir: mek n uyku ııaatlerini intizama koy· 

rağnda bekliyorum. Gavşel, Saletski, Aret. _ Orta Fransada lndre depart- mak çok faydt>.lıdır. Ağır olmamü 

k~ 1anmalannı ve kalkıp onları sopalarla kovmamalannı bir 
nimet saymalıdır. Şevket Rado 

Artık. İt ciddileşmiş, samim.i.yet Galataı.aray: Osman - Faruk, Sa- manında Coings kasabasında doğ- til h · · a rniktardr 
kökleşmi,tir. Randevu yerinde ha- lim - İrm\ail, Enver, Eşfak - Hikmet, dum ve buradan hiç aynlmadım. pr e d e~ıı~ yerım, z 
•aret)ı' -' s·'··-masmdan sonra kolko- Arif Cemil Gündüı Gazanfeı·. K L • U şarap o ıçenm . 
• , C1. 11>-J.\' ' ' ' ' ır hayabnı pe~ sevenm. ıı:un ya- . . 'kA 
la ,.ır' ilir' • Tatlıcı dükkaAnının köşe- Hakem· Şazi Tezcan idi .. ., k =·tedig"i Yakın zamana kadar hıç bır şı a· 

., · · klM., şamamın sırrını ogrenme .,,. • . k h b k k 
&inde gözlerde" taşan aşk alevleri, ..,,. Oyuna! Admbl ı.rahü~1m sa~ll anb lnl .,.....dl nizi tahmin ediyorum. Fakat ortada yetim .Yod t~: . muEl?re ~l ç ı tı ·t~n 

d J d durmaları ""en ser r cumu e aş an . . A • k aonra 11 eııııtı. an ışta lım mu· 
tabaklar " unulu an on Galatasaray müdafaasında kcsılen bu sır fılan yok. Bız aı!~lce .. ç~. yAaıarız. kemmeJdir. Fakat geJ gelelim, J iye· 
eritirken iki kalbi de yumuşabp bi- hücum derhal soldan mukabele gör- Babam 96 yaşında o muştu. nııem ,_ ,_ ll:'t_ kl Ad t" ld 

Yanlışlık karneleri! 
rib. • . ' s· locasmda . 90 c! ''ld" f ,_ t "l ces; yos;. ı::.a.ıne er a e .. acı o u, ınne perçm eT. ınema dü Ve rüzgar altında oynayan Al- gerçı yaşın a o u, 8 "'a og um . . 

let vesikasını doğruca oraya gö- İçten gelen samimi itiraflarla ka11ı- m~nlar bu sırada i.lstüste akınlarla Jules 84 yaşında olduğu halde çolc sonra ":.en!e~ mıktar d~. pek az. Şc-
türiir ve Türk dili adına davacı Jıklı sevgi bağlan sıkışıp kördüğüm mü'*-ül bir duruma girdilerse de mü- sağlamdır ve benden çok ya§ayacak ker, yag g~?ı !eyler de ?Y.le ... Paha-

Be.kçi aylıklarını bir yoluna olurduk. Ne yazık ki bundan olur. Bundan sonra; nen benimsin, datilerlnin uzun vuruşlarlle bu Slitı- gibi görünüyor. . IJık da muthiı. Hey. gıdı. z~manlar 
.koymak için bazı semtlerde e:- mahrumuz. Yapabileceğimiz §ey, ben senin Ölüm de ayıramaz.» şık vaziyetten kurtulmakta gecikme- Sağlam kalmak için yalnız bır hey ... Ben genç kız ıken ıkı frangr 
lere ikişer ııenelik karneler dagı- hu işlerin okur - yazar ıellerine Bu hafta bir Florya eğlencesi... diler. şeye dikkat ederim: İtidal... Her <.1 O ~u~a) bit koyun satın alınırdı. 
tılıyor. Bunlardan biri de bizim baş vurmaktaıı ibarettir. Sıcak kumlar içinde yanyana uzan- Dakikalar ilerlcdlkje oyun müteva- şeyin tazlası zararlıdır. İnsana en Ş~md~ .koyun nere~e~ ... Bulsak dz 
elimize geldi. Ey sayın amirler, bu çe~it ha- mak sada minimini dalgacıklarla zln bir şekil aldı. Şimdi akınlar kar- lüzıımlu ıey su değil midir) Fazla kımbılır kaç pata ıstıyeceklet! 
Ke~ke gdrr.eseydi!.. Zira bir sınlan halka dağıtmazdan Önce ürpe~dikçe neşeli çığlıklarla kucak- ~ılıklı oluy~r ve her lk.ld kale z:ıman 

aksnklığ: önlemek için konan hu lutfen bir kontrol edin. Halkı, tam lafmak... Oooh ... Gel keyfim gel. zaman tehlıke atlatıyor u. 

. k ·· lıa dolu bir karneye baktırmak Ama k J • • "t)en' ku·· ğ'i gayret ovunun heyecan ı ve zev. Mitat paşanın 10 lirası usuliir. başka bir aksaklığı mey- 24 ay gibi uzun bir müddet, yan- Acaba, «~irin ... şirin. .. » feryatlarile ı Bu sırada her iki tararı1n ı:arfetUk:ll-
dana vurduğunu görere yure- v sya a esmın gram ne - . · be .. .+ 

l d kimseye verilmiş bir hak değildir. 1.. F h d h kik t bir şekılde cereyanına se p olm....,.u. 
ğimi7 ıoı:z a 

1 

dili bakımın- Hem de üste para alarak!.. ~ sa~a? er at • 
8
., a a en i 17 nci dakikada Alman rnuhacimleri (B1a4 tarafı 3 üncü sahifede) pcında atlntılmışt1r. S1ze tuhaf biı 

!<" arneler, yazı hızım gıbı msan mı ıdı ·" Öyleyse sağdan ani bir hücumda bulundular. b~dlse anlatayım. 
dan i!ırnal ve laübali1iğin birer Pazarlık yuf olsun enayiye... Osmanm isabetsiz bir çıkış yapması - her mali müessesede olduğu gibl - Geçen büyük muharebede blz kn.-;a 

h 'd" Şunun bunun elinde bazı buhranlara, kritik vaz1yetlel'e 
1 

d ld ·· h ı · K şa es~n ır. Pek tabü olarak, plaj eğlenceleri, üzerine Alman santrforu boş buldu- annuzı o uran mucev er en on. 
bıışı, gö:ı:ü paralanan güzedl Türdk- Taksi şoförleri şehir dt§ına pa- kil' gezintileri gittikçe sıklaşır, gece- ~u kaleye topu havale etti. Tam gol rasgelinmektedlr. Ukin müessese yaya gönderme~e karar verdik. Bun· 
çemlz;n bazı resmi eller en e zarlıkla gidip gelmek için Beledi- lere kadar devam ettigı~· de olur. Bu olmak üzere iken Faruk fedakarane bunları fevkalade blr tarzda atlat- lan sandıklara yerleştirdik ve yo1: 

1 kt . .,. · · t en •on bi- bi .. d h ı il t k h kk k mış, hattd bazı unıumt mail buhran- "ıkarttık. .. "kln "'olda hamallar bı ne t-r re ıgın. gos eren " yeden izin iııtemialer. Sırada ••k heyecanı iki taraL- da r mu a a e e a ımını mu a a " .a..a ,, 
• k B J 1 k' "' -. 11 bi ıct ıru-h ct lardan daha kuvvctıl bir surette çık- sandıklan hızlı mı atmışlar, ne olmu~ rer Örm' .tir. öy e suç arın ırn- Hi'ç bir satıcıyı istisna etmeden balm··-u mbı' yumu•atmaktadır. Bi- r go en '.,..r 1· 

' 1 d ~·· ... v mı~1.ır. bir 1kls1 kırılmış. mücevheıleı-, inci-ler tara fınd.ın ve nası. ceza an ı- memlekette pazarJıkla alı• verişi n'bı"!"lerının· • bu"t::.. --ular·-- ı-ese- 20 , ne! dakJkadnn itibaren Galat:ı.-
b b " - ~· .... ..._ ~, ı ı ı tl lb! ld I Ilk buhran 93 muharebesJııd.e Joon- ler, elmaslar yerlere .saçılmış,.. Ta rılacu:hnı bilmemekle era e.r yaoak eden Belediyemiz bu isteğe '---- ib" b ~ rk saray ılar ş gevşe r g o u ar. "'st . 1871 '""-d d Em 

" h · t d bu ~ ve Ku;ı;u gı 1 oyun ege en; «sen Blllldan istifade eden Admiralılar sık, dlsini gv enyor, '"'""' a a - .savnır ediniz, ne feIAketı.. ka-rıelerin mu tevıya ın an ne cevap verecek bilmiyoruz am- ne iş yaparsın? Benim kim olduğu- niyet sandığına büyük blr tehacüm Memurlarımız hemen bu ıl:ın elle 
kaç .,~•.ırı aynen naklediyoruz: d " kd' d l • . sık Galatıasaray kalesine inmeğe baş- T" 1 asıl b"™ık krize S23 t 1 

-" ma onaylan ıgı ta ır e yo cu- mu biliyor musun? Düşüncelenmız, !adılar. Bilhassa bu alanlarda Gala- oluyor ....... k n uJ... e rly e birer birer toplamışlar ye klnı•e. 
" .. mahallesine ay1t bekçilerinin laTI11 başına gelecekleri tahmin yaşlarımız, seviyemiz hayabmızı tasaray takımında yeni oynayan ts- rasgellyoruz, Bundan bir müddet ev- ntn en küçük bir iğnesi bile ka)'bQl 

mahiye ücretlerinin tahsiline mah- ediyoruz. birleştirecek kadar biribirine uygun ma1ı fazla aksıyor ve Admira solaçığı vel sultanların birçoğu Sa:ı<iığa kül- mamtş ... Hatt~ bazı fazla mücevhe 
sus kamedir ve karnede yazılı bu- Bo"yle bir müsaade, eldeki tak- mu?» Sonnağ:ı araştınnağa ne lü- kolaylıkla kendisini geçlyordıı. liyetli miktarda ve pek kıymeUl mü- blle çıkmış ... 

