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Son deniz muha
rebesi Pasifikte 
daha bir çok 

şeyler olabilece
ğine itk alamettir 

Yurdu için can BU SABARKi 'l'ELGBA.PLA.B 

h •ti . . . B. Churchill'inj veren şe 1 erımızın dün geceki 
Japonlar 

Hindistana 
yürüyorlar aziz hitıraları nutku 

Artık kurtulduğu-
Tarihin uzun yıllardanberi ha

llrladığı, ve bu harbden önce im-

zalanan geçici deniz anlaşmaıan- On bı.nlerce ı·nsan, yakın tarihin heyecanı·ıe . ı 
Japon taarruzu timdi 
Asaam eyaletine doiru 

inkitaf ediyor 
run sadece geciktirdiği Pasifik muzu SlZe SÖy iye. 
meydan muharebelerinden biri •• k ·ıı ti• • k rf 1 b b k ·ı b ·ı· 
nihayet oldu. Anglo - Saksonlarla urperere mı e nı~ u u Uf era Dl anı e ı ırim; galip 
:~~~:e~ ~:::ı~~ud:1!~ imzalıyanlann manevi huzurunda egı" •tdi geleceğiz ı.:.k~ı~A.}. ~= :; 

kestlkten 80lU'& flmdl HtncUatand& 
harebenin neticesi hakkında doğ- AJısam vııı tın 

Almanya' Rulyada Ze- ft~+ ........... rlar,ye e lca!'fl taz.yitlertnl 
nı hir fıkır edinmek henüz mum- Bozöyükte tarihi yerde parlak tören yapıldı -~-..," 
kün değildir. Londradan dlin ge- hirli gaz kullamraa biz de Japon taattuzu, tlmd1 bu hedef le-
1 bir t l f M d izi Al . . tlkametlnde inkişaf ed170r ve genen! 
en e gra • ercan en manyaya kartı zehırlı Alıek.sandnn kumandaandati + _ _. .. _ 

harbinin bitip bitmedigv inin açık- Bosô7ik ıo CA.A.> - Birinci ve taı1.him1ztıı en unutulmu savaşının den gelen heyetler bu ara.da bulunu • ~w. 
ıklnc1 inönil zarerlerlnJn ka7.anıldıtı parlak blr zaferle b!tt\lı genış sahayı }ı)riardı. Ankara ve istanbuı ga.zet.- gaz kullanacağız asterlerlnln rlcatinl kesmejle çalıfı-

ça anlaşılamadığını bildiriyordu. ve uı.z §ebltlerlmlzln metfun bulun- dolduran on bhılıerce ınaan, yakın ta- cUert ~ hem Tllrk basuı aııe!lnt yorlar. Londradan rlcatln 1ntlmmla 
Sona erip ermediği bile hala an- dutu tarih! yerde, yurt tçln can ve- rthin heyecanUe (lıpererek nıllletlnln temQI ediyorlar, hem de bu b{ly{\k yapıldığı blldlrllmcktedlr. 
laşılamıyan hu çarpışmanın iki re~rln aziz Mtırnıan, bugtbı parlak kurbul~ bera.tlnl kanlle imzalayan- gilııtin mll11 heyecanını bUttbı aıruı~ Londra 11 (Radyo sa.a.t 8,15 del - Blrmanya hükfunett, süratll .Tapon 

blr törenle tebcil edllmlştlr. lann mlnen huzunında eğilmtştlr. rtıe tesbl'9 ul'ra§ıyorlardı.. Abtdenbı 1nguız ~klll B. Ohurchlll dün ge- llerUeyişlnden dolayı, merkeztnı Htn-
taraf için en doğ'ıu kayıp he.>a· Bütün mUietin bir öltlm - dirlm Yakın ve uzak vlllyetııerden, bll"Ç>Qk önünde bir h1san denizi halinde top- ce, radyoda İngtliz milletine hitaben d.lstana nlLkletm~tır. 
bını öğrenmeğe çalışmak simdilik sava.ş1 lçtn aynklanru.tı ve kurtul~ kazalardan ve na.hlyelerden heyetler la.ilan kalabe.lık ._ mebuslar rlDe çar- ümit w itimatla dolu bit nutuk ver- çung Klngden blldlrlldlğlne l&9 
boştur. Her iki taraf, düşmana gayesi u~da tek bit kall> halinde gelml§tt. Ankara, t.tanbul, Bursa, Es- Pı.Yordu. T.~urchlll ereümle demJftir ld: merkezi Btnnanyada Taungtde bulu-
ağır kayıplar verdirdiğini nan çarptı#J güniertn hAtıralan anılnuf k.lfehir, K'il~ya. Bfiecllc vUAyetıerin- <Denmı sahife J ll&tuı ı da) _ Ytı11mek v ...... ölmet ...... hazır- nuı Japon kuvvetleri. flmale çed 

~J- ...-.. mlflerdlr. 
ediyor, her iki taraf ötekinin ya- landık. Dilfınanıan.mıza meydan oku- Domeı ajansına göre İnglllz _ Çin 

lan söylediğini ilert sürüyor. tn- M. h r· n M a· • 'd duk.. Bizden beklenllent yapıt.ık, ve cephesi yıkılmak üzeredir. Etratıa-
giliz Ve Amerikalılara göre Japon- 1 ve 1 ercan ırmanya a AllaJun yardımlyle kurtulduk. Şlmdl nndald kıskaç gittikçe sık•ııtırıım.. 

kendlmlzl kurtulm\lf addediyoruz. Sl- ... 

~~;1:u!e~:~~·nyo~':~:!;:~ ı~ kati hareketi denizinde muharebeler =~~~iz.~:ı::ıaızk~~uı~ :::Ya ;::~::1n ı;~:-1~1~~; 
kuvvetıı müttefikler ve dootıar vardır et~k sureUyle düşmanın geriye 119-

panlara bakılırsa Amerikanın de- Hamin neticesini evvelden llln ede~ raması imkA.nlannı kesmf4lerdir, 

nlz kudreti sıfıra inmiştir. Yıldırım ıüratile birden- . mu.harebe ç· ku 1 • • b blllriz. Galip geleceğiz. Emrimize - , ...... _""""''"'""'"-11 -ııuuuıım __ _ 

Denizcilerin fikrine göre Ja- m vvet ermın İr §.made dehşetli kaynaklar vardrr. Ar- yaya yenı yeni binlerce zayiat ıı.te-
• 1 bire muhtelif istikamet• •ehri geri aldıklar! tık artan bir emniyet ve 1\.lmatıa ıert gellt'ken, darbelerlmlzi iud~ 

ponya, büyük gemilenn • ana va- I d k d -s meçhule doğru llerlllyebUlrls. ğlz, fabrika voe llmanlannı tahrtbe-
tanın müdafaası kaygısile ileriye er e İn İşaf e ecekmiş Amerikan reımi tebliği bildiriliyor Müteakiben B. Churcııııı. Rua _Al- deceğjz, 
sakladığı ve tehlikeye koymadığı Japon iddialanni man hatibinden bahsetmiş w. demiş-

tlr ki: • Alman propagandaaı tlddet.ıı hıutt 
için bu muharebeye hafif kuvvetA Berlin 1 O (A.A.) - Anadolu teklibediyor Çonıldnr 10 <A.A.> - Remıl Oen· _ Hltler geçen haziranda, Ru.9Yaya tedbtrlerlnln durdunılnwa için tngn. 
Jerle girişmiştir. İngiltere ve Amc- ajaneının hususi muhabiri bildiriyor: traı J?BUY Newı ga.zeteSnln bildlrdlği- bir pakt lle batlı bulunınuına. rat- tereye blr ihtarda bulun.mut ve b1-
ıika ise, Avustralya kıyılarına l~ haber alan ~ahfillcrde. söylendi· ne göte, Çin lcuvvetlerl Btrmanyı. - men hücum etmekle llk hatasını ~ mukabel~lmlsllde bu1uruntlk ue teb.-
ltadar ancak uzun mesafelere da· iin~ g&rt~ MihveT, 'Jaidtm eonun• Vatiadu 10 C4.A.l - ~Na- Qlii hi»dutıarı iÇlnde t.ekrlbf.n 40 tno;.; ledl Rus;l.J'l lstlllra tetebb6a ettı cUt etm1ştlr. 

.. .. tiyan edecek olan kati harekete g~ zıriıtı cumaneat atpm. tebllll: ~enup metre meu•da Şefang tehrtnı tat- J!!llnde hamın ı~tnde tallm 16nn": 
Y81ıır buyuk gemiler yollamak mele için ayut ve ukert haarlıkla- batı PMUtk: _, tv Huarblı. dq.. rar aert •1m"'9nlır, tıwmhrav mu'Y&ffüı,etıer l&ll'lll;; Chunıhlll. 1~ 89Deelnde, Al-
zorunda oldukları için bu muha- nıru tamamlamak üzeTedir. Bu har~ man a,naldarmdan .._.. iddia " T~ 10 (A.A) - Domei T8l'dlll Wmaıta dolu bol ,,. mtt.b.lf IDllnllınD .a.ı bir bu& hlld.m.l7eU
rebede a~r baonmı olmalan aklıı ket topyelciln harbin özünfi tetkil haberlerin ftlJıb$ ~ otduk- ajanaırun verdiii bir lııaben sa .......... mlcebl)es.' dQn7U1JD en :m ma1llc bulanduklan emıada ım-

&· v .. -ır d ld il b" d b. lannı AmerUıa t1a1b tarafuıdaa ta- Yunnan böls•inde hareketlerde ba- ktrf"t'9tll ordusu nrdı dne tebd!Uerint hatutatın11 " .._ 
(\aha yakındır e en 71 ınm sürat e ır en ıre tt,.etle blUnmeal lbumunu belirtir. lunan Japon btalan Lunarlia ıehrinl Rualar, h~ bir mııietin ut.m•"""" dnaml& dfımlt&ir ki: 

· muhtelif istikcmetlerde inki§Af ede- Son dÜflllan bDdlrlk!Mt, Mercan de- zaptettikte'l eonra düpnana kovala- •Jfa.ta utra<fılar. Fakat Jat&d~: _ :rau.t bugfuı vuf.Jet. bunun ~ 
. Bundan başkğıa çarpışmayı han- cekıt~r. • . nlzlnde BlrtettlC Amerika kayıptan mağa ddt'am ebniftir. Lunglin'ia SO aırtlannı dilfmanlarlJta çeTtrmedller mec:Ur. Hava tuTvetlerlml&de nlabl 

gı tarafın aradı ve nereden çık- . kın~ı hır .cephe kurmak bakımııt· hakkında ıreftCf 1ddlaJar llert sürmüş- kilometre doiu oimalinde ve Lu iT• Ruslarla an kardett olduk. Numti bir altlf ve ü.stilnlük vardır. Bu ~ 
tığı henüz belli olmadığı için Ü~ dan Mihv>?rır. dalla çabuk davrana- tir. mağı yakınlannda kuıablan mot&r- tahrip tçtn Ruslarla beraber ant içtik, hJ ve hava ta.aruzu btltün yas. büt6a 
tünlüğ'ün kimde olduğunu lı:tS· caiı yeni cepheler kurmak hususun•! BahrlJe Nezareti ıatafından bugün- lü Çin kuvvetlerine ait SOO den f~ Hltl~ Ud.ncl hatasını Rus seteri uıbahar ve bütiln lef cte.am octecek-
t ' k .. t •• Eğ d ild'ği inieiyativl kartı tarafa bıralcmıyacağı k.ü cumarteat gllnllııe kadar alınan la kamyon tahribedilmiıtir bQ.fla.dıktan sonra. lfledl. Kltl unuttu Ur, Almanyanuı yenilmez bir varide 
ınne guç ur. ,er, en ı sanılmak.tadır. haberler, son çarplfDl&larda bu çev- · Galiba mekteplerde okuduklannd~ olduğu 7J8.malllar geçmiftlr, Lllbek. 

gibi, İ'ngiliz ve Amerikan donan- Berlia 10 (AA) _ o F t ı rede Birleşik Ameriltanın tayyare Londra ıo <A.A.I - Pazar gtıntl istifade etmemlş Biz mekteplerde bu Rostolt ve diğer ,.erlerde faallyetıml. 
malan Japonyanın Avustralya Alman radyo•u · umumi ka~ar~aha 1remt11 ve zırhh olarak hiçbir kaybı ne,redllen Blrmanya teblttı: nu ôtrendlt. H!Üer lafı unuttu. zln izleri meydandadır. 

' olmadıtmı tesblt etmtf bulunmakta- Ingtllz hava kuvvetılertne mensup T 
veva başka bir yeri istilı\ hare- gelen raporlara dayanarak., merkez d . tayyare dün. Japonlat tarafından lf- Kıt lle beraber, kahraman Ru.alann Churchlll Alınanyay& blr lh• 
keiini önlemek için 0 sulara gel- cephuinde bir müdafaa zaferi bildi-

1~ tı . 1 rdlril h gal edilen Magwe hava. alanına blr da muta.bu taarruzu baf]adı. Alınan- tarcı. bulunaraıc Bitler Ru.syaya ltaı1l 
. riyor Bu cephede Donetz'i geçme- une enm ze ve en asara akın yapmıılardır Petrol bombalan lar, Rua seferinde geçen umumi harb- :ııehlrll gaz kullandıtı takdirde b(iyik 

mişlerse Japon kuvvetıerıni da- w • ff ._ 1 R 1 ._.1 '- alt haberler tam değlldlr. Bu haberler, k lk U · de dört sene zarfında u"'radıkla.n za Brltanyanın da glttlltoe artan hava 
ge muva aıı; o an us ar çeıı;ı meıı; d.. t 1 f yd h 1 !dikte 1 a ış Yo arma ve hedef çevresine ' & - "-'ünlil"'ünü 

ğıtmaya muvaffak olmuşlar dt"'- d b k 1 Ha le fu ·- uşman ç n a asız a e ge r düşmüştür Al . ytattıan daha büyük zaytata uğra- -~ "' kullanarak gaz muııare.. 
• zorun a ıra 1 mııtır. r 0 n ıı znman neşredlleceırtlr Başka çevre- · an sahasında görillen dılar beslnl mümkün olduğu kadar g.enlf 

ruektir. malinde muharebeler oluyor. limen Jerde kayda değer bl~ §ey yoktur 18 dilşman tayyares!nden it1st kati Hltl blr ölçüde Almanyada askeri hedene-
Her halde bu savaşın Eon1ıcu gölünün cenup doğusunda da Rus · ~~bu~~ lk:tsi muhtemel olarak tahrt- iyi gt;~~~~~:ı-~~kı!~~!ruı ~e re götüreceğini söyiemlştlr. Churchlll 

hücumu .,üskiirtülmüştür. Vaşinrton 10 (A,A.) - Mercan de- Samıl'9d,!,_ı dgöe hasara. uğrntılmıftır. ha ... , ı.11--ın' ı """·I-• .. •· Bu- demiştir ki: 
ne olursa olsun şüphe götürmi- nlzlnde yapılan çarp~nın miltte- n ı"''"a re akaryakıt depo- '-3• ...,. ,,_., .. & -...,, ... ....,..... , 

ye.n biı'Şey var ki o da, her iki tiklerin zaferile bittiği hakkında Bah- sunda büyük bir yangın çıkarılnuştır, Alman nıllletinln kalbine •Planm.Jf - Rusya.ya karşı böyle blr gaz kulla-
lY d A b• kayıp riye Nezareti tarafından verilen ha- Tayyarelertmtz, karşıkoyma ateflne blr hançer ~lbl, harbin uzun ll1recett- nıldığı takdirde Almanynmn bu gaa 

~raf kayıplarının çok aolr 01 u- cı 1 r herler, Birleşik Amerikanın tayyare maruz kalmıolarsa da hep.91 Anzasız ne dn.lr mut.hiş bir lUraf t~ eder. İngiliz adalanna kaqı kullanm13 aa-
ğudur. gemisi ve zutılı kayıplan oldutuna olarak üslerine dönmüşlerdir. Gündtlz Rus ordulan bugün geçen seneden yılacaktır. Bu munzam faciayı hava 

Bundan bugün için çıkabilecek Sait paıa damadı B. Nuri dair hiçbir malümatı ihtiva etmemek- ilert bölgeler üzerinde kara. hareket- daha kuvvetıtdlr. Almanlarla çarpış- h.art>1ne lllve etmenin mün:ı.sip olup 

tek netice Pasifikte deniz üstün- latı•nyelı" vefat etti tedlr. ~;~~deyastpeı~~:ı! suretlle keşif hare- ~~..ıtecdlrrübec"""ıı,:t()ğıereınd!l~T_89hıd1rlzat. ~d~aSoğı_!!itıheükr~ dü~üncceıt blr 
Şimdiye kadar milttetik kayıptan- y • .1.J• • ....,...... r mwı.<>ıllil.le . v-J u. •ı"'" umeti Almanlarıa 

1üğünün artık büsbütün Japon- ~ . na alt tam malftma.t ek.cıtlc olmakla Amsterdam ıo (A.A.) _ (D N B ) • Churchlll, Avrupanın bugilnktl tl!nltslzlikle yaptıtı hticumlan esna-
vaya geçtiğini öne süren iddianın Sadrazam merhum Saıt Paşa da· beraber, Bahriye Nazırlığı erkanı çok İngiliz istihbarat ~rvlst BI~~ · • vaziyetine ve lkincl bir cephe açmak sında Rus ordularına ve halkına kar-
ç~ ürüklüX.ünün meydana cıkması- madı ve eski Şurayı Devlelt Maliye n""eli go"rünınıelttedirler. Bahriye Na- dakı İnırlllz kuvvetlerinin Kale yha- rr.eselesln~n bahsederek deml§tlr ki: il zehlrll gazlar kullanmalan lhtlms.H 

ı> - ve Nafia dairesi reisi Nuri stinyeli'- vy r;> va şe - ld ""·- in Ute hilkQ t' 
1.1 ı. ·ıız A "k k ~ zırhlının yüksek rüt.bell bir subayı rlne kadar gert çeklldlklerlnl blldlr- - Bitler, arkasında açlıtt.&n ölen ° u.,, ... ,u g re me .ne bll-uır. rngı - merı an uvvell"' nin dün gece vefat ettiai büyüle bir t dlmtlf"lr '" Reuter'e, bu çarpışmanın hiç şüphe- mek edlr. ve zlnclrlert ile bağlı bir Avrupa bı- · 
lerinin Japon filosu ile çarpışma- teessürle habe alınmııtır. Merhum, ız · ·· ı kmaktad Blr İk 

ı k d ... s büyük bir zater ol<tutunu soy eA Cenubi Amerı·ka'da ra ır. Avrupa ki, ısyan inci blr cephe açmaJt ve Avrupa,. 
yı göze alması için kendilerine staııbulun en tanınmıt ve en ısını mtştır. etmek tçln fırsat betlfyor. Fa.tat Hlt- ı.rtllA etmek meselesine ge!ince b• 
güvenmeleri gerektir. Amerika bilenlerin pek ziyade takdir .ve mu· . benzin az Ierin arkasında bıraktıtı izler yalnız husustaki pliıılanmızı ifşa etmıy~-
Bahri N ti hi b' .. f habıhetin' kazı:.nmış çok kıbar ve J d h d'I Madriı 10 (AA> _ .,,ft_ bunlar detUdlr. Blz ':e AmerlkaWar, ~im. Yalnız şu noktayı kaydedeyba 

~e ezare ' ç ır onsa güzide bir şahsiyeti idi. Ebedi :ziyaı aponya a ya u ı er Jlden Öğrenlldl~e gö-;;:·t~~o ~; peşini bırakmıyoruz. Inglllz ve Ame- ld, İngiliz ve Amerika halkının mnte-
gemisinin battığı hakkında m~- pek ıünıulliı ve derin bir teessür olduklan yerde Nazırlıtı, Blrk!flk Amerikanın rttan hava bombardımı~.nlan hafla- şebbls blr taarruz tıııraft.arı zllınlyett-
hlmat almadığını bildiriyor. İngı- hasıl edecektir. Cenaze merasiminin kalacaklar 1htiyaçlannı karşılrunak zorund:e:~ :!v:ııeb~~:n~e~~trun arte.n bir nı memnupiyeUe kar~ıyonız. Bu hart» 
lfzler ise Japonyanın, battıgıru ne zaman yapılacağı yarınki nüsha- . . lunması ve deniz tonaj oksan h ,. r. teVk ve arzusu şayanı memnuniyettir. 
ilAn ettl~t İngiliz gemilerinden mızda ayrıca bildirilecektir. Tokyo 1 O (A.A.) - Dahılıye bile akaryakıt olla n 

1 asw- Almanyanın ana\'atan cephesine Bu gece me nlkblnllJt ve itimatla 
Muhterem ailesinin teeuür ve ite- Nazırlığı Yahudilerin devamlı ola• mest yüzünden Y be~~·~~~ıt~~let-f durmadan ~m~~~ darbeler indirmek dolu blr mesaj gönderiyorum, alz bu• 

Necmeddin Sadak derine iıtirak eder, samimi taziyele- rak oturdukları yerlerden batka yer· bundan böyle d h dl ı nm, zamanı gc m"il r. Almanlar, 3 bin na hak kazandınız. Sornms kadar de-
tılma ta a a kkatu b.r az.al- kllometrellk Rus cephesinde tuvvet- vam edeceflz ve Allabın yardımtyle 

(Deyamı sahife 2, sütun 1 da) rimizi aunanz. lere gitn·.elcrini yaaak etmiıtir. ya bt tutulacağını blld!rm~tlr. lerlnl tüketirken ve her g{irı Alman- galip geJecetlz. 

Kimdir o gayri meıru zengin? ••• 

ı 
ı Hep <lör ayak i.ı:ttüne düıcn ... l Bulanık sudan hoılanan .. • l Bet bin lira verip yaılıaıa gıden .•• ı Pahalılık ıt.ı 

,. ..... cReyannı.rue:r haberinden uwkusuı 
kaç"'1 ••• 

Sulh lafmdaa. ainirieoen ••• l:nı• 
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( ___ D_'l_.i_n_G_e_c_e_k __ i_v_e_D_u __ s_a_b __ a_h~~ır.mi__.D_a_bı=-e~r .. ı_e_r ____ ) 
1 Harb tebliğleri 1 Ma~ti-~i~ue'deki HARB DURUMU "'· Malta'ya hava Japonyada 
- g akınları yana d ğ lngiliz tebliği oruşme r a ve 

iki taraf da "Mercan deniz mu- Mihver tayyareleri yeni- yer depremi Kahire 10 CA.A.> - Oı:ta Şark tn
gWz ktrVYet1erl 11111umt k:a.mrgft.lu ta
:ratından pazar gtlnil neşredilen re • 
ınt tebllt: 
Tanıt Ye topçu tuvvctıerinfn 1ştlro.-

klle faaliyete geçen küçük d~mnn 
tollan ba.ti1 kuvvetlerlmlzle ç::ıl'pış
&ıktan smra geri çeJcllml§lerdlr. 

Alman tebliği 

Müzakereler dostluk 

havası içinde yapılıyor 

Vaşington 10 <A.A.) - Antll deni
zindeki Fransız müstcmlekelerlnln 
vaziyeti hakkında Martlnlk adasında 
Fransız umumi yaJJsno Amerllauun 
Antn filosu kunınndaru arasında gö
~m~ler oluYOr. Bunun hedefi Mih
ver devletıerlnln btı müstemlekeler-

Berlin 10 CA.A.) - Alınan ordulan den 1stlfadc etmelerine meydan vcr-
başkumandanlığınm Wbllğl: memektlr. Adalarda Fransız ido.res1 

Donetz havzasında ve Doğu cephe· devam edecettır. Oörü§!ne 1yl blr fe
ıdnln şimal kesiminde düşman, Almnn kilde Derliyor. 
taarruz hareketleri sırasında birçok Amerikanın tekllfi kabul edllmedl
ma.ballt yeni hUcumlar yaptillfSa da il takdl.i"de nasıl b~ 'Vaziyet ha.lıl o-
ağır ve kanlı zayiat ııe püski.\rtülmiiş- la.cağı hakkındaki suale karşı Harlel
tilr. Laponya'da. diışnanın yaptııtı ye Nazırlığında blçblr cevap· vertlme
başka taarruzlar da a.1dm kalmıştır. m.lş ve yalnız mUzakerelerln dostluk 

Hava ıcuvvetıerlmlz, Sovyet malze- ve nezaket havası 1r;fnde ba.şlndığı 
me ve ı~sinln tahribi işine ba.şan bllcllrUmlştır. 
De devam etmektedlr Doğu cephesi- Vichy ıo (A.A.) - Vlchy haberler 
nJn yalnız ~ kesiminde, d~ _ 3 ajansı, Va.şlngton tarafından Mart!- 1 
Hurricane ve 22 dil.şman uçağı dtıfU• n.lk müzakerelerine alt olarak vernen 
rülmiiştür. td>lltl bu ıxızaıı sabahı neşretmekte, 

Afrlka §imalinde, devriye ve topçu fakat hiçbir tefsir yapma:naktadıt', 
faalJyetl Olm.Uftur. Malta ii7.erlnde ya. 
pılan hava savaşlannda Alman ve 
ttalyan uçakları muvaffakıyetler elde 
etmişler ve 14 İngilla av uçağı Jnd1r

Martinique'de Fransiz 

gemileri 
m4Jerdir. Yalnız b1r Alınan uçağı Vaşington 10 <A.A.> - Enılle Ber· 
Kaybedllınlştir. Sa.Yat teşkilleri ada.- tln, .Jeanne d'arc knıvuôrleri ve Be· 
dak1 han alanlannı ıtddetıe boml>a- ame Fransız tayyare gemisi.le Berf
Jamış ve dün gece hkenderlye Uma- leun J&.ldımcı truvazörll ve 7 J'ran.az 
nmdaki askcrl bedefiere taarruz et· sarnıçlı gemisi mütarekedenbetl Mar· 
mlştir. tlnlk'de bulunmaktadır. Bundan baş· 

ccnubl İnglltcrede, hafif savaş ka burada 3000 Fransız den1W.sl de 
nçaklanmız gundüz hücumlarllc smnt vardır. Bunlrum takrlben altı a;y ka. 
müesseseleri ''e liman tesislerini bom- dat evvel Fransaya gönderllmelerlnln 
bala.nuşlardır. Askeri b:ı.lmnda.n tesir· Vlchy hükfunetı tarafından :istendlği 
s:lz knlnn ve Ingll1z hava kuvvetleri hatırlardadır. 
muhteıtt ~killeri tarafından Fran-
sa - Belçika kıyılarına knrşı ynpıl:ı.n 
akın esnasında diişm::ın, av uçakları
mız ve karşlldyma ateşimizle 11 uçak 
lr.ay'bet:mlştlr. İki Alıruın uçağı n<*
sandır. 

İtalya ve Yunaniaatndaki 

Amerikan tebaalılar 

harebesini biz kazandık,, diyor 
Birmanya'da Çinlilerin akinlari-Doğu cephe

sinde Doneç havzasında muharebler oluyor 

den taarruz etti 

Malta 1 O (A.A.) - Cumnrteai 
resmi tebliği: Öğleden ıonra av 
uçaklanr.ın refakatinde bulunan 
Mihver av bomba ve biiyilk bomba 
uçakları ik~ hava alanına taarruz et• 
mişlerdir. Hava karşıkoyma batar• 

Uzak doğuda: lilerin Mandala.ya yakla,ııklan yalan düımanın iki bomba ve blr 
ıöyleniyore· da bu haberleri bir av uçağını haı:ara uğratınıılardır. 

Mercan denizinôe 6 gün aüren parça ihtiyatla kalfl]amak la· Daha sonra akpma doğru, hava 
deniz muharebesi ıimdi1ik bit· zımdır. Buradaki Çin hareketi alanı tekrar bombalanmııt ve liman 
miştir. İki taraf da bu muhare- daha ziyade çete muharebeei çevresine yenklen bombalar atılmııı-
beyi kendiainin kazandığını id· teklinde telakki edilebiJir. DiiCT br. Çok !f\ikaek irtifalarda, dütman 
dia r.tmelctedir. Amerikan teb· taraftan Viclıy' den gelen bir ha- uçatdarile av uc;aklanmız arasında 
liği bir Amerikan r.rhlısı ile 2 berde Japonların Hint hududuna bir çok ç:.rpıımalar olmuştur. 3 Mih-
tayıyare gemiaini.n batırıldığına doğru ilerledikleri bildirilmek· ver av uç<.ğı tabnôedilmİf, başka 
dair Japonlar tarafından yayılan tedir. üç av ve iki bomba uçağı da haııara 
ha.berleri teku"bederek Japonla- Doiu cepbeaindeı uğra.tılmışbr, 2 diifman &T uçağının 
rın 9 gemi kaybettiklerini, 3 ge• bavada dönerek ve duman saçarak 
milerinin tle baaara uğradığını Dünkü Sovyet teblii] durum· yere doğn• indikleri görülmüıtür. 

Zararın derecesi llenüz 

belli değil 

Tokyo 10 (A,A.> - Japoıılarm, 
mlraube takım adalan ~rinde 
Mann.s adasında Lonungay'yı 8 may 
günü hiç ltan 4,ökmeden 118&1 ett 
ıerı resmen blldlrllmektedlr. Bu h 
berin fhndlye kadar yayıuıı.wın14 
strateJllc sebeplerden llerl (Pl!lmiştl 
Buradaki dUfman kuvvetleri, harbe 
miden otmanhklara. doiru ~ 
radyo iataayonunu, resın1 binalar 
lo§lalan ve hastaneleri ta.hrlbetm~ 
tedlr. 

Lorungau, Yeni Gine §f.maI köşesi 
n1n ileri müdafaa sıstemlne dahil 
radyo ~nu Ue bava. alanı ya.pı 
:maaı ıtın buraya Anzaklaf' gönderli 
mit bulunmakta !dl. 

bildiriyor. Mamafih liu teblti da deiifiklik olmadıimı bildir• Bunların üalerine ula:ımamıt olduk· 
Müttefiklerin kayı'bı haldunda ınektedir. Londradan gelen ha- lan muhakhktır. Son deniz muharebesi 
henüz malamat vermiyor. Muha· herler ise Harkof ile Kurak ara· Malta 1 O (A.A.) - Maltaya kar. p "fikt d h b• k 
r-'--nı'n neti•,._; L-1- 1---·da tam fi yapılan akınlar esnasında cumar- ası e a a ırço 
eoe -- D1UUW1 nnda ıiddetli muharebeler cere- 1 l b"J "'• 

bir fikir edind>ilmek için iki ta- yan ettifiiı; bildiriyor. teei giinü 3 Mihver av uc;aiı tahribe- fey er o a ı ecegıne 
raf kayıplannın kart surette a~ Alman tebliği Doneç havza· dilmif, 2 av uçaiı ciddi bMara ui• ilk alamettir 
lqdmaaını beklemek lhundır. eında Ru.elann mahalli btıcumlar ratıhnıt, bundan batka 4 bomba "Ye (D--t -L t in • --L~-.2 ) 

2 av uçaf. da ite yaraınas hale 1ı•· --. ar.an cı .anueae 
Dün Japon kuvvetleri Yeni yaptıklannı ve bunların kanlı tirilmiftir. Cuma günU dilfmanm hiç birinin O sularda bulunmadı 

Ginenin ıimalinde Amiraute ta• sayiat v"'-rclirilerek pGakürtUldU-. yapbgı" hava akııılannda.n 7 Mihver ğını söylüyorlar. Buna ka~lıli 
kım &dalannc:lan Manu.e adaeın• IUnil babe• vermektedir 
da Launungau'ya çıkmtflardır. Libya.da: uçağının tahribolunduğu ve 6 aının 18 .JapO'n gemisinin batınldığ 
Bu ada, evvelce Japonlar tara· , ıhasara uğr. tıldığı oimdi anlaşılmır- haber verBiyor. Deniz kayıpların• 
fından i~gal edilmi, olan Bis· Ha'v'a. akınlarından başka mü· tır. • • • •• • da ne Amerika, ne İngiltere şim 
mark adalarının gınbındadır. him hadis yoktur. Mihver tay. Eskı valının sozlerı diye kadar hiç yalan söylememiş 
Japonlann Yeni Gine adasının ıvareleri Maltayı bombardıman Lotıdra 1 O (A.A.) - Son gün- Ierdir Japonların fazla mtlbaH\.· 
ıima1inde yer1Cf111i§ olduklanna etmeğr devam ediyorlar. Mal· lerde Malta. valiliğinden istifa eden ğal · ise k g .. rüldü 
göre askeri ehemmiyeti niapaten tanın eski valisi general DuLy general Sir William Dobbie hava an ço .. o · . 
azdır. Londraya varmıı ve adanın çok yolile bugün İngiltereyeı ve Malta· Bu Uk büyuk deniz muharebesi. 

Binnanyada Çinliler Japon muvaffaldyetli mukavemet göe- nın ba12anl1 müdafaasının tutunmak· kayıplar ne olursa olsun, Japon 
kuvıvetlerinin gerilerine aaldıra· terdiğini ıöyledikten .anra: ta devam edeceğini, eğer Almanlar yayı tatlı bir rüyadan silkindit"· 
rak bazı mühim muvaffakiyetler cDüıman adayı letill etıneğe adayı iatila tua.'VVUrunda iaeler eo- mis gelecek günler için acı dü· 
elde etmiflerdir. Japon kuvvet· lalkıprar: yaptığına pipnan ola· n~a peşiman olacaklannı ı5yle- ~~elere daldırmış olsa gerektir: 

ltalyan tebliği 
Llsbon 10 <A..AJ -İfmynda ve Yn· 

nanlstanda bulunan Anıerlltnn teba
asını taşıyan :husus1 tren bugtin etie
de:n anıra Ibbona gelmiştir. )erinin 6 kuma aynldılı n Çin- caktır.> Clemİ§tir. m r.J "it .. • d Çünkü ilk defa olarak, karsısın• 

~ ~ Londngıt C e(rAeAu)zermt ~l da denizlerde kendislle böy olçü· 
Ronıa 10 (A.A.) - İtalyan ordulııtı T · •k'd F ra • • .ıngı tere d. ö d .. J 

umumi t.arargilıının 708 numa.mlı u••rkı•ye maraton s·ıran aı e ransız :Hava Nazırlığı cuınarteai akpmı şecek üşman g r u. aponyanın 
tebliğ!: Düşman gerilerinde ve Tobruk tebliği: Dür. gece İngiltere Uzerinde canı ise denizlerdedir. 
llmanuıda bir çok merkezlerin ta.:u·· lbir düpnar. lioml>a uçağı tahribedil· Necmeddin Sad~k 
ruza. uğradığı s renaik'de ştddcUi ha- bı·rı·ncı·ı·ıklerı· hava faaıı·yeti donanması mlgth. s~.ı-. gUn doiduktan az 
va faallycti olmuştur. Sldl B.'.llnıni sonra, lr.gilterc cenup doğu kıyıaın- Yurdu için ean 

veren ıehitlari-
cln.nnda 'llrt Alman av uçatı $ diiş- da iki yer< bombalar atılmptır. Az 
man uçağına. tarşı :toymuşltı;:' ve bmı· Ank d M f e· · ı· d ki I haııar oJmu ...... da yaralanan yoktur. ıardan ikisini düşürmeğe muvaffak ara an usta a ıngazı ımanın a A manya, daha Y"" 

olmuşlardır. K ] b l ·ı bo b dı Öğleye doğru av uc;aklanmızdan 
B ngazlde uçaksavar ateşinln lsabe- ap aD İrİncİ İğİ gemı er m ar man genİ§ İtbir}İği biri, cenup batı fngiltere kıyıeı açı· 

tıne uğnyaıı bir İngiliz uçağı alevler kazandı edildi istiyor iında denizde iki dü§man av uçağı • • • 
içinde yere dü mü§tür. dü§ilrmllştür. Cllndiiz kayda değer 

Malta'da b<>mba te§ikillerl ve plke · lbir hadis. olmamııtır. 
mızın azız 

uçaklar bllha.ssa La vaıctte limanın- Amıbra 10 (A.A) - T'urkiye .Kalaire 10 (A.A.) - Orta prli Stoldıolm 10 (AA.) - Alman-
da ve Ta vcnezla hava alanındaki as· Maraton biriDciliği bugün 19 Mayıa fngiliz bav ... kuvvetleri umumi ka- ya ile laveç arasında bOıtün telefon Berlia 1 O (AA.) - Aakeri bir hatır alan 
keı1 hedefleri ısrarla oombalamışla.r· atadyom11 ile Etimesğut arumda .f2 rarcMıı tarahndan pazar gn.ıu neı· muhal:>erelerl cumarteli gürıU aaat 21 membadan bildiriliyor: Alman hafif (Bettarafı 1 inci eabifede) 
dır. Düşman ~varlanrun f1.dd8W kilometre W9! metre Ozerlnden ya- redilen tcbüi: den itibaren keailmiftir. Bundan bir muharebe tayyareleri 9. mayıs 1&1>a· Törene saat tam on birde bandonun 
ateflne raıtmcn hedeflere birbiri ardı pddı. Müsabakaya muhtelif bölge- Gıma gecesi Bingazi limanındaki müddet me~ vukua gelen buna hı fngili.: adasının cenuou f&l'ld l&hi- çaldığı matem bavaslle bqlandı. Ev· 
aıra blr çok 1.sabeUer olmu.şWl'. Ada lerden gelen H atlet Kirdi. düıman gemileri lbomba tayyareleri• benzer bir bldiae münasebetiyle pek line taarru-r. etmitlerdir. Tayyareler lAdını, babasını, .kardeşini, kocar.ııu 
üzerlndeld hava çarpışmalanndn. yeni Neticede: Mmtafa Kaplan cAn- mizin hücumuna uiramııhr. Bu ha· mühim bazı ıeylerin cereG'an etmek pek alçaktan uçarak Ndp ve Belt~ vatan yahmda kurban verenlerin goz
~r elde ~ı~~. 

14 
çak ta l:ara :3 eaat tt dakika 2/8 de 27 .. rek~ cumartesi giiııdh yapılan bar üzere bulunduğu söy)enmiıtir. Şim· .t.ill ukerl hodeflerlni Oombalamıt- leri yaşarıyor, kesik mınltüar halinde 

Uz havn vv erl u Y· de birinci. Bekir Öztürh Zonguldak ka bir taarruz takJbetmiftir. Gece di ile Svenaka Oagbladet gazetesi lardır. Fabrikalara tam ieabetler ~nklar duyuluyordu, Fakat bü• 
=ero~r BA= 4 i!n•::k· ikinci, Hanın Çakır cBurea> ilçllıı• yapılan akın .-numda orta tonajda ifgal altındaki Franaa vaziyetinin ilk kaydedilmit ve pnganlar çıkanlmıt- t11n ııöAilsler, kazanılmış bir zaferliı 
dan dz~li§tüt ~:ı.nlar ye~ CÜ. Orhan E.ıtun cAnkara> dlSrdGa-- bir "Yapar& bir İMl:>et ka,dedilmiıtir. planda bir mevki tuttuğunu ve La- tır. Hutinste nhtmıJn dutnarlanndan hAtırası ve ~ı lrnrtanlmlş bir rur· 
bir çok dÜ§Ulan nç~klarmı mitralyOz cU. Arif Nazan cZonguldak> J:>etia· Avcılarımız cmnarteei bOtün gün val"in pek yakında gerek Mihnre birine ve bir antrepoya bombalar :~ ı!: ~~~! :~:!· h:~ = 
ateşlle ta.lıribetınltlerdlr. ci. Necmeddin ~vqkan cZo~· Sire?aiklr•. Deri bölgelİın~e ~rrux iltihak e~ek gerehe Fransız donan- iaabet etmift,ir. ııımm sema&nda dola§lyor, blnbir. azil 

Akdenlzde, ikl Spltflre uçalınm hU- dab altıncı aeldiler. Hallı Erte, faal~etlenr.e devam ~tm.]flerdir. maaını Mihveri'! emrine vermek eu· 1 k d • üzerind hltıranm ayaklandığı bu mukadd~ 
cumuna uRTıyan uçaklıınmızdan blri Ali Kandmnan .50 uncu kilometre- Dtipnan taıyyarel~n dün eab~h retlyle sarih bır 'Vaziyet alacafını 1, en erıye e. n.tıuı parçasmın ufuklannd& &Enli 
bunlarm birine va.hlm Wa.betJer kay· de m&ebakayı terkettiler. Dii-deri Malta üzerinde faalıyet g&.tennır yazma1ttı.dır. Kahire l O (A.A) - t>abUıye ck1reler ç1d7onlu. 
dına mllftffaJt ohnq n dileJilııi de l:OfUYU bitmlder. erdjr. ı. la d 1___ '--- • , Nezareti tıı.rafından nCffeClilen tel>· Heyecanın aon haddini buldu~u b1i 
tutuşturmt]ftur. Her ıt1 dtl§man uoatı Avcılanmız cuma abahı .f Mee- rar . o-..n DllD pyialara gÖ• liğde kaydedildiiine g8re _.,.h er- anda, otretmen Hultisl T1mur aziz şeUo 
denlY.e dQşmüşlerdlr U~ğmwıı ıtlnl aıenchimidt 109 De 3 d~ tayya• re, G&ıng bu aralık Fran1&da bu- itenden Lkenderiye herine yapılan hltıerlmizln hatırasına hürmeten hal-
btttrclikten ııonra tDane d(ınmlftQr. Eti Bank ve Sümer reel daha ki cemaıı 7 tayyare dütilr- lunmaktadır. Bundan . bat~ lnailiz akuı e19nuında 22 kiti &lmfit ve 40 Jn üç dakika sükiita davet etti. Blr 

Bank'm sermayeleri mlifler ve bir çok bomba ve av tay• filosunun Pirene aahilı açıgında fa· kiti yaralanm11hr. sa.niye içinde, gen~ İnönU ovası sü-

Japonlar bir 
adaya asker 
çıkardılar 

Merl".an deniz muliarelie
ai hakkında yeni bir 

haber yok 

] yaresini hasara uğratını,1archr. aliyette bulunduğuna dair de tiazı kfltıann en derin ve en hürıneLklı.n-
a.rtbrı ıyor Cuma gecesi bir Yunkere 88 K(JP haberler dol~maktadJT. na. büründü. 1İç dakika, herkes va.-. 