·· tt r la. talep edilecek cevherlerini yatırıyorlar. 323 buhra- Bu son cümle üzerine muhntab rr l~~ı~ı~s~ıc:erhe:ı h:,;;timlze malumat sileri - yeni tabiri ile - kırası- zur.ı var?.. Oyun bir aralık tekrar Galatasaray nından önce sultanlar bu mücevher- ~üınsedi: 
verılmesl r!ca olunur efendim ... • ya para kazanıp harcayan arın Günün birirıde mahallede bir ha- baskısı altına girdi. Bu sırada yap- leri, karşılığını tamamiyle ödeme- · - Fazla mücevher deyinct belk 

.. Bt:kçi ücretleri hakkında ber-. emrine vereceği için. §ehirde ta- vadu çalkaJanır: tıkları akınlarla Alman kalesine yük- den, usuJsüz olarak çekmek istiyorlar. ~ştınız. Her 10 senede blzim elimiz 
1 dl ça 1 ve ma .. 1t boJIL,ğu değil, bilaki1ı yeni bir • !enen Galatasaray muhaciınleri 1kJ ö d h'bl ıkın bl k ti h \'eı'hl atı muamc e r. .rş - ., -· Bay ( N. , ) ın oğlu ile bayan korrıoer kazandılarsa da bunlardan ıs- O zaman müessese müdürü mer bey- e sa ı ç ıyan rço ın cev c> 

halle bekcilt'rinin ücretleri ha.k- darlık <!oğuracak~ır. ( k dir. Mücevherleri vennıyor. kalır ... Hatta bn.zan 40 - 50 bin llra 
kınd::. 1/.1\iayıs 9~2 tarihli ve 2533 M ... ) İn ızı sevişiyorlarmış. 1 tlfade eclemediler. Bilhassa 30 uncu Bunun üzerine sultanlar padişaha lık... Halkın müesseseye tın ıiyttin 
numara ile < ... ı merkezinde 1441 Felsefe ihtikarı! - Hangi sevi§me kardeş? .. Her dakikada sağaçık Hikmet müsait va- rıca ediyorlar mücevherlerin veril- buradan anlayabilirsiniz. 
nuınnıa ile c ... ) komserliğinden it oluı> bitmiş de evlenmişler bile... zlyette b1r pas alarak kaleci 1le kar- mes1için1rade1 se'niye çıkıyor ... Ömer Kadıköy şubesinde 
teow·· e illen tamim mucibince her Bir kaç yıl ~vveline kadar alıcı- İşte bundan sonra İşin şekli deği- 1 şı k~~·şıy~ kaldıysa da acele ederek bey bu iradei senlyeyc rağmen gene Ba11dığın yeni açılan H:ad:koy şu-
hnn r> dt'ı.kka"ı1 h,an apartıman .. ve nın A"tıcıya minnet ettigıv· pek gö- • F'kr t h b t' tahak çe ı;ı şut Admira kalecisinin elinde mu"cevherıen· vermeylııce kendisı' mü-

- k i - 1 · h' fır. 1 
e mer ur:"'!° ou ey 1 

• • kaldı Bundan sonra hücum srrası besinde duvarları süsliyen büyUkl"rlı mrıcs~eselerln verecekleri ~~ ~ uc~ rülmezdi Hele daha önce en ıç kuk eder: «Sevıttiler, evlendıler, tekrnr Almanlara e tı essescden alınıyor, Bltlls'e vall ola- resimleri arasında Mltat pas:mın sı. 
retleı ı tanzlın rdllmlı;tir ve vakı bir 11atıcının hiç bir alıcıyı yoldan amnıa muvakkaten. Sevda sukuta . g ç · rak gönderlllyor. ma:;ı da gö1..e çarpıyor ... 
lhtlraz için 10 gün müddetle soka.k- çevirdigvi, eteğine vanp dil döktü- L--1 d " haft ed ADlUIRANIN BİRİNCİ GOLO Sultanlann ve pa<i4ıahın bu hare- Açılma merasimi ba.şladti;'l andar . ir h et!mıze ~ a ı uç a g~m en.». Ad . h" 
larda talik e11lmışt er ğü olmazdı. Fakat şimdi işler ter- · 1. .. A mıra ucumlarının ,sıklaştı~ı sı- keti, Ani olarak ve her türlli şeyi göze itibaren şubenin kır: saçlı, fakat gem 
10 gün zarfında ihtiraz vaki olma- sine!.. Satıcı Leyla alıcı Mecnun!.. - MB evsım ık alatayyoı lazım. k 

1 
rdad~ solacık müsait vaziyette ııldığı alarak mücevherl.erl çekmeleri halk ve ent>rjlk müdürü, Mitat paşaya im 

mı.~ olduğundan işbu ücretler keSbi k - orç para cak kimse a • er n blr pasla sürr..tıe çıkış yapıp arasında büyük dedikoduya sebebiyet 1 tısalen ilk günden onar Jırn • atırım 
katiyet eylemL<jtir ve bu kerre mec- Satıcının liitfen önünüze oy- madı. yetişti. \'c çektiği çok sıkı ~it dire- veriyor ve buhran son derecede ar- laıın ve öteki müracaatçılaıın bir aı 
lisi ldarei kazaca tasdiki iktiran duğu bir malı bele bir b~~~nme- _ ( ... ) sinemasına gidelim. ğe çarparak içerı girdi. Ve Admlralı- tıyor. evvel işlerini halletmek: için ç:alışı 
edllmlş olduğundan badema verile- yin 1.. Mese!a cbu hıyar ıgrdı, ~u- - O artist benim hoşuma gitmi- ~~ bu ~uretıe birinci gollerini kazan- Lfık.in doğruluğu ve intizamı saye- yor ... Daha ilk dakikadan illbarer 
cck bekc1 ücrct.ıer1nln L'}bu karne- nun bir doğrusunu veri.> eyın. ı ar. Galatasarayın daha enerjik sinde mi\essese bu buhranı da atla- daktilo tıktakla.n başladı ... Sımkı se-
dekı kÔponların temhini ure .. tiyle Cevap hazır: cEfendi, bunu bu]- yor. ve ~nyretli çalışmasına raıtmen seme- tıvor nelerden beri kurulu düzeni glôl) or 

b e .. 1 _ Yarın Nedalara gidecek mi- resız gn"en oy b i · ... •~ f ı ı..n itası lazım geleceği ve u ucr '• duğuna şükürf .. ) ~.,. unu u sayı le durgun- E • t S ndıg" 
101 

satın muş gibi, duvarlara to ...... gra ıarı i r.'""' 
d •~ı..·iJ emval b' vi7? !aştı. Ve Alınanlar bllh a11d mnıye a r:ı,...,r """'la"k 1qıerı·11e dair lc\l1~1~ vermi\·eııler hakkın a .,.,.,.., Evet, şükür, bin şükür, yüz ın J- ... assa .s 6 an .....- ..-... ,. " .. 

kanun•,ınun ahkamının tatblkl za- k A _ Hayır, ben pokerden boşlan- yaptıkları hücumlarla sık sık Galata- almag" a kalkan adam.. asılmış ... Her şey tamnmı .. Tam v • sükür bir milyon şü ürl.. mma sara k ı ı 
nıri bulunduğu arz olmıur. 'ük· ru"n' de bir haddi olmak lazım mıyorum. Maça gideceğim. v: a ~s ~Jki tehdide b.aşl:ıdılar. Bundan sonra Emlyet sandığının ta- mükemmel, a.srt bir müessese .. 