Aakara 11 CTelC'.fonla) - HökQmet çölünde hava bataryalan tarafından Berlin membalanndan alınan bil§- Dün geceki Ruı tebliği 1mı uğrunda can veren mutlu insAıl• 
:;::- Verd.111 Jk1 Yeni kanun lAJlıba. düfÜJÜln:.ü,ıür. ka haberlerd ihsas edildiğine göre Moekova 1 1 (A.A.) - Reuter: lat için vicdanında asil bir grpta du· 
b1k1 v:::ı = ~ ~; Bütün b •. hareketlerden iki tayya• Mad~gaah.nı;. lngilizler tarafından Sovyet gece .?°anaı. tel;ıliği: ! ~ n:ıa)'lt- -:~. sef:itfa~k~a~şeıyc;:n!~ı~l ~~~ 
pıullendlrllmes1 ma.ksadlyl Eti Baıık remiz denmemiştir. ifgalındqıl,en Almanlar daha geniı ta cephede onemlı bır deiifikhk ol· meUe dinlendi. 
ıremıayeslntn 100 milyon ~ıraya l>lA- ölöçüde bir işbirliği yapması için mamıotır. 9 mayıs günü 2S Alman Abide önünde h zırhın n k uyo 
Rı ve Sümer Bank serma) in 150 J h ı.· ·ı • Fransayı tazyik etmişlerdir. Fransa· uçağı tahribedilmi§tir. Biz 18 uçak llk çıkan hatip, ordu adına. soz soy· 
ın1lJon lira da.ha aıtt:ınlnıasl t;ıııdif apon aru gemı erı nın yardımını temin jçin Almanların kaybettik. llyen kunnny binb::ışı T dik Çe ın>J! 
edflmektec!lr. Manilla'ya girdi ıimdi im~ar vetmeğe tamamiyle oldu. Genç hatip, heyecanlı b r lfa-

Tokyo 10 (A.A,.) - Corregldor'mı hazır o~dultlan Stokbolmde ıöylen- Mercan denizi muhare· de Ue büyük Intmü zafcrl rlnln blJ 
İktisadi tetekküller almmasmdan ve M&nila toyunun mektedır. Fnonaanın bu husu&ta bir hu.lfıso.sını yaptı ve hıı.rb safh ruu 

idare meclisleri dG.fman maynletlnden Wn.lzlemne· karar verrr..eden evvel kalyan ta· besi hakkında bir birer birer izah ettıktcn sonra sözie· 
Binden 9011ra, .Tapon ba.ıb flloBunun leplerine karı.ı Almanyarun yardı- Japon mütalaaıi rlnl aöYle bıtırdl: 

AMara 11 CTelefonla> .,,.. lıtısadi i vatan Iı-in seve seve can veren ast,) =:. Ik blrl.Utlerı dtln Manll& Dm&nm& mından tamamiyle emin olma1t lete· T-L..· 1 J (A A.) o F 1 ... er '*8.tlt andığının teaklli geimt.1 ua70 • - • • ·: Türk ~ocuklan .. Size Türk ordusunun 
Tokyo 10 (A.A.) - ~un tlmd ~ J'lkr1 Bingöl, .,.erdir. Ham gemllerlnden UÇU· diği tahmin edilmektedir. Merean denizindeki deniz muhare- minnet ve aa ...... 1 ......... ı sunarken, b""tır 

b tı d ... •--a ,,...,-...i ... 1ıı.. ..._ - ru1&n deniz tayyareleri Hman ~ .,,.~... ...,.. a sın a..ı ~ ,,_a.cuap w.D uwP• ıeı- mee'!s1 ildaze lMıa1aonm besinden bahseden Asah1 C::mbı,m İnönü _, __ ,_ u .. zere, bütün Jı\OmUtan• 
t 21 d faaliyete ~~ ............... "-"'" Ozerlnde uçmqlar ~e halk J'apo:n h&ıt> ..,. UMUaA 

gece saa e ~-. -ııwwı: battmdan :iBtUa.de etmele- g• .. et•·ı· dı0yor kı'·. Du'0 •man tamamile l .......... ıza ordumuzun minnet ve ba.,ıı. Müthlı .ıı...•tu -..r.~ıerte lı8th - -. ıemnerını .elAmlamt,lf.ır. 119 Al t b .. .... ..... ... ........ ., 
f U&'" Te 5 '" ""~..... • 5Ma ~ 41Cıadtt1 J:ncGJnen J'eri4un man e &&il ezildiği zaman Japonyanın ıvezifeeİ lı~l teyidediyorum.• 

yan yer depremelert 0 kadar fiddetli l'ltr1 Bınc61Grı bu talebtnİ reddet- p • GaaJMlllll 10 CA.A,) - 119 Alman bitecektir. Japonlann daha yapacak Kürsllye gelen ikinci hatip, Ankara 
olmu.tıtur kl, el vardaki halk tvlerlnt m!IUr. osta ve Telgraf heyetinden avukat Hayrullah Özd"5· 
bıra'"-•• - .~- ..t-•..+4o1 tet>auı .A.cadia gembl]e Ouayaqull'dcn ıblrc;ok 1-leri vardır. ~ _....., ve gec ... ,, .. a~J.A- ıev.u""'-· Ü lia .. ....-1 ......... 1 .__ ... _ 119 du oldu. Ankaralı hatip, -hltıerln 

Ankara,~& otomobı"l k•za- m le ssısı a,ru .......... ardır. Aralarmda f5 .ıw.uaı ve New • Y orlc Timea ~azetesi, aynı .,.. Ha.sar derecesi heınftz malOm detll· q Q •çocuk ?&rdıt le mukaddes hfltırasını andı ve Tilr~ 
dlr. Yanardalın tndttaı ldloımet.reler- la.rina L--ı t-..lLf l Ankara 11 (Telefonla) ~ Posta, d1a • muharebeden l>abaeder en henüz Ja- :ırurtul"'unun t~m.ellerlnl kan'arlle 
ce mesafelere kadar U7.IUl8l1 hakiki .....-. GUU r er telgraf umum mftdilrlül;A 942 ~ Aoa ıemla1 callao'ya gitmekte- pon eeaa filosunun ezilmediğini ya· ırulayanların önünde hilrmetle eğildi. 
bir kül yağmurlle b1r a\"ada. ba~ .Antam 11 ('D!lefonla) - Anlaarıı. içln A~adan bir mütebasu P. dili. BUl'adan başta Alman lcba.ala.rı- zıyor Bunu İstanbul üniversitesi, muhtelit 
ı.ır. Yanardağın bu faallyetl, uzan beledtyesl, otomobWertn maD9'Vl'a Ja- Unneğe nrat vıemıiftir. m alacak ve Yeni Orleana. gidecektir. ' vııayetler, kazalar ve nahiye h yctle_d 
yıllardanberl görülen en fidodtl1 ın- patkeıı geri geri gitmeJerl ~re. Yenı" el tezg~'-l·n- nam.ına söylenen hitabeler taklbet\1. 
d talardan biri olarak ..... ,_ llebebtyet ~den ıbtıg1hıden ~· an a B'.tün b h ti 1 t önü --1 "" 

:u.,,va. • bal'en otonıoblllerln arka arlmya Jil• Ankara ıebze lilli Mekıiko'da bir çarpiıma dag"'ıtılacak nJun muzafu ~: k~~d~ MllllŞerfe~ 
Almanlar Karaıb denı.. rtıttumesı ~~lr. 1 ha 

ziranda açılıyor .Madrlt ıo CA.A.) - CD.N.B.> ı Mek- Ankara. ıı (Telefonla> - İktisat met Inönünün ett fındo., bütün mu ... 
zinde 21 vapur batırdılar Ankara 11 (Telefonla) _ Ankara .. alkodan ~enlldlğlne fıOre, ifç1 sen- VekAleti ~lce halka da~ıtılınış olan Iet1n yekpare bir kütle halinde top .. 

r rlin ıo CA AJ - Alman ordulnn Posta telgraf ve telefon· nın sebze hlıı bir haıdr&ndan tt1ba.ren d1kası il.eri gelenlerinden blrlnl wvklt el tezg~hı ve çıkrıklardan çOk fo.ydn landı~nı bel1rtt1ler ve on binlerce 
b ·um ndnnl ğının husu ı tebliği: ' fa.nljyete ~ecektlr, Bu tarihten ııt· etmek ıstiyen. polis ltuvvetıerlle Vera • görüldüp;il nazarı dikkate alıharnk dı· hnlk, bu :ıronantl alkışlarla ta.sv b ttı. 

D anın ı e 1 temin eden gc- lara zam baren blltfui se'bze ve ~yValaı top· Cruz ıeker fabrikası tKUeri ara3ında ~ndan getırtımest güçleşen pamuklu Torene nlllayet verid!kt"n son &, 

:ı l n mile deledc Alman Ankara 11 (Telefonla) - Posta, tan olarak buradan aatılacak, bafka batlln bir çarpışına olmuştur. Het 1k1 ve yünlu dokumalo.n 1 el tezgahların- İnönü halk partisinin hazırı dı ı bir 

dır. 

n A Jmn sul nnd:ı. Ka- telgraf ve telefonlarda yapılan zam- yerlerde satılmasuın. mU.saa~ olun.- tarafın ateş açtığı bu çarp~ma. saat- da. daha fazla yapılma mı tcmhı için kır sofrasının etrafında. toplano.n da.• 
Mck n kor! inde tar 15 mayı.ruın itibaren başlıyacak· nuyncaktır. Bu auretle btıtUn aebr.O lerce stırmtışti\r. Alman lllt rapotlar, ıtmım görülen böl lerde yen den el veUller, zafer günlerlnln dekoru içln

ı v pur b.ıt.ır~- tır. po,,ıa paketlerinde yapıia.n mm· ve meyva flatlerl dalı&~~ ftka yerinde bitg.öl.1i P1<blJlu )>11· tezg!hı ve çıkrık tevziJne war ver- de, zafer günlerinin heyecanını yaşı-1 \ar hul.raD lpt1damıd& ~. altıma almeblleıı:ett.tr. ~e~. ınJttir. ;rarak ıeınek ;ıedller ve daiüdılar. 



AKŞAMDAN AKŞAMA 

Ne ifrat, ne tefrit 

Kadmlı erkekli bir gurup halinde 
köylere gezmeğe gİtmiftik. htnnbal 
hanımları. &ıümü.z aıra yilrüyOI'. sa 
ele, arkalan ııra gidiyorduk. 

Köylü dclilı:mılılarm bu ark bayan
ları yan gözle allzdüğiinli farked.
rek, içimizden nekre bir zat mmzm 
töyle dedi: 

Darüşş faka 
69 uncu yıli dün okul 

bina mda kutlandi 

KONAK SEMT i._ 

Is b lu 
• 

mazı ye a ışıyor .. 
- Yahu ••• S.iz bizimkilere ~ 

amız ••• HaJbaki kencliııizinJdJerl SrtB 
Öflli altında snkia.r ve göstermez:ai. 
ni:ı: ••• Ne haksulık l>a. •• içinde 22 ailenin oturduğu eski bir konak .• 
Karıwndnki yaman bir çankL er-

IWuharb namzedi İmİJ ... Ll· 
fın albnda kalmadı. 

__. Bizimkilerd c&terilecek bal 
yok ki. •• 

Bir kitaplık lakırdı. 
içinde ne manalar yok. Gülams.. 

ticuinden tutunuz, acı cı dü,ündG
rücüsün , h zin hazin gôa yaşarbcl• 
sın. kadar •.• 

Edime lisesinden bir 
gurup Kırklarelinde 

Kuidareli (Akpm) - Edirno 11-
·nden 4G kiJilik bir gurup b~la

nnd1o.· .\.ise müdürü ve M arif mÜp• 
vlrlcri olduğu hnldo ııehrimize gel
mi,,tir. Liseli gençler burada bir 
temsil vermi~ler ve cumartesi günil 
bura geınçliği ile bir voleybol mü.· 
bakas. ynpmııılardır. Bu maçta 
Kırklareli gençleri l 5-14 ve l 3-15 
galip gelmişlerdir. Ertesi günü saat 
15 t.: yer.i snhnmızda Edirneli geno
lerle Gençl:k kulübümüzUn futbol ta
lıtımlan ~rM'lr.da çok samimi bir 
futbol maçı yapılmı,,tır. Neticede 
Gençlik kulübü 3-0 oyunu kıızan
mı,,tır. 

Çocuk Esirgeme kurumu Erzurum merkezi tarafmda.n nı11ll 
Joyafetle blr müsamere verilmiştir. Yukanôakf resimlerde mem· 
leketlınizin muhtelif kısımlanna att kıyafetler giymiş bayanla.n· 
mız görillüyor. 

Bay Amcaya göre ... 

-
1 Elektrik, Tram y 

Memurlar için tekaüt 
andığı kurulma i 
daha fazla geri 
bırakılmamahdır 

&ıJıııe 3 

Bonisefal 

? •.• 

Edirnede yeni mahsul 
70..SO kuru a atılıyor 

- Nahiye mudıirlcnni. vlilikj ... «Böyle bır mecburi~et n~dcnj •·• ğer maksat ~üfuı arturu vo·ı "i:_:.ıer memur, her vatand8§ bu·ı· ... Yob.l böyle ş rtlnnn yal_:ıız B. A. - Bilakis! .. Bir d mın bir 
mecburiyeti b na bazı şeyler dü- yalnız idare daml ıınll yukletılme- 1~· bu b nzer pır v borcu na f>o<LUarunıılıdır... ıdawr_e ~damlarında aranması dogru bölgeyi idare edip edcmiy~cği bi1' 
.. ndıirdü bay Amca... jlih dıyc du,undum... ue... degıldırl... kndını idare edebilmesinden anlaıJl

J bilir! ••. 



Bağ, bahçe ve ev ziraatı , 1 
f TARiHTEI SAHiFELER f 

lzmir kültür 
parkı 

·&~~-v-m~~-·~-k-li~K-ar-a~nm~fl-d-~-eri_n_il_a_v_»-~~-M-u-,~~~Jerindenşfiphe! 
J d•ki • Domate., patlıcan, biber magno ya ı nız .. _ .. .,..d, Hm,._.,. enmp• OttmoalaMNı ...,.a...., ,...... smDlll--. ilD Jtre' •uzat • 

Eğlence vaaıtalan 
çoğalblıyor 

ICıpn yapraklaruu daken IDllPD~ T-...ıa :relittirilmek iGiD tmliat· B.dundıııiana eemtte dm oaı l>et ..... 8aJtwm bllnDI& " -.rı 16- tlt!ctnot m.tDt •• babanestJle lsmir (Ak,am) - KültUrpaıkta 
,.Jann Jnaaln]erde pg.klerl Wlılnek ._ ltliuen ddmJ, oı. ..,...._ tin now1 ,.kdde doımate9. patb- ttbı ~ lllıtıdıı*. Ba .,._ ~ tllıa t*JP h&ftaıatla 7&- Fuar .hamda eilenoe vUltalamun 
IMredir. Bu oUı. mapo~ .._ rla basUnlerde eo• fldelmme -ye ..- oan -ye hl>er ftclelerinl dikebdininlz. dlr t1 8ılıa19 Balt&n. ltammhıin. M- lıaDda ııattılar.> toialtılmaa için faa11)-ete pçilmlt
wıeler wubatta 'Ye tok eolak ~n •'*D•eı PPıhmt n bltlrilmlt olma- Eler bol 8'VWJ.U "Yana bu öt ..bze- Nm1 HG.ınm hltanm tlımılltnl atma.. 88lanıld Malta.fa dlmd1 •uıtan ~u- dr. Döner dolap, uçan &rdek. oeYt•n 
qlarda niıMılıda ~ apdar. Bu w;-T oh karanfili . çelik ka- ,ı de hufrana kadar c:likebilinhıiz. la. llMt 8'1tmm bıullSnt N1Dt>6nu n.t mtumm W ..,.. flbnJdık- dohııln, AJp tepeai, lt.birent ve ıey
MDe de bayle olmat 'Y8 macnol7afaı ranftneri Z dlkilm eB:mıum yeri F.aueıı bu hafta içinde tarlamzı ek· ::u:=:ı=u: .. -elılt*· lanııd&n ~: rY&lkleler1 tan arabuı adlı eilencelere bu aene 
PÇ çiçel ..,autlardır. Bu •lacm her dofnadan d iruYa ~ taJiJandn- tirmenia mun.fık olur. Kır domateal- eene1' 1alklt Buıtanlıık = lı:lpıWua, b6l1* t!n~:•.::ra yeıiilerl de kablacaktır. (Kahir.aha 
eene eonb.t.uda yapraklan d3külilr. S-'-lara ~ dikilebilir. Toprak Dl iki 6o dem eulamak klfidir. Üçün- GlJ'a1ı ~ - bqm~ - J'aldpM ::en..: ~el Bu •*"': paviyoııu) ~ ~ ~la veler yapıla· 
Çiçeklerini 9Çbktan .onra da yav .. ıa-mda aalannda biraz fark cO defa nladıimız zaman ertesi sn- paı1a)'Jp durdu. Dıd!m 'flkell." llemMI bana en Y• oakm. Belediye raıaı Rep~ 1:-ebleba-
:J&Hf yapraklannı açar. Mapolya- 'ftldu. Toham karanfilleri sGltreli nti arkumdan bir çapa vurmak ... SUitan Melıımed.ln m tarcı ..,.,,IW".> dlJu bit ııactı- doilu. ~le~ newelennı atttır-
lann çofa)tJmuı da zVad• claJ.- "N bYTetli topraklardan ho,Jamr. ter. Bu euretle 8U7\ftl bir müddet hfıl>Mınm ı.ı.nme mellJI) l8blan lllratutal' 11111datl mak m.abadil~ bar d~ . atL kannca 
duma ile yapıhr. Tcılaumlarile ele to· r-111. lraranflll rl ile sDh Ji ak- mulıafuuı hl>U olur. Şqet yal- ille 1t~ llm&t dıemD.cl bib'Gk '-Gr PteıtJor. .-pı~ı teneibetmiftir. u.talar, 
ialtılır. S.C.k eerler itinde~ de ....-- e re topr mm oluna wlamaia ihtiyaç kal- be ve dArata ııtl1fusu mllb&faa Qolu ıtaft:u dAll&rmda ft orman- muhtelif mpatta çabpnakta, aynca 
yapılır. Fakat en zi7ade pratik olan ::: ~d·c~ Çelik :nıfille~ /mu Patlıcan 'Ye biberler daima medller. da~ ba oanJı, bnlı mrt.J pavfyon yerlerinde de hazırlıklar sfi-
,,apraklı mapolyalaıda yapılcbiı si· lednd e ~ m l te Ni aemt· ~mala muhtaçbrlar Bunlan .u· 8ulıtAYı ~ on dokm 1ıılr defa pedlphm 11rqma rGlmektedir. 
hi, dallar. &zerine taekeden kUJ&h •~-L-~ -re anlill • b • 0 an r 18 0e ya yalcm yerlere dikmeİisiniz. dellnhı •kidanm 1t1mm.t ~ aıra baletllertn, ıw.ıe- Tnrldye Ticaret odaları paviyonu, 
s-çirerek dalrı beniz Hasmm Gze- J.all7aD. ar en. •tta lr~ ~r. u Her iki aebzeyi de hazirandan ev- IOlll'& d>arttmadenbu - ara ~nçlztkrmd&n tırat bulup &a bu •ene Türkl)-e lktieadiyatmı tama· 
rinde iken beslenm..mi n ~ za- nnilerm hepi çelik Ue yetiıır. Ce· vel dikeneniz daha kolay tubnUf ve mJn1n - bebamnın 1ıalb b1r dm tbAs blmMte11 dam men temeil edecek mükemmeliyette 
manda kakleMnellİIÜ temin etmektiT 988 aiutoetaa itı"baren yapılmıt olan 1 cakl ba.tı ada l t.aJıllyesln1 emretti. ıım. tıolD bl.111 mman bıtıar bazırlanacakm. Bunun için Tacaret 
Ba mu.le teneke d.lcLrm .. d•ler• bu tellkler artık yerlerine dikilmeli- •I 1 ar B.!l.. 1 ~ in lcaıı anm11 1tçüneft Muradın bet 7Gm1l lem* mıecl>11111!eıhıde ldUeı. Bu Vekiletin.in dekorat8ri1nün Ankara-

. · dlr o ur ar. roer en pat ıcaıı ann ara· .,. dlDO m•çl&r bu bale D&ll1 d . 
Bunun mewhni de haziran '" tem· . . . . lanna da dikebilirsiniz. Kırmızı bi- dm.lan, huettıer1 n dtmm abWrlerd1? an ~eaı bekleniyor. Sümer 
muz aylandır. ~- kar~llerı ~~ ~e açık ber fide.ini ayn olarak pazarlarda :ıklan~ ~~ en1h Hayrull:ıh efendi dıe oeh-~ ı'!t.ı ~ l~~kası umum 

Yalnız dallar llzerine aec;irilecek ı.. LUr {e__ı__ -~eı:;~ _ _..~ r ~~ bulamaD1nız. Bunu etraftaki bahçe em at.il ıneselulnde (bUıla- muK"lr ~ enk zır . ar yapıyorlar. 
teneke ktllalun içine koyulacak top- o u e onrnıa:&ıar. ~1151 top111& ve bostanlardan tedarik edebilini· Bııld saraya nüledlleceJclerdl avllnce stnllel tablrel Ollnanl- "türpar , mev.ım münuebetile 
ıaiuı haftada hiç olmazaa Mı defa ~ r~H. killi. to~~~a~~~· Hiç niz. Maltepe boatanlannda Drama ~:ı~m ~ )fUbeılı olundulnndan ıatıtıın fe-~ d~ çoJ'_ raibet_~ttiii kbir yer 
..ı.nıwı l&znndır. Toprak mutlaka ... enmem11 n yenı ~ ....... nam yer- mübadilleri Jamuzı biber efitl rin- mallar .,.. beJıltrler pt.ııildl b11afalm11 ft Anadolu tazaa~ D1UUK1e ır. nıer sün pc. ço halk. 
bmlu yaprak çürlliü ile Itan..ıt Wı• lerin topraiı en güzel ka~anfil top· den yetİftiimektedirler. ~~ te- laDdıtlar tedaı1k olundu. em.al erenıdl bu ft'll mellruhun bu aiizel -ye t~iz havalı, iatifadeB 
te topraiı olacakm. Kaklenm1t dal- raladır. Buralarda gilıbr .. z bUe ka· d 'k edebil' • · arabalarla Mi ar&1& IGn tcruım. tetııra ?lllDJfth'J ırerl sezmektedir. 
lar erter Mile bp anumdan keei· ımaftl yetiftlrllJr. Jılenmit "Ye l>qlra G ••J jikj' . akit Yeni P""""· belJMı • Dl;rw. Urlada Kızılbahçe nahiyeai dail•· 
-- 117fl}acaJ-: '" latenilen ,.. dl- bh mah.ul Tetittirmit olan toprak- u çe erı ne v baremi h~ dbJa. bdJD J'QıralK ~ almırdı. rmda bir inci~ bulunarak lzmıre ... 
Uecektlr. Kı,an n ,.almuma zaman• laıda karanfil zayıf kalır, az çlç4k yapılır? JD8fhur C&nfeda kadm - Kemal dendtntn Anadolu ıra- drllen 'Ye B. Murat TUrkmenoilu ta-
luda kGllhlann içini nlamaia )6.. nrlr; ham topraklarda ile bir fidan· E)'ip • Deftedar'da n..... Den- menJ olduta dft)'9t olmıur :ıs~!!? de, Jlll1 ~ ra&nd-. yüz llraya .. bn alınan kap-
mm yoktur. d.n 40 • 80 ~k alınabilir. siz'• cnap: stfeatnt B*11&ra7da Ua .,.ıe Bu ba1de ~ aonıı:: b; lan. ya~ da biraz bü~e KüJ. 

GüDerden çelik yapmak zamanı re ~ '*- etU. Ona knıh mı lohı tllha Nan•la ıtısum dirparktaki hayvanat bahçeaınde tet-

L I "'kJ k 8 d b J aiu-foeta:ı blrinc:iklnuna kadardır. ~.aıııce. dl!lt b& 7Jll* ta1wl _. bm:ıu lll,JhlılılAm olan Boa- hir edilmeie ba,lanac:akbr. Heuüa ey 8 ar açar en.. Or 0 U amacı Falcat en milaait 'Yakit aimtoetan q- = btltthı lenmnmı da .,. .,._. .ıenıuısen. lılllUI 'bir aylık olan bu yavru, verilen lr.~ 
l..eyllk aiaçlan ~amielentir. Tolıumlan :rumrulan. yapralc ,.. liU •onuna kadar iki aylık bir devre- :svİ Jm Jra lktila. ecler', Kard~ Gld6r- .atün<i çok ıUzel emmekte, M>nra 

Ba a~a~J~nn her Mne bo~ ~ "..- dallan illçlamak için kullanılan Bo.- dir. ~ier kıtın ncak olan •er veya ca- yeler:ı~u:. ne a=:=!.ı iPı hu.sual IUNtte buı tlleına kfikremeğe haol~ktadır. Bunun 
~len JÇ~n dallannm pllf~l ke- do buJamac.ı sClzta§İle kireçten yapı· me~arıınız ~~r~ •. burada bütün kış dı; onlan da Esti araya ı.stlfa.tt ~ olduluna da.tr ta: bulunduiu in.de ikı kap!an yavl'\19u-
8ilmemea lazımdır. Hatbuki, ı.,.ıik- lan bir illçbr. Bunun içhı bir toprak çelık yapabılmnnız. Hele bazı Avru· Bu 1azlıır burada analartyle l'de malOmata teladM edemedl.t, n'! bu~ için lzmire aıden avcılar, 
lar, çiçekleri vazolara konmak icap nya talıt. hçı almalı, jçine beı pa gülleri vardır ki. bunların çelikle- a,yda bJr muanıen günde ve ynıllah efendln1n bu ka,U1 nereden ini boı liulmu,Jardır. BUPdan, difl 
IÇID, uzun dalJarile kesilmektedir. kilo eu koymalı, Bu ıuymı içinde iki ri ancak 11c:ak aerde köklenebilir, yerde toplu olarak gOrifebll dJğını da anlı;vamadık. kaplanın. yavrulannı alıp batka yere 
Bu .~en leylak aiaçlannm ~ )'ÜZ aram ıCSztafı eritmelidir. Göaa- açıkta köklenemezler, Çeliklerin ko- O zamana kadar llUltanlar en.let~ ı::;!~ ~=e~=- ı3tUrdUiü anlqdmıahr. Avcılar, do-
tekillen bozulmakta, lıem de qa9 L 1 , ...ı_ • • • ,__! ___ laylıkla köklenebilmeai ;,,.; .. toprag .. a zlrler, 11am.da11 beyleıbeJtler ..... - _ .... '"--~..._ ........... lqırken Kızılhahçe dailannda hlr 
b ti 'b' ..ı_n__ ..ı..1 fllllll &O •~ enuıeaı IÇm ~n oınu:: ..,..... d1rUJ ~ -- -"" ..........u~ AU kek ka 1 .. :ı. d ...ı -r ~ Si ı, ~ eeyr-..en• .acak 1 fıkb İkinc' bir airecek ucun bir parça dal budağı ile r .. .,u Sultan Mehmet Jı:IB an ona baretetlal er P an aonn,,.. ve vurup e.-.-
mekteclir. Dallar eeyreldqince "Yere- kaıba b;k-a muvk r.l b 

1 
birlikte yani ı;kçeli olmuı lbmıdır lertn1 taPICJb&p Topal Melmııet ~':11'1 Bu taklen1n bire m:; einl lzmıre setirmltlerdir. 

eefi çiçekler dahi ıPttiJı:çe aulm..\. . 
0ı1..~ .. oyma 

1 ~~ u ~ Ökçeab çelikler kolaylıkla g8klene- ayar Te deıecaıfııde adamla dc*1JllL tıa.W blr ~ ~eae~ 1.nlr balc•inde, bilhua Seferi-
llldır. l..eyllk aiaçlan tabiattıe .ıf -.S 11ID d;a Jc,ine 1&1 ~~anı •_?nm~ mezler. BaJ:ı&sınm bdm1anndan 901mı ~ blıyordu Bu da an- hl.ar, Urla, KUflldMt ve Deiirmen• 
metre bclar Jiibelclili ı-Ide. mf toz kireç 'Yr/" ~nmüt yaılı kir~ Çelikleriı boylan da 2S ean· valt.ıer, tefYlkler, blru da tmaf ili idil • dere omıanlannda 7atJ7'9.D kapla. 
ba yüzden 1:riİyümemekte "N hol ~ k~J•rak " iyice kanttır~ bir timetredeıh uzun olmamalıdır. Kua !le ~~ llpalıDerc!en vthıetl 8ultan Melmı.ı Sfln llte laruı, bazı llimler tarafından pue ol-
ticek verememektedir. kireı;Ji au hazırlamalıdır. Bu iki kap- çelikler dıJ-a çok köklenirler. Çelik CıJarda.n ıaup olanlarla nlendJı'dl edaDda b1ıı efeaa.t ı&tblrb 8lbeb1 duklan iddia edilmektedir. BunlaıW 

l..eyllkla eaki dallann uçJarmda ta bmarlanan kireçli ve a6ztatılı ..., ppılacaiı zaman eeçilecek dallann Bu nlendtrme 1f}eTtnıt ~ mueretı de lllveten bulunmQftul l>eiaekler: ıv.rdır. A.,a kaplann.dıa 
J'8ftİ .tlratlıı batJanp:a lzednde ç1. Y1I hlrl>irint. bnıbrmamz Bordo iyice ochuıı...nıt olmuı l&zmıdır. tanların teıtdJeleıine '" dl tanlı mazeret kal>ule ~tep.yan lee mwı, elyah Ader bulundaiw 
tek verirler &lcJ Wr daJ -t--L1 bulamacu.ı Mzırlamıı ohınunuz. Henfiz .. --ıı n eertl-rek odunl•- neııı:arete gene canteda bdm 8Aılı JıaJde d17&llm, t1 SUitan herkesçe malGmdur~ 

• • 1 ~e "'"""" -.- ...,, oldu. ~ b.rdefler1n1 aUld• dıı 0.-
Wrlikte kemıel. demek, 2 • ' ...,)ik Anoalr. bu bnıbrma itini dikkat· manut .UrgUnlerle bi çelik olmaz. o k&dar ıt.maıa.rla bamlayı, lıald~• pek m•rlwrMıfwl•• • • • 
Wr dalı yoketmek clmnelmtlr. 8-an le yaıpmal: lbundır. Kireçli wyun Çelikle~ tercihan kualar içinde ya- ctl Muradın ~ takdim ttmJt olsunl Ancü bir l*U- İzmırde turutik yollu 
için çiçekleri mOmkan ~ ima dtWncle kireo .akmemit olmabdar. pılmwıma itini\ edinls. Bu tahta b- dll1 bu hdmlan llmdl .-. •iM s•tlctlccc Jııedmlln ..... .... (Akpm) - Yiıml alta kilo. 
Mı dal .,..mle kopannahdu Jsi. ko- Ol ..... ~ ~i ...,.. içine d&- ular yllluıekBif 2~'0 eantimtıe olan eltJle bGJt. c7'd en ... tıelUm blarma ~ maide bir msaJ metrelik Arapçı • Selçuk turt.t1k 1.,. 
pan dalın berinde Wacak tem~ \llnllltlr. Bir kili 1:.aaa lıir tuaft.n aandıldara benzer. ince dere kumu tfmbmr klbJa bdmm Be tadar O bdu kl :bdneı Baltan Mil• ha yalan.da taınamlanacakbr. BU ı.ıı 
cuk.lardan yeni dalc:ıkJar eüref>iWn. döhd:en, diler tarahan bir kiti de kullanmak Yeya yan yanya yaprak etme gltmjştjrl b&rem1 olup :rauıı Sultan Meh- heyeti, tolu tetkik ebnit, intutı -. 
Bahçelerde İle, le,.llk qaçlanm hiç bir talııta çubukla i1iC1, i;riee kaynat- çürjiğü ile kanpk bir harç içine dik- l'akat ne yape.blllrd1? tarafından memleketine pd&- ienmittir. Yolun 480 metre ll&w 
Lozmamalı, ~eklerin alacı berinde 1DU1 içhı, .UZeke kllnfbnnabclır. 1

mek •retil..: çelikler topraia dikil-~ ~ 1~ ~ taJtp ~Sırp~ ~-.:ndtst ecliJmit ola
0

ı bnu. SeJçuk'a El• 1. 
aıplmamr. 'ft orada kopanlmaclan Bu llç cLüm::ı taze olarak yapabp mit olmaktaiı daha kolaylıkla kakle- (Canfeda bdm &menin dlJtmJft;l-:'1 ns _.toru- ıabeeine 1,ail&mlfbr. Bundan --
brumwm beklemelldlr. ÇlıJUleı kulluu1malıdır. nlrler. m lbadıetıe hurDıe ıııer llJden bum peıtıphıvm ftraf1a _ otomobIDerle doiruca Ef• ....-

llrbrud~tan aonra yahm çiçek keei- («ti!. Bir mlddet IODI'& Bal llmdl .,.,_ 1111 Adi a.ılıelerl~· lerinin içine kadar sitmek m~ 
'Ye &saç bu Nretle teklini muha- met C&nfeda Jıadmm mlu7& blıtld lılr 1tt.fa 1U11.1Q1 llbl blr 

1 

olacakbr Buca, Pınarbap turill6 
fua ederek bOyGm.p devam eder. Konaervatuar orkeatra ve koro konseri ete bulundutunv biber aldı: dellDe Uıan e,.Jedlll )IWlmemt.ş yollannuı ln.tumdan eonra da M...., 

Ş f M h•dd• S d k ırGnde ıt1 ya. akçeye, mıel1k dlllldl. ADaü bUnda tart o men, Berpma '"Ce.mqe b4ll Dikilen çamlann e : u 1 ın a a 1'ln1 de -- bt t1DDlp. U>IAI pa4tplıtaıı nJldı olmam141 uzanacal turi.tilc yollu ......... 
lılataump 81ll'tlzı MtlmıedSD lnllumı:ıütı. cektir. 

• Solütler: Alı Sezin - Semiha Berk.av acele tarar Ye lwebtler1 balde ba.bıımnın f11'8f1Ila ılrm14 -===-===ı=-=-=-=-=---_. muayeDeSl " kadınlannın lttetlerbten emin l'&1& ;fGzden tuıa. evllt getir- DNt NE§RİY.&Tı 
T oprakm çıkanlarak dikilmi, olan dllmı dstereuet bir dem en bdmlan ael61lertnbı yapbklaı'J Klçlk Sanatlar, la w S. 

tunların tutmadıiı mal6mdur.Fakat ohmablllr. ,_. W 11.l'aJ& k&pataealı: 1tled lltatladtl 
Nzaıı toprafil. beraber dikilen çam· BllBD , ........... Sinema teverleriain alnrmbldo beldemımte oW.-..... Mtlnrrlh 8eJAnltt Mutat& Olllt!ne, berttlne nnrek dalıt- t.t&tlet.Dt mnum m1ld1lrltp .... 
luın dahi tutmad·.:t.. .!it-'!~•-. -- A s D 1... • • ı.. 1 • SUitan Munıdln ftfMmıda JedJ 'Cttlnll. 8alt.n llebmeclt tMll· lıeketlmbıde Uik defa olaıM ı• ..... 

... urnnu UUllUll • • rllfRlftlft c:ınallfibraı • ..,.. ;vealn1n hMnJJe bahmdulmıu enler tllU 1a1'Q llr&rmı baJb libıde, TraJcya b6llesbıde J9Pt11ı MI 

:::... ftrfi!ı.l:.to= ~ AR~ ABA cır••••• .,lZ' 1 ,... ~ --- .;:!!;" .:::.= =~ ~ :..ı7j 
... ette çıb.nhnamıp Yey& ffmr ""' ••••• n~ 1 cUrUmelerl lglD doluı; P'vı lru Dam altmd& JWii9/lemll&tr. ( 
- kaklerini Brom topraim 1>ir b- (l>ONYAŞKA) 11nlld1? I>olammlJana fOC1lkJ mm111 bUitatte bit ~ .mt.tedıln bom balam.ıı 1'a 
• ,..;ndeıj O'TJWIUI n kökl• lur Y• (Fn aı:•) ....._ oldu? ~ da mı:ııılder edlhnladf mi ldtt IO nen ~ wıas ı s 7 :;.: -••nmlfbr. Yahut fldenlar çıbn)u. lem.,._. lld lale 1111 edil olmıJan yerde dumen pbr liri feır baıtclndıt'"., lolnde>, 
.. kıkler kopmUf T.,.. k=fl=it p k k d 11 ŞA D/11 .,, e 't'8l"db ba natia1ardan ~ tuılar. ~ ... lılr ~ 
eWNlir. e. ailıi hellerde samua tat- e ya ın a .... n ,, u g Baltan llebmıldln cm **- Oenwıh aıwmda dalla mleNter tm 81D.e& tatarı Mttmda ~:: 

.-&.elJ tardeflnln lmbyı"diın ...,.. aımmıa-. 8qltNa AıldtUm8cd& " flldrler ıtıba.r1Je mut...ı 
-- ,..... olahillr. Dildlmit oı... ~--••••••••••••••••••••' nn mtlı'a!m olaııJumdln lllbe ma.ı. ~met Ye Ssmetın mevcuttur. tmılann tatuo tutmadıklanm ..ı.. DUf J9d1 cufpJ1 dem. &U.udJlı ~ b-.ıda pek tlddeW Tab adedi pek ma.bdut olan ba .._ 
mü icin. iM. fidanı.... Wrer birer am- ftt19t1 de ftl'dır. ıt1 ~ tebnl'1tl dlmamlmadıtı malfun- &DıCalı: pek yalandan aJ•bdl• GlılınWo 
.-e etmeffd:r. Senenin en IOD, fakat en Nefia musiki taheaeri reıertıı adedl tetahk ..,_; ıa bedeısız veı1lmektedtr. 

Bu mu.yene iki türlü yapıhr. F.ier t1nc1en galat o1maJt lhtlm.ID adar OC* wmıa dolduruımut Foto Masazin 
Sd-ı.. ... tepesi 1&ıarmaia bat'•m11 M UZ 1 K R- · vASI clb1 ıtı ~ de .,.. qrı 'O'oanctı SuJtua :uw.ı IU'QU1da u .... dallanmr. uç taraflarmdakf JllP· u o~ lnmna kaba! cılana. ~. ~ ne lr.adar tabut J"oıto d'lazinbı ' 2 ~ -
..ıcı .....__L deıtreoedt ..._ iClırtmnttıar. ~ 11llftDml. J'Oııderoe w.-·- x.eancıer'bı nene bir pmVeaOe • 

ar 8011DB&ta n yapraklar dakGI- Bttttln bu baDer İlfanbalda Sulte Jtrm1 .-.. tl""fma Jet1feb~ ıtl o1an1c oıtnnFır. 
;: ~ ~~~--,:: Muradın 8t.t1J9 Sultandan oıan~ ban1abD c1a hep81ntn tllllbler1ne ıı:a- N i f h 1 

l M E L E K eut:ıa.rmdaıı myc!umm a.- naat ve teftttaı De ualu oturup tal- şan es 
-. eo san1aı. bu1un.mazaa, o dmlın lltlbaiı 
&:a... L--~- ile :Ad••• '--~ı,.. -- de ohmdota ~ ld7· muı atı& milllJim ae1m110rl 10 Temmuz 1941 d · ;.:2 ,_. ~ - nan T- .. ___ dana ~ AnlefdQor Jd Olmanh padi§ahları- • Jaa 

la. Eler 7ÇrÜlar d3kGliıyora :Adan S Bu ıtrqıet de· 81lltan MobmedtQ nm eıı dlıa~ biri olan nitan iber iki tarafın anmile 
.............. eu '"- pmlann. ta.p- inemasının 8ftddarw ı.ı.t.t1nt .... ...,. "Ctttncrll SaKan 11e1ımeı baba.mun ha- miftir. <10.,. t•2l 
nıl yeni o8nneie betkıa'lludır. SU- moda bir demdi tatbJb aman,.d retn.an.JIDJ dolduran tadınlardak1 ...._ T_. 11 lı •• 911 
- ~1ann c1a11annm nçlamada Zafer Tacı olacaktır. clbl mamur ~ .,. teclamn twtam. tanaatsbı:lJıı. ve ıevekkülsiiz_ -.k yePJ renkte yeni 7aPnk .ar. g ı-1 etQl tııaııa temt ı..ntıef.IDM IQtl ü1ınca cezalandınnac iatemlf-
.... eri bq]ar ki, fidanların omıJı mabadtle orta,. •ıılmll cılll>DIJ' fa- Ulıl Bu tadmların ootunu memnun ____ T _____ ...;:;;;.;;:ııa.. 
4-umu tmtuklanm a&terir. - 1V ti: tt~ 8altan 'Mn- "'1liM ftls>he oı1mJyan bu hal'eıkeU- etekldir 
-. .............................. -... ~ ~D lllıllnıue 88DO 1ıa- mn ne mlnaya deWet edecetınt ye ~ wneMr ......,,. 

Yar 6. su M ER • d dmdan heDııdtdn !fftllılı:kll mnı..,... ne libl teJAttııere meydan açac~ı ve a.ıbdıaolan .._.. stmtl ..... 
ın ansam sınemasın a ICtttıedr• trwnnt pllı IGottr. h2ıo dtftlmnedent mbde bir. ...... o FB '* ....... 

O M.ınRmn DwneftldaD ilana ..._ llleJmaa llbt irtem 1&lar'mma Mlııl sn 4alna 
8irbc Q ~ Wr lanan keze- kwlwu --U.., dl bfl' llWl!llmestnde; Bllbü: İ.stanbuJ l'llltsl cM:Jan ....... tin J911maa ... 

...... 'Ye .-imli..,.. ,..._ Oc* JDee ld?D --~ 
.._,. ................... _,ıees (1) 'l'aıtb1n'4 1M1Da Jr11mmda; Na- lOtafJanDıdln ~ kT h 

CAROLE LOMBARD'in -- ............... -:: =--ldttlplıanealndeH!Zn•· ~::t:. 
........ ,....... ..... .umta, tüd1m ederhn.. 
.,._...,. ı.ae it uaıı at•~• Kavıp diploma Prevan~ - .._ Zil 

......... , J. Mtld&r,. ....... 
1940 - lKI den Jlh mA11B devresin Dr. l'alndt ~-Dt,ye Afa7 balemt baltıpın w.m .,.. de B1m emele ı.ı.es1nden aldığım lise _________ .._.._ ...... 

~. haltoJe SlltllAtlarm- mezunt)"Bt diplomamı taybettın Ye- Dogum"' 
dlm fltiret lid11or. nisfnt çıkaracağımdan eski nln h -
Jıdveıılb lıllaafa Ju tfeım! de mü kalmadıtı llAn olunur. Tasviri EfUr yazı heye~ ..... 
m::Gnb.~ barem halkı ~- Bayadt: Çarşıka.pıda Sine ll e re e harrir arkada11mıı B. Ahi ~ 
lZDda IU nwJOmeia ftri1oı: IOkağında f n marada bir oğlu di.ırıyRya gelmiştir. Ya"'1Jllla 

y.,.. ....... >•lnw.ı wru 11- atlılrt...,_ ••1111111' ~ Aıı tqrada evler t.e- KAmran Olcay uzun ömürleı temenni ederiz. 
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HER AKŞAM 
BİB BiK!YB Kulübede bir gece .. Kauçuk ormanları 

Brezilya ve Seylan 
tamamen Japonların 

müstesna, 
eline geçti 

1 SiN6APUR KORSANLARI 1 
K.ara.nlık gecenin içinde otoi>~ils 1 cakR. Bellcl. de bem. IJ'l esoada bil 

«urdu. şotör: 1 pea1n öteki t.anmnclatcl başta bir ye>-
- Koye pek yaklaştık amma ... A:t- la d~üştüm. Bu kar t.ıptsı içinde, 

tık gidemlyeceğlz ... Tipiden blr adım bllmedltlm yollarda kaybolmnk dll
ileriml göremiyorum... Halbuki bun- şüııcesl, b8ıı1 sol1ıktan faz!a. tit~tU. 
dan sonra yal çok tehlikelidir ... dedi. Hem artık so:Uğu bllü e duymm; olmtlf'- Şimdiki barö auni kauçuğun ehem-

Biz 'bütun yolcular blrbirlm1z1n Y~ tum. Sa~a. sola. m temndlyen: . . • le • d ttı tı 
aktık? oeceıi - Nedim ... Nedimi .. cllye ~r- mıy~nı ~ 21~ e ar nnı:ı r. 

zun ·baktık. ~ yapac tob~ iç1Dda d11m. LAkln ferya.tlanm tamamlyle Amerika lilikilmetı suni kauçuk yap
bmad:ı, 1f buz g1bı;; şeyi iç)mlZ- cevapsm k:ılı,yonm. mak için fabıikalar açmak üzere = ~~ ·· Müthiş - Artık mütb.18 bakU.at ma34a.uda koogredcıı ~ör;t yüz küsur milyon 

_Haydi evlldım ... Blr gayret1 .. di- kli; Arkadıışıım kay'betmlştlm!.. Bir dolarlık tabs.at almıştır. 
ye şoförü hal'Ket.e getirmek ıstedl. an tekrar otobflse dfüımeJı:: hahnma Dünyada en çok kauçuk sarfeden 
Lfı.kin şu cevabı aldı: geldi, Acaba. bm:nm lmklnı var mı idi? memleket Amerikadır. Çünk.ü dün-

Amerikada ise yeni kauçuk na
mı al:.ında bir zaman Dupreue mü
essesesi taraf:ndan bazı maddeler 
yapılıruıtır. Fakat bunlar umumi .._ 
tihsah\t yanında ebemmİyebİz kal-
mııtır. 

Ancak deniz yollan tehlikede kal
dıktan sonra Amerika suııt kauçuk 
imaline chemm~et vermiıtir. Yuka
rıda zikredilen tahsi.at ile devlet na• 
mına dört büyük auni kauçuk fahri
kut kurulacaktır. 