< ... ) mahallesine ayitn ş .. "l ü1 ~ z . son ak alar Adm1ralıla1111 nis- rlhçeslnde garip bir vaka daha var- Mitat paşa biran için b:t."?ını kaldı· 
ah değil midir'? Derken, hırıltılar, gunı t er, agı ı bı bir hfıkimiyetı altında geçerek ı-o dır Friç isminde bir ecnebi hüküme- np baksaydı belki de hayatında k::ı.r Eı.;cr memlekette ihtikar m • kk"l" ·· ı'stismaı kavgalan, uzur. süren dargınlıklar... nihayetlendi. · şılaşt ~ blr""k h 1 kı kl ki it 1 · 'b b" d d'l hk Alıcının teve u unu hk . · . te müracaat ederek Emniyet Sandı- lı;l Y" aya rı ı arımı 

eme erı gı • ır e 
1 

ma e· · b' 'ht'kar bir felsefe Ve nihayet, Hukuk ma emesımn . IJCİNCİ DEVRE ğını olduğu gibi satın almak istediği- acısını hafifletlrdi .. 
meleri kurulmtıs olsaydı, ay adla- etmek yenı ır 1 ı ' kapısL Iklnci devreye rti7.g~r nltına düşen 111 bildiriyor. Friç muamelatı Kredi Hikmet Feridun Es 
nnın bile yanb: ·yazıldığı bu ceha- ihtikand~~!~uı11111111111111111111H Bu ialer, eski

1 
ömürlük qldara nis- kGaallatasaraylı!a.r başladılar. Ilk dakl- Fonsiye şekline çevirecektir. Hükü-••1••••••11111111111111111111111•••••1111111111•11• "" ar Cialata 