- Ağ'abey ... Ben de köye gidip sı- Durdum. otıobibil bJt'B.ktıt'mm :rotun ya otomobil iatihsalatının yarısından 
ca.k bir ç_orba içmek istem&ı infYiln'? _ clhetin! tlyin etmek 1Ç'la tlllUD fiulaaını bu memleket temin ediyor. 
zıı.ten baksanıza maklnıe da dcmm- umuı *1füııdüm.. .. K3bll delll ... Ad~ Şimdiye kadar dünyanın baılıca ta• 
hık etm.ete başladı. Bu soAıık inSaJı- Mm Plif1 ~ yilrüıfor.,. htm de. bü kauçuk iatihaal mıntakaları bulu
lam d~ demirlere bile tesir edl- cN'ed1ml •• Nec:üml.ııı dl.ye seüniyar- nan Malaka yarımadası, Framıız 
yor... dıı.m:. Aruıra. d& cSWaym.a;ı~b db·• Hindiçini.i 'Ye Felemenk Hindistanı Amerikadaki kauçuk ıtoltlan 

H.lkik::Lten öyle idi. Biraz evveı bo- balımyonium.. Şoföi:ümilziln imıi sa- b.suliinü - A 'k .. memleketir dokuz ila oa bet aylık 
mıu:tular~ lur.ıltılar ara.sında &ar3llan leyı:ııB.Ddı. Böylec_e -~~ Aç aaat. hat- DUL .n .çogunu ~erı aya gon- ihtiyacını karııl~ miktardadır. 
tdı- t şimdi bir tek. m:ıkine gü- tA daha fazla yurudum. Bir m\lddet dermekte idı. Bu ycrlcrın Japonların . . . 0 ı/~. ~1 §1.ı o da §Q[örün önUn.. daha geçerse donacağundan emin- eline düşmesi ve yolların kesilmesi İngılaz Malakasuwı Mnelik kauçuk 

~er.ıus:amd~ıka~ları slllneğe mahsus dlın. Artık her şeyden ümidim1 kes- üzerine Amerika için ta'bü kauçuk m~~lü 5 ~ 0 •. 000. tondur. F elernenlt 
mce demirlerin saı:a sola g!dfp gel- tlğim bir anda uzakta bir 1'!k'f&rltet- mıntakası olarak yalnız Brezilya kal- , Hındı.stanı astihsah de 450,000 ton.o 
m<-sınden çıkan ses ... Fakat btl mun- tim. 'Bvft. ~meyal ~en blr mııbr. Fal:at iburada da kauçuk an- dur. Seylan, Hindiçini ve Siyam'ın 
tazam h~rtı sfulrlerimize dbkuaw-~ ıfliıt... Smıam bir 8"1nq ve cak. son senelerde yetiııtirilmeğe ba,.- kauçuk istihsali yüz bin tondan faz· 
yor, sanki vaz!yetıimlzdeki çnreslııiliil ckr.in b1! ~ hJl9 llıe artedhn. !andığından hasılatı pek büyük de- ladır. Şiqı<li bütün hu memleketlCT 
her an hatırlatıyor gibi idi. Yalmı gıorumnesme ratmen 1'lk epey_ ğildir. 1 Siyam miliıtesna Japonlann kontro-

Nihayet 0 da birdenblre clıırdu. Ara- ce ımtkta idi. zaman zaman kar tl· i . . . 1.. 1 d a... B 1 J ı 
b 0 inde blr se. pisi şidddlendlkçe anu göede.a kaybe.;. Kauçuğu ngilızler ıUc dcf a Seylan 

8
u a .t1ın a Se. ylu~ ıure.~ e apob?. ~r, 

_ Bu sol'ukt:ı Jtaklrda,yacaijız!.. cU:;or b1ıaz SCllra telcrw görüyor· Mlaaında yetiştinneğe başlaımılar- ı ~ezı ya ve an müirteena, u~un 
dıedı. dum. Nihayet iyiden iyiye yakla.ştnn. dır. Sonradan İngiliz Malakasında I dun?- .lı:auç~ membalarmı ellenne 

Y.uıtD'.da oturan arkacll14lm Nedim Bu bir kulübe Jdi. Ben yaklaştığım da yetİ§tirilmceine ba§]anmııtır. Da-1 geçırmıtlerdır. 
bana şunlan soyledl: zaman bir taba ~k sesleri ~- ha ŞODra Hollandalılar da Şarki Hint •••••••••••• 
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Bu sırada w.a.kta.n akseden flllerln 
bQğrışmalan duyuldu. Şlnagorı sordu: 

- Bu sesler nedlr? 
- Kava - Murımm ada.mle.tl.Y~ dö-
~giden :flller .•• 
Şlnagon elleıinl uza tarak: 
- Tannm, sen Kava - Mllra7' ko

ni - diye yal~ !ıetlada - O. 
bir senden, bir de !Dlerden kortaıdl. 
Yokoha.mada birkaç 1D mdtırttORil 
lçln, şimdi bütftn nııer ona dişm:m 
olmuştur. 

Şamama güliQoıdu: 
- Ba:ydl, duanı bitir.. şimdi köy

lüler neredeyse Kava - Mııra:vt :ya.'Jta
lıryıp bura.Ja getlreeekler. 
Şamama gerçekt.en gobana bir hayli 

para wmıiş ve korsanlar taÇll}Dla~ 
başladığı zaman Kava - Mura.nın yal
nız olarak Y"'htamp en ~esln:I: 
SÖJlemlşti. ŞMıama bu le ~in billüıı 
köylüleri mımınun edecekti. Şa.mam11o
nın paradan yana ~ yok:ttt, 

Fakat, 9(lban dön<!BP amaa Ur
sa.nla.rm Jmrk111> ~ ,,. Ka
va. - Muranm ele: geçlrilemedl~ silf
ledl. 
Şamama hlddetıendl: 
- By.vah •• düşmanım ayaiiy~ bu

ra.ya kadar gelntlşken kaçtı.. ne ya-
7.lk. 
Şlnagon sevindi: 
- Tamım.. htmciolsun sa.na.. Onu 

da, beni de kut'tardm. 

Yazan: iSKENDEB F. S.EBTELLI 

s:ı.t du.ştü. Eğer onun kOflküne kolay
ca. girebilirsek, sen paralara Jı:avqur
swı. ben de belki seov~ bula.blllrtm.. 

Kava - Mura d.il.§\imneğe ba.§ladı: 
- Bütün Japon milleti n1hay9' 

c.Mulaıddes kıllı:• m euatmda topıa... 
n:ıcak.. ve bu suretle dıerebeylllllerl 
saltanatı ;nUıa.yet bulac:ılt. BlLlm va
zt!em.lz, ~tin içlne yayılıp ortah§ı, 
fC31lda veren bu gibl slyogon yardaılc
çılarmı ~ll> ipe çekmek, yaırut 
kılıçtan geçirmekti:'. Bunu yapmak 
içln ulak tereddüde bile lüzum yoktur. 
Hemen !rotkü sarar, herifi ya.kalam: .• 
paraları da. alıp ~ götürilriis. 

Korsanlar hep 1*den. coşt:un btr 
sesle blğırdıla.r: 

- Kava - Muranın •öl!• dedllt yer
de ö2mete hazırıs. Haydi sürellıa at-
lanmızı •• 

* Köşkü sardıklan zam:ın. Kan -
Muraya bu köp: hak!cında maltma& 
l'era konan Tap at üstünde. blr ar
kada.ima fUnlan anlatıyordu: 

- B yoJ.lar ctoll10bil lçln tehJ.ı... stiGL Aldımladım. llerlledlm.;. Köpek- adalarında yetiıtirmeğe giriflllioler-\ 
kelı ... Bari biz köye kadaı ya.ya. g\t- ler işi azıtınca. kUlübenln kapJBl aç~- dir. Şu kadar var ki buradaki kau- cAKŞAM. nefriyab 

MUHTELlF ESERLER 

- sıwgiHmf bu köşke ksçırdıklan 
tarih üzerinden tamam be' yıl geçtl. 
Onu hala unvtmuyorum.. ve ona 
ka.vuşıruıt ümidiyle yanıyorum. Blr
blrlmlzte sözleşmiştik: Ne o bir erite
tın yi.izüne bakacaktı; n" de ben bir 
kadına. Ben, sözümde hilA duruyo
rum: şlmdlye kadar hiç bir kadmm 
yüzüne bakmadım. RattA Yokoharna
dakl m"yhanelere ve afyon hücrelcrt

Şamnrna bağırdı: nt gitt an zaman bllıe, oralardaki 
- Sent işiten Tanrının kula~ ne- 4ç:ım sa.klllanıı na iltifat etmedim. 

rede acaba? o, bcnlm dlleltlerhnl ne- Yakama ynpışmak istlyenlerl sinek 
den dinlemiyor da senin ıstedtğlal ya.. kotar gibi koğdum. Faknt o, eminim 

sel: .• d~ ~ hal~ bir n.ydınlık süzül- çuk çiftliltJai de İngiliz aermayesile 
Otob~sLekiler U.i.ca.z: ettil8r. du. :S. lflkt~ ~len lmrlaı- yaldız- vücude getirilmiıtir. Bu auretle hü-

- Yaya mı? .• otobüsun Ytltılle- lnnmı, gibi gorün.u~. tün dünya kauçuk iştihsalatına Lon- · 
medıgt yolda. ayakla gitınek ha.. Açılr kapının öllünde belken bir ~- h"L'- im , .,,_, fi · · ı kal ı boz lt b' Tü ._ ~ ...ıın o uııtur. ~n sar ya· 

Pl)'Or?I • :ti sözünde du.ramamıftır. Prena cRa-
• •• hl> nln akrabası olan bu adam onu 

Kur\lf 
H m sız dışarıdaki kan g.öaniiyoı:su- gp ge, ın sese ve u ır. r .. çe w Azn 'k d l 
nul galiba Bu ttpide lkl adlm ata.- le seslendi: tın çogu en a a yapı ıyor . Kadtn ..-.. oluna 

·•• - ııca.c;u, ~ •• Bütün dünya tabii kauçuk iatıhııa- Necdet Rüttü 50 
Kava • Muranuı köyden be4 yıl içinde elbette ve klmtılır kaç 

dönü•ü kere kucakl:ınuştır. m ınrz... d B ı 
Onlara tıeıı cevap veı:dını ~ Bea de ~ cevap verdim.: Iatı senede 1, 100, 000 ton ur. un- talyadan AmerikaJa naad T - Sana söz verdiyse v wıde dur-
_ K y yakınmış .. Şotor oyle SÖ:V· - Yolumu ka.7betUın. .• Buralann dan 500,000 tonu Ameri1c.ada sar· uçtular M. Saffet 35 Kava. - Mura. za~ kö,O. ne kan-

r :raoa.ncısıyım... fedilmektcdir Bandan sonra lngil- ittihad ve Terakki tarilünde smm hini bulabllm.lfti, ne de Ş~ 
U:., \;.ı: şo!orc blk:mayın ... Köyoe da.- Henüz yüzün.il görm~ adam tere gcliı. Döviz kudreti olan diğer esrar perdesi: Yakup Cemil manm. Fillerle kat'§llaşınca.: 

ha dwıya. kadar yol var .. . Sonra bu köpeftlm: susturda;. Ben de ,kapıya sanayi memlek.etlcri de kauç.uğun niçin ve nasd öldürüldü - Burada da slyogonlann adamlan 
hayada kurt sürüleri da dan inmM,fr yaklaftım. mü,.teriaidirler. Fakat umumi ha.rb- M. R•cnh 150 var. Bfilm köye geldlfknlzi iat.eml· 
ah S. ıı ........ ~ -"' " ._. yorlar. Haydt dönelim, dedl. 

Y u... ıs ç ..uuu.ız ~ :ııı. sahibi: den sonra döviz • kuV'\'eti pek azal- Edeb~ bah--'--
Uı.kin Nedim bwılar.ın ~ b1rlni 1 cauu- Köyden dGndüıer. Kava - Mıuawn 

dlnl du. - ?çeri girin._ dedi. mıt olan Almanya ihtiyacını suni Hüseyin Cahid 80 d.unamu ç9k g{içlepı'fU. Hem karısı 
~~~~den beri yolculuk edi- J!!şitht önthıd'e adamalaHI ailklen- kauçuk ile temiz: etm:ktedir. Hiki:relm., tiirler. bicivler hem de paralar elden. ıcltm.Lt bu-

}QNlll Slltım yat.ak yüzü gor.m.edl elim. Zira kardan bir tasan ha.Une Zaten geçeı· amumı harbde Al- ·ve saire lun~rdu. Yelda gelinken, Kava -
Sa.ba~- kadar. bu buz gjbi o~ gfrmiştfm, E'f' sahibi altlmtlıtr k:aria1 manya hariçten tabii kauçuk getirt- Fazıl Ahmed 80 Mun.yı seven adamlanndan biri: 
klıude- kalırsam haraholurum. suratlı bir adamdı ve ecnebiye ben- mekte zorluk çektiğinden auni kau· - Ne dütiin~sun. ltaT& - :Uma? 
gitmese bile: ben tetba4ı.me yola çı- zlygrdu, Bir aııft oınm ~nda çuk imal: için burada bir çok tecrü- 25 kurup. tam bir roman .eriei dedi. Yamadaırun 1&ted1Rt pararı bM 
karım .•• dly.ordu. baııta blrintn olduttttıu fanettim. Bu l>eler yapılm!Jb. Harbdem aonı:a Al- Dip.is" U,.. va-· N·'I. sana mlal"Ç& bulabUlrlın. 

btr bdlndt Hem d& ,,_.. blr bdtn . ,_ L • 1. . . l .. - Kava - Muran ... yu~zü -n1d"' · t>otrusımu bt.raeniz ben de onun: · .. -·v ··· manya sun& s.auçua. una ını genıı et- - •• 6 '" "'· 

:i.lttinde ldim. Otooiistıckllerln uzm Ll1tln bent en ziya.de al!~r eden mİf ve bu tecrübelerden çok i.ıifade Pempe pırl...ta Va-Nu 2S - Na.IJll bulaf>l11rsm? 

nuifuıtmrlne rağmen nllmyet her ta- ş~y. bura~ın t::.a!:;!1 ~d~ !uıı:e::. etmiştir. Al:nanyada suni kauçuk ı iki ciaefl~eıidan SQ?f~~.~=a~~ 

mak i.>'1.ediyse, slyaeona teslim olma
dığı iç.ln. o da öteki cadyeler gibi 
~lmuş ola gerektir. 

- Bu ihtimallere rağmen içimde 
sa.rsılmtya:n b1r ümit vıır: Yürej'tm. 
ona kavuşacakmı.şım gibi çarpıyor. 
G~rlm her yerde onun h:ıyallnl gö-
1'.ÜYOl'. İtfıe, t1mdl bCe kul~ımda onun 
sesini duJUyorum; bana: cÇ&buk 
gel .. benl bu canavarın elinden tur
tarl a. diye haykırıyor. 

=- Haydt sen de ..• Budala! Öyle* 
mezba.hada, beş yıl, kurban aıra be.le
le!' mi? Kemikleri itile çürfinaittü.r 
ODllD şimdi mezarda .. 

••• 

rabmızı sanp . sarmaladık. Öyle ld :e~i .;:nı ~ani bir C:a: ~ imali o kadar ilerlcmiıtir ki lngiliz-ı Klll'llCUlameclin 25 lan V1U'Sa alıp gldellm, 
ba.şl ,ım:z iki ıwcaman bohça hıı.ll· Alevlerin hareketlen ere rdu. ler lngilterede auni kauçuk yapmağı ...... - Fena b1r. :fikir detil. Fakat oalaı 
ne ~!dl. Otobüsün ~ı aÇU aç• Kadın da ihtiyar gıJ ecn= şlv~ düşünmü,Jerdir. Hatta parlamento-! katili Va-Nu 25 pa.ralarmı sakladılarsa.. Şimu'nun köşkilnde buyük mııa.-
~ br:şJk~rn: r~dllnsanı ye- Ue konuşuyordu. Bana oc:atın yanı- da auni kauçuk imali bir mesele ol-ı Kardet Va-NG. 25 _ Saklamıt olsalar blla gene kendJ vemet ııörmedtter. Kan - Mura bura.-

Boğulan cariyeler 
mezarhğmda •. 

re rece ..... dar u;ve • ha- b:lŞ'lnda bir yer ııaısterdt. Otut'dum. muttur. Fakat hükUmet biitün dün- Tevzi yaoi: kölJk)erlnln 1çlndedlr. KollLJ':a bula· da da. cesaret ve meharetlnl gösteren. 
Btz ~r ~ 2:ı~'; ~esa.- hıtırar mıırn ~ mtymmtı btr ada- ,. kauçuk iıııtiltııalinin yüzde doksa- AKŞAM matbaası ruz. Kaptyık:::lbrı:,:ve :;:1~ıerı ı:;-
~ ~ola koyulduk L5idn her ma benziyordu. Kadınsa tamrunlyle nı İngilizlerin elinde bulunduğunu :~~. Fakat buna ~~varra~~m:: 
a t :ça otobüs yolculannın bize aksi... Ustelfk pe~ guzeldf. Pek cana ileri sürerek bunun sunisini rneyda- «A~AM» karil~e mahaua Korsruılar yollannı değiştlrdtlcr.. dl ve kö§ltte Kava _ Mura ile Jtarş•Ia.-

c.r.l sö.zıerde ne dereı?e h:ı.tlı y:ıkındı. Bu kar tipisi içinde kaybolan na getinr.eğe ihtiyacı olmadığını bil- yüzde 20 tenzilat kapoaa Atlarını sayfiyelere doğru sürdüler. §UlCA: 

ldukl:ı.rını o..nlıyordult: R:ulftbede bu ocak ba.şı ve bl:ae, çimel dinni§ti, Yukandald ha.bert veren koman. te- - Memleketi haydutlar istila. e.:ll-
b ş_ dakika kadar yü.~üd.ük. bl~ kadın çehresi o dakikada benim -UH ... HUHHHlllllllllllHHHllll::HllllHIHlllllllUH&IMHlllllHIH pede görünen bfi;riik bir k~ü göste-

. •• lçın cennetin tam tarifi id! -l"K: YQl' •• 
Otoou ten aynlmadruı evvel arkada- . ... revette bir ~k. serd!~r. TeŞGkkfir - Beni t:anıyarnadınız nu?. d8di. '" Dlye haykırdı. Bu, Ş!mımun soa 
~m koy yolu h:ıkkmdA şolorden ur.m ~de kerevet! t.ndıran yerde bo- ettim. lAklıı bu kadının gOOJ.erlnde Ceva:P verdlm: - İşte, dedi, burada çok zengin ve s&ru oldu. 
ı.; u izahat almıştı. Bunun 1çhı ben zulmuş blr yatak g9ze çarpıyordu. ne garip minalar vardı ... İhtiyar so- - Maalesef.. müstebit blr adam oturur. Bu adam Kava - Mura kılıcını çekti: 
lnı Iti k~illk seyyah k.afilesmtn 1d:ı.· Belll ldi ki ben gelmeden evvel yat- murtll.J'()rdu Fakat kadın ona Mklm- - Ben... Mart... Han1 fırtınalı ge- o kadar zalimdir :ti, kötldlnihı balı- - Paralarını nereye- a&kladın? 

t t. mamiyle ona öınkrmştun. mırlar .ve ~b h1Lzırla.tıtmfl. di. Işıtı: söridürdü;. Ocak ta küllen· ce... çeslnckld hususi mezarlıkta belki yüz- Diye sotdu. Het miisbeblt Bibi, Şlma 
Zaten il"rlsln! de pek gö~ yoa- ?lk ııördütüm za.man onlan baba kızl mete başlamıotı. Yatatıma uzandım. - Evet. evet, evet.. affedersiniz den çok cariye mezarı vardır. d& kuvvet karşısında kort:mu~u: 
tu T. 1. ııeresımı bile le.esecek dere- sanm13tım.. n.1ra~ sonra ,konıqmala-1 Bu garip macerayı düşünüyordum. erendim... Kava - Mura. bu sözlerden bir 1Jf!1 - i'.2te, §11 dolabın içinde .. 
eede iuı. nndan böyle olmadığını anladım. Ihtlyara. kalsa belki bu müth~ tipide Gftlümslyerek &inlerim.in içine ba- anlıyaınadı: Dedi. Korsanlar dolabı açt.tlar, il&- • 

!fedlln. barıden blraa. ll«lde yüriie Genç kadın adamın '3 kansı, ya met- bile beni misafir etmek istemezdi. tıyordu... Llkln garip şey bu kadm - Ölen carlJl9lerln.l tendt ~iiD ralan bıddWar. 
yordu. Birbirimizi kaybetmemek lçln resi idf, Aferin kadma. .. Fakat bu korlcttnç şlmdt h~ te bana [{bal ve eadbeU bahqeslne mJ gömQror? Bundan s.-ra ~ balmıan Jd 
ara ırn sesleniyorduk Sırta geldığ1- Kacilıı ha.na ne kad3r 1ltllat..ed1.ror· ve ihtiyar adamla, bu genç yaşında ve görünmüyordu. Kocasmı sordum: _ ltenıdl öldilrdtllll c.a.rlyeıert &6- erıı. ~ blral)er IJbau'Jtt ,.a.ı.-
mız zaman tJpi birdenbire ı:;en dare- sa, erkek, sanki .t~ısnı 80ll dere- bu c:1a1- ı-..•ulati lruliibede yqamak!.. - Aynldıtt, dedi. pet ihtiyardı C1L- müyor Bu adamın ne kadar ca.ııava.r yıp bir bodruma attılar. 
c~ ıdddetLendi. Bir aralık üzeplne cNe rahatsız etmJ.Pm gtbt, suratını 1 Llldlı bdm bana dünya. güzeli gi- nım... · c~ w kattatt odalaıü blıl-
bastı bım icM' '"'~Ull """'-- altında aaa,ordu n-.. tadln: '.,. oörii1ııı4iı\ '--·t üıt.tva.•I .,._.._sl Gene mAna1ı mAnah ...r.rn.~or bo- rdJU blr mahl~ <Jldut.aDU ş.J.mdiye ı> .rae '"'"'.....-.... • ~.oq- , .. ~ ·- -IA J- •• .,......, ·- • tadar benden bt.fka. bilen Yottw O rJflıorlardı: 
taydı. Muvazenemı ~bett.ım ,.a yu- - 8blıı M.mm• attım. .. dlJereJt eai>&h iht1pr beni erkeııden unndır- nim bazı şeyler söylemıem1 Meta bek- lqlanmMıtt cari ıert Jı:: dl • 

1 
. _Bizim~ J'Ok .• Allah atb-

vartandım ... ll9:vell sırtüstfl oturmuş- balı& çüuu.t b1r yaınuna :plfizıd1. dl. Ve SJtukkuyular köyüne kada.r llyor gtbl idl. Ukin hJç içimden. gel- r.i,yle 1ll'1ır v. ye en saç a na bize clokımma.ıml Bl21l ~nm. 
tum. sonra da.. sanki altunda blr kı- vemeomı yerken ~·ordut. ,setirdi ... Ondan soııa bir da.ha cMa- mlyordu. Bu kadın o fırtına, ku U.. gömd= Evinde~=: Jln! 
zak vaı:mış gibl epeyce. kQdun. Şö.;le Adam. civardıa.tl bir ınad.en firk.et!ıı- rl. yl uzun zaman görmedim. pisi, kulW:>e"' yalnJzhk dekoru lçtflde la cariye bwunur Vakttyl beılim se Kava _ Mura, ıcoraıı Tatu De ....,.. 
kerıd1nı1 toııJayıp aya.fa kaltac.a.k. Oıl- de müte!b.usıs usta olarak ~or- Rıfat !hlkıiJ'esl;nln burasında sustu. btlrlJculAde likeldt. l"ab.t şlmdt ... d!lfm bir Jaz:ı. t>Üe onun ~Oşkihıe t!: l1kte ast bta çdm. 
duı:n. Gene yuvariandlDl. Be.reket du ve tadını. d4arl. diye ~a. Bta epeyce limi1ktıen sonra şöyle de- Sinema devam etUtçe bana arkadq- çmnıslardı caıtyeler '2ntunun bodruma. allldl-
ve;-.. ın hiç blr yerime blr şey olma.- Benim cSOIUkkuyular:ııı Jtöytlne gitmek vam etti: sızJqlıodM, Avrupa,_ memletetıne · tını anı.,ınca §aŞırdılar. MDıltebl& 
mlft1 Ayağa kalkarak: istedtğ1m1 duydutıan zaman ncısı de - Geçenlerde BeYollunda bir si- gimıeden ene! İ.ııtanlııalmı. blru zw- - Sonra onu da balan~ mu? ,.. za.lhn .sl.yogonlarm g&niln 1*tn .. 

- Nedim ... Nedlm! .• diye batırma- blrer Dit galdılar -.e: n.emap ~im. Çok kalabalı~ tini çıkarmak 1alıec:Uiinden bahsettı. - Btlmlyorum. O zam~ hi9 böyle bir felü:etle kaqılaf8C&lı kia-
p. tı:ışla.d'ım. Sesime hiç klnısr cevap - Tamamlyle &bt lstl1ra:mette ytt- a&r kadmm yanında. hol} bir yer gör- LA.kin ben aldınnadJm.. Ve fU1m. biter bir baber •Jamadmı. nıtllll büyilae Ben1n aklından bile seçmeml 
vermedl. Her halde ka~ıtµn ve !Ur ı1bnlldnilz •.• dedlıef. d.Wn. Mü.taade ı..tedlm. oturdum. Ka.- bitmez elln1. sıktım, ıcynlcbm.. bıer tamtı ı.-ı et.sekte~ btıl
ftriandığmı yer küçült bir tepe ol&- ~ baruı A', otetı kÖfedt"ki ke- 4ÖI1 birdenbire: Wkmet Ferldan Es sam diye dua ediyordum. Ş1mdt fır- (Ark<Llıil ftl') 

g 

PERili KONAK Fakat bu ızah, zahiren makul vo doğrudan doğruya ilgili görünmiyen Sc.herlock Holmee e gönderdiğim Sir Henıy, &ali evvelki aecenİll 
manhki görür.melde beraher, beni lüzumMIZ 'birçok tahilat var<lw. Bu· gündelik raporların ancak ban la- My.caa -n. lc-kulanndan ,.-.... 
tatmin edemiyor, endi~lerimi gide- ounla beraber, burada cereyan eden atmlanm nakletmiftim. Fakat b-cüa ........_ KONıita bir lııel~ 
remiyordu. Benliğimi saran kablel- cm küçük hadiselerden bile malWna.- bizi uzun zmnandant:teri ipi eden hiziibaüt otun17or; her hal 'Ye ...... 

Tefrika No. 54 Çevir.en: AHMET utı.ILI YUku bir his, bu adamın etrafı gö- tınız bulunması . icabttiii kw.atiııde muammanın öyle can alaealc bir keti müdlit bir endiıeııin teeift ..._. 
zetlemeie n firari haydudu yakala- bulunuyorum. Bu müWıaa ile en noktaana -nWt Jı:i, '"8 ımalü IMrak- da buhand11ğuau gö.aıeriy.w. 

A~ımdan. çıkan hayret nidaıumlle İfİtti&imiz Sukervilierirı kor- mai• memur olan polislerden biri küçük tolerruab bile .-. bildir- mai• n .-m. gÜDiİDe tuthıium W.- DeJiL hn .. ı. --L 
bow " --1 ).. -A •• ., 1. •• -- L __ L~-X:.-.l-- ı~.~- yl w• 'h al _.J• 4!-L._ d kesimİD chmil --&.-: • • ILaD m agzını vı.,._ açmt" 
• aına&ı ~·pra Y.:"'" • _yuftlıJ'aD ""IMll!i wa -.upc~ -~ olinad1iın1 bana eö üyordU. me~ ı m etmcaım. a;ırm .. uzun ve mat e ~ •· .-- .uati- yor. onu aeıeJendirmek için eaıfee. 
~ H31117 ~ p.arm...,_,ı .. ~e- maı> Her halde, 1ba meeeleyi aydınlat- ta&ılatlı raporu ok.uda•ktaa •onra en- laal..-da~-· kaıar verdim. titim bütün der hiçbir netice 
~ anda. DMı1Jw1 ~ tepenin ziıı- Zn-allı dutwa. ail• e&Muun f..,. maia c;ahp.aıiun. Y &nn ubalııtan tereaan bulaeaıiuuz noktalan qım Bu tahsi habr&Lu. içinde ,...._ vennecli gayre 
Y-nde. k~Yerdi. Sir 1:1Clll7 el ilubetia' Jr.encli.iıae hearlatall o itibaren fiaaliye~ geçeceğim.. ve bana miineejp ııöreceğiniz direk- dığuıuz bet-ec11ınlı bldi.e ve vakalan . · 
oma görememifb,. kmkuaç ve tüyler ürpertici 11~ 8.gün PrincetO'Wll hapi.hanaİ tifleri vl'riniDiz. daha canlı fJİr auıette ~ edec:eL DeUkanlUMA bu can eıluaba bana 

Solgun ay ışığı, tepeniıı. zirvesini 1'llL taıiliaclea bll& le~ miidüriiae bir mektup yazarak haf· Aacaba m...., .... halline doi- Hauralanma Seldesı'in bozbr.cla ta- da buta,b. 
h&Ja aydınlat:yordu Fakat tepede o Sis- Henry'Dia 'boakırda yeni mace- taJardanberi ..._.a firui Selden'in ru, 8ıllmı atabildim mi> Ben, hiç ol- kibe çıkbğHnız geoaiıa _._...... Bende de 09rarerıgiz bir ı.lalike-
•11 eap phıs, arbk görüına~ ralara atılmaJc istemiyeceğini l\isee- aaklandıiı yer· bildiniik. mana Barrymoor" a ait noktaları .,-. itibaren yazm.r.ğa baıLyorum. nin telıdidi altuıcia buluDC!uiumma 

yorau. diyordum. Fakat ne yazık ki, biz haydudu clınlattığun kanaatindeyim. Çünkü Sözlerimde hiçbir naiibal&ia yok- daU -bir tw hüküm 9iirü,Jror. Bu teldi-
Ne Q!du, nereye gittı bilmiyorum. Bereket vemia sir Heaıy, tepede kendi dimizl.. yaka]ayamadık. Sir konak ~ınm ~ adjep~e?n tur. Hadiseleri, tana emnun muha- fut ne.reden v~ ne zamaa gelecek> 

S. nıUMNr.ayı halletmek için o te- dW'an o esrarongi31 tah.a 3')rmemi§. Henry, dün geceki muvaffakıyetaiz- sevk ~e teaınle gecelen kona&m IÇlft- faza edereL yazıyonun: Bilmiyonm. Fakat bende bu tebli-
P9Y &İtnleı,. ve bozkmn bu tarafla- benim onu aneızın &r(;rür görmez. likten, 90n derece mütee98İr bulunu- ele elinde mum olduiu halde dol81- 16 ilktetôn - Kasvetli..,. .u1i bir kenin etral.mızda dolaotığuıa dair 
nm anfl'n'ınalc istedim. Fakat tepe, duyduğum heyCC&A ve delı~ tat.- yor, Kendisini teselli için sarfttiieim tığını biliyoruz. gün .•• Tabiatin bu a(iu ha"NC. ruhu- bir kanaat var. 
bulunduğuMm: yerden çok uzakta mamııtı. Yoksa sinirleri daha fazla biitüıı gayretler de boşa gidiyor. Yaln1;Z bozkır. !Wl esrarını ~a- muza ve benliğimize d~. Bu korkl.ı ıv-,. endiıe bana nerede11 
bulund •wu ve Sclden'i takip esnaeın• gCYşiyecelc. cesaret ve metaneti t• Ben <le onur. kadar müteeeseir ol- f~~ edıyo:: Belki bundan SOllr& eıze Gök yüzü kalın Te koyu bulutla.,.. geliyor~ Tayiı, edemiyorum. Kona• 
da u ıc.::rr.ız muvaffakıyetsizliği mamile -wılaca.ktı. malda bember, arkadaşımı daha gundarecegım ra~orlard~ bo.zkırın la örtülü .•. Arumt hava açılııyor, ve ğ., içinde her şey yerli yerinde. Bü-
hatırl dığın• için bu hev~ten vazgeç· Konağa cfoğru yolumuza de:vam fazla kaygıl8.ndırmamalc için, dün earnn ve enarcngız oaJ-iyetlen ~- bo.zkırın dalgalı bvrrmlan gMleri- tün emniyet ve ihtiyat ted'birlerini 
tim vt- yol arkadaşıma da bu niye- ederken. kendi kendime bu esraren- geceki acı v" utandırıcı muvaffakı- kında .!bazı mal\ırnaıt verdbileıc:e.gma. mizin ÖDÜnl! seriliveriyor. en ufak teferrüabna kadar almalı 
timden hiç bahsetmedim giz hadisenin izahını arıyor ve: yetaizliğe dıemmiyet vermemit gibi Fikrımce en dofnı. ~reket. bir ım Dün geca J,r..xdaktan bopaırcaaına ihmal etmcdı1t. 

8 ıru:çıhu] adan. kımdi t Gecenin - Bdk.i de. tepede gördüğiim p- görünüyorum. ~ef!>uray!9' gelmenrzdır. Her. halde yağAll §iddetli yağnaurlardan. bozkı-
geç. saatinck orada ne anyordu) haa, firari Selden'in izini bulmak içöa Azizim Holmes, raporumun &a ~um~~ı günler~fıntMi:d·,,... nn çukw yerlerinde aölcükler pey<la 
Ha km dılinde dolaşan efsaneye gö- bozkınıa hakim., yerlerine yerlqtiril~ kadar uzıır. '" tafıliliıtlJ olmUlftdan na ta verece l)"O- oldu. 
re. eeelet-i bozkırda dolqnn v~ bi- mİf olaa gözetleyici aae&IUll'lardaa fi&lyet edeceğinizi zaonetıaiyonmı. nam.> ... Konaim i~inde ve dıtmda her teY. 
raz eırve~ müthi,, ulumalannı dehşet· biridir. diyord-. Valı:aa rape11m11da ual meeele ile ~ P,v!D! D ~nlik veriyo.r. 

Falı:al oun rağmen kalbim huzm 
ve emniyeıUe değil. Korkuyorum. 
Belki bu sözlerim ııi?i rrüldürecek. 



11 Mayıs 1942 
AX:ŞAM Sabite 'l 

f RADYOI 
BllPnkil proıram 

Kontrakt brl9 
MEŞ1IUB EJ.T.EJI 

12,SO Prostam, lJ,11 eutııar, 12.e 

1. - İŞ ARIY AN~ •0~~0o1a ~~~-.?-!..AKbolAŞ.~ -~~ .!! .. ::,~d-•-A fe=.ı::: HA'J'JLIK KÖŞK - Bslaı1töytmde .AJw lmbemi, ıı.oo J'aa1 beyeU. 
_ .ıaaw>"a.-. '"" ...... -.. _.,. ı.. ~ uu- l"""uı.""' ~ " Batıaı: JO}unda. ~ona. & dakika, 18,03 Dana orke1Jt.ra.a.. 18.18 QeçJt 

._ .___. KUVVETLİ _ 'l'elAf· ~ d& ~ ali olma.t 1ızere bir nem.rctı bulıman bahoeli b>n!Orlu 1k1 18 dlhıftm arazide çam ve meyva ağaç.- programı, ıe.ıo AJamı lıaıJerJerS, ıt,ti 
ıım.1.1.<UN.ı:M:J• 1 _, manda'° ıneır satıcım De bir ~ da.1rell ;varan ~ ev acele mtılık- lan ba.vt mıırhum zıya pqa töşldl KonlJlflll&, 111,N Şaıkı1ar T• ıa.ıuıc 

JD No. 18 . '. ., .. tam cCze1 matmaııeI.~eya b1J ma araııı:vor. Yalovada BalA.hatttn Bey t?r, Gö!lme'k 1çhı İkbe.ll19 Hamtyet .,_ 1111.tıııktJ!!. Kalorifer, elektı1k ftl'dır. 20.15 Radyo gazetesi, 20.48 Bir halt 
~ ~ :arak Si tı~ ~e mfu'ncnat. - S kak No, 36, GOrllşmek iç.hı; 204715 ta- 81rkec1, Hoca-paşa hama.mı, bay Nu-~ ~yoruz, 21,00 zı.taaı 

ı, addı ~er AtPm. (B.R,T.) ('{lm.u- FOTOGRAF İŞÇİSİ ARANIYOR - lefonla. ri'Ye mürncaa.t, - 8 Takvim.1, 21.10 Fasıl be)'etl, 11,SO Ko-
:+ RDVT 811 ., - 1 Dahnl veya tntll g11nler1 haliçte ıesım SATILm MUıltM ARSA- Moda.'da SATILIK BtlYtm: ARSALI AKAR - nuşma, 21,421 Senfoni 0Tkestm111, !2,SO 

sana evmk Qekecek, Uıbora.tuar işlerinde ~- deniz Jrenannda s tarafı cadde, de- Çok geniş btr arsa. c1ah111nde b1r çok Ajans haberler! ve bo?Balar, 