betle, alaminüt fotograf çıkartır gi- ııe . 'sarayın çok canlı oyunu met bu teklifi iyi. karşılıyor, ve tetk.l-

~~~~ ~~~ 
b' olmuş bihniştir. Kısa bir zaman . ~eçı~or ve sn kırmızı muhaclmler kat yaptırmağa başlıyor . 
• 

1
• tJar anla tdar aşık bırbırlnı kovalayan hücumlarla rakip Neticede bu işin garabeti farkedlll

o o ~ · O 
0 l ıçınde tanış ' • • ş ' le d' kaleyi tehdldecUyorlardı ıo daklka yor ve Emniyet Sandığı mürakabesi 

"bL.J:~~~2!;:~:::!,~~:!:::!.:=::::!:~::::::~::.t olup c;ıldırasıya S~Vlftiler, ev n ı- devam eden bu baskı ~uhacimlerin Ziraat Bankasına bağlanmakla kalı
- ı.l! • • .. • k ler, usandılar ve qte... Aynl!Y0!1~r topu ayaklannda fazla tutması yü- yor. c.Friç efendi» de kaybettiği bü-
9 u lgaristanda UZLI m, arp uz, amma. ayıplamayınız!.. ~ınut zünden netıcesiz geçti ve Aclmlralılar y[ık kazancın derin hayal SUk\ltu için-

k · d ki · toplanacak a,k böyle olur. Cemal Refik yav~, Yavaş açılmağa başladılar. ikı de memleketine dönüyor. 
8 VU n Ce k 1 r e e rl . , ...................................... , cı:,nahtan uzun Paslarla yaptıkları Emniyet Sancuıpnın 75 senelik ha-

Bulgar Tıcaret Nezareti, bu mev- Halk, karpuz. kavwı çekirde~erl.ni t1SKtlDARDA RESİM SERGİSİ hucunılar Galatasaray müdafaasının yatı bu tarzda vak::ılarla dolu. ha-
Sinı.de yet4eeek taze üzüm, karpuz ve atmıyarak maball1 ihracat mudür- AÇILIYOR çok fazla enerji sarfetmeslne sebep ki.ki b1r romandır 
kavun çekirdeklerinin toplanmasına lüklerine verecektir. ın ı Öskfi oluyordu. Kırdan ~ücevher 
karar venniştlr. Bu münasebetle ya- Bundan evvel Bulga.rl8tanda ba.klr Üsküdar Halkev den: - tö- O;run bu sırada çoık zevkli ve heye-
J>ıla parçalan topıanma.sı için evlerde hu- dnr Halk:evlnde 80 $st0Sta ama ri canlı bir şekil almış bulunuyordu 25 sandıkları .. 

n toplantıda bu çekirdeklerin .ne s··,.. heyetler gezdirıı .... ı .. , talebeler se- re'"""mlar arasında bir reslm serg1s 1ncı dakikada Galata'-"'"a'"" sol.dan dlin ~retıe toplanacaı;rı da görüşülmüş- l.U>.l ......... ~ 1 ıs ....,... pt ........ .,~. Bu kaıbil iş yapan, yanın en 
tur. Bu maksatla roası ferber edilmişti. Şimdi de Bu gar - açılaoonttır. ya ığı fml b1r akmda solaçık Gazan- emin, en sa!};lam müesseı;elcrlnln bile 
'le buru • makineler a1:{1 ka tRnda yünlli ve salr kumaş parçalan 2 - Reslmler 15 ağustos& kadar !er Alman kalecislı1ln bo§ bıraktığı uztın mazilerinde - tlibir mı1zur gö-
l'rac.-tırıJ~~ halka dağıtılma~ı a - ve paçavralar toplanıyor. Halkevi idare memurluğtma makbuz kal~ye topu atam.ıyarak muhakkak bir rülııiin - blı kac fııka basına , dolan-

ı. ır. ? mukabll1nde teslim edtlecektfr, Bu golun kaçmasına sebep oldu Bu ka- dıtılma vakası vard1r. 
Avru pada ne kadar kad 1 n var tarihten sanraki taıblolnr serg1y~ ka- ~:ın fırsatla yeniden hüe~a. geçen Müessesenin mazisin! çok iyi bilen 

• cı3 oğlan doğar bul edilmez. A.?miralılar Galatnflaray kalesine kıymetll bir zat.o. Emniyet Sandığının 
f l'IC'rl nde miıf'lllfi Kip La;ier tara- ç~uğıı nrnk~ıl l,O. mu.knbil 3 _Bu .sergide jüri heyeti tarafın- yuklendlle:. da 75 yıl kinde böyle vaknlarle. kar-
kıncıa'1 Çalışan kadın» başlığında çı- Italyad.'.l bın ıaz çocuğa Rusyada. d blrinclllği kazanana !50, ik.lnciye ADl\IIRANJN İKİNCİ GOLU şılaşıp karşılaı:madıp;ını sordum. Bana 
A arıJ-.n bir kit 0 ba gtirc, rn cok kadın 1,076 erkek çocuk doğu~~bil kız ço- 4~ üçüncüye 30, dördüncüye 20, be- 28 inci dnkikada Almanlar merkez- şu cevabı v~rdi: 
vıup vardır. Alman ad erkek ise clo~an bln e~keğe m~ kSine ola- şi~ciye 10 Ura miikAfat ve111ecektir. den ve depJfi.smanlı bir ~kilde çok - l\fühim hlc bır h~di ulınamış-

Çoc,ıkl'ı· drıha f ı' ctoıı·:ıı Bin kız cuğu 1,102 clir. Jspau~a ıı.~ bll 1 ıoa Sergi eylülün on beŞtne kad.ıı.r nçık güzel bir hücumda bulundular. Ani tır. Memıırlann uyanıkl•i'.'ı ve dimi t-
~oc nıu .ı. ıoaa e. k çocuk rak bln ~.ı çocuğuna m a ' b 1 nacaktır. olarak sola geçen topu Ismaill atın- lti ii say<>slndP 11er ~ry dah<ı 1:ıaşJ:ı.n-

"rede fsC' bin klz oğl:ın dogar. u u 

Bayan. 

Neden eokakta erkekler oö. 

nüp ona bakıyorlar. Halbukl 

fevkalade bir gı..izeı denilemez. 

Fakat kı:ıdlf teni kendısıne 

sıhlrll bir cazibe vermiştir. Sırrı 

ne dır? .. blllrmlslnlz ? .. Gayet 

basit. G 1 B B S Pudrasını kul· 

ıanıvor. 
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onun baktında cantika dellab tlblrl- parça t.a.~ı.. veya kın1SI. mahvol· (Nezarete geldiğinin daha eeki-
ni kullanmak, zannederim ki,~-... ctamı.. MEŞHUR ELLEB zincl günü bet alb yüz bin &ansı Tl - Pl, Osakada. baa1t. kalaslyle bl.r lal", aoıım kendisir>i ,ere diiliirüp 
ba müna.stp düşer.. ahbabım bittin Yangın tamamly'Wı sönünceye kadal El N•. ZI olmuıtu. Jfririk ettiii ltiçbir mua· IJ gö~zdl. Be1t1 muvakkat blr zıı.- rlne çullandılar~ Korsanlann b 
blt delllııantııs çaiuıı. bitüa bb' bbılm llbhbtn heyecanı bir derece ~ bede bilinmiyor ki ona menfaat t.. man ıçtn tımuıaeak, fakat mtm lhtl- Takakonun ne eesnr ft lYUmden 
gençllğlnl ve bııtWı bir orta Yatlılık sun di)şmedl. • '1 il -1 min etmif olmasın. LaneYille muea- W )lllmedlit \a1ııd1rde Mr 187 mu bir bdıD. oldutwna 
zamanını tamamlJe antJkaJa,nna. ver- Hlhayet dı§arıda.ki kızıllık tama.- • D 10 8 libaaınd:ı Avuetu1'78. Belçi)ıada ça- mahvolacaktı. n - Pln1n malyetlncie- Tatako bu bh()ece hücuma ralai 
mlştlr. ml.Jle silinince ra.ha\ bir nefes aJarak •• 'I 8 4 karmıt olduiu enakı nak~e öeclel- k1 Uç_ bin 1ht1Wclde:n gilnfln blrlnde bırtaç tıpntn ca.nmı yakmadM 
Paralı adamdır. Hem de son dete- antika ranannm tam albndald lcol- • ıo t 6 1 lerini ödem...-i taahh6cle-:..:. Bu ortada hiç kimse~. on- Dm olmadı. 

cede Ut.in ellndeldnl avucudakbd tup oturdu. LA.kin gayet yavaı, ga- ::;ı -· -...,.- ıar da ntba,et yeni lU ld8"J9 •:r- Y!l!!!•dum :ımmmı lDDIJamn 
~& anUIEaJ.,..a T8r'IDJftlr. nt llBtl'Uplu oturdll. Allah Yermasla. • V JO 1 • 8 1 J 1 taahhüt Tialleyranaa büyük para ~ bir güne, m.ukaddlı9 bk hedef• lo'arü .ceaa meJ!d&nb na 
~ aetlrdlll klralar, antltalal'd&D biri arıalır, dilin' ve • A a ı T ı • V ı l l kazanclmlr. O daha kimsenin haberi uıapat 1çln çarpıworlardı. Bu mil- ıer. 
çiflllclerinden ~paralar, ZflJ• yahut yanındaJdne ouııardı flllD • 8 V 1 • 10 8 1 2 J'Olt iken lİtı JtiğıtJardan UCUZ fiatJe cadele başsız nasıl devam edeMHıdl? 'J.'l _ pt baJta lıltaben: 
tmllklerlnla ~it zeytinler asır- da. .. Bmum için o ey1nde bir göJ&e • 8 1 • 8 pek çok eabn aldı. Almanyada va- Bu f&JiaYl Ç'lbranlar, slyoRonla!ID - Btb'ta 3~ ~ 
iare& ..veı ,a.pılmJf bir ıaJDm ganY seımblll1 ft baEeketıdlıllll 11• dol..,.. bflann mülkiyete tahTili Te arazi adamluQıılı. W h .. rlpı(; 11111. tn-nlua3 
f6m1e1ı baDne tahTll edilerek onun la, otıırup 1calkınala alllft'lllb Ara- · • A B. D tevziah da ona genif bir klr kaynaiı Tl - Pl bwüan du~ blddıetı.n.- blr baldan. ~ tadın 
..ııte strer.. dm bir ,.nm. au kildar aevU. Ar1ra- • ı oldu. den ateı pQstflrlJor. fabt blr yan- tının bulmmesmı bbl 