610 ti t]•8Tlll 
yAZJBANDE - :KAUp l'fl cak tecrübeli (10) fotx>gra!çıya. 1htl- n1z ceph~ 88 metre derlnllği 87 met- gııyrt menkulü bulunan ibir Mfllk sn- Yann Ababld proıram 

ı:nemuııı gfbt ~.elimde~ yaı; vardır. TaUplerbı 17/G/942 pazn1I re, etrafı beton duvar 'Ve dcın1r por- tılıktır. Uzunçarş~ı İsmetıye ead- '1.SO Pnıgram, '1,13 Mlizlk (Pl.), '·• 
•DBG •ROil 
'+ A 10 4 O. ·+ -

v1s1m vardll'. mr yo.zıhtı.nede • glhıU görllşmek üzere Floryada Foto makbkla ÇCVt1ll arsa topta.n satılıktır, desi 16 No. da maklnecl Yaıhyn.'ya AJane laaberlel'I, 8.0t> M\lztk CPl.) • 8,ı& 
mak ıstııyorum. !sttyenler Akş8m da Plft.J a.t.elycslıle mllraeaatıan. - l müta.vasslt kabul olunmaz. Adres: m1lracaat. - Zv1n aau. 

•ARD88 •ıot•I (P) rDmuzmıa müracnatıan. Moda. burnu No. 22, Telefon: 80118 ===--------=--==-=-
• AXDV.. 

DİZEL MOTÖRLERİ - Mütehassıs 3 - SATILIK EŞYA - 9 

tamırcJs1 ve montör mak1nJst toma. tJSKtJDAR - Pa§atapı Fıstıklı 
KİRALIK KÖŞK - 11 oda 1k1 bU

yük taksimatlı 1k1 sofa. terkos elektrik 
TI: kuyusu telefonu mevcut yedi dô
nftm ba.hçe 150 den !ati.la çam aRacı 
ve muhtelif meyva. ağn.çlan bulunan 
Göztepenln havadar mevkibıcte trene 
ve tramvaya yakın Blrincl Ort& sokak
ta. Ras1m paşa. köşkü na.mile manıf 
köşk Jrlralıktır. GOrmek için 1~1ndek1-
lere, pazarlık 1çln Yeni pastane arka
sında Bas1ret han oda'başısına mt\ra
caat. 

BULMACAMIZ 
• .Av 10 
'.+ '81 
• v' 1 

:tıı.yntı.k ve tesviYe 1Şlerhı1 mftkemme- KAMYON ARANIYOR - Muhtelif mektebi altında köşe ~da üç yüz 
len )'9.PS?' ~ da gldebll1r. Ak- model. lo.stlkll lfıstiks1z 1y1 halde sn- seksen metre murnbbaında denlze hA.
oıım'da (.Anılan) rtımuzuna mel.'tupla tılık knmyonlan bulunnnln.nıı Galata klm ve ne-znrctı fevknlAdcsi olan bir 
mftrn,caa.t, Blliftr sokak Ta.ptas hnn No. 18 - 17 de arsa satılıktır. Tnllplerln ttskildaMa 

1 1 1 ' 1 • 7 • • 11 

ı 

Her t1c1 tnmf mnda deRQ 
KAğıdı veren: cenup Tt1ImÇE, ALMANCA. İNGİLİZCE, Asını Yolaça her gün 12 - 13 ve 17 - 18 İS!rele c:tddeslnde 23 No. da kuru tn.h. 

FRANSIZCA - Dört llsana vAkı! tec- arası m1lrncnatlnn. VCe1 Nuri Yucndnla mUrn<:!lntıan. 
Detd!ruyon 

oenup Gaip eımaı ~ 

rft?j)U mtıterobn, muhabere memuro SATILIK EL TEZGAHLARI - Gil
.,.. mub.MiP TaZl!e aramakto.dır, Mn- cü. tarak ve çerçlvelcrl tamam 1.şler 
rncaııt: ~ gnzetes1 cMfiterelJn,, halde dört adet yenl el te-zgll.hı satı-,. - 1 lıktır. oaınta Perşembepazar Hnzar 
-trt--E-S_K_t_Tttnx __ ÇE_• ____ V_e_da_kt_llo han 5 numaraya mfuıı.cnat, Telefon: 

bllen bir bayan ta ara.mn.ktsdır, Taş- 40696
• 

ı. 1 .. 2. 
Pas Pas ı • PU 

PU 
rada dahi vnzıte kabul eder, Akşam- SATILIK - Buz dolap ve havuzlan. 

4 .• Pas 1. 
Pas Pas 

da cM, Q.• rtmıuzuna müracaat. Al'Zll ettiğinizden çok gfızeldlr, Saraç 
- 1 hane'ba.şında bahçeli mahalleblc1 . 

ELEN BİR BAYAN - İstanbul da- Tel: 
21607

· 
xozcu: Şlmal 
Oyun: il k'nro 

hilJ:ndc yulruz ya§).ı blr bayın ev tşhıl 1000 LİRAYA - Batılık Alınan pl
gôreblllr; taşraya. g1tıne:ı: ciddl tek- yn.nosu, carı Htntze Hoflle Fern.nt 
llflel'1n .sarih ndreslertle Akşamda Berlln çok tatlı bir sese mallktlr. Ka 

Şatk. treflln iklllSnf çı1t'tı, garp dam cl.E't rlhnımına mektupla müracaat, dıköy MUhürdnr caddesi Tu~lacı Emin 
ne aldı ve tren nıamnı geldl, Ş1mal _ ı bey sokak Dizdar apartıman No. 1 
tasti. Mütcnkiben koztın nıamıı oy-
nadı, Garp asla aldı ve blr trefl da.ha BİR GENÇ İŞ ARIYOR - Orta de- ARJANTE RÖNAR - Fevkalfıde 
~ldl, K07JCu bunu da kesttkten sonra rece tahsill olruı blitün gün çalı§malt Kn.nnclıı. malı, katlyen kullanılınam.ış 
gnrbtn ellnddkl tozlan dil.ş{lrdft, Bil' tızeıre münasip iş nnyor, Akşrun"da Mağaza flatındc:n fiO lira noksnnma 
pikle yere geçti. Kör 8.8llll Aldı ve <O.R> rümuzuna mcktUl>la müracaat. Beyoğlu, Falkpaşa cad. Stil apart. 
yertn lk1 sağ plklne ellndekl Skl bO§ TI.fKSEK TİCARET MEKTEBİNE No. 2. Telefon: 41353, - 1, 
körll ka.çtl, oyununu çıkardı. DEVAM EDEN -· B1r genç öğleden SATILIK SİNE:\IA 1'1AKl~"ESi 

Krltnı: 
sonm çnlışmnk 'il.zere mQesscsclcr1n Yeni vaziyette komple bir seyyar s1-
b1r1nde münasip iş nnyro. Taliplerin nt>ma maklncsl o.cele &ı.tılık \'eyn ynz
~ gnzeteslnde Ş. M. 'rilmuzuruı. lık 1çln lclrnyn verilccektır, Bahçesi 

Garp daha blı1nci levede ortaltmm mektup gOndcrmelerl. - 2 olnnlarlo. da m~tcrek çalışılır, Bey-
(§D.rkm) elinde bidayette dört trefl oC'lu istlklAl caddesi 75. Telefon: 42418 
bulunduğuna Jmtıyetle emin olıı.blllr, 2 tşçt ARIY ANLAR 
(Şark ortıa(Pnm trctl1n1 tutmuş ve - SATILIK liAZİNO EŞYASI - 180 
lk1llyi çıkrnlştır, Elde ortaıtın söyle- ŞOFÖR ARANIYOn _ Knmyonlar- demir masa, 900 a{tnç sandnlyn ve 200 
dlğl kozdan dört boş bulunur.sa uzun- da ve 1nş3a.t tşlt>rinde çalışmış tecrll- tabta nuı..sa iyi bir halde satılıktır. 
ıuıru anlatmak için en bllytığft yerl- bell §Olörlere 1ht1ynç vnrdır. Saat 12 _ Kadıköy İskele knhvesi müsteciri 
ne en ufıık çıkılır). Bl.ruıennleyb. §ima- 13 ve 17 -18 arası Oalnt.o. Billfir soknk Hamzaya müracaat. ,..... 
Hn elinde birden fazln tren 10k de- Tıı.ptas hnnda Asım Yolaça mfirncıuıt. 
mektlr, Her ne kndar d~ranı SATii.IK KOTRA - 8 M. boyunda 
temıeğc tc'b!ır etmek suretiyle F.Otla- 2 M. eninde, lldsi baş altında olmak 
mnk ekseriya tyl b!r hn.reket 1'e ~ bu İKİ SATICI ARIYORUM _ Tuhaf!- üzere dört yata.tıı ve amda yelkenli 
vnz1~tte oorlnma.ğ gitmek doğru de- ye ve aktarlye mallan k.aulara sat~ dlr. Bütün te!errüntı tnmam ve ye 
l?fldlr, Zlrn şimal pUd 1nkA.r ~ etmek 1m!re saat 2 de bulunurum ntdir. Tafsllrı.t için 80774 No. ya tele 
olduğundan bn renkte pek kısa de- Bcşiktn.ş Mllll Piyango Yıldız gişesine fon edilme~. - 1 
mektir ve yerin pik onorlanna kör müracaat. TAKSi ARAl\'IYOR _ Ustikler i kn.çablllr, _AD_A_N-.A...:D_A ____ Al_A_t_ı_z1ro1 __ y_e_ve_y-e- yenice olmak tart.ile az kullanılmış 

Kozun ası garptndll' ve Yalnız 1k1 dek parça yapan bir atölyede çnlış- ve terellınn Amerikan m.:ı.ı'kalı so:ı 
plk! vardır, Şu halde kl5rden b1r J.eve mnk isteyen bir ş"fc 1ht1ynç vardır, modellerde bir ta.ksl !y1 fJa.t!e alına 
alırsa oyunu kurtnmblllr, KörO.ıı nı- Askerllkle ııgııı oıma.mn.sı IAzımdır, İk1 cnktır, 24674 numnmyn telefon edil 
ası şarkta. 1se - Jc1 pek muhtemel- fotogrn:t ve ıstıyeceği ücreti hnmll bir mesl. - 1 

dir - tozcuyu içeri. atmak imktmı mektupla Adana Demlrtşe mUrocant BİSİKLET_ Kız vcyn erkek blslk 
elde cdllmlş olur. Şu halde garp btrhı- edllmes1. - 2 letl satmak ısteyenlerln Takslmdc 
c1 leveyı tren damı lle aldıktan son
rn trcfle devam etmeyip blr kör gel- USTA DOKUl\IACI VE MASURACI Stadyom karşısında Uımn.ttin cadde
melidlr. K<mcu bu Jcörll yerden asla ARIYORUZ - A.kşrun'da ARC n.dres1- sinde Pertev Ap, allmdnkl kundurnc 
alır ve blr koz gelir, Garp asla. tutar ne yazı ile mü.men.at, Hüscyine mektup veyn &lfnhen müra 

Ye bir kör daha oynar, Bu suretle §t- BAŞ HEMŞİRE VE HASTABAKCI- caat, -
mal bet karoyu yaprunaz ,,. !çerl LARA _ Kadın ve erkek hademeye SATll,lK Alt.ABA - Tek ve çift ko 
rtrer. lhtlynç vardır. İsteklilerin Ta.kslm §Ulur, temiz boyalı Brik İstanbul ~ 

ba.hçe kllr§1Slilda Tnksbn Vakıf has- Banknsı karşısında MalOI cemal gl 
Askerlik işleri tanesine rn1lracaatıan. şcslııe mürncar.t. - . 

Beyoğlu yerli askcrllk fube<dndtn! YVKSEK l\l'UllF .. ,"DlS VE Fr~ l\m- TEKfillETRE ARANIYOR - Elle 
~da. sınıfı, rfttbeS, adı ve MURU ARANIYOR - İzmlr clvannclıı. rinde grnt taksimatlı tckumetresl 

kayıt numar:ı.m ynzılı Yd. Bb. l&rın su 1şler1 Şa.ntlyeslnde etflt ve apllkns-- olup d1l. .satmnk ı.steyenlerln makine 
acele §Ubcye milracaatlan llAn olunur. 70%1 ışlcrtnde çalışmalc tızere tecril- ntn cins ve taksimatını ve flatln 

Kur, Yzb, Tevfik oğlu Ekrem beli blr yüksek mfihendis ve bir fen mektupla 4 tıncti Va.kıt Han zemin 
(325-21), P. Yrıb, Mehmet ~u mu- memuruna 1hUfaç vardır. Talip olan- Kat No. 10 Sn.im Pnr'a bllcllnneıeri, 

lamı vesa.t.k1 ile birlikte: Galat.ada · 
hlttJn <333

-
413>. P, Attın. Hatemı Selanlk Bankası üstünde (74 - 76) nu- SATJLJK KAZAN - İki adet müs 

oğlu Adıınn Hateml (18256), P. AtRm. 
İbnıhtm oğlu Mehmet Sa.fi c836_168), maralı yazıhaneye mürncaatlan, - l tameı 1abnkn lm7.:ını satılıktır, Her 

btrhıln tutnı 1,50 metre, uzunluğu 
P. A~. Emin @u Mebmet All TESVİYECİ ARANIYOR - Mak1no MO metre, Posta. kutusu No. 545 veyıı. 
<19929>, P. Atğm, Mehmet oğlu All !$erinde ça~ tecrübcU blr tesvl- teıeran 24070 numaraya mümcant. 
Cafer (38025) • P, Atğm, Halli oğlu yeclye ihtiyaç vardır. İstcklllcrhı - 4 
Ba.Uh ~ (18303), P, At4m., Abdill- bonscrv1sler1le, cankurtaran, .Ahırlaı.- · 
kerlm oğlu Adil (3SS-423), P, Atğm. pı caddeslnde No, 1 Temlzi.ş Fabri- SATILllC OTOl\10BİL - 938 model 
Hnslp oğlu Şcrl.e All (31086) • P, Atğm. kasına mümcantlan, spesiyal opeı ıı.z kullanılıntş beş IA.s 
Ziya (p:ı§n) oğlu Pertev (16148), _A_LA_TUR __ K_A __ VE_·..,:_A_LA_FR_A_N_G_A __ , tik yeni; her ıiün Öğleden evve l 
P. Atğm, Hayri oğlu Burhanettln ı ı ·· 
(37453), P, Atğm, Abdfilka.dlr oğlu Yemek pt.ştnnesınt bilen blr Türk ba- (4Hl85) de M mar Mehmet Al ye mu 
Hilseyin Haki (16278), P, At~. Hn- yuna llıtıynç vardır. Arzu edenlerin rncaat. -

1 

KİRALIK EV - Taksim lle Harbiye 
arasında. 8 odnlı bnhçcll ve denize 
nezarctll bir ev ~alı veya eşyasız bfi
tün sene içhı kiralıktır Kalorifer ve ntR BATAN - caddebostan, Bos
tcletcmu vnrdır istanbuİ posta kutusu tancı, Maltepe, Florya.da, aUe Sçlnde 
176 ya cEv, adresiyle yazılması mutedll !!atıe yemekli pansiyon ıstl
------------·-- yor. PlAJa yakın şarttır. Beyoğlu Tar

KiRALlK EV ARANIYOR - Fener- la.ba§l 223/~. Telefon: 43743, 
yolu, Suad.iye, Bostancı, Yeşllköy, Ba-
kırköy taraflanndn vesaıtı na.kllyeye SATILIK \'E KİRALIK KÖŞK -
yakın, her tfirHl konfonı mevcut mü.>- İki alleye elverlşll dörder oda mtıte
tak11 mobllynlı dört ay 1çln ktıçlik blr a.ddlt aka.r suyu 25 dönüm bahçe 10 
ev isteniyor. Mevkll ve kim bedelt dönümü a~ ve aynca dört odalı 
hakkında tafs11fttılı mektupla İstanbul köşk hepsi blrllktc satılıktır. tlsltüdar 
757 posta kutusuna mtlracaat. - 1 Ba~larbaşı Yahudi meza.rlı'ğı karşl

Soldan sata Te JUkandan aşalı: 

ı - Yanlışsız yazma. kılavuzu. 
2 - Resml evrakın ~ me

nu;.tm. 
J - Sonuna cR• gelirse ktnıya tec~ 

SATil.lK ARSA - Çlltehavuzlarda 
tramvaya 3 dnklkn, denize manz:ı.rası 
olnn cephesi 22,50, derinlik 38 metre. 
İzahat almak lçln her gün snnt 14 ten 
17 ye kadar, 60682 bny Kl\ml~na mü
racaat. - ı 

Bf1YCK F'JRSAT - Bursadn Kü
kürtlü ve Kaynnrea k.ı.plıcnlnn ara
sında. kAln suyu muhtevi 3211 metre 
mumbbaındnkl arsa sntııı:ı..-tır. ıstı
yenlerln Oalnta Rıhtımı boyunda 33 
nwnaralı Knla.ycıo!;lu Ha.n 1 Jnci knt
ta ve 40493 telefon numarıısınn mü
rn.caatlan, - 2 

SA1'1LIK APARTIMAN - Ca~
ln Kapalı Fınn,da l'I numatalı 5 katlı 
ve Himaye! Etfa.I soknğında dört katlı 
a.partıman satılıktır, Be.bekte Kollejde 
bny Hüseyin Pekta,..""":1 mllracn.at. - 1 

KİUALIK - Erenköy Santral cn.d
desl 12/ 2 No. elektrik, su, hnvnEazı, 4 
oda, meyvaU b:t.hçell mü.stnkU k5şk Jtl
rn.Iıkbr. Öğleye knd:tr Te1. 44755. 

-1 

SATILIK TtJTUNCtt DtfKKANI -
Galata Necatlbey caddesi 27 numaralı, 
Bebek tramvay durak yeıindekl dnk
kAn devren satılıktır, İçlndekllere 
müracaat - 1 

ARANIYOR - 25-30 btn liraya ka
dar bir çiftlik, İstanbul cihetinde &O 
bln llrnya kadar npartımnn satacak
!ar Adalet hanı (Her1ş) e müracaat. 

SATILIK APARTThfAN \'ESAiRE -
İstanbul, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıki'ly 
ve Bostancıda en giittl, mutena yer
lerde apnrtıman, arsa, dükk!n ~ 
akarlar satılıktır. Kadıköy Moda cad
dest 104 numarada EmlAkev1 Nacı A
zcre mfirncaatınn. - ? 

sında Rasim ağa sokağı No. 9 bayan 
Cemileye cumartesi pazar g11:nlerl 
müracaat, 

SATILIK EV - Boyacıköyde isl«'le
den 5 dak1ka, gQze1 manzaralı yan 
ahşap yan k.Aglr beyaz boyalı f!V, 
elelı:trlk, su, mll§amba, efYl1 Jle satı
lıktır, Mevcut b:ı.hçeyt genl§letmek 
ihtimali vardır. Seyyah sok, 34 No. ya 
mektupla müracaat. 

SATILIK İKİ EY - İkişer oda ve 
bahçe lçlnde elektrlk kuyu meyva 
çam bağlık ve KayışdaRt suyu &tün
deki caddede Erenköy Sahrayıcedit 

Orta sokak No. 12 - ı 

l1lbe evı olur. 
4 - AmonyaAuı başı - Klınyevt 
& - cernı edatı - Fıçı, 
8 - Vasıl olan - rutubet, 
'1 - Al gel - Sonuna cN• gelirse bir 

kadın lsnıJdir, 
8 - Hatıf bir maden, 
9 - LA..tırdıyı lflne ~ldıtl gibi ç'.!

vtrmek. 
10 - Bir komşu devlet - Kuzunun 

bnğıi"ması - Beyan, edatı. 
Geçen bulmacamız 

Soldan sata ve yukandan ~: 
l - Kapalıhava, 2 - Alet, Saman, 

3 - Pestll, Es, 4 - Attanatlar, 5 -
İnek, t~ 6 - Islak, İyUr, 7 - Ha, 
İ!a, a - AmeUyatol, 9 - va.sau, <>va, 
10 - An, Rakılar. KİRALIK MÖBLE BİR ODA -

Tenha blr Tiirk aııesı evinde. Kadıköy 
Mühürdar Kam.kol ooknk No, 31 cu- 111•••••••••••-
martesı pazar günleri ikiden ~e kıı.- YAZLit'iA GİDECEKLERE: 
dnr müracaat. - ı Hasır koltuk 

DEVRF..N KİRALIK DÜKKAN 
Havagnzı, su, elektrik, dn.hllen yn~l 
boyn, dıvar kenarlan kısmen beyaz 
çlnl ile döşenml§, Ma~ka, Sıla.hane 
caddesi No. C9. - l 

ve mobilyanızı 
Her yerden ucm 

İmnbulda .Rızaı>a1a yokUfUJlda 
• !fo. AllMET Jl'ZVZhıın 

KİRALIK xöşs:- çamhcacıa Llba- Asrr Mobilya 
de'de merhum All Rltat beyin kötkü .... Matazasuıdan alınuı. 
kiralıktır, Buyük bahçe 1çerlstnde 
müteaddit havuz, kamelyalar, na.dlde -------------

çnm ağaçlan ve ormnnı havidir. Bah- Tu··rk çı·mentosu 
çClı:a.pı Agopyıın Han 24 No. Haydar 
Çağntay'a müracaat, - ı 

6500 LİRAYA - Fabrika ve depoya ve kireci 
elverişll Haliçte İstanbul c1het1nde 
cadde ast ünde dıen!ze yakın Xlglr bir Anonim Şirketinden: 
bina satılıktır. Akşrunda M, K. adrc-

t~__.. davet - B:..:O...: 1'1'"-slne. müracaat. - 3 ----=ıı .. __. 1a11 

7 Ma,. 1942 tarihli fevkalade 
SATILIK HANE - Parka. nazır, bü- umumi heyet toplantısında niAbı 

yük ba.hçcli, yaAlı boyalı ve yeni mu- müzakere buıl olmadıimdan. m.e
fa.Illbalı 8 ocın, hamamlığı havi hane darlar, af"Pdaki nanamede yazıh 
satılıktır, Bakırköy, Kart.altepe cadde- hususu SÖIÜfDlek &zere, ikinci defa 

KİRALIK GAZİNO - Kalamıe va- al No. 19• - l olarak 15 Haziran 1942 tarihine m~ 
pur 1skcles1nln deniz ftzerlnde en gü- tlSKVDAR DOÖANCJLABD.& _ De- aadif Pazıuteei sünü .aat 16 da Ga
zel blr noktası gnzlno 1ç1n kiraya ve- nJze neza.re'lll dört ~·ol alzmda Evka.fl latada Voyvoda caddesinde kiin 
rllecektlr. Mllracruıt: Kalrunış vapur verllmlş 337 metre murabbaı bir arsa Agopyan hanının 4 üncü katındm 
iskelesi çımacıs:ı Hüsnü. - 1 satılıktır, Kurtuluş BaLkurt ca.ddesl ıirket merkezinde fmalade surette 

SATIUK KAGİR BİNA _ Dentze No. 107, - l içt.imaa davet olunurlar. 
bakar 4 katlı mükemmel tech1z.aUı KİRALIK UCUZ SAYFiYE _ Göz- Müzakeraja bir hisse sahibinin cla
terkos ve elektrik tesısatı vardır, tepe, Dutluk, Ihlamur s. e. (Cevat pa.- hi iştirake ve tevdi edeceği senet 
Adres: Yüksekkaldının Zürafa sokak şanın köşkü karşısında) 2 oda, ı hol, miktannca rey it.uma hakkı vardır. 
No, 15, - 1 mutfak, helt\, elektrik, kuyu, fevkalA- Mez.kOr içtimada hazır buluıımak 

de manw.ro, Dut -re incir ataçlıı.n, utiyen zevat. hiuelerini içtima ta~ 
FIRSAT - Suadlyede den1:-.e yarım Gezmek içhı ayni sırada 10 No. ya. mtı- hin<len bir hafta evvel Şirket meı· 

dn.ldkn m~sa!Cdc içinde müteaddit raeant. - 1 kezine tudi etmelidirler, 
çam vo meyva ağaçlan bulunan 4 dö- Bankalara tevdi edilecek acnedat 
nüm ka.blll 1frnz blr arsa. s:ıtılıktn', BOSTı\NCI - Tren tramvayına. makbuzlnı firket merkezine tevdiat 

ıeyln oğlu İsınall Hakkı (13479), her gün sabah sant O dnn 11 e kadar 
P, Atğm, &ı.mi ~Ju Az!z (1G082), Tahtnkale caddesi 96 No. kundura 
P. Ate-m, Rıza oğlu Münir (13629), boya. 1maldthanesinde Mehmet Nurl
P. A~. Meh. Ömer oğlu MehmeL ye milrıı.caatıan. - 2 
Hnsa.n <20508), P. A~. Selim oğlu ACELE ntn DAKTİLO ARANIYor

Bankalar cnddcsı BnhUya.r h.nn No. 21. 4 d:ık1ko. yeni asfaltta meyvnlı mey- mahiyetinde olarak kabul cdilecck-
SATILIK BUZ DOIABI - Gcnern Tel: 49007. - 1 vnsız ağnçla11, akar suyu bulunan üçe .:-. 

Elektrik mnrkn Ltılcll Ordu caddesi ... 
N 288 b n A t kablll 1fraz ~ donümlük bir arsa &l. RUZNAME: 

1 

tsma.ıı (40893). 

AKŞAM 

Türk olmns.ı ve almanca. bllmcsl §al'b-
tır. <T. A.> J1lmuzu altında. kısa ter
ctımeı hal llo blrll.kte 178 ~ kutu
swıa almnncn YUllacak mektupla 

O, nkkal d kk .. nınn müracaa. SATIUK ARSALAR - Erenköy tılıktır. Tel: 44097, - l 