Doetum babre dGlapr. Bııld. ldlllıe ı1qan. blrtlımblre bbıe aorclu: • A D S Her tuaftaa temia el&iii menfaat- dan da: .Acaba bil !M1ber dotra mu?b aydmı .. mrsamrı lmm bandılD 
mnatlaftlan, f8t* lWidw""' ..-l - Sis de aı1r aarmatı bı.ediıor MU• • AR D V '1 t l __ ,_ _,__,_ ı_: uı_ dlyeı4*, etraf& a.ıı!amlar -....,w. tınd eWm. 
- ... rr1 ... ıer11ı .. ~ıe-ı.=...- --'·-· -·-•• --- --.. mı .... -11-. .._., ~- er' .,.._ llllM:ırMm -- ... - ... "' y-,...._-~ -- ~ ..a-1-.. -•• ~"" a...,.- UU.- --- _,_r ,ıı;- - VT• &"'UJ'va < 'il'-- ft cenup -- muı:a.rnl olduiu ...... kurulalail- .a8JD epm ~~ 8:,p&AUl'f lf'• Dd.. zatımı _ıe \lllOYAS'ı. ft -
~an mUk& ..,. mpiar. Clftp yeni*: .- .. Taridetı pek ..::L--1.. de- rılınadılmı anlamat wt!Jonhı. ltıetme taıdm pamıa1mın nı•ut 

ve bugb m aCQtp bir m .. b&• - Yooo ... Htç blr aarmnıtl ftlln JQ)d. Klltdı ft!S: cenup ,.~ Slyogonlar eter bu ŞLll1'tma siya- na rua obmp.n "ba lllJl h9.ı~!I 
----· ...___.__ llaclar ..__ LA.tin bl ttlrlft ....... eden kmta1a- :..& receye varan maarafıaa yetİflİn.) ııetınde biri~ olaiardl, '11 - ıt ;r .. _... anmıeılbıe - .-

Uııdedlr. AA&W" -~- -- o r ll'"lff• ••L••BIOJI Talleyrand·ın bu volda ele ·-ir· .. _.. _,_. ·--
rak çanaklar. testDer, yamrı yumru ıruyordu: 1 

-y Pinin mannlJdl pelr tab* ~ iller: 
9Gll derece tptldal, çirkin, ha~ k<>I'- _ Dittat ediniz... Hafif baftf bir Cemp Gaııa Şimal IJ8* diii paranm milttannı tlyin etmek cak hatt& pc!amlaru>ı da1ıtı9 ellDdeıı _ Tl _ Pl lNılrhchr, o na.al 
kmlf ye blçtmsl9 h~lctıdıer, t*' samab olUJW... kabil olamaın11tır. Ancak Napole- 1dareyt almak blle milmld!ın o1acakt1. 6fle oıamı. 
cam et,. tunçtan bir takım Ja,pa,. - Canım ne arsmtıa?.. 2 • 2 • Pu 3 • on'un 13 haziran 1811 tarilali bir Be?9ket veratn Jel, Ti - Pl O.itada-- Deii1fUau çelclmiıedller, 'nılDWıd 
cak, çeşml billtriiller, acayip tabülal', - Allah vermesin ..• Belki bir zel- '• Paa 5 • Pu mektubu gibi müntefİr bazı evrak k1 mnsteblt sl}'Ol'OIJ)aım bhtdrlerJ1!• fiddetbıden lrmbn JııunnlaNln 
garip nargileler, u.ttıne şilte serecele zele •.. Mal dm a ... Antikalar!... Plıl Pu -ve emareler, onun bütün memuriyet Ptlnemedtlhll llrtYord'D. Ha.Uf. buır kanı da: 
tadar gea1t anııer, hançerler, kıvrık lbtn aralmadılma zelzele fUln ol- Oft1N hayahnda rüıvetler, bah,itler aldı· lardan blrçotunu son günlerde tevkif - Bu, utursu blr tadındır. 
tıvnlı: ~lar ... LAk:ln bilhassa o:ıun madığma dair onu 1nandırırıK tçtn Kında ıüpbe bır..kmıyor. O. kendimi- bile ettli'm1ftl bir bqtaldınr " raııatmum taçu 
toprak 111 tolletslyonlan pek zen- miltemadl:pen dll döküyorduk ... Palı:at Km:&: c.ıap ne -nrilmek İ8taıİleili hiç reddetme- T1 - Pi flmdl eıstı hasmı olan Taq- Onu açlanndan amp mllen• Tlt 
ıtndi... ldm dtnıet? .. Antltalarm mendmıdan ~: 1 t*1 · hattl Ana bikümdarlarma koyu ~ Onu daı hertaraı dama atıette ~ 

Birkaç kere evine gtttlm. Ve bir da- her dattta tetikte ldl... Btr tatım ~ ma.-ıama. pıp tlSrtbı rm.s- b~ 1 ~-L 1 edecek olursa, <>saka.da tendi hltlml- DIJ• balırmal& ~e&, 
m gltmemıeie de tövbeler, ıemtnıer IM'lhma selleleln ~ ve her an m ~ fMa' J'llde danı lcll tMdun- ımt e a~ _ça._... tutm~ retıne l&t dl.kecet ldmse kal~ Plnln cea.retı btlı!ıb8t0n antı. 
ettim. ç nki1 ona mnd6 zl;Jaret ha- heyecan, 1lcftu lçtnde J&ŞIJOrdn. dutmıdlın damı Mlk'm•m:ak itin~ Talleyrand ıçı. iırtilip elam bu- caktı. Tl - Pl o gtln meşhur bhrama 
klltaten çOk tehlJkell bir ıt... şayte Aman antlkalarl " devam etmıyerelc bAr ~ aeldl. Bun- zuzatma T• 'bıiqik liibiaii temine Hlıl>ercl kul tam nktbıd• Tak&tı>- clJI, al atına bbıe"*9 ~ 
dalıınlıla gelip te cetettnızm W'..(lt Cumadell ıtmlm beplmls. bltDn daaı mnra ~ mm1aıdıt. tmcu yarayan ~ir, mtem o~~· ( 2). • .J& gtctebWne, em.il llJJllı llmal ta.- bldlktıe ıcea. JDeJd&ııı. na 
ltlr p.ye ll1pe Mite\ .. RaJllll bir 11111· at1ıradat1ar batblll "'8rk pamr et- C1J1ID& AJe devlla eül: Napolean un sukuta ihtimallermı Plll. tar.lhlD. bu dıöoOm. nctial!Ddl. seldi ve mubataza altımda eUıed 
sutı. ırltıtl antlb bir etJIL,, asa aı,te Ieı:ıceal 1ç1n procramlar y~pardık Ki- İtlncl 18"11 alcl•lrııep wıa ~ artak heaabetmeie o..Jadıiı (l.pan- umulmıyan hAdtleler& aabne .o1acat ayatlan ballı duran Tatümnm 
te7fer ti ldm1 • JlftJa aımıt kimi mhnis blr Ada. geztntfah>dm · mm tarfatü1 IEmları dl\tQl'dll. Karo ya muharebeleri) eıruuıda Rusya· demekti. nma sokuldu. 
1.0IO lira, ldml daha pebatı_ Ve çol1l bir FlorJ& llemtndesa ttmımiz bir Bo- pumı JllP"k iı.m Uzla. ,_.. P9tl. 1llll Parla •fareli hatiltı'bi Nwlrod - mnaa _......, binlerce lmlll 
da kıtılıp dökülecek wıer ... Neme 11- IU atumdan bdl8eder daruftllıtr. fataı. r-. puı pçme4t. Mulıasam. ta- natuile Çar Alebaniır ile mulaa· Kutun k•nadma IMehll. -Uer ..-ıııoe artQtord~ 
Dm!.. Bu kadar tebllkell yel'Ü ~ raf Jcaıo l'WUllDdan başta b1t karo da.- beJ • • • 810 LA-. L-.ld L t 'ft • Pi. TakamJa IDl'du: 
bfmetll eıva •~ del ... ta aa Buan. da. anıaa menaı. tbıt&: ha aldı '9'e tmJcu bir Jçert gtnH .eye &UJllDilb. ( 1 ~~ wctenaD IDIKl&p - Kava - Muraya yardım 1çbı 
JllP8Catım? - llıhbll .•• Sen na npacatsm b&- KRtrfK • veli). 31 mart 181 t d• Napolen un 'htaoo, fbll8J bJRmUD }'fJd1 Jib geldin buraya? Yaba Japon mm 

Antika m~~tıısı d08tum kendlsfnl kalım? •. diye aoraıdık. Bu elde takip oluna.calc OJUll cam "" ~~ dirayetli Hariciye ~ adım gerlsinde karargA.h k:umıuştu. kurtarmak için ml? 
cltlnyanm en DMtSUt, en bahtf1ar m.- O zaman gklıert parlar ve cevap ve-. §lldur: kendi unparatorunun .. R~aya hu- Yamadanın tızı h1lA Kava - Mura- Takako cesurane blr tanrl& 
•n addeder. Om aorarl8DIZ ası) rtrd1: ittnct }9'9J'l aldJktan aorıra tomcu cum zamanı yaklqtait ıçın, Çara. yı tehfr ~inde saDIJO?' ve bndt ten- ftrdt: • 1 

Jel'lJfizlL h&zinelerlnln. anabtartan _Ben ml ne yapaca1Jm7 •• Ben mı elinden klçmc bir tren O'JDIU', yere Osmanlı deYletile aulbu tacil ederek dine: - Kan. - Mmaıa )'al'dım etq 
ilendi cebladedlt. Ve :raflan tıymeUI ıuı Japacatmı? .. ~ ben tatU ptl- ceoer. Yerden k&'ln onlua111111 gellr, bnedi ve hazır baluamaiı tavai)'e - Kava - lılma .. .,..1111 '1\ -Plye için. Ctb*tl o. Japon mDJettnı elU 
antikalarla dolu oinup.n ötet.t !DMn- ııft en etıencen, en ııeytJl "en btl- elJnıdc btlJ't* onorla Jteaer. lllll1ıeakl- etmittil kapbrmJI. er o flhre bitim ol- 1ıln turt.amıala cahPn bir 
lamı Jant 'bizlerin ba)'atı pet bot ye 7Qk saadet içinde ~... ben bO;rlt bir tm cpar ve mubamm Çaı Alekaandır itin bundan mii- llQ'dı. blll1m pl411Jmı dQ11DC& kapı- manU. · 
mAnamdır ... HakM andef1 Jreııdtrıln- Bu mnQMemtdıen IOll!a maırur taranüt .aı lma da.trt!r. Bundan lr.emmel bir latih'bar ajanı olabilr lan açtırırdı. - 'l'l - Pl tamcımıı aallıJaı'ü 
tldlr ... Halbatl ben de omm ,...,._ blr ecl& Ue UlYe ederdi: aon?a 1k1 el 1* oynar, Betbdnd elde miydi) Hem lı.ı ajnm hizmeti kea- Dl19 qlenf1Gr Ye n - Pl tle oarPll- dil: 
f1DJ oturulup at1111acak ....,. -*il _ Antlkalarmıl& -.ı lac..,_, '* lıııllilıa ,ere Plll' w )l8l'dln Hr da- eli.ine _ı --L-lı,a da malohna- mala lıulrtam1orda. - Bas •• ralaneı tallpe! Bell 