- l tren ista.syonunn 7 clnklkn mesafede, ·------------- c Ticaret Vekaleti lç Ticaret Umum 

Müdiirlüğünün 10/3/1942 tarihli 
ve 1790 numaralı tezkere.l ile Şir-

-5-A-TIL_lK __ AK_O_R_D_E_O_N_VE_K_O_i\IP-LE içinde taze ba(tı ve müte:ıddlt meyva 

CAZ TAKmu _ 80 Basil Hohner ınar ağ:ıçlan, 1-uyusu bulunan 3,5 dönfim 
k:a nkordcon verdi 2 Ue caz Beşiktaş den lkl nrsn satılıktır. Bruıknlnr ea.d
tramvay caddesi '13 uıt!i, _ 2 desi Bahtiyar han No. No. 21 Tel: 

49007, - l 

5 - MÜTEFERRiK 
FRANSIZCA LİSAN Mt)TEBAS ket Eau mukavelenameaiM il&Y911 

PROF. ANJEL DERSANESTh'DEN _: emredilen iki maddenin müzakemünıeıutt. _ 1 -------------

İYİ TtJRKÇE - ve blrıız d.n.ktllo bl- 4 - Kiralık • Sablık SUADİYEDE SATILIK YALI - su-
ıen bir bayana 1htıyru; vardır Ban- &diyede lçhıde müt-caddlt çam ve Abone bedeli 

EvlAdınızın Frn.nsızcası zayıf ise b1zo reci.> 
ycllayınız, Çabuk takviye ederiZ. ha ml 8 - 4 mevcutlu müşterek dersler _____ _;,.;;_ _____ _ 

Senelik 
e Aylıt 
3 Aylık 
1 Aylık 

Tiirki1e Ecnebi 

1400 turuş ~00 kU1'UŞ 
?150 • 1450 J 

400 • 800 J 
l~O , ı 

laılar caddesi Bahtiyar han No 21 SATILIK VİLLA - ŞLşll. Bfiyükdere meyva a~nçlan buluna.n ve bahçe.si 
Tcl:49007, . ı caddesi Zlnclrlllruyuda, Betonarme k:a.b!H Uraz olan bir yalı sntılıktır. 

ROMANYADA Bnır-... _ ~ .. .,,..,.,..nk eleır:trtıc, su, bıı.n:rosu vardır. 3058 met Bnnkalar caddesi Bahtiyar ban No. 21, 
.._Mı...,..-.....,... re arazı 8a metre aafalt Ozeıinde cep-

lçtn aylığı 5 Ura.dır. Bahçekapı tnım- ~ - l'erDdl7 iate bironnda.n aJ. 
vay yolunda. SelAmet Hanı. Husus! dJlı.ın 1 Jıaftf ft Mr alı.r ~ 
ders ver1llr, -1 Dnı*1911it&tb.,....~aı---liumıı 

üzere bJr kadın hizmetçi (fnm dö hesi, garaj, ahır lhıde gazino.su, 80 met Tel: 400<Y7, - ı 
....... "'r) IU1lllıvnr Tü""· ..... +a-A~- ol ,.,,..,,. ÇOK TECRtJBEIJ - Ll8e profeaöıll 
'1"'".., ,/V. • .... ·~~· - re )t"lr- camekAnı. Ba.tı"&de mü•~-A KİRALIK - cn-... u- matba .... +--....,,..., .. ~ yerlerden ban _ _._, dl "' ~ '"""' ••.r .. ~ - ~ıuzce, Fransızca. der.ster verir, Me.t 

dan h1lanl JQtt;ur, 
JlftM! Satı ~ llo •• ......... JilB,.!l, ".....,..Wö• sc. v...,,.erı t çeşmeler muhtellf çiçek ve güller ~da. 21 No. 4 odnlı konforlu ııa-

bulunmnsı veya muteber ketıı vcnne- hey•ewe saWıktır. İ4 Ban.Ica.n kn.rşı ne mobn .. aıı, mobil""'""' ltJrnlı:ktır, tep taleb<!leıinl 1mtthanlara. hazırlar, 
.... ..t""' ş1~11 Qsm.anbey Rumeli sında. M lfil c 1 s1 ...,. ,,_ Her ~ gider. Şartlar mtt.saıttlr. Ak- ·-- D O K T o B ı••I P~ ... ft ıtt1h!!dıno. dahll olmıy"n sl .,.-.vwı. ..,,... a emaJ O şe ne milrncant Tnltplerln 21l04 No. """' telefon et- 'd .,.._ - .. Aflta ) ,....,...,.., ..... ı 8 No m ta t kab .1- ıam a R.R. rllmuzuna, - 4 

ebi mı ""ddes1 ( p ay .... u_...., . ya u vnssı ul olunm:ı.z. - 4 melen ...otrmek t...t--lcrln i"lnr'-~- F h • E d 
ecn mc ekeUer: Senellğl: ...... 4 t;U --.r'-•• ,, "'"""" ------------- t r en 
8600, alb nylıRt 1900, üç ayhR! mfirncnnt. - YAKACll\.'TA - Koru yolunda bay lerc miıracaatlan, - 2 BiR iNGiLİZ ÖÖRETMEN't _ •- e 1 

1000 kuruştur, atşLi ı::tpA "YURDU - Amellyat- oeoıa1 alleslne aıt kK"k kiralık ve sa .ı.a-
"' " ı tıl İ u.;ı SATILIK ARSA Çlfteha.vuz- tanbul ve civarında. mükemmel 1ngll.lz • · a DQRA..,. "' .& nw 

Telefonlnnouz Başmuharrir: 20565 hane bem.Şiresl ı.sttyotı, - ıktır. çtndekllere mllrncnnt. - 3 lo.rcfa. denize nazır asfalta 2 dnk1ka lisan dersleri verecektir, Qok kolay &.AP • "' Y .ftftA 

Yll%.I ~teri: 20765 - İclııre: ZOG81 YALNIZ BİR BAYIN - Ev i§lerlnl ı.ooo LİRADAN 1 OOO OOO LİRAYA lllı!safede ön ve ymundan ycnı a.s!alt vcsair metot C.Akşam'da) cLEBSONB• [~hatan• baktedJo• 
l\ıüdfir: 20497 ...n .. 1r Elen blr bayan KADAR • · geçecek olnn bir a.rs:ı satılıktır. Ban- rümuzuna. yazı lle mümcant. _ ı • ...-.. _._ •---, -•-, me-

ida.re edecek .ı. .... ~ - - Mulıt.ellf yerlerde muhtelif --.. - - , --
edenler sarih ad· kalar cnd<\esi Bahtiyar ha.n No. 21, 

ReblilJiihır 25 - HıdreDc:z 8 a.rnıınııı.kbdır • .ArZU ~emek- loym.et.ıerde satılık ev, dukkfın, han Tel: 49007• _ 1 lll'.l'İBANA IIAZIRLIK _ Blr yWc- ya6IJ pl&a talalllkrl ft <Yrar 
S. 1m. Git ÖR. İki. Ak. Yat. reslcrUe A~dn cBaY» _ 1 npa.rtıma.n, ı>asaJ, yulı, vllH\, araz.l, ar sek miihl'Ildls talebesi, o:rt.& mektep n nsatulle ıebellllıı Dk llnleda· 
E. 7,30 9,32 4,56 8,50 12,00 1,48 tup ynzmalo.n, .sa, çlfllk, hamam ve saire gibi eml~k SATILIK ARSA - Erenköy Santral lise t:ılebclerJnl ımtıhanıı hazırlar. de kati tefhisl) J&)Nbr. Befcılbl. 
va. 3,45 5,47 13,10 17,06 20,15 2.a.03 nttz MAKİNE_ ve el c:Wttşl 1şçlier1 almak ve satmak, işletmek ı.stlyenlerln durağında. a.s!alt:ı. 160 metre mesafe- Cebir, hendese, fJzlk dersleri almak 1.:ı- Takalme slderken Mllellk Mblı 

ı nrnnıyor. ı:Lı.rait ,.
0 

•• eh""""dir. Ak- Selek Ttlrk Emll\k Bürosu, Onla.ta de deniz ve Adalan gören bir arsa tıyenlerin Nlşantaf Şa.lr NlgAr -'Oka~ 
darchanc Babı~U civan .,,.., v ,., '""' ömer Abit han "-

1
--1 kat No 23 tele satwktır. Bankalar caddeai Bahtiyar 38 No ... _ Sünu:hl Barkan•.. nıuın- iiııılııF•e•r•ab•a•:•rt•ıman••"•Tel•:•....,••llt Acımusluk sokak No. 13. şam'dn. Triko rümuzuna mtıracaııt. fon 42368, ~ ' _ 16 han No, 21, Tel: 49007. - 1 ca.atı, T~eton 80375. .. _ .... 1 ..... mım:n~iiiiiiiiilİİilıiıii... -1 



Sahife • 

IZIR 
HALts ECE Müee111eli 

yangın söndilılM ve puU ko
ruma vesaiti. Her .nevi a4tlrme 
ea.aian.nm ııelmiftlı'. senar 
acentıenm Yoktur. Dotrucluı 
müesseseme mliracaatmD do& 
olunur, 

Galata, Eski Gü.mrük caddeal. 
No 44, Telefon: 414"'1 

F.EN!\l stmNftÇl 

Emin Fidan 
Kabine: Be,alktaı Erip 
apartımanı, Tel: 4439: 
Evi: TefVik,iye Çınar 
ca~ 29 No. Olcay 
apartıman. Tel: 81773 

aş, dl , nezle, grip comatizma 
Nevralji, mklık ve Bütün ağnf annızı derhal keser 

1cabinda p,üle 3 kQfe alınabilirc 

Devlet Deniz Yollan ltletme 
Mudarlilitl flanlari 

Umum 

11/5/942 • 17 /5/942 tarihine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların İlimleri ve kallat 

gün ve saatleri ve kalkacaklan nbbınlar 
Karaclenla hattana 

lladan,. laaUma 

Salı 4.00 de Karadeniz, cuma 4,00 de Ege Gar 
:ata nhtmundan. 
Not: Cuma ~ J&P'lma.mıt oldutundan ~ 
ndenls vapuuru cuma n alı poatalannı •
?ılden yapacaktır. 
tstanbuldan 28 4/942 sah gi\nilndeıı ltıbaren 
Karadeniz yolunda yaz programmuı tatbllan& 
ba~lanmıştır. Yolcunun pazartest. perşembe 
günleri nihayet saat 21.00 e kadar gemiye glr
?nlf bulunmalan llzımdır. 
Cumartesl 18.00 de Tırhan Sirkeci nhtımından. 

- Perşembe 8.00 de KemAl vapuru Tophane nhta
mından. 
Not: H Mayıs tarihinden itibaren haftad& bir 
defa olmak üzere İzmit aeferlerlne başlana
caktı ,. 

Pazartesi, çarşamba ve cuma 9.50 de Maratas 

inşaat münakasası 
Dördüncü aenel müfettiflikten 

Elbıl BalkeYl t&mlra\1. ... apof aıcma. ta4ll&ta ftbldl llJ&' .... 
ve tapalı zarf u.sullle mlb>aJra•ya konmuttur. 

ı - Münakasa. 22/ 5/ 942 tarihine tesadilt eden cuma ıQntl aa& 
ıs da Ellzığ Halkevl lnfaat komtsyonwul& yapüa.caldır. 

2 - Tamlra.b ve tadllltın bedeli kıeffl 41758 Ura to 1curuf olup ma
\'akkat teminat ketlf bedellnin ,r, '1.5 tur. 

Mukavele, eksiltme p.rtnam.eal, fenni p.rtname, Q'1l ft projeden 
mürekkep münabaa evrakı Antarada o. H. P. ıeneı eetcreterlllt mt

şav ır mlmarlıtuıda ve Ellzıt HalkeTI blnuında bedelais olarak ıröri
IeblJlr. 

3 - Ebiltmeye girecekler tetllf mektuplarını mün•"•n.an. 1'&
pılacatı saatten bir aa:ıt evveline kadar mulnm mulrab!JtrMll B1bll 
Hallı:eTlncietl lı:omlayona vereceklerdir. <9029 - 5111> 

cumarteaı 14.00 de Trak. pazar uo de Maratu Bafra mal Müdür)Uaw~nden 
Galata nhtımından. -.-

11anı1arma uuaaa - Pazartesi, çaqamba ve cuma 8.00 de Tralt Oa- Bafra kaza.sında Vaki Bafra 16llerlle Bafra gölünün denizle llUlü d-
lata rıhtımından aynca~ 20,00 de An- tlll nolct.aya kadar tıanunda SQdolunacak balıkların " 12 AJdQ'e remd 
talya ve cumartesl 20.00 de Mersin Tophane nb- ile balık avlama~ halmı 1/9/ 942 tarlhlnden 1/8/ 945 tart!ılne kadar lıo _. 

tımından. milddetıe ye açık arttırma .uretılle müzayede,. vuedllmlftir. 
Not: 13 Mayıs tarihinden itibaren çarp.mba 1 - MWıammen bedel 14000 liradır. 
Bandırma aral.Llı: aeferlertne batl•nıaeakbr. 2 - Muvaldtat temlna.t 1050 llradır. 

- Salı ft cuma 11.00 da Bartın TOllbane nhta- 3 - İhale 15/ 5/ 942 cuma gtlııtl aat H de Bafra kaza.il mal mildtlrll-
muıduı. lln4e mtltefekidl ~da icra JcıhnMü:m. 

- Paar t,00 da KllD11 Tophane nb\Jmmden. 4 - 1111' b11ı1Utaltt tartname puam olUllk •'*8m, 1'aı&ulNI. ....,..._ 
Not: 10 .u.ı- tarlbln4en lUbaren tmrm poe- deftıerd&rlıklarUıe Çarpmb&, Ha-.-. a.... mal m&ltlrlilderlndıen abMı-= ~~§t~ırm:.cı= :! .. ı _____ ı_ı_ta_n_b_u_ı_ee __ ıedi_· .. "F.e.ıı_· .i.linl_""_arı _____ .. I bWrİ.'lale 2490 sayıli kanunun hükümlerine tevfikan yapılacalındaıl ıaııp. 
glnQ vapur Yoktur. lertn muayyen gün ve aa.tte deposUıolannı J&tırdıklanna dair olan m-. 
Ç&qamba 1200 de Bursa, cumarteal 12,00 de Temizllk lflerl lçln alınacak 500 metre bez hortum. aolk ebütm8'9 ko- buzlarlle blrllkte Jcom.l.syona milnu:aatıan lüzumu lllıı olunur. (5211) 
AlltaJn, sırtecı nhtmımdan. nuJmu.wtur. Mecmuunun tahmin beclell 1888 Ura 50 kunlf ft ilk ten>lnat;a 

- Puar ıs.de fmıtr Galata nMımından. Bu poda Hl lira e5 kurl.lftur. Şartname Zabıt ve Maamelf.t MOdilrlQt. kalmılnde 
sidlf "ft d&nlft.e GeHbolu n Çanakbleye utra- görillebUlt'. İhale 22/5/1942 cuma günQ -.at H de Dalmt Bnclmende Ja
FllC&ktır. pılacaktır. Taliplerin llt teminat makt>us veya mektuplan ft ta Jı1ın& alt 

(5381) 

NOT: Vapur •ferleri MJrtnnda her tıildl ma16ma\ ap.IJda t.elefon 
~umaraları 7Ullı acea&eleılmlsden ntnnılebotr. 

oaıata Bit Acentellll - Galata nhtımı IJmanıaı Umum 

• • 
• 

lftdtlrUlltl b.lnaa altında 
- oaıaıa nhtımı Mıntata Liman 

ReklJl1 bhıuı altında 
- Bl?Dct. yolcu alona 

40131 

mto 

ticaret oda.R vec1talarile lhale ıttntı muayyen saatte Daiml bctlmende 
bulımmalan, (5229) 

* İtfaiye lflerinde kullanılma.t üzere alınacak 5000 metre tendir hortum 

Erıo~ kömUrleri islatmasindenı 
Muhasebe Memuru Aranıyor 

İfletmemizlın Zonguldak mertezlnde fatllıdam adilmet ~ ıo.a
ma tadar mwftl memurur alınıcattır. 

Talip olanların en u ort.& mettep mesuııu olmalall amal " mali 
mtıeaseselerlnde en u 1 .ene mtlddeüe çalJflllll bulonıntlan l&mndır. 

kapalı art usullle et.slltmeye konuimQftur. Mecmuunun tabmln bede!l 
20250 lira ve llk teminatı 1518 Ura 75 turuttur. Şartname Zabıt ve Muamel!t 
müdürlütü kaleminde görfilebWr. ihale 15/ 5/ 942 cuma gllnll saat 11 de 
Dalmt Encümende yapılacaktll'. Taliplerin llt teminat makbus veya mek
tupları, 942 yılına ait Ticaret odaaı veslkalan Te kanunen lbnm l1zun. plen 
diler Tea&ilt lle 2480 numaralı kanunun tlrifata çevresinde bulrlayac&tlan 

-----------------------~-! tetllf mektuplarını lhale ıtıntl saat 14 de kadar Dalm1 Knctımene -vermeıeıt llzımdır. (4919) 

IJae veya 1fit8* mektep mezunu olanlar De ecnebi dillerden blrl
ne ntıf olanlar teMlh edlllrler. 

tstetıllıertıı hal terctimelertııı. hatlannda timlerden me.Unn•' alı
nabllecetınt bildirir bir dllek91 De d1ploma np taadllaıamıe, n1lfal 
hüvi,et cllalam, hlmıet vedtaıan uıllerl veıa nretıel'l lle bir h•tl
hal varatuuıı ZOnpldak Umum MOdtlrlBttımOs a.dl'lılltM IO Ma1l8 
942 tarlhlne tadar gönclermeıerı Uln olunur. 

'1'9.rklJ'• CJtlalaarl~etl 
ZiRAAT BANKASI 
Karalut tarfJı.l: 1888 - sennayeal: 100,000.000 Ttlrt llraa Şube ve 

ajana adedi: 285 
Zirai Ye tkm1 her nevi INmlra muameleleri 

Para blrlktirt!ılere zs,ıoo Ura ikramiye ftl'lyer. 

Ziraat Bankasında ~ralı H ttlbarm ıuarruı buapJannd& en 
U IO lllua buJqnanıaa aaıede t defa oetllecet tur'a Ueı qatıdatl 

pllna itin ~ dlılıblacaktır. 
4 det 1.181 llrablı ..... Una 
C a IOI • .... • ...... ı.- . 

M • JH • .... • 

111 add 50 llrabk &.• Ura 
111 . ce . "-"' • t• . • . 1.111 • 

DiKKAT: Heaplamıdatl paralar bir lene lçbıde 10 liradan &ealJ 
fftmlJenlere ttramtJe ~ takdirde " IO tuıuuı ffrsıeeett1r 
" ........ leDede 4 .... f1 eyl111, 11 WrlnclkAaan. 11 mart· .. 

11 baba tarlhl.mde ~. 

Sokoni • Vakum Oyl Kompani, lnk. Şirketinin 
İataahulda, Babçekıp•da, Dördiincü Valaf Hanmaa ikinci kabn

cla bulanan Bürolan 14 Mayıa 1942 tarihinden itib.rea Be7oilanda 
T ...... PDda. M...-utiYet caddesinde evvelce Akfllm Kıs Sanat ()im
la iltihu edilmit olan n Amerika Sefaretbaneei ile P ......... ara
anda ........_ hinaya nakledildiii Te mtsldir tMilaa.a itil.na T.ı.. 
~""'" 44638 ve Be,oilu P09t•hn=W'llld Poda ~ 

lllliiıiiiiiiiiı~ıiiıi2m02m1moldiii iııiilminiiıjj~munm•iil· ................... . 

- Bursa Koza Tarım Sab~ -
Kooperatifleri Birliğinden 

1 - Bilecikte yeniden yapJacak 80.78S,87 (•eben biıı yedi 
yüz aeluen beı lira •eben yedi kuruı) lira ketif bedelli koa depo-
• İnpatı kapalı zarf ueulü ile ekailtme7e konulm111tur. 
2-lıwe 2S ~ 942 Paurteü aünü aut IS te Sunada Koa 

Bonaa üatünde Birlik merkezinde Ebiltme komiqonu tarafındaa 
yapılacakbr. 

3 - latekliler proje, ketif, buauet fenni tartnameleri ve fiat 
bordroeunu ve mukavele projeeini Birlik merkezinc:le llrebilirlel'. 

il 

Eraau klllnlrlırı ıeııtınasindanı 
Yüksek Mühendis ve 
Fen Memuru Aranıyor 
İfletınem.lzla ZOnpldak ~ ftdle l&m* ft laml -

llraJ& tadar tem mtlmıelı: ..... 1 ..... ~..,.,,.. .. 1111' 
Jllbet mimar " bir dmlll IDIU' mlb.,..,.,t .,.. • l1ıQt, bdal' te
l'et "1'1lebl** t lnf&U ten meararana !ilam nntır. 

tatetıııerm dlpk-• TeJa ebll1etnamelerDt hlzmei ffllb.Jm ııtfm 
hllvl79t obdanl. ubrtlc vedam nreUer1Dl, bir terolmlt bil ._., 
llnı n&tten il lla1ll 1M2 tarihine tadar Zcınsuldlıkta lJ'mam. mtıltır
ıeıamts DIUIUD& l&ıdtımelert llln olUB111', 

Devlet Demiryollui Ye Limaalari ltletme 
Umam idaresi Dlnlari o 

4 - Ebiltmeye aıirebilmek için S.289,29 (bet bin iki JÜZ tek
._ dokuz lira yirmi dokuz kurul) lira muvakkat ...,, .... vennel .. 
ri ve k iti bafamıak iktidarında bulanduldanaa dair W. aUaGa
den 6ç s6r. evvel Birliiimize miiracatla timdiT• kadar ppbldan ite 
dair nlilralar ptirerek ehliyet v..&ua almalar- n J UacG maddede Mı•bammea bedtll (1Kl90) Ura olup tlallltmedtD mltlt ılllt lllUlrlf '9 
)'aZlb evraka okuyup blNI ettiklerine dair imza vermeled. 2490 _. Tel'lllert &Jl'IC& tedlJ9 olmımü: Mre 8000 tm ~ l'fNlMt OllPP"W 
,.ı. kan•• hükümleri dairelinde ~ teklif ~- dn1l aat ıuo da -.ıı wf uaıa u.--·· tA1aN blnund& _. 
rma 2S/S/942 Puarteei s&nü aaat ısın evYel F.bltme komiqo- ıanan ııeıas ı 1IDC1l ~ •11*1ıuu1ııoaldlil; ... ...,; 
na reilliiine makhz mukabilinde vermeleri lbandır. Ba Jet ctrmek ...,.ıertn ( .. ) 1lıal* 8dmktM üım•net. ile --

Ticaret Vekiletinclen 5 - Poetadaki ıecikmeler kabul ec:lihniyecektir, ta;rtn ettlll ""'kllan .,. '*1Weı1ııl arnl ilD aat 14.IO & adar • ... 
-1 A .a Komiqon Ret.1Uthıe nmıeıert lln"dn'. 
~ milstetarlılı ....-.. '8ttllltlle VeWetlmhıe ballı d&lıtma oft8I •••••••••••••••••••••••ili ljartnameler U> Ura mubb'Jkıcll Ant&ra Ye Ha,.aupaıa ~ 

mlrkes " teftllltl lobı blr9 moble " evuı atm aiuıacattır. Ba " berin- temin olunur. <Ull> de tıtilfte bulunmat ı.ttıeıı1lrtn u JDqll M2 cuma güntl aat lf,5 de SATILIK TRAKTÔ ____ ,;_., __________________ _ 
blmt "Ja 19Wılyet11 mto' mert ftaltaane 1ate mtlstefarblmda hazır RLER İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel q• letmelerl 
balunmaıan lllıı ohmur. cs.••ı> 

- umum müdur·· ıu·· ~;nelen Tank Tipi Dlme1 llloıirli ve ti Beyılrlik Traktörler •Wıkılr Talip- o-
Oniversite A.E.P. Komiayonundanı lerln ............. ••'-- 11M N•. 1• ,...,._ •incaatlan, · ı - 15.000 ldlo paçavra mektupla teklif tatemeJt auret1le atm amw,. 

İkJndl Kadııı" Dotanı K1bıJllne J&Ptınlaeü 22U.70 Ura ma1ıammen ~:.._ ıooo lcllodan elmlt olma.meJr p.rtlle bmıl tetımer ele bbal edilir. 
laedem pıtftleler H/l/lMI PHtembe gtlntl saat 11 • Reltt6rlllı.te açıt et- .. -- Müzayede ile pyrİmenkul aabıı s - MuT&ktat teminat eoo Iln4ır. 
llltiae lle ihale edllecettır. . 4 - Ba ite alt mub"1e profell 1"8.11111 midtlrlillflnde törillebWr • 

• ..-....:.-.,_ BeJollunda lurnal rialmda Nltitıo ~ mGılaredt De ı ı - Teklltlerin 20/ l / M2 ---- güptı .-at 1'1 - tadar Metro bam-
--.. bmaf nlbauneledle 1&rtnamesini Bettörlukte &öreblllrler. 13 'l/MI .. , 14 - ıı ela llefollu Sulh M'M"'aelerl Bat lı:ıltlpUllaoe nm 4 tlnctl tatıadül ıe • ...:r:ikiir"iüiilne ım.. mÜıllncle vertlm)f oı-

(IOD) isalet 111111 mıetıtıe .nawttır. • maa ıovmc1ır. 