bulurum. --- 0 ·- mım C9llQ'U'K elinden 1ıa19 bapna .,_ IH'.... Eler' ıı.l>eNI blıt • wlı:tin4e 1'11- OllU 8"lyorsunl 8enl ban.19 

Aman ne ıatıraph bir ~tttr of.. Ve baklbten bittin M.elı:I •ıt&dılto- <lan &o!Dıllıı•> bp.r, GalP Mr- da.- llllfb: ınemlt olmıdl. TalldD 1 Z 'uıe •'-attı clelB. ana •ftlldıl!r. 
lar Adada, Modada, ~ Buadl- mmı l'WlllJe alcbktlm ama ,. tılr Mr Naelrod he•n. Penepas dltu lltl. Talıd:ıaam aA•*ft alt- Tabtm Jt11m1k _.. ballrdl: 

Hiç matmam lllr 111• evln9 -- redt dalla bam.l ııerelllde zevk •- .,. Jl)lıat ela. etw ellnd8 ı. oa tçtın. bankama 79tınlan Wrkaç J8a ),fn tam il&& OIQldan d&lıln Plll )'&- - ~ AldanQamml Bm 
:Utştı:-r= =:!t~'1::: retı e11en1rı--. o -.ııtan aqa,. etl JAt se1m91t mecb~. Bunlar- frank: Napola·un TU.

0 

ettiii bent 1ra1e4t1p v• lMo•....,.. IDllEtubU bu- lıılt DAi~ Kava • lılurayı 
rlİtil oldu ... adar btwbı tauı g11ntlntl antika- dan ldılDI tellmt. ıaı.11 Jıft'dln lıı!9er, ablukaya rainıen Rm Hmanlanne in- hlp Tata.1rıoJa, 1'8rdll8r. unatmtlftum. Onmı o.ataya 

• lana. hı.net etmetle geçlrtrdl. ~ el1ndıllı lraro damım ta.çar Karo ge- giliz mallan çıkanhnuına müsaade- TaDtııo cDn - Murlb bmalı mek- n1 ye s110l'CJll}ann moka: 
Arkadaşım sapsan kealldl: rm tozlannı alırdı, buılanm besle llne ellndeld u • dam ~ bqı yi mütezammm biibç ticaret r .... ı tUbu dkuyunca: • kaqılqtılmı dı:odam.. yan!ıma 
-llyfthlar olamı, llblm ywnutcK- ..... bir t:almnlarmı elltirilill slipar- olacalmdan netice birdir, İld bnJını- Talleyrand. yaptıiJ bilyftk mali - Yarın sabah lbD&l tapına htı- tum. 

Jar 1'Qkan llatta '°falamac• OJD1QIOI"' .. U. tmıftJel"lll. :rüat elektr1kll atı- na da J'&PU'. ve bu suretle OJUDUDU ..,eküJ&sycmlar ~ 1812 u- cum edecetız. Kava - Mura bizi ora- - Yalan ai)yltl)omun, 'nlı:ab. 
ı.r 1&1Jba... lıla:h..-&w_ ....,ı pik J11Lk1•1Aratna"Cb ı._ Re Qlbnr • .. , _8 da ~--- llllm llnollt9 111 ilk bir da ._par ~ bana 

.... ,,.._. ... &' -- ~- nu .. •ss OM .. , L ...... • - ..... u,;e:: .!! tin- "1ııiıllıt'llilsWMSD ·--· - - 1 .. ı ~mu. «:Ben, t 
ta YuJr•nJ& seslendi: ~ bez1e allmtl G" d"kJ • haydudu Olıllı:a meydanında umat c&k mert bir ell:flle tapal'Jm,, ~ 

·-Ayhan Cetln Yavaş yilrilyQn Topra.Jc içinde çanak çömlek ara- Or U erJm dlsine 1,280,000 frank Terere:k onu olacak, dedi. zünde de Kava.. Muradan daha 
zıplamaym.::· Şlmdİ" geliyorum -..: sında geçen bir günden ~ ona: d dukl bu ııkıntıdan. kurtardı! T&kako geceyi bekledi, t.ertlbat aı- n eeeur btr eıtceJt ~ o, 
Zıptamanmhn antikalar -ncır mn - Dı Dilnktl tatil IÜD1lntl nuaı UY arım Talleyrand m kıh Rusya. klh dı. Adamlarmı ctlndbden 11111ttu. mata. ll)'ı'ttub dem.lft1n. Bu 
il!' t trlJOI", Allah ftrmesln ... Bir cltl- ieç!rdtn ... b&hhm? .• cf118 aollınJam <a......,. 4 &adi...._..) Avutuıya menfaatine 6cntli hqa- Gece ababa bl'fl flmal taıuma htı- 16yUJerı bir ta4m. ..._,,,,le ev 
fC.p kınJsa artık baJatmtzdan tmldl- ı._yguı banın gWer, ceYaP veril'dt: (Butoli 1 bntaa) A d _ netleri müaffif MbePleri olmıpn cum emri Y9ftll. dıe, k&lblade h1o fOphe Jok lı:I. Ka'I 
nJz1 keshı... c- ftvtalide lle'Vld1 o topra1ttu n K 0_L • vrupa .an ya mü.pet bUibtleıdendir. Bmdar '!lafa A_,.dta. llldr cbfmdül Muranm ada~. 

Ahbalmnm lrarm burada .ııı&ae ta- aevıruıerlmle ~ KendUertnl qma. on&ordi,a da. Kristal da onu tan1ıte ebeırdb• lekelerlerl ~mle Plllm ~-~ - Bu aöderl ben ai)yledtm,. 
?l§tı: temJzledlm, allc:Um, gmattmı,.. Vald& (butGn oran m;a§azadır), Halep Büyük Ntlarm aiinMlan da 'bil- Talı:alı:o adamlaı1Jle benıbR Ola.ta etml10rum. Fakat, benim bugGn 

- Ah bu antikalar .. dedi, ımn ~ Joraldmn. bl&Um. amma tıt. bir tatil çarpauı~a CS. amemuuım hulun- yUk ola,rorl lrai>lllD& ya1daat1. KapJllUl llltlndett ft - lhrldan daha men ve 
de Adeta htirrl)ethnlzt blletabd& edl- &llnA sectrd!m ha. Şu antltalara duğu bma), Odeon· da (zamanenin c:.:n--- Killi 1.-. nöbetçiler sapanla müdafaap tal- tıocanı nr: Bundun. Onu hepbm 
7orlar... Yakan katlard& Qd!a!lm- "1'dlltm ııe.pa ~ 1ı1g l.Clm.110- Şark einemaa) numara 7apc alc- ~- laflıJarU da. Tl - P1 tendi ademlan- ııırsmız. Ben Raınctanu hlo bir 
mı uc ba.san* J1lrtl1ecebhı'-.,. nmı... Bltthı ha7atmım aadetını on,. tria. dauöz. cambazlınn luneabmç t>.a pfU avlıun11ıtJar hlı8ln1 vıermete- detlşmem. 
Aman antltalara bir fflY olmum.f. .. Jara borçluyum,.• o1dıaiu. "°vardalana ve miruyedi- Kalbur üatüne selen bütan dok· r1ıı1 tembih eıttlll için, 'l'üld:D yama Etraftan acı acı sesler rtıaeldl 
Zaten bu evde her oq anttblara gC- Hakikaten IU aaade& deoilen fll1 lerin de dolduiu bir bitirim yeriydi. torlar (nalaifülhW,,.) len- •Ut. tere- saat tadar DPQ'I BOl~ IDDl'&, - Bu. bdmı neden kon 
19 tamrm edllmftt!r ... Bu antlb. me- hlthba•• .,. tamamtıa bll 1ıtlllıikl yalı. )'Umurla ta....,._ deri lı: kapının llklmeebfrbmdı, bira IOD- sanuz? Olnl neden idam e 
atı delfl, anttblaruı esareı. -'I~- A 1 -L-~- T e er •n ra. da dllV kanadı aoıldı. Ta.kam naz? 
da ya.samet .. .- JDNelıllA.. .~ "'"!""'! --.-ua Tepeha,l hep ba ~ ~ ftl'irl•. dük- adamJar!Jle flllft Pdl. Bunu IDJU1enler Tl - Plnln 

Jfttltaten doll'1l llrllfolda. Aa- Ke™'lelnt dülQllmm • -aı ada· kö,_.da bir de aclh ...ı. Toma kla ~ hare...plan. KUfQn hnedma ballanan mettu- lan idi. 
Wcalar bu "418 her "1• b.......... aı ..wdeDlele ~ cmlann ~ Ablak aarath. söbeldi, iman- ..-Jdarla da .WUda. bun tılunuzluta OC* aeenaecleA mey- Alır bqlı tllmeler arumda 

:ar anllk ıatlı ta&b "°'1U...- ._ Jfllludıt ol,,,.... * Allah& dua ta bir YaJl7ah. SUttln, yoiurdwı. te- Dlrt ı.. ... ..&muı YllktiDde dana Çl!ktl. '1'ltbb f11UW tl1'9r ıtr- ~ &CQUl1&ı da J1Uk dellldl. 
balllm ,_. •ıwı lı:Mll1* plBCe- ld-:n--·j 8cınra ı.c::=" en babı&.- reyalmm, JUmurtamn en tueüni o .d' mc.ı.z ..tladlab"ı-. ulı.- •• Jtaa - MalBlllD OC*'m Y*>ha- bunlaftlç blrtsl, Tt - Pl19 ta 
~ koftu. DllaDda lltıl tarPID lalr m n~ arı o ananlarla 1atar. .-dl ıu..,. ... .._ pek c-... ..,_ d&ldllW illteudl. Ye 'il - PL Tft't1ord11: 
lmıl1JIE nrdl. Uqalapnmll. HalbuJd. mlld olmak Gece J'811llD& kadar, Apukurya. müatw) ......_ .ı- 1mma mı, Din adwnlen Tz' ,...._ *9f1m çe. - Bu tadmın mcaa ceeıar bir m 

Daltam: ~ haıatıaı:mA& bar f/111 'fU'dır. yani hnaanl am•m 1abaha kadar tonanUD& ım. unclo.t ..,. ditJi pqa• *"P ,..,,,,.,ıu. Jftm•n""'". Dn"'4 !* -* 9e 
_... ... 1 n- lılllllA .. 1*aJm dolimı... Oıum ~ --L l'U .. lnd L , __ 1 d L•rt li ..... ~- _ _ı __ lan Tab1m blılırda· brd& o .... jelle • "" 

- _, .. ._,,, dnpa" .-.- lüt iM Jldnd• oJM91t1D1 p:lerb bir mbl- -ı;-. '-GD e s:urata o~ er an uı ~~ Ulltllllf, llO&lll , - Bu alpqa .bir hlledlr Bunwıla lld9ılıAı", ba tıedblndzUam 
lrıadar Jlllmıf .. clfJ'e mmldmılı. Be- dl hllıı.Plfk edeltm. Hem. oradald an- uatma, gOnlük yumurtanın tepeaını na aprhvermlfllllf··· bit' adaman Jll9J'dUıa eıR ta dlSltlft- !.ılmı o.taııııır tırıılarl11e 
,ecan, to*1ı tçbıde kil. "1"tMılll IQlll: tllc&1ar daha OC* " JDJmetlldlr. Hem kınp. tuz. biber ekip lıklr.aclak içaln. Hm! mecbur kolacatlanhr. Ona 

- Adam .._dl_ Beat llfla.. ...... u cmlMla 1111.a. J"P"M ICln Pir'- Venin ilı:i ktan1111. n.tibıe toz teke- Lokanta kellme.mm, (lavanda) 'l'! _ Pl ..,. omuanu lllkeret ymız. ı 
tılh.. dlyeeek oldum. Omm .alltl: m ~ • tlSell1c aıhk ta alı- ri de c:abuı. yoimda k•pkl•am. yani lavanta 8'W ltıal,anea (locan- glldtl. 'n ~ Pi bil ottldl em t:uJa1t11e 

- :em * parumd& ~ buDJa- nm... Çak.. .. kUIUfU, peynirli omleti 10t- da) dan geldiğini de un~... TalmlııD dar llr sotMtuı geçer- HJordu. 
• hiç satın almazdım •• Par&Jı de~. Blkmet Feridun • ""1... s.n.t " • ı•• Al• ten, llt.Once atmı bf11 ne )'Ualadı-

PERiLi KONAK 



8 Haziran 1942 
A~ŞAM 

Salılfe 'l -
Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden: 

8 _ 6 _ 942 tarihinden itibaren yapılacak tevzlabn kupon numaralan ile mftracaat günü ve m h llelerl aşağıda gösterilmlı olub ı 

1
) NwnaraJan iJAn edilmiş olan );upODlıiJ' JıAlmllledniıı nüfus riizdanlarlJe beraber bildirilen nıohaıtere müracnatlan. 

2
:) : Ayni soyadını taşıyan blrka9 natus cfbdanınm. il& elrac!mcJan blrld tarafından lbrarmda Jruponlan mukabilinde fsUbkalrJamun ve:tıeılJlleaeSi:L 

3 
) _ Henüz ilin edilme.mit numaralar için mttteaklb llAnlanrımla tem gtlnlerl l>UdJrileceğfnden numaıalnn DAn edllmJyen kupon hAmllleıtntn m ..... "~ 

,:) -Bir tarafta mnahallelerde kupon teftlatm.a devam edilmekte oldu~ henüz tevzi kuponu almıyanlann evlerini ziyarete gt4ecıe.k memurJanımza mtl2'.:ır eto:ı~ıl. 
&.) -Tevzi cldplerlmlz tnratmclan evlerfnfn dyaretinde evde lmhmmıyan ıtmseıere tonl kuponu verllecelfnden bu cın.ğıtmaya intizar edilm~ ıfca llAn olunur. 

t'klnoi liste :m:e.racaat edlleoek gtlnler 
Müracaat olunacak mahal Kupon No. 

8.6.942 

S. B. Yerli Mallar Pazaılan Bahç~ 106301-109800 
bpı mağazası 

S. B. Yerli Mnllar Pazar lan Beyoğ- 98 71- 10621 
lu ma'ğazıısı 
S. 8. Yerli Mallar Pazarlan Kadı- 119001-119.500 
köy mağazası 
S. 8. yerli Mallar Pazarlan Oskil· 91 00 1- 915 O O 

Kupon No. Kupon No. 
9.e.942 ıo.6.942 

109801-110061 121252-121800 
12000t-121lS1 122001-123000 

10622- 11.372 11372· 12000 

119501-120000 112001-112500 

91501- 92000 92001- 92500 

Kupon No. Kupon No. 
11.6.942 12.6.941 

125701-126000 U520f-1.36000 
134001-135200 2S2001-252700 

16001- 16750 16751- 17401 

112501-113000 113001-113500 

92501- 93000 93001- 93500 

KtJporı No. Kupon No. 
16.6.942 16.6.942 

2'2701-2535i'f 268701-270000 
168001-268 700 

17402- '7948 104001-I04750 

113501-114000 114001-114500 

9.3501- 94000 94001- 94500 

KtJpon No. Kupon No. 
J7 .6.942 l 8.6.942 

270001-27f500 271.SOJ-272000 
282001-283000 

104751-105501 105502-1062,2 

11-4501-115012 166001-166.500 

9-4501- 95000 95001- 95500 

Kuporı No. 
19.6.942 

J.52001-333500 

106253-107003 

166501-167000 

95501- 96000 

dar mağazası 
Burhan Sunar: İst. Yeni Postane 132601-132997 136001-136300 136301-136600 136601-136900 136901-137200 1.37201-137500 137501-137600 137601-1 .38100 1.38101-136.300 136.301-l 38600 

ark:uı Aşirefendi sok. No. 3/8 
Mustafa Sami Hıımanazalı: lst. Ye- 25401- 26000 26001 • 26600 26601- 27200 27201- 27800 27801- 28400 28401- 29000 29001- 29600 29601- 30200 30201- 30800 30801- 31400 
ni Postıı.ne arkası Aşircfendi eok. 
No. 20 
Sadi Kaplancnlı: lst. Yeni Postone 31401- 31900 31901- 32000 57601- 58100 58101- 58600 58601- 59100 .59101- 59600 .59601- 60100 60101- 60600 60601- 6ll00 61101- 61600 
a~~ı A~uf~dieok. N~ 46 57201- 57600 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ahmet Ata Köseoğlu: İst. Mahmut- 61601- 62000 62001- 62-400 62401- 62800 62801- 63200 63201- 63600 63601- 64000 68001- 68400 68401- 68800 68801-; 69200 69201- 69600 

pnşa başı No. 195-197 
Ahmet Güvenç: İst. Mahmutpaşa 69601- 69700 69701. 69800 69801- 69900 69901- 70000 70001- 70100 70101- 70200 70201- 70300 70301- 70400 70401- 70500 70501- 70600 
başı No. 149 
Arusyan Balık~ıoğlu: lst. Mahmut• 70601- 70700 70701- 70800 70801- 70900 70901- 71000 71001- 71100 71101- 71200 71201- 71300 71301- 71400 71401- 71500 71501- 71600 
paşa başı No. 130 
Mıgırdıç Baltnyan: lst. Mahmutpaşa 71601- 71700 71701- 71800 71801- 71900 71901- 72000 128001-128100 128101-128200 128201-128300 128301-128400 128401-126500 126501-128600 

başı No. 68 
Kadri Özyılmaz: İst. Mahmutpa~a 128601-128750 126751-128900 128901-129050 129051-129200 129201-129350 129351-129500 129501-129650 129651-129800 129601-129950 129951-130100 
başı No. 91 
Leon Cevelynn İst. Mahmutpa~ 130101-130250 130251-130400 130401-130550 130551-130700 130701-130850 130851-131000 131001-131150 J 31151-131300 131301-131450 131451-131600 

No. 134 
Muetafa Yılmaz: lst. Mıılırnutpa§a 131601-131700 131701-131800 131801-131900 131901-132000 132001-132100 132101-132200 132201-132300 132301-132400 132401-132500 132501-132600 

No. 123 
lhsa nve Hüseyin Özer: lst. Mah- 136601-136900 138901-139200 139201-139500 139501-139800 139801-140100 
mutpaşa 1-Iacıköçek camii No. 15 
Süleyman Kahyaoğlu: lst. Mahmut- 142801-143000 143001-143200 143201-143400 143401-143600 143601-143800 
paşa Hacıköçek CAmii No. 1 O 
Hüseyin Hilmi ve Süleyman Sırrı: 1-44901-145100 145101-145500 145301-145500 145501-145700 145701-1-45900 
KapnJıç.alJı Mahmutpa~a kapısı Ay-
nacılar No. 5 
M<!hmet Faruk: Kapnlıç.ar§ı Sipahi 146901-147000 147001-147100 147101-147200 147201-147300 147301-147400 
eokak No. 20 

140101-140400 140401-140700 

143801-143945 144101-144300 
144001-1-44 100 

1-45901-146100 146101-146300 

147401-147500 147501-147600 

140701-140623 142201-142500 
142001-1-42200 

144301-144500 144501-144700 

1-46301-146500 146501-146700 

147601-147700 1-47701-147800 

Ece Mağazası: Sultanhnmam CAd- 8006- 6400 6401- 8670 9361- 9700 9701- 9870 126001-126400 126401-126800 126601-127200 127201-127600 127601-128000 
desi No. ';9/ 23 

Mehmet Nuri Topba~: Fincancılar 147901-148400 
Mahmudiye Han No 3/-4 

148401-148717 150201-150700 150701-151200 151201-151700 151701-152200 1 S2201-152700 152701-153200 153201-153700 
150001-150200 

Hayri Doğu ve §eriki· Fincancılar 174201-174450 
Mahmudiye Hnn No. 1 

174451-174700 174701-174950 171951-175200 175201- 175450 175451-175700 175701-175950 175951-176000 192201-192450 
192001-192200 

Zeki Zeren ve orte~ı: °Fincancılar 192701-192900 
Yusufyan han No. O 

192901-193100 193101-193300 193301-193500 193501-193700 193701-193900 193901-194100 194101-194300 194301-194500 

Şermin mı:ığnwsı: Sultanhamnm 194701-195000 195001-195300 195301"195600 195601-195900 195901-196200 196201-196500 196501-196800 

mevdnnı No. 2 
Ahmet Hamdi Topbaş: Suhanha- 197701-196300 196301-198900 198901-199500 199501-200100 200101-200700 200701-201000 125201-125700 
m&m0~Meyanhan~hndaN~47~----~~--------~----------------~~--------~~~~----------------------------~--------~~2~5~4~60~1~-~25~4~8~9=2 260001~60100 
Cakir Şatır: Sauyer caddesi No.1/9 172001-172100 172101-172200 172201-172300 172301-172400 172401-172500 258001-258100 258101-258200 
o?"~~~:..:.:.:::::~:..::==:::.....:..:.:..:....:..~~~------------~---:-":""":'"'.'.""'.""":-:-::-::-:-------~~----~~-----------~--~~~----------------~~~ 
Burhnnettin B.ı..-tımar: Sanyer Or- 258501-2';8600 258601-256700 258701-258800 258801-258900 258901-129000 259001-259100 259101-259200 
tac;eşme C'.nddcıi No. 25 

Hüseyin Özsaraç: Beşiktll§ Or· 100001-100100 
taçeşme caddesi No. 6 7 

Cemal oğlu Yaşar: Tophane Boğaz- 124001-124120 
kesen No. 112 
Abdü!vehep: Şehremini Arpaemini 254001-254060 
Baruthane } okuşu No. 23 
Fethi Bener: Kasımpaşa Bahriye 22401- 22750 
caddesi No. 66 
Salahaddin lmre: Büyükada Çınar 25600 l-256200 
coddcsi No. 1/10 
Teke oğlu Haygaz: Mnhmutpa~a 261901-262000 
No. 109 
Muhip Alptekin· Eyüp Kalenderha- 96001- 96100 
ne cad. No' 78 

Hakkı Sagese:ı: 
cnd. 52/2 

Osınan Eren: 

Eyüp Muhlispn§A 97001- 9 7100 

Eyüp Muhlispa§A 98001- 98100 

100101-100200 100201-100300 100301-100400 100401-100500 

124121-124240 124241-124360 124361-124480 124461-124600 

254061-254120 254121-254180 254181-254240 254241-254300 

22751- 23050 23051- 23400 23401- 23700 23701- 24000 

256201-256400 256401-256600 256601-256800 256801-25 7000 

264001-264100 264101-264200 264201-264300 264301-264400 

96101- 96200 96201- 96300 96301- 96400 96401- 96500 

97101- 97200 97201- 97300 97301- 97400 97401- 97500 

98101- 96200 98201- 98300 98301- 98400 98401- 96500 

crca~d~.~65~/~l ____________________ "".'."'.'."-:".:-.:::::-----~~~~li)-;;;;;ı.-:;;;ın;;-----;;;u:;ı.-g;400" 
;;,;; 100 99101- 99200 99201- 99300 99301- 99400 99401- 99500 
Mehpare Heper: Eyüp Camükebir 99001- 99 

100501-100600 100601-100769 

124601-124720 124721-124840 

254301-254360 254361-254420 

2-4001- 24300 24.301- 2-4600 

257001-257200 257201-257400 

26-4401-264500 264501-264600 

96501- 96600 96601- 96700 

97501- 97600 97601- 97700 

96501- 96600 98601- 98700 

99501- 99600 99601- 99700 

196801-197100 197101-197400 

260101-260700 260701-261300 

256201-256300 258301-258400 

259201-2S9300 2S9301-259400 

106001-106100 108101-108200 

124841-124960 124961-125080 

254421-254-480 254481-254540 

24601- 24900 24901- 25100 

257401-25 7600 257601-25 7800 

264601-264 700 264701-264800 

96701- 96600 96801- 96900 

97701- 97800 97801- 97900 

98701- 98800 98801- 98900 

99701- 99800 99801- 99900 

142501-142600 

144701-144900 

146701-146900 

147801-147900 

12001- l 2400 

153701-154000 
174001-174200 

142451-192700 

194501-194700 

197401-197700 

261301-261900 

256401-258500 

259401-259500 

108201-108300 

125081-125200 

254541-254600 

25101- 25400 

257801-256000 

264801-264900 

96901- 97000 

97901- 98000 

98901- 99000 

99901-100000 

cad, 60 ---------------------:-::::-;-:::-::-;;;~;-:;:;:~-::;;;;;;~--::;;;:;-:;:;;:;----~~---------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
Pandeli lıyndis: Sultanhnmam As- 264901-265100 265101-265300 265301-265500 265501-265700 265701-265900 265901-266000 276101 -276241 324101-324200 324301-324~00 324501-324791 
lan kn No. 

6 
276001-276100 324001-324100 324201-,24300 

ld!ı~:.~;:n:ikincı sulh nı,::ı~ 1:ıa- Makine tamircisi ve makinist aranıyor Devlet Hava yollan Umum müdürlüğünden: 
1 - İdaremizin tensıb edeccı:;ı her bangl lılr tel.siz ı.stasyonunda J:n: 

ı~ lira ficretle ıstıhdam ed.llmck üze re iki telsiz ıstawonu memuru 
cttkt:ır 

Beynelmllcı teısız ruhsatnamesini haiz olmak ve askerlikle 1ll§lğt bulun-
ınamat şarttır. 

Tnllplerln §imdiye kndar bulunduklo.tı memurfYCtlerl bUdirlr dUekçe ve 
evta~ı mils1>ltelerlnl 22/6/942 gününe kadar AnktU't\da idaremiz MuamelAt 

lılüdlirlii~e göndermelcrl. d istihdam edllmek ilzete 
2 - İdı:ı.remlzln ten.slb edeceği blr ı.stasyon a 

bet ınak1nlst alınacaktır 00 Yapılacak irntlhnnruİ. ta7.annnlıı.ra muvaflakıyet derecelerlne göre ı -
lGO llra aylık ücret verllecektlr. imtihan 22/6/942 pazarteei günü saat 
lO.!o da yn.pı1ncaktır 

Ortn veya bu derecede tahsil görmüş olan taliplerin doğrulu~ kA~ 
aalı:erUk vCSl.kıı.sı ve sıhhat raporlarlle SÖ'Zii geçen giln .An'.k~da dnrem 
Muanıetıt MOdOrlüğünc ve İstanbuldıı. Yeşllköy Meydan Mfidütlü.ğfuıe m1l
rac.an tlan. 

Ankarndn imtllıruıa. ~t.lrt\k edecekleri meydana getinnek üzre idare oto
busti. sant onda merkez PTT binası önünden hareket ede~Ur. . . . .4060, .0235, 

K.asnnpaşa Deniz Diki mvei Müdürlüğünden: 
lece:~ hazırn.n 1942 tarihine kadar bütün işçllerlmlzln }tO.yltlan tecd~ edl
ınnra den bu miiddct zarfında 6X& eb'adında fltişer fotoğrafla DliidürlY~ 
illin :unat etmeyenıcrln 1sUfa etmiş addedılerek yerine ycn1 işçiler aımncar.ı 

ur. cG-050» 

Göz mütehassısı 

Doktor Cemil Görür 
Cağaloğla N uruoımaniyc 1 

caddesi Osman Şerefeddin 
apartunanı N. 5 

~ıtn~rd: latanbul Elektrik, Tramvay ve ~üenl lılet· 
Kadıköy{i.ndc Kı- meleri Umum müdürlüğünden: 
zıltoprakta R~t ı - 8113.htnr Elektrik Fahr:llaı& 1çtn 7evmlye ile ıstnıdam ..,..,_A .... ,. __ 
paşa sokağmd& 20 ~ u;u; ... 

No. lu ha.nede 2 nı.aklne tamırc1s1 Te 2 msttntst arı:ı.nmakta.dtt. 
mukim Arif oğlu 2 - a> tamırellcrfn tAwlyccl olmalan IAıcım~ ) e ~ tamıra.-
Gn.llp ncııısruı dl- tmda ~~ oin.nlar tcre1b =er. 

Hastalarını -;~ıdan başka ınaıt ediyesl MetJ.- bıı Ma.kJn.1stlerin buhıu1ı erde~~ ~ı GZ.\rudur. 

her gün •net ikiden altıya ka- ne bağlı atcil hali tan!:n~~ .n:: w~~~l?C~f2 ~r!no ~ ~ 
dar kabul eder. Telefon: 22566 nuılfillyetıe hacro- ıecet, aynca pMn1Jhk mmmı ® ~ k'aruu ıravnıt1 

~ ~ \ile k~dl.sl- 4 - TnIJpierln Tllrl[ olma&ı, a:ı:o rlıkıe ~ buJanma.maa ve 46 ,aomı 
- t Nllof ne aynı evde mu- tecavüz ctmc~ı .. ohnas:ı JAzımdır 

Zayi - sahne, MiiOOha ve er kim k.ırı 1 Mwıevvcr Bell1san vasi ••"'9 • 
nnmlnrına üo nüfus cüzdan1ylc bir M.y1n edllmJştlr Alfi.kndarl 1lAn ti - Tallplerhı 10/6~""' gUnıı ı W d,eı::ı lT 1' ~ idam:ı.1n Met.ro 
maa§ cilzdn.nı ve b1r llc mnaş yoklı:una olmıur. · nrn ban remin katındak1 Z'll..t ·~eti Vt Sieh MM!b'fft#11nn mt\r&oaatıarı lQıumu 
ıımühn.ber1 zayi edlJmfştlr. Ycnllert blldirllir ~e2M• 
aiınncağındM eaıierlnln hllkmü yok-
tur. Saime Satılık Enkaz Polis koHejlne talebe alınacakbr 

Taksim, Gümüş.suyu caddeslıı- 1 - Geçen yıllar olduğu glbi bu 7ıl da lise de~~k1 ~polis 
UnkApanı Gençlik lrullibündcn: kolejlnJn blrlncl smıfmo. bit miktar mlobc alın caktır 

de 78 numarnlı evtn enkazı s:ı.- 2 - Kayıt ve ka.bul ,arlbn he.r mruıallln emntyet miidllr Teya tımtr-
6/6/942 tarilı1n<iQ a.kd.l mukarrer se- tııaca~mdan talip olanlnnn bu llklerlndc mevcuttur. 

nelik tangremlz 12/6/942 cuma gUnil Talip olanlnnn bu şartlan öğrenmek ve ona göre mürncnat.ta bul _ 
saat 21 e tchtr olunduğu 11a. nolunur. .._._ eve mllııı.caatlnk'l, --ili 1 mnk tızere Jtcyflyetten bilgi ı;dınm crl 11:..'1 ol - .. u: 2,...> C4'J~J un 
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labi arlama 
Umum müd&tllthden: 


